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Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje v Kojetíně
Ve dnech 5. – 6. listopadu 2004 se konaly volby do krajských zastupitelstev v ČR. Výsledky v Kojetíně uvádí následující
tabulka. O výsledcích voleb v obcích mikroregionu Střední Haná informujeme na straně 5.
V Kojetíně volili občané v 8 okrscích, volební účast byla 23,36 %, odevzdaných obálek 1199, platných hlasů 1190.
Poř. Politická strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Česká str. sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
NEZÁVISLÍ
Strana zelených
Str. pro otevřenou společnost
Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých
Unie svobody – Demokratická unie
Strana za životní jistoty
Republikáni Miroslava Sládka
Moravská demokratická strana
Pravý Blok
Koruna Česká (monarch. strana)

počet hlasů
364
317
260
114
39
26
14
14
9
7
7
6
5
5
3

procenta
30,58
26,63
21,84
9,57
3,27
2,18
1,17
1,17
0,75
0,58
0,58
0,50
0,42
0,42
0,25

Výsledky hlasování
v okrese Přerov:

Výsledky hlasování
Olomouckého kraje:

účast 26,82 %,
1. ODS 28,71 %
2. KSČM 22,97 %
3. ČSSD 15,60 %
4. KDU–ČSL 13,88 %
5. Nezávislí 6,30 %

účast 28,44 %,
1. ODS 30,56 %
2. KSČM 21,41 %
3. ČSSD 15,02 %
4. KDU–ČSL 13,72 %
5. Nezávislí 4,88 %

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem, kteří jste v Kojetíně a okolních obcích projevili svou přízeň
sociální demokracii tím, že jste jí dali své hlasy při volbách do Zastupitelstva
Olomouckého kraje. Přestože ČSSD není v rámci kraje v tzv. „vládní koalici“,
budu se zvolenými kolegy zastupiteli pracovat ze všech sil pro rozvoj jednotlivých
obcí, měst a regionů Olomouckého kraje.
Ing. Mojmír Haupt
člen Zastupitelstva Olomouckého kraje
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín zasedala
dne 9. listopadu 2004 a na
svém zasedání přijala následující
usnesení. Rada města:
• trvala na dodržení podmínek,
stanovených RM 11. 6. 2002, usnesením č. R 1213/06-02, k výstavbě
„obslužné komunikace“ v Blanské
ulici v Kojetíně,
• schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 6-53-02/04 mezi Městem Kojetín
a firmou Manďák a.s., 1. máje 532,
Kroměříž, na provedení sanačních
omítek, opravu vstupních a balkonových dveří a další opravné práce na
akci „Stavební úpravy – Sokolovna
Kojetín“, za cenu 643.500 Kč včetně
DPH,
• schválila uzavření smlouvy o dílo č.
06-54-02/04 mezi Městem Kojetín
a firmou Manďák a. s., 1. máje 532,
Kroměříž, na provedení zhutněného
podkladu z lomového kamene pod
předlažbu komunikací Základní školy nám. Míru 83, Kojetín, za cenu
356.417 Kč včetně DPH,
• vzala na vědomí předložený návrh rozpočtu Města Kojetín na rok
2005,
• schválila zveřejnění záměru prodeje
objektu pěstitelské pálenice č. p.
1421, postavené na pozemku p. č. st.
1434 zastavěná plocha o výměře 262
m2, ulice Přerovská, k.ú. Kojetín,
• vzala na vědomí předloženou
zprávu o vyhodnocení hospodaření
Města Kojetín za I.–III. čtvrtletí 2004
dle tisku R/345, včetně aktualizace
k 31. 10. 2004,
• schválila úpravu účetního odpisového plánu ZŠ Svat. Čecha, Kojetín na
rok 2004 dle důvodové zprávy tisku
R/346,
• schválila navýšení příspěvku na
provoz roku 2004 pro ZŠ Svat.
Čecha z důvodu zvýšených nákladů
o účetní odpisy nově pořízeného
majetku ve výši 14.196 Kč,
• vzala na vědomí hodnotící zprávu
společnosti Technis Kojetín s r.o. za
období leden – září 2004, aktualizovanou k 31. 10. 2004,
• souhlasila se zřízením pietního

místa na hřbitově v Kojetíně, v místě
uložení 168 uren s ostatky zemřelých
občanů Kojetína, postavením pomníčku s pamětní deskou, na náklady
p. Františka Slezáka a souhlasila
s tím, že toto místo nebude zpoplatňováno (nájem za hrobové místo)
a v rámci VPS bude prováděna údržba firmou TECHNIS Kojetín s.r.o.,
• souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemků, p.č. 177/5 ost.
plocha o výměře 2318 m2, p. č.
175/2 ost. plocha o výměře 12 m2,
v k.ú. Kovalovice u Kojetína,
• souhlasila s prodejem bytové
jednotky č. 339/21 v domě č.p. 339
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č.
st. 1862 o velikosti 6967/228071,
ul. Sladovní, k. ú. Kojetín, navrženému žadateli,
• souhlasila s prodejem bytové
jednotky 339/34 v domě č. p.
339 a spoluvlastnického podílu na
společných částech domu č. p. 339
a pozemku p. č. st. 1862 o velikosti
5196/228071 ul. Sladovní, k. ú.
Kojetín, za cenu 270.000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem
nemovitosti, navrženému žadateli,
• neschválila pronájem pozemku
p. č. 284 vodní plocha, rybník, tzv.
„JORDÁN“ a uložila místostarostovi
města Ing. Šírkovi projednat s Českým rybářským svazem, místní organizací Tovačov, možnosti spolupráce
při podpoře činnosti rybářského
sportu dětí a mládeže na výše uvedené vodní ploše,
• souhlasila s prodejem pozemku p.
č. 621/2 zahrada, o výměře 68 m2,
k. ú. Kojetín, s veškerým příslušenstvím, tzn. i se stavbou komína za
cenu 20.000 Kč a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti
a za podmínky vybudování přiměřené
protihlukové stěny při soumezí s hranicí p. č. 601/10,
• souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout část pozemku p. č.
211/5 ost. plocha o výměře 37 m2 za
účelem pěstování zeleniny a květin,
• souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemků p. č. st. 707 zast.

plocha, o výměře 1105 m2 a pozemku p. č. 337 zahrada, o výměře 539
m2, v k.ú. Kojetín,
• souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje bytu č. 908/3, II. kategorie,
o velikosti 1+1, v bytovém domě č. p.
908, ul. Nádražní a spoluvlastnického
podílu o velikosti 5654/80253 na
společných částech domu a pozemku p. č. 1169, v k. ú. Kojetín,
• souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku p. č. 110/1
ost. plocha, ul. Chytilova, v k. ú.
Kojetín,
• schválila poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2005
v částce 408 Kč,
• schválila cenu za svoz odpadu
u smluv uzavřených s právnickými
osobami a fyzickými osobami podnikajícími,
• souhlasila s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• schválila ceník likvidace odpadů ve
sběrném dvoře Kojetín dle důvodové
zprávy tisku R/352,
• vzala na vědomí informace o provozu sběrného dvora Kojetín za
období leden – září 2004,
• schválila pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy Polikliniky
Kojetín, ul. 6. května 1373, Kojetín,
Kojetín I–Město (po MUDr. Yvettě
Adamicové) MUDr. Aleši Hurdálkovi,
na dobu neurčitou, s účinností od 1.
1. 2005, za účelem provozování ORL
ambulance,
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci „Energetický
audit objektu radnice Kojetín“, uzavřené dne 4.8.2004, kterým dochází,
v důsledku novely vyhlášky č. 213/
2001 Sb., k rozšíření předmětu díla
o provedení měření osvětlovaných
prostorů objektu radnice, k prodloužení dodací lhůty do 10. 12. 2004
a k navýšení ceny díla o 11.900 Kč
včetně DPH,

• vzala na vědomí aktualizaci urbanistické studie zástavby západní strany
Dvořákovy ulice v Kojetíně,
• schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 22/2004 o dodávce projektových
prací mezi Městem Kojetín a Ing.
arch. Petrem Leinertem, na vyhotovení dokumentace k aktualizaci
akce „Urbanistická studie Kojetín
– Dvořákova ulice“, za cenu 12.852
Kč včetně DPH,
• schválila dodavatele investiční akce
„Kanalizace Kojetín, náměstí Svobody – stoka C IV“ firmu MYFA Olomouc s.r.o., Tovární 41, Olomouc, za
cenu 1.227.009 Kč včetně DPH,
• schválila Zásady pro poskytování
nájmu bytů v domech v majetku
Města Kojetín,
• schválila Zásady pro poskytování
nájmu bytů v domech s pečovatelskou
službou v majetku Města Kojetín,
• schválila pronájem obecního bytu
č. 14, I. kategorie, na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, zájemci navrženému
komisí pro bytové otázky,
• schválila pronájem obecního bytu
č. 10, I. kategorie, vel. 1+1, v DPS
v ul. Stanislava Masara 1355, Kojetín, zájemci navrženému komisí pro
bytové otázky a současně schválila
výměnu předmětného za byt č. 12,
I. kategorie, vel. 2+kk v DPS v ul.
Stanislava Masara 1355, Kojetín,
• schválila uzavření smlouvy o nájmu
a provozování plynárenského zařízení
mezi Městem Kojetín a Jihomoravskou plynárenskou, a.s., Plynárenská
499/1, Brno, na pronájem plynovodu v Kojetíně – místních částech
Kovalovice a Popůvky,
• souhlasila s uzavřením Mateřské
školy Kojetín v době vánočních
prázdnin v termínu od 23. 12. 2004
do 31. 12. 2004,
• schválila změnu zařazení Základní
školy Kojetín, náměstí Míru 83, okres
Přerov do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, s účinností
od 1. 9. 2004,
• schválila vyřazení dlouhodobého
hmotného majetku dle návrhu hlavní
inventarizační komise.
Michaela Daňková, MěÚ Kojetín

• schválilo prodej bytové jednotky
č. 339/34 v domě č. p. 339 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a pozemku p. č. st.
1862 zastavěná plocha, o velikosti
5196/228071, ul. Sladovní, k. ú.
Kojetín, z majetku města za cenu
270 000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí jediné-

mu zájemci o koupi daného bytu,
• schválilo uzavření Smlouvy o věcném břemenu s Transgas, a.s., se
sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 12/3135, IČ: 26460815. Předmětem smlouvy je zřízení věcného
břemene ve prospěch oprávněného,
které odpovídá jeho právu zřídit
a provozovat na částech pozemků

Z jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Kojetín zasedalo dne 18. listopadu 2004
a na svém zasedání přijalo následující usnesení. Zastupitelstvo
města:
• schválilo úplatný převod pozemků
v k.ú Kojetín ležících na území koupaliště Kojetín z vlastnictví ČR – Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Kojetín
za cenu cca 188.000 Kč,
• zrušilo usnesení ZM č. Z 147/0904 ze dne 14. 9. 2004, schvalující
prodej bytu č. 339/34 v domě č.p.
339, ul. Sladovní a spoluvlastnického
podílu na společných částech domu
a pozemku,
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Z jednání Zastupitelstva města
vedených ve zjednodušené evidenci
– parcely původ Pozemkový katastr
(PK) parc. č. 6985, 5680, 6041,
5994, 5920, 5687, 4554/1 a pozemku v ZE – parcely původ Přídělový
plán nebo jiný podklad (GP) parc.
č. 4566/27 v k. ú. Kojetín, zapsané
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Přerov,
na LV 10001 pro obec Kojetín, podzemní vedení telekomunikační sítě
stavby s názvem „Optická kabelová
trasa Mutěnice – Oldřichov na Moravě, část DOK Lobodice – Hynčice
TU 175 st. č. 3052“ v rozsahu, jak
je uvedeno v geometrických plánech
č. 1116-21/2004, 1115-20/2004,
1114-19/2004, kdy město, jako
vlastník pozemků, se zavazuje tyto
práva trpět, za jednorázovou úplatu
3 150 Kč, na dobu neurčitou,
• schválilo podání projektu „Multimediální vzdělávací centrum pro
region kojetínska“ Základní školou
Kojetín, nám. Míru 83, okres Přerov,
v rámci 2. kola výzvy pro předkládání
projektů do Společného regionálního operačního programu, priorita

3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3. 1. – Infrastuktura
pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
a schválilo finanční spoluúčast města
Kojetín v roce 2005 při financování
výše uvedeného projektu ve výši
12 % uznatelných nákladů,
• schválilo podání projektu „Modernizace materiálního a technického
zázemí pro rozvoj sociálních služeb
ve městě Kojetín“ Městem Kojetín,
v rámci 2. kola výzvy pro předkládaní
projektů do Společného regionálního
operačního programu, priorita 3
– Rozvoj lidských zdrojů v regionech,
opatření 3. 1. – Infrastuktura pro
rozvoj lidských zdrojů v regionech
a schválilo finanční spoluúčast města
Kojetín v roce 2005 při financování
výše uvedeného projektu ve výši
12 % uznatelných nákladů,
• schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky Města
Kojetín – Pečovatelské služby města
Kojetín a její úplné znění.

