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Radnice v poločase
Vážení spoluobčané,
od komunálních voleb uplynuly více než dva roky a volené orgány
města mají za sebou, podle sportovní terminologie, první poločas svého volebního období.
Řada věcí se podařila, některé méně a některá opatření byla vnímána obyvateli Kojetína a místních částí jako nepopulární.
Kromě úkolů, které jsou v plánu rozvoje města zakotveny jako trvalé
a průběžné, byla splněna řada investičních akcí, příp. velkých oprav,
které přispěly ke zlepšení podmínek života v Kojetíně.
Mezi ty nejvýznamnější rozhodně patří :
- výstavba domu s pečovatelskou službou v ulici 6. května - 14 bytů,
- výstavba 10 bytů v ulici J. Peštuky a Svat. Čecha,
- z iniciativy města byla zahájena výstavba sportovního areálu, přístavba gymnázia a rekonstrukce staré budovy,
- dokončena plynofikace vybudováním regulačních stanic v domech
na sídlišti Sever, plynofikována kotelna v sokolovně a připravena plynofikace místních částí Kovalovice a Popůvky (zahájena 2001 - dotace ze Státního fondu životního prostředí),
- rekultivace skládky v Popůvkách,
- opravy střech na poliklinice, mateřské škole, školní jídelně, okresním domě,

- oprava sociálních zařízení, oken a fasády ve školní jídelně,
- opravy ordinací v budově polikliniky, oprava ústředního topení
a v těchto dnech zahájená rekonstrukce rehabilitačního centra,
- opravy komunikací v ulici Sladovní, Přerovské, Palackého, Masarykově náměstí,
- oprava sociálního zařízení a tribuny na fotbalovém stadionu,
- vybudování a opravy kanalizace na Závodí, v ulici Padlých hrdinů (bílé
domky), Sladovní, Havlíčkové, Tyršové, Jiráskové a další drobné opravy.
V současné době je připravena a nebo se zpracovává projektová dokumentace potřebná pro další záměry. Takže pokud Vás zajímá, co se
bude dít s tzv. „Okresním domem“, bývalou sladovnou (starý areál ZZN),
Základní školou nám. Míru, Pivovarem Kojetín, kojetínským hřbitovem,
bývalým internátem na Závodí a v jakém stádiu je příprava na dostavbu
kanalizace, připravte si své dotazy, připomínky a náměty na diskusní
podvečer s představiteli města, který se uskuteční v sále Sokolovny Kojetín v úterý 6. února 2001 od 17:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Mojmír Haupt, starosta města
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Z jednání Rady města
Rada města se na svém 37. zasedání dne 16.1.2001 zabývala
mimo jiné touto problematikou:
* projednala tři zpracované a předložené návrhy na novou výsadbu zeleně hřbitova v Kojetíně. V souvislosti s těmito návrhy uložila odboru
výstavby zajistit dopracování předložených studií o výkresovou část,
upřesnění rozpočtu a takto upravené je předložit na jednání rady
v měsíci únoru,
* z důvodu zamýšleného rozšíření hřbitova v Kojetíně uložila vedoucí
odboru majetku a investic města vést jednání s majitelem pozemku
parcela č. 357 v Křenovské ulici, o možnosti získání tohoto pozemku
do majetku města,
* vzhledem k prováděné rekonstrukci rehabilitace a dalších stavebních
prací v objektu Polikliniky Kojetín v měsíci lednu a únoru 2001, schválila pro toto období snížení nájemného u ordinací o 170,- Kč/m2
a u společných prostor o 50,- Kč/m2,
* schválila poskytnutí příspěvku Středisku ranné péče Olomouc ve výši
5.000,- na poskytování péče dítěti Janu Nesvadbovi,
* schválila krácení příspěvků příspěvkovým organizacím města na rok
2000:
1. Základní škola nám. Míru krácení o 120.000,- Kč - upravený rozpočet na rok 2000 činí 1.340.000,- Kč
2. Základní škola Svat. Čecha krácení o 100.000,- Kč - upravený
rozpočet na rok 2000 činí 1.100.000,- Kč
3. Městské kulturní středisko krácení o 210.000,- Kč - upravený rozpočet na rok 2000 činí 2.546.000,- Kč
4. Městský dům dětí a mládeže krácení o 68.000,- Kč - upravený
rozpočet na rok 2000 činí 332.000,- Kč
* souhlasila s bezúplatným převodem následujících pozemků do majetku města:
parcela č. 39, 603/2, 633/5, 633/7, 633/8, 633/18, 633/19,
* schválila prodej movitých věcí ze zrušeného kina Haná v Kojetíně
a to 2 kusů promítacích přístrojů zn. MEO 5 X B včetně příslušenství
za nabídkovou cenu 65.000,- Kč firmě KINOSERVIS - PETR Lubomír, tř. 1. máje 4, Olomouc,

* v souladu s nově plánovanými investičními akcemi schválila zpracování projektové dokumentace na přestavbu bývalého Okresního domu
na Regionální informační a kulturně-vzdělávací centrum v Kojetíně,
* schválila zpracování studie na výstavbu 30 nájemních bytů v budově
bývalé Sladovny v Kojetíně, zhotovitelem Ing. arch. Vítem Janků ARCHEKO Šumperk,
* uložila starostovi města zajistit zpracování a podání žádosti o dotaci
podle programu podpory výstavby bytů a infrastruktury vyhlášeného
Ministerstvem místního rozvoje ČR na rok 2001 ve výši 320.000,Kč na jeden byt,
* schválila Jednací řád Rady města Kojetín s účinností od 16. 1. 2001,
* schválila Organizační řád Městského úřadu Kojetín s účinností
od 1. 2. 2001,
* schválila Pracovní řád městské policie s účinností od 16.1.2001,
* jmenovala paní Lenku Kořínkovou vedoucí odboru majetku a investic
města s účinností od 16. 1. 2001,
* stanovila platy vedoucích pracovníků s účinností od 1. 1. 2001 dle
nařízení vlády č. 454/2000 Sb. a č. 453/2000 Sb.,
* vzala na vědomí zprávu o činnosti komisí rady města za období leden
- prosinec roku 2000 a schválila předložené plány práce těchto komisí na rok 2001,
* schválila s účinností od 1. 1. 2001 cenu za 1 GJ vyrobeného tepla
v kotelnách tepelného hospodářství provozovaných společností Technis Kojetín s r. o. ve výši 316,- Kč/GJ bez DPH v kotelnách s rozvodem a 278,- Kč/GJ bez DPH v domovních kotelnách,
* vzala na vědomí zprávu o jednáních dozorčí rady společnosti Technis
Kojetín s r. o. ve dnech 2. 11. 2000 a 14. 12. 2000,
* schválila složení Jednoty SDH Kojetín dle předloženého návrhu velitele Sboru dobrovolných hasičů Kojetín,
* uložila starostovi města projednat s vedoucí České pošty s. p. Kojetín
změnu provozní doby tak, aby lépe vyhovovala občanům města.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ Kojetín

Komise Rady města hodnotily svou činnost
Společné jednání RM a komisí RM zahájil starosta Ing. Haupt
dne 16. ledna 2001 přivítáním přítomných členů komisí RM
a seznámil je se změnami v souvislosti s novelou zákona o obcích. Z tohoto důvodu došlo k 1. 1. 2001 ke zrušení finanční
a kontrolní komise a komise pro místní části. Nově byl zastupitelstvem města k témuž datu ustaven finanční a kontrolní výbor,
osadní výbor Popůvek a osadní výbor Kovalovic. Dále starosta
uvedl, že předmětem společného jednání rady a komisí je zhodnocení činnosti komisí za rok 2000 a přednesení plánů činností
na rok 2001.
Starosta Ing. Haupt poukázal na skutečnost, že v komisích RM
pracuje více než sto lidí z Kojetína a z místních částí a to je cílem
komunální politiky - vtáhnout do místního dění co nejvíce občanů. Dále se vyjádřil k činnosti jednotlivých komisí a předložil návrhy na možné rozšíření dosavadní činnosti :
- poukázal na velmi náročnou úlohu předsedy komise pro bytové
otázky Mgr. Navrátila a uvedl, že bude velmi rád, pokud s ním
bude moci spolupracovat až do konce volebního období,
- u komise stavební a architektonické poukázal na nutnost užší
spolupráce předsedy komise a RM, aby komise byla vtažena do
dění připravovaných a uskutečňovaných záměrů v oblasti stavebnictví,
- u komise školství a kultury poukázal na záslužnou činnost zabezpečující školní a mimoškolní aktivity pro více než 1000 školáků
Kojetína a okolních obcí,
- u komise pro místní části ocenil reagování na přání a požadavky
týkající se chodu místních částí,

