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Přání do nového roku
Vážení spoluobčané,
Pomalu doznívá ono krásné vzrušení, které každoročně prožíváme v období před a v průběhu
snad nejkrásnějších svátků - svátků vánočních.
Stromečky ještě svítí za okny domů a na očích
máme určitě i hromádku vánočních a novoročních přání, která byla doručena asi každému
z nás od blízkých, přátel a obchodních partnerů.
Téměř každé z těch přání je jiné, a přesto jsou
všechna stejná nebo podobná obsahem. Navzájem jsme si totiž přáli šťastné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, samé úspěchy a podobně. V jednom z přáníček, které jsem obdržel
a které mě inspirovalo k napsání těchto řádků, je
uvedeno: „Ať radost vánočních svátků přetrvá
v srdci po celý rok!“ Je to přání krásné a já vám
všem přeji, aby přání, která jsme dostali a nebo
opačně napsali nebyla pouhými frázemi, ale smě-

řovala opravdu od srdce k srdci a vydržela nám
po celý rok.
Jaký bude rok 2002, který právě začíná? Určitě pro většinu z nás bude znamenat hodně práce, starostí a řadu všedních dnů. Bude to rok zvýrazněný událostmi v oblasti politického života,
protože budeme volit naše zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v závěru roku
i do zastupitelstev měst a obcí.
Ať je to současně i rok úspěchů ve vašem životě rodinném a pracovním, ať je to rok, ve kterém
se občas budete umět zastavit a potěšit z obyčejných a přesto krásných věcí, rok ve kterém si
najdete čas na svoje děti, rodinu, záliby a koníčky a odpočinek.
Takže vám, vážení spoluobčané, ze srdce přeji
šťastné vykročení do roku 2002.
Ing. Mojmír Haupt
starosta města
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín na prosincovém zasedání projednávala mimo jiné tuto problematiku:
- souhlasila se zveřejněním prodeje části pozemku parcela č.
10 - zahrada - v k.ú. Kovalovice o výměře cca 200m2 a části
pozemku parcela č. 603/7 ostatní plocha v k.ú. Kojetín o
výměře 24m2
- souhlasila se zveřejněním pronájmu části pozemku parcela
č. 603/7 - ostatní plocha v k.ú.
Kojetín, ulice Nádražní, o výměře 18 m2 a se zveřejněním
pronájmu garáže v areálu Základní školy Kojetín, nám.Míru
83, o výměře 20m2
- schválila pronájem části pozem-

ku parcela č. 3 - zahrada- v k.ú.
Popůvky o výměře 63m2 panu
Jaromíru Vrbovi a pronájem
části pozemku parcela č.
5751/1 - ostatní plocha v k.ú.
Kojetín o výměře 48m2 manželům Večerkovým
- projednala tři návrhy obecně závazných vyhlášek a to: Obecně závazné vyhlášky č.4/2001,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kojetín,
včetně systému nakládání se
stavebním odpadem; druhým
projednávaným návrhem byla
Obecně závazná vyhláška č. 5/
2001 o místním poplatku za
provoz systému shromažďová-

ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; třetím návrhem byla Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 o zimní údržbě místních komunikací
- souhlasila s uzavřením smlouvy
o nájmu nebytových prostor
v objektu Základní umělecké
školy Kojetín mezi Městem
Kojetín a Základní uměleckou
školou Kojetín
- schválila termínový a obsahový
plán jednání RM na rok 2002
- schválila uzavření mandátní
smlouvy mezi Městem Kojetín
a firmou RTS, a.s. Brno ve věci
odborné a technické pomoci
při realizaci veřejné zakázky na
akci „Rekonstrukce sladovny v
Kojetíně na byty“; cena díla

představuje částku 68 tis. Kč
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s. ve věci zpracování
a dodání podkladů pro podání žádosti o poskytnutí finanční podpory v rámci programu „Výstavba a
technická obnova ČOV a kanalizace“; cena díla činí 60 tis. Kč
- vzala na vědomí rezignaci Mgr.
Bohumila Navrátila na funkci
předsedy Komise pro bytové
otázky a vyslovila mu za dlouholetou práci v této funkci poděkování
- schválila zápis do Kroniky města Kojetín za rok 2000.

vé za částku 350 tis. Kč.
Po obsáhlejší diskusi, z níž
vyplynulo, že je dobře, když se
ve městě objevil zájemce o využití objektu ke sportovnímu a
zábavnímu účelu, zastupitelstvo schválilo prodej budovy
kina panu Ing. Dušanu Medunovi za částku 100 tis.Kč.
Zastupitelstvo po projednání schválilo také předložené
návrhy obecně závazných vyhlášek, týkajících se likvidace
odpadů ve městě a způsobu
úhrady za likvidaci odpadů .
Nově je zavedena úhrada nákladů na likvidaci odpadů jako

místní poplatek a pro letošní
rok představuje na občana
částku 360,-Kč.
Zastupitelstvo zvolilo paní
Alenu Horákovou přísedící
Krajského soudu Ostrava,
pana Vratislava Chovance,
Františka Koppa a paní Marii
Nakládalovou přísedícími
Okresního soudu Přerov na
funkční období 2002-2006.
V závěru jednání jmenovalo
zastupitelstvo pana Zdenka
Voždu členem Finančního výboru zastupitelstva města.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Z jednání Zastupitelstva města
Dne 11. prosince se sešlo v obřadní síni Městského úřadu v Kojetíně zastupitelstvo města k poslednímu zasedání v roce
2001.
V úvodu jednání schválilo
rozpočtové provizorium Města Kojetín na období leden
2002, a to ve výši 7 mil. Kč.
Současně schválilo přijetí kontokorentního úvěru od ČS a.s.
do výše 3 mil. Kč. Kontokorentní úvěr, jehož přijetí schválilo zastupitelstvo na začátku
roku 2001, nebyl do doby za-

sedání zastupitelstva čerpán.
Nový úvěr může být čerpán a
splacen v období 1 roku od
schválení a podepsání smlouvy.
V oblasti nakládání s majetkem schválilo zastupitelstvo
drobné prodeje pozemků, tentokrát převážně v místních částech Kovalovice a Popůvky.
Schválilo také za stejných podmínek nově prodej bytu v Nádražní ulici č. 908/2, když
předchozí zájemkyně od záměru odstoupila. Prodej bytu č.
339/5 ve Sladovní ulici byl
schválen slečně Janě Mirvaldo-

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Ceny vodného a stočného pro rok 2002
S platností od 1. 1. 2002 zvyšuje naše společnost ceny za dodávku vody z veřejného vodovodu a za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.
Zvýšení ceny našich služeb je vyvoláno nárůstem nákladů na výrobu a distribuci pitné vody, zejména s ohledem na zavedení poplatků
za odběr podzemní vody, odváděného státu, který jsme povinni platit na základě nového zákona o vodách platného od 1. 1. 2002.
Současně u pitné vody dochází k nárůstu odpisů díky zvýšení základního kapitálu převzetím vodohospodářských zařízení od obcí do
majetku společnosti.
V oblasti čištění odpadních vod se na nárůstu ceny podílí především modernizace čistírenských a kanalizačních zařízení tak, aby jeho

