
Na počátku roku 2013

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ročník XIV Číslo 1 leden 2013 10,- Kč

Vážení čtenáři Kojetínského
zpravodaje, vážení spoluobčané,
je po čase adventním, je po Vánočních svátcích. Máme 
za sebou silvestrovskou noc a přání všeho dobrého do 
roku 2013, jehož první hodiny jsou již za námi. Zdravím 
vás na počátku roku 2013 a přeji vám, aby byl rokem 
šťastným, úspěšným a příznivým ve všech směrech, ať 
už si každý z Vás štěstí, úspěch i přízeň představuje jak-
koliv.    
Mám-li vyjádřit tyto hodnoty z pohledu svého, tedy z po-
hledu starosty Města Kojetína, potom bych rád vyslovil 
přesvědčení, že štěstí, radost a přízeň se nemusí sklá-
dat jen z velkých úspěchů a bohatství, ale i ze všedních, 
každodenních radostí, z každodenního štěstí, sdíleného 
s těmi druhými - s blízkými, s rodinou, spolupracovníky 
či kamarády, nebo třeba jen s lidmi, se kterými se náhod-
ně potkáme. Nevím, jak Vám, mně ale mnohdy udělá 
radost a dobrý pocit, pomůžu-li někomu s malou věcí, s 
drobností, radou, radostným pozdravením či pochvalou. 
Budeme-li se takto snažit chovat, bude určitě líp, ať už 
panuje krize, nebo jak se vlastně té situaci kolem nás 
říká, a nebudeme po každém zapnutí televize a radia 
obětí negativních zpráv. 
Dovolte mi použít k tomuto novoročnímu přání citát z jed-

né moudré knihy od moudrého autora: „Kdysi dal jeden 
rabín svým žákům otázku, čeho si má člověk v životě 
nejvíc vážit. Žáci odpovídali různě - dobrého zraku, dob-
rého přítele, hodného souseda, odhadu budoucnosti… 
On ale souhlasil jen s názorem chlapce, který řekl: „Dob-
rého srdce“, protože v něm je obsaženo všechno před-
chozí.“
Vážení čtenáři, vážení spoluobčané, přeji vám dobrý 
rok 2013.               

Jiří Šírek, starosta města 
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 17. zasedání konaném dne 11. prosince 2012 

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

Ve zkratce

- schválilo nové znění vnitřní směr-
nice „Zpracování rozpočtu města“,
- schválilo rozpočet města Kojetí-
na na rok 2013

Příjmy 83.422,74 tis. Kč
Výdaje 83.395,87 tis. Kč
Financování -26,87 tis. Kč,

- schválilo plán investic a rozvoje 
na rok 2013,
- schválilo rozpočtový výhled na 
roky 2014 a 2015,
- uložilo radě města zabezpečit 
hospodaření Města Kojetína podle 
schváleného rozpočtu na rok 2013,
- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět v průbě-
hu roku 2013 rozpočtová opatření 
v rámci provozního rozpočtu do 
výše 500 tis. Kč v jednotlivém pří-
padě,
- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět rozpočtová 
opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené 
příspěvkové organizace,
- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět rozpočtová 
opatření v rámci rozpočtu investic 
a rozvoje v souladu se schváleným 
plánem investic,
- pověřilo Technis Kojetín, spol. 
s r. o., výkonem závazku veřejné 
služby, kterým je Provoz letního 
koupaliště v Kojetíně, v souladu se 
Smlouvou o zajištění služeb obec-
ného hospodářského zájmu a fi-
nančním příspěvku na kompenzaci 
nákladů závazku veřejné služby, 
- schválilo uzavření Smlouvy o za-
jištění služeb obecného hospodář-
ského zájmu a finančním příspěvku 
na kompenzaci nákladů závazku 
veřejné služby mezi Městem Kojetí-
nem a Technis Kojetín, spol. s r. o.,
- schválilo prodej části pozemku 
p. č. 645/9, zahrada o výměře cca 

48 m2, který je ve vlastnictví Měs-
ta Kojetína, za kupní cenu 40 Kč/
m2, za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených ku-
pujícími (geometrický  plán, právní 
služby, správní poplatek při vkladu 
práva do KN, daň z převodu nemo-
vitosti),
- schválilo prodej části pozemku 
p. č. 645/9, zahrada o výměře cca 
60 m2,   který je ve vlastnictví Měs-
ta Kojetína, za kupní cenu 40 Kč/
m2, za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených ku-
pujícími (geometrický  plán, právní 
služby, správní poplatek při vkladu 
práva do KN, daň z převodu nemo-
vitosti),
- schválilo prodej objektu č. p. 53, 
postaveného na pozemku parc. 
č. 158 a pozemku  parc.č. st.158, 
zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 358 m2 a pozemku parc. č. 
159, ostatní plocha o výměře 113 
m2, nacházející se v katastrálním 
území Popůvky u Kojetína, vše za-
psané na listech vlastnictví číslo 
10001, vedeného u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, katast-
rální pracoviště Přerov, z vlastnictví 
Města Kojetína, za kupní cenu ve 
výši 285.000 Kč,
- nesouhlasilo s prodejem části 
pozemku p. č. 7183, ostatní plocha 
- jiná plocha o výměře cca 100 m2, 
ve vlastnictví Města Kojetína, na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Olo-
moucký kraj, katastrální pracoviště 
Přerov,
- vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 5/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů,

- schválilo rozpočtové opatření 
č. 19/2012, které zahrnuje:

příjmy ve výši  532,00 tis. Kč
výdaje ve výši  532,00 tis. Kč,

- schválilo termínový a obsahový 
plán jednání Zastupitelstva města 
Kojetína na rok 2013,
- vzalo na vědomí termínový a ob-
sahový plán jednání Rady města 
Kojetína na rok 2013,
- vzalo na vědomí výroční zprá-
vy Základní školy Kojetín, náměs-
tí Míru 83, Základní školy Kojetín 
Svat. Čecha 586, Mateřské školy 
Kojetín, Domu dětí a mládeže Koje-
tín za školní rok 2011/2012,
- schválilo návrhy opatření komu-
nitního plánu sociálních služeb, 
se zapracovanými připomínkami, 
vzešlými v připomínkovacím řízení, 
zpracované členy Komise pro ko-
munitní plánování sociálních služeb 
a péče o rodinu, dle jednotlivých cí-
lových skupin,
- uložilo Komisi pro komunitní plá-
nování sociálních služeb a péče 
o rodinu schválená opatření zapra-
covat do 2. Komunitního plánu so-
ciálních služeb města Kojetína na 
období let 2012-2016,
- vzalo na vědomí zprávu o výsled-
ku posouzení statiky a opravách 
mostů,
- vzalo na vědomí zprávu o reali-
zaci investičních akcí v roce 2012 
a o přípravě investičních akcí na rok 
2013,
- vzalo na vědomí žádost Miloslava 
Plevy, majitele Restaurace Morava 
a jeho zaměstnanců, ze dne 26. lis-
topadu 2012, o změnu Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 2/2012, o zákazu 
provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her na celém 
území města.

Jiří Šírek

- Kojetín patří již tradičně k městům 
s výbornými výsledky v třídění od-
padů. Přesto jsem přijal s velkou 
radostí, že v třídění elektroodpadů 
jsme na tom úplně nejlépe v celém 
Olomouckém kraji. Co se týká dal-
ších komodit (papír, plasty, sklo, 
kartónové krabice), patří našemu 
městu 5. příčka v kraji. Konkurují 

nám hlavně Olomouc a obce na Je-
senicku, v jižní části kraje patříme 
k naprosté špičce. Ocenění, které 
jsem v této oblasti převzal 4. prosin-
ce 2012, chápu nejen jako zásluhu 
města, ale jako ocenění těch obča-
nů, kteří si třídění odpadů vzali za 
své a berou jej jako samozřejmost. 
Bez nich bychom totiž v tomto smě-

ru nedokázali nic. Děkuji 
- Stejně tak potěšilo i významné 
ocenění - „Cena sympatie“, kterou 
v prostorách Senátu Parlamen-
tu ČR převzala 4. prosince 2012 
v rámci předávání Cen kvality 
v sociální péči jedna z našich pečo-
vatelek z Centra sociálních služeb,  
Ludmila Pištěláková. Blahopřeji.
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Ve zkratce
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- Ve čtvrtek 13. prosince jsme si při-
pomněli neformálním setkáním již 
40 let práce Domu dětí a mládeže 
Kojetín. Zařízení, kterému nikdo 
neřekne jinak, než „Domeček“, se 
stalo nezbytnou součástí mimo-
školní činnosti, a to hlavně té nepo-
vinné části výchovy naší mladé ge-
nerace, kterou nemohou dělat školy 
a mnohdy ani rodiny. To, jak dnes 
„Domeček“ pracuje, v jakých pro-
storách sídlí, a kolik nejrůznějších 
aktivit pro vyplnění času mladých 
za ta léta jeho zaměstnanci a nad-
šení spolupracovníci uskutečnili, je 

důvodem k poděkování, blahopřání 
a jisté dávce pýchy.
- Na zasedání zastupitelstva města 
dne 11. prosince 2012 byl schválen 
nejdůležitější materiál a dokument 
pro život našeho města v příštím 
roce - rozpočet na rok 2013. Je 
sestaven jako mírně přebytkový, 
na rozdíl od předešlých let se tím 
vyhýbáme provizoriu a schvaluje-
me jej již v předcházejícím roce, ne 
v lednu. Dále je třeba vyzdvihnout 
skutečnost, že zajištuje základní 
fungování Města a jeho příspěv-
kových organizací, zůstává v něm 

dostatečný prostor pro nezbytné 
investiční akce a opravy majetku 
města. Na základě dalších očeká-
vaných příjmů (navýšení příjmů ze 
státního rozpočtu, přebytek hospo-
daření města z roku 2012, prodeje 
majetku města), do něj budou po-
stupně zapojovány další investiční 
akce v průběhu roku. Podrobněji 
budu o podobě rozpočtu na rok 
2013 informovat v únorovém čísle 
KZ. A ještě důležitý fakt - pro rozpo-
čet tentokrát hlasovali všichni pří-
tomní zastupitelé, kterým za tento 
postoj děkuji.                     Jiří Šírek

Oznámení o době
a místě konání voleb
Starosta města Kojetína podle § 14, 
odst. 1 a) a § 34 zákona č. 275/2012 
Sb., o volbě prezidenta a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky) oznamuje:

1. Volba prezidenta republiky se ve 
městě Kojetíně uskuteční:
v pátek, dne 11. ledna 2013, 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu, dne 12. ledna 2013, 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1 je míst-
nost v Kulturním domě - Sokolov-
na, náměstí Republiky 1033, Koje- 
tín I - Město pro voliče bydlící v uli-
cích: Nádražní, náměstí Republiky, 
Rumunská, Kuzníkova, Dudíkova, 
Padlých hrdinů,
- ve volebním okrsku č. 2 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, ná-
městí Míru 83, Kojetín I - Město 
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršo-
va, Družstevní, Pořadí, Křenovská, 
Vyškovská, náměstí Svobody, ná-
městí Míru, Palackého, Husova,
- ve volebním okrsku č. 3 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586, Kojetín I - Měs-
to pro voliče bydlící v ulicích: Nová, 
Ztracená, Kroměřížská, Růžová, 
Blanská, Komenského náměstí,
- ve volebním okrsku č. 4 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, Sla-
dovní 492, Kojetín I - Město pro vo-
liče bydlící v ulicích: Sladovní, Jana 
Peštuky,
- ve volebním okrsku č. 5 je míst-

Další informace pro voliče:
Možnost volit na voličský průkaz: 
- při volbě prezidenta je možno volit 
na voličský průkaz
- o voličský průkaz je možno požá-
dat písemně nebo osobně na pra-
covišti matriky a ohlašovny MěÚ 
Kojetín
Možnost volit mimo volební míst-
nost:
- ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů může volič požádat 
MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i pří-
slušnou okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost (pouze na území pří-
slušného volebního okrsku, např. 
doma)
- volič může požádat MěÚ Kojetín 
osobně nebo telefonicky - na pra-
covišti matriky a ohlašovny MěÚ 
Kojetín.
Nebude-li prezident republiky zvo-
len v 1. kole volby, bude po zve-
řejnění těchto výsledků oznámeno 
na úřední desce MěÚ Kojetín místo 
a doba konání 2. kola volby. Toto 
druhé kolo by se mělo uskuteč-
nit 14 dnů po konání 1. kola volby 
(tj. ve dnech 25. a 26. ledna 2013).

Další informace k volbám na:
www.kojetin.cz 

nost v budově Vzdělávacího a in-
formačního centra, Masarykovo 
náměstí 8, Kojetín I - Město pro 
voliče bydlící v ulicích: Masarykovo 
náměstí, náměstí Dr. E. Beneše, 
Příční, Tržní náměstí, Olomoucká, 
Stružní, Mlýnská, Závodí, Podvalí, 
Zahradní, Přerovská, Samota, Vče-
lín,
- ve volebním okrsku č. 6 je míst-
nost v budově Gymnázia Koje-
tín, Svatopluka Čecha 683, Koje- 
tín I - Město pro voliče bydlící v uli-
cích: Jiráskova, Dvořákova, Sva-
topluka Čecha, Hanusíkova, 6. 
května, Tvorovská, Polní, Čsl. legií, 
Marie Gardavské, Chytilova, Hav-
líčkova, Bří Šmejdovců, Stan. Ma-
sara, Sadová,
- ve volebním okrsku č. 7 je míst-
nost v Kulturním domě v Kojetíně 
II - Popůvkách 37 pro voliče bydlící 
v Kojetíně II - Popůvky,
- ve volebním okrsku č. 8 je míst-
nost v Kulturním domě v Kojetíně III 
- Kovalovicích 1 pro voliče bydlící 
v Kojetíně III - Kovalovice

3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České re-
publiky anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským průka-
zem. Neprokáže-li volič svou to-
tožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

4. Každému voliči budou dodány tři 
dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb volič 

může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

5. V případě konání II. kola volby 
prezidenta, bude toto oznámeno 
po vyhlášení výsledků prvního kola 
volby prezidenta na úřední desce 
Městského úřadu Kojetín.