- u komise pro podporu podnikání poukázal na nutnost rozšíření
spolupráce s Hospodářskou komorou Přerov a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, za účelem získávání finančních dotací pro rozvoj malého a středního podnikání z vyhlašovaných projektů,
- u komise pro sport a tělovýchovu poukázal na nutnost i nadále
podporovat sportovní aktivity mládeže,
- u komise péče o rodinu a děti uvedl, že je velmi rád, že se podařilo navázat dobrou spolupráci s místní Charitou,
- u finančního výboru poukázal na nutnost větší spolupráce s vedením města a RM při sestavování rozpočtů a hospodaření města,
- u komise životního prostředí a zemědělství uvedl, že je nutno
věnovat velkou pozornost veřejné zeleni, čistotě, emisním podmínkám apod.; dále poukázal na nutnost přísně posuzovat návrhy na kácení dřevin,
- u komise pro občanské záležitosti poukázal na velkou odezvu
z řad občanů na rozeslaná blahopřání, zorganizovaná setkání
apod.,
- u komise pro vydávání Kojetínského zpravodaje poukázal
na nutnost více prověřovat a zveřejňovat názory veřejnosti.
Závěrem pozval všechny přítomné na diskusní odpoledne, které se uskuteční 6. února 2001, v 17:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, během kterého mohou
občané města Kojetín přednést své návrhy a náměty
na dění ve městě v oblasti výstavby, životního prostředí apod. Poděkoval všem přítomným za vykonanou práci v komisích a za účast na dnešním jednání.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ Kojetín
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Informace pro občany
Sčítání lidu, domů a bytů 2001
Kdy? K 1. březnu 2001
Proč? Sčítání lidu, domů a bytů probíhá na rozhraní nového tisíciletí
ve většině zemí světa (je prováděno jedenkrát za deset let) a přináší
množství údajů, které nelze jiným způsobem zjistit. Na základě získaných výsledků bude možno nejen hodnotit dosavadní vývoj, ale poznatků bude možno využít k dalšímu rozvoji ekonomiky a společnosti. Výsledky budou sloužit státní správě a samosprávě, vědeckým ústavům,
vysokým školám, pro mezinárodní srovnání , k dispozici budou i pro
informování občanů apod.
Jak? Sčítání lidu v České republice se řídí jednotnými doporučeními, které vydaly příslušné organizace OSN a Evropské unie. Koná se
podle zákona č. 158/1999 Sb. o sčítání lidu,domů a bytů v roce 2001.
Tento zákon mj. stanoví povinnost občanů poskytnout všechny požadované údaje správně,pravdivě a včas. Zvláštní postavení mají údaje o národnosti a náboženském vyznání, které vyplní každý podle svého rozhodnutí.

Oznámení o sčítání zveřejní MěÚ Kojetín na úřední desce MěÚ společně se seznamem sčítacích obvodů, jejich vymezením a se jmény sčítacích komisařů a revizorů. Sčítací komisaři poslední týden v měsíci únoru
navštíví všechny občany, předají jim sčítací archy a pokyny k vyplnění.
Uživatel bytu předá sčítací tiskopisy všem osobám, které jsou v bytě
v noci z 28.února na 1.března 2001 ubytovány. Po 1.březnu 2001 sčítací komisaři občany navštíví opětovně, vyplněné sčítací tiskopisy od nich
vyzvednou a následně je předají ČSÚ k dalšímu zpracování. Sčítací komisaři vám v případě zájmu poradí, případně pomohou tiskopisy vyplnit.
V případě, že někdo při sčítání z jakýchkoliv důvodů neobdrží sčítací
tiskopis, přihlásí se o tento do 12.3.2001 na kterémkoliv obecním úřadě. Do stejného data může občan rovněž předat MěÚ Kojetín nebo
příslušnému revizorovi vyplněné tiskopisy (pokud nemohly být předány
sčítacímu komisaři).
Další informace: MěÚ Kojetín,pí. Nakládalová (organizační zajištění sčítání ve městě)

internet: www.czso.cz (další odkazy na sčítání lidu)
bezplatná telefonní infolinka: 0800132001

Ochrana individuálních údajů je zaručena!
Upozornění pro vlastníky nemovitostí
Vážení spoluobčané - vlastníci nemovitostí,
dnem 12.11.2000 nabyl účinnosti nový zákon
o obcích (z.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), který mimo jiné řeší i číslování budov v obci.
Vlastníkům nemovitostí je zde uložena povinnost
na svůj náklad označit budovu číslem popisným
a toto udržovat v řádném stavu.
Žádáme Vás proto, abyste překontroloval(a) stav
označení Vaší nemovitosti (domu), v případě nevyhovujícího (nebo žádného) označení číslem popisným toto uvedl(a) do souladu s výše citovaným zákonem, současně abyste odstranil(a) tabulku s číslem orientačním (červená čísla), a to nejpozději do
10.2.2001, kdy začnou přípravné práce spojené
s organizací sčítání lidu,domů a bytů v r. 2001
a proběhne rovněž kontrola stavu označování budov.
Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Platnost občanských průkazů
V souvislosti s nabytím účinnosti zákonů č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a č. 133/
2000 Sb., o evidenci obyvatel, došlo na těchto úsecích správních činností k jejich převodu z Policie České republiky na okresní úřady a magistráty hlavního města Prahy a měst Brna, Plzně a Ostravy, a to
k 1. červenci 2000.
V současné době na úseku občanských průkazů platí celkem 10 vzorů
občanských průkazů. Vzhledem k připravovanému vstupu České republiky do Evropské unie byla zákonem č. 328/1999 Sb. zkrácena doba platnosti stávajících vzorů občanských průkazů do konce roku 2005 tak, aby
byla zabezpečena jednotnost identifikačních dokladů k 1. 1. 2006.
Platnost dosavadních občanských průkazů je stanovena zákonem
č. 328/1999 Sb. následovně:
Občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství (občanské průkazy typu knížka), pozbývají platnosti
dnem 31. prosince 2001, občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které byly vydávány do 31. prosince 2000, pozbývají platnosti dnem
31. prosince 2005.
Občanské průkazy vydané přede dnem 1. července 2000 platí po
dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31. prosince 2005.
Petra Láníková

Stavební bytové družstvo Kojetín
ul. Nová 1402, tel: 0641/76 18 05
nabízí
- ke krátkodobému pronájmu nebytové prostory vhodné
ke schůzové činnosti, prodeji zboží apod.
Bližší informace v kanceláři SBD na výše uvedené adrese.
-3-
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Rozhovor s ředitelkou Gymnázia Kojetín
Nejvýznamnější změnou na
tváři našeho města je určitě
přístavba budovy gymnázia
a realizace sportovně rekreačního areálu na prostranství
před poliklinikou. Na podrobnosti jsme se zeptali ředitelky gymnázia Mgr. Květoslavy Švédové.
V průběhu loňského roku
se gymnázium pustilo do rozsáhlé stavební akce. Co vás
k tomu vedlo?
K realizaci stavby jsme měli několik dobrých důvodů. Gymnázium jako státní škola sídlí v prostorách ZŠ Sv. Čecha, jejíž první
stupeň si pro změnu pronajímá
budovu patřící církvi.
Je tedy zcela logické, že když
se zrušením ISŠ uvolnila budova
školy, která patřila státu a dnes
kraji, začali jsme zvažovat její využití. Kapacitou devíti učeben
však potřebám gymnázia nestačila, takže jsme se pustili do přístavby dalších devíti, převážně
odborných, učeben. Celkem jich
tedy budeme mít osmnáct, což je
pro gymnázium naší velikosti dostačující.
Naším přestěhováním se vyřeší i problém prvního stupně ZŠ
Sv. Čecha, který se vrátí do původních prostor díky gymnáziu
zmodernizovaných a rozšířených
o půdní vestavbu.
Gymnázium však nebuduje
pouze přístavbu. Na prostranství před poliklinikou
vzniká sportovní areál. Jak
bude využíván?
S areálem je to podobné jako
s přístavbou. Pozemek na prostranství před poliklinikou nemohlo město nijak využít, protože nepatří Kojetínu, ale do pro-