provoz vyhovoval požadavkům nově vydaných předpisů z oblasti
ochrany životního prostředí, které stanovují přísnější limity zbytkového znečištění vypouštěného do vodních toků.
Ceny za naše služby budou, stejně jako v uplynulém roce, stejné
pro všechny kategorie odběratelů, tj. jak pro domácnosti, tak i pro
ostatní odběratele.
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Nové ceny jsou:
vodné 20,10 Kč včetně DPH
stočné 13,60 Kč včetně DPH
Ing. Miroslav Dundálek
ředitel společnosti
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Informace pro občany
Vážení spoluobčané,
na základě změny zákona o odpadech, schválilo zastupitelstvo města na
svém jednání dne 11. 12. 2001 nové obecně závazné vyhlášky, týkající se
nakládání s odpady v městě Kojetín.
1. Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kojetín, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kojetín - tato vyhláška určuje způsob nakládání s odpady v městě Kojetín.
2. Obecně závazná vyhláška č. 5/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - (dále jen vyhláška o místním poplatku za komunální odpad) - tato vyhláška určuje podmínky pro úhradu poplatku za komunální odpad. (Poplatek je stanoven ve výši 360,- Kč na osobu ročně. U
staveb určených nebo sloužících k rekreaci je poplatek hrazen v částce
stanovené za 1 osobu ročně, tzn. 360,- Kč/ročně. Poplatek je možné uhradit
na celý rok do 28. 2. kalendářního roku nebo v pololetních splátkách do
28. 2. a do 31. 8. kalendářního roku).
Vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední desce.
Upozorňujeme, že vyhláška o místním poplatku za komunální odpad se

vztahuje na všechny osoby hlášené k trvalému pobytu v městě Kojetín (včetně
cizinců s trvalým pobytem na území města Kojetín) dále pak na fyzické
osoby, které jsou vlastníky staveb určených nebo sloužících k individuální
rekreaci v k.ú. Kojetín, Popůvky u Kojetína a Kovalovice u Kojetína.
V souvislosti s poplatkovou povinností všech fyzických osob hlášených k
trvalému pobytu však zákon umožňuje, aby za domácnost byl poplatek
odváděn jedním společným zástupcem - tak se zjednoduší placení poplatku
u osob, které spolu trvale žijí a mají stejný trvalý pobyt. Za stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci hradí poplatek vlastník stavby. Od 1. 1.
2002 nebude možné, aby správci objektů zasílali poplatek za osoby v rámci
služeb spojených s nájmem bytu - tato skutečnost se týká především těch
občanů, kteří bydlí v domech ve vlastnictví Stavebního bytového družstva v
Kojetíně, v domech, které jsou ve správě spol. s r.o. TECHNIS Kojetín,
příp. domy ve vlastnictví fyzických a právnických osob, které své nemovitosti pronajímají. Každý občan, případně společný zástupce za domácnost
musí odevzdat přihlášku k registraci do 31.1.2002 na MěÚ Kojetín (odbor
majetku a investic města, I. patro dveře č. 111). Přihlášky na registraci
staveb určených nebo sloužících k rekreaci budou vydávány vlastníkům staveb přímo na MěÚ Kojetín. Věříme, že změny, které bylo nutné na základě
nového zákona provést pochopíte a děkujeme Vám za spolupráci.

Obecně závazná vyhláška 4/2001
Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kojetín,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na
území města Kojetín.
Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 11. 12. 2001 v souladu s ust. §
10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
(dále jen zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Závaznost obecně závazné vyhlášky
(1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Kojetín (dále jen systém nakládání s komunálním odpadem), včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na
území města Kojetín (dále jen systém nakládání se stavebním odpadem).
(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro:
a) každou fyzickou osobu, která má ve městě Kojetíně včetně jeho místních
částí trvalý pobyt,
b) každou fyzickou osobu, která v k.ú. Kojetín, Popůvky u Kojetína a Kovalovice u Kojetína vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
c) pro všechny původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu
odpadů1 jako odpad podobný komunálnímu odpadu, pokud na základě písemné smlouvy s Městem Kojetín využívají systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného Městem Kojetín,
d) každou fyzickou osobu, která se na území města Kojetín zdržuje.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se mimo pojmy uvedené v § 4
zákona rozumí:
a) využitelný odpad je ten odpad, který se dá použít jako druhotná surovina
(sklo, papír, plasty aj.),
b) zbytkový odpad tj. komunální odpad po vytřídění nebezpečného a využitelného odpadu (smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady),
c) velkoobjemový odpad je ten odpad, který s ohledem na své rozměry či
hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob,
d) biologický odpad (bioodpad - odpad rostlinného původu),
e) odpad z odpadkových košů,
f) stavební odpad je ten odpad, který vzniká ze stavební činnosti (výkopová

zemina, zdící materiály aj.) nebo při demolicích staveb (zdivo, beton aj.),
g) svozové vozidlo - vozidlo oprávněné osoby určené ke svozu odpadu,
h) osoba provádějící svoz komunálního odpadu je oprávněná osoba, která
má uzavřenou s Městem Kojetín smlouvu o nakládání s příslušnými složkami komunálního odpadu dle čl. 2 odst 1 této vyhlášky (TECHNIS Kojetín,
spol. s r.o., Biopas Kroměříž spol. s r.o., aj.).
Čl. 3
Systém nakládání s komunálním odpadem
(1) Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou určeny tyto sběrné
nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice o objemu 110 l a kontejnery o objemu 1100 l
- typy nádob jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky) pro odložení zbytkového odpadu po vytřídění. Tyto nádoby mohou být ve vlastnictví fyzických,
příp. právnických osob nebo pronajaty od osoby provádějící svoz komunálního odpadu; nádoby musí být k vyprázdnění přistaveny v den svozu ke
komunikaci, na které je odběr prováděn a poté opět z veřejného prostranství odstraněny (neplatí pro 1100 l kontejnery); termíny svozu se zveřejňují
na místě k tomu obvyklém2
b) kontejnery na využitelný odpad, které jsou rozmístěny na stanovištích
v Kojetíně - stanoviště jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky. Sběr je prováděn osobou provádějící svoz komunálního odpadu
c) sběr nebezpečného odpadu - je zajištěn svozovými vozidly a mobilními
kontejnery oprávněné osoby - jejich přistavení do jednotlivých částí města
se zveřejňuje na místě k tomu obvyklém, svoz je zajišťován 2x ročně,
d) velkoobjemový odpad - přistavení kontejnerů do jednotlivých částí města
se zveřejňuje na místě k tomu obvyklém, svoz je zajišťován min. 2x ročně,
e) biologický odpad - přistavení kontejnerů do jednotlivých částí města se
zveřejňuje na místě k tomu obvyklém, svoz je zajišťován min. 2x ročně.
(2) Využití a odstranění odpadu
a) využitelný odpad bude předáván k využití osobě provádějící svoz komunálního odpadu
b) ostatní komodity (zbytkový odpad, nebezpečný odpad, velkoobjemový
odpad, biologický odpad, odpad z odpadkových košů) budou předávány
k odstranění osobě provádějící svoz komunálního odpadu.
(3) Původci odpadu, kteří produkují v městě Kojetín odpad zařazený podle
Katalogu odpadů 1 jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využít systému nakládání s komunálním odpadem stanoveným městem Kojetín touto
obecně závaznou vyhláškou na základě písemné smlouvy s Městem Kojetín.
Čl. 4
Systém nakládání se stavebním odpadem
(1) Nakládání se stavebním odpadem vzniklým při stavební činnosti fyzic-
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kých osob, zajišťuje osoba provádějící svoz komunálního odpadu. Sběr stavebního odpadu se provádí do kontejnerů a odstranění se provádí na náklady fyzické osoby. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odstranění stavebního odpadu odvozem stavebního odpadu na skládku odpadů či využití
(např. recyklace) tohoto odpadu vlastními prostředky, popř. jiným zákonným způsobem.
Čl. 5
Povinnosti fyzických osob a původců odpadů
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat třídit a předávat k využití
a odstraňování podle systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.
(2) Fyzické osoby jsou povinny prokázat na výzvu Městského úřadu Kojetín
jak naložily se svým stavebním odpadem.
(3) Pro původce, kteří se do systému nakládání s komunálním odpadem
města Kojetín zapojí, platí stejné povinnosti jako pro fyzické osoby, uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
Čl. 6
Sankce
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
postihováno podle platných právních předpisů.3
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2000,
o nakládání s odpady ve městě Kojetíně ze dne 27.6.2000.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
NA VYUŽITELNÝ ODPAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta

ul. Dvořákova - ul. Rumunská
ul. Dudíkova - Restaurace Morava
ul. Dudíkova - parkoviště u d.č. 1247
ul. Nová - dvůr
ul. Nová - kotelna
ul. Nová - konec slepé ulice
ul. Tyršova - u prodejny Pramen 7 plus
ul. Tyršova - tržiště
ul. 6. května - dům s pečovatelskou službou
nám. Míru - u finančního úřadu
nám. Masarykovo - u d.č. 8 (Okresní dům)
ul. St. Masara - dům s pečovatelskou službou
ul. Sladovní - u d.č. 1186
ul. Družstevní - u prodejny Pramen 7 plus
ul. J. Peštuky - dům s pečovatelskou službou
ul. J. Peštuky - u d.č. 1320, 21
ul. Sladovní - u d.č. 339
ul. Polní - trafostanice
ul. Sladovní - prodloužená slepá ulice
ul.Nádražní - park u ČD
Kovalovice
Popůvky

