Ročník V

Číslo 7–8

červenec–srpen 2004

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Kojetíně

❋ Okrsky: 8 ❋ Počet voličů: 5 129 ❋ Vydané obálky: 1 072 ❋
❋ Účast: 20.90 % ❋ Odevzdané obálky: 1 072 ❋ Platné hlasy celkem: 1 068 ❋
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Název strany ............................... počet hlasů
v%
SNK sdruž. nez. a Evropští dem. ............... 60 5,61 %
Koruna Česká (monarch.strana) .................. 2 0,18 %
Helax-Ostrava se baví ................................. 1 0,09 %
Česká str. sociálně demokrat. ................. 142 13,29 %
Národní koalice .......................................... 2 0,18 %
Občanská demokratická strana ............... 232 21,72 %
Str.pro otevřenou společnost ...................... 2 0,18 %
Strana demokrat. socialismu ....................... 0 0,00 %
Strana zelených ........................................ 31 2,90 %
Humanistická aliance .................................. 0 0,00 %
Konzervativní strana ................................... 1 0,09 %
„Sdružení nestraníků“ ................................ 3 0,28 %
Strana občanů republiky České ................... 2 0,18 %
Masarykova demokratická strana .............. 10 0,93 %
Všeobecná občanská strana ........................ 0 0,00 %
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Dělnická strana .......................................... 5 0,46 %
Strana práce .............................................. 1 0,09 %
Balbínova poetická strana ........................... 8 0,74 %
Za zájmy Moravy ve sjedn. Evr. ................. 12 1,12 %
Křesť. demokr.unie-Čs. strana lidová ....... 132 12,35 %
Pravý Blok ............................................... 12 1,12 %
Strana zdravého rozumu ............................. 6 0,56 %
Unie liberálních demokratů ....................... 10 0,93 %
Komunistická strana Čech a Moravy ........ 265 24,81 %
Str.venkova-spoj. občan. síly ....................... 6 0,56 %
Strana za životní jistoty .............................. 6 0,56 %
Nezávislá iniciativa (NEI) ............................. 8 0,74 %
SVOBODNÍ ................................................ 1 0,09 %
„V. Kožený – Občan. feder. demokr.“ ........... 1 0,09 %
Republikáni Miroslava Sládka ................... 13 1,21 %
NEZÁVISLÍ ............................................... 94 8,80 %
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Z jednání Rady města
Dne 1. června 2004 se sešla
k mimořádnému zasedání Rada
města Kojetín, aby přijala následující usnesení:
– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o provádění veřejně prospěšných
služeb v roce 2004, uzavřený mezi
Městem Kojetín a firmou Technis
Kojetín, spol. s r.o.,
– souhlasila s postoupením pohledávky vůči Pozemkovému fondu ČR,
územní pracoviště Přerov, ve výši
60.970,- Kč z postupitele Bruno
Jedličky na postupníka Město Kojetín za nominální hodnotu postupované pohledávky,
– schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou Manďák a.s. Kroměříž, na investiční akci
„Základní škola Kojetín, nám. Míru
83 – rekonstrukce“. Cena díla
16.700 tis. Kč, vč. DPH,
– schválila uzavření smlouvy o dílo

mezi Městem Kojetín a firmou Manďák a.s. Kroměříž, na investiční akci
„Rekonstrukce Sokolovny Kojetín“.
Cena díla 20.300 tis. Kč, vč. DPH,
schválila pro sezónu 2004:
– provozní dobu koupaliště a minigolfu Kojetín - denně od 10.00 do
19.00 hodin,
– výši vstupného na koupaliště (dospělí: 25,- Kč, děti: 15,- Kč) a minigolf (dospělí: 20,- Kč/hod., děti: 10,Kč/hod.). Od 17.00 hodin platí pro
koupaliště jednotné vstupné 10,-Kč.
V úterý 15. června 2004 se rada opět sešla k mimořádnému
zasedání a na těchto stránkách
přinášíme částečný přehled přijatých usnesení.
Rada:
– schválila pronájem garáže v areálu
Polikliniky Kojetín MUDr. Vlastě Procházkové, s účinností od 1. 7. 2004,
– zrušila usnesení č. R 492/04-04

ze dne 26. 4. 2004, odst. 2, ve věci
pronájmu nebytových prostor v objektu Polikliniky Kojetín, p. Igoru
Kraiczovi, z podnětu jmenovaného,
– schválila:
– dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi Městem Kojetín
a Základní školou Kojetín, náměstí
Míru 83,
– dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, mezi Městem Kojetín a Školní jídelnou Kojetín, řešící nebytové prostory užívané Školní družinou,
– schválila pronájem obecního bytu
I. kategorie, vel. 2+1, v ulici Svatopluka Čecha 1205, Kojetín, pí Janě
Gorkové výměnou za byt II. kategorie, vel. 2+1, v ulici M. Gardavské
800, Kojetín,
– souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje bytu č. 3, II.kategorie,
v domě č.p. 800, na ul. M. Gardavské, o velikosti 2+1, přízemí, celková plocha 72,04 m2 a spoluvlast-

nického podílu na společných částech domu a pozemku, v k.ú. Kojetín. Za nejnižší nabízenou cenu 250
tis. Kč,
– souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje bytu č. 4, II. kategorie,
v domě č. p. 945, ul. Kroměřížská,
o velikosti 2+1, ve 2. podlaží, celková plocha 76,25 m2 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, v k. ú. Kojetín. Za nejnižší nabízenou cenu 250
tis. Kč,
– vzala na vědomí informace o postupu zpracování investičního záměru na vybudování obslužné komunikace k průmyslové zóně v Kojetíně,
– schválila zpracovatele žádosti
o poskytnutí pomoci z programu
Phare na projekt „Komunikace
k průmyslové zóně v Kojetíně“ - firmu BM asistent, s.r.o, Krapkova 3,
Olomouc.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Kojetín I - Město, na Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava,
– vzalo na vědomí zprávu o přípravě a realizaci investic Města Kojetín
v I. pololetí roku 2004,
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.
za rok 2003 a ústní zprávu jednatele společnosti o činnosti za I. pololetí r. 2004,
– vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o zrušení OZV č. 3/
2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby
a k ochraně před hlukem a vibracemi,
– uložilo radě města předložit na
prosincové zasedání zastupitelstva
návrh obecně závazné vyhlášky
k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, zpracovaný
v souladu s příslušnými ustanovení-

mi zákona o obcích, řešící provozní
dobu restauračních zařízení ve večerních a nočních hodinách,
– schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací
listině organizační složky – Pečovatelská služba Města Kojetín,
– vzalo na vědomí:
– zápisy z jednání Kontrolního a Finančního výboru ZM,
– protokol o výsledku kontroly zajištění provozu domů s pečovatelskou
službou v Kojetíně, ze dne 22. 4.
2004,
– protokol o výsledku kontroly hospodaření firmy Technis Kojetín spol.
s r.o., ze dne 22. 4. 2004,
– protokol o výsledku kontroly inventáře a provozuschopnosti Sboru dobrovolných hasičů Kojetín, ze dne
9. 6. 2004,
– protokol o výsledku namátkové
kontroly ve Školní jídelně Kojetín ze
dne 9. 6. 2004.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Z jednání Zastupitelstva města
Dne 15. června 2004 se konalo v sále Regionálního vzdělávacího a informačního centra
již 13. zasedání Zastupitelstva
města Kojetín, na jehož programu
byla především problematika nakládání s majetkem města, projednání
zprávy o přípravě a realizaci investic Města Kojetín v I. pololetí roku
2004 a zprávy o činnosti společnosti
Technis Kojetín s. r. o. za rok 2003
a I. pololetí roku 2004.
Z tohoto jednání Vám přinášíme přehled nejdůležitějších usnesení.
Zastupitelstvo:
– schválilo prodej bytu č. 3, velikost
1+1, II. kat., v domě č. p. 51, Komenského nám., k. ú. Kojetín za
cenu 100 000,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti manželům Bruno a Dagmar
Jedličkovým,
– schválilo odkoupení pozemků

o celkové výměře cca 2500 m2 za
cenu 35,-Kč/m 2 pro zamýšlenou
výstavbu obslužné komunikace
v průmyslové zóně v Kojetíně,
– schválilo prodej části pozemku
p. č. 5335 o výměře 49 m2 a části
pozemku p. č. 5336 o výměře 9 m2
v kat. území Kojetín, firmě Transgas,
a.s. Praha 10-Strašnice, za cenu
100,-Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí,
– schválilo postoupení pohledávky
vůči Pozemkovému fondu ČR, územní pracoviště Přerov, ve výši
60 970,- Kč z postupitele Bruna Jedličky na postupníka Město Kojetín,
za nominální hodnotu postupované
pohledávky,
– schválilo nabytí pozemku p. č.
740/1 z majetku PF ČR do vlastnictví města za částku cca 54 500,- Kč,
– schválilo bezúplatný převod plynovodní přípojky do domu č.p. 1309,

Informace pro občany
REKLAMA V KOJETÍNSKÉM ZPRAVODAJI

PŘÍSPĚVKY DO KOJETÍNSKÉHO ZPRAVODAJE
zasílejte poštou nebo doručujte osobně na adresu:

Celá strana (formát A4)
Půl strany (formát A5)
1/3 strany
1/4 strany
1/6 strany

Regionální vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
(bývalý Okresní dům) v přízemí
tel: 581 202 202
nebo na e-mail: info@meks.kojetin.cz

1800,- Kč
900,- Kč
600,- Kč
450,- Kč
300,- Kč

Reklamu Vám otiskneme dle Vámi zaslaných
podkladů nebo Vašich požadavků včetně obrázků, fotografií a log.
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Informace pro občany
Informace o poskytování státních půjček vlastníkům budov a bytů z „Povodňového fondu rozvoje bydlení“
Město Kojetín v zájmu pomoci vlastníkům obytných budov
a bytů vyhlašuje výběrové řízení na poskytování účelově vázaných
úvěrů určených na opravy obytných
domů a bytů v roce 2005.
Žadatelem o poskytnutí účelově
vázaného úvěru může být fyzická
nebo právnická osoba vlastnící obytnou budovu nebo byt na území kata-

stru Kojetín, Popůvky a Kovalovice.
Půjčku lze poskytnout do maximální
výše 100.000,- Kč na jednu bytovou jednotku. Úrok se poskytuje
s úrokovou sazbou 3 % a dobu splatnosti 2 roky. Půjčku lze čerpat půl
roku od uzavření smlouvy o půjčce.
Z důvodu návratnosti finančních prostředků do státního rozpočtu v roce
2007, bude splácení půjčky stano-

veno na dobu od července 2005 do
června 2007.
Vrácení půjčky je zajištěno ručením dvou fyzických osob starších 18
let a dále bude půjčka zajištěna bianco směnkou a dvěma ručiteli na ní
podepsanými. Měsíční příjem ručitele musí být vyšší než je 1,7 násobek zákonem stanovené minimální
měsíční mzdy. (Od 1. 1. 2004 byla