Jiří Šírek, starosta
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VaK Přerov, a. s.
upozorňuje

Společnost vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s. upozorňuje tímto od-
běratele pitné vody, že v důsled-
ku mrazivého počasí může dojít 
k zamrznutí vnitřní části vodovodní 
přípojky a následně k prasknutí vo-
doměru. Chtěli bychom apelovat na 

vlastníky rodinných domů zejména 
těch neobydlených, rekreačních  
chat, chalup a venkovních vodoměr-
ných šachet, aby si majitelé provedli 
kontrolu zabezpečení přípojek proti 
zamrznutí.
Stačí nedovřené okénko do sklepa 
a dojde k zamrznutí přípojky, poté 
k prasnutí vodoměru, následně 
k úniku vody, kterou musí odběratel 
zaplatit a k poškození majetku.

POZVáNKa
Starosta města Kojetína 

zve na

18. ZaseDáNí
ZastuPItelstVa Města KOjetíNa, 

které se bude konat 

v úterý 29. ledna 2013  od 16 hodin 
v sále Vzdělávacího a informačního centra,

 Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Jiří Šírek

starosta města

Zbavte se po Vánocích
starého elektra
a vyhrajte
Dostali jste pod vánoční stromeček 
novou elektroniku? Dali jste ji svým 
blízkým? Nezapomeňte se pak 
ekologicky zbavit starých spotřebi-
čů, které už nebudete potřebovat. 
Můžete díky nim vyhrát tablet Sam-
sung a další zajímavé ceny.
Stále probíhá soutěž „Sbírej a vy-
hraj!“, kterou jsme pro vás připravili 
ve spolupráci s Olomouckým kra-
jem a neziskovou organizací ASE-

KOL. Zapojit se můžete ihned, od 
okamžiku, kdy si vytisknete soutěž-
ní leták z webových stránek měs-
ta nebo ze stránek www.asekol.
cz. Pak už jen stačí odnést staré 
elektrospotřebiče na sběrný dvůr, 
kde obdržíte razítko za každý jeden 
spotřebič. Jakmile jich budete mít 
pět, vyplňte kontaktní údaje a leták 
odešlete na PO BOX 75, 46 0003 
Liberec 3. Tisk letáků není omezen, 
naopak, čím více donesete elektra 
a odešlete orazítkovaných letáků, 
tím větší šanci máte na výhru!
Šance se ještě zvyšuje, když se 
pustíte do povánočního úklidu, 

prohledáte půdy, sklepy a šuplíky, 
a vyhodíte všechno elektro, které 
už nebudete nikdy potřebovat nebo 
které vám nahradí nové. Čas sbírat 
a vyhrát máte až do konce února, 
kdy se budou losovat vítězové za 
celý kraj, první místo bude oceněno 
zbrusu novým tabletem od společ-
nosti Samsung, hodnotné spotře-
biče obdrží i vylosovaní na 2. - 5. 
místě. Přesná pravidla jsou uvede-
na na webových stránkách:
  www.asekol.cz
 v sekci Sbírej a vyhraj!

Eliška Izsová

soutěž
O keramické sluchátko

Vážení občané,
v uplynulém roce jsme díky vám 
a vašemu důslednému třídění 
elektroodpadu uspěli v soutěži 
„O keramické sluchátko 2012“. 
Naše město se umístilo na 1. místě 
v kategorii obce nad 2000 obyvatel. 
Kromě věcné ceny - keramického 
sluchátka byl Městu Kojetín předán 

symbolický šek na částku 15 tisíc 
korun.
Dále naše město uspělo na před-
ních příčkách v soutěži třídění od-
padu za jednotlivé složky a jejich 
shromažďování na příslušná místa 
a do příslušných nádob, jedná se 
o soutěž „O keramickou popelnici 
2012“.
Peníze, které obdržíme, budou 
účelově použity na zlepšení odpa-
dového hospodářství.

Eliška Izsová

Jedinou prevencí je řádné zateple-
ní, zakrytí sklepních okének poly-
styrénem a podobně.
Pokud by došlo k prasknutí vodo-
měru je nutno ihned kontaktovat 
Centrální vodárenský dispečink VaK 
Přerov, a. s., telefon 800 167 427, 
581 202 094 anebo na e-mail: 
dispecink@vakpr.cz

Pavel Jeřábek, VaK Přerov, a. s.

Honební společenstvo
Morava Kojetín

oznamuje 

konání
valné hromady

která se uskuteční
v sobotu 26. ledna 2013

ve 14 hodin
na Střelnici v Kojetíně

Tímto zve členy 
honebního společenstva
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Investiční akce města v roce 2012

Restaurování soch sv. Václava 
a sv. Anny

Oprava teplovodního kanálu na síd-
lišti JIH II. etapa 

Rekonstrukce MK Lešetín II. etapa

Jiří Šírek

DPS St. Masara - oprava výtahu Regenerace panelového sídliště Sever Kojetín

Oprava parkoviště u hřbitovaOprava mostu Dr. Šíleného

ulice Padlých hrdinů
- dostavba kanalizace, 6. etapa 
Termín realizace: březen - duben 2013
Investiční náklady: 2,350.000 Kč

energetické úspory DPs e. Beneše 
Termín realizace:
1. června 2013 - 30. září 2013
Investiční náklady: 3,300.000 Kč

MŠ Hanusíkova
- výměna oken a vnitřní úpravy 
Termín realizace: červenec- srpen 2013
Investiční náklady: 2,150.000 Kč

Úprava okolí školní jídelny
Termín realizace: duben - říjen 2013
Investiční náklady: 450.000 Kč

Poliklinika Kojetín
- výměna oken a dveří
Termín realizace: květen - srpen 2013
Investiční náklady: 1,500.000 Kč

Plán investičních akcí na rok 2013

Předlažba chodníku u školní jídelny
Termín realizace: duben - říjen 2013
Investiční náklady: 250.000 Kč

DPs j. Peštuky
- rekonstrukce stoupacího vedení
Termín realizace: září - říjen 2013
Investiční náklady: 250.000 Kč

Nátěr mostu přes Mlýnský ná-
hon, ulice Přerovská
Termín realizace: květen - červen 2013
Investiční náklady: 250.000 Kč

Předlažba místní komunikace
na ulici Nová
Termín realizace: srpen - říjen 2013
Investiční náklady: 1,000.000 Kč

Předlažba parkoviště a chodníku 
na ulici Dudíkova
Termín realizace: červen - srpen 2013
Investiční náklady: 1,200.000 Kč

Předlažba parkoviště a chodníku 
na Masarykově náměstí
Termín realizace:
červen - září 2013
Investiční náklady: 700.000 Kč

DPs j. Peštuky - rekonstrukce 
střechy 
Termín realizace:
duben - září 2013
Investiční náklady: 1,200.000 Kč

Polní ulice
- podélné parkovací stání
Termín realizace: červenec 2013
Investiční náklady: 250.000 Kč

ulice j. Peštuky
- podélné parkovací stání.
Termín realizace: červenec 2013
Investiční náklady: 250.000 Kč

Investice, které jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu města:
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Novoroční anketa
studentky Gymnázia Kojetín anna Křížová a Dominika antelová

se zeptaly občanů Kojetína na několik otázek v souvislosti
s příchodem nového roku a volbou nového prezidenta: 

1. Co si přejete do nového roku? Dáváte si nějaká předsevzetí?
2. Myslíte si, že se nám podaří do funkce prezidenta zvolit správného kandidáta?

Koho budete případně volit?
3. Co byste čtenářům do nového roku popřáli?

Veronika tranová
1. Předsevzetí, že 
přestanu kouřit.

2. Myslím si, že se 
volba povede, i když 
sama volit nebudu.

3. Šťastný nový rok.

Dagmar soušková s Martínkem
1. Přeji si, aby syn 
Martin (5) byl zdra-
vý a nebyl tak často 
v nemocnici.
2. I když je to chyba, 
nevolím a o politiku 
se nestarám.

3. Přeji všem zdraví, aby se kaž-
dému dařilo v práci a aby překonali 
krizi.

Helena Kočičková
1. Předsevzetí si ne-
dávám, jelikož je ni-
kdy nesplním.
2. Do prezidentské 
funkce budu volit Vla-
dimíra Franze. I když 
si myslím, že nevy-

hraje. Je tam tolik kašpárků, že je-
den se mezi nimi ztratí.
3. Čtenářům přeji především hodně 
zdraví, štěstí a to ostatní přijde už 
samo.

Karolína Řihošková
1. Předsevzetí si ne-
dávám, ale přeji si, 
aby se mi podařilo 
dokončit třetí ročník 
a poté úspěšně od-
maturovat.
2. Budu volit Vladi-

míra Franze. Doufám, že se volby 
povedou, ale vzhledem k názorům 
společnosti je to nepravděpodobné.
3. Přeji všem šťastný nový rok.

Radomil Nesrsta
1. Do nového roku 
bych si přál být hlav-
ně zdravý. Předse-
vzetí si žádné nedá-
vám.
2. Myslím si, že to, že 
volí lidé, je špatně. 

Sám volit nebudu, protože se mi ani 
jeden kandidát nezamlouvá.
3. Čtenářům přeji, aby se jim v no-
vém roce dařilo, byli zdraví a měli 
dobrou práci.

Helena tabarová
1. Přeji si, abychom 
se měli co nejlépe. 
Předsevzetí si nedá-
vám.
2. Pevně věřím, že 
se to povede, jelikož 
to, co si vláda odhla-

sovala, nezměníme, a že si lidé do-
kážou někoho zvolit.
3. Přeji všem zdraví, lásku a větší 
účast na kulturních akcích v Koje-
tíně.

Došlo do redakce
setkání po letech
Setkání seniorů (bývalých zaměst-
nanců Mlýna Kojetín) se na pozvání 
Mlýna Kojetín spol. s r. o. uskuteč-
nilo koncem listopadu 2012.
Všechny přítomné (35 zaměstnan-
ců) přivítal jednatel společnosti  Jan 
Kantorek a vyzval všechny k pro-
hlídce mlýna, který za posledních 
dvacet let doznal velkých změn. 
Došlo k úplné revitalizaci všech 
budov a úpravám okolí a jeho roz-
šíření. Také vnitřní vybavení bylo 
kompletně vybaveno novými stroji 
na zpracování obilí, dále byly upra-
veny zásobníky na mouku, cesty 
pro přepravu volně ložené mouky, 
která převažuje nad dříve pytlova-
nými výrobky. Byl obnoven vozo-
vý park. Výroba je řešena počítači 
a tím je zajištěna přesná výroba 

všech druhů mouk. Kvalitu výrobků 
kontroluje moderně vybavená labo-
ratoř. Ve mlýně se vyrábí všechny 
druhy žitných a pšeničných mouk 
z obilí od našich zemědělců. 
Všichni účastníci při prohlídce pro-
stor mlýna byli překvapeni vzorným 
pořádkem a čistotou. Po prohlídce 
bylo připraveno pro všechny občer-
stvení s obědem na „Hrázi” a každý 
obdržel malý dárek. Vedení mlýna 
i ostatním, kteří připravili toto setká-

ní patří poděkování od všech účast-
níků s přáním Mlýnu Kojetín mnoho 
úspěchů do dalších let ve zpraco-
vání obilí a udržení kvality výrobků 
pod značkou „Klasa”. Mlýn Kojetín 
spol. s r. o. patří určitě k nejpěkněj-
ším mlýnům v České republice.
Setkání bylo velmi přátelské a se-
tkat se ve zdraví i v příštích letech 
bylo přáním všech. Ještě jednou dík 
a nashledanou s Mlýnem Kojetín. 

Účastníci setkání
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XVI. lékařské sympózium v Kojetíně
 Tradiční, v letošním 

roce již XVI.  lékař-
ské sympózium, 
pořádané Cent-
rem žilní chirurgie  

a Soukromou  chi-
rurgickou ordinací, 

se uskutečnilo ve dnech 30. listopa-
du a  1. prosince 2012 v prostorách 
Městského kulturního střediska 
v Kojetíne.
Sympózium je zařazeno do systému 
postgraduálního vzdělávání lékařů 
a zdravotních sester a je certifiko-
váno  Českou lékařskou komorou 
a Českou asociací sester. 
Téma „Interdisciplinární spoluprá-
ce“, které jsme pro  letošní rok zvo-
lili, jsme vybrali proto, že moderní 
medicína se bez úzké mezioborové 
spolupráce v současné době neo-
bejde. Naším cílem a smyslem při 
organizování sympozia a vybírání 
jednotlivých sdělení bylo zaměřit se 
na  prezentaci zajímavých případů, 
se kterými jsme se v posledních le-
tech na svých pracovištích setkali 
a museli řešit  i ve spolupráci s jiný-
mi  obory a s kolegy  z jednotlivých 
pracovišť v regionu a i s kolegy na 
klinikách. 
Sympózium bylo slavnostně zahá-
jeno v pátek 30. listopadu organi-
zátorem Pavlem Matouškem, který 
přivítal účastníky sympózia, zástup-
ce vystavujících farmaceutických fi-
rem a otevřel první blok pátečního 
odpoledního programu.