since loňského roku státu a od
ledna 2001 kraji Olomouc. Pozemek k ničemu nesloužil, maximálně na něm občas stály kolotoče nebo cirkus. Žádné další využití nebylo. Přitom se všechny
kojetínské školy potýkají s problémem, jak zabezpečit výuku tělesné výchovy, když ve městě chybí
dostatek venkovních sportovišť.
Nápad vybudovat sportovní areál právě tady, aby byl školám dostupný a děti byly i při mimoškolní činnosti pod dohledem, se nám
zdál ideální. V současné době
neustále hovoříme o protidrogové prevenci a v tomto případě
gymnázium přešlo od slov k činům. Zažádali jsme o převod práva hospodaření, získali zmiňovaný pozemek a výsledkem našeho
snažení je vybudování dvou víceúčelových hřišť, doskočiště a atletické dráhy. Celý sportovní areál patří gymnáziu, ale samozřejmě bude sloužit také ostatním
školám v Kojetíně.
Kde vzalo gymnázium na
tuto stavební akci peníze?
Celá stavební akce je hrazena
formou státní dotace gymnáziu.
Město se na ní finančně nepodílí,
protože gymnázium není městskou školou. On je totiž rozdíl ve
financování základního školství a
školství středního. Zatímco základním školám hradí provoz a případnou údržbu budovy město, střední školy dostávají veškeré finanční prostředky z rozpočtu MŠMT
ČR. Přitom existence střední školy je pro obec velice výhodná, protože ji nestojí ani korunu, ale napomáhá místnímu rozvoji. Ve
městě se pohybuje více mladých
lidí, kteří utrácejí peníze v místních obchodech, stravují se v míst-

ních jídelnách, jsou účastníky i
iniciátory řady kulturních a sportovních akcí atd. Přístavba gymnázia, oprava stávající budovy bývalé ISŠ a vybudování sportovního areálu znamená ve svém důsledku pro Kojetín velký přínos
v oblasti školství a tělovýchovy,
a přitom město nemuselo vynaložit žádné finanční prostředky. Ale
musím říci, že samotnému gymnáziu by se státní dotaci ve výši
19 mil. Kč získat nepodařilo.
Středních škol, které by tyto investice rády získaly pro údržbu
svých budov, je víc než dost. Takový okres Kroměříž je toho důkazem. Například Gymnázium
v Holešově proinvestovalo v posledních pěti letech zhruba 50 mil.
Kč, rozsáhlá rekonstrukce probíhá i na Gymnáziu v Kroměříži. Tak
proč neinvestovat do Gymnázia v
Kojetíně, když podle celostátního
průzkumu SET 1999 bylo zařazeno mezi sto nejlepších gymnázií
v republice (jediné z okresu Přerov). Finanční prostředky pro nás
na MŠMT ČR pomohli vybojovat
poslanci pan M. Kapoun a Ing. P.
Hönig. Bez jejich snažení by se
patrně budovala škola v jiném
městě.
Kdy gymnázium zahájí v nových prostorách výuku?
Stěhování jsme naplánovali na
konec června 2001, takže od

1.9.2001 budeme učit již ve vlastní budově. Do té doby musíme
ještě provést nutné rekonstrukční práce stávající budovy, to znamená rekonstrukci zdravotechniky, topení, suterénu, zastaralé
elektroinstalace apod. Dále bychom rádi dokončili sportovní
areál, který chceme rozšířit o tréningovou stěnu na posilování,
travnatou plochu pro atletické
disciplíny a víceúčelovou zpevněnou plochu určenou pro pozemní hokej, streetball, různá pohybová cvičení, ale třeba i skateboard, protože je podle mého nejvyšší čas dostat mládež holdující
tomuto sportu ze silnice na bezpečné místo. Součástí areálu by
měl být i objekt sociálního zázemí, v němž bude sklad nářadí,
šatna, WC a také bude sloužit
jako tribunka pro rozhodčí. Atletickou dráhu chceme dokončit
tak, aby vedla kolem celého pozemku. V současné době pracujeme na projektu a sháníme finanční prostředky. Doufám, že
díky podpoře města a vydatné
pomoci obou výše zmiňovaných
poslanců se nám naše záměry
podaří ještě letos uskutečnit.
Paní ředitelko děkuji Vám za
rozhovor.
Otázky a fotografie: Ing. Jiří Šírek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU V KOJETÍNĚ
Gymnázium Kojetín, Sv. Čecha 586 zve všechny
zájemce o studium a jejich rodiče k prohlídce
školy, a to dne 14.2.2001 od 15.00 do 17.00 hod.
V době od 15.30 do 16.00 hod budou ředitelstvím
školy podávány informace týkající se přijímacího řízení žáků pátých a devátých tříd.
-4-
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná
Obec Polkovice

Josef Indrák
starosta obce Polkovice

Úhledná hanácká obec Polkovice, ležící při státní silnici Tovačov Kojetín v nadmořské výšce 200
m nad mořem, s celkovou rozlohou katastru 706 hektarů včetně
polností se nachází uprostřed Moravy v přerovském okrese.
První zmínka o obci z roku
1275 je spojena se jménem vladyky Dalibora z Polkovic. Od roku
1365 se polovina obce dostala do
majetku olomoucké kapituly. Přesně po sto letech postoupil král Jiří
z Poděbrad obec spolu s řadou jiných obcí svému věrnému stoupenci, panu Ctiborovi Tovačovskému z Cimburka. Po čase se však
olomoucká kapitula opět ujala
správy celého panství. V době pobělohorské byl v Polkovicích po-

staven nevelký zámek. Přilehlé
hospodářské objekty byly postaveny za Viléma Vojtěcha, hraběte
Libštejnského z Kolovrat, jehož
osobní erb je dodnes součástí zámeckého portálu a o čemž svědčí
dvě pískovcové desky s latinským
nápisem v průjezdě do hospodářských budov. Zámek je v současné
době v majetku obce.
Počátkem 17. století bylo v Polkovicích 52 domů. Za třicetileté
války několik domů zpustlo, avšak
již v roce 1793 bylo v Polkovicích
68 domů a žilo zde 475 obyvatel
a postupně přibývalo jak domů, tak
i obyvatel až do roku 1921, kdy
žilo v obci historicky nejvíce obyvatel, a to 716.
Farou, hřbitovem a matrikou náležela obec až do roku 1909 do
Klenovic, v obci byla v té době jen
zvonice. Obecní zastupitelstvo se tenkrát
zasadilo o stavbu nového kostela , fary a
také hřbitova a tak se
stal dominantou obce
kostel sv. Bartoloměje: stavba je v novogotickém slohu a pochází
z let 1908 až 1909. Z kostela byly po dvakráte, vždy v době
světových válek, odstraněny zvony pro válečné účely. Po druhé světové válce byl pro kostel zapůjčen zvon ze
sousedních Uhřičic.
V roce 1998 uspořádali polkovští občané
sbírku, která vynesla
celkem 84.570,— Kč
a s přispěním správce
farnosti byly pořízeny
dva nové zvony ze
zvonařské dílny Dytry-
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V roce 1997 byla dokončena
plynofikace celé obce, v obci je veřejný vodovod s vodojemem i pro
okolní města a obce ve správě Vodovodů a kanalizace Přerov. Kanalizační řád je v majetku obce, je však
zastaralý a v budoucnu bude nutno
vybudovat kanalizaci novou, včetně čističky odpadních vod. V obci
probíhá rekonstrukce místních komunikací a chodníků, je dokončeno zateplení budovy mateřské školy a postupně se dokončuje rekonstrukce veřejného osvětlení. Obec
pravidelně zaměstnává pracovníky
na veřejně prospěšné práce, kteří
zajišťují pořádek a čistotu v obci,
ale také roznášku obědů, příležitostné nákupy nebo dovoz obědů
pro důchodce.
V současnosti žije v obci 480 obyvatel. Menší část pracuje v zemědělství, převážná část obyvatel dojíždí do
zaměstnání do okolních měst nebo
pracuje ve službách. Nezaměstnanost

Kojetínský zpravodaj
v obci je však okolo 15 %.
Obec Polkovice byla vždy ve své
správě samostatná a měla své zastupitelstvo. Pro volební období
1998 až 2002 je zvoleno 7 členů
do obecního zastupitelstva, z něhož
3 zastupitelé jsou z kandidátní listiny KDU-ČSL, 3 zastupitelé ze
třech sdružení nezávislých kandidátů a jeden z kandidátky KSČM.
Obec Polkovice je spoluzakladatelem Mikroregionu střední Haná
se sídlem v Kojetíně, je členem
Sdružení obcí střední Moravy
a Svazu měst a obcí České republiky. Spolu se sousedními obcemi je
obec členem Dobrovolného svazku obcí POVALOVÍ. Obec má přijatou urbanistickou studii a v současné době je před dokončením
územní plán obce, který pomůže
plnění plánu rozvoje. Obec plně
využívá podpůrné programy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj a nadále hodlá maximálně vyu-

Základní škola v Polkovicích, v popředí boží muka.

