
Slovo starosty na prahu nového roku

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ročník XVII Číslo 1 Leden 2016 10,- Kč

Vážení spoluobčané, vážení
čtenáři Kojetínského zpravodaje,
vstoupili jsme do roku 2016 a já vám na jeho počátku 
přeji vše dobré - hlavně pevné zdraví, osobní pohodu 
a radost ze všeho, co v roce 2016 uděláte.
Nikdo z nás není osamělým jedincem, všichni jsme částí 
velkého celku, který tvoří rodina, přátelé, obec, stát a na-
konec celá naše civilizace.
Přeji vám všem ať je rok 2016 rokem dobrých zpráv pro 
všechny vaše blízké, pro naše město a jeho obyvatele.
Nenechejte se rozesmutnit těmi, kteří špatné zprávy vy-
hledávají a mají radost z jejich šíření, nekazte si život 
fámami a pomluvami.
Buďte hrdými, sebevědomými a pevnými částečka-
mi našeho města, státu a celé lidské civilizace. Ta se 
i v těžkých dobách vždy dokázala zvednout a pokračo-
vala dál.
Světlo, které nám všem tak často svítilo o Vánocích, 
nechť je pro vás světlem naděje po celý rok 2016. Udržte 
si jej ve svých myslích a domovech i nadále.

Každý z vás ať je v roce 2016 šťastnější, spokojeněj-
ší a usměvavější, než v roce, který je za námi!

Váš starosta Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém 26. zasedání konaném dne 2. prosince 2015

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření 
č. 15/2015, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 216,60 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 216,60 tis. Kč,
- souhlasila s návrhem Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2015, o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, 
- souhlasila se stanovením saz-
by poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2016 
v celkové výši 550 Kč, tedy stejné, 
jako v roce 2015,
- schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu prostor sloužících k podni-
kání v budově polikliniky na ulici 
6. května 1373, Kojetín, prostory 
č. 59, 60, v přízemí budovy, o celko-
vé výměře 23,40 m2, za podmínek 

nájmu na dobu neurčitou, výši ná-
jemného 528 Kč/m2/rok + zálohy na 
služby spojené s nájmem,
- schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu části budovy plynové kotelny 
bez č. p., postavené na pozemku 
parc. č. st. 1579, v k. ú. Kojetín, 
na ulici Nová, o výměře cca 75 m2, 
za účelem instalace zdroje kombi-
nované výroby elektrické energie 
a tepla a výroby elektrické energie 
a tepla,
- souhlasila s přijetím věcného 
daru v celkové hodnotě 201.365 
Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Základní škola Kojetín, ná-
městí Míru 83,
- schválila smlouvu o dílo uzavře-
nou mezi Městem Kojetín a firmou 
ESKON s. r. o., na zhotovení, do-
dání, instalaci a implementaci do-
cházkového systému BIS® za cenu 
80.280 Kč bez DPH,
- souhlasila s provedením vegetač-

ních úprav u víceúčelové sportovní 
haly v Kojetíně dle návrhu Ing. Anny 
Acostové, Ph.D. dle druhé varianty,
- vzala na vědomí uzavření provo-
zu Školní jídelny Kojetín, příspěv-
kové organizace, v průběhu vá-
nočních prázdnin, tj. od 23. do 31. 
prosince 2015 (včetně),
- vzala na vědomí žádost pana 
PhDr. Františka Řezáče o uvolnění 
z funkce kronikáře města Kojetína, 
ze dne 25. listopadu 2015,
- vyslovila panu PhDr. Františku 
Řezáčovi poděkování za dlouho-
letou činnost ve funkci kronikáře 
města Kojetína,
- uložila starostovi města zajistit 
zápisy do kroniky města Kojetína 
pro následující roky,
- nesouhlasila s členstvím Města Ko-
jetína ve spolku Odpady Olomoucké-
ho kraje, z. s, Jeremenkova 40a, 779 
11 Olomouc.     

                     Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 9. zasedání konaném dne 15. prosince 2015

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 16/2015, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 3.317,89 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 3.317,89 tis. Kč,
- schválilo rozpočet města Kojetí-
na na rok 2016, který obsahuje:
- příjmy ve výši 92.700,83 tis. Kč
- výdaje ve výši 90.137,73 tis. Kč
- financování -2.563,10 tis. Kč,
- schválilo rozpočtový výhled na 
roky 2017 a 2018,
- uložilo radě města zabezpečit 
hospodaření Města Kojetína v roce 
2016 podle schváleného rozpočtu, 
- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět v průběhu 
roku 2016 změny schváleného roz-
počtu formou rozpočtových opatře-
ní do výše 500 tis. Kč v rámci jed-
noho závazného ukazatele a dále 
schvalovat a provádět rozpočtová 
opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené 
příspěvkové organizace,
- stanovilo závazné ukazatele hos-
podaření zřízeným příspěvkovým 
organizacím na rok 2016 dle přílohy 
č. 3 tisku Z/60,

- uložilo ředitelům zřízených pří-
spěvkových organizací zajistit do-
držení stanovených závazných 
ukazatelů rozpočtu na rok 2016,
- pověřilo vedoucí finančního od-
boru provedením posledního roz-
počtového opatření v roce 2015,
- vzalo na vědomí informaci o vy-
hodnocení provozu koupaliště za 
rok 2015 a schválilo poskytnutí fi-
nančního příspěvku ve výši 236.737 
Kč společnosti Technis Kojetín 
s. r. o., za účelem kompenzace 
nákladů vynaložených k zajištění 
služeb obecného hospodářského 
zájmu - „Provoz letního koupaliště“ 
v roce 2015,  
- vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů,
- schválilo převod sedmi bytových 
jednotek za celkovou cenu 2,890 
mil. Kč,
- schválilo směnu pozemků, které 
jsou ve vlastnictví Města Kojetína 
za pozemky, které jsou ve vlast-
nictví „Nadace Doktora Leopolda 

Prečana, arcibiskupa olomoucké-
ho,  k podporování Arcibiskupského  
kněžského semináře v Olomouci“,
- schválilo prodej pozemku p. č. st. 
1429/4, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 100 m2, včetně stavby bu-
dovy s č. p. 1472, jiná stavba, která 
stojí na pozemku p. č. st. 1429/4 
a je jeho součástí, za kupní cenu 
184.000 Kč a za podmínky úhra-
dy veškerých nákladů s převodem 
spojených prodávajícím,
- schválilo termínový a obsahový 
plán jednání Zastupitelstva města 
Kojetína na rok 2016,
- vzalo na vědomí termínový a ob-
sahový plán jednání Rady města 
Kojetína na rok 2016,
- vzalo na vědomí výroční zprá-
vy Základní školy Kojetín, náměstí 
Míru 83, Základní školy Kojetín Sva-
topluka Čecha 586 a Mateřské ško-
ly Kojetín za školní rok 2014/2015,
- vzalo na vědomí zprávu o reali-
zaci investičních akcí Města Kojetí-
na v roce 2015,
- stanovilo výši odměn neuvolně-
ným členům zastupitelstva města 
na roky 2016–2018.           Jiří Šírek

, 
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Investice roku 2015 
Zpráva o realizaci
investičních akcí
a oprav nad 100 tisíc Kč 
v roce 2015
Zastupitelstvo města se na svém 
zasedání 15. prosince 2015 sezná-
milo s investičními akcemi a větší-
mi opravami, které Město Kojetín 
realizovalo v tomto roce. Z uvede-
ného přehledu je zřejmé, že kromě 
prioritních akcí – revitalizace Ma-
sarykova náměstí a výstavby nové 
sportovní haly – v našem městě 
došlo k dalším výrazným opravám 
a investicím i v jiných oblastech. 
Zde je uveden jejich přehled. 
Uveden je vždy název akce, termín 
realizace, cena, dodavatel a struč-
ný popis prací.

Víceúčelová sportovní hala Ko-
jetín
Leden – srpen 2015
37,728.316 Kč
PTÁČEK - pozemní stavby s. r. o.
Víceúčelová sportovní hala zajistí 
sportovní vyžití sportovním oddí-
lům, základním školám a gymnáziu
při hodinách tělesné výchovy, v ne-
poslední řadě bude sloužit obyvate-
lům města a širokého okolí.

Separace a svoz bioodpadů
ve městě Kojetín
Roky 2013–2015
204.254 Kč – 2013
4,340.406 Kč – 2014
5,106.360 Kč – 2015
KOBIT, spol. s r. o., Rozvojová 269, 
165 00 Praha 6
Na základě projektu, který je spolu-
financován v rámci operačního pro-
gramu životní prostředí 2015–2020 
prostřednictvím Fondu soudružnosti 
a Státního fondu životního prostředí, 
má město od 12. ledna 2015 nové 
svozové vozidlo a 1.710 nádob na 
bioodpad. Svozové vozidlo bylo pře-
dáno společností TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o. Bio nádoby byly v průběhu 
roku předávány na základě smlouvy 
o výpůjčce vlastníkům nemovitostí, 
kteří hradí poplatek za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (bezplatně) na 
dobu pět let, poté přejdou do vlastnic-
tví těchto osob.

Kojetín III – Kovalovice  -  odvod-
nění území
Březen – červen 2015
938.347,74 Kč
MYFA OLOMOUC spol. s r. o.
Účelem celé stavby bylo vybudová-
ní odvodňovacího recipientu, dre-
náží a vývaru a skluzu odpadního 
potrubí srážkových vod, včetně ob-
novy výsadby. Provedením úprav 
došlo k odstranění podmáčení da-
ného území.

Městský optický kabel I. etapa
Únor – červenec 2015
629.418,57 Kč
Sitel, spol. s r. o.
Instalace optického kabelu slouží 
k propojení jednotlivých budov ve 
vlastnictví města. V první etapě 
došlo k propojení budovy radnice, 
VIC, hotelu Pivovar a MŠ Masary-
kovo náměstí, současně s napoje-
ním jmenovaných budov byla pro-
vedena instalace zemních boxů, 
z nichž budou napojeny v II. etapě 
další budovy města (základní školy, 
DPS).

Radnice – oprava výtahu
Březen 2015
217.134 Kč
Schindler CZ a. s.
Oprava výtahu – výměna stávající-
ho rozvaděče, přepojení a kontrola 
těsnosti zvedacího zařízeni.

Kotelna sever – demolice komínu
Duben – květen 2015
266.200 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Stávající komín byl nevyužíván 
a jeho umístění v areálu sběrného 
dvoru omezovalo manipulační pro-
story, odstraněním se zvětšil pro-
stor pro umístění svozových kontej-
nerů.

Restaurování soch Sokola
a Sokolky v areálu Sokolovny
Duben 2015
115.000 Kč
Mgr. Vladislav Werkman
Restaurátorskými pracemi byly od-
straněny zvětralé vrstvy na sochách, 
dále bylo provedeno očištění a stabi-
lizace povrchů soch, u sochy sokola 
byla provedena oprava prasklin. 

VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
- okapový chodník
Červen 2015

124.938,55 Kč
Ladislav Bradna
Po provedené demolici domu č. 9 
ulice Příční, byla provedena úprava 
pláně, zabráněním vnikání vlhkosti 
do zdiva budovy VIC byla tato pláň 
oddělena od budovy okapovým 
chodníkem s drenážním trubkovým 
rozvodem svedeným do kanalizač-
ního systému.

VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
– oprava omítek a nátěr fasády
z ulice Příční 
Červen – červenec 2015
288.093 Kč
Ladislav Bradna
Po demolici domu č. 9 na ulici Příč-
ní bylo nutno provést opravu zvět-
ralé a opadané omítky na budově 
VIC, součástí provedených omít-
kářských prací byl nátěr fasády.

VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
– oprava pergoly ve dvorní části
Červenec 2015
87.423 Kč
Stavební klempířství Chalánek Mi-
roslav
Stávající pergolu ve dvorní části 
bylo nutné opravit, provést výměnu 
uhnilých trámů a následně provést 
zastřešení střešní krytinou Lexan.

ZŠ Sladovní – výměna oken
Červenec – srpen 2015
165.000,- Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o., 
V Okno s. r. o. Skaštice
Nevyhovující dřevěná okna byla 
nahrazena okny plastovými, výmě-
nou oken se snížily tepelné ztráty 
na budově.

ZUŠ Hanusíkova – výměna oken
Červenec – srpen 2015
365.963,29,- Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o., 
V Okno s. r. o. Skaštice
Původní dřevěná nevyhovující okna 
byla nahrazena okny plastovými, 
výměnou oken se snížily tepelné 
ztráty na budově.

ZŠ Sv. Čecha – oprava stávající-
ho hřiště
Červenec – srpen 2015
86.146 Kč
VEMAX Veselský Josef
Oprava hřiště spočívala v celoploš-
ném hloubkovém čištění, odstraně-
ní náletových rostlin, mechů a obno-
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vením původní barevnosti odstranění 
špinavého křemičitého písku, odsá-
ním a doplněním novým pískem.

MŠ Hanusíkova – předlažba 
chodníku
Červenec – srpen 2015
150.750,27 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Přístupový chodník do areálu MŠ 
z dlažby 30x30 cm byl poškozen vo-
zidly zásobování, nově vybudovaný 
chodník je pojízdný a umožňuje pro-
vádět zásobování potravinami.

Renovace učeben ZŠ nám Míru
Červenec – srpen 2015
268.205,50 Kč
Ladislav Bradna
Při renovaci dvou tříd bylo provede-
no snížení výšky učebny závěsným 
akustickým stropem osazeným 
stropními led svítidly. Úprava strop-
ního podhledu zlepší akustiku ve 
třídě a nová svítidla sníží energetic-
kou náročnost.

ZŠ Sv. Čecha – dálkové ovládání 
regulace kotelny 
Září – říjen 2015
249.981,16 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o
Regulace kotelny spočívala ve vý-
měně stávajícího rozvaděče, touto 
úpravou je možno pomocí dálkové-
ho přenosu reagovat na požadavky 
provozovatele na vytápění budovy.

VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
– oprava výtahu
Říjen 2015
302.487 Kč
MANUS a. s.
Oprava stávajícího výtahu spočí-
vala ve výměně rozvaděče, nové-
ho zvedacího pohonu a způsobu 
ovládání výtahové kabiny. Doplnění 
vstupu do výtahové kabiny euro klí-
či, které umožňují přístup a násled-
né ovládání imobilním osobám.

Poliklinika – rekonstrukce
sociálního zařízení IV. NP
Listopad 2015
295.000 Kč
Ladislav Bradna
Rekonstrukce stávajícího sociální-
ho zařízení ve IV. NP navazuje na již 
provedenou úpravu sociálního zaří-
zení v loňském roce. Rekonstruk-
ce spočívala v provedení nových 
rozvodů vody, odpadů, elektrické 

instalace a jejich napojení na již 
zrekonstruovaná sociální zařízení 
v nižších patrech. 

MŠ Masarykovo náměstí 52
– regulace plynové kotelny
Srpen – říjen 2015
97.671,20 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Stávající regulace kotelny nevy-
hovovala, byla provedena oprava 
výměnou rozvaděče s napojením 
na datová čidla v topném systému. 
Vybudovaný regulační systém sníží 
energetickou náročnost při vytápě-
ní budovy.

MP  –  rozšíření bezpečnostního 
dohlížecího kamerového systé-
mu města Kojetín
Březen – říjen 2015
30.000 Kč
NWT a. s.
V návaznosti na instalaci rozvodů 
Městského optického kabelu I. eta-
pa byla provedena instalace bez-
pečnostních kamer na budově VIC 
a hotelu Pivovar. Instalované kame-
ry jsou optickým kabelem napojeny 
na služebnu MP a umožní kontrolu 
exponovaných míst v prostoru ná-
městí Dr. E. Beneše a Masarykova.

Zídka  –  sídliště sever
Září – říjen 2015
229.993 Kč
Ladislav Bradna
Původní oplocení bylo poškozené 
a nesplňovalo svůj účel. Nová stav-
ba uzavře dvorní prostor domu 
č. p. 1309 a současně vytvoří pro-
stor pro rozšíření sběrného dvora.

Bytový dům č. p. 1309 Sladovní
– zateplení štítů budovy
Září – říjen 2015
248.903 Kč
Ladislav Bradna
Na bytovém domě došlo v minulých 
letech k zamrznutí rozvodů vody 
v koncových bytech, prvním a zá-
kladním opatřením bylo provedení 
zaslepení otvorů původně slouží-
cích pro přívod vzduch při sklado-
vání sladu, dalším opatřením bylo 
zateplení štítu budovy ve III. NP. 
Tyto úpravy sníží tepelné ztráty.

MK Stružní a Olomoucká
– asfalt kolem garáží
Červenec 2015
779.342 Kč

TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Vzhledem k velmi špatnému technic-
kému stavu místní komunikace bylo 
nutné provést celkovou opravu po-
vrchové části asfaltového betonu jak 
ve směru kolem garáží, tak ve směru 
komunikace podél státní silnice.

Oprava MK kolem kapličky
Popůvky
Červenec 2015
619.733 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Místní komunikace směrem od kap-
ličky jak v levé části, tak i v pravé, 
včetně obou, byla ve velmi špatném 
technickém stavu, a proto bylo nut-
né provést celkovou opravu povr-
chové části asfaltového betonu.

Oprava MK Kovalovice – asfalt 
ke hřišti
Červenec 2015
199.261 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Velmi špatný technický stav místní 
komunikace již neumožňoval bez-
pečný sjezd ke koupališti, a proto 
bylo nutné provést celkovou opravu 
povrchové části asfaltového beto-
nu, včetně betonových obrub a od-
vodnění z komunikace.

Revitalizace Masarykova 
náměstí v Kojetíně
Září 2014 – červen 2015
36,104.119 Kč
Společnost SATES a PTÁČEK
V rámci stavby byla provedena re-
konstrukce místní obslužné komu-
nikace po obvodu náměstí, vydláž-
dění centrální plochy náměstí, pro-
vedení šikmých parkovacích stání 
a zásobovacího pruhu navazujících 
na tuto komunikaci, dále šikmých 
stání podél silnice III/4335 a kol-
mých stání na silnici II/367. Byla 
upravena i autobusová zastávka na 
silnici II/367. Cílem revitalizace bylo 
celkové zvýšení kvality prostoru 
v centru města. 

Revitalizace Masarykova náměs-
tí v Kojetíně – zeleň
Září 2014 – červen 2015
884.561 Kč 
Společnost SATES a PTÁČEK
V návaznosti na revitalizaci náměs-
tí byla většina ploch parkově upra-
vené části náměstí zatravněna, pro 
částečné odstínění osazena živými 

Investice roku 2015
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plůtky ze stříhaných stálezelených 
dřevin a byla provedena výsadba 
nových stromů na severní straně 
náměstí, kde byl umístěn i mobili-
ář a různé herní prvky. Vzhledem 
k funkci plochy je v této části i trávník 
se štěrkovým podkladem, který je 
odolný vůči intenzivnějšímu pohybu. 
Podél náměstí prostor doplňují vyvý-
šené záhony osázené trvalkami.

Předlažba chodníku mezi kotel-
nou a BD č. p. 339
Červen – červenec 2015
169.400 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Na základě velmi špatného tech-
nického stavu místní komunikace 
(chodníku) na ulici Polní byla pro-
vedena celková rekonstrukce spo-
čívající v předlažbě stávající komu-
nikace ze zámkové dlažby, včetně 
odtěžení podloží a výměny obrub.

Předlažba chodníku mezi
BD 1211–1213 

Květen 2015
238.206 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Předlažba místní komunikace 
– chodníku u bytového domu č. p. 
1211–1213 na ulici Nová ve dvor-
ní části je navazující akcí na PD 
„Parkoviště u kotelny“ realizované 
v  roce 2014.

Tyršova – plocha místo hřiště 
u BD – odstranění
Září 2015
189.978 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Vzhledem k velmi špatnému tech-
nickému stavu asfaltového hřiště 
byl v rámci akce odstraněn asfalto-
vý povrch, odtěženo podloží včetně 
stojatých obrub a bylo provedeno 
dosypání zeminy s následným za-
travněním části pozemku.

Nové vedení k VO + rozvaděč na 
náměstí Míru, Dr. E. Beneše a uli-
ci Přerovská

Červenec 2015
314.046 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
V rámci stavby Revitalizace Masa-
rykova náměstí Kojetín bylo nutné 
provést pokládku nového vedení 
k veřejnému osvětlení a rozvadě-
čům na náměstí Míru, Dr. E. Beneše 
a ulici Přerovská.

Předlažba chodníku a odstavné 
plochy u BD č. p. 1214–1216, uli-
ce Sv. Čecha
listopad 2015
610.000 Kč
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.
Na základě velmi špatného tech-
nického stavu místní komunikace 
(chodníku) a odstavné plochy na 
ulici Sv. Čecha byla provedena 
celková rekonstrukce spočívající 
v předlažbě stávající komunikace 
i odstavné plochy ze zámkové dlaž-
by, včetně odtěžení podloží a vý-
měny obrub. 

Jiří Stav

Investice roku 2015

Auto pro svoz bioodpadu

Masarykovo náměstí

Kolumbárium na hřbitově

Odvodnění v Kovalovicích
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Opravená cesta v Olomoucké ulici

Sportovní hala

Socha Sokolky u kojetínské Sokolovny

Úpravy na sídlišti Jih

Úpravy v ulici Příční

Investice roku 2015

Honební společenstvo Morava Kojetín
oznamuje 

konání valné hromady
se bude konat

v pátek 12. února 2016
v 16.00 hodin

v restauraci Na Hrázi U Tondy v Kojetíně

Sledujte aktuální dění
ve měste na webových 

stránkách Města Kojetín 
na adrese: www.kojetin.cz

POZVáNKa
Starosta Města Kojetín

zve na 10. zasedání 
ZaSTUPITELSTVa MěSTa KOjETíNa, 

které se uskuteční 
v úterý 26. ledna 2016 od 16 hodin 

v sále Vzdělávacího a informačního centra 
(Okresní dům), Masarykovo náměstí 8, Kojetín.

Jiří Šírek
starosta města                                                
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XIX. lékařské sympózium v Kojetíně
S blížícím se koncem 
roku nadešel čas 
pro setkání lékařů, 
odborných pracov-

níků a firem z resor-
tu zdravotnictví.