Obecně závazná vyhláška 5/2001
Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 11. 12. 2001 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §
15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Kojetín (dále jen „obec“) vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Kojetín, odbor majetku a investic města (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, pokud zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
(3) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt
nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální
rekreaci.
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být
poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data
narození osob, za které poplatek odvádějí (domácností se pro účely této
vyhlášky rozumí osoba nebo osoby, které spolu žijí a mají stejný trvalý pobyt v obci),
b) fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzic-

ká osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka
podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 360,- Kč a je tvořena:
a) z částky 231,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a
b) z částky 129,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 833.723,90 Kč a byly
rozúčtovány takto:
náklady r. 2000
833.723,90 Kč
počet poplatníků
6482
skut. náklady na poplatníka a rok
28,62 Kč
zaokr.
129,-Kč
(1) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby,
která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního
roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 4
Osvobození
(1) Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které správci poplatku prokáží, že
se dlouhodobě, minimálně však 3 kalendářní měsíce, nezdržovaly v místě
svého trvalého pobytu a to z důvodu pobytu v nemocnici, v zahraničí. Osvobozeny budou pouze na dobu, kterou prokáží písemným dokladem. V
případě vzniku osvobození v průběhu kalendářního roku se poplatek
osvobozuje v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců osvobození v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v
průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhod-
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ný stav na konci tohoto měsíce.
(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen
oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ve lhůtě do
15 dní ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
Tuto skutečnost doloží písemným dokladem viz. odst. 1.
(3) Zánik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu v 15-denní lhůtě ode dne, kdy
nastala tato skutečnost.
Čl. 5
Splatnost
(1) Poplatek je splatný:
a) nejpozději do 28. 2. kalendářního roku nebo,
b) ve dvou splátkách do 28. 2. a 31. 8. kalendářního roku.
(2) Při vzniku poplatkové povinnosti po termínu stanoveném v odst. 1 je
poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 6
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit
správci poplatku v termínu do 31.1.2002 údaje uvedené v Přihlášce k
registraci, která je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha č. 1.
(2) Poplatník podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit
správci poplatku v termínu do 31.1.2002 údaje uvedené v Přihlášce k
registraci, která je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha č. 2.
(3) Je-li poplatek odváděn za domácnost společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, jsou tyto osoby
povinny oznámit správci poplatku jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
(4) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny:
- trvalého pobytu (poplatník uvedený v čl. 2 písm. a) této vyhlášky
- vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci (uvedený v čl. 2 písm. b) této vyhlášky)
a to nejpozději do 15 dnů, kdy tato skutečnost nastala.
Čl. 7
Sankce
(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce
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poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.
(2) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy
vyplývající z této vyhlášky, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do
tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková)
povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zákon ČNR č. 337/
1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka poplatek snížit nebo
prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
Čl. 10
Přechodné ustanovení
Vznikla-li poplatková povinnost k poplatku za komunální odpad před účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.
Poplatek za komunální odpad se zaplatí (vyměří) v poměrné výši připadající
na období do 31.12.2001. Byl-li poplatek za komunální odpad zaplacen
před účinností této vyhlášky i na období po účinnosti této vyhlášky, považuje se část ve výši přesahující poměrnou část poplatku připadající na období
do 31.12.2001 za zálohu na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost na
odpovídající místní poplatek. Není-li tento postup možný, považuje se tato
část poplatku za přeplatek.
Čl.11
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad č.
1/2000 ze dne 27. 6. 2000.
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta

MĚSTO KOJETÍN
STAROSTA MĚSTA KOJETÍN
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

LEDNOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ

V ÚTERÝ 29. LEDNA 2002
OD 15.00 HODIN
V SÁLE SOKOLOVNY KOJETÍN.
NA PROGRAMU JEDNÁNÍ BUDE MIMO JINÉ:
- SCHVÁLENÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2002
- NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA
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Zprávy z mikroregionu
Vzhledem k nástupu nového roku jsme oslovili starosty některých měst a obcí mikroregionu střední Haná, aby nám
sdělili, čeho by chtěli v rámci svých měst a obcí dosáhnout v roce 2002, který je zároveň posledním rokem tohoto
volebního období.
Troubky: „Především bychom chtěli dokončit výstavbu čistírny odpadních
vod, rekonstrukci nízkého napětí a veřejného osvětlení, to vše do konce
pololetí. Do konce května 2002 pak chceme provést opravy místních komunikací za 4,5 mil. Kč. Mimo to máme v plánu opravit i některé chodníky
a pokud vyjde dotace z programu obnovy venkova, pak i opravit fasádu na
budově školy.“
František Němčák
Uhřičice: „Hlavně provést přístavbu budovy hasičské zbrojnice a dořešit
opravy komunikací na Rajčudě a u hřiště. Dále by mělo dojít k úpravě remízů na štěrkovišti, ke stavbě stezky pro cyklisty u silnice do Kojetína a opravám kanalizace. Pokud se podaří vše nebo alespoň část z těchto plánů,
budu spokojen.“
Zdeněk Tichý
Náves v Troubkách
Oplocany: „Chtěl bych, abychom dokončili všechny úkoly tohoto volebního období. Nejdůležitější bude asi rekultivace a výsadba na naší skládce,
která kdysi sloužila deseti obcím. Nyní by zde měla vzniknou zelená plocha
a remízek pro zvěř. Také bychom chtěli provést opravu hřbitova, dlažby ve
škole a některých chodníků.“
Karel Šálek

Tovačov: „Především bych přála všem našim spoluobčanům pevné zdraví
a mír. V letošním roce bude pro nás prioritou dokončení rekonstrukce zámecké kaple, výstavba nových rodinných domků a vybudování kanalizace
v místní části Annín.“
Zdenka Dopitová