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004

Město Kojetín, Městský úřad
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Tajemník Městského úřadu Kojetín
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo investičního technika Městského úřadu Kojetín

kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 3/2000
o vytvoření a použití účelového fondu zřízeného
pro poskytování půjček vlastníkům budov a bytů
Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 14. 9. 2004 podle § 84 odst.
2 písm. i) a d), zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Obecně závazná vyhláška města
Kojetín č. 3/2000 o vytvoření a
použití účelového fondu zřízeného
pro poskytování půjček vlastníkům
budov a bytů ze dne 12. 12. 2000
se mění takto:
Článek 4, odst. (1), písm. e) zní:
„dotace a případné finanční výpomoci
z rozpočtu jiného územního orgánu,
Článek 6, odst. (4), bod 01 zní:
„Statické zajištění stavby tj. injektáž,
statické zajištění objektu atd. na jednu obytnou budovu …100.000,Kč.“
Článek 6, odst. (5) zní:
„Půjčky se poskytují s úrokovou sazbou 3% a maximální dobou splatnosti 2 roky.“
Článek 6, odst. (6), zní:
„Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat do výše 100.000,- Kč na jednu
bytovou jednotku. Půjčku lze čerpat
do ? roku od uzavření smlouvy

minimální měsíční mzda stanovena
na 6.700,- Kč a proto musí mít ručitel nejméně měsíční mzdu 11.390,Kč).
Ručitelem nemůže být důchodce
nebo manžel(ka).
Podrobnější informace budou zájemcům poskytnuty na odboru majetku a investic města MěÚ Kojetín, kde
obdrží i formulář žádosti o půjčku.

o půjčce. Úroky z poskytnuté půjčky se platí podle smlouvy o půjčce,
jistina se platí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje od července
2005 do června 2007. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout
rychlejší splácení půjčky.“
Článek 6, odst. (7) zní:
„Vrácení půjčky bude zajištěno ručením dvou fyzických osob starších
18 let a dále bude půjčka zajištěna
bianco směnkou a dvěma ručiteli na
ní podepsanými. Měsíční příjem ručitele musí být vyšší než 1,7 násobek zákonem stanovené minimální
měsíční mzdy. Ručitelem nemůže být
důchodce.“
Článek 7, odst. (3), písm. j)
„záruku – směnku s dvěma ručiteli
starších 18-ti let na ní podepsanými,
Článek 8, odst. (2), písm. i)
„záruka za poskytnutou půjčku (prohlášení ručitelů a směnka s ručiteli
na ní podepsanými),
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne
1. 10. 2004.
Ing. Jiří Šírek
místostarosta města
Ing. Mojmír Haupt
starosta města

Ortopedická ambulance v Kojetíně - poliklinika

MUDr. RICHARD KREML
zahajuje provoz k 1. 7. 2004
vždy v pondělí 15.30 – 17.30 hod.
a ve středu 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.
Provádíme ortopedická vyšetření, drobné ortopedické operace,
ultrazvuková vyšetření kojeneckých kyčlí
(přednostně bez čekání)
Telefon v provozních hodinách 581 763 009

■ Druh práce:
Příprava a realizace investic města, správa budov
■ Charakteristika práce:
- zajišťování přípravy, realizace a vyhodnocení investičních akcí
- zpracování investičních záměrů podle zadání, projektové přípravy apod.
- zpracování podkladů pro výběrová řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek
- zpracování rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce
- správa budov v majetku města
■ Místo výkonu práce: Město Kojetín
Předpokládaný termín nástupu: Dle dohody (předpoklad září 2004)
■ Požadavky:
- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního směru
- praxe v oboru minimálně 3 roky
- zkušenosti se zpracováním výkazů výměr a rozpočtů staveb
- řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
- ovládání PC na uživatelské úrovni
- samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
- znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou
- znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka výhodou
Platové zařazení: Platová třída 10. dle zákona č. 143/1992 Sb., v platném
znění a nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
■ 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
■ Náležitosti přihlášky uchazeče:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
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 správních činností
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
■ Termín pro podání přihlášky: do 15. 7. 2004
Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned
po skončení výběrového řízení skartovány.
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Přihlášky zasílejte na adresu: Městský úřad, Tajemník MěÚ,
Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín
telefon: 581277402, e-mail: tajemnice@radnice.kojetin.cz
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Vakuově kompresivní terapie
V Centru žilní chirurgie jako nedílnou součástí komplexní péče
o pacienty s cévními onemocněními, je léčba pomocí vakuově kompresní terapie. Vakuově
kompresní terapie je
moderní léčebná metoda, založená na střídání
fáze podtlaku a fáze přetlaku. Základním léčebným efektem vakuově
kompresivní terapie je působení uzavřeného vzduchového prostředí
v průhledném plastikovém válci na
ošetřovanou končetinu. O vakuově
kompresní terapii můžeme hovořit
jako o pasivním cévním tréninku na
rozdíl od aktivního tréninku – aktivní tělesné výchovy a pohybového
režimu. Je účinným doplňkem tohoto aktivního tréninku. Tato léčba hraje hlavní úlohu v případech závažného postižení, které omezuje možnost
aktivní pohybové terapie, kdy paci-

ent není schopen efektivního pohybového tréninku z jiných důvodů.
Vakuově kompresivní terapie se
uplatňuje též v oblasti rehabilitační,
rekondiční, sportovní a kosmetické.
Nejčastěji se používá v léčbě
těchto onemocnění:
– poruchy tepen dolních a horních
končetin,
– poruchy žilního a mízního oběhu
s otoky,
– poruchy místního prokrvení
s potížemi kůže,
– poúrazové stavy s přetrváva-jícím
omezením hybnosti v kloubech
s otoky,
– stavy po zhojení bércového vředu
a jeho doléčení.
V oblasti preventivní a rekondiční se využívá:
– u osob s ohroženým cévním řečištěm z profesionálních příčin – dlouhodobé stání, dlouhodobé strnulé sezení, práce v chladném prostředí, nedostatek pohybu, stres, užívání hor-

monální antikoncepce,
– jako jedna s možností předcházení celulitidě.
V oblasti kosmetické:
– především u žen se sklony k otokům
– jako jedna z efektivních možností
při zlepšení tvarování dolních kon-

četin v místě kotníků a lýtek z důvodů
užívání některých léků.

ry, provozovaný Charitou Kojetín.
První patro začalo být využíváno pro
potřeby farnosti.
V této budově – klášteře – byl dne
11. února 1917 založen také sirotčinec pro dívky, jejichž otcové padli
ve válce. Počet chovanek se brzy
rozrostl na 11 a proto byl, především zásluhou sl. Marie Mildnerové
a tehdejšího kojetínského faráře P.
Františka Fučíka, v květnu 1918
koupen dům čp. 109 na předměstí
Kojetína a v něm zřízen sirotčinec. I
toto řešení však bylo jen provizorní,
budova nemohla svému účelu kvůli
špatnému stavu sloužit delší dobu, a
proto byl již o sedm let později (opět
za finanční podpory M. Mildnerové
a P. Fučíka, tehdy ovšem již kanovníka v Kroměříži) zakoupen jiný dům,
č.p. 198. Po nutných opravách byl
dům ve svatodušní pondělí, dne 9.
června 1924, slavnostně požehnán
P. Fučíkem. V roce 1936 byl dům

zbourán a znovu postaven.
I tato budova několikrát změnila
své využití, nejprve od roku 1949
jako Okresní správa veřejné bezpečnosti, poté delší čas jako domov mládeže Středního odborného učiliště
zemědělského, od poloviny 90. let
nebyla nijak využívána. Na přelomu
let 2000/2001 prošlo první patro
tohoto domu rekonstrukcí a od 29.
března 2001 jej využívá Charita Kojetín, které zde zřídila Azylový dům
pro matky s dětmi v tísni a Romský
klub.
Tyto dvě budovy a data s nimi spojená jsou nám důkazem, že již před
stoletím pociťovali kojetínští farníci
zájem o své bratry a sestry a dokázali obětovat čas i peníze na službu
druhým, na pravou caritas – nezištnou lásku.
Jiří Gračka
Pramen: Paměti fary kojetínské
1898 (farní kronika), uloženo na faře
v Kojetíně.

těž v kreslení na téma „Moje nejoblíbenější hračka ve školce“ měly také
své výherce.
Velkou výhodou pro tento den
bylo, že měla Machová zapůjčené
kouzelné sluchátko od svého populárního bratra, takže se mohla plnit
různá přání. Svoje záchranářské
schopnosti nám například předved-

la paní Hana Hluštíková s fenkou
Tarou, které mimo jiné pomáhaly
pátrat po pohřešovaných při zemětřesení v Íránu. Taneční kroužek Kvítko při MěDDM Kojetín nám zase
ukázal, jak to umí rozbalit „Holky
z naší školky“. Veronika Pospíšilová
a Alice Vránová z Křenovic se potom představily se svou dokonalou

MUDr. Pavel Matoušek
Centrum žilní chirurgie
tel.: 581 701 180
fax: 581 701 181
e-mail: pavel.matousek@volny.cz

Dvě výročí kojetínské farnosti
V letošním roce si kojetínská farnost připomíná dvě výročí týkající se
Nadačního fondu Josefy a Marie
Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové: 9. června
uplyne 80 let od požehnání nové budovy sirotčince a 15. srpna dokonce 105 let od požehnání kláštera Milosrdných sester svatého Kříže, ve
kterém byla zřízena školka.
Klášter Milosrdných sester svatého Kříže, dnešní Dům svatého Josefa, byl postaven na konci 19. století
z dotace olomouckého arcibiskupa
Dr. Theodora Kohna a požehnán
15. srpna 1899 za účasti kroměřížského kanovníka P. Blažka a říšského a zemského poslance P. Antonína Cyrila Stojana, faráře v Dražovicích u Vyškova, pozdějšího olomouckého arcibiskupa. Při budově byla Josefou a Marií Mildnerovými z Vyškova založena nadace. Dům byl odevzdán Milosrdným sestrám svatého

Kříže a sloužil jako klášter. Mateřská
škola, zřízená a vedená zde sestrami, byla první mateřskou školou
v Kojetíně.
Milosrdné sestry svatého Kříže
setrvaly v budově na Komenského
náměstí až do r. 1949, kdy byl klášter zabrán pro potřeby nově zřízeného okresního národního výboru.
Později byla budova využívána
k různým účelům, nejdéle snad sloužila jako domov mládeže zemědělského odborného učiliště.
V roce 1993 byla budova pronajata Městskému úřadu v Kojetíně,
který ji předal do užívání Základní
škole Svatopluka Čecha. Škola budovu předala zpět nadačnímu fondu
31. srpna 2001. Krátce poté byl
dům nazván Domem svatého Josefa. Od února 2002 do března 2003
v přízemí dočasně sídlila městská
knihovna a 17. června 2003 zde byl
otevřen Denní stacionář pro senio-

Zprávy z mikroregionu
Dětský den v Křenovicích
Dne 29. 5. 2004 proběhl v Křenovicích Dětský den ke čtvrtstoletí
existence místní mateřské školy.
Děti, ale i dospělé čekalo nejedno překvapení. Hned u registrace
dostaly děti občerstvení a první dárky v podobě volné vstupenky na ko-

lotoč a lístku na cukrovou vatu. Mohly se také povozit na opravdovém
koni. Šebestová a Machová, sestry
známých postaviček ze stejnojmenného seriálu, zvaly na různé soutěže, za které průběžně všichni dostávali hodnotné dárky, které bylo možné nakoupit jen díky našim štědrým
sponzorům. Dopravní soutěž a sou-
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Zprávy z mikroregionu
choreografií v aerobikovém vystoupení. Vítr nám trošku překazil plány, když nedovolil předvést své číslo
parašutistům. Alespoň jsme se tedy
mohli podívat na přelet sportovních
letadel, která i přes nepřízeň počasí
prolétla nad námi. Hasiči z Křenovic
nám ukázali bleskový útok a děti si

pak mohly zkusit na vlastní kůži, jaké
to je hasit požár. Dále si mohly prohlédnout modely letadel, závodní
auto a motorky.
Poslední překvapení nás čekalo
těsně před vyhlášením tomboly. Děti
z kroužku Klub Ferdy mravence při
MěDDM Kojetín si pro školku,

a nejen pro ni, připravily krátkou
scénku s přáním všeho dobrého. Na
závěr byl přinesen dvoupatrový dort
s pětadvaceti svíčkami, na kterém si
všechny děti pochutnaly. Symbolickou kyticí růží pak děti poděkovaly
paní učitelce Janě Vránové, která
působí v Křenovicích od počátku

Milé děti a děťulátka,

o varovný film, v jednom i druhém
díle. Myslím si, že vás hodně zaujme
a zároveň i ponaučí. Kromě vašeho
města Kojetína filmaři natáčeli
v Olomouci a v Chropyni.
V našem filmu se objeví samí známí populární herci Pavel Trávníček,
Jan Přeučil, Dana Morávková, Milena Dvorská, Míra Nosek, Bystrík
Pompa, Tony Hlaváč, Pavla Režná,
Miriam Kantorová, Dana Bartůňková a mnoho dalších. Doporučuji vám,
jak bude v distribuci, náš film „Slzičky pokračují“ shlédnout.