XIX. lékařské sympozium v Ko-
jetíně s postgraduální temati-
kou se uskutečnilo ve dnech 27. 
a 28. listopadu 2015.
Odborný program KAZUISTIKY 
– VARIA byl rozdělen do dvou dnů. 
Formou sdělení a kazuistik si účast-
níci mohli vyměnit své zkušenosti 
a poznatky, reagovat na  odborné 
programy a diskutovat.
Spektrum bylo opravdu široké 
a jeho úroveň vysoká. Přes obory 
chirurgie, cévní, lymfologii, urologii, 
kožní, ušní, gynekologii, patologii až 
po oční. 
Posledně jmenovaný obor, oční lé-
kařství, svými zkušenostmi na sym-
poziu obohatil P. Stodůlka, který se 
problematikou očních nemocí zabý-
vá mnoho let a patří mezi naše nej-
lepší odborníky v laserovém ope-
rování očních vad a je uznávaným 
očním chirurgem i ve světě. Jeho 
pracoviště, Oční klinika Gemini ve 
Zlíně, je pojmem, který jen málokdo 
nezná či o něm neslyšel. Ze stejné-
ho pracoviště je i J. Šustková.
V pátečním I. bloku chirurgického 
zaměření představili své prezenta-
ce J. Novák a D. Prchal, oba z kro-
měřížské nemocnice.
Kroměřížské pracoviště zastupovali 
i další dva lékaři – T. Grézl z ORL 
a P. Valerián ze soukromé histolo-
gicko-patologické laboratoře.
Otázka kožních problémů byla ob-
sažena ve vystoupení J. Zímové 
z kožního oddělení FN Ostrava 
a R. Páskové z přerovského Lékař-
ského centra kůže a kosmetiky.
Blok věnovaný cévní problematice, 
otokům dolních končetin a lymfedé-

mu patřil J. Zímové z kožního od-
dělení FN Ostrava, I. Ondruchové 
z Lymfocentra FN Ostrava a P. Ma-
touškovi z Centra žilní chirurgie Ko-
jetín.
Závěr pátečního dne zakončili lékaři 
Přerovské nemocnice a. s. T. Ko-
courek, M. Rafi a J. Kotrč z ortope-
dicko-traumatologického oddělení 
a M. Fojtíková s H. Paličákovou 
– obě z chirurgického oddělení.
Pro urologii byl vyhrazen sobotní 
den. Pět lékařů z urologického od-
dělení kroměřížské nemocnice po-
stupně předneslo své přednášky 
– J. Chmelař, L. Palička, M. Plin-
tovič, T. Kovařík a M. Kuhn.
Dalšími lékaři, kteří v sobotu před-
nášeli, byli plastický a estetický chi-
rurg s mezinárodními zkušenostmi 
T. Kempný a anesteziolog D. Rum-
pová.
Radiodiagnostické oddělení pře-
rovské nemocnice mělo zastoupení 
v J. Melíškové, gynekologicko-po-
rodnické oddělení V. Regászem.
Repetitorium o výživě V. Drápala se 
stalo definitivní tečkou celého semi-
náře.
Nezůstáváme v teoretické oblasti 
nebo u případů z nemocniční pra-
xe a ambulancí. Pro své postřehy 
z praxe i z terénu mají tradičně své 
místo sestry ve své sesterské sekci, 
která se stala nedílnou součástí ko-
jetínských sympozií.

Velice zajímavé bylo představení 
práce polního chirurgického týmu 
v Afganistánu, které nám přiblížil 
L. Šťastník. Stomaterapii v kro-
měřížské nemocnici představila 
M. Sedláčková, J. Madejová se 
zaměřila na kazuistiku pacienta 
v septickém šoku po polytraumatu 
v intenzivní péči. Obě jmenované 
pracují v kroměřížské nemocnici.                                                                                                                                       
Mediaci ve zdravotnictví přiblížila 
P. Zímová a P. Ranglová z Ústavu 
epidemiologie ochrany veřejného 
zdraví, LF Ostrava.
Sobotní sesterský blok se zaměřil na 
představení sociálních služeb posky-
tovaných Centrem sociálních služeb 
Kojetín s prezentací B. Laboňové.                                                                                                        
Letošní novinkou byla prezentace 
lázeňství. Lázně Teplice nad Beč-
vou a. s. představila I. Maléřová.
Firma Lohman-Rauscher měla své 
dva workshopy: Kompresivní te-
rapie v praxi a Podtlaková terapie 
chronických ran.
Zdárný a příjemný průběh dvou-
denní akce zajistilo množství dal-
ších lidí, bez kterých by realizace 
nebyla možná. Těm všem patří mé 
poděkování. Obsluhu audiovizuální 
techniky měl na starost Jiří Ston.                                                                                                                                            
Božena Medunová se svou fir-
mou Conti Catering se starala 
o občerstvení všech zúčastně-
ných po oba dva dny sympozia.                                                                                                                                        
Městskému kulturnímu středisku 
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Kojetín děkuji za poskytnutí prostor.                                                                                                                                         
Farmaceutickým firmám nejen za 
představení svých výrobků, ale i za 
finanční sponzorský dar na zajištění 
sympozia.
A samozřejmě všem aktivním účast-
níkům sympozia, kteří svými před-
náškami vytvořili hodnotný program.
XIX. seminář se stal minulostí. Ten 
nadcházející přinese opět nová po-
znání, zkušenosti a také nějaké to 
překvapení. Bude již XX. 
P. Matoušek, organizátor sympozia

XIX. lékařské sympózium v Kojetíně

Hudba a zpěv v Kojetíně II - 1. díl
Účelem tohoto pokusu o co nejpo-
drobnější shromáždění faktů o hudeb-
ním dění v Kojetíně od období před 
druhou světovou válkou do součas-
nosti byla snaha volně navázat na 
podrobný článek významného kojetín-
ského rodáka, hudebního skladatele, 
kapelníka a učitele hudby Gustava 
Voždy (http://mekskojetin.cz/galerie-
-rodaku/gustav-vozda), zveřejněném 
pod názvem: „Hudba a zpěv v Ko-
jetíně“ v pamětní brožuře „Kojetínsko 
– město Kojetín a okolí“, kterou pod 
patronací Městské rady v Kojetíně 
a Starostenského sboru na Kojetínsku 
v roce 1933 vydala Národohospodář-
ská propagace ČSR v Brně.
Zpětně je až překvapivé, kolik v tom-
to, asi 70ti letém období, v Kojetíně 
působilo hudebních uskupení, sou-
borů a orchestrů, na jejichž úspěš-
ných aktivitách měla a dodnes má 
nezpochybnitelnou zásluhu existen-
ce možnosti hudebního vzdělávání 
v zařízeních, od někdejšího „Měst-
ského hudebního ústavu v Kojetíně“, 
vzniklého zásluhou bratrů Gustava 
a Josefa Voždů, tehdy bohužel de-
centralizovaném po různých objek-
tech ve městě, až po dnešní samo-

statnou budovu dříve „Lidové školy 
umění“ v Hanusíkově ulici v Kojetí-
ně, vzniklé zásluhou Aloise Složila 
a Josefa Voždy, dnes pod názvem 
„Základní umělecká škola v Kojetí-
ně“ a samozřejmě nezapomínaje 
na zásluhu všech ředitelů a učitelů 
v těchto zařízeních.
Bylo by však neodpustitelné, kdyby 
na tomto místě byla opomenuta zá-
sluha učitelky zpěvu Ludmily Herma-
nové, která mimo své zaměstnání 
a dobrovolné aktivity v pěveckém 
sboru chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie v Kojetíně a v malém hudeb-
ním souboru, působícím při Sboru 
pro občanské záležitosti v Kojetíně 
(pozn.: později Komisi pro občan-
ské záležitosti Rady Města Kojetín), 
nezištně předávala svoji vášeň pro 
hudbu a zpěv i na mladou generaci 
tím, že zakládala při škole žákov-
ské pěvecké sbory, se kterými pak 
s úspěchy absolvovala pěvecké sou-
těže nebo hudebně zpestřovala škol-
ní, ale i městské společenské akce. 
Mnohý ze členů těchto žákovských 
pěveckých sborů zde získal potřeb-
nou teorii a techniku, zhodnocenou 
ve svém, někdy i celoživotním půso-

bení v orchestrech a souborech.
Na závěr je nutné poděkovat všem 
doživším muzikantům a pamětní-
kům za poskytnutí dobových in-
formací a fotografického materiálu 
z vlastních archivů, bez nichž by 
sestavení tohoto přehledu nebylo 
možné. I když ne vše se podaři-
lo dohledat a doplnit, nebo ne vždy 
a u všech se dalo očekávat pocho-
pení a pomoc, následující přehled 
souborů a aktivit je i přesto značně 
obsáhlý. A pokud pamětníkům poza-
pomenuté připomene a mladší gene-
raci přiblíží dobu, jim zcela nepozna-
nou, potom nebyla tato snaha marná 
a zbytečná...
Městské kulturní středisko Kojetín 
počítá v letošním roce s vydáním 
brožované publikace, proto prosí-
me a vyzýváme všechny pamět-
níky, hudebníky, zpěváky, bývalé 
i současné kapely, aby sledovali na 
stránkách zpravodaje pojednání 
o kojetínské hudbě a zpěvu a pokud 
by poznali nám neznámé tváře nebo 
právě jejich hudební počin zde nebyl 
obsažen, ať se, prosím, zkontaktují 
s MěKS Kojetín pro doplnění. Pře-
dem děkujeme.   František Nikodým

Historie dechové
hudby Osvětové
besedy v Kojetíně
Zakladatel a kapelník:
Gustav Vožda (1898–1971), ji zalo-
žil v roce 1920, pod tehdejším ná-
zvem „Hudba Voždova v Kojetíně“

Pozdějším kapelníkem dechovky, 
již s názvem „Hanácká hudba“, byl 
klarinetista Josef Vožda, bratr za-

kladatele Gustava Voždy, v letech 
1949 až 1955 ředitel „Hudebního 
ústavu v Kojetíně“, později přejme-
novaného na „Lidovou školu umě-
ní“ v Kojetíně.
Po Josefu Voždovi převzal kapel-
níckou taktovku a dechovku s no-
vým názvem „Hanačka“ její dlouho-
letý člen a hráč na baskřídlovku Jiří 
Krybus.
Pod názvem „Kojecká Hanačka 
– dechová hudba Milana Juřeny“ 
převzal vedení dechovky až do Gustav Vožda 
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ukončení její působnosti v roce 
2010 klarinetista a skvělý aranžer 
Milan Juřena.

Hudba a zpěv v Kojetíně II - 1. díl

Hudba Voždova v Kojetíně

Původní krojovaná „Hudba
Voždova v Kojetíně“ - vpředu

kapelník Gustav Vožda

V obsazení se po roce 1945 vystří-
dalo velké množství hráčů – mimo 
kapelníky například: Jiřina Voždo-
vá, Antonín Vožda, Miroslav Hroza, 
Alois Olšanský, Ladislav Olšanský, 
Ladislav Staněk, Jindřich Vymětal, 
Jindřich Hájek, František Zdráhal 
(z Kovalovic), František Vymětal, 

Jaroslav Slovák, Jiří Horák, Zdeněk 
Novák, Alois Vrána, Jaroslav Mozga, 
Bohumil Šimčík, Vladimír Dřímal, 
Josef Dřímal, Vilém Hošek, Josef 
Gardavský, Antonín Dvořák, Oldřich 
Dvořák, Jaroslav Beran, Antonín 
Kaňa, Alois Navrátil, Pavel Evanžin, 
Milan Lučan, Ladislav Vavrouch, 

Vladimír Havela, Antonín Pavlíček, 
Miloš Ticháček, Antonín Horák, Mi-
roslav Sedlák, Jiří Lev, Milan Kadě-
ra, Josef Večerka, Josef Havelka, 
Josef Vybíral, Celestýn Severin, Vla-
dimír Skácel, ? Kadlčák, ? Skopalík 
(a mnoho dalších včetně hostujících 
hráčů).

„Hanácká hudba“ (pod vedením Jo-
sefa Voždy)
zleva:  Antonín Dvořák, Jiří Kry-
bus, Josef Gardavský, Zdeněk No-
vák, Vilém Hošek, Jaroslav Moz-
ga, kapelník Josef Vožda, Jindřich 
Vymětal, Pavel Evanžin, Ladislav 
Olšanský a Bohumil Šimčík.