Starosta města Kojetín zve na

16. zasedání
Zastupitelstva města Kojetín,
které se uskuteční
v úterý 14. prosince 2004 v 15:00 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8.
Na pořadu jednání bude:
1.
2.
3.
4.

Návrh rozpočtu na rok 2005
Návrh na přijetí kontokorentního úvěru u ČS a.s.
Nakládání s majetkem města
Návrh na poskytnutí půjček dle OZV č. 3/2004 – půjčky
z fondu rozvoje bydlení
5. Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2005
6. Zpráva o činnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.
7. Zpráva o stavu na úseku školství a využívání volného času
dětí a mládeže

Michaela Daňková
MěÚ Kojetín

Ing. Mojmír Haupt, starosta města

Výběrové řízení
Městské kulturní středisko, příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
ředitelka MěKS Kojetín vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO EKONOMA
na Městském kulturním středisku v Kojetíně
Druh práce: ekonom
Charakteristika práce:
– komplexní samostatné hospodaření příspěvkové organizace
– účetnictví, rozpočty, správa majetku, mzdy

nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum
a podpis.
K přihlášce připojte: výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením; životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se účetní a ekonomické práce; ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

Místo výkonu práce: Městské kulturní středisko Kojetín
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody (leden 2005)
Požadavky:
– vyšší odborné vzdělání, středoškolské ekonomického charakteru
– znalost předpisů v ekon. a účetní oblasti včetně podvojného účetnictví
– praxe v oblasti účetnictví výhodou
– ovládání práce na PC
– samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení

Bližší informace lze získat:
telefon: 581762046; e-mail : reditelka@meks.kojetin.cz
TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
DO 13. 12. 2004 (včetně)

Platové zařazení: Platová třída 9. dle zákona č. 143/1992 Sb., v platném
znění a nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned
po skončení výběrového řízení skartovány.

Nezbytné předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České
republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má
v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.

Přihlášky zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat-výběrové řízení“
na adresu: Městské kulturní středisko, ředitelka MěKS,
nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín

Náležitosti přihlášky uchazeče: jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu

Mgr. Zuzana Zifčáková
ředitelka MěKS Kojetín
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Informace pro občany

VÝZVA
Redakční rada Kojetínského zpravodaje vyzývá všechny drobné živnostníky a malé ﬁrmy podnikající
na území města Kojetína, aby poskytli základní údaje o své živnosti
(název ﬁrmy, adresa, telefon, příp. e-mail) k vytvoření celoměstské databáze ﬁrem a živností. Tyto údaje budou zveřejněny
v následujících čislech Kojetínského zpravodaje a na internetových stránkách města BEZPLATNĚ na základě četných
žádostí občanů města Kojetína. Pokud souhlasíte s uvedením těchto údajů, zašlete je, prosím, na adresu
Regionální vzdělávací a informační centrum, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
nebo na telefonní číslo 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz

SEZNAM
SLUŽEB
MLÝN KOJETÍN SPOL. S R.O.
Mlýnská 280, 752 30 Kojetín
tel. 581 762 601

FRANTIŠEK RIEGL
Kuzníkova 906, 752 01 Kojetín
tel.: 581 76 40 99
Nabízí:
zhotovení videozáznamu rodinných a společenských událostí (svatby, narozeniny, křtiny) a ostatních příležitostí...
Pracovní doba dle dohody

AUTOŠKOLA GARDAVSKÝ
Kroměřížská 777, 752 01 Kojetín
učebna – ul. Sv. Čecha (bytovka Gymnázia) dům č. 683
tel.: 581 76 33 20, 602 715 500
e-mail: gardavsky@volny.cz

WESTERN STEAK HOUSE
Kroměřížská 842, 752 01 Kojetín
E-mail: penzion@westernhouse.cz
www.westernhouse.cz
penzion, ubytovna a restaurace, levné ubytování v hezkém
prostředí poblíž malebné Kroměříže
Rezervace ubytování: 420 776 117 172

OBUV ARTES
nám. Míru 23, 752 01 Kojetín
tel.: 603 275 852, 581 25 90 24
Nabízí:
kromě prodeje obuvi a doplňkového sortimentu provádíme
opravy obuvi a brašnářského zboží

ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY VOJÁČEK
Družstevní 383, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 34 94
Vede sortiment: domácí potřeby, železářství včetně vodoinstalačního materiálu a topidel, základní drogerie, stavební
chemie, autokosmetika...

ČERPACÍ STANICE SLOVNAFT
tel.: 581 76 12 07, 603 275 852
Nabízí:
večerní prodej do 22:00 hodin, dobíjení telefonů všech
operátorů přes terminál SAZKY, výměnu PB lahví

JANA KYTLICOVÁ
St. Masara 1356, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 12 88, 731 241 016
e-mail: JanaKytlicova@seznam.cz
Nabízí:
vedení účetnictví, činnost účetních poradců

KLEMPÍŘSTVÍ
Ladislav Oulehla, Podvalí 1203, 752 01 Kojetín
Mobil: 776 353 275

STAVEBNINY
Radek Suchomel, Padlých hrdinů 467, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 23 02
Nabízí:
prodej hutního a stavebního materiálu a řeziva, výměna
propan-butanu, čerpací stanice LPG

CONTI KOJETÍN
Příční 747, 752 01 Kojetín, tel.: 581 76 23 04
Nabízí: výrobky studené kuchyně (i na objednávku),
zákusky, potraviny
-4-
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Zprávy z mikroregionu
V následujícím přehledu uvádíme výsledky voleb do krajského zastupitelstva
v členských městech a obcích mikroregionu Střední Haná. V pořadí stran je
uvedeno vždy pět nejúspěšnějších.
Město: CHROPYNĚ
Voliči celkem: 4232 Vydané obálky: 974
Volební účast: 23,02 %
Výsledky: 1. KSČM 247 (26,27 %), 2. ODS 232 (24,68 %), 3. ČSSD 155
(16,48 %), 4. Unie svobody – Demokratická unie 146 (15,53 %), 5. KDU
- ČSL 76 (8,08 %)

Obec: OPLOCANY
Voliči celkem: 273
Vydané obálky: 49
Volební účast: 17,95 %
Výsledky: 1. ČSSD 14 (28,57 %), KSČM 14 (28,57 %), 2. ODS 9
(18,36 %), 3. KDU – ČSL 8 (16,32 %), 4. SNK sdružení nezávislých 2 (4,08),
5. Str. pro otevřenou společnost 1 (2,04 %), Nezávislí 1 (2,04 %)
Obec: POLKOVICE
Voliči celkem: 375
Vydané obálky: 101
Volební účast: 26,93 %
Výsledky: 1. ODS 31 (31,00 %)2. ČSSD 30 (30,00 %), 3. KSČM 22
(22,00 %), 4. KDU – ČSL 12 (12,00 %), 5. Nezávislí 2 (2,00 %)

Obec: IVAŇ
Voliči celkem: 384
Vydané obálky: 133
Volební účast: 34,64 %
Výsledky: 1. KDU – ČSL 44 (33,33 %), 2. KSČM 37 (28,03 %), 3. ODS
23 (17,42 %), 4. Nezávislí 10 (7,57 %), ČSSD 10 (7,57 %), 5. Evropští
demokraté 3 (2,27 %)

Obec: STŘÍBRNICE
Voliči celkem: 196
Vydané obálky: 60
Volební účast: 30,61 %
Výsledky: 1. KSČM 30 (50,00 %) 2. ČSSD 13 (21,66 %), 3. ODS 8
(13,33 %), 4. KDU – ČSL 4 (6,66 %), 5. Nezávislí 3 (5,00 %)

Obec: KŘENOVICE
Voliči celkem: 348
Vydané obálky: 86
Volební účast: 24,71 %
Výsledky: 1. KDU – ČSL 29 (34,52 %), 2. ODS 23 (19,04 %), 3. ČSSD 16
(19,04 %), 4. KSČM 13 (15,47 %), 5. Nezávislí 3 (3,57 %)

Město: TOVAČOV
Voliči celkem: 2124 Vydané obálky: 539
Volební účast: 25,38 %
Výsledky: 1. ODS 151 (28,33 %), 2. KSČM 128 (24,01 %), 3. ČSSD 109
(20,45 %), 4. KDU – ČSL 69 (12,94 %), 5. Nezávislí 21 (3,93 %)

Obec: LOBODICE
Voliči celkem: 560
Vydané obálky: 114
Volební účast: 20,36 %
Výsledky: 1. KDU – ČSL 27 (23,68 %), 2. ČSSD 25 (21,92 %), KSČM
25 (21,92 %), 3. ODS 18 (15,78 %), 4. Republikáni Miroslava Sládka 5
(4,38 %), Strana zelených 5 (4,38 %), SNK sdružení nezávislých 5 (4,38 %)

Obec: TROUBKY
Voliči celkem: 1664 Vydané obálky: 384
Volební účast: 23,08 %
Výsledky: 1. ODS 104 (27,22 %), 2. KDU – ČSL 83 (21,72 %), 3. KSČM
55 (14,39 %), 4. Nezávislí 49 (12,82 %), 5. ČSSD 47 (12,30 %)

Obec: MĚROVICE NAD HANOU
Voliči celkem: 517
Vydané obálky: 160
Volební účast: 30,95 %
Výsledky: 1. ODS 44 (27,67 %), 2. KSČM 36 (22,64 %), 3. ČSSD 30
(18,86 %), 4. Nezávislí 25 (15,72 %), 5. KDU – ČSL 14 (8,80 %)
Město: NĚMČICE NAD HANOU
Voliči celkem: 1649 Vydané obálky: 389
Volební účast: 23,59 %
Výsledky: 1. KSČM 121 (31,18 %), 2. ODS 110 (28,35 %), 3. KDU – ČSL
55 (14,17 %), 4. ČSSD 44 (11,34 %), 5. Nezávislí 25 (6,44 %)
Obec: OBĚDKOVICE
Voliči celkem: 222
Vydané obálky: 45
Volební účast: 20,27 %
Výsledky: 1. KSČM 17 (38,63 %), 2. ODS 15 (34,09 %), 3. ČSSD 4 (9,09 %),
4. KDU – ČSL 2 (4,54 %)