Ten byl věnován  moderní laparo-
skopické léčbě gynekologických 
onemocnění a lékařky z Gyn-por. 
oddělení Přerovské nemocnice, a. 
s. J. Rekovská a L. Lackovičová 
z Gyn-por. oddělení Kroměřížské 
nemocnice, a. s. demonstrovaly 
ve svých zajímavých a  výborně 
dokumentovaných sděleních jak 
lze moderně řešit gynekologické       
operace miniinvazivními metoda-

mi. Chirurgové a traumatologové 
z Přerovské nemocnice, a. s., K. 
Janková, J. Václavek a J. Šíma ve 
svých sděleních ukázali, jak může       
efektivně fungovat mezioborová 
spolupráce.
Docent Mysliveček z Kliniky nuk-
leární medicíny FN Olomouc nás 
seznámil s nejnovějšími vyšetřova-
cími metodami, které nabízí  nukle-
ární medicína. 
Druhý blok přednášek si pro sebe 
rezervovaly kolegyně z Dětského 
oddělení Kroměřížské nemocnice, 
a. s. Kolegyně J. Brabcová, J. Šust-
ková, R. Vidrmertová a J. Mathono-
vá představily ve svých velmi zají-
mavých a excelentně připravených 
sděleních, jak těžká je mnohdy dia-
gnostika a následná léčba malých 
dětí. Ve stejném duchu, s důrazem 
na spolupráci mezi obory předná-
šela i přednostka Očního oddělení  
Kroměřížské nemocnice, a. s. M. 
Holbová.
Sesterský blok byl  zaměřen na léč-
bu bolesti, rehabilitaci v těhotenství 
a praktické poznámky k alergickým 
onemocněním. Zde nám své boha-
té zkušenosti sdělily D. Rumpová, 
J. Stehlíková a J. Sedláčková.
Páteční odpoledne  bylo ukončeno 
v 19 hodin a po krátkém oddechu 
jsme se pobavili na Společenském  
večeru s diskotékou pro mladé, 
starší i pokročilé. Diskotéka a spo-
lečenské setkání  bylo doprovázeno 
bohatým rautem  v sále Městského 
kulturního střediska, který byl tra-
dičně a  taky jak jinak, zcela v režii 
Jarmily Hodanové.       
První část  sobotního programu byla 
věnována problematice střelných 
poranění břicha, které se věnoval 
J. Novák z Chirurgického odděle-
ní Kroměřížské nemocnice, a. s., 
a poranění očnice, které se věnoval 
J. Ošmera z Očního oddělení Kro-
měřížské nemocnice, a. s. S nový-
mi možnostmi léčby cukrovky u do-
spělých nás seznámil R. Kobza .
Excelentní sdělení jsme slyšeli od 
A. Hrabce, přednosty Ortopedické-
ho oddělení Kroměřížské nemoc-
nice, a. s. ve kterém nás seznámil 
s nejmodernější technologií náhra-
dy kolenního kloubu pomocí počíta-
čové diagnostiky a výběru optimál-
ního implantátu.
V sesterské sekci se přednášející 

zaměřili na seznámení  účastníků 
sympozia se spektrem vyšetřova-
cích metod v Centru žilní chirurgie  
v Kojetíně, M. Hozová představila 
současné portfolio vyšetřovacích 
metod a léčebných metod na pra-
covišti a P. Matoušek ukázal statis-
tické výsledky a srovnání léčby pa-
cientů při konzervativním i operač-
ním postupu léčby chronické žilní 
nedostatečnosti.
P. Zímová z Ústavu sociálního lé-
kařství a veřejného zdravotnictví 
LF MU Brno nás seznámila s pro-
blematikou trestně právní odpověd-
nosti ve zdravotnictví.
P. Pávek z Obezitologické ambu-
lance Nové Město na Moravě ve 
svých velmi pěkných sděleních nás 
informoval o nových možnostech 
léčby obezity a i o léčbě erektilní 
dysfunkce a diabetické polyneuro-
patie, které jdou často ruku v ruce 
s obezitou s diabetem.
R. Vlasák z Centra preventivní me-
dicíny v Praze se zaměřil ve svém 
sdělění nad nutností úzké meziobo-
rové spolupráce při léčbě obezity.
Dermatologové K. Rašková z Kro-
měřížské nemocnice, a. s., E. Char-
vátová z Přerovské nemocnice 
a. s. a J. Zímová nás ve svých str-
hujících sděleních vtáhly do pro-
blematiky pohlavních chorob, AIDS 
a infekčního onemocnění kůže - 
růže.
V závěrečném bloku kolegové 
z Traumatologicko - ortopedického 
oddělení Přerovské nemocnice, 
a. s. J. Babinec a T. Kocourek de-
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XVI. lékařské sympózium v Kojetíně
monstrovali vzácná poranění zá-
pěstí, ramene a lopatky a jejich dia-
gnostiku a léčbu.
Lékařské sympózium  bylo ukon-
čeno v 17 hodin a  mnozí účast-
níci, jichž bylo letos přes 180 , 
ještě těsně před odjezdem domů 
dokončovali své odborné diskuse 
a ujišťovali se, že příští rok zase 
přijedou.
Součástí semináře byla i výstava 
farmaceutických firem, které před-
stavily své výrobky a podílely se 
sponzorsky na finančním zajištění 
semináře, za což jim patří dík or-
ganizátora.
O příjemné a reprezentativní pro-

střední se jako každoročně na vy-
soké profesionální úrovni  postara-
ly pracovnice Městského kulturní-
ho střediska a Jarmila Hodanová 
se svými spolupracovnicemi. 
Audiovizuální techniku opět bez-
chybně a tradičně zvládl Jiří Ston. 

Jsem přesvědčen, že i letos to byly 
dva příjemné dny, nejen s pohledu 
odborného, ale i společenského, 
protože pro mnohé z nás je toto 
sympózium jedinou možností, jak 
se s mnohými kolegyněmi a kolegy 
setkat.                   Pavel Matoušek

Dne 19. listopadu 2012 byl do 
funkce hejtmana Olomouckého 
kraje zvolen na zasedání kraj-
ského zastupitelstva jiří Rozbo-
řil (ČssD). Požádal jsem jej tedy 
o krátký rozhovor. 

Pane hejtmane, blahopřeji Vám 
ke zvolení do této vysoké funkce. 
V čem vidíte přednosti a v čem 
naopak nedostatky a slabá místa 
kraje, který budete v následují-
cím období řídit?

Hlavní slabinu našeho kraje vidím 
v nedostatečně rozvinuté ekono-
mice. Potřebujeme více úspěšných 
podnikatelů, kteří budou moci dát 
zaměstnání většímu množství lidí. 
Úspěšné podniky z druhé poloviny 
minulého století již většinou nee-
xistují a nových se objevilo málo. 
Platí to o celém spektru výroby od 
strojírenství až po potravinářské 
firmy. Dále musíme rozvíjet také 

Rozhovor s hejtmanem Olomouckého kraje jiřím Rozbořilem
služby, protože nevyužít například 
obrovského potenciálu naší krásné 
přírody a unikátních památek pro 
cestovní ruch, by bylo trestuhodné. 
Možnosti Olomouckého kraje ne-
jsou neomezené, ale například 
v oblasti vzdělávání můžeme nava-
zovat na stipendia pro učně z obo-
rů, o které je na trhu práce zájem. 
Bohužel, stále platí, že dobrých ře-
meslníků není nikdy dost. 

Ve funkci hejtmana střídáte Mar-
tina tesaříka. V čem chcete navá-
zat na jeho práci a v čem naopak 
raději nepokračovat?

Můj předchůdce dbal na kvalitu 
a dostupnost veřejných služeb, 
k nimž řadím mimo jiné zdravotnic-
tví, sociální věci, dopravu, ale také 
již výše zmíněné školství. Myslím, 
že jak finanční prostředky do no-
vých staveb a rekonstrukcí, tak 
i provozní prostředky pro naše pří-
spěvkové organizace, byly jedno-
značně patrné. Například kvalita 
života našich seniorů se na řadě 
míst skokově zvýšila, totéž platí 
o handicapovaných. Vždyť nevido-
mí a slabozrací dostali zcela nové 
vzdělávací centrum za čtvrt miliardy 
korun, jaké nemá v České republice 
obdoby. 
Změny nás zcela jistě čekají ve vy-
užívání dotací Evropské unie. Před-
pokládáme, že pravidla pro čerpání 
prostředků na rozvojové projekty se 
výrazně promění. Vláda má v plánu 
nahradit dosavadní velmi úspěšné 

regionální operační programy jed-
ním souhrnným dotačním titulem, 
ale prozatím není vůbec jasné, jak 
bude fungovat.

jaký je Váš vztah ke Kojetínu 
a mikroregionu střední Haná?

Kojetín a okolí jsou pro mě regionem 
s velkými hospodářskými problémy 
a vysokou nezaměstnaností. Vní-
mám jej jako místo, které vyžadu-
je solidaritu některých ekonomicky 
silnějších částí našeho kraje. Jsem 
známým odpůrcem zjednodušené-
ho vidění našeho kraje dělícího se 
na chudý sever a bohatý jih. Oblas-
tí, které si zaslouží naši podporu, je 
více a jedním z nich je i Kojetínsko. 

jaké máte záliby a myslíte, že na 
ně zbude v této náročné funkci 
čas?

Převážnou část svého času trávím 
prací, ale uvědomuji si, že každý 
z nás musí občas pomyslně vy-
pnout a na chvíli si od běžných sta-
rostí odpočinout. Pro mě je takovou 
relaxací vyjížďka na kole, v čemž 
se zřejmě neliším od řady našich 
spoluobčanů. Ale přiznám se, že 
jsem opravdu jen rekreační cyk-
lista, který nemá ambice lámat re-
kordy a posouvat hranice lidských 
možností.

Pane hejtmane, děkuji za rozho-
vor a přeji hodně správných roz-
hodnutí ve Vaší funkci.

Jiří Šírek
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Došlo do redakce
České jabloně
Blaník - plody jsou střední až nad-
průměrné velikosti, kuželovitého 
tvaru s malými žebry. Slupka je 
lesklá, ojíněná, středně tlustá, zá-
kladní barvu překrývá červené roz-
myté líčko téměř na celém povrchu 
plodu. Dužnina je světle krémové 
barvy, středně pevná, rozplývavá, 
středně až více šťavnatá. Chuť je 
navinule sladká, aromatická, velmi 
dobrá až výborná. Plodnost je brz-
ká, velká a pravidelná. Sklizeň se 
provádí koncem září, konzumně 
dozrává v listopadu, dá se sklado-
vat do února až března. Odolnost 
proti strupovitosti je rezistentní (Vf), 
proti napadení padlím jabloňovým 
je střední až vyšší a vyšší je i odol-
nost proti fyziologickým poruchám 
dužniny. Odrůda je vhodná pro pře-
roubování zdravých stromů a lze ji  
vysazovat ve všech polohách vhod-
ných pro jabloně. Více o odrůdě na 
internetu - google Blaník - nová per-
spektivní  odrůda.

Petra -  plody jsou střední až nad-
průměrné  velikosti, kulovitého až 
kuželovitého, méně pravidelného 
tvaru. Slupka je lesklá, hladká, sla-
bě mastná, středně tlustá, základní 
barvu má zeleno žlutou překrytou 
červeným žíháním přecházející 
v rozmyté líčko v rozsahu asi 
¾ povrchu plodu. Dužnina je bílé 

barvy, středně tuhá až měkčí, střed-
ně šťavnatá. Chuť je navinule slad-
ká, slabě aromatická, velmi dobrá 
v teplejších lokalitách až výborná. 
Plodnost je brzká, dosti vysoká a 
pravidelná. Sklizeň se provádí kon-
cem srpna až v polovině září, kon-
zumně dozrává v září, dá se skla-
dovat do listopadu.  Odolnost proti 
strupovitosti je rezistentní (Vf), a 
proti padlí jabloňovým je vyšší. Pet-
ra je nenáročná odrůda, kterou mů-
žeme  pěstovat ve všech polohách 
vhodných pro jabloně.
tábor - plod je větší  velikosti, ku-
lovitého až ploše kulovitého tvaru. 
Slupka je lesklá, hladká, středně 
tlustá až slabší, základní barvu má 
zeleno žlutou překrytou  červeným   
líčkem většinou ve formě žíhání, 
částečně přecházející v rozmyté 
líčko v rozsahu  3/4 povrchu plodu. 
Dužnina je žlutavé barvy, jemné 
konzistence, nadprůměrně šťavna-
tá,  středně pevná. Chuť je navinule 
sladká až nasládlá, slabě  aromatic-
ká velmi dobrá. Růst je nadprůměr-
ný, koruny vytváří vzpřímené, poz-
ději rozložité, středně husté. Plod-
nost je raná, velká a při probírce 
pravidelná. Sklizeň se provádí kon-
cem září, konzumně dozrává v říjnu 
a dá se skladovat do  února. Proti 
napadení strupovitosti je rezistentní 
(Vf) a proti napadením  padlím jablo-
ňovým je  vyšší. Podnože lze použít 
velmi zakrslé až středně vzrůstné.  

Středně  náročná na polohu, půdy 
vyžaduje dobře zásobené živinami 
a vláhou. Kvalitní a atraktivní od-
růda pro přímý konzum. Můžeme 
ji vysazovat do všech oblastí vhod-
ných pro pěstování jabloní. Nejlepší 
kvality dosahují plody ve středních 
a teplejších polohách. 
Vltava - plody jsou nadprůměrné 
velikosti, kulovitého až kulovitě ku-
želovitého  tvaru. Stopka  je  střed-
ně dlouhá, silnější až středně silná. 
Slupka hladká, středně silná, slabě 
mastná základní barvu má zeleno 
žlutou překrytou červení ve for-
mě žíhání přecházející v rozmyté 
líčko na 1/2 až ¾ povrchu plodu. 
Dužnina je středně pevná, krémo-
vé barvy, jemná, středně až více 
šťavnatá. Chuť navinule sladká až 
nasládlá, aromatická, velmi dobrá 
až výborná. Růst je bujný, koruny 
vytváří vzpřímené později rozložité, 
středně husté. Plodnost raná dosti 
vysoká, pravidelná. Sklizeň se pro-
vádí asi v polovině září, konzumně 
dozrává v říjnu, skladovat ji lze  do 
ledna. Odolnost proti napadení stru-
povitostí je rezistentní (Vf), proti na-
padení padlím jabloňovým je  vyšší. 
Podnože lze použít velmi zakrslé až 
polozakrslé, v horších půdních pod-
mínkách lze pěstovat i na bujných 
podnožích na kterých též dobře 
plodí.  Požadavky - středně nároč-
ná na polohu, půdy vyžaduje dobře 
zásobené živinami a vláhou. Plody 
jsou chutné, atraktivního vzhledu, 
vhodné pro přímý konzum i zpraco-
vání. Odrůdu lze pěstovat ve všech 
polohách vhodných pro jabloně bez 
chemické  ochrany proti houbovým 
chorobám.
Bližší informace o odrůdách mů-
žete získat na kontaktech telefon: 
317  814  354, 728 044 917,

e-mail: kumstapetr@seznam.cz 

Výzva k předkládání návrhů 
na vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců a osobností v oblas-
ti sportu města Kojetína za rok 
2012

Vážení sportovní přátelé, 
rok 2012 je za námi a přichází na 
řadu hodnocení, jaký vlastně byl a 
jací jsme byli my. V oblasti sportu 

Výzva
budeme už tradičně v březnu 2013 
vyhlašovat úspěšné sportovce za 
minulý rok.
Rada města Kojetína schválila Zá-
sady pro vyhlašování nejúspěšněj-
ších sportovců a osobností v oblasti 
sportu našeho města. 