Na závěr vám všem přeji „bezva“ prázdniny.
Váš Petr Havránek

Chci vás mým jménem nejprve
pozdravit a sdělit vám, že právě nyní
se dokončuje ve společnosti DOKUFILM volné pokračování filmu. Jmenuje se „Slzičky pokračují“.
Proč to právě píši? No, poněvadž
už před rokem jsme tady u vás
v Kojetíně natáčeli první díl s názvem
„Slzičky“. Oba filmy jsou určeny pro
vás, pro mladé publikum, abyste se
hlavně poučily a varovaly před drogami a kuplířstvím. Jedná se totiž

DOKUFILM
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provozu mateřské školy.
Chtěli bychom závěrem poděkovat všem našim sponzorům, všem
účinkujícím a pořadatelům a vůbec
všem, kteří se jakýmkoli způsobem
na úspěšné akci podíleli.
Anna Matějčková
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Zprávy z mikroregionu
Výsledky voleb do Evropského parlamentu – Mikroregion Střední Haná
❐ TROUBKY
Počet voličů:
1663
Účast v procentech:
22,55
Platné hlasy celkem:
369
1. ODS (91–24,66 %), 2. KDU–ČSL
(89–24,11 %), 3. KSČM (66– 17,88
%), 4. ČSSD (34–9,21 %), 5. SNK
sdruž. nez. a Evr. demokr. (26–7,04
%).

❐ KOJETÍN
Počet voličů:
5129
Účast v procentech:
20,90
Platné hlasy celkem:
1068
1. KSČM (265–24,81 %), 2. ODS
(232–21,72 %), 3. ČSSD (142–
13,29 %), 4. KDU–ČSL (132–
12,35 %), 5. Nezávislí (94–8,80 %).

❐ OPLOCANY
Počet voličů:
270
Účast v procentech:
18,52
Platné hlasy celkem:
50
1. KSČM (22–44 %), 2. KDU–ČSL
(7–14 %), Nezávislí (7–14 %), 3.
SNK sdruž. nez. a Evr. demokr. (6–
12 %), 4. ODS (4–8 %).

❐ KŘENOVICE
Počet voličů:
350
Účast v procentech:
23,43
Platné hlasy celkem:
82
1. KDU–ČSL (28–34,14 %), 2. ODS
(16–19,51 %), KSČM (16–19,51
%), 3. ČSSD (5–6,09 %), 4. Nezávislí (3–3,65 %).

❐ POLKOVICE
Počet voličů:
382
Účast v procentech:
27,23
Platné hlasy celkem:
104
1. KSČM (38–36,53 %), 2. ODS
(25–24,03 %), 3. KDU–ČSL (14–
13,46 %), 4. SNK sdruž. nez. a Evr.
demokr. (9–8,65 %), 5. ČSSD (7–
6,73 %).

❐ UHŘIČICE
Počet voličů:
484
Účast v procentech:
22,11
Platné hlasy celkem:
107
1. KSČM (29–27,10 %), 2. KDU–
ČSL (22–20,56 %), 3. ODS (13–
12,14 %), 4. ČSSD (10–9,34 %),
Nezávislí (10–9,34 %).

❐ STŘÍBRNICE
Počet voličů:
194
Účast v procentech:
30,41
Platné hlasy celkem:
59
1. KSČM (28–47,45 %), 2. ODS
(11–18,64 %), 3. Nezávislí (5–8,47
%), 4. KDU–ČSL (4–6,77 %), 5.
ČSSD (3–5,08 %).

❐ NĚMČICE n. H.
Počet voličů:
1644
Účast v procentech:
23,24
Platné hlasy celkem:
380
1. KSČM (99–26,05 %), 2. KDU–
ČSL (85–23,36 %), 3. ODS (79–
20,78 %), 4. Nezávislí (36–9,47 %),
5. ČSSD (26–6,84 %).

❐ TOVAČOV
Počet voličů:
2115
Účast v procentech:
23,36
Platné hlasy celkem:
489
1. KSČM (139–28,42 %), 2. ODS
(105–21,47 %), 3. KDU–ČSL (85–
17,38 %), 4. Nezávislí (45–9,20 %),
5. ČSSD (39–7,97 %).

❐ OBĚDKOVICE
Počet voličů:
217
Účast v procentech:
31,34
Platné hlasy celkem:
68
1. KSČM (26–38,23 %), 2. ODS
(17–25 %), 3. SNK sdruž. nez. a Evr.
demokr. (7–10,29 %), 4. ČSSD (4–
5,88 %), Strana pro otevřenou spol.
(4–5,88 %), Za zájmy Moravy ve
sjed. Evr. (4–5,88 %).

❐ LOBODICE
Počet voličů:
557
Účast v procentech:
25,31
Platné hlasy celkem:
139
1. KSČM (35–25,17 %), 2. KDU–
ČSL (32–23,02 %), 3. ODS (25–
17,98 %), 4. Nezávislí (15–10,79
%), 5. ČSSD (13–9,35 %).
❐ MĚROVICE
Počet voličů:
552
Účast v procentech:
23,56
Platné hlasy celkem:
122
1. KSČM (36–29,50 %), 2. ODS
(27–22,13 %), 3. KDU–ČSL (17–
13,93 %), 4. Nezávislí (12–9,83 %),
5. ČSSD (10–8,19 %).

✉

❐ IVAŇ
Počet voličů:
384
Účast v procentech:
38,54
Platné hlasy celkem:
148
1. KDU–ČSL (36–24,32 %), 2.
KSČM (35–23,64 %), 3. ODS (18–
12,16 %), 4. ČSSD (13–8,78 %),
Nezávislí (13–8,78 %).
❐ TVOROVICE
Počet voličů:
260
Účast v procentech:
24,62
Platné hlasy celkem:
62
1. KDU–ČSL (24–38,70 %), 2.
KSČM (18–29,03 %), 3. ODS (9–
14,51 %), 4. ČSSD (3–4,83 %),
Nezávislí (3–4,83 %).
❐ CHROPYNĚ
Počet voličů:
4211
Účast v procentech:
22,94
Platné hlasy celkem:
963
1. KSČM (269–27,93 %), 2. ODS
(248–25,75 %), 3. ČSSD (120–
12,46 %), 4. Nezávislí (97–10,07
%), 5. KDU–ČSL (69–7,16 %).
❐ ZÁŘÍČÍ
Počet voličů:
620
Účast v procentech:
20,81
Platné hlasy celkem:
126
1. KSČM (44–34,92 %), 2. ODS
(33–26,19 %), 3. ČSSD (15–11,90
%), 4. Nezávislí (12–9,52 %), 5. SNK
sdruž. nez. a Evr. demokr. (6–4,76
%).

Došlo do redakce

Jsou to naši miláčci,
chraňme si je!
Tento článek nejvíc pochopí člověk, který má trochu citu a srdce
a má také svého miláčka doma. Kterého? No přece psího! Kromě těch
svých lidských, pokud miláčky jsou.
A nejvíc pochopí ten, kdo o něj jakýmkoliv způsobem přišel. Ten ví,
jaký je to nesdělitelný pocit žalu, kterým prošel... Nebudu opakovat citáty o psech a jejich významu, člověk
si to musí prožít.
Když jsem si svoji Dášu odvážela
z Kroměříže – od staré paní – přítelkyně, aby neskončila v útulku, za který se navíc draze platí, „bylo to
takové malé černé nic – do dlaně
by se to vešlo“. Znáte přeci pana
K. Čapka a jeho „Dášenku čili život

štěněte“. Ta má nebyla takový drant
a ničitel jako Čapkovic. Bylo to tiché, pro mě psí záhadné stvoření,
„tibeťanka“ jsem jí říkala. Prožila
jsem s ní 1,5 roku. Mohu říct, že
jsme ji zbožňovala pro její povahu,
bezelstnou oddanost, věrnost a vůbec... Je to mezi mnou a Dášou jak
jsme se milovaly a čím se obdarovávaly.
To my lidé neumíme, dnes už tak
málo, být přítomni vším v sobě, pro
své přátele, to umí jen ti psí pro své
lidské přátele.
Už není. Nikdy by mě nenapadlo,
co se jí stane osudným. Nikdy.
Chodívala jsem s ní na park zvaný „Židák“, kousek bydlíme. Už to
dávno není ten park plný dětí, živosti. Na pískovišti či u volejbalové sítě
si najdete hrát jen romské děti! A ve-