Oplocany

Tovačov od Mlýnského náhonu

Lékařský seminář
Na několika řádcích bych se rád podělil se svými pocity
z letošního již V. lékařského semináře.
Šlo již o tradiční,
jubilejní lékařský seminář, který se uskutečnil dne 8. prosince
2001 v prostorách Městského kulturního střediska a tematicky byl zaměřen na onemocnění cév.
Autoři svých odborných sdělení demonstrovali své zkušenosti
a výsledky léčby žilních, tepen-

ných i mízních onemocnění a jejich komplikaci, se kterými se setkávají ve své každodenní práci
v nemocnicích a ambulantních
pracovištích. Během polední přestávky a rautu se bohatě diskutovalo na již přednesená témata.
Odpolední blok přednášek byl
zaměřen na léčbu a to onemocnění tepen a žil a to zvláště na
léčbu invazivní, chirurgickou.
Součástí semináře byla i výstava farmaceutických firem, které
představily své výrobky a podílely se sponzorsky na finančním zajištění semináře, za což jim patří

dík organizátorů.
Seminář končil v 17 hodin vyčerpáním všech témat, ale ne vyčerpáním účastníků, kteří ještě
těsně před odjezdem domů dokončovali své odborné diskuse.
Pro nás organizátory je potěšující, že s narůstajícím počtem
setkání se zvyšuje i zájem lékařů
ze vzdálenějšího okolí a že na
našem semináři mají zájem presentovat výsledky své práce i kolegové z fakultních nemocnic
Olomouc, Ostrava a Brno.
Příjemné a representativní prostředí, jako každoročně na vyso-
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ké profesionální úrovni, zajišťovaly pracovnice Městského kulturního střediska a Bistro UNO
paní Hodanové. Audiovizuální
techniku bezchybně zvládli Ing.
Jiří Ston a Ing.Vladimír Berg.
Jsem přesvědčen, že i letos to
nebyla v tom předvánočním shonu pro nikoho z nás nudná a promarněná sobota a že si každý
z nás obohatil své medicínské
zkušenosti a pro svůj obor si odnesl ze semináře hodně nových
poznatků.
MUDr. Pavel Matoušek

Kojetínský zpravodaj
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EVA ZONKOVÁ
členka ASOCIACE VIZÁŽISTŮ A STYLISTŮ ČR

VÁS UPRAVÍ
K PŘÍLEŽITOSTEM JAKO JE
SVATBA - PLES - SPOLEČENSKÝ VEČÍREK
OBCHODNÍ JEDNÁNÍ - DISKOTÉKA
FOTOGRAFOVÁNÍ

POMŮŽE VÁM
S DOLADĚNÍM VAŠÍ VIZÁŽE A STYLU

VOLAT MŮŽETE:
PONDĚLÍ - SOBOTA
8.00 - 20.00 HODIN
TEL.: 0641 / 76 30 40 NEBO MOBIL: 0606 / 49 27 31
web.quick.cz/visage_style
e-mail: eva.zonkova@quick.cz
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Rozhovor s pracovnicemi Charity v Kojetíně
Kojetínská charita v posledním
období značně zvýšila svou aktivitu, začala vyvíjet činnost
v budově bývalého internátu
v Kroměřížské ulici a protože se
chystá Tříkrálová sbírka, oslovili jsme ekonomku Světlanu
Němčákovou a předsedkyni charitní rady Jiřinu Páleníkovou.
Mohli byste našim čtenářům objasnit pojem „Charita“, z čeho
vznikl a jak je tato organizace
financována? Mám totiž pocit,
že většina občanů spojuje charitu s římsko - katolickou církví, nadacemi, městem apod. a
nezná smysl a náplň Vaší činnosti.
Jsme organizace, jejímž cílem je naplňovat poslání, které je odvozeno
od jejího latinského názvu Caritas,
což znamená milosrdná láska. Pokud
chceme blíže objasnit pojem „milosrdná láska“, pak je to láska a pomoc všem, bez rozdílu národnosti,
vzdělání, barvy pleti, náboženství...
Možná znáte podobenství z Bible, ve
kterém milosrdný samaritán pomohl ubohému, zbitému a okradenému
chudákovi, kterého našel ležet na
cestě. Mohl mu pomoc právě díky
tomu, že měl srdce otevřené pro
potřeby druhých a peněžní prostředky na zaplacení pobytu v hostinci
s náležitou péčí o jeho uzdravení.
A nejinak je to s námi. Abychom
však mohli pomáhat potřebným, potřebujeme ke své činnosti, tak jako
všechny humanitární organizace, finanční prostředky a mimo profesionálních pracovníků i pomoc dobrovolníků. Činnost charity je financována z části z projektů, vypisovaných
ministerstvem práce a sociálních věcí
nebo ministerstvem zdravotnictví
(70%), z části z vlastních prostředků, které jsou tvořeny příspěvky obcí,
dary občanů či ze sbírek (30 %).
Mohli byste něco říci k historii
a činnosti charity na území Ko-

jetína. Vím, že se vystřídalo několik ředitelů, jaká je situace
dnes?
Charita byla v Kojetíně ustavena
na základě žádosti farníků církve římsko-katolické od 1. 6. 1999 a její oblast působení byla vymezena farností Kojetín, Křenovice, Měrovice
a Polkovice . Jejím ředitelem v té
době byl pan František Matoušek
a předsedou rady charity pan Miroslav Zdráhal. Šlo o dobrovolné sdružení věřících, které dalo první impuls
k tomu, aby v Kojetíně vznikla Charita s profesionálními pracovníky.
Od 1.května roku 2000 byl Janem
Graubnerem, arcibiskupem olomouckým, pověřen vedením Charity Kojetín Mgr. Jan Tomiga, ředitel
Oblastní charity Přerov, s tím, aby
do konce roku 2000 vypracoval ve
spolupráci s místním duchovním
správcem P. Mgr. Pavlem Ryšavým
návrh činnosti Charity Kojetín od
1.ledna 2001. To se povedlo a od
1.ledna 2001 byl novým ředitelem
jmenován RNDr. Jaroslav Kopřiva.
Jaká je současná situace v kojetínské charitě, kolik má pracovníků a o které lidi nebo skupiny lidí se stará?
V současné době má naše charita
mimo ředitele, který pracuje jako
dobrovolný pracovník, čtyři profesionální pracovníky. V roce 2000 byl
zahájen projekt s názvem Klub romských dětí a žen, jehož činnost se
velmi nadějně rozvíjí a ukazuje se být
velmi potřebná a prospěšná. Děti zde
vedeme tak, aby zvládaly nejen školní povinnosti, ale aby též získávaly
návyky a dovednosti, které budou potřebovat ve svém dalším životě. Samozřejmě je zde řada zájmových aktivit, kterým se děti mohou věnovat.
Romské ženy se učí v kurzech vaření a pečení hospodárně vést svou domácnost a uvědomovat si svou odpovědnost za správný životní styl rodiny. Na tomto úseku pracuje jeden
pracovník na celý úvazek a jeden pracovník na poloviční úvazek.
Od dubna
roku 2001
bylo dáno do
provo zu Krizové centrum
pro matky
s dětmi v tísni. Kapacita centra je
v současné
době až 15

