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Vážení čtenáři, tak jako každoročně, připomínáme si i letos v dubnovém
čísle Kojetínského zpravodaje 22. duben, který má přívlastek „Den Země“.
I z tohoto důvodu věnujeme v Kojetínském zpravodaji, který právě otvíráte,
více prostoru problematice ochrany našeho životního prostředí. Zamysleme
se proto při čtení řádků o významu vody, o ochraně živočichů, o nutnosti
zapojení špičkových politiků do ochrany životního prostředí, nad tím, co
pro nás, bohaté či chudé, věřící či nevěřící, levičáky či pravičáky, znamená
kvalitní životní prostředí.

Naši předkové nebo tzv. primitivní národy často dovedli daleko lépe než
naše generace vyjádřit nutnost zachování vyrovnaných vztahů v přírodě,
které byly předpokladem jejich existence. Připomeňme si proto slova
náčelníka indiánského kmene Suvamišů, která pronesl před téměř 150 lety
na adresu tehdejšího prezidenta USA:

„Co je to však za život,
když člověk nemůže zaslechnout milostný výkřik lelka

nebo  rozmluvy žab kolem tůně v noci?
- Jsem divoch a nerozumím, jak je možné,

aby kouřící ocelový kůň mohl být důležitější než bizon,
 kterého zabíjíme jen proto, abychom se udrželi naživu.

Co je člověk beze zvěře?
Kdyby všechna zvířata odešla,

člověk by zahynul velkým osaměním ducha,
protože cokoli se přihodí zvířatům, přihodí se i člověku.

Všechny věci spolu souvisí. Cokoli postihne zemi,
 postihne také syny země.“

Ing. Jiří Šírek
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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva  města

Rada města Kojetín na svém 59.
zasedání dne 5. března 2002
projednávala mimo jiné tuto
problematiku:
- vzala na vědomí zprávu odboru
výstavby, životního prostředí a
dopravy o požadavcích Města
Kojetín na jízdní řády v roce 2002/
2003 a v souvislosti s projednávanou
zprávou uložila tomuto odboru
projednat s dopravcem a s Okresním
úřadem Přerov možnost změny
autobusové linky Luhačovice - Praha
tak, aby některé spoje této linky
zajížděly také do Kojetína,
- souhlasila s uzavřením Mandátní
smlouvy mezi Městem Kojetín
a firmou Technis Kojetín, spol. s r.o.
Mandátní smlouva se týká správy
pohřebišť v Kojetíně a v Kova-
lovicích. Současně rada zplnomoc-
nila firmu Technis Kojetín spol. s r.o.,

k tomu, aby uzavírala nájemní
smlouvy o nájmu hrobových a urno-
vých míst na těchto pohřebištích,
- rada s účinností od 1. 4. 2002
stanovila nájem za hrobové a urnové
místo ve výši 5,-Kč za m2/rok a za
služby spojené s tímto  nájmem ve
výši 60 Kč/rok za jedno hrobové
místo. Smlouvy o nájmu hrobových
míst budou uzavírány na dobu
stanovenou  v Řádu veřejného
pohřebiště. V současnosti je tato
doba  stanovena na 10 let,
- schválila pronájem nebytových
prostor - garáže v areálu Polikliniky
panu Jozefu Mravcovi z Kojetína,
- schválila pronájem nebytových
prostor v přízemí budovy č.p. 64
v Husově ulici v Kojetíně  firmě
Technis Kojetín, spol. s r.o., za úče-
lem přemístění jídelny a výdejny
stravy z budovy Okresního domu,

- neschválila prodloužení bezplat-
ného užívání garáží ve dvorním
traktu domu č.p. 54 na Masarykově
náměstí a uložila odboru majetku
a investic města zabezpečit uzavření
nájemních smluv mezi dosavadními
nájemníky a firmou Technis Kojetín,
spol. s r.o.,
- schválila pronájmy obecních bytů
v Domě s pečovatelskou službou na
ulici  Dr. E. Beneše: byt č. 5 -
manželům Važanským, byt č.11 -
paní Marii Křižanové, byt č. 4 -
manželům Jánošíkovým (DPS
St.Masara),
- schválila na základě podané žádosti
prominutí základního nájemného za
užívání nebytových prostor v objektu
Polikliniky nájemci Zdravotnické
záchranné službě Přerov, s účinností
od 1. 7. 2002,
- souhlasila s umístěním prodejního

automatu na svíčky na hřbitově
v Kojetíně,
- schválila preventivně výchovné
zaměření činnosti na úseku požární
ochrany ve městě a plán preventivně
výchovné činnosti na úseku požární
ochrany ve městě pro rok 2002,
- vzala na vědomí zprávu o výsledku
kontroly hospodaření provedené na
Základní škole Kojetín, nám.Míru 83
a schválila návrh na opatření, vydaná
k odstranění zjištěných nedostatků,
- schválila smlouvu o výpůjčce
nebytových prostor mezi Městem
Kojetín a Hasičským záchranným
sborem Olomouckého kraje. Tyto
nebytové prostory bude užívat Sbor
dobrovolných hasičů v Kojetíně.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Již po šestadvacáté v tomto
volebním období zasedalo Za-
stupitelstvo města Kojetín, aby
projednalo  problematiku samo-
správy našeho města. Zasedání
se uskutečnilo za přítomnosti
zástupců Kanceláře Rady  vlády
ČR pro záležitosti romské ko-
munity, pana Romana  Krištofa
a pana Davida Beňáka, dne 19.
března 2002 v sále Sokolovny.

V úvodní části  složil slib člena
Zastupitelstva města jeho nový člen,
pan Radimír Mirvald, který zaujal
místo po Mgr. Navrátilovi, jenž na
svou funkci rezignoval v měsíci
únoru. V této části zasedání vystoupil
také ředitel Kanceláře Rady vlády ČR
pro záležitosti  romské komunity,
pan Krištof, aby omluvil ne-
přítomnost vládního zmocněnce pro
lidská práva, MUDr. Jařaba na tomto
zasedání a vysvětlil jeho stanovisko,
presentované v tisku,  k řešení
romské problematiky městem
Prostějov.

Současně seznámil zastupitele
města s činností a pravomocemi

Kanceláře rady vlády pro romské
záležitosti a informoval o začínající
spolupráci krajů s jejich kanceláří.
Konstatoval, že jejich kancelář nemá
pravomoc zasahovat do rozhodování
orgánů samosprávy, může pouze
sledovat problémové situace  a na
základě jednání se zainteresovanými
stranami  pokusit se ovlivnit jejich
vývoj.

Po vystoupení hostů se Za-
stupitelstvo zabývalo finančními
záležitostmi města. Schválilo zá-
věrečný účet Města Kojetín za rok
2001, jehož součástí byla i zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
za uplynulý rok. Zastupitelstvo
souhlasilo s hospodařením Města
Kojetín za rok 2001, a to bez výhrad.
Vzalo také na vědomí zprávu o stavu
pohledávek Města Kojetín k 31. 12.
2001 a schválilo skutečné čerpání
rozpočtového provizoria Města Koje-
tín za období leden 2002. Skutečné
výdaje činily v měsíci lednu cca 6 mil.
Kč, příjmy cca 8,8 mil. Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo
návrh rady města na poskytnutí

půjček z Fondu rozvoje bydlení
a z Povodňového fondu rozvoje
bydlení. Z obou těchto fondů bude
v letošním roce zapůjčena částka
4.116.500,-Kč, z toho vlastníci
nemovitostí v Kojetíně a jeho
místních částech budou čerpat
2.716.500,-Kč, zbývající část, tzn.
částku 1.400.000,-Kč, Město
Kojetín  na opravu bytového domu
v Kuzníkově ulici č.p. 1176.

Zastupitelstvo také schválilo návrh
rady města na poskytnutí finančních
příspěvků jednotlivým občanským
sdružením, neziskovým organizacím
a církvím v celkové výši 481,5 tis.
Kč. Kontrolu použití poskytnutých
finančních příspěvků jednotlivými
organizacemi za loňský rok provede
v měsíci březnu  Kontrolní výbor
zastupitelstva města.

Při projednávání majetkových
záležitostí města zastupitelstvo
schválilo prodej části pozemku p.č.
10 v k.ú. Kovalovice o výměře cca
80m2 manželům Ošťádalovým, za
kupní cenu 10Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem

nemovitosti. Stejně tak schválilo
i prodej rodinného domu na ulici
Pořadí č.p. 77, s pozemkem p.č.
95/1, manželům Jarábkovým, za
cenu 5.000,-Kč a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti.
Důvodem nižší ceny, než je v místě
obvyklá, je špatný stav budovy, kdy
oprava bude technicky i finančně
velmi náročná.

Schváli lo také bezúplatný,
případně úplatný převod pozemků
z vlastnictví České republiky do
vlastnictví Města Kojetín. Jedná se
o pozemky v areálu koupaliště
a kolem jeho oplocení,  jeden
pozemek se nachází pod objektem
kotelny v Dudíkově ulici a další
v Křenovské a Chytilově ulici.

V závěrečné části jednání
zastupitelstva proběhla volba nového
člena rady města.Tím byl v tajných
volbách zvolen pan František
Krejčiřík.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Kancelář senátora
Ing. Roberta Koláře,

Žižkovo nám. 11,
79601 Prostějov,

tel./fax:0508/334 035,
e.mail:robert.kolar@volny.cz

Kancelář senátora informuje

Kancelář senátora Roberta Koláře
oznamuje, že od měsíce dubna 2002
bude senátor Kolář pravidelně
pořádat senátorské dny v Kojetíně
na Městském úřadě v zasedací
místnosti.

Schůzku se senátorem je nutné

(vzhledem k vymezenému času) si
předem objednat na prostějovském
tel. čísle   0508/334035

u sl. Hrazdilové
nebo mailem na adresu
robert.kolar@volny.cz.

Datum konání senátorského dne

bude vždy včas oznámeno.
Poprvé se senátorský den pro
veřejnost i starosty obcí koná
4. dubna 2002 od 14,00 do
17,00hod.

Zuzana Hrazdilová
asistentka senátora
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Informace pro občany

K přechodům přes ko-
munikace v Kojetíně

V minulém čísle Kojetínského
zpravodaje jsme otiskli kritický
názor jednoho z našich čtenářů
týkající se  značení přechodů
přes komunikace v našem
městě. Za podobné, často
i kritické názory jsme vděčni
a budeme rádi, když se budou
objevovat na stránkách Zpra-
vodaje častěji. Je to totiž
podstatně lepší forma komu-
nikace než šíření různých
pouličních fám, které se tu
a tam v Kojetíně objevují.

O stanovisko k problému
„přechody pro chodce“, čili
„zebry“, jsme požádali Odbor
VŽPD Městského úřadu
v Kojetíně, který má tuto oblast
ve své kompetenci.

V letošním roce odbor výstavby,
životního prostředí a dopravy MěÚ
Kojetín sestavil seznam stavu
místních komunikací včetně
chodníků, veřejných prostranství
a dopravního značení na území
města Kojetín. Pořadí oprav
místních komunikací II. a III. třídy
v majetku města Kojetín byl sestaven
podle toho, zda v daných ulicích jsou
provedeny pokládky veškerých
inženýrských sítí, zda jsou nemo-
vitosti na tyto inženýrské sítě
napojeny a jaké je zde  pořadí
dopravní důležitosti. Seznam byl také
konzultován s majetkovým správcem
místních komunikací na území
Kojetína - Technis Kojetín s.r.o.,
který zajišťuje veškeré opravy těchto
komunikací, stejně tak i opravy a
výměnu dopravního značení, jak
svislého tak vodorovného (pře-
chody). Tyto opravy vodorovného

dopravního značení na místních
komunikacích II. a III. třídy byly
provedeny v letních měsících roku
2001.