Obec: TVOROVICE
Voliči celkem: 263
Vydané obálky: 65
Volební účast: 24,71 %
Výsledky: 1. KSČM 23 (35,38 %), 2. KDU – ČSL 21 (32,30 %), 3. ODS 10
(15,38 %), 4. Moravská demokratická strana 3 (4,61 %), ČSSD 3 (4,61 %)
Obec: UHŘIČICE
Voliči celkem: 490
Vydané obálky: 101
Volební účast: 20,61 %
Výsledky: 1. ČSSD 23 (23,00 %), 2. KSČM 22 (22,00 %), 3. Nezávislí 20
(20,00 %), 4. ODS 16 (16,00 %), 5. KDU – ČSL 11 (11,00 %)
Obec: ZÁŘÍČÍ
Voliči celkem: 627
Vydané obálky: 144
Volební účast: 22,97 %
Výsledky: 1. KSČM 42 (29,57 %), 2. ODS 33 (23,23 %), 3. KDU - ČSL 26
(18,30 %), 4. ČSSD 18 (12,67 %), 5. Unie svobody – Demokratická unie
9 (6,33 %)

OLOMOUCKÝ KRAJ
se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
INFORMUJE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT,
RESP. PRONAJMOUT AREÁL BÝVALÉHO ŠKOLNÍHO STATKU V KOJETÍNĚ
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého
kraje odprodat, resp. pronajmout majetek Olomouckého kraje, tvořící AREÁL BÝVALÉHO ŠKOLNÍHO STATKU V KOJETÍNĚ, a to:
1. administrativní objekt s kotelnou, objekt garáží, 3 stáje pro skot, 2 objekty dílen se sociálním zázemím, obloukovou halu, seník, čerpací stanici PHM,
teletník a drůbežárnu,
2. pozemky o celkové výměře 53 510 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím (z toho zemědělská půda činí 44 622 m2),
3. movitý majetek (v hodnotě cca 1 802 580 Kč) a zásoby (chemické prostředky v hodnotě cca 32 602 Kč),
4. nedokončenou rostlinnou výrobu (v předpokládané hodnotě cca 600 000 Kč).
Preferován bude zájemce, který nabídne zaměstnání pro stávající zaměstnance Střední zemědělské školy, Přerov, Osmek 47 působící na „Školním statku
– odloučeném pracovišti školy“ 752 01 Kojetín, nám. Svobody.
Vybranému zájemci bude poskytnuta možnost jednání o převodu státem stanovených kvót na cukrovou řepu a mléko.
Termín pro podání nabídek: do 31. 1. 2005 do 15.00 hodin.

Úplné znění záměru Olomouckého kraje odprodat, resp. pronajmout areál bývalého školního statku v Kojetíně naleznete na webových
stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz (úřední deska, ostatní dokumenty)
a úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.
-5-
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Kojetínská poliklinika slaví 40 let od svého otevření

Kojetínská poliklinika je významným zdravotnickým zařízením sloužícím občanům našeho
města, ale i celého mikroregionu. Mnohé její
návštěvníky jistě ani nenapadlo, že 14. listopadu
tomu bylo přesně čtyřicet let ode dne, kdy byla
slavnostně uvedena do provozu. Nebude snad
proto od věci, připomenout si ve stručnosti
historii jejího vzniku i současnost.

Stav zdravotnictví v Kojetíně
po vzniku okresu
V dubnu 1949 vzniká nový okres Kojetín, na
jehož území je mimo soukromých ordinací praktických lékařů v provozu také 9 dětských poraden,
1 poradna pro těhotné a pro TBC.
V listopadu 1951 vzniká OÚNZ (Okresní ústav
národního zdraví) Kojetín a od tohoto období počínají vlastní pracovní tradice ústavu ve spádovém
území, rozděleném na 8 zdravotních obvodů. Od
následujícího roku je zřízeno dětské oddělení, které
přebírá od obvodních lékařů péči v dětských poradnách a postupně do Kojetína dojíždějí odborní
lékaři ze sousedních ústavů. Postupně tak do roku
1960 vzniká až 10 odborných oddělení.
Významným počinem byla v roce 1954 adaptace tehdejšího dětského domova na porodnici
a dětské oddělení, kde přišlo na svět v letech 1954
až 1960 téměř 2000 dětí.
V roce 1960 je území OÚNZ Kojetín rozděleno na 10 zdravotních obvodů se 6 zdravotními
středisky, v nichž působí poradny pro dítě a ve
3 z nich poradna pro ženy. Ve všech těchto střediscích byly také zubní ordinace.
Hovoříme-li v této době o zdravotních střediscích, musíme si uvědomit, že se jednalo o síť 11
pracovišť, rozptýlených po městě Kojetíně. Výstižně jejich tehdejší úroveň charakterizuje MUDr. Ro-

zehnal v projevu při slavnostním
otevření budovy: „Byla to pracoviště, v nichž se střídali v ordinacích lékaři, v temných, vlhkých
čekárnách, které se mnohde
nedaly větrat, čekali pacienti
na ošetření. Na RTG pracoviště
byl vstup z interny i z administrativní pracovny. Velmi často
a dlouhodobě byly ordinace bez
vody. Stěhovali jsme se, improvizovali, pracovníci za těchto špatných podmínek zajišťovali zdravotnické služby trpělivě, dobře
a poctivě. Avšak vzájemný kontakt a spolupráce mezi vzdálenými pracovišti byla obtížná
a těžkopádná.“

Stavba budovy polikliniky
V letech 1958 – 1959 probíhaly proto pilné
přípravy na výstavbu okresního zdravotního střediska v Kojetíně, ale také v Němčicích nad Hanou
a v Klenovicích.
Koncem roku 1960 je zrušena porodnice
a vzniká místo ní lůžkové interní oddělení, to je
v roce 1972 zrušeno a budova dnešní DPS na
ulici 6. května je předána jako pobočka Domovu
důchodců Tovačov.
V roce 1960 zaniká okres Kojetín a stává se
součástí okresu Přerov, mezitím však již jsou práce
na budově polikliniky zadány Pozemním stavbám
Prostějov, později Gottwaldov. Vlastní práce zahajují na jaře 1960 a trvají neuvěřitelně dlouho, až do
pololetí 1964.
Provoz budovy začíná 10. srpna 1964, bez
slavností, s postupným přivykáním novému,
modernímu stylu práce v nové budově. Slavnostní
otevření proběhne až o tři měsíce později. Při této
příležitosti je děkováno poslanci tehdejšího Národního shromáždění Jiřímu Benešovi, vedoucímu
zdravotního odboru ONV Františku Jiřičnému, Ing.
Ludmile Hýžďalové a projektantovi Ing. Hoférkovi
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z Olomouce. Zároveň se připomínají i negativa
– práce na stavbě byly mnohdy zastavovány
a omezovány a výtky směřují k řídícím stavby,
přesto se mluví o „velkolepé a výstavní budově,
která bude jednou z okras našeho města.“
Iniciátorem tohoto na Kojetín jistě výjimečného
díla byl již výše zmíněný MUDr. Miloslav Rozehnal,
který byl prvním vedoucím kolektivu 9 lékařů, jedné
dentistky, 25 zdravotnických pracovníků, 7 řidičů
a pomocných pracovníků, kteří zahájili provoz
nové polikliniky.

Zajímavé postřehy z minulých let
Pro dnešního čtenáře bude možná zajímavé
seznámit se s citací některých zápisů z doby minulé,
tady některé přinášíme:
– Několikrát nám bylo vyčítáno, že jsme ne dost
vhodně propagovali naši novou budovu. Domníváme se, že chlubit se novou budovou není tak
těžké a je to velmi pohodlné. Sebekrásnější budova
zdravotního střediska sama o sobě nedokazuje ještě
hodnotu zdravotní péče. Ta se dá zajistit dobrými
pracovníky i ve špatných budovách. My máme
jedno přání, že v Kojetíně bude obojí.
– Mrzí nás, že mezi občany Kojetína se našli lidé,
kteří nám po několika týdnech provozu polikliniky
úmyslně vytrhali ze zdi vodovodní trubky, utrhli
několik klik u dveří, počmárali latexové nátěry na
zdech a ničí květinovou výzdobu. Pozastavujeme se
nad tím, že dokonce i některé děti ze školní mládeže
se chovají neukázněně a úmyslně poškozují nebo
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znečišťují okolí polikliniky.
– Budeme podporovat všechny snahy o zrušení
školního statku uprostřed města v těsné blízkosti
polikliniky, aby byl dodržen slib bývalého ONV
v Kojetíně daný krajskému hygienikovi, který by
jinak výstavbu střediska na dnešním místě nepřipustil.
– Vezmeme-li v úvahu hodiny odpracované při
výkonu tzv. pohotovostních služeb, vychází nám
trvalé přetěžování lékařů a sester, zhoršované častým zastupováním. Je totiž skutečností, že občané
si zvykli vyžadovat zdravotnické služby 24 hodin
denně.

Současnost polikliniky
Od roku 1997 je budova polikliniky v majetku
Města Kojetín. Její nižší, jižní křídlo, bylo v roce
1999 prodáno a přebudováno na moderní privátní
lékárnu Dr. Hálkové a nachází se v něm také interní
oddělení a laboratoř.
Budova již několik let neslouží jen pro vysloveně
zdravotnické účely. Řada lékařů se po roce 1989
odstěhovala do soukromých ambulancí po městě
a jimi uvolněné prostory jsou využívány jinak.
Charakter sociálních a zdravotních služeb si však
budova uchovává i v dnešní době. Připomeňme si
tedy její současné obyvatele – nájemníky.
V suterénu je umístěna rehabilitace, upravená
a rekonstruovaná v roce 2001 s přispěním fondů
EU. V přízemí ordinují dětské lékařky MUDr.
Küchlerová a Procházková, obvodní lékařka MUDr.
Horáková a zubní MUDr. Fojtíková. Další prostory
využívá sanitní služba pana Jury, optik Janoušek
a firma Oriflame.
V 1. poschodí sídlí kosmetika paní Komínkové,
kožní lékař MUDr. Michl, ortoped MUDr. Kreml,
neuroložka MUDr. Březinová, oční lékařka MUDr.
Nohejlová, chirurgie MUDr. Matouška a RTG
pracoviště MUDr. Hubíkové.
Ve 2. patře nalezneme kontaktní místo státní

sociální podpory, úřadovnu České pojišťovny,
Revírní bratrskou pokladnu, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Hutnickou pojišťovnu, pojišťovací
kancelář Vodák a logopedie provozovaná PaeDr.
Strykovou. Z lékařů zde ordinuje MUDr. Šustková
– oční lékařka, ORL oddělení MUDr. Hurdálek (po
MUDr. Adamicové od 1. 1. 2005), urolog MUDr.
Plintovič a zubní lékařka MUDr. Wernerová.
Ve 3. patře je sál, využívaný pro kondiční
cvičení a tance MěDDM Kojetín.
V současné době probíhají jednání o využití některých prostor Úřadem práce Přerov.
Vlastník budovy každoročně investuje nemalé
finanční částky do rekonstrukcí a oprav nejen
společných prostor v budově, ale i do jednotlivých
ordinací.
Co tedy popřát oné dámě v nejlepších letech
– kojetínské poliklinice – do další čtyřicítky? Jistě
spokojené pacienty a návštěvníky, a ať je i nadále
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nositelkou kvalitních zdravotních služeb pro občany
Kojetína i okolí, pro které ji v roce 1964 naši předkové uvedli do života.
Jiří Šírek, s použitím archivních materiálů laskavě zapůjčených MUDr. Dušanem Kramářem
foto: H. Svačinová a archiv E. Konečné
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Anketa
Anketní otázka: „Jak jste spokojeni se zdravotnictvím v Kojetíně? Které ordinace Vám v Kojetíně chybějí?“
1. Já jsem velice spokojená, hlavně
s paní doktorkou Procházkovou,
která se mi stará o dceru. Určitě
mi chybí pohotovost, už jsme měli
jednou problém.

