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Přání do nového roku

Vážení spoluobčané,

 nejkrásnější svátky roku – Vánoce jsou za námi. Věřím, že 

jste znovu prožili chvilky klidu a smíru, že jste se potkali ve všemi 

svými blízkými a známými, se kterými jste si chtěli popovídat a že 

jste všichni byli alespoň na chvíli „sváteční“.

 Věřím, že jste dokázali zapomenout na všední starosti, na práci 

a problémy a podlehli jste oné kouzelné moci svátků vánočních, které 

mají tu moc a přinutí člověka zamyslet se a hledat sama sebe.

 Věřím, že jste naopak vesele a s humorem prožili silvestrovskou 

noc a zdárně se vypořádali s Novým rokem. Jaký bude, to ukáže čas. 

Jak se Vám, kteří jste si dali nějaké předsevzetí, podaří je naplnit, 

to ukáží příští dny, týdny a měsíce. Jací ale budeme my všichni – to 

ukáže každý z nás svou prací, chováním, vztahem k našemu městu 

a především k ostatním lidem.

 Přeji Vám z celého srdce, jako starosta města, abyste byli 

zdraví, šťastní a usměvaví. Prožijte každičký den tohoto roku co 

nejintenzivněji. Přeji Vám rozkvetlé a voňavé jaro, slunečné a teplé 

léto, nádherně vybarvený podzim a krásně bílou a klidnou zimu.

 Mějte se v roce 2005 moc hezky.

Ing. Mojmír Haupt

starosta města 
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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva města

Na zasedání dne 2. prosince 

2004 se  Rada města Kojetín 

zabývala mimo jiné touto pro-

blematikou:

– souhlasila s prodejem bytu č. 
908/3, II. kategorie, o velikosti 
1+1, v bytovém domě č. p. 908, 
ul. Nádražní, Kojetín dosavadnímu 
uživateli za cenu 100 000 Kč a úhra-
du nákladu spojených s převodem 
nemovitostí,
– souhlasila s prodejem části po-
zemku, p. č. 110/1 v k.ú. Kojetín, 
p.Zdeňku Pacolovi…, za cenu 70 
Kč/m2, úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitosti a úhradu ná-
kladů na vyhotovení geometrického 
plánu,
– souhlasila s prodejem pozemku, 
p. č. 177/5 o výměře 2318 m2 
a p. č. 175/2 o výměře 12 m2, v k.
ú. Kovalovice u Kojetína, za cenu 
40 Kč/m2 a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem nemovitosti firmě 
KAMATO s.r.o., Kroměříž, 

– schválila pronájem části pozem-
ku, p. č. 211/5 o výměře 37 m2, za 
účelem pěstování zeleniny a květin p. 
Lence Tvrdé…, na dobu neurčitou, za 
cenu 0,85 Kč/m2/rok,
– souhlasila s prodejem pozemku 
p. č. st. 707, o výměře 1105 m2 
a pozemku p. č. 337, o výměře 539 
m2 , v k.ú. Kojetín, firmě ESOX s r.o. 
Brno, za cenu 600,- Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s převodem 
nemovitostí,
– schváli la uzavření Smlouvy 
o pronájmu pozemků v areálu kou-
paliště, o celkové výměře 6 597 m2, 
s ČR – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, na dobu určitou, 
tzn. do doby odkoupení pozemků 
městem. Cena za pronájem těchto 
pozemků je stanovena na 8 950 
Kč/rok,
– souhlasila s poskytnutím půjček 
z Povodňového fondu rozvoje bydlení 
vlastníkům nemovitostí v celkové 
částce 290 tisíc Kč,