lůžek. Přestože jsme začínali ve skromných podmínkách a s jedním profesionálním pracovníkem na
tomto úseku,
rozvinula se
tato činnost
velmi dobře.
Za 3/4 roku
své existence
poskytlo centrum přibližně 2.300 noclehů matkám a jejich dětem. Činnost centra
se však neomezuje pouze na poskytnutí noclehů, ale naši pracovníci ve
spolupráci s dalšími odborníky, ať již
z řad odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kojetín, okolních
okresních úřadů, lékařů a dalších
hledají účinnou pomoc pro matky a
jejich děti v kritických životních situacích.
Jak hodnotíte vztah veřejnosti,
ale také města k Vaší práci, chápou, nebo lépe řečeno chtějí
naši spoluobčané pochopit o co
Vám jde?
Pokud mám hodnotit spolupráci
Města s naší organizací, musím říct,
že se vyvíjí na velmi dobré úrovni.
Jak vedení města, tak i zastupitelstvo
v minulém období podpořilo naši činnost, má pro ni pochopení a finančně se spolupodílelo se na vybudování Krizového centra a v loňském roce
i na jeho provozních nákladech. Stejně tak je to se spoluprací s Nadačním fondem sester Josefy a Marie
Mildnerových, od kterého má charita v Kroměřížské ulici pronajatý dům
pro svou činnost. Bez pomoci, pochopení a finanční pomoci správní
rady této nadace by se nemohla činnost charity dále rozvíjet.
Co se týče spoluobčanů, myslím
si, že většina z nich chápe nutnost
pomáhat potřebným. Svědčí o tom
například výsledek Tříkrálové sbírky
či charitní šatník, do něhož přispívají naši občané nepotřebným šatstvem
a který je pomocí finančně slabým
rodinám. Pomalu se také začínají
hlásit dobrovolníci, kteří mají o práci v charitě zájem a potěšitelná je
i ta skutečnost, že jsou také z řad mladých lidí.
Připravujete Tříkrálovou sbírku,
co od ní očekáváte a jak hodnotíte ty předchozí?
Příprava Tříkrálové sbírky u nás
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v Kojetíně , stejně jako v jiných městech a obcích, je akce, do které je
zapojeno mnoho dobrovolníků - ať
dětí nebo dospělých, bez jejichž obětavé pomoci by se nedala realizovat.
V loňském roce bylo v kojetínské
farnosti vybráno 63.817, 40 Kč. Výtěžek sbírky byl odveden na Sdružení České katolické charity v Praze.
Z této částky obdržela naše charita
na činnost částku 31.078,70 Kč.
Zbývající finanční prostředky byly
poskytnuty jako přímá pomoc lidem
v nouzi, část byla určena na humanitární sklad v Otrokovicích a část
jako humanitární pomoc do zahraničí.
Charita Kojetín použila ze sbírky
17 tis. Kč na provoz Krizového centra, částku 12.361 Kč poskytla jako
přímou pomoc 6 rodinám z kojetínské farnosti a 1.717,70 Kč činily náklady na zajištění sbírky .
Výtěžek letošní sbírky bude použit stejně jako v loňském roce. Věříme, že většina občanů je schopna
vnímat těžkosti druhých a je také
ochotna pomoci řešit jejich problémy, například prostřednictvím finančního daru.
Jaké přání máte do roku 2002?
Charitě Kojetín bych chtěla popřát
do nového roku, aby se jí dařilo najít
u našich spoluobčanů otevřená srdce pro pomoc potřebným, jakož i realizovat další záměry, a to převzetí
Charitní ošetřovatelské péče od Oblastní charity Přerov a projektovou
přípravu Denního stacionáře pro
seniory, jež má napomoci v rodinách řešit péči o nesoběstačné rodiče či prarodiče.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji
kojetínské charitě hodně úspěchů v její záslužné činnosti.
Otázky: ing. J. Šírek
Foto: archiv kojetínské charity
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Významné osobnosti města Kojetína

Akademický sochař ZDENĚK
KRYBUS vstoupil do výtvarného života v období druhé světové války,
která ovlivnila jeho myšlení a citové
vnímání života a světa.
Narodil se 21. srpna 1923 v Kojetíně. V raném mládí ztratil otce
a brzy po něm i matku. Již jako školák projevoval velké kreslířské nadání. V roce 1942 vstoupil do Školy
umění ve Zlíně s perspektivou stát
se malířem. Jeho kresby se vyznačovaly jistotou linie a správným postřehem formy. Profesor Vincenc

Makovský právě pro tyto vlastnosti
přijal Zdeňka Krybuse za svého žáka.
V období 1944 - 1945 pracoval
v sochařsko - štukatérských dílnách
filmových ateliérů v Praze na Barrandově.
V roce 1945
byl Zdeněk Krybus přijat na
Akademii výtvarných umění
v Praze, kterou
studoval ve speciální škole monumentálního
sochařství profesora Karla Pokorného. Studium
ukončil
v roce 1949 a v
letech 1951 1954 byl uměleckým aspirantem u profesora
K. Pokorného
a v letech 1954
- 1955 byl jeho asistentem. V období 1972 - 1975 pracoval jako docent na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Karlovy univerzity
v Praze.
V roce 1956 začíná Zdeněk Krybus v Praze samostatnou uměleckou

dráhu. Postupně vyzrává v samostatného umělce. Jeho přístup k vytvoření díla je provázen odpovědností
jak v v přípravě koncepce tak i ve
ztvárnění myšlenky. Od roku 1976
se věnuje pouze
sochařství. Tvoří v sádře, bronzu, kameni.
Hlavní realizované práce:
Akad. sochař Zdeněk
Krybus obeslal
řadu výstav
a soutěží. Jeho
plastika Jan
Evangelista
Purkyně (1962)
je instalována
ve vstupní hale
Ministerstva
zdravotnictví
ČR v Praze.
V roce 1967
byl vTřešti odhalen pomník Revolučním bojovníkům a v Kojetíně v roce 1970 pomník Osvobození. Myšlenku svépomocné družstevní bytové výstavby
ztvárnil netradičním způsobem
v plastice Svépomoc (1971), která
je umístěna v prostoru před družstev-

ními domy v Tyršově ulici v Kojetíně. Třetí jeho dílo v Kojetíně připomíná období hospodářské krize ve
třicátých letech 20. století s názvem
Hladový pochod nezaměstnaných
1931 (1972). K období druhé světové války se Zdeněk Krybus vrátil
v roce 1980 pomníkem I.S. Koněv,
který byl odhalen v Praze - Dejvicích.
Vnímavost ke každodennímu životu, zobrazení prožitku prchajícího okamžiku můžeme vyčíst
v plastikách Sedící děvče, nemocnice v Motole (1973), Sedící chlapec (1975), plastika před školou
v Rakovníku, Sedící chlapec
s knihou (1976), plastika pro Milovice. Poetickou skupinu tvoří
plastiky Medvídě (1986), Milenci
(1986), Španělská tanečnice
(1986, návrh pro bronz), Poezie
(1977) a jiné.
Zdeněk Krybus vytvořil plastiky mnohých našich umělců, např.
Antonína Dvořáka, Marie Tauberové, Jana Kubelíka, Leoše Janáčka, Vítězslava Vejražky, Jaroslava Kociana.
Akademický sochař Zdeněk
Krybus žije a tvoří v Praze. Na své
rodné město nezapomíná, rád se
sem vždy vrací.
řez

Přístavba požární stanice v Kojetíně
Dne 10. prosince 2001 byla slavnostně otevřena přístavba požární
stanice v Kojetíně.
Ještě před 10 lety sloužil starý objekt požární stanice, který byl v havarijním stavu, společně pro dobrovolnou Jednotku Požární Ochrany
(JPO) Kojetín a pro HZS, který byl
zastoupen jedním strojníkem, jehož
úkolem bylo při ohlášení požáru vyhlásit poplach v Kojetíně, oznámit
toto dispečinku HZS v Přerově, nastartovat požární vozidlo a čekat na
příchod dobrovolných hasičů.
V roce 1992 se začaly na HZS

zpracovávat podklady pro hodnocení sil a prostředků JPO v rámci plošného rozmístění JPO v ČR. Výsledkem hodnocení bylo potvrzení jednotky v kategorii JPO i v Kojetíně,
což představovalo v budoucnosti nárůst profesionálních hasičů. Vzhledem k tomu, že dosavadní prostory
nevyhovovaly požadavkům na výkon
služby, začalo se uvažovat o rekonstrukci objektu, a proto se zpracovala projektová studie. V roce 1995
převedlo Město Kojetín bezplatně
objekt požární stanice do majetkového vlastnictví HZS okr. Přerov.
Poslanec Pavel Hönig přeťal požární hadici a slavnostně tak otevřel
přístavbu kojetínské požární stanice.