Plné znění těchto zásad je zveřej-
něno na www.kojetin.cz

Takže neváhejte a do 28. února 
2013 nominujte své kamarády, spo-
lužáky, trenéry a spoluhráče z růz-
ných sportovních klubů a odvětví, 
vyhlášení nejlepších sportovců se 
blíží.
jeho termín vám včas oznámí-
me.

Jiří Šírek
 starosta města
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Mateřská škola Kojetín
Vánoční atmosféra
v MŠ Kojetín

Na konci roku na nás opět čekal 
čas adventní - čas kouzelného a ta-
jemného očekávání. 
Přáli jsme si, aby chvíle adventu 
patřily k těm nejkrásnějším, na kte-
ré budou děti vzpomínat.
Ke sváteční náladě přispívala vlast-
noručně vyrobená vánoční výzdoba 
v obou školách i v jednotlivých tří-
dách. 
V pondělí 3. prosince děti z odděle-
ní „Rybiček“ popřály svým pásmem 
krásné Vánoce, hodně pohody 
a zdraví v roce 2013 babičkám 
a dědečkům z pečovatelských 
domů a 4. prosince děti z oddělení 
„Pastelek“ bývalým zaměstnancům 
MěÚ Kojetín.
Ve středu 5. prosince proběhla 
v obou MŠ „Mikulášská nadílka“, 
kterou každoročně pořádáme ve 
spolupráci s učiteli a žáky základ-

ních škol. Děti Mikuláši krásně za-
recitovaly a čertům zazpívaly vese-
lé čertovské písničky. A že byly celý 
rok hodné, dostaly od krásného 
anděla sladký balíček. Žákům ZŠ 
i jejich učitelům děkujeme za zda-
řilou akci.
V prosinci čekala děti dvě kulturní 
představení. Opět jsme v obou ma-
teřských školách přivítali Kašpárka 
s maňáskovou pohádkou, kterou si 
připravily paní učitelky. Ve čtvrtek 6. 
prosince za námi přijelo Maňásko-
vé divadélko Olomouc s pohádkou 
„jak Honza zbavil čerta blech“. 
Průvodce pohádkou byl živý herec 
v kostýmu Kašpárka, který spo-
lupracoval s dětmi. Pohádka byla 
prokládána hudebními nahrávkami 
a moc se dětem líbila.
Ve třetím adventním týdnu děti 
z oddělení „Srdíček“ popřály krás-
né Vánoce zaměstnancům Školní 
jídelny.
Třetí prosincový týden  se mohli 
rodiče a rodinní příslušníci potě-

šit pokroky a úspěchy svých dětí 
a společně se pobavit při zhlédnutí 
vánočních besídek, které si děti 
za pomoci svých učitelek připravily. 
Svou šikovnost také předvedly při 
výrobě dárečků pro své nejbližší.
V úterý 18. prosince nejstarší děti 
přijaly pozvání ZŠ Sv. Čecha, kde 
žáci školy pod vedením Alice Sto-
nové v prostorách tělocvičny zahráli 
příběh „Pohádková škola“. Za po-
zvání děkujeme, pohádka sklidila 
bouřlivý potlesk.
Prosinec plný zážitků je za námi 
a na co se můžeme těšit od ledna? 
Už se těšíme, že jako každý rok,  
začneme navštěvovat rehabilitaci 
v Kojetíně, kde nás čeká nejen cvi-
čení pod odborným vedením reha-
bilitačních pracovníků, ale také pří-
jemné saunování.
Na závěr nezbývá, než popřát všem 
pevné zdraví, mnoho osobních 
a pracovních úspěchů a šťastné vy-
kročení do roku 2013!

vedení MŠ

Vánoční besídka v oddělení Srdíček - MŠ Hanusíkova Kojetín

Vánoční besídka v oddělení Sluníček - MŠ Hanusíkova ulice Kojetín

Vánoční besídka v oddělení Berušek - MŠ Masarykovo náměstí Kojetín
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
jaký byl rok 2012
na naší škole
Tradičně si vždy počátkem prosin-
ce připomínáme narozeniny školy 
- letos sto deváté. Při této příleži-
tosti otevíráme dveře školy všem 
zájemcům a současně bilancujeme 
uplynulý rok.
Jaký byl a co nás čeká? Pokud se 
ohlédneme zpátky a vyhodnotíme 
si, co se podařilo a kde máme ješ-
tě rezervy, myslíme si, že škola se 
znovu posunula o pár krůčků do-
předu. Výraznou měrou se na tomto 
výsledku podílejí všichni pracovníci 
naší školy - vyučující, vychovatelky 
naší školní družiny i správní za-
městnanci. Nemalý podíl na celko-
vé úrovni školy mají samozřejmě 
i rodiče našich žáků, ale přede-
vším naši žáci. Jejich výsledky 
a přístup vytváří celkovou atmo-
sféru školního organismu. Máme 
zájem na tom, aby se všichni naši 
žáci cítili ve škole bezpečně a od-
nášeli si domů pocit dobře vykona-
né práce.
Jak si stojíme? Začátkem roku 
jsme se s našimi „páťáky“ a „devá-
ťáky“ zúčastnili srovnávacích testů 
v rámci projektu „Cesta ke kvalitě“, 
v květnu a červnu se uskutečnily 
celostátní srovnávací testy stejných 
ročníků v rámci projektu NIQUES. 
Porovnání s ostatními účastníky 
pro nás dopadlo velice dobře. Jedi-
né, co nám schází, je účinná pod-
pora ze strany našeho ministerstva 
- obrázkem situace je skutečnost, 

že škola prakticky nemá finanč-
ně pokryté potřeby na pořízení a 
obnovu učebnic (neustálé úspory 
v duchu hesla „šetřit, ať to stojí, co 
to stojí“, se začínají tvrdě projevo-
vat). Jenom díky podpoře ze stra-
ny zřizovatele jsme mohli zajistit 
pomůcky pro naše nové žáčky prv-
ních tříd (účelová dotace pro tyto 
účely byla zrušena) a umožnit jim 
tak důstojný vstup do školy.  Sna-
žíme se v rámci možností využít 
maximálně podmínek, které nám 
poskytuje projekt „Peníze EU do 
škol“, abychom doplnili zázemí pro 
výuku našich žáků. Vyučující zpra-
covali řadu výukových materiálů, 
které poskytnou i ostatním zájem-
cům na základních školách, využili 
jsme prostředky pro podporu žáků 
s indikovanými poruchami učení 
a chování, využili jsme nabídku na 
účast v preventivním programu pro 
vybrané třídy, naši žáci se úspěšně 
zúčastnili řady soutěží, postupně 
se připravujeme na výroční rok (bu-
deme mít 110. výročí otevření naší 
školy). Výborně se v letošním roce 
rozběhla naše školní družina, naše 
nedílná součást. Výrazný podíl na 
tom mají velice šikovné vychova-
telky. Prostě životní cyklus školy je 
pestrý a nezastaví jej během roku 
ani nepřízeň okolností.  
Školní inspekce nás prověřovala 
počátkem října a celý kolektiv školy 
po skončení této kontrolní akce měl 
důvod ke spokojenosti - škola do-
padla velmi dobře. Viděl nás někdo 
„zvenčí“ a vyhodnotil úroveň podle 
daných kritérií. V porovnání s po-
slední provedenou kontrolou škola 
zaznamenala další posun kupředu. 
I slovní ohodnocení práce potěší - 

není vše jen o penězích. 
Veliké poděkování za celkové výsledky 
patří všem, dětem, vyučujícím, správ-
ním zaměstnancům, zřizovateli i našim 
partnerům, kteří dotváří podmínky pro 
naši práci. 
Věříme, že další roky nám ministerstvo 
školství poskytne lepší zázemí alespoň 
v takové míře jako město Kojetín. 
Do nového roku přejeme všem 
zdraví, mnoho štěstí v práci 
i osobním životě.

Rudolf Pavlíček a Zdeněk Šípek
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Základní škola náměstí Míru Kojetín

jeDete lyžOVat?

 POtŘeBujete PůjČIt lyžaŘsKOu 
NeBO sNOwBOaRDOVOu VýstROj?

SRPŠ při Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83 půjčuje lyžařskou 

i snowboardovou výstroj všem zájemcům. 

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

Bližší informace získáte 
na telefonním čísle: 731 483 561

nebo webu školy: www.zskojetin.cz  

Základní škola svatopluka Čecha Kojetín
Vítězná účast
v Romano suno
Ve středu 12. prosince 2012 se 
v hotelu Panorama v Praze konalo 
slavnostní vyhlášení vítězů literární 
a výtvarné soutěže Romano Suno. 
Za naši školu byla pozvána žákyně 
Markéta Čipčalová, která do sou-
těže poslala literární příspěvek. 
Vyhlášení začalo v jedenáct hodin 
dopoledne vystoupením zástupce 
Úřadu vlády pro lidská práva, kte-
rý ve své řeči zdůraznil důležitost 
výuky jazyků na školách v souvis-

losti s bilingvním rodinným prostře-
dím Romů. Následovala hudební 
vystoupení a slavnostní vyhlášení. 
V kategorii 6. - 9. tříd jsme se do-
čkali příjemného překvapení, neboť 
Markéta se umístila na prvním mís-
tě. Za vítězství dostala nádhernou 
cenu - fotoaparát. Po vyhlášení ví-
tězů následovalo malé občerstvení, 
malá procházka zimní Prahou a ná-
vrat domů.
Blahopřeji Markétě za 1. místo 
v celorepublikové soutěži a děkuji jí 
za reprezentaci školy.

Olga Odehnalová

Gymnázium Kojetín
Rozhovor
s Radkem Vitíkem

I v tomto čís-
le pokraču-
jeme v před-
s t a v o v á n í 
úspěšných 
žáků naše-
ho gymná-
zia. letošní 
m a t u r a n t 
Radek Vitík 

patří jistě k těm, o kterých se dá 
říct, že jsou aktivní v mnoha smě-
rech. Organizuje, studuje, má vý-
sledky, dělá dobré skutky - např. 
pravidelně daruje krev, „baví se“ 
atd. Proto tento rozhovor.

jakou funkci jsi vykonával ve 
školním parlamentu?
Měl jsem funkci tajemníka. Hlavním 
úkolem byla organizace zasedání 
a poté zhotovení zápisů. Byl jsem 
třetím členem „představenstva“ a 
můj hlas rozhodoval při neshodách.

Bavila tě tato pozice?
Ano bavila, zejména organizace 
různých akcí a komunikace s lidmi.

Mohl bys nám přiblížit své hu-
dební zájmy? třeba i nějaké 
úspěchy?
Působil jsem v mnoha kapelách 
a nyní jsem klávesista ve dvou 
z nich. Jedna se jmenuje SON 
a druhá NARYCHLO. Hudbu dělám 
s láskou. Každé vystoupení je jedi-

nečné. Často hrajeme po menších 
klubech a zábavách. Měl jsem tu čest 
vystupovat na festivalu v Tečovicích 
u Zlína i se známou skupinou PRE-
MIER. Ta taky bude hrát na našem 
maturitním plesu. Zahrál jsem si 
i na Majálesu v Kroměříži.

ty také zvučíš koncerty, poznal 
jsi díky nim nějaké slavné osob-
nosti?
To ano, ale větší zkušenosti mám 
spíše s osvětlováním. Je pravda, že 
občas někoho slavného poznám, 
ale většinou si vás dotyčný pa-
matovat nebude, pokud se mu do 
paměti nezapíšete něčím výjimeč-
ným. V létě jsem v Kojetíně zvučil 
Majáles a poznal jsem tam spoustu 
známých osobností, ale ne všichni 
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Gymnázium Kojetín

Vánoční hvězda
V pondělí 3. pro-
since 2012 se 
studenti a vy-
učující zapojili 
do charitativní 
akce, která při-
spívá na léčbu 
leukémie dětí.  

Zakoupili si květiny v celkové hod-
notě 8.500 Kč. Nejvíce přispěli 
žáci oktávy - 1.550 Kč a žáci primy 
- 1.050 Kč.
Všem moc děkujeme, přejeme 
úspěšný rok 2013 a hřejivý pocit 
z dobrého skutku.                       (dj)

Napříč Ruskem
s Pohodáři

Stejně tak jako každý rok se i letos 
žáci kojetínského gymnázia zúčast-
nili již tradiční přednášky vzděláva-
cí agentury Pohodáři. Letošní téma 
neslo název „Dálný východ, po sto-
pách ussurijského tygra, žluté rasy 
a československých legionářů“, 
a tak se už předem bylo na co těšit. 
Pan Martin Dufek, který tuto výpra-
vu napříč celým Ruskem absolvo-
val naprosto sám, nám za dopro-
vodu videa popisoval své putování. 

Rusko nám představil jako na první 
pohled drsně vyhlížející zemi s tem-
nou minulostí a nekončícími mož-
nostmi, ale na druhou stranu také 
jako místo, kde žijí velmi laskaví 
a přátelští lidé. Zážitků z putování 
na Dálný východ bylo opravdu mno-
ho. Setkání s hokejovými reprezen-
tanty, oproti nám opožděné pravo-
slavné Vánoce, bizardní poměry na 
ubytovnách a šílené mrazy - to je jen 
malý výčet toho, co zde neznalého 
cizince může potkat. Vše doplňuje 
množství nejrůznějších historek a 
informací, z nichž mi přišla nejzají-
mavější záhada zmizení carského 
pokladu, spjatá s československými 
válečnými legionáři. Celá výprava 
byla okořeněna zastávkou na far-
mě ussurijských tygrů, jejich majitel 
nám na autentické nahrávce ob-
jasnil současnou neveselou situaci 
těchto zvířat. Na konci pořadu jsme 
si ještě prohlédli památky v St. Pe-
těrburgu a třešničkou na dortu byla 
krátká ukázka z filmu Děrsu Uzala 

z nich se prezentují na veřejnosti 
tak jako mezi spoluhráči ve skupi-
ně. Třeba Gabrielu Gunčíkovou, fi-
nalistku Superstar, jsem znal již ve 
14 letech. Už tehdy zpívala v jedné 
kapele a já jsem z jejího hlasu cítil 
sílu a sebejistotu. A i když jí sláva 
změnila život, jsem rád za každé 
naše setkání.