7. Možná v Kojetíně chybí více
specializovaných lékařů, např. pro
ženy. Mohl by se zlepšit rentgen,
nedávno jsme s dcerou strávily 3
hodiny čekáním.

2. Já jsem vcelku spokojený, mám
svého obvodního lékaře pana
doktora Roha. Myslím, že tu chybí
pohotovost, hlavně kvůli dětem.
Kdyby se něco stalo, tak je velmi
nepříjemné to čekání než se někdo
dopraví z Přerova nebo odjinud.
Tato oblast je na velmi špatné
úrovni. Mělo by se s tím něco dělat
už i kvůli lidem z okolních obcí.

8. V Kojetíně je daleko více lékařů
než v Chropyni, kde bydlím. Je tu
rentgen, ušní, oční...Takže nemám
potřebu, aby tady byly ještě další
specializace, kvůli tomu si člověk
zajede dál. Původně jsem z Kojetína,
tak jsem ráda, že tady polikliniku
a zdejší doktory můžu navštěvovat.

3. Nemám takové problémy,
abych musela chodit na polikliniku.
V Kojetíně chybí pohotovost, to
byla největší blbost, že ji zrušili,
protože šetřit na takových věcech
se nemá. Než přijede sanitka
z Přerova, tak už je někdy pozdě.

9. My navštěvujeme dětskou ordinaci a jsme spokojeni. Kvůli dětem
nám chybí pohotovost.

4. Mám své doktory a jsem spokojený, ta pohotovost by v Kojetíně
měla být.

10. Jsem celkem spokojená. Řekla
bych, že by tady mohla opět fungovat pohotovost vzhledem k tomu,
že mám malé dítě, tak je ji potřeba
každou chvíli, hlavně večer a v
noci.

5. Já většinou jezdím ke specialistům do větších měst, v Kojetíně
chodím akorát k paní doktorce Palmašové. Nejsem u ní sice dlouho,
ale jsem velmi spokojená.

11. Jelikož pracuji ve zdravotnictví,
myslím si, že je v Kojetíně na vysoké
úrovni. Co mi tady chybí, je alergologická poradna hlavně pro děti. V
současné době jsou děti alergické
skoro na všechno, od pylu až po
kočky a psy a kojetínské děti nejsou
výjimka a musejí dojíždět jinam.
Možná ještě pořádná psychologická
poradna.

6. Nemůžu říct, že by mi tady
něco chybělo. Akorát mám špatné
zkušenosti se sanitkami, obnovila
bych 24hodinovou službu. Protože
než přijede sanitka z Přerova, tak
z vlastní zkušenosti vím, že to trvá
45 minut.

12. Já jsem spokojen, akorát mi tu
chybí pohotovost jinak nic.

Otázky: Jana Dvořáková
Foto: Hana Svačinová

-8-

Kojetínský zpravodaj

12/2004

Charita Kojetín rozšířila svou činnost
Výsledky mravenčí práce
Milí čtenáři, po delší době se k Vám znovu
obracím se svým článkem, ve kterém se s Vámi
chci podělit o mravenčí výsledky naší práce v Klubu romských dětí a žen. Určitě si vzpomenete na
to, jak jsem popisovala svoje zkušenosti, návrhy,
ale i pochybnosti o tom, zda tato práce bude mít
smysl. Po čtyřech letech mohu hodnotit a utvrzuji
se v tom, že je to práce velmi potřebná a významná
nejen pro nás občany, ale i pro celou společnost.
Není to jen zásluha má, ale i terénních pracovníků,
Ministerstva práce a sociálních věcí, Města Kojetín,
Nadace Open Society Fund, NROS a celé Charity
Kojetín, která se podílí na činnosti klubu.
V tomto školním roce máme přihlášených 24
dětí, z toho denně klub navštěvuje 17 – 18 dětí.
Od října 2004 jsme zaměstnali také pedagogickou
asistentku, která se podílí nejen na pomoci s přípravou dětí do školy a s psaním domácích úkolů,
ale pomáhá organizovat také volnočasové aktivity.
Děti se různými hrami, kroužky a besídkami učí
hygienickým návykům, slušnému chování, ale

Přípravy
na Vánoce v azylovém domě
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně na ulici Kroměřížská 198, jehož zřizovatelem
a provozovatelem je Charita Kojetín, pomáhá
maminkám s dětmi nacházejícím se v obtížné
životní situaci spojené se ztrátou přístřeší. Do
azylového domu přicházejí maminky s dětmi, které
se staly obětmi domácího násilí nebo se potýkají
s partnerskými, rodinnými a jinými problémy.
Azylový dům jim vedle dočasného ubytování nabízí

i toleranci a úctě. S dětmi ze sociálně slabých rodin
terénní pracovnice připravuje třikrát měsíčně různé
pomazánky a saláty. Zde chci podotknout, že tato
aktivita není financována z peněz z Tříkrálové sbírky, jak se někteří domnívají. Vyúčtování Tříkrálové
sbírky uveřejňujeme každý rok, takže se každý může
přesvědčit o tom, že peníze ze sbírky k Romům
neputují. Služby, které Klub romských dětí a žen
poskytuje, jsou určeny nejen pro příslušníky romské
komunity, ale také neromské obyvatele našeho
města nacházející se v nepříznivé životní situaci.
Od začátku roku 2004 se doposud uskutečnilo
845 kontaktů pracovníků s klienty, Občanskou
poradnu od září navštívilo 50 klientů, 20 z nich
využilo bezplatné právní poradenství a zbývající
část sociální poradenství.
Za čtyři roky činnosti Klubu romských dětí
a žen získaly 2 děti středoškolské vzdělání, 5 dětí studuje v současné době v učebních oborech (zedník,
instalatér, malíř a kuchařka). U dětí, které navštěvují klub, se zlepšila školní docházka, upravenost
a příprava na výuku. Zlepšila se také spolupráce
s rodinami. Nemohu nevzpomenou velmi zdařilou

charitní Romskou pouť, která proběhla 25. září
2004 na Sv. Kopečku. Bylo to neuvěřitelně krásné
a důstojné. Zážitkem bylo i to, že nás doprovázeli
naši kněží P. Mgr. Pavel Ryšavý a jáhen Mgr.
Jaroslav Špargl. Nemalým pokrokem v činnosti
klubu je to, že už dva měsíce se můžeme se souhlasem rodičů s dětmi modlit a mluvit o Bohu.
A to je úspěch, který přinese ještě další ovoce.
Bohu díky.
Tady si uvědomuji potřebu naší práce, ale
i velkou milost Matky Boží a vyslyšené modlitby. Věřím, že i do budoucna bude naše práce požehnaná
a společně překonáme bariéry v soužití v naší společnosti. Pokud chceme, aby vládlo ve společnosti
pochopení a tolerance, musíme učinit první krok
sami u sebe. Záleží to na nás všech. Doufám, milí
čtenáři, že jsem Vás svým článkem nenudila, ale
přispěla k obrazu činnosti Klubu romských dětí
a žen.

poradenství, pomoc a podporu při řešení těchto
problémů a při návratu do běžného života. Azylový
dům slouží v současné době sedmi maminkám
a jejich dětem. Maminky s dětmi zde mohou pobývat po dobu půl až jednoho roku.
I letos stráví některé maminky s dětmi v azylovém domě také Vánoce. Většina obyvatelek azylového domu totiž nemá z různých důvodů možnost
strávit Vánoce se svými blízkými. Pracovníci Charity
Kojetín proto připravují na začátek prosince pro
děti Mikulášskou besídku, v předvánočním týdnu
proběhne společné vánoční posezení maminek,

dětí a pracovnic azylového domu. Přípravy na
Vánoce probíhají už nyní. Maminky a starší děti se
vedle výroby adventních věnců a vánočních ozdob,
zapojují také do předvánočního úklidu a pečení cukroví. Nezbývá než doufat, že i do azylového domu
tak pronikne alespoň kousek vánoční radosti a že
své příští Vánoce stráví jeho současné obyvatelky
a jejich děti již ve svých nových domovech.

Zpráva o využití peněz z Tříkrálové sbírky 2004

K
M

V letošním roce se podařilo vykoledovat celkem 74.002,20 Kč. Z této částky
získala Charita Kojetín 42.921 Kč, která byla využita částečně na koupi automobilu
pro sestřičky Charitní ošetřovatelské služby (34.000 Kč) a zbytek byl určen na přímou
pomoc potřebným (8.921 Kč). Letos jsme přímou pomoc rozdělili celkem 3 lidem
a to v Lobodicích a Polkovicích.
Touto cestou bych chtěla poděkovat jménem všech pracovníků Charity Kojetín
a především jménem těch, kterým jsme penězi z Tříkrálové sbírky pomohli za to,
že jste i Vy otevřeli našim „Králům“ a přispěli tak na dobrou věc.
Současně bych také chtěla připomenout, že i letos budeme potřebovat Vaši
pomoc, takže pokud byste měli chuť a čas strávit s námi sobotní dopoledne 8. 1.
2005 a vyrazit s našimi koledníky do ulic, tak se nám ozvěte. Pomocných rukou,
srdíček otevřených dokořán a nadšení pro dobrou věc není nikdy dost.
Nakonec bych Vám ještě za všechny z Charity Kojetín chtěla popřát krásné
a požehnané Vánoce a hodně lásky a úspěchů v roce 2005.
Kontakt:
581 762 160 – 777 902 461

B

Nebo za námi přijďte osobně:
Charita Kojetín, Kroměřížská 198, Kojetín.

Klára Pompová
vedoucí Klubu romských dětí a žen
Charita Kojetín

Martina Mazáčová
vedoucí
Azylového domu pro matky s dětmi v tísni

„My Tři králové jdeme k Vám“

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
2005
Naši králové vyjdou do ulic
v sobotu 8. 1. 2005
v dopoledních hodinách.
Otevřete jim, prosím,
a přispějte na dobrou věc.
Motto letošní sbírky zní:

Ivana Skřipcová, DiS.
(koordinátor TS 2005)
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Vánoční pořad bohoslužeb
VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB V KOJETÍNĚ V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Štědrý den
Pátek 24. 12. v 15.00 hod. mše sv. pro rodiče s dětmi
ve 22.00 hod. bohoslužba spojená se zpěvem vánočních koled

Slavnost Zjevení Páně (přeložená slavnost z 6. 1.)
Neděle 2. 1. 2005 v 9 hod. mše sv. spojená s žehnáním vody, kadidla,
křídy a zlatých předmětů
od 14.00 – 16.30 hod. bude kostel otevřen k modlitbě
i k prohlédnutí betléma

Slavnost Narození Páně
Sobota 25. 12. v 9.00 hod. mše sv.
od 14.00 – 14.30 hod. adorace a svátostné požehnání
od 14.30 – 16.30 hod. bude kostel otevřen k modlitbě
i k prohlédnutí betléma
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Neděle 26. 12. v 9.00 hod. mše sv. spojená s obnovou manželských slibů
od 14.00 do 16.30 hod. bude kostel otevřen k modlitbě
i k prohlédnutí betléma
od 14.30 hod. vánoční hra, kterou připravily děti
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Pondělí 27. 12. v 7.00 hod. mše sv. spojená s tradičním žehnáním vína
Šestý den v oktávu Narození Páně
Čtvrtek 30. 12. v 7.00 hod. mše sv.
Silvestr
Pátek 31. 12. v 17.00 hod. mše sv. na poděkování
za uplynulý rok 2004
od 23.00 – 24.00 hod. adorace a svátostné požehnání
do nového roku 2005
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok
Sobota 1. 1. 2005 v 9.00 hod. mše sv.
od 14.00 – 16.30 hod. bude kostel otevřen k modlitbě
i k prohlédnutí betléma

Foto: Jiří Šírek

Došlo do redakce
„Lepší jako MEPROBAMAT či STILNOX“
Snad jste i vy, čtenáři Kojetínského zpravodaje, zároveň se mnou
zaznamenali velkou výroční výstavu
obrazů, fotografií, keramiky kojetínských Signalistů 64. Číselně je to
k letošnímu roku 2004 celkem 40
let vytrvalé umělecké práce, hodně
obdivu nás všech!