Vzhledem k omezeným finančním
možnostem byla následující rekonstrukce objektu rozdělena do tří etap.
V první etapě byly provedeny nutné úpravy pro vlastní provoz požární stanice. Ve druhé etapě byl vykoupen sousední objekt a provedena
jeho asanace a ve třetí etapě byla
z prostředků státu vybudována přístavba požární stanice, která bude
sloužit pro novou výjezdovou techniku HZS, pro odbornou přípravu
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příslušníků HZS a pro celé zázemí
dobrovolné JPO Kojetín včetně její
svazové činnosti. Celá rekonstrukce
probíhala za provozu a nenarušila akceschopnost žádné z JPO. Dne 6.
prosince 2001 proběhla kolaudace
přístavby a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí byla uvedena
do provozu a část pro dobrovolnou
JPO byla předána k užívání této jednotce.
Pplk.Ing. Jaroslav Hrubý

1/2002
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Zápis dětí do l.tříd
ZŠ Kojetín, nám.Míru 83 pořádá ve dnech 24. a 25. ledna 2002 zápis dětí do 1.tříd.
Zápis se koná v budově školy v 1.poschodí v 1.třídách 25. 1. od 15.00 do 18.00 hod. a 26. 1. od 15.00 do 17.00 hod
Do l. ročníku se zapisují děti, které do 1. září 2002 dovrší 6. rok věku. Do 1. třídy mohou být přijaty i děti, které dovrší 6.rok věku v době od
1. 9. 2002 do 31. 12. 2002, pokud jsou tělesně i duševně vyspělé a požádají-li o zápis jejich zákonní zástupci - rodiče. Není-li dítě po dovršení
6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádají-li o to jeho zákonní zástupci - rodiče, může ředitelka školy odložit začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost o odložení povinné školní docházky (tiskopis si vyzvednou rodiče U ZÁPISU), musí být
doložena vyjádřením lékaře a psychologa z pedagogicko-psychologické poradny. Při zápisu dětí si rodiče - zákonní zástupci, kteří přijdou s
dítětem k zápisu, přinesou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (platný občanský průkaz jednoho z rodičů).
Upozorňujeme rodiče, kterým nevyhovuje uvedený termín zápisu do 1. třídy, že děti mohou být řádně zapisovány do ZŠ i mimo
uvedenou dobu, a to vždy v dopoledních hodinách v ředitelně ZŠ nám. Míru Kojetín.
Těšíme se na Vaši účast při zápisu na naší škole.

Mgr.Alena Veselá, ředitelka školy

Co by měli rodiče vědět o základní škole nám. Míru:
- vyučujeme podle nového vzděl. programu Základní škola, který máme
personálně i materiálně plně zabezpečený. Ve škole pracují aprobovaní a kvalifikovaní učitelé, kolektiv pracovníků je vyrovnaný s velmi
dobrými mezilidskými vztahy,
- škola má vypracován vnitřní režim, kde jsou zakotveny nejen povinnosti, ale i práva žáků,
- k hodnocení žáků je používána tradiční klasifikace doplněná prostředky pro posílení učení a kázně, jako jsou různé druhy pochval popř.
napomenutí, třídnické hodiny s učiteli,
- škola spolupracuje s rodiči, 4x ročně pořádá schůzky rodičů s vyučujícími a volí i individuální spolupráci s rodiči - při škole pracuje organizace SRPŠ,
- ve škole jsou prostorné, dobře zařízené učebny, odborné pracovny
vaření, přírodopisu, chemie a fyziky, informatiky, knihovna a nově
zřízená hudebna pro 1.stupeň, kabinety, tělocvična, při škole školní
hřiště a školní pozemek,
- školní družina je umístěna v přízemí školní jídelny,
- škola pečuje o zdravotně oslabené a handicapované žáky, pro které
zabezpečuje individuální vzdělávací program a spolupracuje s okresní
psychologickou poradnou, školním psychologem a speciálními peda-

gogickými centry, dětskými lékaři,
- úzká spolupráce školy je v mimoškolní výchově s městským domem
dětí a mládeže,
- škola spolupracuje s mateřskou školou i ZŠ v okolních obcích,
- o své činnosti pravidelně informuje v místním tisku, spolupracuje se
zřizovatelem - Městem Kojetín a nadřízeným orgánem OkÚ Přerov,
- vedení školy na konci šk.roku vydává výroční zprávu o činnosti školy,
- škola zabezpečuje výuku cizích jazyků, nepovinných předmětů, skupinu povinně volitelných předmětů a speciální výuku logopedie (nápravu řeči),
- pravidelně organizujeme pobyty žáků v přírodě, školní poznávací zájezdy, lyžařské a plavecké výcviky, kulturní akce.
Důležité je, aby rodiče přistupovali ke škole s důvěrou, se snahou poznat její záměry a pomáhat výchovnému úsilí učitelů.
Partnerská komunikace a spolupráce je vždy ve prospěch žáka.
Vážení rodiče, zveme Vás k zápisu budoucích prvňáčků a těšíme se na všechny
naše nové žáky.
Mgr. Alena Veselá
ředitelka školy

Mikuláš v naší škole

„Přerovský slavík“
V předvánočním čase, 6. a 7.prosince proběhla v Přerově soutěž „Přerovský slavík“. Naši školu ve velké konkurenci 85 zpěváčků z celého okresu
reprezentovali tři žáci - Jiří Šverdík z 2.B, Monika Psotková ze 4.B a Martina Šindelková z 6.B třídy. Jirka Šverdík překvapil a potěšil všechny přítomné žáky MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ svým čistým a jistým projevem. V této nejmladší kategorii byli všichni účinkující oceněni. Prostřední kategorii reprezento-

vala Monika Psotková a vybojovala si krásné 2.místo. Martina Šindelková
z 6.B také zazpívala intonačně velmi čistě, i když cenou jí byl jen zasloužený
potlesk publika.
Všichni tři naši žáci patřili mezi nejlepší zpěváky. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
O školní zralosti aneb co by mělo umět dítě než nastoupí do 1.třídy
Je třeba si uvědomit, že než prvňáček uslyší první školní zvonění, než
si přečte první písmeno a sní svoji první školní svačinu, učí se v rodině
vztahu ke světu a jeho nárokům, vztahu k autoritě, k sobě, k druhému.
Toto „učení“ u něj probíhá ve věku, který je pro učení se vztahům nejvýznamnější - tedy v předškolním věku. Pokud dítě vyrůstá v prostředí
bohatém na podněty smyslové i citové, zejména byl-li v této předškolní
době dostatečně podněcován vývoj řeči, pak jsou předpoklady k dobrým školním výsledkům výrazně zvýšeny.
Vedle rodiny na dítě velmi příznivě působí také pravidelná docházka
do mateřské školy, kde se dítě citlivě a přístupně poprvé seznamuje s
kolektivem svých vrstevníků a kde jsou děti vedeny tak, aby byly dobře
připravené na vstup do základní školy.
Co tedy všechno „umí“ ten budoucí úspěšný prvňáček?
Umí pozdravit, umí se krátkou dobu (asi 10 minut) soustředit na
nějakou činnost (např. poslech pohádky), nebojí se zeptat na to co by
chtěl vědět, umí držet tužku nebo pastelku a je rozhodnutý, kterou rukou (zda pravou či levou). Dokáže mluvit tak, aby ho ostatní slyšeli a

rozuměli mu, pozná barvy, pozná základní tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh), ví jak se jmenuje a kde bydlí, zazpívá nějakou písničku a
pamatuje si krátké básničky, rozezná počet od jedné do pěti , zná zvířátka, která žijí doma a jiná, která žijí v přírodě, popřípadě dokáže vyprávět známou pohádku, umí si zavázat tkaničku a obléknout se. Jsou to
tedy činnosti, které většina předškoláků umí. Zdá se Vám to příliš jednoduché, nebo naopak máte pochybnosti, nebo jste si jako rodiče vědomi,
že v některé oblasti (např. výslovnost) by mohl nastat nějaký problém?
Potom máte možnost odložit školní docházku o jeden rok a ten rok
intenzivně využít na odstranění zmiňované překážky.
Vážení rodiče, je důležité přijít k zápisu se svým dítětem i za předpokladu, že jste již rozhodnuti školní docházku odložit. Tento rok, který
dítě získá (po doporučení lékaře, okresní ped.-psych. poradny a rozhodnutí ředitele školy) jakoby „navíc“ je třeba ale využít v jeho prospěch. To
znamená intenzivně se zaměřit na odstranění daného problému.
Všechny učitele naší školy, kteří jsou u zápisu těší, že zápis do první
třídy je pro děti i rodiče malým svátkem, na kterém děti rády ukáží co
všechno už umí. Rádi Vás uvidíme 24. a 25.ledna 2002na ZŠ nám.Míru.
učitelky 1. tříd ZŠ nám. Míru Kojetín

Vánoce v naší škole

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Zápis do 1. třídy

Desatero pro prvňáčky

Ve dnech 24. a 25. ledna 2002
proběhne na ZŠ Kojetín, Sv. Čecha
zápis do 1. třídy
24. 1. 2002 14.00 - 18.00 hod.
25. 1. 2002 15.00 - 17.00 hod.