Po tři ročníky Přehlídky amatér-
ských divadelních souborů jsme 
tě mohli vidět jako moderátora. 
Co tě k tomu vedlo?
To ne já, to ona. (smích) V prváku 
mě do toho navezla spolužačka. 
Při zvučení Vánoční akademie. Při-
šla za mnou v momentě, kdy jsem 
měl sluchátka na uších, a já jsem 
jen sledoval, jak pohybuje ústy. 

A abych se jí zbavil, souhlasně jsem 
jen kývnul hlavou. Tahle zkušenost 
mě ale oslovila. Divadlo jsem mohl 
sledovat jinýma očima než divák 
a něco se při tom přiučit. Za tuhle 
příležitost jsem vděčný. 

Mohl bys nám na závěr přiblížit 
projekt, se kterým jsi dosáhl vel-
kých úspěchů?
Spolupracoval jsem na něm se spo-
lužačkou Lenkou Černou. Vybrali 
jsme si téma z chemicko - biologic-
kého oboru. Soutěž byla vyhlášena 
loňského roku německou školou 
Goethe Institut. Šlo o „důkaz toxi-
city nanočástic koloidního stříbra“. 
Společně jsme v České republice 
získali první místo, v Evropě pak 
místo čtvrté.

téma práce je poněkud nesrozu-
mitelné. Mohl bys nezasvěcené-
mu čtenáři stručně vysvětlit, o co 
jde? 
Při pokusu jsme připravili senný 
nálev s prvoky. Pak jsme vytvořili 
nanočástice stříbra, které jsme do-
kázali laserovým paprskem. Dále 
jsme dokázali neutrální pH roztoku, 
ten jsme pak kápli na vzorek sen-
ného nálevu a zkoumali ho pod mi-
kroskopem. Po cca 10 sekundách 
jsme pozorovali, jak se prvoci roz-
padají a jejich organely opouštějí 
tělo. Snažili jsme se tak prokázat 
antibakteriální účinky nanočástic 
stříbra, což se využívá například při 
zamezení nepříjemného zápachu 
z propoceného oblečení.
Děkuji za rozhovor.
  Marek Kubík, 2. ročník

vyprávějící legendu o přátelství rus-
kého důstojníka s domorodým asij-
ským lovcem poukazující na kon-
frontaci dvou odlišných ras. Celá 
beseda se mi velice líbila a velmi 
se těším na příští pohodové setkání 
s Pohodáři.  

                Ondřej Švec

Milí strávníci, 
děkuji za přízeň, kterou jste nám v minulém roce projevili. Jménem celého 
kolektivu školní jídelny vám všem přeji šťastné vstoupení do roku 2013.

Nový rok nechť vám přinese zdraví, pohodu a spokojenost.

Těšíme se na další setkávání u oběda v příjemném prostředí naší jídelny. 
Hana Rohová

ředitelka Školní jídelny v Kojetíně

Školní jídelna Kojetín informuje

taleNtOVé ZKOuŠKy 
se ZaMěŘeNíM

Na PRáCe ŘeZBáŘsKé
Na stŘeDNí ŠKOle

ŘeZBáŘsKé tOVaČOV 
PROBěHNOu 3. leDNa 2013 
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Základní škola sladovní Kojetín
Vánoční dílny
Těsně před vánočními svátky uspo-
řádala naše škola zimní přespání 
s odpoledními dílničkami. Po ran-
ním vyučování se děti ve tři hodi-
ny odpoledne sešly opět se svý-
mi učitelkami ve škole. Ty si pro 
ně připravily dílničky, ve kterých 
žáci pekli a zdobili vánoční cuk-
roví, zhotovili svícny z perníku 
a jablíček. Vyráběli také vánoční 
a novoroční přáníčka a přírodní de-
korace na vánoční stůl. Aby se jim 
lépe pracovalo, zněly školou zná-
mé koledy a písně s vánoční te-
matikou. Příjemné sváteční odpo-
ledne bylo zakončeno společným 
posezením u večeře s následným 
popíjením dětského vánočního 
punče s ovocem, pojídáním na-
pečeného cukroví, zpěvem koled 
a večerním programem pro děti.

V deset hodin byla večerka a všech-
ny děti se uložily ke spánku. 
Ptáte se, jestli se dětem vánoční díl-

Beseda s policistou
a právníkem

Se stále vzrůstající intenzitou rizi-
kových forem chování u dětí a mlá-
deže vzrůstá také potřeba preven-
tivně zaměřených aktivit ve školním 
prostředí.
Jednou z těchto aktivit jsou v naší 
škole besedy žáků s příslušníkem 
policie a právníkem. Hlavním důvo-
dem je seznámit žáky s obsahem 
činnosti policie a s právy a povin-
nostmi, které upravuje zákon a jež 
se bezprostředně týkají především 

jich samotných.
• Kdy a kde žádat o občanský prů-
kaz? 
• Proč ho nosit vždy a všude s se-
bou?
• Do kolika let je povinností být při 
jízdě na kole vybaven přilbou?
• Co můžu udělat pro své osobní 
bezpečí?
• Proč je zakázán prodej alkoholu 
a tabákových výrobků osobám 
mladším osmnácti let? 
• Jaký je rozdíl mezi přestupky 
a trestnými činy?
• Co jsou zákony a proč je musíme 
dodržovat?

Projektový den
svět a já

Projektový den „Svět a já“ proběhl na 
naší škole 30. listopadu 2012. Jako 
již v předešlých letech byl zaměřený 
na vzájemné poznávání dětí v kolek-
tivu jinak, než běžnou školní činnos-
tí. V průběhu dne si žáci formou her 

a prožitkových činností vyzkoušeli 
zlepšení komunikace mezi sebou, 
nacvičovali spolupráci a toleranci 
k ostatním. Tento projektový den po-
mohl zkvalitnit vztahy mezi učitelem 
a žáky, vztahy mezi dětmi navzájem 
i vztah dítěte k sobě samému. Žáci se 
zaměřili na rozvoj komunikace, pre-
zentaci sebe sama, zamýšleli se nad 
tím, jací jsou, co je baví, co dokážou, 

v čem by se chtěli zlepšit, co by 
na sobě chtěli změnit, čím by chtě-
li být. Každá třída si průběh celého 
dne zhodnotila v diskuzním kruhu. 
Žáci se do všech činností zapojili 
s nadšením, pracovali aktivně 
a z celého dne si odnesli spoustu 
nových zážitků a poznatků.

Radka Dufková

Odpovědi na tyto otázky už naše 
děti znají. Být ale řádným občanem 
a především slušným člověkem, to 
musí chtít hlavně každý sám.

Stiborková Pavla

ničky líbily? Zkuste posoudit sami 
z přiložených fotografií.

Radka Dufková
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jízdní řád - autobusy
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jízdní řád - vlaky
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střední zdravotnická škola Kroměříž

Rok 2012 je u svého konce a za 
našimi žáky jsou téměř čtyři měsíce 
pilné práce.
A věřte, že se opět nemáme za co 
stydět. Již v září se mladí muzikanti 
prezentovali několika vystoupení-
mi, která měla velký ohlas. Decho-
vý orchestr si zahrál na koncertě 
v tovačovském zámeckém parku 
jako součást programu Svatovác-
lavských hodů, v říjnu žákyně naší 
školy doprovázely svým zpěvem 
křest knihy o Jaroslavu Kremplovi,  
významné regionální osobnosti. 
A svým vystoupením velmi důstojně 
a takřka profesionálně doplnily vel-
mi působivou akci.
Hned začátkem října mělo obrovský 
úspěch vystoupení školního decho-
vého orchestru na Seniorské kon-
ferenci, konané ve sportovní hale 
v Tovačově. Toto vystoupení bylo 
samotnými pořadateli označeno 
za jedno z nejlepších, v sérii těch-
to konferencí, konaných ve vybra-
ných městech Olomouckého kraje. 

Základní umělecká škola informuje
Jen s lítostí musím konstatovat, že 
i v Kojetíně se tato konference ko-
nala, bohužel kojetínští pořadatelé 
této akce jakoby zapomněli, že mají 
ve městě hudební školu plnou ši-
kovných dětí, které mohou Kojetín 
velmi důstojně reprezentovat a tak 
jsme byli osloveni jinde, kde o nás 
vědí, rádi si nás pozvali a za kvalitní 
vystoupení nás i náležitě ocenili.
Hned ze začátku školního roku se 
ve Vidnavě konají každoročně sou-
těže v komorní hře. Této soutěže, 
se pravidelné zúčastňují i naši žáci 
a vždy velmi úspěšně. Bylo tomu 
tak i letos. Dvě krásná druhá místa 
v silné konkurenci, jsou toho důka-
zem.
Letos jsme se nezúčastnili rozsvě-
cení vánočního stromu, z jednoho 
prostého důvodu - následující pon-
dělí 3. prosince se konal velký kon-
cert nazvaný Mikulášské vyhrávání, 
a tak se konaly poslední zkoušky 
a sehrávky na tuto akci, která trvala 
téměř dvě hodiny. A plný sál rodičů, 

prarodičů, kamarádů a třeba jen po-
sluchačů po mnohých vystoupeních 
nadšeně tleskal.
Ve čtvrtek 13. prosince, se pak 
uskutečnil tradiční učitelský kon-
cert, jehož hlavní aktivní pořada-
telkou je Miluše Venclíková.  I letos 
byl hostem vynikající klavírista pro-
fesor pražské AMU Tomáš Víšek, 
který svým výkonem a zapáleným 
průvodním slovem nadchl a ohromil 
všechny návštěvníky koncertu. 
Poslední týden před Vánocemi se  
konaly vánoční besídky a pak hurá 
na zasloužené vánoční prázdniny, 
kdy jsme načerpali síly do další 
krásné práce v novém roce.                       

Lenka Čechová

Zvláštní poděkování patří všem za-
městnancům Městského kulturního 
střediska za vynikající spolupráci 
se Základní uměleckou školou Ko-
jetín.
Touto cestou děkuje

Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín

DDM Kojetín informuje
První adventní
tvořivá dílna
Ve čtvrtek 22. listopadu 2012 pro-
běhla první adventní tvořivá dílna. 
Vytvořeno bylo několik krásných 
adventních svícnů a adventní de-
korace. Do výroby se zapojili děti 
i dospělí.                                   -mb-
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turnaj florbal
V sobotu 24. listopadu 2012 nás 
navštívily děti z DDM Hranice, aby 
poměřily své síly ve florbalovém tur-
naji. Nastoupily celkem čtyři týmy, 
dva z Hranic a dva domácí. Na prv-
ním místě se umístil tým domácích 
na druhém tým z Hranic, třetí příčku 
obsadili opět domácí a bramborou 
medaili vybojovali hosté. Děti po-
měřily své síly a naprosto je pohltila 
atmosféra zápasu.                    -az-

Pleteme z pedigu
Co je to pedig? Pedig je přírodní 
materiál, který se dováží z tropů ji-
hovýchodní Asie. Jedná se o vnitřní 
část stonku popínavé palmy Cala-
mus rotang neboli ratanu. Tato rost-
lina má stonek silný pouze několik 
centimetrů a dlouhý až 100 metrů. 
Dřevo má velmi světlou barvu, po-
dobnou lipovému dřevu. Používá 
se na výrobu nábytku, košíků, do-

konce i k výrobě hudebních nástro-
jů a bičů. Před pletením je třeba jej 
na tři až pět minut namočit, tím na-
saje do pórů vodu a stane se velmi 
ohebným. Po uschnutí drží tvar. 
Krásné ošatky a podnosy si za asis-
tence  skvělé lektorky upletli účast-
níci II. adventní tvořivé dílny ve 
čtvrtek 6. prosince 2012.   Na další 
pletení se můžete těšit již v únoru- 
tentokrát to budou obaly na květiná-
če.                                            -mb-

Patchwork na DDM
Druhá prosincová sobota byla na 
DDM v Kojetíně ve znamení pa-
tchworkového šití. Sešlo se šest 
švadlenek - patchworčářek, které 
odložily pečení vánočního cukroví, 
aby si ušily prostírání - štolu. Šilo 
se z vánočních látek, vyzkoušela 

se nová technika aplikací a její na-
šívání, zdokonalila se také technika 
řezání látek pomocí pravítka a ře-
záku. Za čtyři hodiny píle, vzniklo 
šest originálních výrobků.
Na Štědrý den měla tedy každá 
z účastnic kurzu nově vyzdobený 
sváteční stůl.

Markéta Pavlíková, vedoucí kurzu 

DDM Kojetín informuje

žerty s čerty
Mnoho legrace a zábavy jsme za-
žili s čerty v pátek 7. prosince 2012 
na Masarykově náměstí v Kojetíně. 
I když mráz nás štípal do tváří, po-
bavili jsme se u čertovských soutěží 
- vyzkoušeli jsme si, jak čerti sváží 
uhlí,  jestli se trefíme bramborou do 
kotle a při čertovském rojení a tan-
čení jsme se pěkně zapotili. Děti, 
které se nebály a zazpívaly Miku-
lášovi písničku, nebo mu řekly bás-

ničku, získaly odměnu. Andělé pro 
nás připravili lampiony štěstí - na lam-

pion jsme si mohli napsat i své přání 
a za pomoci rodičů lampion vypustit.