„Hanácká hudba“
zleva: p. Kadlčák, Ladislav Olšan-
ský, Antonín Dvořák, Vladimír Po-
spíšil, Bohumil Šimčík, František 
Vymětal, Zdeněk Novák, Vladimír 
Skácel, Josef Večerka, Ladislav 
Vavrouch, Jiřina Voždová, ?, Milan 
Lučan, kapelník Josef Vožda, ?, 
vpravo vzadu: Antonín Kaňa.

    



Kojetínský zpravodaj 01/16

10

Hudba a zpěv v Kojetíně II - 1. díl

„Hanácká hudba“ – zprava: kapelník Josef Vožda, Jin-
dřich Hájek a Jaroslav Mozga.

„Hanácká hudba“ – rytmická sekce – zprava: Jiřina 
Voždová, Alois Olšanský, Vladimír Skácel.

„Hanácká hudba“  před radnicí v Kojetíně  – zcela vpra-
vo kapelník Josef Vožda.

„Hanačka“ v průvodu – kapelník Jiří Krybus v první 
řadě zcela vlevo.

„Hanačka“ před radnicí v Kojetíně – kapelník Jiří Kry-
bus v první řadě zcela vlevo.

„Hanačka“ na Hanáckých slavnostech v Prostějo-
vě (1987), zleva vzadu: Z. Novák, kapelník  J. Kry-
bus, J. Gardavský, J. Mozga, O. Dvořák, M. Sedlák, 
V. Havela, M. Juřena, vpředu zleva: J. Beran, J. Slovák 
a J. Vymětal.

 Členové "Hanačky": Milan Juřena, Leopold Pavelka 
(j. h.) a Jaroslav "Karot" Slovák.
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 1. díl

„Hanačka“ v Kojetíně - zleva: Mil. Juřena (se synem), Vl. Havela (s dcerou), Lad. Vavrouch, Jos. Beran, Zd. No-
vák, kapelník Jiří Krybus, Vil. Hošek, ?, Jos. Gardavský, ?, Ant. Horák, Jar. Slovák, Vl. Dřímal, Mir. Sedlák, Jind. 
Vymětal, Boh. Šimčík.

„Kojecká Hanačka - dechová hudba Milana Juřeny“ 
- Mariazell v Rakousku - 15. 6.1991, vpředu zleva: Jo-
sef Dřímal, Jindřich Vymětal a kapelník Milan Juřena.

„Kojecká Hanačka - dechová hudba Milana Juřeny“ 
- Tvorovice - 24. 8. 2002, vpředu zleva: J. Gardavský, 
M. Kaděra, A. Pavlíček, J. Dřímal, kapelník M. Juřena, 
uprostřed zleva: A. Kaňa, J. Beran, F. Vymětal, V. Havela, 
vzadu zleva: Z. Novák a P. Evanžin

"Kojecká Hanačka - dechová hudba Milana Juřeny" před ukončením své téměř 90-ti leté činnosti v roce 2008: 
zleva: Zdeněk Novák, kapelník Milan Juřena, František Nikodým, Antonín Kaňa, Jaroslav Beran, Josef Gar-
davský, Vladimír Dřímal, František Vymětal, Jindřich Vymětal, Antonín Pavlíček, Milan Kaděra, Vladimír Havela 
a Josef Dřímal.                                                                                                                            pokračování příště
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Mateřská škola Kojetín
Vánoční atmosféra 
v MŠ Kojetín

Na konci roku na nás opět po roce 
čekal ten tajemný čas a s dětmi 
jsme počítali dny na adventním ka-
lendáři, které zbývají do tolik očeká-
vaného Štědrého dne. Ke sváteční 
náladě přispívala vlastnoručně vy-
robená vánoční výzdoba v obou 
školách i jednotlivých třídách. 
V pátek 4. prosince 2015 nejstarší 
děti z obou MŠ ukončily předpla-
vecký výcvik v plaveckém areálu 
města Přerova. Po absolvová-
ní výcviku, kde se děti seznámily 
s vodou a se základy plaveckých 
dovedností, dostali všichni malí 
plavci „Mokré vysvědčení“. V ten 
den jsme navíc očekávali velkou 
návštěvu…  Oči všech dětí se otoči-
ly ke dveřím, když se v nich ukázala 
usměvavá tvář Mikuláše s doprovo-
dem andělů a čertů. A mohla tak 
začít „Mikulášská nadílka“, kterou 
každoročně pořádáme ve spoluprá-

ci s učiteli a žáky základních škol.  
Nezapomněli jsme ani na básničky 
a písničky, abychom se Mikulášo-
vi trošku zavděčili, odčinili zlobení 
a předvedli se, co umíme... Ještě 
jsme nestačili všechno zazpívat 
a přednést a už byl slyšet tichoun-
ký zvoneček, kdy andělíčci s koši 
plnými sladkostí vešli mezi děti 
a rozdali je do všech tříd. Děkuje-
me, Mikuláši!
Mezi děti v obou mateřských ško-
lách letos naposledy zavítal Kašpá-
rek s maňáskovou pohádkou, kte-
rou si pro děti opět připravily učitel-
ky.
Druhý a třetí prosincový týden byl 
ale slavnostní, v obou mateřských 
školách jsme totiž přivítali rodiče 
a další příbuzné na vánočních be-
sídkách. V každé třídě měly děti 
připravený vánoční program, pás-
mo básniček, písní a koled. Svou 
šikovnost také předvedly při výrobě 
dárečků pro své nejbližší.
Ve čtvrtek 10. prosince 2015 děti ze 
třídy „Pastelek“ v prostorách Školní 

jídelny Kojetín nezapomněly popřát 
krátkým pásmem krásné Vánoce 
bývalým zaměstnancům MěÚ Ko-
jetín, děti z „Rybiček“ zase podě-
kovaly všem zaměstnancům MěÚ 
za celoroční spolupráci a nakonec 
i děti ze „Sluníček“ poděkovaly za-
městnancům Školní jídelny Kojetín.
Prosinec plný zážitků je za námi 
a na co se můžeme těšit od ledna? 
Jako každoročně začnou nejstar-
ší děti navštěvovat rehabilitaci na 
poliklinice v Kojetíně, kde nás čeká 
nejen cvičení pod odborným vede-
ním rehabilitačních pracovníků, ale 
také příjemné saunování…
Stojíme na prahu roku 2016 
a v těchto chvílích si navzájem pře-
jeme jen to nejlepší… Přijměte tedy 
i od nás, zaměstnanců Mateřské 
školy Kojetín, přání, aby ten nastá-
vající rok byl pro nás všechny, pro 
děti, rodiče a i pro ty, kdo právě čtou 
tyto řádky, jen rokem šťastným, 
úspěšným a plným dobrých zpráv! 

vedení MŠ

Vystoupení na radnici Nadělování dárků - SrdíčkaNávštěva základní školy - Sluníčka

Krmení labutí - PastelkyBesídka - Rybičky

Městské kulturní středisko Kojetín a Město Kojetín všechny srdečně zvou na
24. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů

DIVADELNÍ KOJETÍN 2016
16. - 20. března 2016, Sokolovna Kojetín

Soutěžní divadelní přehlídka s postupem na Celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla
Divadelní Piknik Volyně 2016

PROGRAM BUDE SESTAVEN Z PŘIHLÁŠENÝCH SOUBORŮ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín

PF 2016
Vše nejlepší 
do roku 2016

přejí pracovníci Základní školy 
Kojetín, náměstí Míru 83

Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83
pořádá ve dnech

11. a 12. února 2016 
zápis dětí do prvních tříd

Zápis se koná v 1. poschodí školy (učebny č. 112 a č. 113) 

čtvrtek 11. února 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
pátek 12. února 2016 od 15.00 hodin do 17.00 hodin

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2016
dovrší 6. rok věku.

Výjimečně mohou být zapsány i děti mladší,
nebo může být vyřízen odklad školní docházky.

K zápisu přijdou rodiče s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte             
a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Těší se na Vás kolektiv pracovníků ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83.
Podrobnější informace o naší škole a o možnostech rodičů

při  výběru školy Vám rádi poskytneme osobně
nebo na telefonním čísle 581 76 20 36.

                                                              Rudolf Pavlíček, ředitel školy

Vánoční volejbalový
turnaj
Každým rokem před Vánocemi se 
hraje volejbalový turnaj neregist-
rovaných hráčů - „plácalistů“ v tě-
locvičně na ZŠ nám. Míru. Letos 
jsme poprvé využili možnost hrát 
ve Sportovní hale Kojetín. Tím jsme 

mohli zvýšit počet přihlášených 
týmů ze čtyř na šest.
Turnaj proběhl v příjemně bouřlivé 
atmosféře a všechny týmy před-
vedly na vynikajícím povrchu velmi 
slušný výkon.
Výsledky:
1. Gymnázium – absolventi
2. ZŠ nám. Míru – žáci

3. Policie ČR
4. Gymnázium – studenti
5. Gymnázium – pedagogové
6. ZŠ nám. Míru – pedagogové

Těšíme se na příští rok a rádi mezi 
námi přivítáme i další zájemce re-
kreačního volejbalu.

Rudolf Pavlíček, ředitel školy 

Tradiční Mikuláš
V pátek 4. prosince 2015 navštívil 
naši školu Mikuláš. Tradiční akci 
zajišťovali naši žáci devátých tříd, 
kteří mladším spolužákům předa-
li drobné odměny. Jedna skupina 
navštívila také kojetínskou školku. 
Všem patří veliké poděkování za 
příjemné připomenutí tradic.

Vedení školy

Mikuláš ve škole
Zvonění zvonečkem, rachocení 
řetězy a čertovské „ble..ble..ble“ 
se rozléhalo po budově naší školy 
Svatopluka Čecha v Kojetíně. Při-
šli se k nám podívat Mikuláš, čerti 
a andělé, jak se za rok děti zlepšily 
v učení a chování. Těm, co zlobi-
ly, tak rohatí „čertovsky“ pověděli, 
že tak tedy „ne..ne..ne…“! I slzičky 
a pláč se někdy ozýval ze tříd. Na-
opak ti, koho Mikuláš pochválil, byli 
obdarováni sladkostmi od krásných 

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
andělů. Na oplátku děti zazpívaly 
písničky a zarecitovaly básničky.
Tak zase příští rok, partičko nebes-
ká, ...a slib? No přece, že budeme 
všichni celý rok hodní!

Kolektiv školy
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín

ZáPIS 
DO PRVNí TříDy 

PRO ŠKOLNí ROK
2016 - 2017
se uskuteční 

v budově Základní školy 
ulice Svatopluka Čecha 586

ve čtvrtek 11. února 2016
a v pátek 12. února 2016
vždy od 15 do 17 hodin.

Do první třídy se zapisuje dítě,
které do 31. srpna 2016 dovrší 6 let.

Zákonný zástupce předloží
u zápisu rodný list dítěte

a doklad o trvalém bydlišti.

Naše škola nabízí zejména,
  individuální péči, 

dobré podmínky pro integraci,
moderní pomůcky ve vyučování,

pracujeme se školním 
vzdělávacím programem 

„Škola pro všechny“.