Opravy státních silnic II. a III.
třídy (ulice: Olomoucká, Přerovská,
Podvalí, Tržní náměstí, Palackého,
Svatopluka Čecha, Kroměřížská,
Padlých hrdinů, Křenovská, Vyš-
kovská, náměstí Svobody, Komen-
ského náměstí, Masarykovo náměstí,
náměstí Dr. E. Beneše) jsou vlast-
nictvím Krajského úřadu Olomouc,
kdy majetkovým správcem je Správa
a údržba silnic Přerov. Správa
a údržba silnic Přerov zajišťuje
veškeré opravy, úpravy, osazení
dopravního značení i „čárování“
přechodů na státních silnicích.

V březnu 2001 žádal odbor
výstavby, životního prostředí
a dopravy MěÚ Kojetín, tohoto
majetkového správce o řádné

doznačení přechodů ve výše
uvedených ulicích stejně tak i v měsíci
srpen roku 2001, kdy toto doznačení
nebylo provedeno, ač je to sta-
noveno zákonem. Ze strany MěÚ
Kojetín byla učiněna veškerá
dostupná opatření k nápravě
umístění vodorovného dopravního
značení „přechodů“ na státních
silnicích II. a III. třídy na uzemí
Kojetína, které byly nárokovány
u státních institucí (Policie ČR -
dopravní inspektorát v Přerově
a  taktéž vlastníka těchto státních
silnic). Věříme, že v letošním roce
bude toto „čárování“ uskutečněno
a bude prováděno zodpovědněji ze
strany vlastníků silnic.

Odbor výstavby, životního
prostředí a dopravy

MěÚ Kojetín

ZO KSČM v Kojetíně
pořádá

v úterý 30. dubna 2002

 tradiční  „PŘEDMÁJOVÝ VEČÍREK“,
který se uskuteční v restauraci Moštárna na Podvalí v Kojetíně od 20.00 hodin.

Živá hudba - občerstvení. K účasti zveme naše spoluobčany.

Blahopřejeme všem občanům, členům a sympatizujícím KSČM města Kojetína, místních

částí i měst a obcí mikroregionu „Střední Haná“ u příležitosti „Svátku práce“ - 1.máje 2002.

Příspěvky schválené Zastupitelstvem města

Zastupitelstvo Města Ko-
jetín schválilo na svém
březnovém zasedání finanční
příspěvky na činnost jedno-
tlivým občanským sdru-
žením, neziskovým organi-
zacím a církvím v následující
výši.

Ing. J. Šírek

TJ SLAVOJ Kojetín 70 tis. Kč
TJ SOKOL Kojetín 170 tis. Kč
TJ SOKOL Kovalovice 70 tis. Kč
TJ INGSTAV Kojetín 30 tis. Kč
Vodní skauti Kojetín 40 tis. Kč
JUNÁK Kojetín 20 tis. Kč
Klub golfových borců Kojetín 1,5 tis. Kč
Zvláštní škola Kojetín - stolní tenis 5 tis. Kč
Kynologický klub Kojetín 2,5 tis. Kč
Hasičský sbor Kojetín 10 tis. Kč
Hasičský sbor Popůvky 10 tis. Kč
Český zahrádkářský svaz Kojetín 2,5 tis. Kč
Svaz včelařů Kojetín 2,5 tis. Kč
Český svaz chovatelů Kojetín 2,5 tis. Kč
Římskokatolická farnost Kojetín 5 tis. Kč
Charita Kojetín 50 tis. Kč
Středisko ranné péče Olomouc 4 tis. Kč
Soukromá ZŠ Acorn’s & John’s school s. r. o. 3 tis. Kč
Speciální MŠ Acorn’s & John’s school s. r. o. 3 tis. Kč
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Rozhovor s MUDr. Pavlem Matouškem

V minulém čísle Kojetínského
zpravodaje jsme vám představili
nové Centrum žilní chirurgie,
které bylo otevřeno 2. 2. 2002
nedaleko nádraží ČD v Kojetíně.
Zeptali jsme se proto pana
MUDr. Pavla Matouška, majitele
tohoto centra, na služby, které
zde poskytuje svým pacientům,
na jeho další plány i na další
názory.

Pane doktore, proč jste pře-
stěhoval své žilní centrum mimo
objekt polikliniky?

Především proto, že v budově
polikliniky docházelo k mísení
pacientů s různými zdravotními
problémy a tyto problémy v uspo-
řádání tamních prostor mě přivedly
na myšlenku provozovat praxi

v nových prostorách. Je potřeba si
také uvědomit, že celosvětový trend
směřuje k ambulantní péči. Asi 80%
výkonů se provádí na principu tzv.
jednodenní chirurgie, kdy je pacient
propuštěn z ambulance večer po
zákroku nebo druhý den ráno.

Jak se toto přestěhování
projevilo na rozsahu Vašich
služeb a úrovni péče o pacienta?

Myslím, že došlo především ke
zkvalitnění služeb, které poskytuji a
umožnilo mi to i perspektivu jejich
rozšiřování.

Jaká je Vaše klientela?
Zahrnuje pacienty z celé ČR,

mimo jiné také proto, že podobná
centra jsou u nás pouze tři, další je
v Praze a Hradci Králové.

Můžete nám sdělit, kolik
pacientů ročně ošetříte?

V oblasti cévní chirurgie je to asi
500 lidí za měsíc. Ve své kartotéce
mám celkem asi 10 000 pacientů.

To je překvapivě vysoké číslo.
Jak zvládáte takový počet?

Pacienty plánovaně objednáváme
a v péči o jejich zdraví spolupracuji
s dalšími kolegy.

V současné době ordinujeme
dvakrát týdně, pátky a soboty máme
vyhrazené pro operační zákroky.
Ordinujeme  v odpoledních  a ve-
černích hodinách, což vítají pře-
devším pacienti, kteří chtějí být
ošetření mimo svou pracovní dobu.

Pane doktore, toto číslo Koje-
tínského zpravodaje je do jisté
míry věnováno našemu ži-
votnímu prostředí. Jak se
životní prostředí a styl našeho
života projevuje na Vašich
pacientech?

Začnu možná trochu nečekaně.
Před 30 a více lety nebylo v našich
městech určitě tolik asfaltových,
betonových či dlážděných ploch.
Bylo více zatravněných hřišť
a nezpevněných ploch, na kterých
se pohybovala spousta dětí
a mladých lidí. To mělo podstatně
příznivější vliv na utváření jejich
kostního a svalového aparátu,nožní
klenby, funkci lýtkových svalů a s tím
souvisejícího krevního oběhu dolních
končetin. Spolu s dalšími negativními
aspekty moderního stylu života je
výsledkem to, že nemocemi žilního

systému trpí 40% naší populace.
K onemocnění  srdce a tepenného
systému přispívá nedostatek pohybu,
stresy, špatné stravování, kouření
a obesita, což vede k dalším one-
mocněním jako je diabetes, zvýšená
hladina cholesterolu v krvi, vysoký
krevní tlak. Onemocnění cévního
systému se zde objevuje jako
komplikace těchto základních chorob
a bludný kruh cévních nemocí se
uzavírá.

Pane doktore, založil jste
v našem městě tradici lékař-
ských seminářů, které každo-
ročně pořádáte. Co tím sleduje-
te?

Jde mi především o dobrou
spolupráci mezi kolegy a o to, aby
poznatky z jiných lékařských oborů
byly takto dobře dostupné pro
obvodní lékaře a další kolegy z jiných
lékařských oborů. I proto jsou
koncipovány tak, aby oslovily širokou
lékařskou veřejnost. V jejich pořá-
dání chci pokračovat i v budoucnosti,
mimo jiné také proto, že do Kojetína,
respektive do sálu kojetínské
sokolovny, si nachází cestu řada
mých kolegů z celé republiky.

V minulém čísle Kojetínského
zpravodaje jste avizoval oše-
tření pomocí laseru. Můžete
k tomu říci něco bližšího?

Od dubna mohou tohoto zařízení
využívat i naši pacienti. Ve spolupráci
s 1. Zlínským laser centrem po-
skytneme na našem pracovišti
ošetření pomocí této technologie
především z oblasti estetických
a kosmetických indikací. Jedná se
o odstranění ži lek v obličeji,
stařeckých skvrn, bradavic a kožních
nerovností, dále je možnost odstranit
nadměrné či nežádoucí ochlupení
a korekce kosmeticky nevýhodných
jizev.
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Zprávy z mikroregionu

Jak je na tom nejen cévní
chirurgie, ale celkově naše
zdravotnictví ve srovnání se
světem?

Mohu porovnávat s evropským
standardem  a myslím, že jsme zcela
srovnatelní. Z hlediska seberealizace
našich lékařů se můžeme srovnávat
s Rakouskem, Švýcarskem, Ně-
meckem, Francií i Velkou Británií.
Péče o pacienty je určitě jednou
z nejlepších z postkomunistických
zemí.Úroveň našich lékařů i vybavení
jejich pracovišť je na velmi vysoké
úrovni.

Jak mi potom vysvětlíte, že
někteří naši špičkoví politici,
konkrétně prezident republiky,
raději vyhledají péči u jiného
zahraničního odborníka?

Aniž bych se chtěl nějak dotknout
profesora Bodnera, myslím, že jeho

úspěch je především v tom, že byl
ve správnou dobu na správném
místě. Jsem přesvědčen o tom, že
podobný zákrok by naprosto stejně
dobře zvládla řada našich lékařů.

Pane doktore, jak se tedy
podle Vás žije našim lékařům?

Obecně mohu říci, že dobře, i když
je třeba vidět celou řadu problémů.
Mimo jiné také ve větší poptávce
pacientů než je nabídka posky-
tovaných služeb nebo v
podhodnocení jejich práce.

Můžete nám sdělit, jaké plány
máte s novým Centrem žilní
chirurgie do budoucna?

Je ještě potřeba dořešit okolí
objektu včetně vybudování čtyř
parkovacích míst, doplnění lavičkami
a vytvoření hezké parkové úpravy
v okolí centra. A samozřejmě posky-

tování služeb na vysoké úrovni, což
platí stále.

Pane doktore, děkuji Vám za
rozhovor a přeji Vám hodně

úspěchů v novém Centru žilní
chirurgie.

Otázky: Ing. Šírek
Foto: archiv MUDr. Matouška

Rozhovor s MUDr. Pavlem Matouškem

Co nového v Lobodicích?

V roce 2001 realizovala obec
Lobodice investiční akce v celkové
hodnotě cca 2,4 mil. Kč.

Dále byl zkolaudován dům služeb
(knihovna, ordinace lékaře, ka-
deřnictví, 1 bytová jednotka). Nákla-

dy na vybudování a vnitřní vybavení
přesáhly 4,5 mil. Kč (z větší části
financováno před rokem 2001).

Počátkem roku byla postavena
zeď v zadní části hřbitova (620 000
Kč), nová čekárna na Cvrčově
(150 000 Kč), ve škole vyměněna
okna (680 000 Kč). Opravy památek

stály obec 135
000 Kč. Přesto, že
většině lidí záleží
na vzhledu obce,
existují zde někteří
mladší spoluobča-
né, kteří obecní
soukromý majetek
neustále ničí.

V březnu 2002
nechala obec za-
sklít okna v kultur-
ním domě a če-
kárnách (7400
Kč), zasklení bylo
však zničeno dřív
než obec uhradila
fakturu za prove-
dení opravy.
Co k tomu dodat?