žívat podpory z Programu obnovy
venkova.
Roku 1995 zastupitelstvo obce
rozhodlo opatřit pro obec znak
a prapor, jak na to podle zákona
o obcích z roku 1990 je nárok. Tohoto úkolu se úspěšně zhostil he-

raldik Jiří Louda, který návrh praporu i znaku připravil. Tento znak
byl schválen heraldickou komisí
v Praze dne 12. května 1995 a předán zástupcům obce Parlamentem
České republiky.
Josef Indrák, starosta obce

Z dějin fary kojetínské a farního kostela Nanebevzetí Panny Marie - závěr
Přehled kojetínských farářů:
Stanislav Pakalius
Longinus Siderius
Vratislav Siderius
Ondřej Magovius
Sigmund Ungarus ( Uher )
Matouš Laurencius
Václav Henzlerus
Albert Vroblicius
Urban Chlubný
Jan František Viskorda
Petr
Matěj Bileti
Matěj Picásek

Anatol hrabě d’Orsay
1856 - 19.6. 1881
odešel do Olomouce a jmenován kanovníkem kapituly olomoucké
Rudolf Secký
19. 12. 1881 - 25. 1. 1898
Josef Kubánek
1898 - 1. 10. 1913
František Fučík
1. 1. 1914 - 1.4. 1922
Innocenc Bátrla
23. 5. 1922 - 1. 4. 1940
Josef Peška
31. 7. 1940 - 30. 11. 1967
Alois Bubeník
1. 12. 1967 - 30.6. 1972
Augustin Kadlčík
1.7. 1972 - 31. 8. 1982
Jaroslav Kaláb
1. 9. 1982 - 14. 7. 1998
Pavel Ryšavý
5. 9. 1998 - dosud

1569 - 1585
1585 - 1587
1587 - 1594
1594
1594 - 1597
kolem roku 1610
1610 - 1614
kolem roku 1614
kolem roku 1625
1631
zemřel 21. 10. 1631
1. 1. 1633 - 6. 10. 1633
1633

Poznámka :
Za pomoc při sestavení přehledu kojetínských farářů děkuji Jiřímu Gračkovi.

Do roku 1650 místo faráře neobsazeno. Bohoslužby konali
františkáni z Kroměříže.

Výběrový přehled základních pramenů a literatury k náboženským dějinám Kojetína:

František Vebr
Vavřinec
Jan František Nikolaides
Jan Alois Arnošt
Jan Alois Chytrý
Ondřej Březovský
Jan Ignác Skobeus
František Lutz
Jan Václav Brunner
Jan František Helfer
František Antonín Zvach
František Lintz
František Vojtek
František Hanusík

Prameny :
Zemský archív v Opavě, pracoviště Olomouc, fondy:
Arcibiskupství v Olomouci
Arcibiskupská konsistoř Olomouc
Kronika fary kojetínské.
Výběr ze základní literatury:
Vlastivěda moravská. II. místopis. Kojetský okres. Napsal František Peřinka. Brno, 1930.
Kojetínsko. Město Kojetín a okolí..Vydala Národohospodářská propagace ČSR v Brně.Brno, 1933.
Chytil, J., Paběrky z dějů kojetínských. Brno, 1851.
Procházka, A.,Kojetín. Stručné dějiny a jeho popis.Kojetín, 1907.
Wolny, G.,Kirchliche Topographie von Mähren. Olmützer Erzdiöcese,
II. Brno, 1856.
Gindely, A., Dekrety jednoty bratrské. Praha, 1864.
Fiedler, J., Todtenbuch der Geistlichen der Böhmischen Brüder. Wien,
1863.

Daniel Polanský
Josef Doubravský

1650
1650
1651
1651 - 1652
1652 - 1663
1663 - 1676
1676 - 1706
1706 - 1715
1715 - 1721
1721 - 1748
14. 11. 1748 - 27. 2. 1773
17. 3. 1773 - 25. 7. 1777
27. 9. 1777 - 12. 7. 1793
14. 12. 1793 - 20. 3. 1803 založil nadaci pro pohořelé
( Hanusíkova ulice )
28. 3. 1803 -1839
9. 10. 1839 - 1855

Dr. František Řezáč
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Pomoc lidem v nouzi
Tříkrálová sbírka - POMOC LIDEM V NOUZI proběhla ve dnech
5. a 6. ledna 2001 jak ve městě Kojetíně, tak i v některých obcích,
které spadají pod správu kojetínského farního úřadu. Tuto sbírku zajišťovali dobrovolní spolupracovníci kojetínské Charity ve spolupráci
s MěÚ Kojetín a Policií ČR. Každá pokladnička byla úředně zapečetěna, měla své pořadové číslo a po ukončení sbírky byly všechny pokladničky otevřeny za přítomnosti pracovníků MěÚ Kojetín. Podobně se
postupovalo i v jednotlivých obcích, kde jsme spolupracovali především
se starosty.
Výsledek Tříkrálové sbírky je následující:
Kojetín - město
42 305,80 Kč
Polkovice
6 259,00 Kč
Měrovice n.H.
6 297,60 Kč
Křenovice
8 955,00 Kč
Celkový výnos sbírky
63 817,40 Kč
Tato částka byla poukázána na konto Arcidiecézní charity v Olomouci. Po vyhodnocení sbírky v rámci celé České republiky se vrátí postupně nejméně 50 % vybrané částky zpět místním Charitám na realizaci
jejich projektů. Druhá část je určena na financování pomoci do zahraničí a na celorepublikové projekty, např. azylové domy, hospice, domy
pro bezdomovce, pomoc drogově závislým a jiné.
Děkujeme všem občanům Kojetína, Polkovic, Měrovic a Křenovic,
kteří darovali peníze na charitativní činnost. Pracovníci Charity se budou snažit vám, v případě potřeby, vaši dobrotu vrátit. Pomoc finanční
je jistě chvályhodný čin. Hodnotné bylo také poznání nádherné atmo-

sféry, v níž se tato sbírka uskutečnila, i toho, jak pěkně jste, vážení
spoluobčané, koledníky přijali a jak přátelsky jste se k nim chovali.
Je to dobrý pocit poznat, že v naší farnosti je tolik občanů, kteří nejsou lhostejní k pomoci potřebným.
Poděkování patří i dobrovolným spolupracovníkům, kteří se na sbírce
podíleli, dále pak všem koledníkům za jejich zpívání a také moc děkujeme rodičům koledníků za to, že nebránili svým dětem se této sbírky
zúčastnit. Poděkování patří též P.Mgr. Pavlu Ryšavému, duchovnímu
správci farnosti, za pomoc a rady při organizaci sbírky.
Po dokončení stavebních úprav v Nadačním domě se postupně bude
rozšiřovat práce Charity. Příslušným státním orgánům ( MPSV, OÚ,
PÚ, MěÚ ) jsou předloženy ke schválení projekty sociální a charitativní
činnosti. Pokud budou projekty schváleny, obdrží Charita finanční příspěvek na jejich realizaci. Takto získané prostředky však zdaleka nebudou stačit a tak značnou část peněz musí Charita získat od sponzorů
a od spoluobčanů.
Zatím se realizuje projekt „Klub romských dětí“ ( příprava na vyučování ), brzy bude uvedeno do provozu „Krizové centrum pro matky
s dětmi v tísni“, dále se připravují kurzy šití a vaření pro ženy a dívky,
přednášková činnost pro občany, pomoc chudým dětem a činnost
v oblasti zdravotnictví. Charita bude také reagovat na okamžité potřeby
občanů.
Aby se všechno podařilo uskutečnit, potřebujeme ochotné spolupracovníky. Máme zájem na tom, aby činnost Charity byla smysluplná
a přínosem pro město a okolí.
RNDr. Jaroslav Kopřiva
Charita Kojetín
foto: J. Gračka

Místní vysílaní
Kojetínský zpravodaj

Koupím nebo najmu

ORNOU PŮDU.

Vysílací doby:
Infokanál ARD - kabelová televize
pondělí a středa
11.00 a 17.30 hodin
čtvrtek
11.00 hodin
Stanice PRIMA - vysílač Kojetín - 57. kanál
Z technických důvodů nevysílá.