čer party u vchodu do synagogy
nebo na lavičkách, občas i nějaký
bezdomovec či „putující divná existence“. Tráva plná všeho možného
– lahví od toluenu a jiných omamných látek, hlavně tráva plná skla
od rozbitých flašek. Denní obrázek
marnosti a neléčitelnosti – nejen
v Kojetíně, abych nekřivdila!
Do dvou dnů Dáša za bolestí pošla, nepomohla injekce, návštěva
u veterináře. Vyžádaná pitva z 90
% naznačila otravu něčím neznámým. Opírajíc se o výpověď mé
známé, která takto přišla o své čtyřměsíční štěňátko, které na „Židáku“
venčila. Opírajíc se o tvrzení paní
druhé, která zde přišla před časem
také o staršího pejska, dovoluji si
tvrdit, že „Židák“ není moc dobré
místo nejen pro lidi, natož pak pro
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psy, kteří doplácejí na primitivitu,
bezohlednost lidí, pokud je lidmi ještě zveme! Pes by to nedělal.
Proto tento článek píši, abyste si
hlídali terén, kam se svými miláčky
chodíte – na tento park už určitě ne.
A když už něco přijde – nečekejte,
naložte miláčka do auta, na RTG do
Kroměříže, zvolte veterináře, který
nechlácholí, jedná rychle a je schopný.
I psi mají svůj osud, vím, a nic mi
už moji Dášu nevrátí! Tak to říkám
aspoň Vám pejskařům, co lpíte na
svém miláčkovi, který přináší tolik
radosti. Nepíši to pro cyniky, kteří se
ošklíbnou: Ta z toho nadělá!“ Pro ně
článek určen není!
Kéž se Vám dobrým nic podobného
nepřihodí!
Marie Přecechtělová, Kojetín
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Představujeme Nemocnici Přerov – 2. část
Pokračujeme v představení
přerovské nemocnice informacemi z oddělení ORL a jednotky intenzivní péče interních oborů.
ORL – primář MUDr. Viktor Jelínek
Otorhinolaryngologie, nebo-li ušní
– nosní – krční lékařství a chirurgie
hlavy a krku, jak zní oficiální název
oboru, vznikla jako samostatný medicínský obor na konci minulého století. Jednou z prvních okresních nemocnic na Moravě, kde bylo ORL
oddělení založeno, byla právě přerovská nemocnice.
S nastalými společenskými změnami po listopadu 1989 se výrazně
zvýšily nároky ve zdravotnictví – na
jeho prostorové, přístrojové i personální vybavení. Díky pochopení
a podpoře vedení nemocnice má
ORL oddělení dostatečné prostory
a technické vybavení k tomu, aby
mohlo poskytovat zdravotní péči na
úrovni moderních poznatků medicíny.
Na našem oddělení poskytujeme
kompletní základní diagnostiku, konzervativní a chirurgickou léčbu nemocí ORL oblasti, hlavy a krku.
Zákroky jsou prováděny jak v celkové anestézii, tak také v lokálním
znecitlivění – vždy záleží na individuálním zhodnocení zdravotního stavu
a domluvě s pacientem. Zaměřujeme se zejména na chirurgickou léčbu nemocí středního ucha, funkční
endonazální chirurgii nosu a PND,
onkologické nemoci, léčbu chrápání a některé výkony funkčně estetické chirurgie - septorinoplastiky, plastiky odstátých boltců (vlastní operační
technika), plastika očních víček, chi-

Interiér JIP interních oborů

rurgie zhoubných nádorů kůže hlavy
a krku - zejména bazaliomů a pod.
Pacienti leží na třílůžkových pokojích, k dispozici je dětský pokoj
a herna pro děti. Je možná hospitalizace matky s dítětem.
Na ambulance ORL oddělení poskytujeme kompletní ambulantní
péči o ORL pacienty, tj. prevenci,
diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci
pro pacienty s nemocemi ORL oblasti a hlavy a krku. Mimo ordinační
dobu poskytujeme pohotovostní služby. Nedílnou součástí oddělení je audiologické pracoviště, provádějící
speciálními přístroji vyšetření sluchu.
Zde je možno přesněji lokalizovat
poruchu sluchu a její stupeň a zároveň stanovit možnost léčby.
V posledním desetiletí nastal prudký rozvoj otorinolaryngologie v celé
republice. Naší snahou je zachytit
tyto moderní trendy - nové postupy
v otologii, léčbu onemocnění nosu
a vedlejších nosních dutin; nové přístupy k léčbě nádorových onemocnění. Je potěšitelné, že díky zakoupení moderního přístrojového vybavení používáme mnohé z těchto postupů na našem pracovišti v praxi.
Snažíme se, aby naše oddělení splňovalo v celém spektru daného oboru velmi dobrou úroveň regionálního zařízení a v některých vytypovaných aspektech ji i překračovalo.
K tomu nám slouží úzká spolupráce
s dalšími obory naší nemocnice.
Usilujeme také o co nejlepší vztahy s praktickými lékaři, především
našeho regionu. Naším cílem je dobře a včas ošetřený pacient, který odchází spokojený s poskytnutou péčí.
Jednotka intenzivní péče interních oborů
primář MUDr. Václav Kopal,

ORL operace, operatér: primář ORL MUDr. Viktor Jelínek

primářka MUDr. Marta Hrbáčková
V měsíci květnu 2004 byla slavnostně otevřena dvanáctilůžková jednotka intenzivní péče interních oborů. Tím byla završena 2. etapa rekonstrukce pavilonu interních oborů.
Pro vysokou nákladnost celé akce
není v současné době v silách nemocnice ani poskytovatelů dotací financovat celou stavbu, což by byla
ekonomicky výhodnější varianta.
S ohledem na omezené množství finančních prostředků a na podmínky, podmiňující čerpání státních dotací, je jediným možným způsobem
etapovitý postup formou ucelených
stavebních celků, které při svém
ukončení nepodmiňují okamžité další
pokračování stavby.
Umístění stanice vychází z koncepční projektové studie vypracované v roce 2002. Důvodem celkové
rekonstrukce pavilonu je nutnost přizpůsobit objekt soudobým požadav-

kům na technické vybavení budov,
zajištění požární ochrany a zlepšení
tepelně-technických vlastností budovy. Pacientům přinese rekonstrukce
výrazné zlepšení v kvalitě poskytované léčebné péče z pohledu technického vybavení, vysokého komfortu
pro pobyt a hygienické kvalitě prostředí.
Vybudováním jednotky intenzivní
péče interních oborů a zákrokového sálku pro provádění invazivních
výkonů získala nemocnice další špičkové moderní pracoviště, které je
možnostmi i vybavením srovnatelné
s obdobnými pracovišti v rámci Evropy. Internímu a neurologickému
oddělení umožní další odborný rozvoj stávajících odborných programů.
Organizace práce v nově vybudovaných prostorách umožní také efektivnější využití ošetřovatelského personálu a je pokračováním směru,
kterým se bude nemocnice v příštích
letech ubírat.
JUDr. Zdeněk Horák
ředitel Nemocnice Přerov

Slavnostní otevření JIP interních oborů 4. 5. 2004. Ředitel Nemocnice Přerov
JUDr. Zdeněk Horák a zástupce hejtmana Olomouckého kraje Ing. Vladimír
Válek
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního roku v mateřské škole
Školní rok 2003/2004 končí a my už můžeme
vzpomínat na to, co jsme ještě v jeho závěru prožili.
Jako každá správná škola, i naše mateřská připravila výlety za hranice našeho města. Autobusy
jsme si zajeli prohlédnout zvířátka do ZOO na
Kopečku a do ZOO koutku ve Vyškově. Rodičům
děti své zážitky nejen pověděly, ale také namalovaly.
Den dětí oslavila jednotlivá oddělení podle vlastního připraveného programu: výletem do kovalovského lesa, setkáním s pohádkovými postavami v kojetínské loděnici, jízdou vlakem do kromě-

řížské Podzámecké zahrady, ale také soutěžemi
a hrami na našich školních zahradách. Kromě
drobných odměn při hrách si děti pochutnaly i na
zmrzlině a balíčcích dobrot, které všechny ke svému svátku dostaly.
8. června přijelo za námi maňáskové divadlo
z Hradce Králové s ekologickou pohádkou O veverce Rezečce.
Předškolní děti navštívily také dětské oddělení
v městské knihovně. Povídaly si o knížkách a za
přednes básní a písniček byly odměněny četbou
pohádky. Pocity školáků jsme si vyzkoušeli
v 1. třídách základní školy, kam jsme se byli podívat za našimi staršími kamarády.
15. června plnily starší děti zajímavé úkoly na
stanovištích u rybníka ve sportovním dopoledni:
„Se zvířátky do pohádky“ pořádaném MěDDM

Kojetín. Nejšikovnější a nejrychlejší byly odměněni diplomy a cenami. Všechny děti kromě pěkných soutěžních listů dostaly i sladkou odměnu.
Ve středu 16. června se v obřadní síni slavnostně rozloučili s budoucími školáky paní ředitelka
Mgr. Krčmařová, místostarosta města Ing. J. Šírek a tajemnice MěÚ paní J. Páleníková.
Na děti čekají ještě maňáskové pohádky, které
pro ně zahrají jejich p. učitelky.
Hezké prázdniny plné pohody a sluníčka přejeme nejen všem dětem, ale i dospělým.
Maminky, které chtějí své děti přihlásit do MŠ
ještě od září nebo i v průběhu nového školního
roku si můžou vyzvednout přihlášky v ředitelství
MŠ v Hanusíkově ulici.
Jurčíková Karla, učitelka MŠ

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Jaký byl ten náš školní rok 2003/
2004?
Ani pamětníci si nedokázali vybavit, kdy se odehrálo v jednom školním roce tolik významných
událostí v tak krátkém časovém období. Vše začalo již před rokem touto dobou, kdy ve škole
vypukla velká stěhovací akce „Kulový blesk“. Nastalo velké rojení, veškerý nábytek i vybavení se
přemisťovalo do tělocvičny a škola se přeměnila
na jedno velké staveniště. Začátkem července
připadala náhodným příchozím jako ementál.
Nezbytná rekonstrukce všech rozvodů si vyžádala
značný rozsah stavebních prací. Dodavatelská firma dokončila vše podle dohody tak, abychom
mohli zahájit nový školní rok v opravených prostorách. Příprava učeben a dolaďování drobností
nutných k plynulému chody školy, to byla práce,
kterou odvedli většinou učitelé i správní zaměstnanci. Po zahájení vyučování se do některých prací
zapojili i naši nejstarší žáci a žákyně.
Po rozsáhlé rekonstrukci nás čekala další významná událost – oslavy stého výročí otevření
budovy naší školy. Veškerý program připravený
k této příležitosti zajišťovaly naše děti s vyučujícími
a ve spolupráci s dalšími partnery a sponzory. Kalendář, památník, tabla tříd, výstava, narozeninový pořad v sokolovně spojený s ohňostrojem
a společenský večer školy jako závěrečný „bonbónek“ oslav ukázal všem, co dokáží žáci i učitelé
naší školy. Začátkem prosince chceme opět uspořádat společenský večer k 101. výročí naší školy
a, pokud bude veřejnost spokojena, rádi bychom
v této tradici pokračovali i v příštích letech.
Běžný život školy pokračoval v tradičních kolejích
včetně všech akcí, o kterých jsme průběžně čtenáře Zpravodaje informovali.
A aby toho nebylo málo, v dubnu nás navštívila Česká školní inspekce s plánovanou komplexní kontrolou, ve které jsme i přes náročné období
obstáli velice dobře.
Velmi rádi bychom chtěli všem žákům i pracovníkům naší školy ještě jednou poděkovat za
trpělivost a hlavně za obdivuhodnou fyzickou i psychickou odolnost, se kterou překonali obtíže mi-

nulého školního roku, a popřát jim příjemné prožití prázdnin a dovolené. Našim vycházejícím absolventům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu, současným i budoucím žákům příjemný návrat do nově opravené školy.
Mgr. Rudolf Pavlíček, ředitel školy
Mgr. Zdeněk Šípek, zástupce ŘŠ