Ing. Stanislav
Hlavinka

starosta obce
foto: Ing. J. Šírek
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Otázka: „Jak hodnotíte 10. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2002? “
„Které divadelní představení se Vám letos nejvíce líbilo?“

Anketa

5. Letos se mi moc líbilo divadlo
Dostavník.

10. Divadelní přehlídka Kojetín
2002 mě velmi potěšila především
proto, že kojetínští ochotníci se
předvedli nejen třetím místem, ale
především kvalitními výkony. Mám
velkou radost. Jinak bych chtěl
poděkovat MěKS jako pořadateli,
tradičně se úlohy organizátora
zhostil na výbornou.

4. Všechno bylo v normálním
tempu. Taková přehlídka by měla
být každý rok.

9. Jsem účastník všech deseti
ročníků přehlídky divadelních
souborů v Kojetíně. S její úrovní
jsem osobně velmi spokojen,
úroveň je stoupající. Letos se mi
moc líbi l soubor z Holešova
a samozřejmě domácí soubor
z Kojetína - moje mateřská scéna.

3. Mně se líbila všechna divadelní
představení. Jsem velice spokojená
a jsem ráda, že jsem se sem dostala
a mohla se podívat. Děkuji moc.

8. Kojetín a Horní Moštěnice.

2. Bylo to skvělé, rok od roku je to
lepší. Líbili se nám samozřejmě
naši, ti byli asi nejlepší.

7. Letošní ročník byl moc pěkný.
Můj favorit je Zlín, ten se mi líbil
moc a myslím, že vyhraje. Je jen
škoda, že nebyla větší návštěvnost,
je mi to líto. Všechna divadelní
představení byla moc pěkná,
neviděli jsme slabý kus. Jinak jsem
nadšená hereckými výkony
a atmosférou.

1. Mně se líbil Měsíc pro smolaře -
Horní Moštěnice.

6. Letošní festival se mi líbil velmi,
byl podstatně lepší než byl loňský.
Musím říct, že se mi nejvíc líbil
kojetínský soubor.
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Den Země - ekologické priority
V červnu půjdou čeští voliči k urnám a politické strany připravují své

volební programy. Ekologické sliby nepatří mezi hlavní hity stranických
stratégů. Ale mínění voličů se může lišit. Ekologické priority pro volby
2002 podpořila řada ekologických aktivistů a hnutí. Nyní jsou rozesílány
nejrůznějším politickým stranám a politikům k vyjádření. Nebude proto
jistě od věci seznámit se s jejich obsahem. Není to mnohdy čtení
optimistické a o řadě uvedených názorů lze diskutovat. Jedno však jejich
autorům upřít nelze - snahu o kvalitní životní prostředí, kterou by měli
podporovat také politické strany a vrcholní politici.

Čistý vzduch a řeky, zdravé potraviny a pestrou krajinu kladou vysoko na seznam
svých priorit. Životní prostředí považuje za naléhavé téma více lidí (71 %) než
bezkonkurenční jedničku médií i politických špiček, přípravu na vstup do EU (68 %).
Ekologickou modernizaci průmyslu preferuje dokonce 82 procent.

Prioritou ekologických kapitol volebních programů se musí stát zájem veřejnosti:
ochrana lidského zdraví před znečištěním, města i krajina příjemná k životu, péče
o společné přírodní dědictví.

Ekologická politika posledních dvanácti let se řídila hlavně cílem zlepšit katastrofální
stav z doby před rokem 1989. Koncem desetiletí se přidalo sjednocování legislativy
s Evropskou unií. Obojí se víceméně daří: země je už jen znečištěná, nikoli extrémně
znečištěná, a zákony splňují hlavní podmínky pro členství v EU. Výjimky, ač významné,
snad potvrzují pravidlo.

V příštím volebním období země patrně vstoupí do Evropské unie. Musí se
přizpůsobit trendům na tomto velkém, rychle se rozvíjejícím trhu. Ekologická zlepšení
představují ne jediný, ovšem velmi důležitý prvek modernizace ekonomiky. Ale české
hospodářství se orientuje na obstarožní sektory, je málo efektivní, přehlíží moderní
technologie a trendy. Pokud má v nové konkurenci uspět, musí politické strany právě
teď přijít s ambiciózními, ale realistickými a konkrétními ekologickými koncepcemi.
S vizí, která se už nebude dívat nazpět, ale do budoucnosti.

Patří do ní ekologická modernizace hospodářství, zaměřená na vyšší efektivitu
průmyslu. Méně odpadů a znečištění, lepší recyklace i menší spotřeba surovin či
energie znamená také menší plýtvání, lepší ekonomické výsledky a větší
konkurenceschopnost. Nová zelená odvětví mohou vytvořit tisíce nových pracovních
míst v regionech a zároveň obsadit důležité pozice na rychle se rozvíjejícím
mezinárodním trhu. Skutečná ekologická odpovědnost firem - nikoli jen vágní
deklarace na papíře - se zařazuje mezi nejdůležitější charakteristiky perspektivních
podniků.

Příjemné prostředí ve městech, zdravé potraviny nebo čistý vzduch a řeky jsou
běžnou součástí kvality života - stejně samozřejmou jako bydlení, bezpečné ulice,
školy či svobodný výběr novin. Politické strany proto musí ve svých programech
voličům nabídnout konkrétní řešení každodenních ekologických problémů: tisíců
znečišťujících aut v ulicích, rozpadající se veřejné dopravy, rizikových reziduí
chemických látek v potravinách, ubývající pestré krajiny, mizejících vratných lahví či
nefungující recyklace odpadu ve městech. Nikoli vágní slogany či abstraktní koncepty.

Příklady přitom existují. Strany se mohou inspirovat řadou úspěšných zákonů
a dalších opatření v sousedním Německu či Rakousku, ale také ve skandinávských
státech, Švýcarsku, Nizozemsku a dalších evropských zemích.

České ekologické organizace proto sestavily seznam 15 konkrétních závazků,
kterými by podle jejich názoru politické strany měly před letošními volbami oslovit
voliče.

Otevřená společnost
Podmínkou věrohodnosti ekologického programu každé strany je politika otevřené

společnosti. Poslanci musí konkrétními zákony veřejnosti umožnit, aby viděla do
rozhodování o ekologických problémech. Pokud se verdikty o projektech, jako je
nový velkolom vedle obce, skládka odpadů nebo chemická továrna v městské čtvrti,
budou uzavírat za dveře úřednických kanceláří a kuloárních dohod, nemohou získat
důvěru voličů a roste riziko korupce.

Závazek: Bez dodatečných podmínek ratifikovat Aarhuskou úmluvu o přístupu
k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách
životního prostředí.

Česká vláda podepsala dohodu, kterou se evropské státy zavazují, že nebudou
utajovat ekologické informace a otevřou rozhodování, které ovlivní životní prostředí,
očím veřejnosti. Poslanecká sněmovna ji ale doposud neratifikovala - Kazachstán či
Moldávie už ano.

Čistý a zelený byznys
Znečištění se rychle zařazuje mezi hlavní faktory ovlivňující podnikání. Zájem

veřejnosti se promítá do legislativy i preferencí spotřebitelů a tedy také do profitu
firem. Ekologicky odpovědné společnosti také získávají větší důvěru zákazníků i svého
okolí. Navíc statistická srovnání ukázala, že podniky s odpovědným vztahem
k životnímu prostředí mívají rovněž lepší hospodářské výsledky.

Mimořádnou ekonomickou příležitost představují perspektivní zelené sektory -
recyklace, čisté technologie a prevence znečištění, energetická efektivnost či
obnovitelné zdroje energie. Očekává se, že v EU budou během tohoto desetiletí
dosahovat průměrného 8% růstu ročně. Pokud česká ekonomika obsadí pouhé
1 % světového trhu s ekologickými technologiemi a službami, může podle prognóz
v roce 2010 profitovat z byznysu přinášejícího přes 4 miliardy euro za rok a zaměstná
asi 25 000 lidí.

Závazek: Podpořit soukromou iniciativu v ochraně životního prostředí legislativou,
jež osvobodí výnosy ekologických investičních fondů od daní.

Důležitou roli při rozvoji perspektivních ekologických odvětví hrají soukromé
investice. Nový, stále významnější zdroj představují tzv. zelené investiční fondy, které
se na podobné projekty zaměřují. Povzbudit by je měla mimo jiné nová legislativa,
která za přesně stanovených podmínek výnosy těchto fondů osvobodí od daní.
V Nizozemsku takový zákon během 2 let zvýšil investice do energetické efektivnosti,
čisté energie, ekologického zemědělství a dalších oborů na šestinásobek.

Energetika
Česká ekonomika je mimořádně neefektivní. Na jednotku HDP spotřebuje

v přepočtu na paritu kupní síly 1,9násobně více energie než země Evropské unie.
Doplácí na to znečištěním a nízkou konkurenceschopností.

Zastaralá je též samotná energetika. Opírá se o tepelné a jaderné elektrárny,
těžbu uhlí i uranu, fakticky ji kontroluje jediná, bezmála monopolní společnost - vše
na úkor moderních čistých technologií, konkurence a liberalizace trhu. Masivní
přebytky v kapacitě elektráren ČEZ nutí, aby ještě před uvedením Temelína do
komerčního provozu 25 % vyrobeného proudu exportoval: doma nechává znečištění,
krajinu devastovanou doly i radioaktivní odpady. Energetická politika nové vlády
musí omezit masivní vývoz elektřiny a představit koncepci, jak postupně nahradit
uhelné elektrárny i jaderné reaktory čistými zdroji.

Závazek: Zahájením fiskálně neutrální ekologické daňové reformy snížit znečištění,
podpořit efektivní průmysl a vytvořit nová pracovní místa.

Zavedení daní z ekologických negativ (znečištění, spotřeba přírodních zdrojů)
a zároveň snížení zdanění sociálních pozitiv (pracovní místa v platbách důchodového
a zdravotního pojištění, práce v DPH, majetek či zisk) o stejnou částku už řada
evropských zemí úspěšně vyzkoušela.

Fiskálně neutrální ekologická daňová reforma přináší trojí užitek. Sníží emise,
které penalizuje. Zlevní pracovní místa, takže podle odhadů ekonomů vytvoří desítky
tisíc nových příležitostí k zaměstnání. Konečně pomůže efektivním firmám, kterým
sníží daně, a podpoří moderní technologie, inovace i konkurenceschopnost
ekonomiky.

Závazek: Zařadit do energetické politiky cíl 8% podílu obnovitelných zdrojů na
výrobě energie do roku 2010 a schválit zákon o obnovitelných zdrojích podle
úspěšného německého vzoru.

Evropská unie chce, aby do roku 2010 obnovitelné zdroje, třeba solární či větrné
elektrárny nebo spalování biomasy, zajišťovaly v průměru 12 % spotřeby členských
zemí. Čistá energie není zázračným lékem, který za několik let nahradí uhelné kotle,
ropu a jaderné reaktory. Musí ale dostat přednost. Sníží znečištění a vytváří také více
pracovních míst než stará energetika. Zatím tomu brání energetická politika a špatná
legislativa.

Odpady a toxické látky
Z odpadů, které produkují naše domácnosti, se recykluje jen asi 7 % - zatímco

například Švýcarsko už dosáhlo 52 %, Nizozemsko 60 %, Rakousko a Německo 48
%. Skládky zavalují krajinu a unikající metan významně přispívá ke globálním změnám
klimatu. Plýtvá se cennými surovinami a energií.

Množství toxických látek, které průmysl vypouští především do řek a ovzduší,
podstatně kleslo. Přesto prostředí stále kontaminuje množství polychlorovaných
bifenylů (PCB) a jiných nebezpečných chemikálií. Další toxické znečištění může přidat
uvažovaná výstavba řady spaloven odpadů, které by vypouštěly především nebezpečné
dioxiny.