Jsem velmi ráda, že existuje tato stálá
výstavní síň, protože už jsem v ní
měla možnost shlédnout tolik krás!
Nikdy si nenechám ujít výstavy prací
členů Signál 64, které jsou pravidelně
v Kojetíně pořádány. Upřímně vždy
obdivuji a oceňuji fotografie pánů
S. a J. Spáčilových a J. Hebnara,
které věřím – nejen mě – tak osloví!
Přinášejí do duše poezii, vzácnou
krásu okamžiku, klid, protože jejich

fotografie zachycují především přírodu v jakémkoliv ročním období.
Překrásné jsou i obrazy Kojetína
v podání Ing. J. Kačírka...
„Osamělá“ – fotografickým objektivem Ing. J. Šírka zachycená labuť na
rybníce patří k těm velmi zajímavým
a nalaďujícím. Nechtěla bych se nikoho dotknout, práce všech k nám mluví
a vnáší cosi nesdělitelně krásného
a klidného do našich duší...

Vážně – lepší jako Neprobamat či
Stilnox na spaní. Mám to ověřené!
Děkuji za krásné zážitky Signalistům.
Vás, kdo ještě tuto výstavu neshlédli,
zvu – trvá do 31. ledna 2005 a stojí
za Váš čas i váženou cestu do galerie
v Okresním domě v Kojetíně!

Stejně pestrý je „náš kalendář“ i v měsíci prosinci.
– 2. 12. pojedeme do Přerova, kde
ve spolupráci s DDM ATLAS proběhne 1. část dopravní výchovy pro
předškolní děti,
– 3. 12. se těšíme na mikulášskou
nadílku i setkání s Mikulášem a čerty
v naší mateřské škole,
– 7. 12. proběhne v MŠ setkání
ředitelů škol regionu,
– 13. 12. si zazpíváme a zatančíme
na koncertu Pavla Nováka,
– 15. 12. jsou dveře našich MŠ otevřeny pro veřejnost,

– 16. 12. děti popřejí svým vystoupením na radnici hezké Vánoce všem
zaměstnancům MěÚ,
– do 17. 12. všechny děti ve svých třídách potěší své nejbližší vystoupením
a malým vlastnoručně vyrobeným
dárečkem na vánočních besídkách,

Ověřte si má slova!
Marie Přecechtělová

Mateřská škola Kojetín
Předvánoční čas
v mateřské škole
S blížícím se koncem roku ubývá
listů v kalendáři a my můžeme zalistovat v paměti, co jsme společně
s dětmi prožili:
– každý měsíc přináší kašpárek maňáskové pohádky, které hrají dětem
p. učitelky,
– 21. 10. nám zahráli v naší MŠ
herci olomouckého divadla „Vodnické
pohádky“,
– 26. 10. jsme se všichni vypravili autobusy na pohádkový pořad brněnské

skupiny „Kamarádi“,
– do konce října se byli podívat rodiče
na své děti na podzimních besídkách,
které pro ně připravily paní učitelky
s dětmi,
– 4. 11. jsme se rozjeli za čerty na
„Chlupatou pohádku“ do Němčic
nad Hanou,
– ve spolupráci s MěDDM vyráběly
děti v keramické dílně pro své blízké
„vánoční překvapení“,
– 23. 11. jsme všichni obdivovali
kouzla a šikovnost varietních umělců
v „zábavném pořadu“ v naší mateřské
škole.
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Zaměstnanci
MŠ Kojetín

Kojetínský zpravodaj

12/2004

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Jaký byl ten minulý rok
u nás ve škole?
Neskutečný. Doznívaly ohlasy našich výročních oslav, škola se připravovala na další etapu
rekonstrukce, kromě toho nás potkala komplexní

prověrka České školní inspekce a samozřejmě
běžný školní život se všemi náležitostmi. První
vlaštovkou ukazující, že změny, které u nás začaly
proměnu ze starého na nové, vedou k cíli, byl
zápis do prvních tříd. Byl zapsán rekordní počet
budoucích prvňáčků. Každý návštěvník opravené

školy se nestačil divit, co vše je možné v krátkém
čase změnit a upravit na potřeby moderní doby.
Další část rekonstrukce (přístavby školní družiny, učeben a sborovny se zázemím včetně dokončení bezbariérového přístupu i dvorního traktu
s úpravou parku) pokračovala od června do října
letošního roku. Provoz školy byl ovlivněn pouze minimálně a patří dík jak
stavební firmě, tak i našim vyučujícím
a žákům, že vše proběhlo hladce
a bez větších komplikací.
Už máme většinu z původně
zamýšlených úprav za sebou a další
vylepšení nás budou čekat, pokud se
nám podaří získat finance na jejich
realizaci.
Žádný školní rok není snadný,
ale uplynulé dva roky byly pro naše pracovníky enormně náročné.
Poděkování patří i našim milým
příznivcům z řad rodičů, absolventů
i bývalých zaměstnanců za pomoc
a spolupráci při zajištění chodu školy.
Skutečností je, že jen díky nasazení
všech se podařilo zvládnout všechny
problémy a můžeme se vrhnout po
krátkém odpočinku na novou práci.
Do nového roku přejeme
všem našim pracovníkům i našim příznivcům mnoho zdraví, spokojenosti
a elánu do života a těšíme se na další
společnou práci.
Vedení školy

ZŠ nám. Míru 83 nabízí k pronajmutí tělocvičnu. Cena 150 Kč za hodinu.
Přesné podmínky je možné dohodnout přímo s ředitelem školy.
Telefon 581762134.

Jedete lyžovat? Chybí vám lyžařská výzbroj?
SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83 půjčuje lyžařskou výzbroj
za symbolické částky.

Volné termíny:
Po
Út
Čt
So

15.00 – 16.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.
18.30 – 21.30 hod.
9.00 – 18.00 hod.

17.30 – 18.30 hod.

Informace na tel.: 731 483 561

Těšíme se na prvňáčky

Gymnázium Kojetín

V lednu 2005 se uskuteční zápis do prvních tříd
naší školy. Chtěli bychom touto cestou pozvat rodiče všech dětí, které budou v tomto roce nastupovat
do řad školáků, na návštěvu naší školy, kde si můžete vše prohlédnout a případně upřesnit některé informace přímo s učitelkami nebo i vedením školy.
Stačí zavolat na naše telefonní číslo (581762036)
nebo osobně dohodnout schůzku.
Těšíme se
na Vás.
Pracovníci
školy

KOJETíN

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 705 333, e-mail: gkj@gkj.cz, www.gkj.cz
všeobecně zaměřené gymnázium
pro školní rok 2005/2006
přijímá 30 žáků čtyřletého a 30 žáků osmiletého studia

KOJETíNod 9.00 do 14.00 hodin

Dny otevřených dveří
sobota
sobota

11. 12. 2004
15. 1. 2005

od 9.00 do 14.00 hodin

Během obou dnů otevřených dveří si můžete prohlédnout školu,
pohovořit s vedením školy a s vyučujícími, vyzkoušet si testy přijímacího řízení
z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů,
zhlédnout připravený program.
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Něco o způsobu naší výuky
Naši učitelé využívají moderní metody a formy
práce při vyučování – projektové vyučování, skupinová práce, individuálním přístupem se věnují
žákům s vývojovými poruchami učení, běžně jsou
využívány učební programy na PC v jednotlivých
předmětech, využíváme slovní hodnocení u žáků,
pro děti, které potřebují pomaleji pracovat, jsme
otevřeli jednu l. třídu, která pracuje s upravenými
učebními plány pod vedením speciálního pedagoga.
Ve vyučování využíváme prvky Tvořivé školy,
tímto způsobem výuky má žák lehčeji tzv. činnostním učením, dojít lehčeji k cíli, náročnější je
příprava učitele na vyučování.Zatím těchto prvků

využívají někteří učitelé na l. stupni, kteří jsou k realizaci těchto nových metod forem práce odborně
proškoleni.Naší chloubou je nově vybudované
hřiště přímo u školy.
Do vyučování Vás zveme kdykoliv po dohodě
s ředitelkou školy.
Tento předvánoční čas bych ráda využila k tomu,
abych popřála všem zaměstnancům školy, žákům
a jejich rodičům pěkné a klidné vánoční svátky.
Přáním všech zaměstnanců školy je, aby byli
děti a jejich rodiče spokojeni s úrovní vzdělávání,
které naše zařízení poskytuje. Naším velkým přáním
je,aby se škola dočkala větší opravy školní budovy,
abychom nejenom moderně učili, ale také učili
v pěkném prostředí.

POZVÁNKA
Přijďte se k nám podívat.

KDY?
21. prosince od 10 do 17 hodin

KAM?
Na Základní školu Kojetín,
Svatopluka Čecha

NA CO?
Den otevřených dveří
Vánoční besídku žáků školy
(v 10 a 15 hodin)
Vánoční výstavku prací žáků školy
Do vyučování

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Odborné učiliště Křenovice
INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA
Ve školním roce 2005/2006 budeme otevírat:
1. OBOR 31-59-E/001 ŠITÍ ODĚVŮ
– délka přípravy 3 roky
– učební obor je určen pro hochy a dívky
– způsob ukončení studia - závěrečná zkouška (výuční list)
2. OBOR 41-52-E/011 ZAHRADNICKÉ PRÁCE
– délka přípravy 3 roky
– učební obor je určen pro hochy i dívky
– způsob ukončení studia – závěrečná zkouška (výuční list)
3. OBOR 65-52-E/001 KUCHAŘSKÉ PRÁCE
– délka přípravy 3 roky
– učební obor je určen pro hochy i dívky
– způsob ukončení studia – závěrečná zkouška (výuční list)

Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci a další uchazeči,
kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili
podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů
a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání, přičemž
úspěšní absolventi 9. ročníku zvláštní školy jsou přijímáni v souladu
s §32 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních
škol a vyšších odborných škol, v platném znění, přednostně. Přijímací
zkoušky se konají dle vyhlášky MŠMT ČR č. 10/1997 Sb., o přijímání
žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Nabídka vzdělání v nabízených učebních oborech na naší škole je
určena především absolventům zvláštních škol a těm žákům základních
škol, kteří mají v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch a u nichž není
pravděpodobné, že by úspěšně zvládali náročnější učivo na SOU, popřípadě
těm, kteří nebudou ke studiu na SOU přijati.
Další informace rádi poskytneme
při osobní návštěvě školy,
na telefonních číslech 581 769 045, 581 769 059
nebo na www.oukrenovice.unas.cz