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak
rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím
na tkaničce mašličku.
3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
8. Dovedu poslouchat maminčinu vyprávění se zájmem a v klidu.
9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si
o nich s rodiči.
10. Do školní tašky si sám uložím věci.

Zjištění úrovně zralosti budoucího prvňáčka proběhne nenásilnou a hlavně hravou formou - vždyť motto zápisu je „Z pohádky do pohádky“. Děti se
seznámí i s útulným prostředím svých učeben.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 1. září 2002 dovrší 6 let
věku. Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří přijdou do školy s dítětem,
přinesou jeho rodný list a doklad o bydlišti (např. občanský průkaz).
Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy
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Mgr. Alena Botková
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SOU, OU a U stavební v Přerově

Vzdělávací nabídka
SOU, OU a U stavebního v Přerově
Bří Hovůrkových 17, tel.: 0641/208256-8, fax: 0641/201182

Školní rok 2002/2003
Žákům z 9. tříd ZŠ tříleté učební obory SOU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

TRUHLÁŘ pro dřevěné konstrukce, KLEMPÍŘ stavební výroby, TESAŘ, ZEDNÍK, POKRÝVAČ, BRAŠNÁŘ
Žákům z 9. tříd Zvláštních ZŠ tříleté učební obory OU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

MALÍŘSKÉ PRÁCE - malířské a natěračské práce, TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - truhlářské práce ve stavebnictví, ZEDNICKÉ PRÁCE
Žákům, kteří ukončí docházku v 6., 7. nebo 8. třídě ZŠ dvouleté učební obory U zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE, STAVEBNÍ VÝROBA, PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
Odborný výcvik probíhá souběžně i na odloučeném pracovišti v Kojetíně, Křenovská 676, tel.: 0641/762258, fax: 0641/762753.
Účastí v jednoletém Kurzu doplnění učiva ZŠ lez získat vysvědčení, které dokládá splnění povinné školní docházky.

Zveme všechny zájemce k prohlídce našich areálů v Přerově, ul. Bří Hovůrkových 17 a v Kojetíně, ul. Křenovská 676 dne 10. 1. 2002

MěDDM Kojetín
Akce na leden

Jarní prázdniny s MěDDM
KOJETÍN

16. 1. Sportovní X boj
pro žáky 2. - 4. tříd

„Za kojetínskými tajnostmi“
příměstský tábor pro děti
od 2. třídy
25. 2. - 1. 3. 2002

23. 1. Aqua centrum Vyškov
25. 1. Klubový podvečer
Měsíční soutěž
„10 otázek děda Vševěda“

„S tebou mě baví svět“
Zimní tábor pro rodiče s dětmi Kunčice po Kralickým Sněžníkem
24. 2. - 1. 3. 2002

Každý čtvrtek od 16 - 18 hodin
KLUB MAMINEK
Kurz výpočetní techniky
dospělí začátečníci - 9. 1.
od 17.00 - 18.30 hod

Ozdravný pobyt na horách
pro rodiny s dětmi a další
zájemce Karlov
24. 2.- 2. 3. 2002

Kurz práce
s keramickou hlínou každou středu od 9. 1.
od 18.00 do 20.00 hodin.

Vánoční koncert „Z Betléma se ozývá“

„Vánoční kapr“

11. prosince 2001 v 18 hodin se uskutečnil v sále sokolovny v Kojetíně
vánoční koncert „Z Betléma se ozývá“. Představil se nám pěvecký sbor
MěDDM v Kojetíně SO-LA-SI-DO uvedený Mgr. Z. Zifčákovou a hostující
pěvecký sbor Klíček ZŠ Zachar v Kroměříži pod vedením Mgr.Z. Zifčákové
a Mgr. R. Vozkové.
V programu jsme mohli slyšet koledy, vánoční písně, spirituály. Mluveným slovem nás doprovázel M. Mokryš. V průběhu koncertu vystoupili
sólisté Mgr. Z. Zifčáková, Mgr. R. Vozková, P. Herodková, T. Doleželová.
V čtyřruční hře na klavír se představily P. a H. Galetkovi. Na housle hrála
L. Mlčochová. Doprovod na klavír a el. klávesy Mgr. Z. Zifčáková a Mgr.
R. Vozková. Nejmladší zpěváčci zazpívali koledy pod vedením Š. Indrákové. V závěru se přidal pěvecký soubor „dospěláků“, pod vedením Mgr.
Z. Zifčákové.
V čase adventním jsme se díky nadšencům, obětavcům a „lidičkám“, kteří mají srdce na správném místě na chvíli zastavili a zpříjemnili si ho krásným kulturním zážitkem.
Děkujeme Mgr. Z. Zifčákové, Mgr. R. Vozkové, Š. Indrákové, dětem
a všem, kdo se na přípravě koncertu podíleli.
Přejeme klidné svátky vánoční a šťastný nový rok 2002.
M. Beránková

Protože v letošním roce pracují na „domečku“ dva rybářské kroužky, začátečníci a pokročilí, probíhala tato soutěž ve dvou kolech.Začátečníci si
změřili síly ve znalostech rybářského řádu, ryb a ptactva.Překvapila mě velká účast začátečníků a také jejich znalosti, ve které jsem tajně doufal.
Umístění:
začátečníci:

1. místo - David Korec
2. místo - Vít Charvát
3. místo - Slávek Ruman

V kategorii „pokročilí“ byly podmínky o mnoho těžší.
pokročilí:
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1. místo - Filip Kotek
2. místo - Radek Kondrčík
3. místo - Jan Štefan
Blahopřejeme
Marian Mokryš
ved.rybářských ZK
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Co se také změnilo v Kojetíně v roce 2001

Výstavba sportovního areálu Gymnázia, rekonstrukce topení a vybudování
rehabilitace na Poliklinice

Oprava budovy pošty

Oprava fasády mateřské školy včetně úprav vnitřního zařízení

Přístavba a zahájení výuky v nové budově Gymnázia

18 minigolfových drah na koupališti

Oprava budovy školní jídelny a družiny

Rekonstrukce ulice Sv. Čecha a přilehlých chodníků

Zahájení činnosti mezinárodní skautské základny na Závodí
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Foto: J. Šírek
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Vánoce ve městě

MŠ Hanusíkova ulice Kojetín

ZŠ Sv. Čecha Kojetín

ZŠ nám. Míru Kojetín

Koncert ZUŠ Kojetín na DPS J. Peštuky

Vánoční koncert Alči Maškové v sále Sokolovny
Foto: H. Svačinová, J. Šimčík, J. Šírek
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Ze sportu
Zimní období většinou nepřeje letním sportům, zimní příprava je ale velmi důležitá a její kvalita většinou znamená
i úspěch v pravé sportovní sezóně. Zeptali jsme se proto zástupců některých našich „letních“ sportů, jak probíhá zimní
příprava v jejich oddíle.
TJ Slavoj Kojetín - fotbal
„Po skončení podzimní části soutěže zvolila většina hráčů individuální
trénink a zúčastní se některých halových turnajů. Od 6. 1. 2002 začne
fyzická příprava bez míče na stadionu a naši hráči odehrají některé přípravné zápasy. Vlastní jarní část naší soutěže začne 23. 3. 2002 a připomínám, že družstvo A hraje ze 2. místa a družstvo B také ze druhého ve svých
skupinách.“
Miloslav Ticháček
TJ Sokol Kovalovice
„Po nepříliš vydařené podzimní části okresního přeboru, kdy se naše
mužstvo nalézá na 10. místě, začíná zimní období. Po novém roce zahajujeme zimní přípravu pravidelnými tréninky nejprve doma, poté bude následovat třídenní soustředění na Kudlovské dolině a během února a března se
zúčastníme zimního turnaje, který pořádá Viktorka Kroměříž. Mladší žáci
jsou po podzimu okresního přeboru (okresu Kroměříž) na 3. místě pouze o
skóre za 2. Holešovem. Do konce roku mají rovněž volno, po novém roce
zahájí přípravu tréninkem a přátelskými zápasy v hale, v případě lepšího
počasí i venku.“
Radek Tvrdoň