Závazek: Zákonem zajistit, aby povinnost postarat se o své odpadní lahve měli
výrobci, nikoli zákazníci a obce.

Množství plastových lahví na jedno použití se v druhé polovině 90. let zvětšilo na
čtyřnásobek. Bezmála 70 % končí na skládkách nebo pohozené v parcích či kolem
cest. Postarat se o odpadní obaly musí zákazníci nebo obce. Zákon by měl výrobcům
uložit, aby nabízeli umělohmotné nebo skleněné vratné lahve nebo zajistili recyklaci.
Vratné obaly sníží množství odpadu a jsou levnější pro zákazníky.

Závazek: V připravovaném celostátním plánu odpadového hospodaření zajistit
snížení kontaminace toxickými látkami: nepočítat s výstavbou nových spaloven
odpadu, investovat do recyklace, lépe inventarizovat nebezpečné odpady a zajistit
jejich likvidaci bezpečnými, tzv. nespalovacími technologiemi.

Nová vláda bude připravovat tzv. plán odpadového hospodaření. Měl by se zaměřit
na lepší recyklaci, která nás přiblíží vyspělým evropským zemím - a neprosazovat
výstavbu spaloven, jež by ještě zvýšily znečištění nebezpečnými dioxiny. Zároveň
musí zajistit, že staré zásoby PCB a dalších zakázaných toxických látek budou pečlivě
inventarizovány a zničeny bezpečnými technologiemi, nikoli spalováním. Obsahem
PCB v mateřském mléce se řadíme mezi nejvíce postižené evropské země.

Zemědělství
Evropští zákazníci se obracejí k průmyslovému zemědělství zády. BSE, kontaminace

cizorodými látkami a bakteriemi, toxické pesticidy i další látky, růstové hormony či
antibiotika proměnily potraviny v rizikový koktejl.

Zároveň průmyslové zemědělství během posledních desítek let uvedlo venkov do
krize. Ubývá pracovních míst na vesnicích. Změnila se tvář krajiny, odkud zmizely
meze, remízky, louky a meandrující potoky, které bránily povodním i erozi půdy
a poskytovaly domov bohatství rostlin a živočichů. Změna statků v továrny vede také
k týrání zvířat.
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Závazek: Do konce volebního období postupně vyloučit užívání pesticidů, které
narušují účinek hormonů.

V roce 2000 české zemědělství spotřebovalo bezmála 800 000 kilogramů těch
pesticidů, které patří mezi prokázané tzv. endokrinní disruptory. Tyto chemické látky
dokáží i při extrémně nízkých dávkách narušovat hormonální systém. Vědci varují,
že mohou ovlivňovat vývoj malých dětí a stát za některými závažnými zdravotními
trendy - rapidním poklesem kvality spermatu u mužů a rostoucí početností některých
vývojových vad či druhů rakoviny. Legislativa musí zajistit, že potraviny, které
dostáváme na stůl, jsou skutečně bezpečné.

Závazek: Zařadit do agrární politiky cíl 20% podílu ekologického zemědělství na
celkové výměře orné půdy v roce 2010 a změnit dotační systém.

Šetrné, tzv. ekologické zemědělství vylučuje používání pesticidů i umělých hnojiv
a vyžaduje ohleduplné zacházení se zvířaty. Během devadesátých let se změnilo
z marginálního odvětví v běžnou praxi. Bez obtíží by dokázalo pokrýt spotřebu
potravin. Představuje také mimořádnou exportní příležitost. V EU totiž poptávka po
zboží z tohoto šetrného hospodaření roste o 20 % ročně, řada zemí má tohoto zboží
vážný nedostatek - situace na zemědělském trhu dnes nevídaná. Český agrární sektor
má pro přechod na šetrné hospodaření zvlášť výhodné podmínky. Ani cíl
20 % není nijak odvážný, podobný má například Německo.

Závazek: Zákonem uložit obchodům, aby na mase a vejcích vyznačovaly, zda
pochází z továrního velkochovu nebo z ohleduplných podmínek.

Řada zákazníků dává přednost masu a vejcím zvířat, která žila v ohleduplných
podmínkách stájí nebo kurníků s výběhem - nikoli namačkaná, týraná a stresovaná
v těsných klecích či boxech průmyslového velkochovu. V Německu, Nizozemsku,
Británii, Rakousku, Francii i jiných evropských zemích proto zákon ukládá označování
vajec podle způsobu chovu slepic. Britové, Francouzi a další se podobně mohou
dozvědět také původ masa. Možnost volby by měla zajistit rovněž česká legislativa.

Doprava
Doprava patří mezi rychle rostoucí zdroje znečištění. Počet automobilů na ulicích

českých měst se v letech 1990-2000 zvýšil o 56 %. Odhaduje se, že asi 7-10 %
onemocnění dýchacích cest způsobuje znečištění ovzduší. Špatná veřejná doprava
přitom nezajišťuje kvalitní alternativu, která by řidičům nabídla možnost volby. Také
na vesnicích se rozpadá síť autobusových linek a železničních spojů, vitálně důležitá
pro život a rozvoj venkova.

Závazek: Minimálně 60 % dopravních výdajů ze státního rozpočtu
i mimorozpočtových zdrojů (Státní fond dopravní infrastruktury, podpora EU,
zahraniční půjčky) investovat do veřejné dopravy.

Stát musí podporovat kvalitní, pohodlnou a rychlou veřejnou dopravu ve městech
i na venkově. Namísto při životě udržovaného odvětví se musí stát moderním,
atraktivním sektorem. V současné době trpí mimořádným nedostatkem financí. Většina
prostředků v plyne do rozvoje automobilové dopravy. Zároveň musí být reformována
železnice tak, aby České dráhy a případně další firmy zajišťovaly efektivní a kvalitní
služby. Podmínkou je, aby se nabídka pro cestující rozšiřovala, nikoli omezovala -
strany by se proto měly také zavázat, že nebudou souhlasit s uzavřením žádné železniční
tratě.

Lesy
Lesy pokrývají třetinu českého území. Utvářejí krajinu, poskytují domov bohatství

rostlinných a živočišných druhů, brání záplavám, jsou zdrojem dřeva a tedy základem
ekonomiky mnoha obcí i místem, kam lidé jezdí odpočívat.

Ale nevhodná skladba stromů zavedla české lesy do krize. Umělé převážně smrkové
monokultury snížily přírodní bohatství, hůře zachycují povodně, jsou méně odolné
vůči škůdcům a výkyvům počasí. Pokud se nepodaří zabránit globálním změnám
klimatu, jak varují vědci, mohou smrčiny na čtvrtině území do roku 2030 odumřít.
Problém dál prohlubují myslivci, kteří kvůli počtu trofejí udržují uměle přemnožené
stavy zvěře. Ta doslova spásá mladé stromky a brání tak nové výsadbě i přirozené
obnově lesů - oficiální odhad škod činí 1 miliardu korun ročně.

Závazek: Připravit a zahájit program postupného zvyšování podílu místně
odpovídajících druhů stromů v lesích na 44 % do roku 2030.

Tento cíl, tedy zdvojnásobení plochy lesů s místně odpovídající druhovou skladbou,
už stanovil schválený státní program ochrany přírody a krajiny. Nic se ale nestalo.
Příští vláda by proto měla připravit koncepci, kterou jej začne realizovat. Patřit by do
něj měla legislativní opatření, změna dotací i konkrétní kroky Lesů ČR, správce
státních lesních pozemků.

Závazek: Změnit zákon o myslivosti: státní správa odpovědná za péči o lesy
a ochranu přírody se musí vyjadřovat k úřednímu rozhodnutí o stavech jelenů a další
zvěře; vypustit ohrožené druhy, jako jsou orli, rys nebo bobr, ze seznamu zvěře;
adepti loveckého lístku by se měli podrobit psychologickým a zdravotním testům,
které zajistí, že zbraň v krajině nebudou používat lidé agresivní nebo zbrklí.

Myslivecký zákon by neměl pouze hájit zájmy lovecké lobby. Musí zajistit, že lidé
budou moci volně chodit krajinou a neobávat se, že je někdo zastřelí. Že uměle
přemnožená zvěř nebude spásat lesy a ohrožené druhy živočichů se dočkají skutečné,
účinné ochrany.

Ochrana přírody
Síť přírodních rezervací, národních parků a dalších chráněných území budujeme

už od roku 1933. Stát pečuje o klenoty našeho přírodního dědictví včetně Šumavy
s rašeliništi a vzácnými zbytky pralesů, orchidejových luk v Bílých Karpatech, unikátních
Koněpruských a Punkevních jeskyní nebo horské tundry na hřebenech Krkonoš.
Zajišťuje ochranu toho nejcennějšího, co se z české přírody uchovalo, pro naši veřejnost
i místní obce - před komerčními zájmy dřevařských, těžebních či stavebních společností.

Příští vláda by měla do konce roku 2003 připravit ke schválení seznam míst, která

navrhuje zařadit do sítě nejvzácnějších částí evropského přírodního bohatství, Natura
2000. Musí zajistit, aby se v něm ocitla skutečně všechna místa, která si to zaslouží -
tedy aby o zařazení rozhodovaly pouze odborné důvody, nikoli politické argumenty
nebo lobbyistické tlaky.

Závazek: Doplnit síť chráněných krajinných oblastí o území, která určil schválený
Státní program ochrany přírody a krajiny.

Nová legislativa musí zajistit, že budeme moci společně obdivovat a uchránit před
ničením nejvzácnější části české přírody. Nejvíce z takové ochrany profitují obce, pro
které znamená příliv turistů i státní podpory. Příští vláda by proto měla splnit závazek
státního programu a vyhlásit chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Novohradských
horách, Českém lese a Středním Poohří; rozšířit CHKO Pálava o vzácné Lednické
rybníky i lužní pralesy na soutoku Dyje s Moravou a zahrnout Prachovské skály do
CHKO Český ráj. Také tím přispěje ke skutečné ochraně některých konkrétních
území, která patří mezi hlavní kandidáty na zařazení do evropské sítě Natura 2000.

Globální změny klimatu
Domácí ekologická politika musí převzít svůj díl odpovědnosti za mezinárodní

problémy, jako jsou globální změny klimatu. Vědci zjistili, že znečištění hlavně oxidem
uhličitým způsobí v příštích desetiletích dramatický nárůst povodní, hurikánů, vln
vedra či sucha, odumírání lesů či šíření tropických nemocí do mírného pásma. Kjótský
protokol představuje první krok. Po jeho úspěšném uzavření se připravují nová kola
jednání o dalších opatřeních. Výsledek není jen v rukou Washingtonu a Bruselu.
Významně k němu mohou přispět také malé země. Česká diplomacie by měla nejen
slovy podporovat účinné kroky, ale na světových konferencích aktivně přicházet
s vlastní iniciativou.

Závazek: Na dalších kolech mezinárodních jednání o globálních změnách klimatu
prosazovat další dílčí cíl snížení emisí skleníkových plynů o 30 % do roku 2020.

Vědecký panel OSN došel k závěru, že pokud mají mezinárodní opatření globální
změnám klimatu skutečně zabránit, je nezbytné zhruba do poloviny století snížit emise
oxidu uhličitého asi o 60-80 %. Česká diplomacie by proto měla na mezinárodních
jednáních společně s Evropskou unií prosazovat, aby se státy zavázaly do roku 2020
snížit emise bezmála o třetinu oproti stavu z roku 1990.

Těžba nerostných surovin
Těžba stavebního kamene, štěrkopísku a vápence těžce poškozuje některé naše

chráněné krajinné oblasti, jako je unikátní České středohoří nebo Český kras. Okolní
obce zamořují prachem a hlukem.