Den dětí
„Hurá, dnes máme Den dětí, nemusíme se učit,“
znělo ráno 1. června před Základní školou na
náměstí Míru. Jak už se stalo pravidlem, žáci II.
stupně připravili pro děti 1.–5. tříd zábavné dopoledne plné soutěží a her. Na 10 stanovištích ve
sportovním areálu u polikliniky se vystřídaly všechny třídy a sbíraly cenné body pro závěrečné vyhodnocení.
Ze všech stanovišť se ozýval jásot, povzbuzování a radost i soutěživost se dala vyčíst z mnoha
dětských tváří. Největší úspěch snad měla střelnice, kde míčky shazovaly jednu PET láhev za druhou. I lodní štafeta sklízela ovace a děti – vodáci –
bojovaly s lodí tak nadšeně, že si úkol zopakovaly
i třikrát. Překážkový běh se zase pyšnil skvělými
„předběžci“ z řad deváťáků, kteří se snažili mladším dětem ukázat, v jaké jsou dobré kondici, a
když bylo potřeba, podali jim i pomocnou ruku.
U stanoviště s názvem „Kopaná“ se střílely penalty na velmi malou branku. „Ty holky jsou lepší
střelci než kluci,“ hodnotili výkony soutěžících
rozhodčí z 6. tříd.
Mohutné povzbuzování bylo také slyšet na startu
„Formulí 1“. Každý závodník musel projet vymezenou dráhu co nejrychleji. Dvojice hráčů namotávaly provázky, které formule táhly tak rychle,
až jim zůstávaly osamoceně stát uprostřed dráhy
bez tažného zařízení.
Když děti splnily všechny úkoly, čekala je sladká odměna. Trochu unavené, ale s úsměvem na
tváři, si pak vychutnávaly dobroty, které byly ukryty v balíčku.
„To byl dnes prima den,“ loučili se prvňáčci,
když odcházeli spokojeně domů.
Marcela Čmelová
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Naše letošní školy v přírodě
„Zdar mamko, jak se máš a co náš barák a co
ségra a babička a děda a taťka a co ostatní a co
strejda Jirka. Zatím neprší. Váš Lukáš“ - žák 2.
třídy ŠVP Čarták.
Tolik starostí! A to jsme si my dospělí (učitelé
a vychovatelé) až do odjezdu na školu v přírodě
v horském hotelu Čarták u Velkých Karlovic mysleli, co nám to dá práce, než vypravíme druháky
a třeťáky z naší Základní školy na náměstí Míru,
domluvíme přesun zavazadel a hlavně dětí, připravíme je na nezvyklé vyučování v novém prostředí, vymyslíme zábavné činnosti a zajistíme jejich bezproblémové spaní mimo domov.
Následující dny 24.–29. května děti snad přesvědčily, že na starosti o domov není čas. Měly
tolik zaměstnání, že se nezastavily až do večera!
Už odpoledne na poznávací vycházce jsme všichni zjistili, jak krásné je okolí Čartáku. Sice trochu
větrno, ale všude kolem pěkně upravené cyklostezky, kvetoucí horské louky a samá svěží zeleň.
Druhý den po vyučování a obědě nám vychovatelé vymysleli výlet do Jezerné – tam jsme putovali
k jezírku v chráněné krajinné oblasti se vzácným
výskytem tisu červeného a raka potočního. Na
zpáteční cestě se všichni zastavili v řezbářské dílně a utratili první peníze za půvabné drobnosti.
Večerní procházky, turistické výlety z prudce klesajících kopců (např. údolím Bzové do skláren
v Karolince), celodenní výlet do skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm, sportovní odpoledne, obrázkový závod i karneval děti zvládly skvěle. Jejich každodenní zdravý spánek byl důkazem,
že všechny činnosti byly vyvážené a zdraví prospěšné. Šťastné úsměvy v sobotu po příjezdu na
kojetínské nádraží svědčily o tom, že příště pojedou opět všichni.
Od 7. do 12. června 2004 osiřely lavice
v našich čtvrtých a pátých třídách. Žáci těchto
ročníků využívali pěkného počasí na horském
hotelu Kyčerka ve Velkých Karlovicích
k týdennímu pobytu na druhém turnusu školy
v přírodě. Kromě výuky absolvovali také celodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm, navštívili

Kojetínský zpravodaj

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
muzeum ve Velkých Karlovicích a uspořádali „Veselou olympiádu“. Ta byla zakončena „nákupem“
odměn za žetony vyhrané na jednotlivých soutěžích. A že těch odměn bylo na pultech na výběr!
Bylo vidět že sponzoři (naši rodiče) dobře vědí, co
je pro jejich děti nejlákavější.
Nejvíc se děti těšily na večerní soutěž „Hledá
se nová superškolstar“. Vynikající úroveň soutěžících ocenili nejen spolužáci. Dalším velice úspěšným pořadem byl večer vtipů „Vtipnější fakt vyhrává“, neminul je ani přírodovědný kviz a sportovní pětiboj.
A největší zážitek? Určitě z noční malé stezky
odvahy při svíčkách nebo z „Rojení podivných
individuí“ – oblíbený karneval, či závěrečná dis-

kotéka na rozloučenou?
Všechno nějak moc rychle uteklo a v sobotu
ráno už všichni vyhlíželi autobus. Příjemně prožitý týden nám už teď budou připomínat pouze diplomy, medaile (čokoládové – pokud jsme je nesnědli), dárky a fotografie.
Tak zase někdy příště!
Chtěli bychom tímto poděkovat všem organizátorům, sponzorům a dalším příznivcům školy,
kteří nám pomohli připravit pro děti oba turnusy
velice příjemné školy v přírodě na Čartáku i na
Kyčerce.
Za kolektiv učitelů a vychovatelů
Mgr. Marie Ševčíková, Mgr. Marta Peprná
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Hurá - máme nové hřiště
Od l. září mohou využívat žáci Základní školy Svatopluka Čecha nové
hřiště, s moderním a bezpečným povrchem, celá akce byla financována
z peněz Krajského úřadu Olomouckého kraje (OPOK 2003), za velké
finanční podpory našeho zřizovatele, což je město Kojetín a úpravy okolí
hřiště byly financovány ze státního rozpočtu.
Těšíme se, že budeme moci hřiště využívat v rámci tělesné výchovy,
k uspořádání různých turnajů v rámci mikroregionu Střední Haná, k pobytu dětí školní družiny a k ostatním volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, případně další veřejnosti.
Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

Gymnázium Kojetín
Milí čtenáři,
opět se ozývám s příspěvkem ze soutěží, kterých se v poslední době naši studenti zúčastnili.
Nejprve 21. 5. 2004 to byl Michal Kunčar
v krajském kole biologické olympiády v kategorii
C, kde obhajoval svoji samostatnou práci „Životní prostředí mého bydliště – Chropyně“. Olympiády z biologie vyžadují znalosti nejen teoretické,
ale především praktické. Michal obstál a ve skvělé konkurenci obsadil 5. místo.
Květen byl měsícem více soutěží. Soutěž o „Zlatý list“, pořádaná Městským domem dětí a mládeže, měla také krajské pokračování na Kopečku
u Olomouce. Z naší školy se jí zúčastnil kolektiv
soutěžících, který tvořil Michal Kunčar, Pavla Jurtíková, Sabina Coufalová, Jakub Šírek a Karel Vykoupil – obsadili krásné 4. místo.
A do třetice všeho dobrého – studenti tercie
Tomáš Matuška, Nikola Javůrková a Lukáš Kubalík, soutěžili 2. června v Přerově s 47 soutěžícími
okresní „Malé chemické olympiády“. Vedli si skvěle, protože obsadili – Tomáš Matuška 2. místo,
Nikola Javůrková 3. místo a Lukáš Kubalík 9. místo.
Blahopřeji k úspěchům a přeji krásné, nekonečně dlouhé, prosluněné prázdniny.
Mgr. Vladimíra Vránová
učitelka gymnázia

Prima parta
Dne 7. 6.–9. 6. se uskutečnil výlet třídy kvinty
našeho gymnázia do chráněné oblasti Jeseníky –
Ludvíkov. Proč o tom vlastně informuji? Současná generace mladých lidí nerada chodí pěšky – je
to počítačová generace a pokud vůbec na výlet
jedou, tak většinou s podmínkou, že budou všude
dovezeni. 22 studentů kvinty mě přesvědčilo, že
nejsou všichni pohodlní, ale umí „šlapat“ – 28
km za den z Ludvíkova na Praděd a zpět po krásné žluté a modré trase, kolem Bílé Opavy je nejen neunavilo, ale naopak povzbudilo k zájmu
o další přírodní zážitky. Byli jste výborná parta!
Kytara, táborák a zpěv večer atmosféru výletu ještě
umocnily.

KOJETíN

Byli jsme s vámi na výletě nejen spokojeni, ale
i šťastní.
Vaši učitelé Mgr. Karel Kozmík
a Mgr. Vladimíra Vránová

Za nádherou galského kohouta
Na starém kontinentě si zabrala své místo nemalá řada okouzlujících, výjimečných či nenahraditelných zákoutí. Velmi slušným počtem z nich
byla obdařena země, která vzbudí zájem už vyslovením samotného názvu – Francie. Snad i to
je důvodem, proč každoročně projdou po její půdě
nejpočetnější masy turistů v Evropě. V týdnu od
22. do 28. května k vítěznému postu královny
sýrů a šampaňského v této statistice přispělo i 40
studentů a pedagogický doprovod z Gymnázií Kojetín a Jana Blahoslava Přerov.
Cílem našeho zájezdu organizovaného brněnskou cestovní agenturou EVROPA TOUR s.r.o.
a cestovní kanceláří TOUR SPORT se staly Normandie, Bretaň a Paříž. Ačkoli by se mohlo zdát,
že zmíněná západoevropská metropole zastiňuje,
co do atraktivnosti, další dvě oblasti, musím po
absolvování 5000 km dlouhého putování konstatovat, že jsou jí rovnocennými „soupeři“.
První kontakt s touto zahraniční destinací však
nastal ještě poměrně blízko německému státu,
ve Verdunu, městu, které zaplnilo učebnice dějepisu coby důležité dějiště 1. světové války. Po
zhlédnutí dvou
fascinujících katedrál v Remeši
a v Rouenu jsme
se najednou octli
na Omaha Beach
a Pointe du Hoc,
místech významných za 2.světové války. Výsostné území USA
bylo už doopravdy posledním bodem spjatým
s válečnou téma-
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tikou, a tak se následující čas zasvětil prohlídkám
historických a přístavních sídel. Naší pozornosti
neušlo ani největší naleziště megalitů v Carnacu
či vyhlášená památka UNESCO – Mont Saint
Michel, klášter za přílivu oddělený od pevniny
oceánem. Za neméně přínosné zpestření programu považuji návštěvu prestižního lycea Emila Zoly
v Rennes, kde se nám dostalo výkladu o francouzském systému školství.
Neustále omílané klišé „to nejlepší nakonec“
dostálo i v tomto případě pravdy. Paříž je prostě
Paříž, a ať přeháníte jak přeháníte, nikdy nechválíte dost, abyste přesně vystihli její atmosféru.
A abychom si zajistili, že si ji budeme moci ještě
někdy vychutnat, postavili jsme se všichni na bronzovou destičku před katedrálou Notre Dame. Mezi
tou spoustou poznaných památek se nezapomnělo
ani na nejznámější symbol jedenáctimilionového
hlavního města Eiffelovu věž či na muzeum Louvre a bulvár Champs Elysées, který byl také tím
posledním, co jsme prošli vlastní nohou. Poté už
se před námi tyčila vidina návratu domů.
Určitě nezanedbatelný podíl na úžasných zážitcích patří tamějším věčně usměvavým a přátelským lidem. Pobyt ve Francii navíc, především
díky výborné průvodkyni, obohatil naše znalosti
o této frankofonní oblasti.
Takže au revoir Francie…
Iveta Kyselá
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Zvláštní škola Kojetín
Co může Zvláštní škola v Kojetíně
nabídnout prospěchově slabým žákům?
– získání úplného základního vzdělání při redukovaných osnovách podle dvou vzdělávacích programů MŠMT ČR: č.j. 22980/9722 pro děti prospěchově slabší, č.j. 35252/9724 pro romské
děti, které mají prospěchové obtíže,
– individuální přístup k žákům, doučování, logopedickou péči – rozvoj řeči ve spolupráci učitelů,
vychovatelky školní družiny a romské asistentky,
- moderní výuku s využitím velkého množství názorných učebních pomůcek a didaktické techniky,
– systematicky prováděnou pracovní výchovu, rozdělenou na domácí práce (šití a vaření, pěstitelské a dílenské práce) v rozsahu 5-6 hodin,
- bezplatnou zájmovou činnost v kroužcích, zaměřených na stolní tenis, moderní tance a základy
práce s počítačem,
– výuku nepovinných předmětů – estetická a zdravotní tělesná výchova,

– nápravná zdravotní cvičení v předmětu nepovinné zdravotní výchově, jsou určena pro děti
s vadami páteře, onemocněním kloubů a končetin,
– přednostní přijetí našich chlapců do odborných
učilišť v oborech stolař, tesař, zedník, malíř pokojů, kuchař a zahradník, dívek do oborů švadlena,
cukrářka, prodavačka a zahradnice,
– výuku v pěkném, takřka domácím prostředí, ve
vkusně a účelně vybavené škole, obklopené zelení školní zahrady se školním hřištěm na odbíjenou, vybíjenou, košíkovou a malou kopanou.