Olga Odehnalová
ředitelka školy

Gymnázium pomáhá 
dětem

V pondělí 7. prosince 2015 jsme 
se zúčastnily charitativní sbírky 
s názvem Srdíčkový den. Vybrané 
peníze z této akce jsou určeny na 
pomoc vážně nemocným dětem, 
které jsou odkázány na domácí 
péči svých rodičů. Mezi prodejné 
předměty patřily náramky, plastová 
srdíčka, žetony do nákupních vozí-
ků, káva nebo různé přívěsky s lo-
gem „Život dětem“. 
Naše škola se této dobročinné sbír-
ky účastní už několik let. My samot-
né jsme se této akce zúčastnily již 
podruhé. Setkaly jsme se s mno-
ha lidmi, kteří byli ochotní přispět, 
z čehož jsme měly obrovskou ra-
dost. Pokud jsme narazily i na pár 
neochotných až nepříjemných je-

Gymnázium Kojetín
dinců, tak nás odmítnutí neodradilo 
a prodávaly jsme s úsměvem dál.
Tato dobročinná sbírka se nám ve-
lice líbí, protože můžeme alespoň 
nějakým způsobem pomoci lidem, 
co naši pomoc potřebují. Podařilo 
se nám vybrat 12.518 Kč.

Natálie Topičová a Tereza Věrná, 
studentky 2. ročníku

Gymnázia Kojetín

Od září 2006, kdy gymnázium 
navázalo pravidelnou spolupráci 
s o. p. s. „Život dětem“, odeslalo na 
sbírkový účet už 259.775 Kč. Děku-
jeme všem laskavým dárcům.

M. Dejdarová, GKJ

Nabídka
- Pitný režim, mléčné svačinky
- Přestávky na hřišti
- Škola v přírodě pro 1. - 5. ročník
- Plavání
- Dopravní výchova
- Turistický kurz
- Environmentální výchova
- Logopedie, školní logoped
- Školní psycholog
- Asistenti ve třídách
- Internet pro žáky
- Žákovský parlament
- Exkurze
- Inkluzivní vzdělávání
- Turistický kurz
- Angličtina hrou 1. a 2. ročník
- Uplatňujeme individuální přístup
  ve výuce (méněpočetné třídy)
- Výuku přizpůsobujeme
   potřebám žáků
- Vyučujeme polytechnickou výchovu
- Zohledňujeme žáky se specifickými 

poruchami učení a chování
- Děti s odkladem školní docházky mo-

hou navštěvovat přípravný ročník

Podle čeho učíme na naší škole:
1. - 9. ročník dle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání pod názvem Škola pro všechny.
Projekty
- Zdravá škola
- Recyklohraní
- Tvořivá škola
- Zdravé zuby
- Nechceme stát stranou
- Modernizace ve výuce,  využití tabletů
Odborné učebny
- Fyzika a chemie
- Výpočetní technika - dvě učebny
- Dějepis, zeměpis
- Přírodopis
- Cizí jazyky
- Výtvarná výchova
- Hudební výchova pro 1. stupeň
- Hudební výchova pro 2. stupeň
- Cvičná kuchyně
- Školní dílna pro výuku praktických 

činností
Školní družina
- Pestrý program
- Provoz 7 - 15.30 hodin (a dle potřeb 

rodičů)
- Pro žáky 1. i  2. stupně
- O vedlejších prázdninách otevřena 

dle potřeby rodičů
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Gymnázium Kojetín

Základní umělecká škola Kojetín
Koncerty  ZUŠ v době
adventní 
V době předvánoční pořádala naše 
škola (mimo řady akcí, hudebních 
besídek a vystoupení), dva koncer-
ty,  které opravdu stojí za mimořád-
né povšimnutí. 
Dne 8. prosince 2015 se uskuteč-
nil Vánoční koncert učitelů a hostů. 
Jak už bylo uvedeno na plakátech 
i v Kojetínském zpravodaji, letos 
získal tento tradiční koncert punc 
světovosti účastí dvou vynikajících 
interpretů, cimbalistky, zpěvačky 
a skladatelky Zuzany Lapčíkové 
a jednoho z nejlepších českých ky-
taristů Vladislava Bláhy. Jsme velmi 
rádi, že se nám podařilo zprostřed-
kovat kojetínskému publiku výji-

mečný hudební zážitek a je pro nás 
velkou poctou, že oba významní in-
terpreti přijali toto přátelské pozvání 
a připravili kojetínským poslucha-
čům nezapomenutelný zážitek. 
Uznání samozřejmě patří i všem do-
mácím účinkujícím za skvělé výko-
ny v čele s Miluší Venclíkovou, díky 
nimž má tento předvánoční koncert 
vysokou úroveň. Těžko však popiso-

vat, co je slovy nesdělitelné.
Druhý koncert proběhl o týden poz-
ději 16. prosince 2015. Účinkujícími 
byli tentokrát žáci naší školy.
V předvánočně laděném vystou-
pení mohli všichni přítomní rodiče 
i příznivci naší školy ocenit skvělé 
výkony všech účinkujících a ne-
chat se příjemně naladit skladbami 
a písněmi, které spolu s vánočně 
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laděným průvodním slovem vytvoři-
ly krásnou předvánoční atmosféru. 
O úspěchu a smyslu těchto akcí 
přesvědčují četné ohlasy a proje-
vy uznání a díků. Díky vám za ně. 
Díky patří také MěKS Kojetín za je-
jich vstřícnost. Dovolte na závěr po-
přát všem úspěšný vstup do nové-
ho roku 2016 a spoustu kvalitních 
kulturních zážitků, spojených nejen 
s naší základní uměleckou školou.

Vaše Zuška

Základní umělecká škola Kojetín

ZŠ a MŠ Křenovice
Po roce - jsou tu zase 
Vánoce
Vánoční besídky v Křenovicích 
mají svoji tradici a také vždy velký 
úspěch. Každý rok se sál kulturního 
domu zaplní do posledního místeč-
ka nedočkavými diváky, kteří se při-
šli pobavit spolu s dětmi z mateřské 
a základní školy a ukrátit si čekání 
na nejkrásnější svátky v roce – Vá-
noce. Letos besídka připadla na 
úterý 15. prosince 2015.
Program byl velmi pestrý. V úvodu 
se jeviště proměnilo v kouzelnou 
šmoulí vesničku a děti z mateřské 
školky v malé Šmoulíky. Zatancova-
ly a zazpívaly veselé písničky.
Následovalo vystoupení žáků ZUŠ 
Kojetín, kteří mají výuku na škole 
v Křenovicích. Diváci slyšeli v jejich 
podání hru na flétny - sopránovou 
i altovou, trubku, tenor a klávesy.
Hlavním očekáváním večera byla 
hraná pohádka. Tentokrát to byla 
Červená Karkulka po dvace-
ti letech, plná překvapivých scén 
a neuvěřitelných výstupů. Víte na-

příklad, že v lese můžete potkat 
lišku, která vám nabídne stavební 
spoření a nebo vílu, která místo 
rosy má raději svíčkovou z kastrůl-
ku? Téměř nepřetržitý smích divá-
ků byl znamením, že výkony herců 

byly více než přesvědčivé.
V závěru všichni žáci školy zazpí-
vali několik velmi působivých vá-
nočních písní a  zazněly poetické 
verše, které připomněly, že ta pře-
krásná chvíle vánoční je nadosah. 

Vánoční hrad Šternberk
Advent je čas rozjímání, pohody 
a čekání. Pro někoho na narození 
Ježíška, pro další čas k přípravě na 
vánoční svátky a pro jiného čeká-
ní třeba na zimní slunovrat. V naší 
škole jsme si toto čekání zkrátili 
prohlídkou hradu Šternberk, která 
se nesla ve sváteční vánoční nála-
dě. Nejprve jsme měli možnost vy-
tvořit si v hradní dílně gelové svíčky 
a následně jsme absolvovali pro-
hlídku hradu, který byl celý převle-
čený do vánočního. Interiéry byly 

doplněny o historické hračky, nej-
různější betlémy – od skleněných 
přes dřevěné, papírové i perníkové. 
A také díky tomu, že je hrad původ-

ně středověké sídlo, které je spjato 
s nejrůznějšími mezníky českých 
dějin, jsme si zopakovali i historii.

-vega-
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DDM Kojetín informuje
Floorbalový turnaj
V sobotu 21. listopadu 2015 se na 
nové sportovní hale uskutečnil dnes 
již tradiční floorballový turnaj mezi 
týmy z DDM Kojetín a DDM Hrani-
ce. Turnaje se zúčastnilo pět  týmů. 
Nově se nám přihlásil ryze dívčí 
tým z Hranic, s výzvou do příštího 
roku, aneb „Holky z Kojetína, složte 
taky svůj tým!“ 
Poslední zápas přinesl to nejlepší 
na závěr... Největší drama v podá-
ní dvou nejstarších týmů z Hranic 
a Kojetína. Napínavé derby až do 
konce poslední vteřiny rozhodlo 
o vítězství a získání zlaté medaile 

pro AlfaTeam z Hranic. Podaří se 
Kojetínu při dalším turnaji prvenství 
Hranicím sebrat? 
Výsledková listina:
1. místo: Alfa - DDM Hranice

2. místo: Black Head - DDM Kojetín
3. místo: Red Devils - DDM Kojetín
4. místo: Florbalisté - DDM Hranice
5. místo: Tygři - DDM Hranice

-nh-

Rozsvícení vánočního
stromu
V pátek 27. listopadu 2015 v rám-
ci akce MěKS Kojetín „Rozsvícení 
vánočního stromu“ proběhly dvě 
tvořivé dílny v prostorách VIC. Děti 
si mohly vyrobit vánoční stromeček 
a vánoční hvězdy k zavěšení. Přista-
vena byla Ježíškova schránka, kam 
děti (a nejen děti) posílaly své dopisy 
pro Ježíška.                                    -nh-

Průvod Krampusů
aneb Kdo se bojí,
nesmí na Krampuslauf!
Hrozivé masky, hlučné řinčení ře-
tězů, řev... To je průvod Krampusů, 
který se konal v sobotu 5. prosin-
ce 2015. Proběhla předvánoční 
prohlídka vinařského města Retz 
v Rakousku. Hlavním cílem zájez-
du byla nevšední podívaná v podo-
bě večerního průvodu Krampusů 
– horských čertů v hrůzostrašných 

maskách děděných z generace na 
generaci.                                   -nh-

Pohádkové dopoledne 
„Zlatá rybka“
V pátek 11. prosince 2015 byla 
připravena pro předškolní děti po-
hádka O zlaté rybce, dopoledne od 
8 do 12 hodin v prostorách herny 
na DDM Kojetín. Přečetli jsme si 
pohádku, vytvořili jsme si zlatou 
rybku, zazpívali vánoční písničky 
a záhrali jsme si různé hry. A na-
konec si děti našly malý dárek pod 
rozsvíceným stromečkem.  

Tento program je vhodný i pro děti, 
které zatím nenavštěvují mateřskou 
školu.

Další pohádkový pátek se usku-
teční 22. ledna 2016 - Zvířátka 
a loupežníci.                              -po-
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...

DDM Kojetín informuje

připrAvUJEME nA LEdEn 2016

22. ledna 2016
„zvířátkA A LoUpEžník“ 

Pohádkové dopoledne

26. ledna 2016
tUrnAJ v bowLingU

Velká cena DDM Kojetín  

29. – 31. ledna 2016
poLoLEtky nA horách

Kouty nad Desnou, Skiareál Kareš

soboty
JEDNODENNÍ záJEzDy

nA hory
Kouty nad Desnou, Skiareál Kareš

 
soboty

poJďtE s náMi do hALy!
Cvičení pro děti i rodiče 

kErAMické výUkové
progrAMy 

  ŠťAstná osMičkA 

Bližší informace o všech
připravovaných zájmových
kroužcích a akcích najdete

na internetových a facebookových 
stránkách DDM Kojetín.