Přitom je těžba často zbytečná. Dobývání ve velkolomech by někdy mohly kvalitně
nahradit nevyužívané odpady. Ale zatímco některé země Evropské unie recyklují
přes 80 % stavebních a demoličních odpadů, u nás je to sotva 10 %. Na skládkách
proto zbytečně končí množství materiálu, které více než třikrát přesahuje veškerou
produkci kamene v Českém středohoří.

Závazek: Reformovat poplatky z těžby stavebních surovin, aby účinně stimulovaly
recyklaci a efektivní využívání materiálů.

Problém ilustruje příklad britské těžební společnosti Tarmac. Doma, stimulována
novou daní z těžby, zaměřila investiční strategii na druhotné suroviny a během tří let
otevřela přes 20 recyklačních linek. Česká odbočka k ničemu takovému motivována
není. Provozuje mimo jiné polovinu lomů v chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Jak máme u nás čisto?
Prostředí, ve kterém žijeme, se za posledních dvanáct let hodně zlepšilo: dýcháme

daleko lépe než za Jakeše. Ekonomika spotřebuje na jednotku HDP bezmála
dvojnásobně více energie než země Evropské unie. Posledních několik let opět rapidně
stoupá spotřeba pesticidů. Samotné zavedení evropské legislativy
o čistotě vzduchu u nás každoročně zachrání 1000 až 2200 lidských životů.
Recyklujeme jen 7 % komunálních odpadů, ačkoli v Německu či Rakousku se už blíží
50 %. Velkolomy rozemílají kopce v chráněných krajinných oblastech na štěrk a do
cementu. Ve výsadbě lesů převažují smrkové monokultury, náchylné na škůdce, výkyvy
počasí a změny klimatu.

Co si myslí voliči?
Politické strany toto téma zařazují mezi poslední kapitoly volebních programů.

Prominentní komentátoři jej bezmála ignorují. V debatách parlamentních lídrů
rozhodně nepatří mezi hlavní argumenty. Ale jedna skupina na něj velký důraz klade:
voliči.

Soudě podle průzkumů veřejného mínění, na životní prostředí mají poměrně
konzistentní názory. Chtějí účinná ekologická opatření a žádají po politicích, aby
toto téma začali brát vážně.

Veřejné mínění považuje ekologické problémy dokonce za důležitější než vstup do
Evropské unie (údaje viz úvod tohoto informačního listu). Ale vedle obecných
stanovisek věnuje pozornost také konkrétním tématům. Třeba 54 % respondentů se
domnívá, že vysoké ceny benzínu představují pozitivní jev, protože povedou k omezení
automobilové dopravy. Ve sporu o myslivost podporuje lesníky a ekologické organizace
70 %, zatímco lovecká sdružení necelá pětina; kritikům nového mysliveckého zákona
veřejnost dává za pravdu rovněž ve všech hlavních bodech sporu. Při konfliktech
mezi ochranou přírody a dálnicemi dává krajině přednost polovina (49 %), zatímco
výstavbě jen třetina (32 %) dotázaných. Se zmenšením národního parku na Šumavě
by úplně nebo částečně souhlasilo dohromady pouhých 7%.

Špatné známky dostávají také zelená opatření. Pozornost politiků ekologickým
problémům je u nás horší než v Evropské unii podle 63 % lidí, postih znečišťovatelů
podle 65 %.

Z materiálů ekologických hnutí
upravil Ing. J. Šírek
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Moře a oceány pokrývají 71% zemského povrchu,
pevnina pouze 29%. Asi 20% rozlohy pevniny je
pokryto věčným ledem a sněhem. Dalších asi 20%
plochy pevniny tvoří oblasti s nedostatkem vody -
pouště a suché oblasti Afriky, Asie a Austrálie. Celkový
objem vody na Zemi odhadujeme na asi 1,337 mil.
km3. Z tohoto množství je 97,23% vody slané a pouze
2,77% vody sladké. Sladké vody je na Zemi asi 37
mil. km3 a vyskytuje se ve formě ledovce a polárního
ledu (77,6%) a v podzemních vodách do 4 km hloubky
(21,8%). Zbytek je ve vodních tocích, v rostlinách,
živočiších, atmosféře, půdě atd.

V okrese Přerov je povrchová voda tvořena zejména
toky Bečvy a Moravy. Zásoby podzemní vody jsou
obsaženy ve zvodnělých sedimentech těchto řek
a z menší části také v suťových vrstvách úbočních
zvětralin. Dnes je ze 134 tis. obyvatel této oblasti
napojeno na veřejný vodovod ve vlastnictví VaK Přerov
124 tis. obyvatel. Ke konci roku 2001 vlastnila
společnost VaK Přerov 740 km vodovodního potrubí
a 216 km kanalizace zakončené čistírnami odpadních
vod. Podle množství odebrané vody je největším
odběratelem naše domácnost (60% vody), průmysl
(17%), zemědělství (6%).

Voda je pro život na Zemi nezbytná. Uvádíme proto
text Evropské vodní charty i hodnocení kvality a složení
vody ze zdroje v Troubkách, který je převážným
dodavatelem pitné vody pro naše město. Informujeme
tak naše občany co obsahuje voda, která jim v Kojetíně
vytéká z vodovodu.

Z materiálů VaK Přerov, a.s. zpracoval Ing. J. Šírek

Den Země - voda na Zemi
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Den Země - činnost bobří a lidská

Na přiložených fotografiích vidíme okusy bobra evropského, který se rozmnožil
nedaleko Lobodic na Bolelouckém náhonu a jeho činnost znamená velký problém
pro obyvatele této obce. Hromadění vody následkem stavby bobřích hrází
a narušení hrází tohoto náhonu může znamenat zvyšování hladiny spodní vody
a zatopení sklepů v domech, případně možnost protržení hráze. O dalším osudu
tohoto živočicha, který se k nám po povodni koncem 90. let začal vracet, zřejmě
budou rozhodovat státní orgány ochrany přírody, protože bobr je chráněným
živočichem. Je to klasický případ toho, jak díky zlepšujícímu se životnímu prostředí
se navracejí některé v minulosti vyhubené druhy,  a jak se jen těžko přizpůsobují
naší civilizaci.

Další snímky ukazují činnost nás - lidí. V tomtéž náhonu jen o pár set metrů
dál k Uhřičicím objevili pracovníci Povodí Moravy deponii odpadů před shybkou
s Valovou. Kvanta takto zachyceného odpadu, většinou plastů a podobně, se
hromadí na břehu tohoto náhonu a je předmětem jednání, kdo tento následek
lidské činnosti odstraní, protože i tento odpad může způsobit vážné nebezpečí
na tomto toku. Paradoxně se tak na malém úseku náhonu činnost člověka
a bobra téměř shoduje.

Ing. J. Šírek, foto: Povodí Moravy, s.p.
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Významné osobnosti města Kojetína
Do galerie významných osobností

města Kojetína právem patří také
vlastenecký kněz P. Jan RYNDA.
Podobně jako j iní významní
představitelé kulturního a spole-
čenského života, také on byl
absolventem Slovanského gymnázia
v Olomouci.

P. Jan Rynda se narodil 8. února
1859 v Kojetíně. Po ukončení
kojetínské obecné školy studoval na
Slovanském gymnáziu v Olomouci
a na univerzitě v Lovani v Belgii.
V roce l883 byl vysvěcen na kněze,
primiční mši svatou sloužil v Kojetíně
a oddal při ní svoji sestru. Brzy po
vysvěcení odešel do Spojených států
amerických, kde působil 42 let. Ve
třetím roce své duchovenské činnosti
z pověření biskupa státu Minnesota,
odchází do městě Saint Paul, kde
byla velká česká menšina. Mladý
kněz se s příkladnou horlivostí pustil
do práce. Během jednoho roku
postavil ve městě český kostel a vedle
kostela faru, která sloužila nejen
k ubytování duchovních, ale také pro

shromažďování farníků.
P. Jan Rynda nezapomněl ani na

českou školu. Stála také vedle
kostela. Sám v ní vyučoval češtinu.
Fara zakrátko byla pro spolkový život
české menšiny malá a tak se
P. Rynda stal iniciátorem výstavby
reprezentačního spolkového domu,
který nazval „Beseda“. Scházeli se
zde nejen Češi a Moravané, ale také
příslušníci jiných slovanských národů
(Slováci, Slovinci, Chorvaté, Srbové,
Poláci, Rusové). Všichni zde byli
srdečně vítáni a našli zde po-
hostinství.

Velkou péči věnoval P. Rynda
české mládeži. Starost mu působilo
její odnárodňování. Vytrvale v kostele
kázal česky a když v roce 1924
odcházel do staré vlasti na
odpočinek, loučil se se svými farníky
slovy: „Českou osadu jsem založil
a českou vám ji odevzdávám“.
Sliboval farníkům, že se k nim vrátí,
jen co si trochu ve staré vlasti
odpočine. Velice si přál vrátit se do
svobodné Československé republiky.

P. Jan Rynda se zařadil mezi
významné pracovníky české menšiny
ve Spojených státech amerických ve
2. polovině 19. století. Jeho fara
v Saint Paulu hostila nespočet
vynikajících osobností, které ve
Spojených státech pobývaly. Hostem
P. Ryndy byl např. český hudební
skladatel Antonín Dvořák, který zde
komponoval svoji skladbu „Z nového
světa“.

P. Jan Rynda v době 1. světové
války podporoval myšlenku vzniku
samostatné Československé re-
publiky mezi českými a slovenskými
krajanskými spolky. Organizoval
přednášky, pořádal peněžní sbírky na
podporu československých legií a
Masarykovy zahraniční akce. Byl
zakládajícím členem Svazu českých
katolíků v Americe. Na své faře hostil
Vojtu Beneše a ve Svazu českých
katolíků, který měl sídlo v Chicagu
přivítal T. G. Masaryka.

V prvních letech svobodné
Československé republiky se P. Jan
Rynda vrátil do rodné vlasti. aby zde

užíval zaslouženého odpočinku.
Bylo mu však dopřáno žít ve vlasti
jen čtyři roky. Zemřel v roce
desetiletého trvání Československé
republiky a k poslednímu odpočinku
byl uložen na hřbitově v rodném
Kojetíně 8. března 1928. Až do své
smrti zůstal štědrým. V závěti
všechno své jmění (více než milion
korun) odkázal českým kulturním
a charitativním spolkům.

Význam P. Jana Ryndy v česko-
slovenském zahraničním odboji za
1. světové války a pro vznik Česko-
slovenské republiky zhodnoti l
v kondolenčním telegramu tehdejší
ministr zahraničí Dr. Edvard Beneš,
který jménem československé vlády
projevuje soustrast a bol nad ztrátou
dobrého, velkého, českého srdce.

(Literatura: Páter Jan Rynda a naše
samostatnost. Kojetínský kulturní
kalendář, říjen, 1992.)

řez

Den Země - proti pronásledování ptáků

Nezákonné pronásledování ptáků
je i u nás stále problémem. Jen za
jeden rok shromáždila Česká spo-
lečnost ornitologická údaje o více než
150 případech. Připomeňme si
proto, že je u nás zakázán odstřel
a lov ptáků, kteří patří mezi zvláště
chráněné druhy nebo kteří jsou
hájeni podle mysliveckých předpisů
(například sovy, krahujec, apod.). Je
zakázáno používání želez, sítí, živých
návnad a jestřábích košů. Odchyt
ptáků je možný jen na základě
povolení. Použití chemických látek
k hubení škůdců působí plošně
a oběťmi postřiků se stávají  i přiro-
zení nepřátelé těchto škůdců. Kla-
dení otrávených návnad je nejen
zakázané, ale i nelidské. Zákonná
ochrana se vztahuje i na ptačí hnízda,
vejce a mláďata. Shazování obsa-
zených hnízd vlaštovek a jiřiček,
vystřelování hnízd dravců a krkav-
covitých ptáků není bez zvláštního
povolení možné, stejně tak jako
vybírání mláďat chráněných druhů
ptáků. Zabíjení  ptáků pro zábavu je
tím nejhorším, k čemu v naší přírodě
dochází. Co můžeme čekat od lidí,
kteří jsou schopni ukamenovat labuť
nebo střílet zpěvné ptáky?