Milí přátelé, přátelé přátel a ostatní,
chtěla bych vám všem poděkovat za vaši hojnou účast na prodejní sbírkové akci Vánoční hvězda 2012 
pro nadaci Šance a hlavně za letošní rekordní tržbu, kterou jsem předala ve Fakultní nemocnici Olo-
mouc hlavní koordinátorce celé sbírky Evě Dvořákové ve výši 53.100 Kč. Děkuji všem občanům Ko-
jetína, Křenovic, Polkovic a okolí Přerova za to, že svou účastí podpořili onkologicky nemocné děti. 
A zároveň děkuji své široké rodině za podporu, kterou mi dáváte, a bez které bych nemohla danou sbírku 
v Kojetíně zorganizovat.                                                                                                       Vladimíra Štáblová

Poděkování
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DDM Kojetín informuje
Můžeme být pyšní…
Je to již nějaký čas, co jsem infor-
moval naše spoluobčany o úspě-
ších dětí z kroužku plastikových 
modelářů, který pracuje při DDM 
Kojetín. V poslední době každý 
měsíc získávají pěkná umístění 
v soutěžích. Modely dětí jsou tak 
skvělé, že se s nimi umísťují i na 
těch nejprestižnějších soutěžích 
a výstavách po celé České repub-
lice. Velmi mě těší, že děti získá-
vají cenné trofeje i na soutěžích 
s účastí nejlepších modelářů ČR.                                                                                                                                         
Je jisté, že každý z nás k tomuto 
koníčku přistupuje po svém a že 
některým modelářům stačí postavit 
nějaký model jen pro své potěšení 
do sbírky. I tito si zaslouží uzná-
ní. Vždyť prospěšnější je věnovat 
se svému koníčku, než bezcílně 
bloumat. I když některé děti z růz-

ných důvodů ukončí svou činnost, 
určitě nepřijdou o znalosti a do-
vednosti, které v kroužku získaly. 
Za dobu trvání kroužku bylo vy-
chováno několik desítek dětí, na 
které může být naše město hrdé.                                                          
Je vidět, že dlouhodobý zájem, tr-
pělivost a preciznost v práci přináší 
úspěch. Příkladem je Ondřej Mořic-
ký, Lukáš Bíbr a Mira Mikulík, kteří 
získávají nejprestižnější ocenění 
v rámci ČR a já osobně jim za to 
děkuji

V sobotu 1. prosince 2012 proběh-
la mezinárodní soutěž plastikových 
modelářů „Plastiková zima 2012“ 
v Kulturním domě Bratislava - Ru-
žínov. Zúčastnili se jí nejen mode-
láři ze Slovenska, ale i z Maďarska, 
Polska, Ruska a České republiky. 
Krásné 2. místo v kategorii mládež - 
SZ 2 Bojová technika získal Ondřej 
Mořický. Velká gratulace!

Miloslav Ševeček
vedoucí ZK plastikoví modeláři

uPOZORNěNí

Činnost
zájmových kroužků

bude v roce 2013
zahájena

v pondělí 7. ledna 2013

PŘIPRaVujeMe:

jednodenní sobotní výlety
spojené s lyžováním
a snowboardingem 
Termíny: 12. ledna 2013

19. ledna 2013, 26. ledna 2013,
2. února 2013, 9. února 2013

a 2. března 2013
Místo: Jeseníky

- Kouty nad Desnou
Cena: 300 Kč

(v ceně doprava, pedagogický
dozor, kvalifikovaní instruktoři

a odměny pro děti)

lyžování v Krkonoších 
Termín: 21. - 24. února 2013

Místo: Skiareál ŠACHTY
Vysoké nad Jizerou

Cena: děti 3 - 10 let: 2.100 Kč
od 10 let: 2.600 Kč

týdení lyžovačka
s výukou lyžování
a snowboardingu

Termín: 9. - 16. února 2013
Místo: Kouty nad Desnou

Cena: 4.410 Kč

Itálie - Gargáno
(Villaggio san Pablo)    

Termín:
28. června - 7. července 2013
Cena: děti 3 - 15 let: 5.900 Kč

dospělí: 6.700 Kč
(při zaplacení zálohy
do 28. února 2013

děti 3 -15 let: 5.600 Kč
dospělí: 6.400 Kč)

Bližší informace o všech
připravovaných akcích:

DDM Kojetín, Svatopluka Čecha 
telefon: 581 76 24 98

Šťastná 8
Prosincové téma celoroční

soutěže bylo
„Vyrobte nám bez váhání
Novoroční blahopřání“

Další úkol vám prozradíme
ve čtvrtek 10. ledna

Sledujte webové stránky DDM
a facebook

Vánoční dekorace 
Ve čtvrtek 13. prosince si přišli rodiče 
i děti vyrobit vánoční dekoraci a 
drobné vánoční dárky. Připrave-
ny byly tři dílny - výroba anděla, 
svícnu a odlévání voňavých mý-
del. Všem se výrobky moc po-
dařily a věřím, že udělaly radost 
iobdarovaným.                             

-mb-
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Hanácká scéna MěKs Kojetín v roce 2012
Divadelní soubor MěKs Kojetín 
Hanácká scéna odehrál v roce 
2012 dvacet jedno představení. 
Pokud bychom použili aritmetic-
ký průměr a odečetli dva měsíce 
divadelních prázdnin, znamenalo 
by to dvě představení měsíčně, 
což je na amatérské divadlo vel-
mi slušný průměr.

Podívejme se nyní na vytíženost 
souboru v jednotlivých měsících. 
Únor jedno představení, březen 
tři představení, duben dvě, květen 
(velmi náročný měsíc!) šest před-
stavení, červen tři, červenec - diva-
delní prázdniny, srpen jedno před-
stavení, září, říjen se nehrálo, listo-
pad  pět představení. V prosinci se 
členové Hanácké scény zúčastnili 
akcí MěKS, spojených s rozsvíce-
ním vánočního stromu na Masary-
kově náměstí.
Hanácká scéna Kojetín hrála ne-
jen na vlastním jevišti v Kojetíně, 
ale jak již je u tohoto divadelního 
souboru tradicí, zajížděla také na 
jeviště do okolních obcí (blízkých 
i vzdálených). Jsou tam sice mnoh-
dy jeviště prostorově menší a ne 
tak komfortně vybavená, diváků 
bylo mnohdy poskrovnu, ale uvítání 
však bylo srdečné a diváci pozorní.
Kam tedy Hanácká scéna zajíždě-
la? Kromě Kojetína to byly obce 
v blízkém okolí i obce mikroregionu 
Střední Haná (Žálkovice, Lobodice, 
Polkovice, Uhřičice, Kovalovice, Zá-
řičí, Bezměrov, Popůvky, Křenovi-
ce, Samotíšky, Chropyně, Tovačov, 

Troubky n. B.), ale také vzdálenější 
Střílky, Velká Bystřice, Hustopeče 
nad Bečvou, Městečko Trnávka 
a Václavov (Zábřeh na Moravě, 
místní část Václavov).
Divadelní soubor Hanácká scéna 
Kojetín připravil pro rok 2012 ko-
medii francouzského autora Marca 
Camolletiho „Modré z nebe“, kte-
rou do češtiny přeložila Evženie 
Janků. Soubor tentokrát představil 
divákům méně známé, ale atrak-
tivní prostředí, ve kterém se vše, 
i láska, řídí letovým řádem. Režie 
se opět ujala mladá režisérka Jana 
Nováková z Olomouce. V souboru 
se vedle známých hereček Marie 
Němečkové, Lucie Němečkové 
a Lenky Šípkové, objevila také 
nová jména, Marcela Válková a 
Helena Tabarová. V mužských ro-
lích se představil Miroslav Konečný 
z Tovačova, j. h., který hrál hlavní roli 
a po jeho boku vystoupili domácí 
herci Michal Maťo a Jan Raclav-
ský.

V tomto obsazení se soubor před-
stavil jak na premiéře, tak také při 
všech představeních v první po-
lovině roku 2012. Na konci srpna 
2012 však postihla soubor velká 
ztráta tragickou smrtí  představite-
le hlavní role Miroslava Konečného 
z Tovačova. Na jeho památku sou-
bor hru nazkoušel v novém ob-
sazení. Hlavní roli převzal Radek 
Baštinec, j. h. z Bezměrova  a v roli  
letušky hostovala Jana Nováková.
Divadelní soubor Hanácká scéna 
Kojetín se v roce 2012 zúčastnil 
dvou přehlídek amatérských diva-
delních souborů a to v Kojetíně, 20. 
ročník Přehlídky amatérských diva-
delních souborů Divadelní Kojetín 
2012 a ve Václavově, místní části 
Zábřehu na Moravě. V obou pře-
hlídkách si soubor počínal úspěš-
ně. Na domácím jevišti získala 
Marie Němečková, představitelka 

Berty ve hře „Modré z nebe“ diplom 
za ztvárnění této postavy a Michal 
Maťo čestné uznání za roli Roberta 
ve zmíněné hře. Na divadelní pře-
hlídce ve Václavově byla oceněna  
Lucie Němečková za herecký vý-
kon v roli Jane a Radek Baštinec  
obdržel zvláštní cenu poroty za pře-
obsazení role Bernarda.
Pro divadelní sezónu 2013 soubor 
již začal zkoušet novou hru, se kte-
rou by se chtěl představit na Diva-
delním Kojetínu 2013. Úspěšnou 
komedii „Modré z nebe“ však diváci 
ještě uvidí v rámci podzimního cyk-
lu Divadelního předplatného 2013. 
Soubor také uvažuje, že se s touto 
hrou zúčastní Divadelní přehlídky 
v Uničově.
Všem členům divadelního souboru 
Hanácká scéna MěKS Kojetín dě-
kujeme za krásné chvíle v divadle, 
oceněným blahopřejeme a do dal-
šího roku přejeme divadelní „Zlom-
te vaz“.                                       řez
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Z akcí MěKs Kojetín
 Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí

-vystoupení kroužků DDM Kojetín, divadelní scénka „Jak Kojetín k orloji přišel“ a „Kojecké orloj“, ohňostroj...
                                                                  (pátek 30. listopadu 2012)                                       foto: M. Nováková

Závěrečná kolona tanečních  (pátek 7. prosince 2012) 

Vánoční koncerty pěveckého souboru Cantas MěKs Kojetín „ten vánoční čas...“
(Kojetín - úterý 18. prosince 2012, Kroměříž a Zborovice - středa 19. prosince 2012)             Foto: J. Večeřová

Zlomatka - Zmatkaři Dobronín
(pátek 14. prosince 2012)

Výstava Betlémy
(30. listopadu - 16. prosince 2012)

Vánoční jarmark
(neděle 16. prosince 2012)

Mikuláš (středa 5. prosince 2012)
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Kulturní akce roku 2012 ve fotografii

PODěKOVáNí 

Městské kulturní středisko 
Kojetín děkuje všem 

návštěvníkům, divákům, 
fanouškům, příznivcům 
i sponzorům za podporu

v roce 2012!
Nechť je rok 2013

stejně kulturně zdařilý!

MěKS také děkuje všem členům
našich zájmových

uměleckých souborů
(Hanácká beseda, Hanácká 

scéna, Signál 64, Lucky While
a Cantas) za jejich záslužnou 
práci, kterou věnují kulturnímu 

životu v našem městě
a přejeme jim i nadále
hodně tvůrčích počinů.

MěKS Kojetín

18. 1. 2012 -  Rádobydivadlo Klapý 
a nezapomenutelné drama Josefa 
Tejkla „Elegie Tyrolská“.

11. 2. 2012 - Tradiční Hanácké bál 
s národopisným souborem Hanác-
ká beseda Kojetín

18. 2. 2012 - Vodění medvěda 
a masopustní průvod ulicemi Koje-
tína

25. 2. 2012 -  Country bál s názvem 
„Tancem letem a světem“

2. 3. 2012 - Premiéra kojetínské 
Hanácké scény „Modré z nebe“

4. 3. 2012 - Dětský karneval „V po-
hádkovém zámku“

28. 4. 2012 -  Pěvecké setkání 
„S píničkou se mládne“ Kojetín 2012

18. - 19. 5. 2012 - Kojetínský ma-
jáles

1. 6. 2012 - Vítání léta s kojetínský-
mi dětmi

15. 6. 2012 - „Horor na beton“ - Ko-
walowice walk of fame

16. 6. 2012 - Sjíždění řeky Moravy 
od Bolelouce

10. - 12. 8. 2012 - Kojetínské hody 
s Tomášem Klusem

20. 10. 2012 - Hubertova jízda Ko-
jetín 2012
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Na výstavě v Kojetíně
Městské kulturní středisko Koje-
tín se dostalo do povědomí odbo-
jářské veřejnosti díky prezentaci 
dvou výstav v Národním Osvobo-
zení. Avšak František Riegl, který 
jim dává obsah, je znám městské 
organizaci ČSBS působící v Brně-
jih, již nejméně tři roky. Tehdy nám 
věnoval sadu unikátních fotografií 
nacistických věznic a popravišť, 
a tak po jejich zveřejnění v Národ-
ním Osvobození pomohl při identi-
fikaci.
Jestliže první výstava ukázala na 
hrůzy páchané hitlerovským nacis-
mem, potom druhá s názvem Život 
druhého prezidenta ČSR Edvar-
da Beneše ve zlomových dobách 
republiky ve fotografiích a zveřej-
něných písemnostech, přiblížila 
úsilí tohoto vynikajícího myslitele 
a státníka v jeho boji za mír, svo-
bodu a demokracii. Snad to, že 
autor výstavy sbíral dokumenty 
a fotografie od svých deseti let 
učinilo její obsah srozumitelný pro 
věkovou skupinu žáků devítiletých 
škol a studentů gymnázia.
Vyjadřují to i zápisy v knize návštěv. 
Například učitelky ZŠ nám. Míru 
Jana Přecechtělová, Alena Sedláč-
ková, Yveta Gořčíková a z kojetín-
ského gymnázia Marcela Dejdarová, 