Tel: 0605/51 83 32
Antonín Hrabal, Uhřičice 11,
752 01 Kojetín
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Anketa pro zastupitele
Anketní otázka: Jak Vy, zastupitel města, hodnotíte činnost vedení města za první polovinu funkčního období?
Byl bych asi špatný komunální politik a starosta, kdybych orgány města
Kojetína a pracovníky Městského úřadu Kojetín za odvedenou práci v uplynulých dvou letech nepochválil. Je naprosto logické, že se vše nepodařilo podle
představ Zastupitelstva a Rady města Kojetína, ale podle mého názoru jsou oba
tyto volené orgány města při svých jednáních velmi konstruktivní a snaží se
svými usneseními vyjít vstříc většině obyvatel Kojetína a místních částí. Na březnovém zastupitelstvu budeme hodnotit plnění „Plánu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města“ a při tomto jednání se mohou všichni občané
Kojetína přesvědčit, jak se daří úkoly plnit a co nás čeká v druhé polovině
našeho volebního období.
Ing. Mojmír Haupt
Vedení města má zájem na tom, aby změny ve městě sloužily občanům města Kojetína. Oceňuji na vedení města schopnost sehnat další finanční prostředky z různých grantů na rozvoj města. Velmi si vážím vstřícného a přímého
jednání nejen jako zastupitel a radní, ale zejména jako ředitelka školy.
Vedení města velmi záleží na kvalitě škol, důkazem je návrat školy do původní
budovy, kam patříme.Ve vedení města pracují lidé velmi schopní a pracovití.
Nelze vždy splnit všechny požadavky občanů, bohužel ti , kteří nejvíc nadávají,
se zpravidla do dění ve městě příliš nezapojují.Každý takový by si měl zkusit tu
obrovskou zodpovědnost, kterou bere vedení města na sebe.
Mgr. Olga Odehnalová
Při zamyšlení nad prací vedení města, kterou sleduji již jako člen městského
zastupitelstva několik volebních období, mohu posoudit práci vícero vedení.
Pozoruji však stále složitější a obtížnější situaci v zajištění potřebných finančních
prostředků k řešení úkolů pro trvalý rozvoj města.
Ve složité finanční situaci se vedení snaží rozumnou politikou prodeje nemovitostí na území města, úvěry a finančními dotacemi státu zajistit obnovu provozu
a modernizaci pomalu chátrající polikliniky , která byla vždy chloubou města.
V rámci rozvoje školství se navazuje na úspěšné začátky minulého vedení města při výstavbě škol vyššího stupně a nově budovaná přístavba gymnázia se
sportovním zázemím splní očekávání mnohých našich, hlavně mladých, občanů. Dále mohu pozorovat dokončení akcí, jako byla plynofikace ve městě,
údržba a oprava komunikací. Vyčleněním finančních prostředků, dle možností
města, se podporuje sportovní a zájmová činnost našich sportovních a zájmových organizací.
V době, kdy všeobecně v tomto státě dochází k úpadku kultury a hrdosti nad
tradicemi národa, hodnotím návrat k hodovým slavnostem a jejich perfektnímu
zajištění, velice pozitivně.
Novoročních oslav posledních dvou významných letopočtů se vedení zhostilo
na výbornou.
I když je vidět snaha vedení o zlepšování okolí města, zřizováním a údržbou
vycházkových zón, nelze nevidět, že se situace v jejich údržbě, ochraně a likvidaci
černých skládek domovních odpadů lepší pomalu.
Přesto, že byla úspěšně dokončená výstavba bytů, zahájená minulým vedením,
mělo by vedení neustále hledat možnosti, jak ve výstavbě bytů pokračovat.
Z tohoto mého krátkého posouzení činnosti vedení našeho města se mohu
na závěr vyjádřit, že jeho práci za 1. polovinu funkčního období, jako celek,
hodnotím kladně.
Drbal Jaroslav
Pod pojmem vedení města zřejmě myslíte starostu a jeho zástupce. Mám - li
hodnotit jejich práci, musím se především zamyslet nad tím, jak plní jednotlivé
body Hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města v letech 1999 2002, dále pak úkoly, kterými je pověřila Rada města Kojetína a Zastupitelstvo
města Kojetína. Hodnocení plnění úkolů z tohoto dokumentu by si jistě zasloužilo větší prostor, než jaký může dát odpověď na anketní otázku a navíc já se
musím nad problémem zamýšlet nejen jako zastupitel, ale i jako kronikář. Přesto však, možná právě proto, si dovolím říci následující:
Od roku 1990 se město Kojetín každoročně mění. Většinou jsou to změny
k lepšímu. Náměstí a ulice se projasňují, „ temné šmouhy na tváři města „
postupně ustupují. Na těchto pozitivních změnách má svůj podíl také zastupi-

telstvo města zvolené ve volbách v roce 1998 a tedy také současný starosta a
jeho zástupce. Dokázali, že dovedou spravovat ve spolupráci se zaměstnanci
městského úřadu záležitosti města. Pozitivní změny pokračovaly např. v oblasti
sociální péče, zdravotnictví, školství i kultury.To jsou oblasti mně nejbližší. Jako
příklad bych uvedl výstavbu nového domu s pečovatelskou službou přestavbou
bývalého domova důchodců, vybudování lékárny v objektu polikliniky, zahájení
provozu dalších ordinací odborných lékařů, přístavbu k budově bývalé zemědělské školy pro potřeby gymnázia, širší nabídku kulturních pořadů, vznik a rozvoj
nových kulturních tradic. Velká péče je také věnována životnímu prostředí a
ekologii vůbec. Pozoruhodná je snaha o propagaci města.
Stále je však co zlepšovat. Ty „ šmouhy na tváři města „ nejsou ještě smazány všechny. Velkým problémem je jistě situace kolem bývalého hotelu Pivovar,
smutně se na nás dívá plastika našeho rodáka akad. sochaře Stanislava Hlobila
z průčelí zdevastovaného objektu kina a jistě bychom našli podobných příkladů
více. Tyto temné „ šmouhy „ se však projevují také v oblasti mezilidských vztahů, v podobě krádeží, násilných vloupání a podobných nedobrých jevů. To vše
je třeba řešit. Vedení města a zastupitelstvo to však nevyřeší samo! K tomu je
zapotřebí pomoci a dobré vůle všech občanů města. Udělejme proto všechno,
aby se nám v našem městě líbilo. Abychom mohli pozvat na návštěvu do našeho města všechny lidi dobré vůle.
PhDr. František Řezáč
Činnost vedení města Kojetín hodnotím velmi příznivě, neboť za uplynulé
pololetí volebního období se uskutečnilo mnoho významných akcí, které jsou
velkým přínosem pro občany města Kojetína a obcí Popůvky a Kovalovice. Je
to dáno odpovědným přístupem vedení města a pracovníků jednotlivých odborů v součinnosti všech volených zastupitelů.
V uvedeném období byla dána do provozu nová lékárna na poliklinice pí. Dr.
Hálkovou a v její blízkosti byl dán do užívání Dům s pečovatelskou službou pro
starší občany. Velkým přínosem pro mladé manželské páry je výstavba nových
půdních bytů v ulicích Sv. Čecha a J. Peštuky. Také poskytování půjček od
města na opravu bytů a domů je pro občany velkou výhodou. Město také realizovalo prodej obecních bytů do osobního vlastnictví. Byla zajištěna nová provozovna závodní jídelny MěÚ v objektu cukrovaru Kojetín, jejíž provoz zajišťuje
Technis, s.r.o. Kojetín. V této provozovně je denní výroba cca 650 ks jídel.
Nemalé úsilí bylo při zajištění přístavby Gymnázia Kojetín a úprava pozemku
po školním statku na vybudování sportovního zázemí pro kojetínské školy.
Významným aktem bylo založení „Sdružení obcí mikroregionu střední Haná“
se sídlem v Kojetíně, do kterého jsou začleněny obce okresů Přerov, Prostějov
a Kroměříž.
Je třeba se také zmínit o projednání a schválení koncepce tělovýchovy a
sportu, koncepce sociální a bytové problematiky na období 2000-2004, která
je pro město velmi potřebná. Nebylo zapomenuto ani na rekonstrukci místního
hřbitova, bylo projednáno uvolnění finančních prostředků z EF a připravení
projektové dokumentace.
Také místní komunikace byly upraveny a to ve Sladovní a Palackého ulici.
Nemalá finanční investice byla vložena do opravy sportovního areálu TJ Slavoj
Kojetín.
Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho, čímž dávám najevo, že vedení
města Kojetína a celého zastupitelského sboru dělá pro zvelebení města dle
svého nejlepšího svědomí.
Pravdou je, že ne všechno se daří tak, jak bychom si přáli, jsou i takové
požadavky občanů, které se velmi zdlouhavě a složitě projednávají. Největším
problémem jsou finanční prostředky, ale také nedobré mezilidské vztahy, konkrétní akce možno označit jako „Blanská“.
Neuvádím a neupřednostňuji žádná jména, neboť dobrý výsledek je dobrou
činností všech.
Jindřich Bureš
Mohu zodpovědně prohlásit, že se vedení města snaží zlepšit život v našem městě, a to nejen z hlediska investic, o kterých jsme v počátcích volebního období jen snili, ale i snahou o rozvoj kultury, školství, sportu a zlepšení životního prostředí. Problémů je samozřejmě celá řada a chápu, že pro
mnohé jsou důležitější, než to pozitivní, čeho bylo dosaženo. Za první polovinu našeho funkčního období bylo pro mne příjemným překvapením, že
v celé řadě hlavních problémů se dokázalo zastupitelstvo shodnout bez ohledu
na stranickou příslušnost.
Ing. Jiři Šírek
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Anketa pro občany
Co se Vám líbí ve městě Kojetíně a naopak co Vám tady chybí?
1. Nelíbí se mi volně pobíhající psi a feťáci. Není
zde větší vyžití pro děti.