Z materiálů ČSO
zpracoval Ing. J. Šírek
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Internet do škol
I Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha se zapojila do  celostátního

projektu Internet do škol. Výpočetní techniku dodá včetně zapojení internetu
firma Autocont. Školy byly rozděleny do šesti skupin podle počtu žáků. Pro
každou školu je připraveno typové řešení, které bude individuálně upraveno
podle potřeb v každém vzdělávacím zařízení. V našem případě se jedná
o dodání 12 počítačů včetně tiskárny, celá akce na naší škole začne v květnu.
Od nového školního roku budou mít žáci a učitelé k dispozici 2 učebny
výpočetní techniky včetně využití internetu.

Velikonoční týden
Již se stalo tradicí, že žáci naší školy vyhodili Moranu z města ven a vnesli

do města JARO. Ožívají se tak staré tradice, na které by se určitě nemělo
zapomínat. Netradiční výukou si žáci v průběhu týdne připomněli tradici
Velikonoc, naučili se zdobit perníky, různé techniky zdobení kraslic, plést
pomlázku, péct mazance. Své dovednosti pak předvedli na malé velikonoční
výstavce.

Mgr. Olga Odehnalová
  ředitelka školy

Základní umělecká škola
V letošním roce v měsíci únoru proběhly soutěže vyhlášené Ministerstvem školství v oboru sólové hry

na klavír a smyčcové nástroje. Klavírní soutěž se uskutečnila v Lipníku nad Bečvou. Naši žáci získali
velice pěkné umístění:

Lubor Horák  získal 1. místo s postupem do krajského kola, které se koná v Uničově,
Martin Chytil  získal 2. místo.

Smyčcová soutěž se uskutečnila v Hranicích na Moravě. Této soutěže se naše škola zúčastnila vůbec
poprvé, protože zhruba od roku 1980 nastal úpadek hry na smyčcové nástroje a nebylo koho vyučovat.
V poslední době došlo k určitému oživení v tomto oboru.

Zúčastnili se tři žáci: Marek Raclavský získal 2. místo, Zuzana Svobodová a Petr Ondič 3. místo.
Žáci, kteří se zúčastnili soutěží jsou ze tříd MgA. Miluše Venclíkové, Mgr. Zdeny Vaculovičové, a Rity
Ryndové DiS.

Vůbec největším úspěchem je fakt, že náš žák Lubor Horák byl přijat ke studiu na konzervatoři
P. Vejvanovského v Kroměříži. Děkuji tímto pí. učitelce MgA. Miluši Venclíkové za jeho přípravu.

Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín

Pátá pět po páté!
Tentokrát už naposledy využívám možností, které číslo pět skrývá. Letošní

Veřejná akademie Gymnázia Kojetín byla totiž jubilejní - pátá. Dne 14. března
2002 se v 17.00 opět zaplnil sál Sokolovny do posledního místa. Kdo na
naši akci chodí pravidelně, věděl, co může čekat, a snad nikdo nebyl zklamán.
Více jak dvouhodinový „maratón“ byl sestaven z toho nejlepšího, co si
studenti připravili většinou v době mimoškolní.

Největší část programu předznamenávala již tradičně Přehlídku
amatérských divadelních souborů, která se koná v týdnu následujícím. Že
studenti mají zájem o dramatické umění a že o herecké talenty není zrovna
nouze, dokázali např. naši nejmladší ze sekundy a primy v netradičním pojetí
pohádky O Sněhurce a trpaslících. Kvarta si připravila scénu ze hry Dlouhý,
Široký a Krátkozraký z tvůrčí dílny Divadla Járy Cimrmana a kvinta podala
vynikající výkony v originálně pojaté hře bří Mrštíků Maryša. Nutno
podotknout, že v posledně jmenovaném případě šlo o „výlet do historie
populární hudby, a že z původní předlohy zůstala zachována pouze jména
postav, základní zápletka kolem výběru vhodného životního partnera Maryši
a samozřejmě káva od Žida jemně dochucená jedem na krysy“ (citace
z prologu). Že máme na škole mnoho hudebně nadaných studentů, dokázal
například vokálně-instrumentální soubor a potom sólisté, z nichž můžeme
jmenovat zvláště Tomáše Koutného (klavír, akordeon, trubka), který odchází

od příštího roku studovat konzervatoř, Lucii Vaníčkovou se svou klasickou
hrou na kytaru a ještě třeba Markétu Korcovou (zpěv). V oblasti pohybové
zaujali studenti s provedením irských tanců, Miriam Malínková se svým
sólovým vystoupením a taneční skupina Smile, která působí na ZŠ Sv. Čecha.
Mezi vrcholná čísla patřila bezesporu krasojezdecká vystoupení. Co vše se
dá dělat na upraveném jízdním kole, dokázal nejdříve Tomáš Matuška, potom
Michaela Borovičková a v kolektivním čísle kvarteto krasojezdkyň ve složení
Jana Oplocká, Veronika Přibylová, Kateřina Přibylová j.h. a Barbora
Kroupová j.h.. Své umění krasojezdci dokazovali i na nedávných zájezdech
do Francie, Německa a Japonska. Celé podvečerní páté setkání ukončilo
symbolicky kvinteto rockových muzikantů z různých ročníků, kteří s
nepostradatelnou dávkou decibelů završili akademii dvěma instrumentálními
skladbami. Také oba průvodci celým programem,Věra Topičová a Honza
Vojanec, se zhostili svého úkolu bez problémů. Ještě snad stojí za zmínku,
že poněkud neočekávaně požádal o možnost vystoupení pan starosta Ing.
Mojmír Haupt, který ocenil práci ředitelky naší školy Mgr. Květoslavy Švédové
při rekonstrukci a přístavbě budovy gymnázia a předal jí květiny a Pamětní
medaili města Kojetína.

Doufejme, že i příští akademie budou alespoň tak úspěšné jako ta jubilejní
- pátá.

Mgr. Miroslav Matějček

Dvakrát tři aneb 3. výročí vstupu do NATO a tři první
místa

U příležitosti 3. Výročí vstupu ČR do Severoatlantické aliance připravili
pracovníci odboru vztahů s veřejností Ministerstva obrany a územní vojenské
správy v Přerově akci nazvanou  „ AČR A NATO, ANEB KDYŽ CHCEŠ
VĚDĚT VÍC „ určenou žákům základních a středních škol. 12. března 2002,
v den zmíněného výročí, se sešli v budově bývalé základní školy na ulici
Palackého v Přerově žáci a studenti zajímající se o vojenskou problematiku
a obranu země. Pro středoškoláky byl připraven dosti náročný písemný
soutěžní kviz Gymnázium, Kojetín, Sv. Čecha 683 reprezentovalo pět

studentů a v konkurenci více než dvaceti dalších soutěžících obsadili první
až třetí místo v pořadí 1. Radek Vetešník, 2. Ludvík Ruman, 3. Jana Švarcová.
Kromě drobných věcných cen byla všem třem nabídnuta prohlídka vojenské
vrtulníkové základny v Přerově spojená s vyhlídkovým letem. Vítězi byl navíc
předán zájezdový poukaz na muzikál Kleopatra.

Všichni soutěžící mohli v tento den rovněž zhlédnout putovní výstavu
„Všem, kteří vzdorovali 1945-1989“ věnovanou protikomunistickému
odboji. Tečkou za zdařilou akcí byl brífink k reformě ozbrojených sil České
republiky pořádaný v aule Gymnázia Jakuba Škody v Přerově.

Mgr. Jaromír Růžička

Gymnázium Kojetín KOJETíN
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7. březen 2002 na Gymnáziu
v Kojetíně

Dne 7. března 2002 otevřelo slavnostně
Gymnázium Kojetín svou novou budovu
a sportovní areál školy. Na první pohled se může
zdát, že otevírat školu v březnu je poněkud
opožděné, ale práce na dostavbě tělocvičny
a sportovního areálu probíhaly ještě v prosinci,
takže s přihlédnutím k těmto faktům je víceméně
jasné, proč se symbolická páska stříhala až
7. března 2002.

Na povel ministra kultury Pavla Dostála“včil“
oficiálně otevřely budovu tři „sudičky“, které stály

u zrodu budování nové budovy gymnázia, poslanci
Parlamentu ČR pan Miroslav Kapoun a Ing. Pavel
Hönig a starosta města Kojetína Ing. Mojmír
Haupt. Dalším čestným hostem byl již výše
zmiňovaný Pavel Dostál, kterého se ujali studenti,
kteří se v novém prostředí už dobře vyznají, a tak
mu mohli ukázat nejenom prostory, ale i průběh
vyučování, kde i on několikrát ochotně ukázal své
znalosti. Pozváni přijali i starostové okolních měst,
dále ředitelé škol, které zajímalo, kam „jejich děti“
chodí studovat, zástupci firmy W.Wachal a.s.
a další.

Zástupci žákovského parlamentu využili
příležitosti a vyhlásili soutěž pro gymnázia

Olomouckého kraje. Soutěž se týká oblasti
společenských věd a nese název „Budoucí
evropské osobnosti se rodí v dnešní škole“. O cenu
pro vítěze se postaral pan M. Kapoun a má
podobu hodinového vyhlídkového letu nad
Olomoucí. Současně požádali přítomné ředitele
okolních gymnázií o podporu této soutěže na jejich
školách.

Tento den byl tedy dnem díků, a protože je
současně i dnem narození T.G.Masaryka, ukončili
zástupci žákovského parlamentu s poslanci a se
starostou toto dopoledne položením květin
k Masarykovu pomníku v Kojetíně.

Veronika Hrdá

Gymnázium Kojetín KOJETíN
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Voláme další kamarády! Chcete si s námi hrát, zpívat, povídat, prožívat
zajímavé dny mezi: Koťátky, Sluníčky, Srdíčky a Pastelkami? Přijďte se zapsat
všichni, kteří chcete nastoupit od 1. 9. 2002, nebo i v průběhu školního
roku 2002/2003, ve dnech 9. - 11. dubna 2002 do budovy MŠ Hanusíkova
10, od 10 - 16 hodin. Zápis je společný i pro děti, které budou navštěvovat
MŠ na Masarykově náměstí.
Mateřská škola dětem nabízí:
- ozdravný a sportovní program - vycházky do přírody a okolí města, účast

na TV olympiádě mateřských škol, cvičíme v tělocvičně sokolovny,

Mateřská škola informuje
Zápis do Mateřské školy

navštěvujeme saunu, připravujeme plavecký výcvik v Přerově
- navštěvujeme kulturní pořady MěKS Kojetín, v olomouckém divadle,

pravidelně hrajeme maňáskové divadlo
- využíváme keramickou dílnu v MěDDM Kojetín
- spolupracujeme s oběma základními školami, městskou knihovnou
- s dětmi pravidelně pracuje v MŠ logopedická asistentka
- nejstarší děti se seznamují se základy angličtiny

Těšíme se na vás !
Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ Kojetín

MěDDM Kojetín informuje
Akce na duben 2002

-  středa  10. dubna TURNAJ V POZEMNÍM HOKEJI  (5. - 6. třída)
-  neděle 28. dubna SLET ČARODĚJNIC na střelnici MS Kojetín
-  SOUTĚŽ pro členy ZK výpočetní technika
-  galerie v zahradě - výtvarná soutěž „ŠKOLA A MOJE OBAVY“
Pokud si chcete zahrát stolní tenis, stolní fotbal nebo šipky, přijděte na
MěDDM Masarykovo nám. 52 od 13.00 do 19. 00 hod

Připravujeme:
- VYJÍŽĎKU NA KONÍCH
- SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU MODELŮ z plastu, papíru a ostatního materiálu
- KONCERT pěveckých sborů „SOLASIDO“ a „CANTAS“
- „DEN PRO SEBE“ akce  ve spolupráci s obvod. oddělením Policie Kojetín

Hanácká písnička

„Bela jednó, jak to bévá,
ta hanácká pěsnička a dovedla rozveselet stary,

mlady, děvčeska...“
těmito slovy přivítali jménem Městského domu dětí a mládeže v Kojetíně
v sobotu 9. března 2002 krojovaní Hanáci - Katka a Hubert Sedlářovi
účastníky okresního kola soutěže ve zpěvu lidových písní - „Hanácká
písnička“.