4. OBOR 66-51-E/003 PRODAVAČSKÉ PRÁCE
– délka přípravy 3 roky
– učební obor je určen pro hochy i dívky
– způsob ukončení studia – závěrečná zkouška (výuční list)

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA SOU,OU A U STAVEBNÍ PŘEROV
Bří Hovůrkových 17, tel.: 581208256, fax: 581200583, e-mail: sou@sou.pr-net.cz, www.iweb.cz/souprerov
ŠKOLNÍ ROK 2005-2006
Žákům s ukončenou docházkou ZŠ (nejlépe z 9. třídy
ZŠ), tříleté učební obory SOU zakončené závěrečnou
zkouškou a výučním listem
33-56-H/001 TRUHLÁŘ
36-55-H/001 KLEMPÍŘ - stavební výroba
36-57-H/001 MALÍŘ
36-64-H/001 TESAŘ
36-67-H/001 ZEDNÍK

Žákům s ukončenou docházkou na speciálních ZŠ (9.
třída), tříleté učební obory OU zakončené závěrečnou
zkouškou a výučním listem
33-56-E/004 TESAŘSKÉ
A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
36-57-E/005 MALÍŘSKÉ PRÁCE
– MALÍŘSKÉ
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
36-67-E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE

Žákům, kteří ukončí docházku ZŠ v 6., 7. nebo 8.
třídě, dvouleté učební obory U zakončené závěrečnou
zkouškou a výučním listem.
36-57-E/508 MALÍŘSKÉ
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
36-67-E/503 STAVEBNÍ VÝROBA
65-51-E/501 PROVOZ
SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
pro dívky i chlapce

Odborný výcvik probíhá souběžně v Přerově i na odloučeném pracovišti v Kojetíně.
Úspěšní absolventi oborů SOU začínající číslem 36 mohou pokračovat v tříletém dálkovém nástavbovém studiu
36-44-L/502 STAVEBNÍ PROVOZ, ukončeném maturitní zkouškou.

Zveme všechny zájemce k prohlídce našich areálů v Přerově,
ul. Bří Hovůrkových 17 a v Kojetíně, ul. Křenovská 676 dne 6. 1. 2005 v době od 8.00 do 17.00 hod. u příležitosti
DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
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MěDDM Kojetín
Den stromů

Střelecký ZK

134 dětí základních škol v Kojetíně se zúčastnilo od 21. do 26. 10. 2004 programu ke
„Dni stromů“. Výukový program připravila Mgr.
Trávníčková Věra ve spolupráci s MěDDM a komisí
životního prostředí Rady Města Kojetín.
O tom, že na planetě Zemi je rozmanité prostředí a že ti, kdo na ní žijí se navzájem potřebují,
se přesvědčili „třeťáci“ a „čtvrťáci“ v první části
programu.
…V praktické části si každá zúčastněná třída ZŠ
vysadila za pomoci a odborného dohledu pana Tomáše Hály na zahradě MěDDM strom nebo keř.
VŠEM, KTEŘÍ SE NA PROGRAMU PODÍLELI,
DĚKUJEME.

Začátkem školního roku 2003 otevřelo
MěDDM Kojetín nový zájmový kroužek „střelba ze
vzduchovky“. Schůzky se konají pravidelně každý
čtvrtek v 16.00 hod. v bývalém objektu vodních
skautů, kde trénujeme střelby dle přízně počasí
v tělocvičně nebo ve venkovní střelnici. Též jsme
si zde zařídili vlastní klubovnu.
V prvních hodinách se věnujeme získávání teoretických znalostí z oblasti sportovní střelby, učíme
se rozeznávat druhy sportovních zbraní, používat
správné názvosloví a dodržovat bezpečné zacházení
se zbraní. V jarních měsících jsme uskutečnili
několik akcí, např. návštěvu střelnice v Suchých
loukách za Kojetínem, kde nám byl průvodcem
myslivec pan Míth. Zde si členové kroužku prohlédli
kulovou a brokovou zbraň. Další pořádanou akcí
byla návštěva střelnice Hvězda v Kotojedech
u Kroměříže, kde jsme se setkali s reprezentantem
ČR ve sportovní střelbě Janem Buksou – stříbrným
medailistou evropského šampionátu 2002
v Rakousku.
Na závěr školního roku jsem uspořádal, nejen
pro členy ZK, soutěž na střelnici v Kojetíně.
Jako hosta jsem pozval myslivce pana Charváta z Břestu, který pomohl zajistit střelnici
a pro soutěžící připravil vyčerpávající přednášku
spojenou s ukázkou různých typů kulových
a brokových zbraní. Soutěžilo se ve střelbě ze
vzduchovky s otevřenými mířidly na vzdálenost
10 m a s optikou na vzdálenost 15 m. Na 1. místě
se umístil Martin Hruška, 2. místo Ondřej Šajer,
3. místo Tomáš Bártko. Soutěžilo se o zajímavé
a hodnotné ceny, odměněni byli i ti, co se umístili
na dalších místech. Ceny do soutěže věnovali: pan
Vlastimil Charvát, Tomi, Artes, Conti, Song, paní
Minaříková, MSH Kojetín, MÚ Kojetín, MěDDM
Kojetín, kamenictví Klapper, Cyklo servis Dari,
Zverimex a další, kteří si nepřáli být zveřejněni.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům.
V tomto školním roce se zvýšil počet zájemců
o tento kroužek, naplánováno máme opět několik
akcí, z nichž jsme již uskutečnili návštěvu střelnice
v Suchých loukách opět s panem Míthem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podíleli na akcích, které proběhly.
Mojmír Zlámal
Vedoucí střeleckého kroužku

„Příroda je krásná… vzácná…kouzelná…
nenahraditelná…
CHRAŇME SI JI A PEČUJME O NI.“

V PROSINCI PŘIPRAVUJEME
ČERTOVINY
rej pro malé čerty, čertice a jiné ďáblíky

VÁNOČNÍ KAPR
soutěž pro mladé rybáře

VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠIPKÁCH
turnaj pro rodiče a děti

Nabídka volných míst v zájmových
útvarech a kurzech:
– Angličtina II – procvičování, opakování učiva,
konverzace (pravidelné schůzky ST: 17.00–18.00
hod.)
– Kurz práce na PC pro začátečníky pro mládež
i dospělé
– Čtyřlístek – přírodovědný kroužek (toulky
přírodou, výrobky z přírodních materiálů, ekolog.
programy a hry)
– Dramatický - dramatizace jednoduchých her
a pohádek,říkadel, hry rozvíjející komunikativní
dovednosti a správnou výslovnost.
– Klub správných holek – vaření, pečení,smažení=
co si vyrobíme, to si sníme
výroba předmětů pro radost i užitek
– Výpočetní technika – zač.- od 2.tř.
– Výpočetní technika – pokroč.

Milá kamarádko, kamaráde,
přejeme Ti bohatýho Ježíška,
a to může být třeba knížka.
A nebo něco hezkého na sebe,
ať se Ti špatně nevede.
Ale taky něco chutnýho
do bříška.

A teď to nejhlavnější,
ať je život veselejší.
V srdci hodně lásky
a v duši rozzářený sluníčka,
aby i ten další rok 2005
byl pro Tebe pohodička.

– TAI-ČI - začátečníci
bližší informace na MěDDM,
tel. 581 762 498

To Ti přejí a taky se smějí děvčata z domečka
- 13 -
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Kam za kulturou

Zveme na ...

Výstava k 40. výročí založení tvůrčí skupiny Signál 64
OBRAZY – FOTOGRAFIE – PLASTIKY – KERAMIKA – INTARZIE
galerie Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8
(Okresní dům) v Kojetíně

čtvrtek 16. prosince 2004 – 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOJETÍN
účinkují žáci a učitelé ZUŠ Kojetín
Hosté: pěvecký sbor Moravan z Kroměříže
pod vedením dirigenta Antonína Hudečka
sál Sokolovny Kojetín

Vystavují:
– František Babiánek (malba), +1983
– Jožka Bíbr (malba), + 1992
– František Daněk (filmová fotografie)
– Jaroslav Hebnar (fotografie)
– Marie Hebnarová (fotografie)
– Ing. arch. Jaroslav Kačírek (malba), +1993
– Pavla Kačírková (plastika)
– Ing. arch. Boleslav Leinert (malba)
– Ing. arch. Petr Leinert (malba)
– Ludmila Lužná (malba, sbírka nerostů), +2000
– Milan Mráz (fotografie)
– Jaroslav Řihošek (fotografie)
– Antonín Smažinka (intarzie)
– Jiří Spáčil (fotografie), +1993
– Svatopluk Spáčil (fotografie)
– Alice Stonová (malba)
– Renata Studentová – Sedláková (keramika)
– Jan Sýkora (fotografie, malba)
– Lubomír Pleva – čestný člen Signálu 64 (fotografie), +1998
– Ing. Jan Buřival (kresby) – jako host
– Ing. Jiří Šírek (fotografie) – jako host

pátek 17. prosince 2004 – 18.00 hodin
ZÁVĚREČNÁ KOLONA KURZU TANEČNÍ VÝCHOVY
studentů Gymnázia Kojetín
sál Sokolovny Kojetín
sobota 18. prosince 2004 – 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
účinkuje smíšený sbor 50 zpěváků a jejich sólistů CANTUS Morkovice
za doprovodu komorního orchestru FF ÚP Olomouc a konzervatoře
Kroměříž
na programu jsou vánoční pastorály českých mistrů
sál Sokolovny Kojetín
úterý 21. prosince 2004
VÁNOČNÍ KONCERT
„...vždyť jsou Vánoce...“
účinkují: kojetínské soubory MěKS – SOLASIDO a CANTAS
sál Sokolovny Kojetín

Výstava potrvá do 31. ledna 2005
Po – pá: 9.00 – 16.00 hodin
so, ne, svátky: po telefonické domluvě na tel: 581 76 20 46

středa 22. prosince 2004 – 17.00 hodin
ZPÍVANÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Masarykovo náměstí Kojetín

Městská knihovna v Kojetíně

Předběžné termíny plesů v Kojetíně
Sokolovna

rozšiřuje provozní dobu internetu také na polední hodiny
a páteční odpoledne! Nová provozní doba internetu:
Po
12.00 - 17.00 hod.
Út
8.00 - 17.00 hod.
St
12.00 - 17.00 hod.
Čt
8.00 - 17.00 hod.
Pá
8.00 - 16.00 hod.
So
8.00 - 12.00 hod.

!

!