Co předchází zařazení žáka do naší
školy?
Je to dvojí vyšetření v Okresní pedagogickopsychologické poradně nebo u soukromého psychologa, o něž požádá buď učitel ZŠ, dětský lékař
nebo samotní rodiče dítěte. Pokud bude dítě do
naší školy doporučeno, vydá ředitel rozhodnutí
o jeho zařazení. Rodiče musí se zařazením souhlasit.

Všechny rodiče neprospívajících žáků k návštěvě
školy zve pedagogický kolektiv.
Mgr. Bohumil Indrák, ředitel školy

Tradici jsme zachovali
Již pátým rokem pravidelně vítězí žáci Zvláštní
školy v Kojetíně na Mistrovství Moravy ve stolním tenise žáků zvláštních škol a zajišťují si tak
postup na Mistrovství republiky.
Letos 21. května 2004 se to podařilo Janu Ondičovi ve Zlíně. Zvítězil a získal titul Přeborníka
Moravy. Druhý skončil Luděk Hemr. Oba jsou žáci
osmého ročníku.
Deváťák Rostislav Ondič startoval již v kategorii
mužů a obsadil v ní skvělé třetí místo. I on bude
moci startovat na podzimním Mistrovství republiky v Hradci Králové.
Všem třem závodníkům blahopřejeme
k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou
reprezentaci.
Mgr. Alena Dufková

Hasiči v Brně na dětské soutěži
28. května 2004 bylo krásné ráno, které bylo
příslibem nádherného dne. Skutečně tomu tak
bylo v Brně, kde jsme se dostavili na hasičské závody. Jednalo se o Mistrovství Moravské hasičské
jednoty (dále jen MHJ) v Brně Pisárkách. Soutěž začala slavnostním nástupem všech zúčastněných v 9.00 hodin. Prezident
MHJ Bc. Josef Halouzka všechny přivítal a podpořil v soutěžním klání, kterého se zúčastnilo
24 postupujících družstev z celé
Moravy. Za naše město nás reprezentovala dvě družstva žáků
a to z Kojetína a Popůvek.
Jak tomu bohužel bývá, ani
jednomu z našich družstev se
nevyhnula smůla, protože jsme
se museli potýkat s nedostatkem
závodníků z důvodu nemoci. Náročnou situaci jsme zvládli jen
díky vzájemné spolupráci, která
se mezi našimi sbory stále prohlubuje. Na zdárné splnění všech

disciplín je nutné 7 členné družstvo, ale z Kojetína
přijelo jen 5 a z Popůvek 6 dětí. Díky spolupráci
při plnění disciplín, jsme došli až do (pro nás) vítězného konce.

Soutěž byla velmi náročná už proto, že 24 zúčastněných družstev – byly ty nejlepší z celé Moravy. Výkony všech účastníků byly tak vyrovnané, že o vítězství rozhodovaly drobné chyby soupeře. Na dětech byla poznat nervozita a v některých případech
zvítězily emoce a ukápla i nějaká ta slzička.
Všechny odřeniny, boule,
slzičky a zklamání byli zapomenuty po vyhlášení výsledků.
Družstvo dětí z Kojetína se umístilo na 3. a družstvo z Popůvek
na 4. místě. Obě družstva si tak
díky vzájemné pomoci zajistila
účast na Mistrovství republiky,
které se konalo „doma“ v Kojetíně, a to ve dnech 19. a 20.
června 2004 na stadionu Morava Kojetín.
Jan Krejsa
velitel SDH Popůvky

Občan a bezpečnost
Dvoudenní preventivní akce Občan a bezpečnost se konala ve dnech 18.–19. června 2004 na
náměstí TGM v Přerově.
Z množství představované techniky nás zaujal
prototyp policejního vozidla Škoda Octavia RS.
Toto vozidlo by se mělo objevit na našich silnicích pro měření rychlosti a zákroky na dálnicích.
Cena vozidla je asi 800 tis. Kč, stejně stojí i radarové zařízení ve vozidle. To umožňuje detailní zobrazení kontrolovaného vozu včetně portrétu řidiče.
Ing. Jiří Šírek
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Městská knihovna informuje
I v měsíci červnu pořádala Městská knihovna v Kojetíně kromě svých
stálých každodenních služeb knihovnických a informačních i řadu dalších zajímavých akcí.
Na návštěvu do knihovny se poprvé přišly podívat děti z předškolních oddělení mateřské školy. Seznámily se s prostředím knihovny a uviděly spoustu krásných knih, které si
budou moci, až se stanou čtenáři, vypůjčit.
Pro deváté třídy ZŠ nám. Míru připravila knihovna besedy o knize Josefa FOUSKA s názvem „Pojďte se
smát…“
Úsměv je lék
Co léčí trable, žal a beznaděj
Z úsměvu vrásky nevaděj
Tak se pojďte smát
Úsměv nás konejší
Když starostí je habaděj
S úsměvem život není zlej
Tak se pojďte smát …
(úryvek z knihy)
7. června 2004 jsme v knihovně
přivítali cestovatele a autora řady cestopisných knih, pana Jana TOMŠÍČKA. Jak nám pan Tomšíček vyprá-

ta. Po osmi měsících zakotvili na jihu
Afriky. Tam se Jan Tomšíček rozhodl, že cestu ukončí, zůstane v Kapském Městě, bude pracovat a cestovat na kole.
Během téměř dvouročního pobytu našlapal na jihu černého kontinentu zhruba 25 000 km. Dobrý trénink
pro to, aby se utvrdil v přesvědčení,
že se vrátí domů na kole… Cesta
z Kapského Města do Chocně, kde
tehdy bydlel, mu trvala 5 měsíců
a na kole odšlapal za tu dobu 13 600
km. K tomu ještě nutno přičíst asi
800 km auty, kde to bylo pro kolo
nesjízdné nebo kde bylo nebezpečno, 600 km vlakem přes Nubijskou
poušť a 1 700 km loděmi přes Asuánskou přehradu a Středozemní
moře. Tedy celkem 16 700 šťastných kilometrů, o kterých vyprávěl
ve svých poutavých besedách a také
v knize „Afrikou domů na kole“.
Uvedená kniha je ve fondu Městské knihovny v Kojetíně a případní
zájemci si ji mohou vypůjčit.

věl, od mládí jej lákaly dálky a cestování. Vyzkoušel kolo, později
s přáteli auto, cestovní kanceláře
a nakonec se zase vrátil ke kolu, na
němž projel řadu zemí Evropy.
Ve svých besedách studentům
gymnázia a žákům ZŠ Sv. Čecha popisoval dobu, kdy si se svými přáteli
společně postavili plachetnici Polárka, s níž se vydali na cestu kolem svě-

Hana Divilová

Kam za kulturou
Kino Tovačov

NOVÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO
V budově Regionálního vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně na Masarykově
náměstí č. 8 vzniklo Informační středisko
Městského kulturního střediska Kojetín.
Zde se můžete obrátit a vyhledat jakékoliv
informace nejen z našeho města.
Co nabízíme:
❋ zpracování příspěvků
do Kojetínského zpravodaje ❋
❋ prodej Kojetínského zpravodaje ❋
❋inzerce ❋ kopírování ❋ skenování ❋
❋ propagační materiály města a okolí ❋
❋ turistické mapy ❋
❋ informace o programech kin, divadel,
koncertů, festivalů apod. ❋
❋ dopravní informace – jízdní řády ❋
❋ výstavní činnost (galerie) ❋
❋ muzejní činnost (muzeum) ❋
Informace Vám rádi sdělíme osobně
na výše uvedené adrese
nebo telefonicky na čísle: 581 202 202
Můžete nám samozřejmě psát
i elektronickou poštou a to na adresu:
info@meks.kojetin.cz

ČERVENEC – SRPEN 2004
pá .......... 2. 7. ...... 20.30 hod. ...... Umučení Krista
doporučujeme!
so ........... 3. 7. ...... 20.30 hod. ...... Umučení Krista
so ...... 10. 7. .... 18.00 hod. ...... Scooby-Doo: Nespoutané příšery
doporučujeme!
Bijásek pro děti, mládež a celou rodinu
so ......... 17. 7. ...... 20.30 hod. ...... Post Coitum
doporučujeme!
ne ......... 18. 7. ...... 20.30 hod. ...... Post Coitum
so ......... 24. 7. ...... 20.30 hod. ...... Den poté
doporučujeme!
ne ......... 25. 7. ...... 20.30 hod. ...... Den poté
so ......... 31. 7. ...... 20.30 hod. ...... Scary Movie 3
doporučujeme!
ne ........... 1. 8. ...... 10.00 hod. ...... Petr Pan
doporučujeme!
ne ......... 1. 8. .... 17.00 hod. ...... Petr Pan
................................................... Bijásek pro děti, mládež a celou rodinu
so ........... 7. 8. ...... 20.30 hod. ...... Starsky&Hutch
so ......... 14. 8. ...... 20.30 hod. ...... Trója
doporučujeme!
so ......... 21. 8. ...... 20.30 hod. ...... 50x a stále poprvé
doporučujeme!
ne ......... 22. 8. ...... 19.00 hod. ...... 50x a stále poprvé
so ......... 28. 8. ...... 10.00 hod. ...... Harry Potter a vězeň z Azkabanu
doporučujeme!
so ...... 28. 8. .... 17.00 hod. ...... Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Bijásek pro děti, mládež a celou rodinu
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.
ČERVENEC 2004 – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ
Čtvrtek 1. 7. 2004 16.00 hod.
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
Pátek 2. 7. 2004 19.15 hod.
UMUČENÍ KRISTA