K slavnostnímu zahájení přispěl i dětský folklórní zájmový kroužek MěDDM
Kojetín „Sluníčko“  a pak už se zpívalo a zpívalo.

Porota ve složení PhDr. Petr Strouhal z Prostějova, Mgr Miroslava Ernstová
z Kojetína a Ladislav Gazdag z Němčic n/H, neměla vůbec lehký úkol.
Vždyť  během dopoledne vystoupilo 43 zpěváků a zpěvaček.

Z každé kategorie porota doporučila 3 - 4 soutěžící do regionálního kola
soutěže  ve zpěvu hanáckých písní“O hanáckyho kohóta“, které proběhne
25. března 2002 od 9,00 hodin v Kulturním klubu DUHA v Prostějově.
Z kojetínských účastníků si nejlépe vedly Klára Kamarádová a Kateřina
Hlavinková, které obsadily 2. místa ve svých kategoriích.

Hry bez hranic

se konaly ve středu 20. února 2002 na krytém bazéně v Holešově. Smíšená
družstva lovila předměty z vody, přenášela hořící svíčku, plavila se na voru.
Zkrátka, kdo chtěl, ten soutěžil, jiný zase povzbuzoval své kamarády. Všichni
jsme si zaplavali a hlavně se dobře pobavili.
1. místo
Blanka Šťastníková, Jan Štefan, Jarek Lux, Radka Dvořáková, Lucka
Bartošková.
2. místo
Milan Korec, Luďa Nakládal, Tomáš Nakládal, Petra Trchalíková, Jitka
Šťastníková.
3. místo
Kuba Krčmař, Lukáš Vincenec, David Soldán, Jirka Fistung.
4. místo
Jarka Hybnerová, Denisa Vincenecová, Radek Kondrčík, Petr Gajdoš, Ladik
Bradna.
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Vážená ohyzdnosti,
tímto si tě dovolujeme pozvat na slet čarodějnic.

Tato akce je jen pro ty nejohyzdnější, nejsmradlavější a vůbec hnusné
čarodějnice, mezi které určitě patříš i ty. Ale dost lichotek. Slet všech
vážených odporností z našeho čarodějnického regionu bude probíhat
v neděli 28. dubna 2002 ve 14 hodin na Masarykově náměstí a poté
přeletíme na střelnici MS Kojetín. Zde bude provedena volba
nejodpornější a nejhůře vypadající čarodějnice (dnes tomu říkají MISS,
ale ty dnešní děvy jsou tak divně čisté a učesané...).

Chceš-li svou neodolatelnou hrůzou podpořit naši akci, přileť to
omrknout a zasoutěžit si. Čekají tě nebezpečné a čarodějnické disciplíny,
nábor nových čarodějnic, získávání řidičského průkazu a mnoho zábavy.

 Přihlášku pošli po holubovi, pekelným komínem, po větru anebo tou
lidskou poštou, ale každopádně do úterka 23. dubna 2002.

Podmínky:
0. Vyzvednout si přihlášku na MěDDM, Masarykovo náměstí 52, Kojetín.
1.  zveřejnění pracovního jména - dnes to není pod pokutou „sprchování“
2. dárek pro veleváženou porotu - dobrým typem jsou lektvary, odpornej
obrázek...
3. dopravní prostředek - kde jsou ty doby, kdy půl města lítalo na jednom
koštěti...

MěDDM Kojetín informuje

od 3. dubna je nově otevřená

PEDIKŮRA V CHROPYNI
ul. Komenského

(u hlavní vrátnice Technoplastu)
Otevírací doba :

Pondělí, Středa : 13.00 - 18.00 hod.
Úterý, Čtvrtek, Pátek :  7.00 - 14.00 hod.

Objednat se můžete i na tel. č.:
0604 / 166 242

Ve dnech 4. 3. - 29. 3. 2002
v době od 8.00 do 12.00 hod.

proběhne v areálu Aura Ingstav
Křenovská 888, Kojetín

VÝPRODEJ KANCELÁŘSKÉHO
NÁBYTKU

Kontakt: 8.00 - 14.00 hod.
Marie Navrátilová,

0641 / 76 20 96,  0723 / 52 97 85

Srdečně jste zváni i Vy,
kteří chcete přijít  v převleku za normální lidi.

Těšit se můžete na  čarodějnický guláš,
lektvarové nápoje a tanečky s kapelou.

Pro všechny děti jsou připraveny zábavné soutěže.

Ze zimních akcí MěDDM Kojetín
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Z kultury

Ocenění souborů :
I.místo:
Malé scéně ZUŠ Zlín za inscenaci hry F. G. Lorcy „Dům doni Alby“
Nominace na národní přehlídku Divadelní Třebíč
II. místo:
Divadlu nad kinem Horní Moštěnice za inscenaci hry E. Ó Neilla „Měsíc pro
smolaře“
Doporučení k nominaci na národní přehlídku Divadelní Třebíč
III.místo:
Hanácké scéně při MěKS Kojetín za inscenaci hry R.Cooneyho „2 + 2 = 5“
Cena Svazu českých divadelních ochotníků :
Čestmíru Beťákovi za režii inscenace „Měsíc pro smolaře“ s přihlédnutím
k hereckému výkonu v roli Jima Tyrona
Ocenění jednotlivých výkonů:
DIPLOM
✶ Divadlu Dostavník za pěveckou složku inscenace hry Zdeňka Hilberta
„Robin Hood“

✶ Zdeňku Hilbertovi za dramatický debut v oblasti hudebně zábavného divadla
✶ Evě Suchánkové za kostýmní složku inscenace „Blázinec v 1. poschodí“ -
Moje divadlo Prostějov
✶ Vladimíru Komorovi za scénografii inscenace „Dům doni Alby“ - Malá
scéna ZUŠ Zlín
✶ Ivu Šomanovi za scénografii inscenace „Měsíc pro smolaře“ - Divadlo nad
kinem Horní Moštěnice
✶ Laďce Moskalové za roli Poncie v inscenaci „Dům doni Alby“
✶ Vendulce Markové za roli Bernardy v inscenaci „Dům doni Alby“
✶ Jiřímu Kašíkovi za roli doktora Ginsberga v inscenaci „Trojčlenka“
✶ Evě Suchánkové za roli Josie Hoganové v inscenaci hry „Měsíc pro
smolaře“
✶ Slavomíru Odložilovi za roli Philla Hogana v inscenaci hry „Měsíc pro
smolaře“
✶ Jiřímu Chytilovi za roli Johna Browna v inscenaci  „2 + 2 =5“
✶ Miroslavu Chytilovi za roli Stanleyho Gardnera v inscenaci  „2 + 2 = 5“
✶ Martinu Kučerovi za roli Šerifa z Nottinghamu v inscenaci „Robin Hood“

10. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ KOJETÍN 2002 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Slavnostním vyhlášením vítězů byla v neděli 24. března 2002 ukončena přehlídka amatérských divadelních souborů v Kojetíně. Od středy po neděle se

představilo nejen kojetínským, malým i dospělých divákům, 12 divadelních souborů se 17-ti inscenacemi.
Velmi potěšující, pro nás pořadatele, byla skutečnost, že diváci našli cestu do sálu Sokolovny v hojném počtu a vytvořili tak ochotníkům ideální prostředí

pro jejich vystoupení.
Naše poděkování patří všem, kteří se na zdařilém průběhu přehlídky podíleli, zvláště pak MěDDM v Kojetíně, který věnoval dárky pro ocenění jednotlivých

výkonů. Lze si přát, aby 11. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2003 byl stejně úspěšný, jako ten letošní.

Malá scéna ZUŠ Zlín - „Kouzelná lampa Aladinova“ Nezávislá scéna DK Kroměříž - „Vodník Mařenka“

Ořechovské divadlo - „Po všem hovno, po včelách med“

Divadlo Radost Brno - „Staré pověsti české“ Divadlo KIC Městečko Trnávka - „Charleyova teta“
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Z kultury

Divadlo Duha Polná - „Ferda Mravenec“ DS DK Kroměříž - „Trojčlenka“

Malá scéna ZUŠ Zlín - „Dům doni Alby“

Divadlo Nad kinem Horní Moštěnice - „Měsíc pro smolaře“

Divadlo Dostavník Přerov - „Robin Hood aneb Jak to bylo doopravdy“

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín - „2 + 2 = 5“
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Z kultury

Moje divadlo Prostějov - „Blázinec v 1. poschodí“

Divadlo 6. května Holešov - „Nejkrásnější válka“

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín získal na

letošní divadelní přehlídce krásné 3. místo

a svým výkonem přesvědčil diváky o svých

vysokých kvalitách, podpořených i udělením

ceny poroty oběma hlavním představitelům.

Starosta města Ing. Haupt předává cenu

vedoucí souboru paní Lence Šípkové.

Blahopřejeme!

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
SRDEČNĚ ZVE NA

- Vyhlášení nejlepších sportovců města Kojetína za rok 2001, které
se koná v pondělí 8. dubna 2002 v 17.00 hod. v sále Sokolovny Kojetín

- divadelní představení „O PEDROVI“  Divadelního spolku „Na
Štaci“ z Němčic na Hané, které se koná v pátek 12. dubna 2002 v sále
Sokolovny Kojetín. Tuto pohádku pro dospělé napsal Michal Čundrle
na motivy Pavla Šota. Vstupné: 30,- Kč

- VARIETNÍ KABARET pro děti, který se koná v sobotu 13. dubna
2002 ve 14.30 hod. v sále Sokolovny Kojetín. Vstupné 20,- Kč

- na koncertní provedení slavného muzikálu HAIR - VLASY v podání
pražských umělců, které se koná ve středu 24. dubna 2002 ve 20 hod.
v sále Sokolovny Kojetín. Vstupné: 90,- 80,- Kč

- na koncert žáků a souborů ZUŠ Kojetín a výstavu fotografií Jana
Mrňky a Daniela Vacka, který se koná ve čtvrtek 2. května 2002
v 16.00 hod. ve vestibulu a sále Sokolovny Kojetín

- víkendovou pohádku pro děti s názvem „PINOCCHIO“, která se
koná v sobotu 4. května 2002 ve 14.30 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Vstupné: 20,- Kč

KONCERT EVY  HENYCHOVÉ

se koná v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně v neděli
14. dubna 2002 v 17.00 hodin

Již jedenáctým rokem brázdí Eva Henychová se svojí kytarou stojaté
vody české hudební scény. Loďka její hudby je naplněna až po okraj
citem, romantikou, ale i pochopením pro každého člověka s jeho
starostmi a radostmi. Diváci jejích koncertů plní prostory malých
klubů, čajoven, kostelů, kaplí, koncertních síní, ale i velkých divadel.
Často vystupuje ve věznicích, do zahraničí jezdí hrát a zpívat českým
krajanům. Počet jejích vystoupení již překročil osmou stovku, za
poslední rok jich absolvovala téměř dvě stovky.