Fotodokumentace ke všem akcím 
je k dispozici na

www. ddmkojetin.zonerama.com

Vánoční diskotéka alá
„Sportujeme na hale!“ 
V sobotu 12. prosince 2015 v rámci 
sportovního dopoledne na hale pro 
děti i rodiče proběhla vánoční dis-
kotéka v maskách, která rozprou-
dila krev v žilách malým i velkým. 
Vařili jsme čokoládu, křičeli z pl-
ných plic, pořádně zamotali mozko-
vé buňky i ruce, ujistili se, že hlavu 
máme opravdu na krku (a nikde jin-
de!), hráli na všemožné i nemožné 

hudební nástroje. A na závěr jsme 
mašinkou objeli půl světa. Zkrátka 

a dobře, pořádná „GuliGuliParty“ na 
jedničku!                                   -nh-

Víte, že...?
 Občané České republiky mají 
k dispozici cca 6.300 knihoven a je-
jich poboček.

 Knihovny jsou tradičně vnímány 
jako instituce, které garantují rov-
ný přístup ke kulturnímu bohatství 
a informacím zaznamenaným na 
psaných, tištěných, audiovizuálních 
a dnes i digitálních nosičích. I přes 
masové rozšíření internetu, mobilní 
komunikace a nástup e-knih zájem 
o služby knihoven neklesá, naopak.

 Služby veřejných knihoven bě-
hem svého života využívá 70 % 
obyvatel.

 Knihovny jsou nejnavštěvovaněj-
ším kulturním zařízením, ročně evi-
dují 24,3 mil. návštěvníků.

 Veřejné knihovny v ČR uskuteč-
ní ročně více než 66 mil. výpůjček 
knih a časopisů.

 Investice do knihoven jsou inves-
ticí do lidí.
 (Národní knihovna v Praze)

 Městská knihovna MěKS Kojetín 
je organizační složkou Městského 
kulturního střediska Kojetín, jehož 
zřizovatelem je Město Kojetín.
 Knihovna svými službami zajiš-
ťuje právo občanů na rovný přístup 
k informacím dle zákona  257/2001 
těmito činnostmi:
- buduje universální, informační 
a regionální fond literatury,
- eviduje, zpracovává, půjčuje své 
fondy formou prezenční nebo ab-
senční výpůjčky,
- zpřístupňuje svůj fond ve volném 
výběru,
- poskytuje služby v půjčovnách,
- propaguje své fondy a jejich vyu-
žívání,
- zprostředkovává dokumenty 
v rámci meziknihovních služeb MVS,
- pořádá literární besedy, přednáš-
ky, autorská čtení, představuje ve-
řejnosti zajímavé osobnosti,
- organizuje lekce informační vý-
chovy, čímž doplňuje výuku, přispí-
vá ke všeobecnému rozhledu dětí 
a podporuje čtenářskou gramot-
nost, zúčastňuje se literárních či 

výtvarných soutěží,
- organizuje výstavky, tematické 
k významným výročím a výrobků 
místních organizací nebo občanů,
- plní funkci střediskové knihovny 
pro devět místních knihoven v okol-
ních obcích (nákup knih, zpracová-
ní, vytváření cirkulačních souborů, 
distribuce, revize a aktualizace fon-
du, retrokatalogizace knih. fondů, 
statistika, metodické řízení),
- prezentuje svou práci veřejnosti   
na informačních panelech v budově 
VIC, v Kojetínském zpravodaji, na 
webových stránkách www.meksko-
jetin.cz/mestska-knihovna, fb a por-
tálu rajče.net.
 Velké poděkování patří našemu 
zřizovateli – Městu Kojetínu za pod-
poru, zájem a finanční prostředky.
Na závěr bych použila slova ho-
landského myslitele Erasma Ro-
tterdamského: „ Doma je tam, kde 
mám knihovnu“ (filozof měl na mysli 
určitě svoji vlastní domácí knihov-
nu, ale tato věta je smysluplná 
i v širším kontextu).

Jitka Lorencová
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Prosinec v knihovně...
Mikuláš, ježíšek, pan Vrána a my
Beseda s knížkou Miloše Krato-
chvíla „Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána 
a my“.
Úsměvné vyprávění malého kluka 
o nejkouzelnějším a nejvoňavějším 
období v roce.
Humorné ukázky z knížky byly pro-
loženy vyprávěním o lidových zvy-
cích a pověrách, které se přenášely 
z generace na generaci a některé 
se dochovaly dodnes. Děti se do-
zvěděly, co jsou to „barborky“ a proč 
je vdavekchtivé dívky olamovaly 
v sadech, rozkrajovaly jablka a hle-
daly hvězdičky a děvčata házela 
přes hlavu papučí a jedna dívenka, 
když její bota dopadla špičkou ke 
dveřím, nám sdělila, že je to prav-
da, že půjde z domu. Ne, že by se 
měla vdát, na to opravdu neměla 
věk, ale že se bude s rodiči stěho-
vat. A pak, že pověry patří minulos-
ti! Záleží jenom na výkladu...
Akce se konala pro 3. třídy základ-
ních škol a I. stupeň ZŠ Sladovní.

Rukodělná dílnička
Výroba adventních přáníček a zálo-
žek pro školní družiny.

Lekce informační výchovy
Naučná literatura (vyhledávání 
v encyklopediích a internetu, srov-
nání, rozdíl) pro žáky 8. tříd ZŠ.

Mikulášské čtení a tvořivá dílnička
Čtení a povídání o vánočních zvy-
cích a tradicích, výroba vánočních 
ozdob pro školní družiny.

-jl-

FLoUk A LíLA
Literární beseda nad knihou

Petry Dvořákové.
Pohádkovýa příběh o tom,

jak se liší náš skutečný svět
a virtuální realita. Pro 2. třídy ZŠ

tříkráLové pUtování
Společné čtení, soutěže, dílničky
– zábavný program se školními 

družinami

z připrAvovAných Akcí:

LEkcE
inForMAční výchovy 
Vysvětlení základních pojmů

– jak vzniká kniha, kdo je
spisovatel, ilustrátor, co je

knihovna, uspořádání fondu
v knihovně x pořádek v domácí 

knihovničce, půjčovní doba
a knihovní řád, na závěr praktická 

hra na půjčování v knihovně.
– pro žáky 1. tříd ZŠ

„vzhůrU kE hvězdáM“
Chceš strávit noc v knihovně? 

Přijď soutěžit!
Vyhlašujeme zahájení celoroční 

čtenářské soutěže pro děti.
Ti nejlepší si vybojují účast

na Noci s Andersenem.

novoroční sEtkání
dobrovolných knihovníků

střediska Kojetín

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
a facebooku – Městská knihovna MěKS Kojetín

Městské kulturní středisko Kojetín

Vánoční strom
V pátek 27. prosince 2015 probíha-
ly od ranních hodin na Masarykově 
náměstí adventní trhy v rámci ce-
lodenního programu u příležitosti 
slavnostního rozsvícení vánoční-
ho stromu. Zúčastnění se mohli 

v předvánočním shonu zastavit, po-
zdravit se s přáteli a ochutnat vá-
noční punč či jiné dobroty, kterými 
kojetínské náměstí bezesporu oplý-
valo. Od šestnácté hodiny odpole-
dní byla zahájena v galerii VIC  ad-
ventní výstava Betlémů na památ-
ku zakladatelky Marie Kalovské. 

Přítomné přivítal Milan Zahradník 
a v galerii expozice zaznělo něko-
lik vánočních písní v podání pě-
veckého souboru Cantas. Betlémy 
zapůjčili ochotní kojetínští obča-
né, díky nimž se sešlo na výstavě 
přes padesát exponátů. Příjemným 
zpestřením byly jesličky v životní 
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Městské kulturní středisko Kojetín
velikosti v průčelí budovy, které vy-
robili místní pracovníci Charity. Po 
otevření výstavy už nic nebránilo 
zahájení programu na Masaryko-
vě náměstí, které během chvilky 
praskalo takřka ve švech. Po krát-
kém úvodu ředitelky MěKS Kojetín 
Hany Svačinové se pod improvi-
zovaným pódiem předvedly krouž-
ky  kojetínského DDM Free dance 
a Lovci zvuků a rytmů. Mezitím se 
připravily členky Cantasu, které 
také přišly zazpívat na zaplněné 
náměstí. V dalším bloku zazářili 
žáci ZUŠ Kojetín. Ti si připravili 

dvě vánoční písničky od Václava 
Neckáře Strážní andělé a Půlnoč-
ní, které zazpívala Tereza Čecho-
vá za klavírního doprovodu Davi-
da Dvořáka. Po nich nastoupil již 
osvědčený dechový kvintet ZUŠ 
Kojetín. Završení kulturního pro-
gramu patřilo Krkonošské pohádce, 
kterou zahráli k pobavení svému 
i nejmenších pracovníci a příznivci 
MěKS Kojetín. Po pohádce přivítal 
návštěvníky starosta Jiří Šírek. Ten 
slavnostně odpočítal poslední vteři-
ny do rozsvícení našeho krásného 
živého stromu a odpálení slavnost-

ního ohňostroje.
Souběžně s hlavním programem 
probíhaly v budově VIC, kromě 
výstavy betlémů, i tvořivé dílničky 
pod odborným vedením pracovní-
ků DDM a prodej vánočních hvězd 
členy sdružení Šance. Koupí této 
hvězdy přispěli přítomní na léčbu 
a podporu onkologicky a hemato-
logicky nemocných dětí. Doufej-
me, že touha pomáhat všem po-
třebným nám vydrží  nejen v době 
adventní a vánoční, ale i po celý 
následující rok.

-miza-

Závěrečná taneční
kolona
V pátek 4. prosince 2015 se v sále 
Sokolovny Kojetín konala závě-
rečná kolona letošních absolventů 
tanečních kurzů. Na úvod zazněly 
známé zvuky slavnostní polonézy, 
při níž mladé páry vtančili do sálu. 
Poté se známí i nejbližší příbuzní 
mohli na vlastní oči přesvědčit  jak 
účastníci tanečních zvládli výu-
ku  klasických i moderních tanců.  
Obohacením večera byla ukázka 
tanečního umu profesionálních čle-
nů klubu Henzély-Swing z Kroměří-
že. Ti se záhy také ujali porotování 
v soutěži o nejlepší tanečníky z řad 
absolventů. Na mladících i slečnách 
bylo vidět, že dávali dobrý pozor při 

výuce etiky a taktu. Sám lektor Igor 
Henzély byl nadmíru spokojený 
s výkony svých svěřenců. K tanci 
hrála napříč všemi žánry hudební 

skupina Benny-Q. Doufejme, že le-
tošní absolventi využijí své získané 
dovednosti v nadcházející plesové 
sezóně.                                 -miza-
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Městské kulturní středisko Kojetín

Koncert pěveckého
sboru Cantas
K vánoční atmosféře již tradičně 
patří vystoupení  kojetínského pě-
veckého  sboru Cantas. Letos si 
pro návštěvníky připravily dámy 
a dívky z tohoto útvaru koncert 
s názvem „…aby nikdo nebyl sám“.
Ve dvou vstupech si mohli poslucha-
či vychutnat známé i méně znamé 
vánoční písně a koledy jako napří-
klad Vondráši, Matóši, Čas radosti 
či Adesta Fideles. Písně hudebně 
podkreslovala na klávesy sama 