11. Líbí se mi všechno. Jen lidé by mohli být k
sobě ohleduplnější.

2. V Kojetíně mi chybí kino s dobrými filmy.

12. V poslední době se ve městě hodně buduje,
je to tady moc pěkné. Nelíbí se mi vodění psů do
parků, všude chybí cedule se zákazem jejich vodění.

3. Líbí se mi vzájemné mezilidské vztahy obzvláště v tomto jubilejním roce. Člověk k člověku si je
nějak blíž. Projevují se vzájemné sympatie po celý
rok. V tuto chvíli se mi líbí vzájemná lidskost. Přeji
si, abychom ve městě mohli budovat více bytů.

13. Nelíbí se mi rozkopané chodníky a cesty.
Je tu málo práce.

4. Líbí se mi opravená radnice a náměstí.

14. Líbí se mi nový sportovní areál u polikliniky.
Chybí mi ve městě plavecký bazén.

5. Líbí se mi radnice, náměstí, opravují se chodníky.

15. Ve městě mi chybí kino.

6. V našem městě se mi líbí. Mám ráda svou práci, lidi jsou zde fajn a celkově je to dobré. Co
bych změnila? Chybí mi zde supermarket, plavecký bazén a lepší sauna.

16. Protože jsem patriot města, tak se mi líbí
všechno. Co se mi nelíbí? Bohužel v naší zemědělské oblasti je v současné době málo pracovních příležitostí.

7. V poslední době se trochu udělalo více pro
životní prostředí, vzhled města je lepší. Chybí mi
zde nákupní středisko s nižšími cenami.

17. Nelíbí se mi tady ta zlodějina. Jak se tady
krade.

8. Zdá se mi, že je ve městě málo dětských hřišť.
Třeba u nás na severu nejsou žádné prolézačky
pro děti a v létě si nemají děti kde hrát.

18. Líbí se mi nové sportovní hřiště a přístavba
gymnázia. Chybí mi více kultury.

9. Kojetín je klidné, malé městečko. Mělo by se
trochu víc dbát na pořádek. Městští strážníci by
měli dodržovat to, co by měli a nevybavovat se
po obchodech. Jinak jsem spokojená.

19. Jsem občan z Měrovic. Tady v Kojetíně vidím hlavní nedostatky po stránce komunikací, neopravené chodníky apod.

10. Staví se tady hřiště, tak to už mně chybět
nebude. Momentálně nám chybí byt.

20. Mně se líbí všechno, jsem spokojený. Jsem
nadšený novým sportovním areálem a přístavbou
gymnázia.
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Co se v Kojetíně podařilo realizovat v letech 1999-2000

Budova DPS na ulici 6. května

Přístavba gymnázia a sportovního areálu

Půdní nástavby šesti bytů na ulici Jana Peštuky

Půdní vestavby čtyř bytů včetně opravy fasády v ulici Sv. Čecha

Oprava budovy školní jídelny a družiny
v Hanusíkové ulici

Generální oprava Sladovní ulice

Oprava tribuny a sociálních zařízení
fotbalového stadionu TJ Slavoj

Oprava střechy a některých ordinací v budově
polikliniky

Rekonstrukce rehabilitace v suterénu
polikliniky

Instalace bezbariérového vstupu do polikliniky
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Co se v Kojetíně podařilo realizovat v letech 1999-2000

1. etapa výstavby cyklotrasy „Bečva“ včetně označení

Rekultivace skládky odpadů v Popůvkách

Oprava knihovny a venkovního areálu
v Popůvkách

Oprava pohostinství v Kovalovicích

stav prosinec 2000

stav červen 2000

Připravované akce:

Rekonstrukce balkónů v Dudíkové ulici

Ukázka úpravy veřejného prostranství v Kuzníkové ulici

Využití budovy Sladovny pro výstavbu 30-ti bytů

Rekonstrukce „Okresního domu“ na kulturní centrum města
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Mateřská škola informuje
Den otevřených dveří
Kde: MŠ Hanusíkova 10 a MŠ Masarykovo náměstí
Kdy: středa 7. února 2001 po celý den od 6.30 do 16.00 hodin
Rádi Vás provedeme celou budovou, ukážeme, jak se s dětmi nenudit, ale pobavit.
Jak cvičíme „makovičky“ i tělo, zkrátka všechny holčičí a klukovské dovednosti a zájmy.
Stejně jako Vy se snažíme dávat dětem to nejlepší co je v nás.

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Den otevřených dveří - 19. prosince 2000
Poslední školní týden v roce 2000 otevíráme tradičně pro všechny
zájemce celou budovu školy, aby byla možnost nahlédnout do zákulisí
běžného školního života. Rodiče i ostatní veřejnost mohla navštívit vyučování, prohlédnout si připravené výstavky prací našich žáků, podívat
se jak se pracuje v odborných pracovnách a seznámit se s prostředím,
ve kterém děti prožívají velkou část normálního pracovního dne.
V rámci této události se poprvé zpřístupnily některé novinky navržené pro zlepšení podmínek ve škole. V prostoru před půdou se objevily
nové vyznačené prostory určené pro přestávkové „reje“ žáků i žákyň

druhého stupně. Děti mají k dispozici jednoduchou střelnici, připravuje
se antistresový „pytlík“, je upravena plocha pro minimetanou. Další novinky budou následovat po vyzkoušení ve zkušebním provozu. Na celé
řadě nápadů se podílely samy děti i prostřednictvím svých zástupců
v Dětském parlamentu.
Jednotlivé třídy byly svátečně vyzdobeny a vládla tam předvánoční
atmosféra, zvlášť naši benjamínci měli krásné prostředí (to mají i v ostatním čase běžného školního roku).
Nejlépe dokreslují tuto atmosféru dokumentární snímky.
ZŠ

Stránky školy
Koncem roku se podařilo připravit první verzi internetových stránek školy. Zájemci je mohou nalézt na oficiální kojetínské stránce pod symbolem „Zařízení města“. Na našich stránkách můžete najít celou řadu informací o životě školy, sportovních úspěších našich žáků ve školních
i vyšších kolech v různých sportovních disciplínách, základní informace pro rodiče, zprávy ze zákulisí i malou výstavku z dětských prací
v kapitole nazvané „Z našich rukou“. Tvorbu a aktualizaci budou provádět samotní žáci devátých tříd v pravidelných intervalech. Případné
připomínky a náměty můžete posílat přímo na e-mail školy - skola@zsnammiru.kojetin.cz.
Děkujeme za případné náměty i spolupráci. -ZŠ-

Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
Hory
2. leden 2001 byl pro děti školou povinné dnem prázdninovým. Avšak
část z nich své vánoční volno přerušila balením a přípravou na odjezd.
Kam? No přece na dlouho očekávaný „lyžák“.Jelikož v loňském roce se
žáci kurzu nezúčastnili, jejich čekání bylo opravdu kapku delší než obvykle. Přesto ráno nastoupilo do autobusu „v plné polní“ 40 žáků sedmých a osmých ročníků s úsměvem na tváři. Vzhledem k tomu, že letošní zima lyžařskému holdování moc nepřála, úsměv střídaly i obavy, zda
bude či nebude na horách bílo. Vše se vyjasnilo po příjezdu do Velkých
Karlovic. Sníh je, ale málo. „Třeba nasněží, aspoň že tak-a co pokoje?“ozývalo se z hloučku dětí. Otázky byly samozřejmě namístě, protože
kurz není pouze lyžování.Je to také kontakt učitelů a žáků mimo školu
po celý dlouhý týden. Dle názoru všech se opět potvrdilo, že takových

akcí na škole není nikdy dost. Jak učitelé tak žáci se v cizím prostředí
poznávají úplně v jiných situacích, než je vyučovací hodina. Tudíž se na
sebe i po příjezdu mnohdy dívají jinýma očima a lépe se umí pochopit.
I když byly sněhové podmínky trošku horší než v minulých letech, přesto lyžařský výcvik proběhl podle všech platných pravidel. Rozřazení do
družstev podle výkonnosti, získávání lyžařských dovedností a informací
o horách, slalom a především pobyt na čerstvém vzduchu. Na závěr
můžeme dodat, že všichni zvládli výcvik, dle svých možností, na výbornou. Poděkování patří nejen učitelům a žákům, kteří se zasloužili o zdárný průběh kurzu, ale také SRPŠ za finanční příspěvek, díky kterému
byly děti dopraveny autobusem tam i zpět.
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Základní umělecká škola v Kojetíně

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce - 15.1.2001 Přerov ZŠ Sv. Čecha Kojetín reprezentovaly v kategorii 6. a 7. tříd
Helena Zlámalová ze 6. A třídy a v kategorii 8. a 9. tříd Veronika
Pospíšilová z 9. třídy.
Umístily se takto:
Veronika Pospíšilová - 1. místo
Helena Zlámalová - 2. místo
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr.Olga Odehnalová, ředitelka školy

Zvláštní škola v Kojetíně
Vánoce na Zvláštní škole v Kojetíně
Oslavy Vánoc na naší škole bezesporu patří mezi nejradostnější události roku. Vánoce roku 2000 byly oslaveny obzvláště důstojně, jelikož na
chodbě školy byla instalována velmi pěkná výstavka prací žáků školy
s vánoční tematikou. Ve dnech 18.-20. prosince byla výstavka otevřena
pro veřejnost. Na 600 návštěvníků, z toho bylo 482 dětí z kojetínských
základních škol i z mateřské školy a jejich učitelé, shlédlo celou škálu
vánočních ozdob, adventních věnečků, svícnů, betlémů, desítek čertů,
Mikukášů, rybiček a vánočních zvonků podle představ žáků různých věkových kategorií, jež si namalovali a zhotovili ve výtvarné a pracovní výchově pod vedením svých učitelů. K navození vánoční atmosféry rovněž
přispěl tradičně pořádaný vánoční koncert Základní umělecké školy
v Kojetíně.
Naše vánoční besídka se konala ve čtvrtek 21. prosince 2000. Vánoční
koledy a písničky, pásmo o oslavách Vánoc v různých částech světa střídaly scénky i moderní diskotékové tance a soutěže žáků.
Závěrečná taneční diskotéka byla završením radostné vánoční atmosféry.
Mgr. Bohumil Indrák, ředitel školy

Koncert barokní hudby
Dne 7. března 2001 v 18.00 hodin se v sále Sokolovny Kojetín
bude konat koncert barokní hudby
v podání souboru Collegium da
camera.
COLLEGIUM DA CAMERA
Soubor, který vznikl v roce
1998, tvoří mladí ambiciózní umělci pod vedením Mgr. Radka Dočkala. Členové ansámblu jsou studenti vyšších ročníků Církevní konzervatoře a Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Všechny
spojuje zájem o dobovou interpretaci barokní hudby, ač každý z hráčů bydlí v jiném koutu naší republiky. Členové tělesa hrají částečně
na autentické hudební nástroje
a osvojili si speciální barokní technické hry na tyto instrumenty.
Mnozí z nich se průběžně účastní
interpretačních kurzů zaměřených
na barokní hudbu, a to nejen pořádaných u nás, ale také v zahraničí. Spolupracují rovněž s jinými
ansámbly zaměřenými na historickou hudbu.
Mgr. Radek Dočkal je všestran-

ná hudební osobnost, která se věnuje interpretaci hudby renesance
a baroka už mnoho let. Studoval
hru na příčnou flétnu a dirigování
na brněnské konzervatoři na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. V hudbě se uplatňuje
jako dirigent, skladatel, sbormistr,
flétnista a pedagog. Založil několik hudebních těles, s nimiž natáčí
pro českou televizi, rozhlas a na
zvukové nosiče. Působí rovněž jako
profesor na Církevní konzervatoři
v Kroměříži.
V rámci koncertu zazní hudba raného až vrcholného baroka. Uslyšíte zobcové flétny, příčnou flétnu,
housle, violu, violoncello, fagot
a cembalo. V programu budou uvedena díla skladatelů A. Bertaliho,
J. Rittlera, A. Brűcknera, J. H.
Schmelzera, jejich skladby jsou
uchovány v rukopisech v jedné
z nejvzácnějších hudebních sbírek
Evropy na zámku v Kroměříži. Dále
se seznámíte se skladbami mistrů
vrcholného baroka A. Vivaldiho
a G. P. Telemanna.
Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín

Projekty „Integrace romské komunity“ na Zvláštní škole v Kojetíně
V závěru loňského školního roku 1999/2000 byl Okresním úřadem
v Přerově - referátem sociálních věcí a zdravotnictví vyhlášen konkurz
na vypracování projektu s tématem „Integrace romské komunity“. Zvítězil projekt naší školy, který měl název „Kulturně-vlastivědné poznávání Moravy“ Počátkem školního roku 2000/2001 se na ZvŠ uskutečnilo
pět poznávacích výletů do těchto měst: Vyškov na Moravě, (zookoutek,
vlastivědné muzeum), Brno (Muzeum Moravy, Špilberk, Stará radnice,
expozice akvarijních rybiček), Rožnov pod Radhoštěm (Dřevěné městečko, výstup na Pustevny a Radhošť), Boskovice (Westernové městečko) a Zlín (divadelní představení O chytré princezně).
Jednotlivých výletů se
průměrně zúčastnilo 32 dětí
z 1. a 2. stupně ZvŠ a pedagogický dozor zajišťovaný
čtyřmi učiteli a romskou asistentkou. Realizace tohoto
projektu byla pro žáky naší
školy velkým přínosem, zejména pro rozvoj jejich poznání, jelikož většina z nich
dosud znala pouze nejbližší
místa svého bydliště. Často
z finančních důvodů nebyli
nikdy ani na žádném školním výletě. Na poznávacích
výletech tak měli jedinečnou
možnost vnímat krásy kulturních památek a přírodních zajímavostí naší vlasti.

Dalším projektem, který se v současné době na naší škole realizuje je
projekt nazvaný „Romano jilo - Romské srdce“, který je zaměřen na
nácvik moderních i klasických tanců. Cílem tohoto projektu je především rozvoj hudebně pohybového nadání romských dětí. Vedoucí tanečního kroužku na naší škole je paní Milena Krištofová. Při nácviku
tanců vypomáhají bývalé žákyně naší školy Marcela Ondičová a Soňa
Kokyová. Přínosem realizace výše uvedeného projektu je nejen rozvíjení hudebně pohybového nadání dětí, ale i kladné formování jejich charakterových vlastností a účelné využívání volného času.
Dne 18.12.2000 vystoupil taneční kroužek naší školy na Zvláštní škole
v Příboře. Tato škola je družební školou ZvŠ Kojetín již 7. rokem. Každoročně dochází k setkání obou škol, přičemž jsou pravidelně pořádány
různé kulturní a sportovní akce. Vystoupení tanečního kroužku v Příboře bylo přínosem pro obě družební školy nejen v oblasti tanečního kroužku, ale i návodem pro další činnosti a akce, přispívající zvláště k výchově a rozvoji romských dětí.

Mgr. Hana Jarmerová,
učitelka
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Mgr. Bohumil Indrák, ředitel školy
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín informuje ...
„CO -KDY -KDE... S DOMEČKEM“

JAKÉ TO BYLO...