MěKs Kojetín
Jana Rotreklová a Monika Štefková 
děkují Františku Rieglovi za zajíma-
vý výklad, který je vhodným zpes-
třením výuky. Vyslovil také uznání 
bratrům Josefu a Pavlu Bíbrovým za 
montáž archivního materiálu, který 
je přenosný, takže výstava může 
být instalována i u dalších zájem-
ců. Stane se tak již v příštím roce 
v městě Hulíně.
Protože pedagožky ze ZŠ považují 
účast na výstavě za součást výuky, 
ověřily si pozornost a znalosti žáků 
deseti kontrolními otázkami. Část 
žáků a studentů projevila mimořád-
ný zájem o některé etapy nástupu 
nacismu v Německu. Například žá-
kyně 9. třídy ZŠ Nelly Florová to pro-
kázala orientací v období nástupu 
Hitlera k moci problematikou Mni-
chova. Překvapila Františka Riegla 
také tím, že u velkého státního zna-
ku ČSR z roku 1920 vyjmenovala 
všechny územní znaky, kterou slo-
žitá grafika obsahuje. Student Ga-
lota z místního gymnázia projevo-
val zájem o otázky možností obrany 
Československa ve vyhrocující se 
situaci 30. let minulého století. Již 
pohled na polohu ČSR uprostřed 
Evropy a jakými sousedy jsme byli 
obklopeni jej vedla k jednoznačné 
odpovědi NE!
Většina vystavených exponátů dá-
vala možnost vytváření vlastních 

úvah a ani František Riegl, kte-
rý každého jedince nebo skupinu 
doprovázel, je v jejich názorech 
neomezoval. Výstavu zhlédlo 260 
žáků a studentů ze čtrnácti tříd ZŠ 
a gymnázia. Vedle nich se do knihy 
návštěv podepsalo padesát dalších 
osob.
Byl jsem rád, že jsem mohl výstavu 
vidět a udělat zápis v zastoupení 
Historicko - dokumentační komise 
ÚV ČSBS. Výstava mne přesvědči-
la o tom, že i v době velkých mož-
ností v dostupnosti informací stále 
má své místo vhodně vyhledaný 
dokument, jeho aktuálnost, pře-
svědčivost, dobrý průvodce a sa-
mozřejmě i instituce, která pro tuto 
činnost vytváří dobré podmínky. 
A nelze opomenout také úsilí pra-
covnice informačního centra Pavlí-
ny Dvořákové, která výstavu ope-
čovávala.                     Vít Příkaský

(Zdroj: Národní Osvobození, 
č. 25-26 z 12. prosince 2012)

Kam za kulturou

Premiéra komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín

antonín Procházka:
JEŠTĚ JEDNOU, PROFESORE

pátek 8. března 2013 - 19 hodin
v režii Jiřího Kašíka z Kroměříže

Účinkují: členové Hanácké scény Kojetín a hosté
Komedie „Ještě jednou, profesore“ patří k nejlepším

a nejhranějším hrám Antonína Procházky.
 Líčí osud vysokoškolského profesora, který utíká
před vyhořelým manželstvím a okolním světem,
jehož moderním způsobům nerozumí, do světa

své milované literatury. Obrat ale nastane ve chvíli,
kdy neodolá nabídce přesunout se pomocí technického 

experimentu do historické epochy svého oblíbeného
románu „Vojna a mír“. Vděčný motiv současníka, který
se ocitne v jiném prostředí a jiné době vyvolává celou
škálu komických situací, zvláště pak ve chvíli, kdy se

postavy z historie zase omylem naopak ocitnou v naší
době. Tato svižná komedie diváka nejen pobaví, ale

nabídne mu i zamyšlení nad dnešním způsobem života. 
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Nově - Stálá expozice muzea
ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY

KOJETÍNSKÉHO MUZEA
Otevřena celoročně

Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Výstava fotografické skupiny SNAFO
FANTASTICKÝ SVĚT OKOLO NÁS

Vernisáž - pátek 18. ledna 2013 - 17 hodin
Galerie VIC Kojetín Masarykovo náměstí 8, Kojetín

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

21. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
DIVADELNÍ KOJETÍN 2013

13. - 17. března 2013
V rámci divadelního festivalu pro všechny
KOJETÍNSKÝ HERECKÝ SEMINÁŘ

15. - 16. března 2013
Sokolovna Kojetín
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Pionýrská skupina Kojetín a MěKs Kojetín

Pionýrská skupina Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín zvou na tradiční akci 

LEDOVÁ PRAHA 2013
1. - 3. února 2013

O tomto víkendu budou pro děti zdarma nebo za symbolické vstupné zpřístupněny pražské památky  
a muzea, ale také Bobová dráha, žižkovská televizní věž a aquapalác Praha (dále pak Pražský hrad,  
Muzeum policie, Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní galerie, Muzeum hlavního 

města Prahy, Botanická zahrada, Muzeum voskových figurín, ZOO Praha).
Pro děti (děti ve věku 10 - 16 let), které se v období pololetních prázdnin chtějí pobavit  

a také rozšířit své vědomosti o kulturních památkách Prahy.

- ubytování:  na ZŠ v Praze - vzít s sebou karimatku  
a spací pytel,

- doprava: děti budou mít na tento víkend zlevněnou 
jízdenku na MHD za 80 Kč,

- strava: snídaně a večeře si budeme  připravovat 
sami. V sobotu je zajištěn teplý oběd,

- pitný režim: po celý víkend,
- odjezd: v pátek ráno 1. února 2013 z železniční 

stanice Kojetín,
- příjezd: v neděli 3. února 2013 (večer) do Kojetína,
- s sebou: spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe
   plecháček, plavky, teplé oblečení, malý batůžek,
   hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky, 

svačinu na pátek, kapesné cca 200 - 300 Kč,

- cena za víkend: 1 200 Kč 
(doprava 500 Kč, ubytování (dvě noci) - 200 Kč, 
MHD 80 Kč, strava 260 Kč, vstupné: Technické
muzeum 60 Kč, ostatní vstupné 100 Kč).
Do Aquapaláce Praha v případě zájmu samostatné 
vstupné 100 Kč/2 hodiny.

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

- přihlášky: od 10. 12. 2012 na Informacích Vzdě-
lávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8  
Kojetín, nebo u Marka Štětkáře,Olomoucká 353,
752 01 Kojetín, m.stetkar@seznam.cz

akce je pořádána za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Počet míst je omezen!

Plesová sezóna 2013

MYSLIVECKÝ PLES
sobota 19. ledna 2013 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 25. ledna 2013 - 19 hodin

Sokolovna Kojetín

DRAČÍ PLES
sobota 2. února 2013 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 8. února 2013 - 19 hodin

Sokolovna Kojetín

VODĚNÍ MEDVĚDA
a HASIČSKÉ BÁL

S POCHOVÁVÁNÍM BASY
sobota 9. února 2013

od 10 hodin
VODěNí MeDVěDa ulicemi Kojetína

Masopustní průvod ulicemi města + Domácí zabijačka
na náměstí (Řeznictví na rohu Tyršova 29)

od 20 hodin
HasIČsKé Bál + POCHOVáVáNí Basy

v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

HANÁCKÉ BÁL
sobota 16. února 2013 - 19.30 hodin

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

a cimbálová muzika Dubina
Vystoupí Hanácká beseda Kojetín a hosté

Společné zatančení Moravské besedy
Občerstvení zajištěno! (večeře, domácí zákusky)

Sokolovna Kojetín

COUNTRY BÁL
sobota 23. února 2013 - 20 hodin

O pestrou zábavu se postará Lucky While a další
Exhibice - lasa, kolty, biče…

Občerstvení zajištěno - speciality ve stylu country!
Sokolovna Kojetín

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 3. března 2013 - 14 hodin

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

Sokolovna Kojetín

PLES RUDÝCH KONÍ
sobota 9. března 2013 - 20 hodin

více info na www.rudykone.cz
Sokolovna Kojetín
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Centrum sociálních služeb informuje
Cena kvality v sociální
péči za rok 2011

Jsme velmi rádi, že můžeme touto 
cestou informovat čtenáře Kojetín-
ského zpravodaje o úspěchu jedné 
z našich zaměstnankyň v celore-
publikové soutěži.
Dne 4. prosince 2012 proběhlo 
v Praze, v Rytířském sále v pro-

storách Senátu Parlamentu České 
republiky předávání Cen kvality 
v sociální péči za rok 2011. Slav-
ností odpolední program proběhl 
pod patronací senátorky Boženy 
Sekaninové, členky Výboru pro 
zdravotnictví a sociální politiku 
a senátora Jana Žaloudíka. 
Při této příležitosti byla udělena 
„Cena sympatie“ za rok 2011 naší 
pracovnici sociální péče Ludmile 

Pištělákové. Ještě jednou jí touto 
cestou blahopřejeme k získání tak 
prestižního ocenění v silné celore-
publikové konkurenci a děkujeme 
za vzornou reprezentaci nejen naší 
organizace CSS Kojetín, p. o., ale 
i našeho zřizovatele Města Kojetín.

Vedení organizace

Výpůjčka knih
v našich domech
Po celý listopadový měsíc měli 
možnost naši klienti ubytovaní na 
jednotlivých DPS nahlásit své pe-
čovatelce případný zájem o výpůjč-
ku knih z Městské knihovny MěKS  
v Kojetíně a její následnou donáš-
ku přímo do jejich bytů. Ze všech 

pečovatelských domů byl projeven 
největší zájem o tuto službu na DPS 
St. Masara, kam za čtenáři přijela 
v pondělí 10. prosince 2012 Hana 
Divilová. S sebou vzala nejen při-
hlášky pro případné nové čtená-
ře knihovny, ale i spoustu knih, ze 
kterých si mohli zájemci hned na 
místě vybírat a vypůjčené knihy si 
ponechat.

Děkujeme ještě jednou touto cestou 
Městské knihovně MěKS v Kojetíně 
za poskytnutí těchto služeb a ještě 
jednou apelujeme na naše čtenáře 
z řad seniorů, aby využili této uži-
tečné a pohodlné služby donáš-
ky knih zdarma domů, především 
v tomto zimním období.

Andrea Hrdličková

Vánoční tvořivá
dílnička s kytarou

Ve druhé polovině listopadu už 
mnoho z nás pomýšlí na Vánoce, 
dárky, pečení a vánoční výzdobu. 
Ani naši senioři nezůstali pozadu 
a přišli si za námi dne 22. listopadu 
2012 na DPS J. Peštuky do kultur-
ní místnosti vytvořit své originální 
vánoční výzdoby - keramické zvo-
nečky - ubrouskovou technikou. Ač 
se mohlo zprvu zdát, že je to věc 
složitá a mnozí měli strach z neú-

spěchu v podobě potrhání ozdob-
ného motivu, vše bylo úplně nao-
pak. Všem jedenácti seniorům se 
podařily krásné zvonečky, z jejichž 
výroby měli viditelnou radost. Tak-
též si vzpomněli na své sousedy 
bydlící na DPS a i jim pro radost oz-
dobu vyrobili. Jejich solidarita byla 
dojemná. 
Ovšem to odpoledne nebylo jedi-
ným tahákem pouhé společné se-
tkání při tvorbě ozdob. Díky Vero-
nice Morongové, která se sama na-
bídla, že přijde mezi seniory zazpí-
vat a zahrát na kytaru, mělo naše 

společné dílo i krásně vánoční at-
mosféru. Koledy a vánoční písničky 
které jsme si společně zazpívali, se 
nesly celým domem. Odpolední čas 
nám utekl jako voda a z obrázků je 
jistě patrno, že vládla dobrá nálada 
a  dílo se podařilo. 
Aby nebylo obyvatelům z dalších 
DPS líto, že si nemohli taktéž svou 
ozdobu vyrobit, konala se stejná 
akce taktéž dne 5. prosince 2012 
na DPS nám. E. Beneše, kde se 
sešlo pět seniorů a taktéž 13. pro-
since 2012 na DPS St. Masara.

Andrea Hrdličková

Veselé Vánoce
s písničkou

První prosincové pondělí byl den, 
na který se všichni naši senioři tě-
šili již dlouho dopředu. A protože 
víme, že toto předvánoční setkání 
mají velmi rádi, snažili jsme se jim 
opět uspořádat pohodové a poklid-
né odpoledne s bohatým kulturním 
programem a s něčím malým k za-

kousnutí.
Sál na Pivovarském hotelu byl při-
praven přijmout své návštěvníky, 
ale na poslední chvíli selhalo ne-
funkční topení, a to nám nahnalo 
vrásky do tváří. Co teď? Do zahá-
jení předvánoční besídky zbývaly 
necelé dvě hodiny, účinkující již byli 
na cestě, hosté sezváni, pozvánky 
rozdány. Jak všechno toto zastavit 
nebo vyřešit opět ke spokojenosti 
všech? Tuto nelehkou situaci nám 

pomohla vyřešit ředitelka Městské-
ho kulturního střediska Hana Sva-
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Centrum sociálních služeb informuje
činová, která nám vyhověla a pro-
půjčila naší organizaci, k zajištění 
tohoto předvánočního posezení, 
náhradní prostory na Vzdělávacím 
a informačním centru v Kojetíně. 
Ten pot na čele, který se objevil 
všem, kdo se snažili v tak šibenič-
ním čase připravit nové prostory ke 
konání naplánovaného setkání, si 
asi umíte představit. A výsledek? 
Vše se nakonec podařilo! Pozvaní 
senioři zvládli i náročnější výstup 
do schodů, imobilní klienti využili 
možnosti vyvést se výtahem, a tak 
jsme s malým zpožděním mohli vše 
po čtrnácté hodině zahájit.
Na úvod vystoupili se svým před-
vánočním pásmem malí účinkující 
z Mateřské školy v Kojetíně, z od-
dělení Rybiček, pod vedením učite-
lek Zahradníkové a Vymětalové.  

Dalším vystupujícím byl hudební 
soubor z Umělecké agentury Viola 

z Olomouce, který tvořili Zdeněk 
Černohouz a Jaroslav Šolc. Ti svým 
zpěvem za doprovodu kytary a har-
moniky příjemně naladili všech-
ny přítomné návštěvníky, kteří si 
s nimi rádi pobrukovali písničky ne-
jen vánoční, ale i lidové, staré hity 
od dvojice Suchý - Šlitr, Karla Vac-
ka apod.