Kojetínem chodil
Mikuláš
Svatý Mikuláš doprovázený andě-
ly, čerty, na Hané někdy i smrtkou 
nebo „Lucou“, patří k jedněm z na-
šich nejstarších folklórních zvyků, 
spojených s obdarováním druhých 
a předvánočním časem. Svatý muž 
obchází den před svým svátkem do-
mácnosti, ve kterých hledá hodné 
děti, kterým naděluje za někdy více 
či méně povedenou básničku nebo 

písničku. Nejinak tomu bylo letos 
i v Kojetíně, kdy se ve sváteční ve-
čer 5. prosince 2015 rozešly a roz-
jely čtyři svaté skupiny společně 
s čerty do bezmála sedmdesáti rodin. 
Radost v očích nejmenších vykouzli-
li sliční andělé i spravedlivý Mikuláš. 
Ten vážil dobré i zlé skutky za celý 
rok a chránil před rozvernými pekel-
níky hříšníky, kteří slibovali, že už 
budou hodní.  Škoda jen, že tyto sli-
by vydržely některým jen do druhého 
dne.                                            -miza-

vedoucí  sboru Zuzana Zifčáková, 
kterou doprovázela na flétnu Aneta 
Dostalíková. Celý koncert pak dopl-
nil slovem moderátor Adam Hobza. 
Ten nejenže umě moderoval, ale  
v programu vystoupil i jako sólový 
zpěvák, jenž se sám doprovázel na 
akustickou kytaru. Jako host přijal 
pozvání Pěvecký sbor Šternberk. 
Soubor Cantas opět slavil v Kojetí-
ně triumf i přes nepříjemné problé-
my s ozvučením, které pozlobilo 
nejen pořadatele. Děkujeme všem 
členkám sboru Cantasu i milým 
hostům za zpříjemnění předvánoč-

ního času a navození  sváteční ná-
lady.                                   -miza-

Nová regionální publikace

Ptactvo Tovačovska
Ke konci roku 2015, v polovině 
prosince, byla na knižní pulty uve-
dena publikace s názvem „Ptactvo 
Tovačovska“.  Mohlo by se zdát, že 
je určena pouze odborné veřejnos-
ti. Publikace je však psána čtivým 
způsobem, má bohatou fotografic-
kou dokumentaci a jistě najde čte-
náře i mezi laickou veřejností, mezi 
všemi, kteří rádi navštíví památky 
Tovačova a rádi si také zajdou do 
krásné přírody, obklopující město 
Tovačov a jeho zámek.
Kniha „Ptactvo Tovačovska“ je spo-
lečným dílem autorského kolektivu 
Jiřího Šírka, Čestmíra Čihalíka a Du-
šana Boucného. Jedná se o autory, 
kteří se kromě svého zaměstnání ve 
volném čase věnují pozorování a fo-
tografování ptactva, ornitologii. Pro 
své pozorování si vymezili území To-
vačovska, území, které je významné 
jako tahová cesta ptactva.
Publikace má faktografický cha-
rakter, s rozsahem 95 stran a je 
bohatě doplněna fotografiemi, jak 

v úvodních kapitolách, tak také 
v "Přehledu druhů ptáků zjištěných 
na Tovačovsku a charakteristice je-
jich výskytu". Pro další studium bude 
jistě neocenitelným pomocníkem 
"Přehled použité a doporučené lite-
ratury". Knihu vydalo vydavatelství 
Petr Brázda v nákladu 1000 kusů.
V úvodních kapitolách se autor Jiří 
Šírek zabývá přírodními poměry 
Tovačovska, významnými územ-
ními prvky krajiny, historií ornitolo-
gických výzkumů a vývojem avifau-
ny Tovačovska. Zajímavou pasáž 
„Tovačovsko jako rezervoar pitné 
vody“ zpracovala Ivana Matelová.
Podstatnou část knihy tvoří Přehled 
druhů ptáků zjištěných na Tovačov-
sku a charakteristika jejich výsky-
tu. Přehled je rozdělen podle řádů 
a druhů, u každého druhu se uvádí 
typ výskytu. Jednotlivé druhy jsou 
dokumentovány také fotografiemi.
Autory fotografií, které jsou v kni-
ze použity, jsou jednak sami autoři 
publikace a také další ornitologové 
a přátelé přírody, kteří jsou v knize 
uvedeni.

Kniha mohla vyjít jen díky podpoře 
následujících organizací: Svazek 
obcí mikroregionu Střední Haná,  
Vodovody a kanalizace Přerov, 
Město Tovačov, Českomoravský 
štěrk, Rybářství Tovačov - Jiří Za-
hradníček, Rybářství Přerov, Obec 
Troubky, Obec Uhřičice.
Spolu s autory věřím, že kniha si 
najde cestu ke svým čtenářům, 
k ornitolůgům a přátelům přírody 
a ke všem, kterým "Spanilá věž" to-
vačovského zámku učarovala.     řez
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Pozvánky za kulturou

MysLivEcký pLEs
pátek 15. ledna 2016, Sokolovna Kojetín

Hraje: Peter´s Music
Předprodej: 11. a 12. 1. 2016 Restaurace Na Hrázi

pLEs gyMnáziA koJEtín
pátek 22. ledna 2016, Sokolovna Kojetín

coUntry báL
sobota 30. ledna 2016, Sokolovna Kojetín

Hraje: Countrio Hodonín
Předprodej: VIC Kojetín, 581 202 202, 774 001 403

pLEs gyMnáziA koJEtín
pátek 5. února 2016, Sokolovna Kojetín

Hraje: Loodry´s forte, bubenická smršť CAMARA
Předprodej: VIC Kojetín, 581 202 202, 774 001 403

vodění MEdvědA
sobota 6. února 2016, ulice Kojetína

Předání ostatkového práva starostou u radnice

hAsičské báL
s pochováváníM bAsy

sobota 6. února 2016, VIC Kojetín

PLESOVá SEZÓNa 2016

hAnácké báL
sobota 13. února 2016, Sokolovna Kojetín

Hraje: DH Hanačka (i pop-rock) a CM Dubina
Předprodej: VIC Kojetín, 581 202 202, 774 001 403

dětský kArnEvAL
sobota 13. února 2016, KD Kovalovice

sportovní vEčírEk
sobota 13. února 2016, KD Kovalovice

drAčí pLEs
sobota 20. února 2016, Sokolovna Kojetín

Ve stylu 30. let - slavíme konec prohibice
Hraje: JuniorBand Pohořelice a Elektroswingová párty

Předprodej: Studio zdravého spánku Kojetín, 581 761 787

dětský kArnEvAL
neděle 28. února 2016, Sokolovna Kojetín
O zábavu se postará Agentura Koráb z Brna

pLEs rUdých koŇů
sobota 12. března 2016, Sokolovna Kojetín

divAdLo žiJE! AnEb nEsEďtE doMA - poJďtE do divAdLA!

Předprodej vstupenek na informacích (přízemí) Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín telefon: 581 202 202 mobil: 774 001 403, www.mekskojetin.cz

Úterý 26. ledna 2016 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
DIVaDLO D21 PRaHa A. P. Čechov: RaCEK

Komedie o umění a umělcích – spisovatelích a herečkách.
V jedné z hlavních rolí uvidíte Milana Ligače z Kojetína...

Vstup: 70 Kč

Vstup: 100 Kč

Středa 24. února 2016 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
RáDOByDIVaDLO KLaPÝ V. Vančura, L. Valeš: ROZMaRNé LéTO
Poetický příběh jednoho léta. Říční lázně s molem i terasou, kouzelník
na náměstí přitáhne vůz, napne provaz a představení může začít... Vstup: 70 Kč

Středa 23. března 2016 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
KOČOVNÉ DIVADLO AD HOC J. Duchek: S úSMěVEM NEPILOTa

Dumavě filozoficky komponovaný večer složený z vědeckých pojednávání,
originálních písní, obskurní poezie a jiných drobných poetických útvarů...

Nejúspěšnější amatérské divadlo současnosti...

výstAvy v gALErii A EXpozici MUzEA vic koJEtín

Stálá expozice muzea
ztrAcEná tvář hAné

Otevřeno celoročně

Výstava řezbářských výrobků
střEdní ŠkoLy řEzbářské tAvAčov

Otevřeno od 18. ledna 2016

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: pondělí - pátek: 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin, sobota a neděle po dohodě, telefon: 581 202 202, 774 001 403
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Centrum sociálních služeb informuje
Vánoce jsou za dveřmi
Na konci listopadu a v průběhu pro-
since 2015 jsme se sešli s našimi 
seniory jednotlivě na všech DPS při 
výrobě vánoční výzdoby, abychom 
si protrénovali jemnou motoriku, 
společně poseděli, zavzpomínali na 
to, jak se dříve slavily vánoční svát-
ky, jaké kdo peče cukroví a na co 
se nejvíce těší v období vánočních 
svátků. Tentokrát jsme se pokusi-
li vyrobit si betlémy buď s pomocí 
vyprázdněných krabiček od papí-
rových kapesníků, nebo pomocí 
vyšetřovacích špejlí, které každý 

z nás zná od svých lékařů. Postavy 
si každý vybarvil dle svých představ 
a svého vkusu. Pro práci si senioři 
vybrali tu variantu betlémské rodi-
ny, na kterou si troufali. Výsledné 

betlémy byly velmi zdařilé a věříme, 
že udělají radost jejich tvůrcům i ná-
vštěvám, které se v domácnostech 
jejich tvůrců o Vánocích zastaví.

                                      A. H

Mikulášská nadílka
Již tradičně přichází za našimi se-
niory v adventním čase Mikuláš. 
A to ne ledajaký, ale vysoký, urostlý, 
zná dobře cestu do Kojetína i naše 
seniory s jejich prohřešky i dobrý-
mi skutky. Ne jinak tomu bylo letos, 
v pondělí 7. prosince 2015, kdy se 
sál Sokolovny v Kojetíně naplnil té-
měř do posledního místa u stolu ne-
jen našimi klienty, ale i ostatními se-
niory z Kojetína, Měrovic nad Hanou 
a Stříbrnic. Jednoho diváka mělo 
i město Tovačov.
O vstupní pěvecké číslo se posta-
raly naše maličkosti, neboť jsme si 
pro diváky secvičily tři známé vá-
noční písničky, které si společně 
s námi mohli zazpívat. Pak ovšem 
přišel na řadu rockový seniorský pě-
vecký soubor LADIES BUDU, který 
nás přijel potěšit pod taktovkou An-
tonína Gajdoše z Buchlovic u Uher-
ského Hradiště. A to jste měli sly-
šet ten téměř hodinový nářez. Byli 
k nezastavení. Bez větších přestá-
vek sypali jednu písničku za druhou 
za vydatného povzbuzování všech 
tleskajících diváků v sále. 
Poté byl dán prostor Dagmar Běha-
lové, která za našimi seniory přijela 
z Tovačova se svojí čtyřnohou ka-
marádkou Aminkou a seznámila je 

s pojmem canisterapie, jak je mož-
né ji využít pro sebe, případně pro 
své blízké. Sama má bohaté zkuše-
nosti s touto metodou, má potřebné 
zkoušky a osvědčení. Bližší informa-
ce můžete najít na webových strán-
kách http://canisterapie-tovacov.cz/.
Po ní přišlo na řadu krásné hudeb-
ně recitační pásmo, o které se po-
starala učitelka Petra Konečná se 
svými žáky z Literárně dramatic-
kého kroužku ze ZUŠ v Kroměří-
ži. Rozjímavý a místy až dojemný 
básnický projev studentů střídaly 
bezchybné a velmi citlivě vybrané 
písničky v podání Petry Konečné. 
Byly potěšením pro uši i duši těch, 
kdo k sobě nechali proniknout my-
šlenku Vánoc, zrození, očekávání 
i lidské pomíjivosti. 
A do toho všeho k nám vtrhli dva 
čerti, kteří se začali za každou cenu 
domáhat odnesení naší ředitelky. A to 
z jednoho prostého důvodu. Neumí 
odpočívat, ač k tomu nabádá své za-
městnance a okolí. Mikuláš je ovšem 
zastavil v pravý čas. Vše se urovna-
lo, čerti odešli s prázdnou, naopak 
všichni, kdo byli právě na sále, odešli 
s malou pozorností v podobě nazdo-
beného perníčku, které pro nás upekli 
žáci Odborného učiliště v Křenovicích 
a ještě je i pěkně zabalili. O zpěv se 
v mezičase opět postaral náš věr-

ný příznivec Jaroslav Přikryl. Taktéž 
obsluha u stolů byla pod odborným 
dohledem mistrových odborného vý-
cviku, které přijely se svými třemi stu-
denty z oboru Stravovací a ubytovací 
služby. Drobné občerstvení tentokrát 
upekla Školní jídelna Kojetín. 
Věříme, že se všem 113 návštěv-
níkům naše mikulášské odpoledne 
líbilo, že si v něm každý našel pro 
sebe „to své.“ Děkujeme ještě jed-
nou všem vystupujícím, kteří se 
postarali o pěkný kulturní program, 
MěKS Kojetín za spolupráci po celý 
rok při pořádání našich akcí v jejich 
prostorách a také všem návštěvní-
kům našich volnočasových aktivit, 
kteří nám svou přítomností projevují 
svou přízeň a podporu. Věříme, že 
se spolu v roce 2016 budeme opět 
setkávat a společně prožívat příjem-
ná odpoledne ve společnosti vás, 
našich klientů a příznivců.