22. 1. 2004
29. 1. 2004
5. 2. 2004
12. 2. 2004
12. 3. 2004

Myslivecký ples
Ples Gymnázia Kojetín
Hasičský ples
Hanácké bál
Country bál

Kino Tovačov
PROSINEC 2004

so 4. 12. 2004 18.00 hod. Hellboy
so 17. 12. 2004 18.00 hod. Vesnice
ne 26. 12. 2004 18.00 hod. Holky to chtěj taky 2

doporučujeme
doporučujeme
doporučujeme

Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji!
Pokladna je otevřena vždy jednu hodinu před prvním představením.
Změna programu vyhrazena.
Využijte možnosti naší nabídky a napište si na náš e-mail:
KINO.TOVACOV@ATLAS.CZ
o pravidelné zasílání programu do Vaší e-mailové schránky nebo o rezervaci vstupenek.
SLEVY NA PROSINEC
Chcete jít do kina a ještě ušetřit peníze?
Využijte RODINNÉ VSTUPNÉ na všechny prosincové filmy!
– 2 dospělé osoby a 1 dítě + další dítě zdarma
– 1 dospělá osoba a 2 děti + další dítě zdarma
– 3 dospělé osoby + další dospělá osoba zdarma

- 14 -

PROSINEC 2004
Pátek 3. 12. 2004 v 19.30 hod.
PURPUROVÉ ŘEKY 2
Francie/Itálie/VB
Pátek 10. 12. 2004 v 19.30 hod.
VĚČNÝ SVIT
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
USA
Úterý 14. 12. 2004 v 19.30 hod.
SNOWBOARĎÁCI
ČR
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Fotoreportáž z výstavy tvůrčí skupiny Signál 64
Městské kulturní středisko děkuje členům tvůrčí skupiny Signál 64 Svatopluku Spáčilovi, Jaroslavu Hebnarovi, Petru Leinertovi, Jaroslavu
Řihoškovi a Pavle Kačírkové za pomoc při celkové realizaci. Poděkování patří také bratrům Jaroslavu a Jiřímu Kačírkovým, kteří pomohli při
přípravě prostor galerie a pracech spojených s výstavou a dále Jiřímu Stonovi za propagační pomoc.
Foto: Jaroslav Kačírek, Hana Volfová
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TJ Sokol Kojetín
Oddíl stolního tenisu
Švýcarská reprezentace
v Kojetíně
Je tomu už několik let co někteří kojetínští
stolní tenisté navázali přátelské vztahy s trenérem
a stále vynikajícím hráčem Pavlem Řehořkem,
který v současnosti působí jako trenér kadetské
reprezentace Švýcarska. Slovo dalo slovo a celé
jím vedené reprezentační družstvo kadetek zavítalo
dne 3. 11. 2004 do Kojetína k sehrání přátelského
zápasu s místními borci.
Utkání bylo sehráno v nově opravené sokolovně za účasti představitelů města – pánů starosty Ing.
Haupta a místostarosty Ing. Šírka, kteří dokonce
předtím přijali vzácné hosty na radnici.
Hráčky švýcarské reprezentace zaznamenaly
několik pozoruhodných úspěchů i v evropském
měřítku, zatímco domácí hráči dosud slaví úspěchy
spíše regionálního rázu. Hosté tedy byli v utkání
favority a když přiložil „ruku k dílu“ i jejich, v tomto
případě hrající, trenér který má zkušenosti z I. české

i II. německé ligy, bylo o výsledku rozhodnuto definitivně. Protože však šlo o přátelské utkání, nebyl
výsledek až tolik důležitý.
Hosté si pobyt v Kojetíně pochvalovali a dokonce nabídli domácím na oplátku účast na turnaji
ve švýcarském Winterthuru.
Oddíl stolního tenisu tímto děkuje panu starostovi za podporu při organizaci této akce, panu Juřenovi a Sokolu za poskytnutý „azyl“ v prostorách
sokolovny, kde byly vytvořeny opravdu důstojné
herní podmínky a všem hráčům a divákům za
účast.
Pro všechny, kteří mají zájem se něco o stolním
tenisu v Kojetíně něco dozvědět, připomínáme
webovou stránku oddílu: www.stolnitenis.unas.cz,
případně email sokolkojetin@seznam.cz.
Noví, zejména mladí, zájemci o tento sport
mohou využít buď výše zmíněných kontaktů nebo
mohou přímo navštívit hernu v budově bývalé kotelny v Kuzníkově ulici a domluvit se na podmínkách
členství v oddílu osobně.
Všichni jsou srdečně vítáni!
Tazz

TJ Sokol Kojetín
informuje
T J Sokol Kojetín – odbor „Sport pro
všechny“ zahájil svou činnost 1. října 2004 dočasně v tělocvičně gymnázia a v sále Vzdělávacího a informačního centra. Od 4. listopadu
2004 pak ve své tělocvičně, ke které patří
i nově vybudované sociální zařízení. Cvičitelé
odboru jsou připraveni nabídnout pestrou
činnost ve všech třinácti oddílech, od těch
nejmladších až po dříve narozené. Zejména
pak chlapcům ve věku od 9 do 13 let, kteří
cvičí každý pátek od 18.00 hodin. Vedoucím
oddílu je Mirek Tvrdý.
Výbor tělovýchovné jednoty a cvičitelé
odboru děkují Zastupitelstvu Města Kojetín
za kvalitní zázemí pro svou činnost.

TJ Sokol Kojetín – oddíl volejbalu
Muži
V říjnu 2004 ukončilo mužstvo
volejbalového oddílu mužů polovinu
soutěže Krajského přeboru Olomouc
I., do níž se opět po několika letech
vrátilo. Návrat je to důstojný, protože přezimuje na 2. místě v tabulce.
Fakticky to znamená, že z 12-ti
odehraných utkání má Kojetín na
kontě pouze jednu prohru a stejné
bodové skóre jako první Šternberk. S
tímto mužstvem po skončení halových

soutěží sehraje Kojetín jarní baráž
o postup do 2. ligy mužů.
Kojetínský kádr byl z důvodu
nedostatku domácích hráčů doplněn o posily z Přerova (V. Raška,
R. Janouch) a Kroměříže (J. Tykvart,
D. Mrázek). Těmto hráčům děkujeme, neboť obětovali spoustu času
a úsilí zachování kvalitního volejbalu
v Kojetíně. Výsledky: 1.Šternberk
(22), 2.Kojetín (22), 3.Zábřeh (16),
4.Troubky (8), 5.Šumperk (8), 6.Hodolany (7), 7.Mohelnice (4)
Mgr. Pavel Daněk

Ženy
V říjnu ukončil také oddíl volejbalu ženy „A“ podzimní část soutěže
Krajského přeboru.
Po nevydařeném vstoupení do
soutěže jsme skončily na 6. místě, což
bylo v ne malé míře zapříčiněno absencí dvou klíčových hraček a taktéž
zanedbanou přípravou z důvodu rekonstrukce kurtů Sokolovny a letních
brigád, jelikož kádr družstva je tvořen
převážně hráčkami studujících střední
a vysoké školy. I přes tyto překážky

se podařilo v závěrečných zápasech
hrát kvalitní volejbal.
Doufáme, že v následující jarní
sezóně se bude dařit jako v soutěži
předešlé, kde jsme obsadily lichotivé
2. místo za družstvem Olomouce.
Nyní se připravujeme na
zimní soutěž, která se hraje formou
halových turnajů
1-krát za měsíc.
Tímto všechny srdečně zveme…
Alena Jurmanová

o úder zaostal bronzový Jan Dvořák.
Výsledky – přebor KGBK: 1. Ivan
Roemer (88, pr. 22), 2. Luděk
Nakládal (99, pr. 24,8), 3. Jan
Dvořák (100, pr. 25), 4. Jana
Nakládalová (112), 5. Robert Janáček
(114), 6. Alena Šustová (123), 7.
Romana Šustová (124), 8. Zdeněk
Modlitba (135)

Týden na to jsme jeli do Brna,
do čtvrti Lesná, na eternit TJ Start,
kde se ve dnech 16. – 17. 10. 2004
konal 4. Moravia Tour – moravský zemský turnaj. Poslední letošní
celomoravská akce byla ve znamení
studeného a deštivého počasí, takže
toto klání se muselo zkrátit na 6 okruhů. Soupeření se účastnilo celkově 66
hráčů, šest jich bylo z Kojetína.

Ze sportu - Minigolf
Podzimní část sezóny
končí...
V měsíci říjnu jsme absolvovali
už třetí ročník klubového přeboru
a poslední dva oficiální turnaje. Tím
skončila regulérní podzimní část
týmových soutěží a celá kalendářní
sezóna jednotlivců.
Druhý říjnový víkend, konkrétně

v sobotu 9. 10. 2004, se konal Přebor klubu KGB Kojetín. Na startu
se představilo celkem 8 borců, včetně
předloňského vítěze R. Janáčka
a loňského obhájce L. Nakládala. Letos jim však „vypálil rybník“ zkušený
Ivan Roemer, který vyhrál výborným
průměrem 22 úderů. Druhou příčku
obsadil Luděk Nakládal, jemuž k obhajobě chybělo celých 11 ran. Jen
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Ze sportu - Minigolf
Mezi muži vyhořel I. Roemer
až 23. místem, v juniorech byl náš
nejlepší L. Nakládal sedmý a mezi
žáky skončila J. Nakládalová na 8.
příčce.
Výsledky – 4. MT (Start Brno)
muži: 1. Jan Metyš – Olomouc (142,
pr. 23,7), 23. I. Roemer – Kojetín
(176, pr. 29,3)
junioři: 1. Daniel Dvořák – 90 Brno
(147, pr. 24,5), 7. Luděk Nakládal – Kojetín (180, pr. 30), 9.
Jan Dvořák – Kojetín (188, pr.
31,3)
žáci: 1. Petr Zemánek ml. – Tovačov
(147, pr. 24,5), 8. Jana Nakládalová – Kojetín (182, pr. 30,3), 14.
Romana Šustová – Kojetín (205,
pr. 34,2), 15. Zdeněk Modlitba
– Kojetín (210, pr. 35)
V juniorské týmové soutěži
jsme obsadili tradiční 2. místo.
V sestavě J. Dvořák, Nakládalová,
Nakládal (náhradník Modlitba) jsme
zahráli 550 úderů (pr. 30,6) a podlehli vítězné Kopřivnici o 65 ran (485
– 26,9).
V celkové tabulce zůstáváme na
druhé pozici, ale s velkou ztrátou
na vedoucí Kopřivnici. Za námi je
s odstupem Prostějov.
Stav I. ligy juniorů (skupina B)
po dvou kolech: 1. Start Kopřivnice
(8), 2. KGB Kojetín (4), 3. Taurus
Prostějov (2)
Žákovská soutěž družstev měla
v Brně na programu rovněž druhé
kolo. Také zde jsme obsadili 2. místo

výkonem 597 (pr. 33,2), když sestava
Nakládalová, Modlitba, R. Šustová
prohrála s vítěznou Olomoucí o 43
úderů (554 – 30,8).
Celkově přezimuje náš žákovský
tým na bronzové pozici, ztráta na
vedoucí Olomouc i druhou Bystřici
není však velká.
Stav I. ligy žáků (skupina B) po
dvou kolech: 1. MGC Olomouc (8),
2. DGC Bystřice p. H. (7), 3. KGB
Kojetín (5), 4. MGC Holešov (1)
Poslední oficiální akcí byl na konci
října 8. Open – oblastní turnaj jižní
Moravy, který se konal na halovém
miniatur-golfu v Přerově. Jediné
kryté hřiště na Hané přivítalo celkem
rekordních 90 hráčů, z našeho klubu
se jich dostavilo 8. Velké množství
účastníků nakonec nedovolilo odehrát
víc než 3 okruhy namísto plánovaných čtyř.
Náš jediný muž I. Roemer se
blýskl 4. místem a důstojně se s touto
věkovou kategorií rozloučil. Mezi
juniory byl R. Janáček rovněž čtvrtý
a v žácích skončila naše J. Nakládalová jedenáctá.
Výsledky – 8. Open (Přerov)
muži: 1. Radek Doležel st. – Holešov
(67, pr. 22,3), 4. Ivan Roemer
– Kojetín (74, pr. 24,7).
junioři: 1. Marián Straško – 90 Brno
(67, pr. 22,3), 4. Robert Janáček
– Kojetín (74, pr. 24,7), 11. Jan
Dvořák – Kojetín (83, pr. 27,7),
12. Luděk Nakládal – Kojetín
(84, pr. 28), 15. Alena Šustová

– Kojetín (100, pr. 33,3), 16.
Jaromír Lux – Kojetín (152, pr.
50,7).
žáci: 1. Radoslav Hudec – Bystřice
(72, pr. 24), 11. Jana Nakládalová – Kojetín (97, pr. 32,3), 15.
Zdeněk Modlitba – Kojetín (104,
pr. 34,7).
Druholigová soutěž smíšených
družstev ukončila podzimní část
svým 4. kolem. Nastoupilo všech
sedm přihlášených týmů, obě „béčka“
ovšem s hendikepem chybějících
hráčů.
Náš klub vsadil tentokrát na
sestavu Janáček, Nakládal, Nakládalová, Roemer (náhradník
J. Dvořák) střídal po 2. okruhu
J. Nakládalovou),
Zahráli jsme slušný výkon 321 (pr.
26,8) a skončili na
2. místě. Výpadek
naší nejlepší žákyně
způsobil to, že jsme
opět prohráli s Holešovem, tentokrát
o pouhých 5 ran
(315 – 26,3). Za
námi skončili největší soupeři ze Startu
Brno a Prostějova.
Podzimní tabulka ukazuje pohodlné vedení Holešova
před St. Brno, naše
družstvo poskočilo
o skóre na 4. příčku.
Doufejme, že na jaře

se vzchopíme a zaútočíme na medailové pozice.
Stav II. ligy (skupina D) po čtyřech
kolech: 1. MGC Holešov (25), 2.
Start Brno (22), 3. Taurus Prostějov
(18), 4. KGB Kojetín (15 - 2033),
5. DGC Bystřice p. H. „B“ (15
– 2237), 6. ME Blansko (11), 7. MGC
Jedovnice „B“ (10)
Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Přebor klubu 2004:
Zleva druhý L. Nakládal,
vítězný I. Roemer
a třetí J. Dvořák.