Po kratičké přestávce následoval 
„zlatý hřeb“ celého odpoledne. Tím 
bylo vystoupení folklorního soubo-
ru Majetínek z Majetína u Přerova. 
Pod vedením Miroslavy Šmídové 
a vedoucí lidové muziky Martiny 
Riedlové jsme si vyslechli v podá-
ní 22 dětí i dospělých hudebníků 
a zpěváků  vánoční hudební pásmo 
o tom, jak se dříve slavily Vánoce, 
jak se strojil stromeček a chodívalo 
na koledu. Následovaly i písničky li-
dové, které si s nimi s chutí všichni 
přítomní zazpívali. Když musela za-

znít píseň poslední, rozhodli se čle-
nové souboru potěšit srdce všech 
přítomných posluchačů písní od 
Václava Neckáře, která byla hitem 
loňských Vánoc a v uších mnohých 
z nás zní až dosud. Písnička s ná-
zvem „Půlnoční“ nenechala  nikoho 
z přítomných na pochybách, že Vá-
noce tu budou za pár dnů. Téměř 
sborový zpěv, který se nesl ze sálu, 
mohl nás - organizátory této akce - 
utvrdit v předsvědčení, že se nám 
i přes technickou závadu v sále 
Pivovaru, podařilo opět úspěšně 
zorganizovat letošní setkání pro 
seniory a všech 82 návštěvníků od-
cházelo s předsevzetím, že tu příští 
vánoční besídku si  určitě nenechají 
ujít.

Děkujeme všem sponzorům, bez 
jejichž finanční pomoci bychom ne-
mohli dopřát našim seniorům tako-
váto hudební vystoupení. 

Andrea Hrdličková

Zahájení výuky Virtuální 
univerzity třetího věku 
Centrum sociálních služeb Kojetín, 
p. o. touto formou informuje, že ve 
spolupráci s Provozně ekonomickou 
fakultou České zemědělské univer-
zity v Praze, která je garantem stu-
dijního programu a organizačním 
garantem Virtuální univerzity třetího 
věku (dále VU3V), bude od ledna 
2013  probíhat v prostorách Více-
účelové klubovny výuka Virtuální 
univerzity třetího věku (VU3V).
Naše organizace se stala kon-
zultačním střediskem, které bude 
s univerzitou v dané záležitosti ko-
munikovat, kontaktní osobou je An-
drea Hrdličková, správce ICT.
Jedná se o dlouhodobou spole-
čenskou aktivitu univerzit podílejí-
cích se na seniorské výuce, jejichž 
cílem je zpřístupnit vzdělávání 
označované jako Univerzita třetího 
věku (U3V) těm zájemcům, kteří se 

z různých důvodů nemohou účast-
nit prezenčního studia U3V na vy-
sokých školách či univerzitách. Vy-
užitelnost se předpokládá zejména 
pro seniory, kterým ve studiu brání 
vzdálenost od sídla vysoké školy, či 
zdravotní problémy a tato možnost 
aktivního stáří je jim nedostupná. 
Zahájení výuky je dne 9. ledna 
2013 ve 14.00 hodin v prostorách 
Víceúčelové klubovny na Domě 
s pečovatelskou službou nám. Dr. 
E. Beneše 3, Kojetín (vchod z Hu-
sovy ulice).
Výuka je určena pro ty, kteří by se 
chtěli ještě dále vzdělávat, ale pro 
svůj zdravotní stav či časovou vy-
tíženost nemohou navštěvovat pre-
zenční formu studia univerzity třetí-
ho věku přímo na vysokých školách, 
které tuto formu studia podporují.
Účastníkem studia může být:

• senior se statutem důchodce,
• invalidní důchodce bez rozdílu věku,
• osoby kategorie 50+ (nezaměst-
naní nebo čekající na statut dů-
chodce).
Přínos Vu3V pro seniory:
- získávání nových poznatků bez 
dojíždění do velkého města,
- plnohodnotně strávený čas seniorů,
- vlastní pocit sebeúcty a úspěšnos-
ti v rodině, u přátel,
- sociální aspekt: pravidelné setká-
vání vrstevníků (prevence před so-
ciálním vyloučením).
Město Kojetín tak rozšíří řady měst, 
ve kterých tato Virtuální univerzita 
třetího věku probíhá.
Všichni, kdo by měli o tuto formu 
studia zájem a chtěli se o ní dově-
dět něco bližšího, mají možnost na-
hlédnout na webové stránky www.e-
senior.cz, nebo www.kojetin.cz/css, 
také nás mohou kontaktovat na 
telefoním čísle 581 761 484 nebo 
606 319 363.

Blanka Laboňová, ředitelka CSS 
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Charita Kojetín
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
V Kojetíně a okolních vesnicích vyjdou králové do ulic 

a zazvoní u vašich dveří

V SOBOTU 5. LEDNA 2013
Otevřete prosím svá srdce a přispějte tak těm, kteří se bez vaší pomoci neobejdou

Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou a zapečetěnou pokladničkou

Půjčovna
kompenzačních
pomůcek
Už jste se někdy dostali do situace, 
ve které jste si kvůli úrazu, nemoci 
nebo stáří nevěděli rady a marně 
jste přemýšleli, jak vyřešit svízelnou 
situaci? Pro mnoho lidí je problé-
mem polohování na lůžku, přesun 
z postele do křesla, hygiena, kou-
pel, projížďka venku po ulici atd. 
Stačí jedna zlomená noha a najed-
nou je život o mnoho náročnější. 
V takových složitých případech 
nabízí pomoc Půjčovna kompen-
začních pomůcek, která je zřízena 
jako doprovodná služba při Domu 
sv. Josefa - centru denních služeb 
pro seniory na Charitě Kojetín.  
Své služby všem potřebným nabí-
zí již od roku 2006. Tehdy začínala 
s jednou polohovací postelí a dvě-
ma mechanickými vozíky. Za sedm 
let činnosti se počet pomůcek roz-
rostl na současných 43. K zapůj-
čování je k dispozici např. sedm 
el. polohovacích postelí s hrazdou 
a antidekubitní matrací, sedm me-
chanických vozíků, jedenáct kusů 
chodítek různého typu - pojízdné 
i pevné, podpažní i s podpěrnou 
deskou, dále antidekubitní matrace 
s kompresorem, šlapadlo do lůžka 
na procvičování nohou, toaletní žid-
le k lůžku, různé židle a sedačky do 
sprchy i do vany, nástavce na WC 
- pevné i přenosné. 
Pomůcky jsou zapůjčovány po-
třebným občanům všech věkových 
kategorií, tedy i dětem, z celého 
regionu Kojetínska, z okolních spá-
dových měst a obcí okresů Přerov, 
Kroměříž a Prostějov. Zapůjčová-
ní se provádí na základě sepsá-
ní smlouvy, úhrada za zapůjčení 
je stanovena platným ceníkem 
a může být prováděna v hotovos-

ti na pokladně Charity, složenkou 
i bezhotovostně převodem z účtu. 
O zapůjčení pomůcek je stále větší 
zájem. Pro srovnání - v roce 2008 
využilo možnosti zapůjčení pomů-
cek 38 potřebných lidí, v roce 2012 
byly pomůcky zapůjčeny 80krát. 
Přitom některé z nich jsou zapůj-
čeny celoročně. Protože nám není 
lhostejné utrpení nemocných, zdra-
votně postižených či zraněných, 
snažíme se každoročně navyšovat 
počty a typy pomůcek. V roce 2012 
se podařilo s pomocí Výboru dobré 
vůle - Nadace Olgy Havlové a Na-
dace Zdraví pro Moravu zvýšit na-
bídku o čtrnáct pomůcek. Snažíme 
se, aby nemusel být nikdo odřeknu-
tý či zařazený do pořadníku čekate-
lů. Na některé pomůcky – obzvlášť 
postele a vozíky museli totiž po-
třební často dlouho čekat, nebo si 
je museli zajišťovat ve vzdálených 
městech.
Doba zapůjčení pomůcek je ne-
omezená - může trvat jeden den 
i několik let. Velmi žádané a potřeb-
né je krátkodobější – překlenovací 
zapůjčení. Pro děti i dospělé se zlo-
meninami dolních končetin to např. 
znamená možnost docházky do 
školy či do zaměstnání, pro nemoc-
né po operacích možnost dřívějšího 
odchodu z nemocnice nebo LDN, 
pro lidi po těžkých úrazech 
je zapůjčení pomůcek často 
jedinou šancí, jak snadněji 
zvládat velmi stresující situa-
ce, než se jim podaří vyřídit 
nárok na vlastní pomůcku 
hrazenou pojišťovnami. Vel-
mi důležitý efekt zapůjčování 
zdravotních pomůcek spatřu-
jeme také ve snižování soci-
ální izolace hůř pohyblivých 
občanů. Bez vozíků by se 
mnozí vůbec nedostali ven ze 
svého bytu. Náročný tělesný 
stav by pak mohl mít negativ-

ní dopad na jejich psychické zdraví, 
které bývá v těchto případech velmi 
labilní.
Při zapůjčování zdravotních pomů-
cek se vždy jedná o pomoc lidem 
ve velmi obtížné situaci, kdy oka-
mžité zapůjčení nějaké zdravotní 
pomůcky přináší úlevu a velkou 
pomoc v řešení náročných situa-
cí. Při provozování půjčovny jsme 
se za těch pár let setkali s mnoha 
opravdu těžkými lidskými osudy, 
mohli bychom popsat mnoho stran. 
Velikou odměnou za práci spojenou 
s provozováním půjčovny je nám 
vždy radost lidí, když zjistí, že na 
tu tíhu, kterou musí nést, nejsou 
sami. Když zjistí dcera, že máme 
k zapůjčení polohovací postel a že 
si může vzít maminku z nemocnice 
domů, když matka může své dítě 
po komplikované zlomenině dolní 
končetiny zavézt na našem vozí-
ku do školy a pokračovat v plnění 
svých pracovních povinností, když 
se žena s bolestmi v zádech může 
dál starat o svého těžce se pohybu-
jícího manžela, když si může mat-
ka nechat doma své postižené dítě 
a nemusí ho dávat do ústavu…
Pro bližší informace o momentální 
situaci a možnosti zapůjčení volejte 
na Charitu Kojetín - telefon 581 76 
21 60 nebo mobil 720 126 475.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČsH Kojetín a tovačov 

1. 1.*, 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. 2013 (úterý)
Duchovní výchova

od 13.40 hodin ve škole ZŠ nám. Míru v 7.A (uč. HV1)

2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. 2013 (středa)
Modlitby a zpěvy z taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

3. 1. 2013 (čtvrtek)
Nový rok: jméno „ježíš“

biblická hodina od 16.00 hodin na faře

6. 1. 2013 (neděle)
epifanie: tři králové

výročí znovuzaložení CČsH
novoroční bohoslužby

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

7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1. 2013 (pondělí)
Duchovní výchova

od 12.45 hodin ve škole (ZŠ Sladovní ul.)  (3.tř.)

PROGRaM setKáNí V leDNu 2013
v čase Nového roku a „Zjevení Páně“

10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1. 2013 (čtvrtek)
Biblická hodina

od 16.00 hodin na faře

13. 1. 2013 (neděle)
Křest „Páně“

bohoslužby od 10.00 hodin v Husově sboru

20. 1. 2013 (neděle)
2. po Zjevení Páně

bohoslužby
- od 8.15 hodin v Polkovicích (Obecní úřad)

- od 10.00 hodin v Husově sboru

27. 1. 2013 (neděle)
3. po Zjevení Páně

bohoslužby od 10.00 hodin v Husově sboru

3. 2. 2013 (neděle)
uvedení do chrámu

bohoslužby od 10.00 hodin v Husově sboru

* - duchovní výchova na faře (sk. ZŠ nám. Míru) 
od 13.40 hodin

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

„Nemožné u lidí je u Boha možné.“  Lukáš 18,27
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.
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.

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

ODVOZ A LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ ZDARMA

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci 

vašeho autovraku Na Místě

 Tel: 777 550 621
  608 749 219 

Autovrakoviště Třebětice
ZA KOMPLETNÍ AUTOVRAK VYPLATÍME 500,-

Vážení a milí spoluobčané, 
ráda bych vás informovala

o zřízení své nové kanceláře na poliklinice. 

Provádím poradenství:

- detoxikace organismu
- redukce váhy
- vnitřní výživy

- pitného režimu při sportu
- tvarování postavy

Začátek každého nového roku bývá
vždy plný předsevzetí, proč tedy

v tom letošním roce skutečně neudělat
něco pro své zdraví?

☺ s ÚsMěVeM jde všechno líp,☺
ale NejlíP, když víte, jaK Na tO!

Na setkání s vámi
se po telefonickém objednání

(každý den po 15. hodině)
těší

jitka tvrdoňová
telefon: 728 944 765

tvrdonova.j@centrum.cz
Poliklinika Kojetín - 2. patro (vpravo)

Kalendář 
Mikroregionu střední Haná

pro rok 2013
můžete zakoupit
na Informacích

Vzdělávacího a informačního centra, 
Masarykovo nám. 8, Kojetín 

 Cena: 30 Kč

MěKs Kojetín
nabízí k pronájmu

 ZKuŠeBNu PRO HuDeBNí KaPelu 
v KD - zámečku v Kovalovicích

více informací na telefonu: 
581 76 20 46, 774 001 405

MÍSTO
PRO
VAŠI

REKLAMU

INfO:
Redakce

Kojetínského 
zpravodaje

- MěKs Kojetín

telefon: 
581762046

774 001 405



Blahopřejeme!
V sobotu 15. prosince 2012 byly slavnostně přivítány

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:
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Vítání občánků

Blahopřání

Roman Přikryl

Dne 6. ledna 2013 oslaví své 85. narozeniny

pan Zdeněk Mrázek z Kojetína
Všechno nejlepší, zdraví, štěstí a rodinnou pohodu

přejí manželka, dcera a syn s rodinami.

Mates Cifra

Vzpomínka

Dne 29. prosince 2012 by se dožil šedesáti let

pan Oldřich Šacha z Kojetína
Stále vzpomínají maminka, dcera Hana s rodinou,

bratr Vladimír s rodinou, bratr Jindřich s manželkou a přátelé.
Nikdy nezapomeneme!

Dne 16. ledna 2013 by se dožil sta let pan

Ing. Vladimír Horák z Kojetína
bývalý výrobní ředitel Cukrovaru Kojetín.

Vzpomínají synové Svatopluk a Vladimír s rodinami.
Kdo jste ho znali, věnujte tichou vzpomínku. Děkujeme.