A čím si vlastně získává své posluchače? Na prvním místě je to
kvalitní původní tvorba, všechny své písně si napsala sama, hudbu
i text. Dále je to nadprůměrná interpretace, však také na Konzervatoři
Jaroslava Ježka  v Praze vystudovala hned dva obory, které při své
práci potřebuje, tedy hru na kytaru a zpěv. Ale především je to její
charisma, výjimečná schopnost vcítit se do publika, komunikovat
s ním a cosi mu zprostředkovat či předat. Každý, kdo zažil některý
z Eviných recitálů, dobře ví, o čem je řeč.

„Písničky oslovují lidi proto, že to je něco, v čem se můžete najít
i vy, může se v nich najít každý z lidí, kteří tady chodí po ulici, protože
věci jako láska, bolest, nenávist a strach se týkají úplně každého
z nás. Chtěla bych mít možnost lidi oslovit, a to pozitivně. Nechtěla
bych je uvést do nějakého depresivního stavu. Ale na druhou stranu
je nutné se životu podívat zpříma do tváře a přiznat si i tyto věci.“,
řekla o sobě a své tvorbě Eva v jednom z rozhovorů.

G A L E R I E   A T R A X   P Ř E R O V
srdečně zve na vernisáž výstavy

 OBRÁZKY Z LÁSKY a BESEDU S  AUTORKOU IVOU HÜTTNEROVOU,
která se koná v neděli 7. dubna 2002 v 15 hodin v hotelu Jana Přerov

Výstavu 44 obrázků Ivy Hüttnerové můžete vidět  v Galerii Atrax Přerov od 8. dubna do 19. dubna 2002
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Ze sportu
TJ SOKOL KOJETÍN
oddíl stolního tenisu

pořádá

VI. ročník
MEMORIÁLU RUDOLFA SILNOUŠKA

ve stolním tenisu.

Při dřívějších ročnících jsme pořádali v sobotu turnaj pro
neregistrované a zájemce o stolní tenis, ale pro velmi malý zájem z řad
občanů jsme od této části turnaje ustoupili. Pokud ovšem bude zájem,

TJ SLAVOJ informuje ...

Mistrovská utkání - rozlosování JARO 2002:

6. 4. sobota 16.00 hod. Kojetín „B“ - Vlkoš

13.45 hod. Kojetín - Troubky (žáci)

14. 4. neděle 13.30 hod. Kojetín - Újezdec (dorost)

16.00 hod. Kojetín „A“ -  Lobodice

20. 4. sobota 14.15 hod. Kojetín - Kozlovice (žáci)

16.30 hod. Kojetín „B“ - Uhřičice

27. 4. sobota 14.15 hod. Kojetín - Stará Ves (žáci)

16.30 hod. Kojetín „B“ Beňov

Zveme všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť.

Město Kojetín
Vás zve na sportovní podvečer u příležitosti

„Vyhlášení nejlepších sportovců
města Kojetín za rok 2001“,

které se bude konat
dne 8. dubna 2002 v 17.00 hodin

v sále Sokolovny v Kojetíně.

rádi přijmeme zájemce do  oddílu stolního tenisu.
Turnaj je pro hráče našeho oddílu, hraje se

systémem na dvě porážky.
Začátek v neděli 14. dubna 2002 v 8.00 hodin
losováním, zahájení turnaje v 8.30 hodin za
účasti zástupce města.

Záštitu nad turnajem ve všech předchozích
ročnících převzal starosta města Kojetín Ing.
Mojmír Haupt. Obhájcem V. ročníku je Jiří
Kilhof.

Zdeněk Mrázek
předseda oddílu
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ZATEPLENÍ:  ANO  či  NE ?

Zateplení budovy, přesněji dodatečná tepelná izolace budovy (vztahuje se i na novostavby), je v době výrazného zvyšování cen paliv a energií velmi
aktuální. Všechny vytápěné budovy, jako jsou rodinné a bytové domy, administrativní i výrobní budovy, jsou zdrojem ztrát energie. Ovlivnit jejich výši
a tím i náklady na provoz je v naší moci.

Základním požadavkem při zateplení je zajistit celistvý - nejlépe vnější - tepelně izolační obal budovy s vyloučením slabých míst. Hlavní podmínkou
přitom je nepřipustit působení nadměrné vlhkosti v konstrukcích a zajistit přiměřené větrání užívaných prostorů.
Budovy s nižšími tepelně izolačními vlastnostmi a s nedostatečným větráním se kromě zvýšených  tepelných ztrát často vyznačují i vadami a poruchami,
jako jsou: - výskyt kolonií plísní na obvodových stěnách, kolem oken a v rozích místností

- kondenzace vody (vlhké skvrny) na vnitřním povrchu stěn
- kondenzace vody na oknech
- charakteristický zápach v místnosti

Při návrhu zateplení je rozhodující hodnocení stávajících tepelně izolačních vlastností
budovy, především důsledků nejvýraznějších tepelných mostů. Zateplením pak především zajistíme snížení spotřeby energie na vytápění a vyloučení
uvedených vad a poruch. To vše znamená výrazný finanční efekt při užívání budovy.

Jednou z možností, jak zateplit objekt je použití vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Při rozhodování hledá investor odpovědi na základní
otázky:

Jaký bude přínos a cena zateplení?
Jaké mohu použít tepelné izolanty a jaká je jejich vhodná tloušťka?

Co nesmím při přípravě a provedení akce zanedbat a čeho se mohu vyvarovat?
Pokusíme se ve stručnosti odpovědět na první otázku, která bývá nejčastější před vlastním rozhodnutím, jestli zateplit či nikoliv...
Ekonomické důvody:

- zateplením se sníží provozní energetická náročnost budov a tím se trvale sníží každoroční výdaje na vytápění, které tvoří jednu z nejvýraznějších
položek nákladů
- snížená spotřeba energie na vytápění umožní instalovat menší a tudíž investičně výhodnější zdroj tepla
- topnou sezonu lze zahájit později a ukončit dříve
- peníze vložené do zateplení jsou návratnou investicí s vysokou mírou jistoty
- investičně výhodné je provést zateplení v okamžiku potřeby oprav či údržby konstrukcí, efektu zateplení je pak dosaženo za cenu odpovídající
rozdílu uvažované povrchové úpravy a zateplení
- zateplení umožní lepší využití prostorů budov
- přínosy ze zateplení mají trvalý charakter, což vynikne v dobách se sníženou ekonomickou silou uživatele

Technické důvody:
- zateplením se odstraní jedna z nejčastějších příčin vzniku a růstu plísní, kterou je kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí
- zlepší se tepelná pohoda v bytech a kvalita užívání
- vyšší a vyrovnanější povrchová teplota konstrukcí, tím se sníží riziko poruch povrchových úprav konstrukcí
- při vnějším zateplení se plně využije akumulačních vlastností budovy, umožní se tepelný komfort i při přerušovaném vytápění
- vnější zateplení podstatně snižuje přehřívání budovy v letním období
- je splněna jedna ze základních podmínek pro účinné využití tzv. netradičních zdrojů tepla (pasivní a aktivní solární systémy, tepelné čerpadlo apod.)
- sníží se zatížení otopného systému
- otopný systém lze provozovat při menším teplotním spádu
- sníží se teplotní dilatace původní konstrukce, tedy i namáhání a
poruchy
- odstraní se příčiny přímého zatékání dešťová vody obvodovou
konstrukcí
- je možno příznivě ovlivnit vnitřní vlhkostní režim konstrukce
- zajistí se ochrana původního povrchu před agresivitou ovzduší
- zateplení má při vhodné skladbě příznivý vliv na akustické vlastnosti
budovy
- umožní se nové řešení architektonického výrazu budovy
- zateplení má příznivý vliv na životní prostředí(snížení emisí při výrobě
energií)

Na závěr mi dovolte uvést jednoduchý příklad :
Výchozí konstrukce je obvodová stěna z plných cihel tloušťky 0,45m,
její tepelný odpor je R= 0,54 m2K/W a součinitel prostupu tepla k=1,40
W/m2 K. Po zateplení kontaktním zateplovacím systémem s 80 mm
tepelného izolantu (stabilizovaný pěnový polystyren, tuhá minerální
vláknitá deska) se zvýší tepelný odpor na hodnotu R=2,40 m2W/K a
součinitel prostupu tepla klesne na hodnotu k=0,39 W/m2K. Úspora
energie na 1 m2 pak bude orientačně: E=(1,40-0,39)/3,25=0,312 GJ/rok, což při ceně 310 Kč/GJ představuje roční úsporu cca 100 Kč na 1 m2 za
rok (pouze cenou tepla bez započtení dalších vlivů). Při ceně zateplovacího systému např. 1000 Kč/m2 by tedy prostá návratnost byla 10 let. Pokud ale
bude zateplení prováděno zároveň jako způsob náhrady dožilé vnější omítky, pak je nutno vstupní investici do zateplení snížit o částku, kterou bychom
v každém případě vynaložili na opravu omítky, tj.cca o 300 Kč/m2 (včetně práce a lešení). Prostá návratnost ja pak pouze 7 let. Při ceně energie 450
Kč/GJ (současnost v zemích EU) se roční úspora zvýší na cca. 144Kč/m2 za rok. Při ceně zateplovacího systému 1000 Kč/m2 by pak prostá návratnost
byla 7 let a při náhradě dožilé vnější omítky pouze necelých 5 let.

Ing. Robert Dobeš
STOMIX Olomouc s.r.o.
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Z důvodu rozšiřování obchodní služby doplňujeme pozici

POJIŠŤOVACÍ a FINANČNÍ PORADCE
na hlavní i vedlejší pracovní poměr pro region Kojetín a okolí

Požadujeme:
SŠ vzdělání, obchodního ducha, flexibilitu, komunikativnost a ochotu se vzdělávat

Nabízíme:
  Zázemí druhé největší pojišťovny na pojistném trhu v ČR,

bezplatné zaškolení, pro úspěšné dosažení nadprůměrných příjmů.

Strukturovaný životopis zasílejte na adresu:
Kooperativa, pojišťovna a.s., Palackého 46, 752 02 Přerov

Tel./fax 0641/21 77 81, mobil 0724/ 071 302, e-mail : dblahusova@ol.koop.cz

nebo doručte do kanceláře Kojetín, Masarykovo nám. 17 v úřední dny:

Pondělí, středa : 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.

Pátek : 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 16.00 hod.

P O J I Š Ť O V N A  A S
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Společenská kronika

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Veronika JEŽOVÁ,

Barbora CHURAVÁ,

Jakub DRBAL,

Sabina OLÁHOVÁ,

Jan FEDÁK,

Kristýna NAVRÁTILOVÁ,

Radovan ZAVADIL,

Vanesa MIKOVÁ.

BLAHOPŘEJEME!

Dne 9. března 2002 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 26. dubna uplyne šedesát let,

kdy poprvé vykročili na společnou životní pouť naši milí rodiče

Marie a Cyril BABIÁNKOVI.
Za lásku, starostlivost a obětavost jim upřímně děkují

a do dalších let hodně zdraví, pohody a božího požehnání

přejí pravnoučata Vendulka, Lukášek, Lucinka a Petřík,

vnoučata Barunka, Alenka, Péťa, Rosťa, Marie

a Renáta s manželi Sašou a Radkem,

syn Cyril s manželkou Alenou a dcera Marie s manželem Rosťou.