Lyžování na Moravě 2004 – 2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím
stavu sněhových podmínek (aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9.30
hod.) naleznete na internetové adrese:
pocasi.ecesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu,
srážky, síla větru, směr větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na
mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru
pocasi kód místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny
na tel. číslo 907 09 06 (cena SMS je 6,- Kč).
V případě, že nemáte k dispozici kód místa, zašlete dotazovací SMS ve tvaru
pocasi.
Seznam míst se SMS službou – v závorkách je uveden kód místa pro
SMS:
1. Stanice Horské služby: Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch
(hsjavorovy), Kohútka (hskohutka), Lysá hora (hslysa), Pustevny (hspustevny),
Soláň (hssolan), Velký Polom (hspolom), Červenohorské sedlo (hscsedlo),
Horní Morava (hshmorava), Karlov (hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Praděd
(hspraded), Ramzová (hsramzova).
2. Lyžařské areály:
Beskydy: Bílá-Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Dolní Lomná-Armáda (armada), Hrádek (hradek), Javorový vrch (javorovy), Kasárna (kasarna),

Malenovice P.O.M.A. (pomamalenovice), Morávka-Sviňorky (svinorky), Mosty
u Jablunkova (mosty), Palkovice (palkovice), Pustevny (pustevny), Reka (reka),
Sachova studánka (sachovka), Soláň-Bzové (bzove), Soláň-Sedlo (solan), Soláň-Soláňka (solanka), Velké Karlovice–u hotelu Galik (galik), Velké Karlovice
-u hotelu Horal (horal), Velké Karlovice-Razula (razula), Velké Karlovice-Kyčerka (kycerka), Visalaje-Radegast (radegast), Zlatník-Biocel (zlatnik)
Jeseníky: Branná-Proskil (branna), Karlov-Kazmarka (kazmarka), Karlov-Myšák (mysak), Karlov-Pawlín (pawlin), Karlov-Jantar-Roháč (rohac), Klepáčov
(klepacov), Lipová Lázně-Miroslav (miroslav), Lipová Lázně-Lázeňský vrch
(lazenskyvrch), Malá Morávka-Karlov (moravka-karlov), Malá Morávka-Kopřivná (koprivna), Ostružná-Jonáš (ostruzna), Ovčárna (ovcarna), Petříkov-Kaste
(kaste), Ramzová-Aréna R3 (ramzova), Staré Město p.Sněž.-Kunčice (kuncice),
Staré Město p.Sněž.-Paprsek (paprsek), Vrbno p.Pradědem (vrbno)
Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice-Budišov (budisov)
Orlické hory: Výprachtice (vyprachtice)
Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják (trojak)
Příklad zadání SMS:
stanice Horské služby Bílá: pocasi hsbila, lyžařský areál Pustevny: pocasi pustevny
Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžařských areálů jsou garantovány provozovateli. Aktuální seznam areálů – pocasi.ecesko.cz nebo SMS
ve tvaru pocasi. Služba je poskytována od 1. 12. 2004.
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TJ Sokol Kojetín
Ohlédnutí
za tenisovou sezónou 2004
I přesto, že v době sezóny probíhala rekonstrukce kurtů na sokolské zahradě, kojetínští tenisté
nezaháleli. Byl odehrán 23. ročník turnaje Sokol
Cup za účasti 16 hráčů. Turnaj byl ve znamení suverénního vítězství Aloise Šírka, který neztratil jediný
set a úspěchu veteránů Dušana Meduny a Poldy
Ptáčka, kteří postoupili do semifinále. Finálový
zápas se hrál poprvé v historii mimo Sokolovnu, na
kurtu Bowling City Kojetín. A. Šírek v něm porazil
D. Medunu hladce 3:0.
text a foto: J. Šírek

Čtyři nejlepší letošního Sokol Cupu

Soustředění na příjem podání – A. Šírek

Čopovaný bekhend – D. Meduna

Lyžařská škola TJ Sokol Kojetín
informuje

Do skupiny „C“ zařazujeme na žádost rodičů
i mladší děti, které jsou zdatnými lyžaři. Doprovod
mladších dětí rodiči je podmínkou.

Podmínkou účasti je doprovod rodičů.
Výcvik bude prováděn ve třech výcvikových
dnech, v lyžařském středisku na Trojáku, příp.
na Rusavě.
Cena na jeden výcvikový den 200 Kč dítě a 150
Kč doprovod.
Informace
o připravovaných zájezdech v prodejně
obuvi ARTES
Masarykovo nám 24, Kojetín
Předpokládaná uzávěrka přihlášek
15. prosince 2004,
jinak po naplnění míst v autobusech.

10. listopadu 2004 jsme zahájili prodej místenek na lyžařské výcvikové zájezdy. Zájemci jsou
rozděleni do skupin podle výkonnosti a zájmu
o samostatné lyžování.
Sk „A“ a „B“ – škola základního lyžování. Určeno
dětem ve věku od 7 let, začátečníkům i pokročilým
za dozoru cvičitelů lyžování.
Sk „C“ tzv. lyžaři „Turisté“. Lyžují samostatně
bez nároků na výcvik.

Místa kam zajíždíme
– Sk. „A“ a „B“ 3 x Kyčerka a 2x Kunčice pod
Králickým Sněžníkem
Vklad 950 Kč na 5 výcvikových zájezdů
– Sk „C“ Kunčice, příp. Čenkovice
Vklad 1.100 Kč na 5 zájezdů
Sjezdařem za jeden den
Nově zavádíme lyžařské výcvikové zájezdy pro
předškoláky, příp. děti 1. ročníku základních škol.

S fotoaparátem po Kojetíně
V pátek 19. listopadu 2004 se přes
naše území přehnala větrná smršť o síle
orkánu. Nevyhnula se ani Kojetínu a jejím
následkem byly tři vyvrácené smrky mezi
panelovými domy v Tyršově ulici. Jeden
z nich již zdobí Masarykovo náměstí jako
vánoční strom.
O další ničení majetku se již nepostaraly
přírodní živly, ale síly lidské.
Poničená a pomalovaná zařízení skateboardového hřiště u gymnázia svědčí o tom,
že někteří naši mladí spoluobčané předčí
svou silou ničivost orkánu. Bylo by vhodné,
aby svou energii směřovali jiným směrem,
když už mají zařízení, po kterém tolik let
volali.
Foto: Městská policie Kojetín
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Inzerce

ARBOTOM
Výškové práce - kácení stromů - výsadba rostlin - zakládání trávníků
- automatické závlahové systémy
- jezírka, potůčky, osvětlení zahrad
- práce ve výškách - čištění kanalizací
- malířské práce
- použití
pojízdného hliníkového lešení,
žebříků, plošin

TOMÁŠ HÁLA
Svatopluka Č
Čecha
echa 827, 752 01 Kojetín
Kojetín
tel. 581 76 13 09
mobilní telefon 724 007 955
tomas.hala@volny.cz ■ www.arbotom.cz
- 19 -
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Inzerce
PRODEJ KNIH
všech žánrů
za běžnou cenu
i se slevami

SOKOLOVNA
Kojetín
úterý
14. PROSINCE 2004
10.00 – 17.00 hodin

MUDr. FOJTÍKOVÁ
oznamuje, že
nebude ordinovat
do 3. 1. 2005.
Zástup MUDr. Pisková
Vám nabízí vozem LIAZ a nově i AVIA:
- PŘEPRAVU ODPADU KATEGORIE OSTATNÍ A NEBEZPEČNÉ

SOUKROMÁ
KONTEJNEROVÁ
AUTODOPRAVA
ROBERT LUČAN

- PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ O OBJEMU 3–11m3
NA ODVOZ - STAVEBNÍHO ODPADU (SUTÍ, STŘECH apod.)
- DOMOVNÍHO ODPADU
!!! VČETNĚ ZNEŠKODNĚNÍ !!!
- KRÁTKODOBÝ I DLOUHODOBÝ PRONÁJEM KONTEJNERŮ
- DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (PÍSKU, DRTÍ apod.)
- ROZVOZ DUBOVÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

BLIŽŠÍ INFORMACE: Mobil 737 316 095 - Tel. 573 357 101
Staré a současné
fotograﬁe
z našeho mikroregionu
jsou obsaženy
v nově vydaném
stolním kalendáři

Historie a současnost
mikroregionu
Střední Haná 2005,
který je k dispozici
na městských a obecních
úřadech našeho mikroregionu. Kojetínští občané si ho mohou zakoupit
také ve Vzdělávacím
a informačním centru
na Masarykově náměstí
(Okresní dům).
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Historické fotografie Kojetína
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Demolice staré hasičské věže v Palackého ulici
2. Fotbalový zápas na starém hřišti, nynějším koupališti
3. Tyršova ulice, dříve zvaná Žebračka při pohledu od křižovatky
s Havlíčkovou ulicí
4. Bývalá městská elektrárna, nyní budova České spořitelny, pohled
z Masarykova náměstí
5. Stejná budova při pohledu z náměstí Komenského
6. Veřejné cvičení sokolů na sokolské zahradě v roce 1926

Ze sbírek kojetínského muzea vybral a uspořádal Ing. Jiří Šírek
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Společenská kronika

Vítání dětí
V sobotu 20. listopadu 2004 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Denisa Irena Dobrá

Matyáš Zatloukal

Jakub Daniel Krištóf

Sarah Gogová

Život je plný krás pro toho, kdo hledat umí,
život je plný štěstí pro dva, kteří si porozumí.

Lucie Pisková

Krásné prožití
vánočních svátků,
klid, pohodu
a pevné zdraví,
k tomu mír v duši
přeje
všem svým čtenářům
Redakční rada
Kojetínského zpravodaje

V prosinci 2004
oslaví svou rubínovou svatbu

manželé Květa a Emil Fíkovi.
Hodně dalších společných let naplněných zdravím, radostí
a štěstím jim srdečně přeje jejich rodina.

Blahopřejeme!
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