* ve středu 7. 2. 2001
„PUZZLIÁDA“ - 13.30 hod.- sál Masarykovo 8
(1. kolo pro děti 1.- 2.tříd)
* ve středu 14. 2. 2001
„VALENTÝNSKÁ“ - 16.00 hod.-sál Masarykovo 8
* v úterý 27. 2. 2001
„Hrajeme si s hlínou“ - pro MŠ

V sobotu 13.ledna 2001 prezentoval Město Kojetín country taneční
soubor MěDDM Kojetín „LUCKY WHILE“ na REGIONTOURU v Brně
s pásmem mexických tanců. (viz foto).
V pátek 19.ledna proběhl na MěDDM klubový podvečer pro mládež
s názvem „DANCE PARTY“. Součástí akce byla i beseda s Katkou,
mladou „AU PAIR“, která pracovala 2,5 roku v Anglii. Také v únoru se
můžete těšit na klubový páteční podvečer s tanečky a zajímavým hostem.
Ve středu 17.ledna proběhlo na hale SOU stavebního sportovní klání ZŠ Kojetína a Křenovic. Ve „Sportovním X boji“ soutěžila 6-ti členná
družstva druháků, třeťáků a čtvrťáků. Titul „Přeborník X boje pro rok
2001“ si odvezlo spolu s dortem a zlatými medailemi družstvo pod vedením Mgr Lubomíra Slaniny ze ZŠ Křenovice, 2.místo a stříbro skončilo na ZŠ Nám.Míru a bronzové medaile získalo družstvo ze Zvl.školy
Kojetín. (viz foto).

KAM O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
1. Příměstský tábor Kojetín : 19.2.-23.2.2001 (pro děti od 6-ti let)
2. Zimní tábor Hustopeče u Brna : 19.-23.2.2001 (pro děti od 3.třídy)
3. Zimní tábor Kunčice pod Kralickým Sněžníkem : 18.- 23.2.2001
(pro rodiče s dětmi)

VÝZVA PRO VŠECHNY MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
10.ledna 2001 vznikl při MěDDM v Kojetíně a za podpory Mateřské školy v Kojetíně „KLUB MAMINEK“.
Pokud máš, milá maminko, chuť přijít mezi nás se svou ratolestí, jsi srdečně vítána! Scházíme se pravidelně každou středu od 16.30 hod do
18 hodin v prostorách MěDDM a MŠ na Masarykově náměstí v Kojetíně. A co děláme ? Náplní těchto schůzek jsou nejen společné hry,
výtvarná a rukodělná činnost, ale i vzájemná konzultace problémů s dětmi, přednášky na různá témata. A co nabízíme dále? Přátelství,vzájemné
porozumění a snad i dobrý kolektiv. Za kolektiv maminek se na všechny těší: Mgr Petrovská Simona a Uherková Romana

Ze sportu
TJ Sokol Kojetín, oddíl stolního tenisu
Po turnaji mladších žáků, který byl uspořádán v pondělí 18. prosince
2000 pokračoval turnaj ve středu 20. prosince 2000 pro starší žáky.
Turnaje se zúčastnilo 15 chlapců a 8 dívek, hrálo se ve skupinách po
pěti hráčích, systémem každý s každým. Vítězové jednotlivých skupin
sehráli finále.
Mezi dívkami byla nejlepší Alena Šustová, druhá skončila Pavla Kobanová a třetí příčku obsadila Lenka Šafařiková.
V soutěži žáků se na prvním místě umístil Pavel Jurák, druhé místo
obsadil Josef Peřina a třetí skončil Michal Štolfa.
V letošním roce se zájem o stolní tenis v Kojetíně velmi rozšířil. Tréninků se pravidelně zúčastňuje kolem 40 žáků. V pondělí hrají mladší
žáci a ve středu starší žáci. Někdy je to velmi složitý úkol, poněvadž
v herně jsou jen tři stoly.
Po skončení závodní sezóny plánujeme uspořádání 5. ročníku Memoriálu Rudolfa Silnouška jak pro dospělé, tak i pro mládež.
V sobotu 16. prosince 2000 uspořádal Sokol Tovačov turnaj, kterého se pravidleně zúčastňují i hráči našeho oddílu. Letošního ročníku se
zúčastnilo 10 hráčů našeho oddílu. V konkurenci padesáti hráčů nové
krajské organizace stolního tenisu Olomouckého kraje dosáhl velmi pěkného umístění člen našeho oddílu Bohdan Malý, který skončil na krásném třetím místě. V turnaji hráli hráči nového kraje jak divize, tak kraj-

ského přeboru.
V neděli 6. ledna 2001 začínají odvetné části okresního přeboru, ve
kterém si velmi dobře vedou naše družstva. A mužstvo je na 3. místě
I. třídy, B družstvo je na 2. místě II. třídy a C družstvo pod vedením Ol.
Frűhbauera, složené z mladších hráčů, je na 9. místě II. třídy okresního
přeboru. Všechna tato družstva mají možnost své postavení ještě zlepšit, vždyť naši hráči mívají obvykle druhou polovinu soutěží každoročně
lepší.
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Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

TJ SLAVOJ KOJETÍN
Přípravné zápasy fotbalistů TJ Slavoj Kojetín na stadionu
Morava Kojetín
sobota 3. února 2001 ve 14.00 hodin
Kojetín A : Záříčí
sobota 10. února 2001 ve 14.00 hodin
Kojetín A : Nezamyslice
neděle 18. února 2001 ve 14.00 hodin
Kojetín A : Lobodice
sobota 24. února 2001 ve 14.30 hodin
Kojetín A : Němčice
Od 12.30 hodin předzápas dorostu Kojetín : Rataje.
Srdečně zve TJ Slavoj Kojetín
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Blahopřání

Kam za kulturou
7. února 2001 - středa
Pražská komorní zpěvohra uvádí LIDOVOU OPERETU
PODSKALÁK.
Účinkují pražští herci - v hlavní roli Josef Zíma. Režie: M.
Grisa
Začátek představení: 19.30 hodin - Sokolovna Kojetín
Vstupné: 80,- 70,- 60,- Kč

Dne 20. ledna 2001 oslavili zlatou svatbu manželé
Pavla a Ladislav Babiánkovi
z Kojetína.
Hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího požehnání do
dalších let přejí děti Marie a Ladislav s rodinou.
INFORMACE PRO ČTENÁŘE

21.února 2001 - středa
DS Hanácká scéna při MěKS Kojetín uvádí lehkovážnou komedii Oscara Wilde „Jak je důležité míti Filipa“ v režii Františka
Konečného. Začátek představení: 19.30 hodin - Sokolovna
Kojetín, vstupné 30,- Kč

Vážení čtenáři,
vzhledem k výkladu jednotlivých ustanovení zákona č.101/2000
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nemůžeme
v Kojetínském zpravodaji nadále zveřejňovat jména našich jubilantů,
ani jména zemřelých spoluobčanů.
Rádi bychom však v Kojetínském zpravodaji tuto společenskou rubriku i nadále zachovali. Příbuzní našich jubilantů a pozůstalí po zemřelých mají proto možnost požádat redakci zpravodaje o zveřejnění blahopřání jubilantům, případně vzpomínky na zemřelé. Tato služba bude
bezplatná.
Děkujeme za pochopení.
Redakční rada Kojetínského zpravodaje
Komise pro občanské záležitosti Rady města

PLESOVÁ SEZÓNA
10. února 2001 - sobota

HANÁCKÉ BÁL
K tanci a poslechu hraje Dechová hudba z Pivína a cimbálová
muzika Dubina.
Začátek: 20.00 hodin - Sokolovna Kojetín
Vstupné: 60,- Kč, místenka: 10,- Kč

!PŘIPRAVUJEME!

17. února 2001 - sobota

FARNÍ PLES a pochovávání basy

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DÁNSKO-ŠVÉDSKO

Začátek: 20.00 hodin - Sokolovna Kojetín

ve dnech 22. - 25.5.2001.
Cena zájezdu : 6.900,- Kč zahrnuje dopravu
autobusem OAZA, 3x ubytování, 3x snídani,
3x trajekt, průvodce.
Bližší informace a přihlášky:
Městské kulturní středisko Kojetín
tel.0641/762046

10. března 2001 - sobota

COUNTRY BÁL
Začátek: 20.00 hodin - Sokolovna Kojetín
17. března 2001 - sobota

DĚTSKÝ KARNEVAL
Začátek: 14.00 hodin - Sokolovna Kojetín

Dětské zimní radovánky
Městské kulturní středisko
v Kojetíně vyhlašuje

KURZ TANEČNÍ
VÝCHOVY PRO
POKROČILÉ
Bližší informace:
MěKS Kojetín, paní Šimková,
tel.: 0641/76 20 46.
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