A.H.
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Centrum sociálních služeb informuje
Závěrečná hodina VU3V 
a nové téma
Ve středu 16. prosince 2015 jsme 
se sešli v naší útulné Víceúčelové 
klubovně se studenty Virtuální uni-
verzity třetího věku, abychom spo-
lečně zhlédli poslední z přednášek 
kurzu Kouzelná geometrie, které 
jsme se v uplynulém semestru vě-
novali. Studenti si splnili své povin-
nosti, absolvovali úspěšně všech 
šest dílčích testů i shrnující test zá-
věrečný. Zakončení bylo o to slav-
nostnější, že jsme tímto semestrem 
završili tříletý studijní cyklus Svět 
kolem nás a ti studenti, kteří s námi 
v lednu 2013 univerzitu v našem 
konzultačním středisku začínali, 
pojedou v lednu 2016 na slavnostní 
promoci, ze které vám určitě v dal-

ším zpravodaji napíšeme pár řádků.
Pro ty seniory, kteří by měli zájem 
o studium v následujícím semestru, 
máme sdělení, že nové téma bylo 
studenty ve středu vybráno a nese 
název: „Genealogie. Hledáme své 
předky“.  Kurz posluchače seznámí 
se základními pojmy z oblasti ge-
nealogie (rodopisu) a poskytne jim 
informace o tom, jak začít pátrat po 
svých předcích. Pokud by měl ně-

kdo zájem o studium tohoto tématu, 
pak ho rádi přivítáme na první ho-
dině letního semestr, která začne 
3. února 2016 v 9 hodin ve Víceú-
čelové klubovně CSS Kojetín. Pro 
bližší informace ke studiu si můžete 
volat na telefon 727 813 601, pří-
padně se podívat na naše webové 
stránky, kde najdete podrobnější in-
formace i ze semestrů předchozích.

A.H.

            DŮM SVaTéHO jOSEFa - CENTRUM DENNíCH SLUŽEB PRO SENIORy

PROGRaM Na MěSíC LEDEN 2016 
PRO VŠECHNy SENIORy KOjETíNa a OKOLí

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

Charita Kojetín

Středa 13. 1. 2016 od 10 hodin
Pondělí 18. 1. 2016 od 10 hodin

UčíME sE drátkovAt
Začínáme se učit pracovat s drátkem a ozdobně 

odrátkovávat kamínky i zvonečky.
20 Kč/1 hodinu za provozní výdaje 

Středa 27. 1. 2016 od 10 hodin
kUrz pLEtEní

z pApírového proUtí
Zveme všechny začátečníky i pokročilé na kurz 

pletení z papírového proutí. Zde se můžete naučit 
oplétat plechovky, košíky, dárkové obaly na láhve

i dekoraci na dveře. Těšíme se na vás.
20 Kč/1 hodinu za provozní výdaje 

Čtvrtek 28. 1. 2016 od 9 hodin
MŠE svAtá

za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince. 

V případě zájmu je možná doprava
charitním automobilem.

každé úterý a pátek 9 – 10 hodin
zdrAvotní cvičEní

v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.

Možnost i cvičení na rotopedu a masáži
na masážním křesle. 

Město Kojetín
finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

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

tříkráLová sbírkA 2016
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic 

a zazvoní u vašich dveří

v sobotU 9. LEdnA 2016
Otevřete, prosím, svá srdce a přispějte tak těm,

kteří se bez vaší pomoci neobejdou
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou a zapečetěnou pokladničkou
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 
Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás,

aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ Jan 17,21

PROGRaM SVáTEČNíCH SETKáNí V LEDNU 2016
3. 1. 2016 Neděle

sLAvnostní bohosLUžby
Nový rok; Jména Ježíš

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

6. 1. 2016 Středa
novoroční ModLitby A zpěvy z tAizé

od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

7. 1. 2016 Čtvrtek
tříkráLová bibLická hodinA

od 16.00 hodin na faře

10. 1. 2016 Neděle
sLAvnostní bohosLUžby

Tři králové; 95. výročí znovuzaložení husitské církve 
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Církev Československá husitská

17. 1. 2016 Neděle
bohosLUžby

2. po Zjevení Páně
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

24. 1. 2016 Neděle
bohosLUžby

3. po Zjevení Páně
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

 

28. 1. 2016 Čtvrtek
bibLická hodinA
promítání „Tři králové“

od 16.00 hodin v modlitebně

31. 1. 2016 Neděle
bohosLUžby

Hromnice: Uvedení do chrámu
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Nemožné u lidí je u Boha možné.“  Lukáš 18,27

Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných se-
tkávání: úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka 
husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře 
a v Klubovně modlitebny. Středa: Klub dětí a mládeže 
"Dobrá zpráva" v Klubovně modlitebny (vždy 1. středa 
v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově 
sboru (vždy 1. středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodi-
na s besedou na faře v kanceláři (vždy poslední čtvrtek 
v měsíci promítání v modlitebně). Neděle: Bohoslužby 
ve sboru (1. neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po 
jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro 
děti a mládež).
Připravujeme:  Jednou za měsíc v sobotu* bychom se 
scházeli k přednášce z křesťanské mystiky a duchovní 
vědy.
*Podrobnosti již brzy na našich webových stránkách.
Oznámení:  Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, 
kancelář v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti 
od pondělí do středy od 9 do 15 hod. Jinak dle dohody. 
Volejte, laskavě, na tel. č. 777 706 511 nebo pište na 
email: ccsh.kojetin@centrum.cz

Všechna naše setkávání jsou přístupná členům i ve-
řejnosti. 
Po dobu obřadů jsou prostory sboru nepřístupné k pro-
hlídce, máte-li zájem o prohlídku sboru (synagogy), 
kontaktujte předem farní úřad či Vzdělávací a infor-
mační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8. 
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“! 
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho 
dalšího najdete na našich webových stránkách: http://
ccshkojetin.cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského zpra-
vodaje.

„Všem čtenářům, členům, příznivcům a sympa-
tizantům, srdečně přejeme úspěšný, požehnaný 
a šťastný nový rok LP 2016.“

Přejeme Vám i nám vědomý a vnímavý rok 2016, 
ať se daří udržovat rovnováhu mezi dáváním a braním, 
myšlením a cítěním, prací a zábavou… 

„Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, 
a vše ostatní vám bude přidáno. Nemějte starost o zí-
třek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost 
svého trápení.“ Matoušovo evangelium 6,33-34
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Ze sportu
Hasičský turnaj
ve florbale
Dne 19. prosince 2015 uspořádal 
SDH Kojetín hasičský turnaj ve flor-
bale v nové sportovní hale.

Výsledky turnaje
Kategorie - starší mladí hasiči:
1. místo: Tovačov, 2. místo: Majetín, 
3. místo: Brodek u Přerova, 4. mís-
to: Ivaň, 5. místo: Kojetín
Kategorie - mladší mladí hasiči:

1. místo: Tovačov, 2. místo: Kojetín
Kategorie - muži:
1. místo: Brodek u Přerova, 2. mís-
to: Kojetín, 3. místo: Ivaň, 4. místo: 
Oplocany

Václav Baďura

Poděkování
Vánoční hvězda
Na přelomu listopadu a prosin-
ce roku 2015 probíhal v Kojetíně 
a jeho okolí již 18. ročník charitativ-
ní sbírky Vánoční hvězda.
Prodejem květin jsem vybrala nád-

hernou částku 56.700 Kč, kterou 
jsem poslala na sbírkové konto na-
dace Šance.
Děkuji vám tímto za vaši pomoc 
při podpoře dětského hematoon-
kologického oddělení ve FN OL 
a přeji všem hodně štestí, zdraví 

a spokojenosti 
v celém roce 
2016. 

Vladimíra
Štáblová 

Inzerce

Blahopřání

Dne 16. ledna 2016 oslaví 89 roků naše maminka

paní jiřinka Mrtvá
Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Dcery s rodinami
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Inzerce

OPRaVy a PRODEj

Šicích stroJů
VŠECH DRUHŮ 

MOŽNO I U VÁS DOMA

pEtr 

dvořák
TELEFON: 

603 213 856
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Vzpomínky

Čas neúprosně plyne, bolest v srdci zůstává.
Dne 27. ledna 2016 vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí

našeho tatínka a dědečka 

pana Stanislava Pechy
S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcery Jaroslava, Věra a Petra s rodinami i ostatní příbuzní 

Dne 30. ledna 2016 to budou dva roky, co nás navždy opustila

paní alžběta adámková
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná zarmoucená rodina 

Dne 7. ledna 2016 to bude 27 let, co zemřel náš bratr
a dne 9. února 2016 by se dožil 76 let

pan antonín Večerka
Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami 

Jak by bylo hezké Ti blahopřát, tak těžké je u Tvého hrobu stát.
Kytičku položit a tiše vzpomínat. Dík za to, čím jsi nám, maminko, v životě byla,

za každý den, který jsi pro nás žila. Tvůj odchod stále bolí a zapomenout nedovolí. 
Dne 5. ledna 2016 vzpomeneme třetí smutné výročí, kdy nás opustila

paní Marie Hajdová
Dne 8. ledna 2016 zároveň vzpomeneme jejich nedožitých 70 let.
S láskou vzpomíná manžel František, dcera a synové s rodinami

Když řekneš maminka, za život děkuješ, i když ti odešla, stále ji miluješ.
Dne 29. ledna 2016 si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí naší maminky a babičky

paní Marie Vystavělové 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Hana a Milena s rodinou, synové František s přítelkyní Annou, 

Ladislav s přítelkyní Marií a Jan, vnoučata František, Hana, Ladislav, Jana, Jitka, Martin
a Klára a pravnoučata Michalka, Lenička, Natálka, Adámek, Daneček, Terezka a Kubíček

Blahopřejeme!

V sobotu 28. listopadu 2015 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Vítání občánků

Foto: J. Večeřová

antonín 
Kučera

Šimon
Drahotušský

jakub 
Bezanec

anita 
Zezulová

Tomáš 
Nečekal

Eduard
Kříž