TJ Ingstav Kojetín
„Využíváme tělocvičnu v ZŠ Svat. Čecha, kde trénujeme 2x týdně a navštěvujeme plavecký bazén v Přerově. Tréninky navštěvují mladí i starší
kanoisté. Hlavní sezóna se rozjede v dubnu.“
Mgr. Petr Válek

TJ Sokol Kojetín - tenis
„Zimní přípravu řešíme individuálně a naši nejaktivnější členové využívají
zápasy v hale, ať už v Kojetíně či v Přerově nebo Prostějově. Hlavní sezóna
začne podle počasí snad již koncem března a do doby turnajů nebo okresní
soutěže máme možnost natrénovat řadu věcí na kurtech.“
Ing. Jiří Šírek

TJ Sokol Kojetín - volejbal
„K tréninkům využíváme halu SOU v Kojetíně, kde trénujeme každý pátek.
V zimním období probíhá řada turnajů a my se zúčastníme turnaje v Troubkách, snad i v Holešově nebo jinde.“
Milan Křepelka

Stolní tenisté po polovině soutěží
Oddíl stolního tenisu postoupil v letošním roce do oblastní soutěže olomouckého kraje. Pro všechny hráče to bylo první setkání s hráči, kteří patří
již několik let mezi nejlepší v kraji. V soutěži hraje 14 družstev, z toho 6 je
suverénních a ostatní jsou přibližně vyrovnané. Naše družstvo nutně platilo
daň nezkušenosti, neboť 5 utkání prohrálo nejtěsnějším rozdílem 8:10 a 3
zápasy remizovali 9:9 a dělí se z mužstvem Neředína o 13. a 14. místo s
nepatrným odstupem na mužstva na vyšších příčkách. Doufáme, že se nám
podaří v jarní části se propracovat na vyšší místa v tabulce.
Výsledky jednotlivých hráčů ( každý hráč sehrál v utkání 4 zápasy
a jednu čtyřhru):
Otáhal Vlastimil, (22 x výhra,30 x prohra), Palčík Zdeněk (22 x v., 26 x p.),
Malý Bohdan (19 x v., 25 x p.), Kilhof Jiří (10 x v., 22 x p.), Orság Vlastimil (5 x v., 19 x p.), Vrtěl Luděk (1 x v., 11 x p.).
Čtyřhry jsou slabou stránkou našich hráčů nejen v oblasti, ale i v okresních
soutěžích. „A“ družstvo z 26 zápasů vyhrálo pouze 5.
„B“ družstvo postoupilo do okresního přeboru I.třídy a pro některé hráče je
to rovněž jejich první setkání s nejlepšími hráči okresu. Přesto jsou po první
polovině na 8.místě s 19 body a skóre 83:105. V některých utkáních využili možnosti fluktuantů a tím si vylepšili bilanci. Sehráli celkem 11 utkání.
Výsledky jednotlivých hráčů: Orság Vlastimil (25 x výhra, 15 x prohra),
Štrunc Jaroslav (14 x v., 26 x p.), Kilhof Jiří (11 x v., 1 x p.), Florián
Miroslav (17 x v., 27 x p.), Zítka Tomáš (6 x v., 18 x p.), Odehnal Jakub (2
x v.,6 x p.).
Čtyřhry: ze 26 utkání vyhráli 7.
„C“ družstvo hraje okresní přebor II.třídy, se zkušeným MVDr. Frühbauerem hrají mladí hráči, kteří však jsou na vysokých školách a v málokterém

utkání hrají v nejlepší sestavě. Po polovině soutěže jsou na 10.místě, když
2 zápasy vyhráli, 2 remizovali a 7 prohráli a mají poměr 75:113.
Výsledky jednotlivých hráčů: Frühbauer Oldřich (23 x výhra, 13 x prohra),
Pišťělák Martin (16 x v., 20 x p.), Frühbauer Jakub (11 x v., 20 x p.),
Frühbauer Vilém (10 x v., 10 x p.), Sanitrník Dalibor (5 x v., 11 x p.),
Prokeš Lukáš (3 x v., 9 x p.).
Ve čtyřhrách ze 26 zápasů vyhráli 6.
Mládež: Členové našeho oddílu se pravidelně zúčastňují kontrolních bodovacích turnajů. V letošním roce byly odehrány zatím 2, ale my jsme se
zúčastnili pouze jednoho. 17. listopadu byl sehrán okresní přebor mládeže.
Tohoto se z našeho oddílu zúčastnilo 5 dorostenců, 1 starší žák a 2 starší
žačky. V soutěži družstev naše „A“ družstvo porazilo 5:2 Hranice a potom
podlehlo celkovému vítězi Sokol Lipník 2:5.
„B“ družstvo se dvěma dorostenci a starším žákem Sanitrníkem prohrálo
se Sokolem Lipník 0:5. V soutěži družstev hrálo 8 družstev dorostu.
Soutěže jednotlivců - dorost:
Dorostenci Rumplík Martin, Skopal Pavel, Nečekal Martin se probojovali
mezi posledních 8 hráčů z celkového počtu 36.
Starší žačky: z našeho oddílu se zúčastnily pouze naše žačky a proto titul
okresního přeborníka vybojovala Alena Šustová a druhá byla Pavla Kobanová.
Ve starších žácích prošel Libor Sanitrník prvním kolem, ale dále již nepostoupil. Soutěže hrálo 20 starších žáků.
Od 6.ledna 2002 začnou jarní odvetná utkání ve všech soutěžích a před
jednotlivými družstvy je úkol snažit se ve všech soutěžích udržet.
Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

PRODÁM NEBO PRONAJMU

STÁNEK OVOCE - ZELENINA U SOKOLOVNY
SE ZAHRADOU 368 m2
VHODNÝ K PODNIKÁNÍ

*

CENA DOHODOU

TEL.: 0641 / 73 13 26
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Společenská kronika
Městské kulturní středisko Kojetín
připravuje

Město Kojetín
děkuje manželům

koncert skupiny FLERET
s Jarmilou Šulákovou

Marii a Arnoštovi Tichým
za

6. února 2002 v 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín
Vstupné : 120,- 110,- 100,- Kč
Předprodej vstupenek na Městském kulturním
středisku od 23. ledna 2002.

vánoční strom,
který věnovali pro výzdobu
Masarykova náměstí
v Kojetíně.

Plesová sezóna 2002
19.1. 2002 - 20.00 hod.
Myslivecký ples
Sokolovna Kojetín

2
0
0
2

25. 1. 2002 - 20.00 hod.
Reprezentační ples Gymnázia Kojetín

PF

Sokolovna Kojetín

16. 2. 2002 - 20.00 hod.
Tradiční Hanácké bál
Sokolovna Kojetín

23. 2. 2002 - 20.00 hod.
Country bál
Sokolovna Kojetín

17. 3. 2002 - 14.00 hod.
Dětský karneval
Sokolovna Kojetín

Foto: J. Šírek
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