Na návštěvu se těší pracovnice MěKS Kojetín
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Kam za kulturou
Výstava Václava Benedikta z Prahy
TŘI TECHNIKY
litografie – olej – kovorytina
Galerie Regionálního vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně (Okresní dům)
Výstava je otevřena
od 25. 6. 2004 do 23. 7. 2004
Václav Benedikt
Spolupracuje s architekty při realizaci interiérů
po – pá 9.00 – 16.00 hodin
Václav Benedikt se narodil v roce 1952 v Plzni.
významných budov. Například hotelů Mővenpick,
Je malířem, který zaujímá pevné a respektované
Renaissance, bank Hypovereinsbank, Reiffeisenmísto v současné české výtvarné kultuře. Počátbank, Komerční banky, Českomoravské akciové
ky jeho tvorby silně ovlivnila v létech 1978–1984
společnosti Bohemia Sekt. Jeho díla jsou zastousoukromá studia u profesora Jiřího Patery. Osopena v mnoha zemích v soukromých i veřejných
bitá technika, originalita kompozice, vytříbený
sbírkách. Od roku 1998 spolupracuje s Galerií
smysl pro harmonii barev a tvarovou abstrakci
Benedikt se sídlem ve Švýcarsku. Aktivně spoludávají jeho obrazům mnohovýznamovou sdělnost.
pracuje na mnoha charitativních a humanitárních
Václav Benedikt žije a pracuje od roku 1984
akcích. V průběhu let obdržel různá ocenění, mezi
v Praze v České republice. Je členem Unie výjinými Cenu Masarykovy akademie umění, Cenu
tvarných umělců. Zúčastnil se mnoha studijních
France Kafky, česko-španělskou cenu Salvadora
pobytů, plenérů a sympozií ve Španělsku, NěmecDaliho.
ku, Švýcarsku, Slovensku, Itálii a dalších státech.
Václav Benedikt patří k hlavním představitelům
Podílel se na desítkách skupinových výstav, soulyrické abstrakce a analytické malby. Pokud jde
těží, výtvarných přehlídek. Jmenujme například
o vyznění jeho tvorby, lze ji vystihnout slovy MarArt Forum Berlín – Německo, Grand Palais Paříž
cela Prousta: „Namaluje-li dobrý malíř růži, pak
– Francie, International Print Trienniale 94 Kraje to nový druh, jímž jako důmyslný zahradník
kov – Polsko či International Print Show Dublin –
obohacuje tuto čeleď květin.“
Irsko. Do roku 2002 realizoval 62 samostatných
Vnímavému divákovi otevírá Václav Benedikt
výstav v Praze, Paříži, Budapešti, Kodani, Sofii,
nový svět.
Monte Carlu, Ženevě a v dalších městech v ČR
i v zahraničí.
PhDr. František Malina

K ojetí n s k é hod y

PÁTEK 13. 8. 2004
Galerie Vzdělávacího a informačního centra
(Okresní dům)
17.00 hodin
Vernisáž výstavy obrazů
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 hodin
Mše svatá
Stadion Morava Kojetín
20.00 hodin
Disko show
SOBOTA 14. 8. 2004
Loděnice
Den otevřených dveří
Masarykovo náměstí
9.00 hodin
Soutěž mladých hasičů o hanácké koláč

Sokolská zahrada
9.00 hodin
Turnaj „Střední Moravy“ ve volejbale
20.00 hodin
Taneční večer se skupinou Z.O.N.A
Vzdělávací a informační centrum
(Okresní dům)
10.00 – 16.00 hod.
Výstava obrazů
14.00 hodin
IV. setkání harmonikářů
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 hodin
Mše svatá – předvečer slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie
NEDĚLE 15. 8. 2004
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
7.30 hodin
Mše svatá – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
14.00 – 16.30 hodin
Prohlídka kostelní věže
(výstup každou čtvrthodinu cca 15 lidí)
17.00 hod.
Společná modlitba mariánských nešpor
Masarykovo náměstí
9.00 hodin
Průvod hanáků městem
za doprovodu dechové hudby Záhoranka
Jízda králů
Předání hodového práva
Dopolední vystoupení národopisných souborů
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14.00 hodin
Mažoretky
Karel Zich - vystoupení
Taneční skupina Lucky While
Tanec
Šerm
Ready Kirken - koncert
Vzdělávací a informační centrum
(Okresní dům)
10.00 – 16.00 hod.
Výstava obrazů
12.00 hodin
Setkání rodáků ročník 1929
14.00 hodin
Cimbálová muzika Dubina
Romale Lavute
Doprovodné nedělní akce:
skákací hrad, hodový jarmark,
dětské hry a soutěže (MěDDM)
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MěDDM Kojetín
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
KDE NÁS NAJDETE
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
8.–17. 7. 2004
15. 8. 2004
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
„OsTroV
pOKlaDů“
„Cesta
pravěkem“
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
keramický
letní
tábor
na
Tesáku
tradiční
hodové
soutěže pro děti
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
pro děti od 3. třídy
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
16.–20. 8. 2004
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
19.–31.
7.
2004
„Římský
tábor u Kojetína“
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
„13 dní v balónu“
letní příměstský tábor pro děti od 1. třídy
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
tábor na Tesáku pro děti od 1. třídy
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
16.–19. 8. 2004
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
„Expedice vočavoT“ - II. ročník
31. 7.–7. 8. 2004
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
Rybářské soustředění v Tovačově
4-denní akce pro mládež od 14-cti let
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
Provoz o prázdninách v budově MěDDM Masarykovo nám. 52 Kojetín:
Pondělí až pátek od 10.00 hodin do 16.00 hodin
Možnost využívat prostory klubovny – stolní tenis (nutný vlastní míček a pálky)
stolní fotbal, stolní hry, audio, video, šipky…
Informace:

MěDDM Kojetín, Masarykovo nám. 52, tel. 581/762498

90 let Moravského lihovaru Kojetín a.s.

a.s.
Moravský lihovar Kojetín a.s. je
moderní a perspektivní společnost
s výrobou velejemného rafinovaného lihu nejvyšší jakosti. Je největším
a nejmodernějším lihovarem v České republice a jako dodavatel si udržuje významné postavení na českém
a slovenském trhu v oblastech výroby lihovin, farmacie, potravinářských
fólií, chemie a bioetanolu. Letos slavíme významné výročí 90 let založení výroby lihu v Kojetíně.
HISTORIE
Lihovar Kojetín byl založen v roce
1914 rozhodnutím akcionářů cukrovaru a toto spojení trvalo až do roku
1947. Technické zařízení lihovaru
bylo provozováno s malými úpravami do počátku 60. let, kdy byla zahájena zásadní modernizace závodu

- doplnění zařízení lihovaru a zvýšení kapacity výroby lihu na 315 hla/
24 hod., výstavba uhelné kotelny na
20 t páry a výrobu elektřiny, zařízení na výrobu kysličníku uhličitého,
výstavba objektu na výrobu koncentrátu kvasničných bílkovin, uzavřený
chladící systém a nová dvoustupňová čistírna odpadních vod.
Realizací této výstavby se stal závod Kojetín moderním biotechnologickým komplexem s využitím zdrojů a řešením ekologického provozu.
Výroba bílkovinného koncentrátu
byla v roce 1992 zastavena. Tím byly
vytvořeny podmínky pro další rozvoj a zásadní modernizaci lihovarského zařízení s výrazně nižší energetickou náročností.
Po zpracování ekonomických podkladů a výběru technologie bylo

v červnu 1995 rozhodnuto o výstavbě nového lihovaru, která probíhala
do září 1996 a zahrnovala úpravy
stávajícího zařízení lihovaru, skladu
lihu, teplárny, rozvodu páry, vody
a elektřiny, skladování melasy a čistírny odpadních vod.
Zkušební provoz nové technologie
byl zahájen 4. října 1996 a po ověření byla zajištěna plná kapacita zařízení a Lihovar Kojetín se stává největším lihovarem v České republice.
Výkon destilačně rektifikačního zařízení francouzské firmy Technip
Speichim je 600 hl vysoce jakostního lihu za 24 hodin. Provoz prokázal ekonomiku výroby lihu včetně nízkých výrobních nákladů na výrobu
lihu, výrobu tepla, elektřiny a čištění
odpadních vod.
Závod pracuje v nepřetržitém 24
hodinovém provozu po dobu 10
měsíců v roce (od září do června).
Závod má uzavřený okruh od
zpracování suroviny na hlavní výrobek tak i zpracování výstupů – melasových výpalků,
plynů, škváry a čistírenských
aktivních kalů.
Vrcholové vedení společnosti považuje oblast jakosti,
bezpečnosti provozu a ochranu životního prostředí za nejvyšší prioritu svého podnikání. Své cíle má stanoveny
s ohledem na zvyšování jakosti a řešení minimalizace negativního vlivu na životní prostředí a vzniku havarijních
projevů na zdraví a životy pracovníků, prostředí a majetek.
Stálá prevence a dodržování
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právních požadavků zainteresovaných stran se stalo nedílnou součástí podnikání.
POHLED DO BUDOUCNA
Moravský lihovar Kojetín a. s. má
zpracován podnikatelský záměr na
další modernizaci a rozšíření lihovaru na zpracování obilí a zvýšení výroby bezvodého lihu.
Moravský lihovar Kojetín a. s. je
orientován na zákazníky, jejichž potřeby chce trvale uspokojovat výjimečnou úrovní svých výrobků, vztahů, činností a zaměstnanců, kteří
jsou hlavním zdrojem prosperity firmy.
Pokračování v dalším čísle, kde
budeme odpovídat i na Vaše otázky, které můžete posílat na poštovní adresu nebo email: devadesatka@lihovar.com.
Moravský lihovar Kojetín a.s.
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Ze sportu - Minigolf
Ve druhé lize už jsme třetí!
Na oblastní úrovni jsme se zúčastnili dalších dvou turnajů. Prvním
z nich byl Oblastní přebor v Blansku,
kde se hrálo po devítileté pauze.
Aktérů zde bylo 65, neboť se hrálo
o postup na moravský přebor. Z našeho klubu se prezentovalo 7 minigolfistů.
V mužské kategorii skončil I. Roemer až desátý, když ještě po 2. okruhu vedl. Mezi juniory se umístil R.
Janáček ne pěkném 5. místě ve vyrovnaném osobním rekordu. Stejnou
pátou pozici obsadila mezi žáky
J. Nakládalová.
Výsledky:
- muži: 1. Radek Doležel st. (Holešov, 89, pr. 22,25), 10. Ivan Roemer (Kojetín, 104, pr. 26)
- junioři: 1. Jan Doležel (Holešov,
96, pr. 24), 5. Robert Janáček (Kojetín, 104, pr. 26), 8. Luděk Naklá-

dal (Kojetín, 112, pr. 28), 12. Jan
Dvořák (Kojetín, 124, pr. 31)
- žáci: 1. Silvie Švehlíková (Bystřice,
90, pr. 22,5), 5. Jana Nakládalová
(Kojetín, 111, pr. 27,75), 7. Romana Šustová (Kojetín, 123, pr. 30,75),
14. Lucie Bartošková (Kojetín, 226,
pr. 56,5)
V Blansku se konalo také 8. kolo
II. ligy. My jsme hráli v sestavě R:
Janáček, L: Nakládal, J: Dvořák, I.
Roemer (náhradnice J. Nakládalová
střídala Dvořáka po 2. okruhu)
a obsadili jsme po hodně vyrovnaném boji 4. příčku. Vyhrála Bystřice
p. H. (407, pr. 25,4) před Holešovem (435) a družstvem „B“ Tovačov
(437). Kojetín zaostal za bronzovou
pozicí o 5 úderů (442, pr. 27,6), ale
celkově poskočil na 3. pozici!
Po dvou týdnech se jelo do Brna
na 3. Open turnaj. Hřiště TJ Start
na sídlišti Lesná patří k těm těžším,
o čemž se přesvědčilo 57 účastníků

i 5 kojetínských borců.
Mezi muži skončil I. Roemer šestý, nejlepší junior byl R. Janáček na
10. pozici, stejným výkonem o jedno místo za ním skončil L. Nakládal.
Nejlepší umístění ale zaznamenala
naše naděje J. Nakládalová, když si
mezi žáky vybojovala 2. místo!
Výsledky:
- muži: 1. Radek Doležel st. (Holešov, 91, pr. 22,75), 6. Ivan Roemer
(Kojetín, 103, pr. 25,75)
- junioři: 1. Martin Mlčoch (Prostějov, 98, pr. 24,5), 10. Robert Janáček (Kojetín, 121, pr. 30,25), 11.
Luděk Nakládal (Kojetín, 121, pr.
30,25)
- žáci: 1. Radoslav Hudec (Bystřice,
103, pr. 25,75), 2. Jana Nakládalová (Kojetín, 120, pr. 30), 6. Zdeněk
Modlitba (Kojetín, 143, pr. 35,75)
V rámci turnaje se uskutečnilo i 9.
kolo jihomoravské II. ligy. Sestava R.
Janáček, L. Nakládal, J. Nakládalo-

vá, I. Roemer (náhradník Z. Modlitba do hry nezasáhl) konečně na jaře
vybojovala medailovou pozici, když
skončila třetí. Vyhrál Holešov (416,
pr. 26) o úder před Bystřicí p. H.
(417), kojetínský KGB zahrál 465
(pr. 29,1) a o 2 údery zdolal domácí
Start. Toto pořadí znamená, že jsme
si upevnili v tabulce 3. příčku.
Stav II. ligy skupiny D (Morava-jih)
po devíti kolech:
1. DGC Bystřice p. H. (82 bodů),
2. KDG Tovačov B (65), 3. KGB Kojetín (49), 4. Start Brno (46), 5. MGC
Holešov (45), 6. Taurus Prostějov
(36), 7. MGC Jedovnice B (36), 8.
MGC 90 Brno C (25), 9. ME Blansko (20).
Zájemce o tento sport zveme na
pravidelné tréninky v úterý a středu
od 14.00 do 19.00 hodin na místním koupališti!!!
Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Ze sportu – TJ Slavoj Kojetín
Přípravka Slavoje Kojetín třetí v okrese Přerov

Úspěch dorostenců a mužů „B“

Po absolvování pěti turnajů v jarní části sezóny získali hráči kojetínské přípravky 1. místo a suverénní skóre 159 : 23 a 104 body. Postoupili tak do závěrečného turnaje, který se hrál 5. června 2004
v Kozlovicích. Tam sice oba své zápasy prohráli, ale byli důstojnými a více než vyrovnanými soupeři hráčům Hranic i Kozlovic.
S Hranicemi prohráli 2 : 5, s Kozlovicemi
těsně 0 : 1. O tento úspěch i naději kojetínského fotbalu se zasloužili:
D. Boš (5 branek), T. Bradna, D. Doležel
(1 branka), D. Formánek (3), M. Hlavinka,
M. Chytil (1), T. Jura (5), V. Ježková,
J. Palkovský (21), M. Siváková (9), P. Slanina, J. Šírek (9), D. Šťastný (12), D. Špunda (1), J. Zlámal (13).

Další úspěchy našich fotbalistů si připsali hráči
dorostu, kteří ve finále okresního přeboru porazili družstvo Čekyně 4 : 0 a stali se tak vítězi této
kategorie.
Nečekaný, o to však radostnější úspěch zaznamenali muži Slavoje Kojetín B, kteří zvítězili
v okresní soutěži mužů, skupině A a postupují do
okresního přeboru. Získali celkem 53 bodů a skóre
71 : 40, přitom doma neztratili ani bod a prohráli jen třikrát. O tento úspěch se zasloužili hráči:
D. Drbal (18 branek), R. Matějka (10), L . Slavík
(8), M. Zaoral (8), A. Miko (5), T. Zedka (4),
A. Stavinoha (3), P. Zaoral (3), J. Kantor (2), Z.
Polách (2), M. Chytil (2), K. Šťastný (2), D. Zaoral (1), M. Langr (1), L. Lavrinec (1).

Hráči kojetínské přípravky na finálovém
turnaji v Kozlovicích

Úspěšným mužstvům blahopřejeme ke vzorné reprezentaci TJ Slavoj i města Kojetín.
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Kojetínský fotbal má mistryni České republiky
Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje a všichni fotbaloví příznivci,
dovolte nám podělit se s Vámi o radost z úspěchu členky a odchovankyně TJ Slavoj Kojetín Terezy Voždové.
Naše dcera je členkou Slavoje od roku 1998, kdy hrála nejprve za fotbalovou přípravku a oddíl mladších žáků. Fotbal ji vždy bavil a snad se jí
i docela dařilo, neboť byla vybrána do prvoligového oddílu kopané žen Lokomotiva Brno, kde je na hostování od podzimu roku 2003. Zde hraje za
družstva mladších i starších žákyň.
Velmi dobře se v letošní fotbalové sezoně 2003/2004 dařilo družstvu
mladších žákyň, zejména v jarní části ligy, kdy nebyly ani jednou na stadionech po celé republice poraženy a vybojovaly titul mistryň České republiky
v konkurenci klubů DFC Slavie Hradec Králové, SKP Plzeň, AC Sparty

Praha a dalších.
Oddíl starších žákyň Lokomotivy Brno se umístil na bronzovém místě za
kluby DFC Slavie Hradec Králové a SKP Plzeň.
Tímto bychom chtěli Terce popřát, aby se jí v „typicky dívčím“ sportu
i nadále dařilo a vyhýbala se jí všechna zranění.
Zároveň děkujeme trenérům žáků TJ Slavoj Kojetín panu Pavlu Jarmerovi a Ladislavu Bradnovi, kteří stáli u jejích fotbalových začátků a v současné
době jí pomáhají s přípravou. Všem ostatním členům Slavoje přejeme hodně úspěchů v příští fotbalové sezoně.
Jana a Zdeněk Voždovi

bowling

■

squash

■

pizza

■

velkoplošná projekce

■

el. šipky

■

kulečník

NOVĚ OTEVÍRÁME:

!! T E N I S O V Ý K U R T !!! P
!
OZ
R
Tenis:
O
OR
Z
100,- Kč/hod.
O
!!!
LETNÍ ZAHRÁDKA
!! ! P
KLIMATIZOVANÝ SQUASHOVÝ KURT
Rezervace na tel. čísle: 608 644 255
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Inzerce

Člen Asociace realitních kanceláří ČR
a Exkluzivního klubu realitních kanceláří
KOMENSKÉHO 41, 750 00 PŘEROV
tel./fax. 581/201435
777 946 899 – nemovitosti
777 946 899 - byty
www.rknemo.cz
rknemo@atlas.cz

ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB PRO VÁS
- PRODEJ, KOUPĚ, VÝMĚNA A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
- PRODEJ, KOUPĚ, VÝMĚNA A PRONÁJEM BYTŮ
- CHATY, POZEMKY, ZAHRADY, KOMERČNÍ OBJEKTY
- PRÁVNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
- STAVEBNÍ SPOŘENÍ - HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
- KUPNÍ A NÁJEMNÍ SMLOUVY
- ZNALECKÉ POSUDKY
- DEVELOPERSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

NEMO, VÁŠ BEZPEČNÝ PRŮVODCE V ROZBOUŘENÝCH
VODÁCH REALITNÍHO TRHU
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Inzerce
SOUKROMÁ
KONTEJNEROVÁ
AUTODOPRAVA
ROBERT LUČAN
Vám nabízí vozem LIAZ a nově i AVIA:

Nabízí:

- PŘEPRAVU ODPADU KATEGORIE OSTATNÍ A NEBEZPEČNÉ
- PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ O OBJEMU 3-11m3

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY
EUROOKNA A DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY
STŘEŠNÍ OKNA ❉ ATYPICKÁ OKNA A DVEŘE
(VÝKLADY, PORTÁLY, ZASKLENÍ BALKONŮ)
DOPLŇKY – ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ
VNITŘNÍ DVEŘE – MASÍVNÍ DŘEVO, DÝHA, FOLIE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
AUTOMATICKÉ POHONY BRAN A ZÁVORY
KOVÁNÍ OKENNÍ A DVEŘNÍ
(KLIKY, PANTY, DOPLŇKY)

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 316095 - TEL. 573 357101

Nově otevřený

Kontakt: HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434
e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo: Sladovní 1280,752 01 Kojetín

FOTOATELIÉR
„JANA“
nabízí své služby:
❃ focení v ateliéru
(dětské reportáže, maturitní tabla,
foto na průkazky)
❃

focení dle určení zákazníka

(svatby, křtiny, školní skupiny,
setkání abiturientů, společenské akce)

prodej fotografických potřeb,
rámečků, alb, filmů
❃ sběr amatérské fotografie
❃ porcelán na pomníky
❃ výroba razítek
Přijďte nás navštívit, těšíme se na Vás!
❃

PROPAL
spol. s r.o. Kojetín
Nabízí:

KONTEJNEROVOU DOPRAVU
AVIA 4 t ............................. 12,50 Kč/km
LIAZ solo ............................... 21 Kč/km
LIAZ souprava ...................... 24 Kč/km
DOVOZ PÍSKU, ŠTĚRKU, KAMENIVA

Místo: Masarykovo náměstí 33, Kojetín
Telefon: 581 76 22 50

Informace na tel.: 602 740 620, 602 738 616
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Historické fotografie ze sbírek kojetínského muzea

Srbský generál Zach (1807–1892), kterému
v roce 1881 uspořádala kojetínská Beseda
za účasti vojenských vysloužilců zastaveníčko, poté zasílal každoročně Besedě dárek.

Dominik Ježek, rodák kojetský, mistr krejčovský, známý pro bodré a vlastenecké chování
pod jménem „Národní fotr“.

P. Antonín Dudík, bratr Bedy Dudíka, narozen 1824
v Kojetíně, zemřel jako farář a děkan v roce 1892 ve
Vyškově. Vydal několik knih a literárních prací.

Kojetínská městská policie v roce 1901
A. Gustav Vožda, hanácký skladatel, se svojí „tetičkó“ (manželkó)

V zahradě hotelu „Bradna“ v roce 1908. Hráči kuželek – sedící: J. Pavlík, V. Jančík,
K. Zelinka (obchod. cestující firmy Frank), K. Toman, M. Navrátil, F. Konert,
stojící: B. Zelinka, F. Bradna (hoteliér), u kuželek sedí stavěč Bednařík.
Pozn.: dnes je na místě hotelu Bradna Drogerie na Masarykově náměstí
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Ondřej Pisch, ředitel Měšťanské školy a národopisný pracovník (1868–1921)
Ze sbírek kojetínského muzea vybral a uspořádal Ing. Jiří Šírek
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Společenská kronika

Vítání dětí

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

V sobotu 19. června 2004 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

✿

Vít Zapletal

Martin Šenkýř

✿

✿

Michal Pleško
✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

Lukáš Oulehla

✿

Štěpán Klech

✿

Petr Stržínek

Matěj Otáhal

✿

✿

Anna Hrušková

Blahopřejeme!

Čeněk Čapka

✿
Foto: Hana Volfová
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