– schválila 50 % snížení nájem-
ného za užívání nebytových prostor 
v objektu Polikliniky Kojetín – dětské 
zubní ambulance – za měsíc prosinec 
2004,
– vzala na vědomí informace 
o návrhu rozpočtu Města Kojetín na 
rok 2005 a uložila komisi pro přípra-
vu rozpočtu na rok 2005 pokračovat 
v sestavování návrhu rozpočtu na rok 
2005 tak, aby mohl být předložen 
k projednání zastupitelstvu města 
01/05,
– schválila termínový a obsahový 
plán jednání rady města na rok 
2005,
– uložila odboru majetku a investic 
města předložit na lednové jednání 
rady města zprávu o způsobu řešení 
převodu pozemků do majetku města 
v souvislosti s přípravou investiční 
akce „Rekonstrukce přístupové ko-
munikace k podnikatelským objektům 
v průmyslové zóně Kojetín“,
– souhlasila s ukončením nájmu 

bytu č. 17, ul. Sladovní 1186, Koje-
tín, dohodou ke dni 31. 12. 2004,
– schválila pronájem obecního bytu 
č. 17, ul. Sladovní 1186, Kojetín, dle 
návrhu bytové komise,
– schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. 17/54/04 mezi Městem Kojetín 
a firmou MYFA Olomouc s.r.o., na 
investiční akci „Kanalizace Kojetín, 
náměstí Svobody – stoka C IV“, za 
cenu 1.227 009 Kč včetně DPH,
– schvál i la uzavření smlouvy 
o výpůjčce mezi Městem Kojetín 
a firmou EKO-KOM a.s., Praha, na 
přenechání k bezplatnému užívání 
15 kusů odpadových nádob na svoz 
tříděného odpadu,
– uložila ředitelce Městského kul-
turního střediska Kojetín předložit na 
lednové jednání rady města přepra-
covaný ceník pronájmu nebytových 
prostor v objektech ve správě Měst-
ského kulturního střediska Kojetín.

Jiřina Páleníková

tajemnice MěÚ Kojetín

Dne 14. prosince 2004 se usku-

tečnilo poslední zasedání Zastu-

pitelstva města Kojetín v roce 

2004. Většina projednávaných 

bodů se vztahovala k finančním 

a majetkovým záležitostem měs-

ta. Zastupitelstvo:

– schválilo přijetí kontokorentního 
úvěru u České spořitelny a.s. od 
21. 12. 2004 do 20. 12. 2005 do 
výše 5 mil. Kč. Zajištění úvěru bude 
realizováno budoucími rozpočtovými 
příjmy a účelovými fondy města,
– schválilo rozpočtové provizori-
um Města Kojetín na období leden 
2005
příjmy 8,5 mil. Kč
výdaje 8,5 mil. Kč,
– schválilo prodej bytu č. 908/3, 
II. kategorie, o velikosti 1+1, v do-
mě č.p. 908, ul. Nádražní, Kojetín, 
dosavadnímu uživateli za cenu 100 
000 Kč a úhradu nákladu spojených 
s převodem nemovitostí,
– schválilo zřízení věcného před-
kupního práva pro Město Kojetín 
k bytu č. 908/3, v bytovém domě 
č.p. 908 a spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a po-
zemku, v k.ú. Kojetín a to na dobu 
určitou – 5 let,
– schválilo prodej části pozemku, 
p. č. 110/1 v k.ú. Kojetín, p.Zdeňku 
Pacolovi za cenu 70,- Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s převodem 
nemovitosti a úhradu nákladů na 
vyhotovení geometrického plánu,

– schválilo prodej pozemku p. 
č. 177/5, o výměře 2318 m2 a p. 
č. 175/2, o výměře 12 m2 v k.ú. 
Kovalovice u Kojetína, za cenu 40 
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitosti firmě KA-
MATO s.r.o., Kroměříž,
– schválilo  prodej pozemku p. č. st. 
707, o výměře 1105 m2 a pozemek 
p. č. 337, o výměře 539 m2 , v k.ú. 
Kojetín, firmě ESOX s r.o. Brno, za 
cenu 550 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem nemovitostí. 
Prodej pozemku je účelově vázán 
výstavbou supermarketu ALBERT,
– schválilo prodej bytu č. 339/21, 
o velikosti 3+1, v domě č. p. 339, 
ulice Sladovní, Kojetín, dosavadním 
uživatelům za cenu 150 000 Kč a 
úhradu nákladů spojených s převo-
dem nemovitostí,
– schválilo zřízení věcného před-
kupního práva pro Město Kojetín 
k bytu č. 339/21, v bytovém domě č. 
p. 339 a spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku 
v k.ú. Kojetín, na dobu určitou – 5 
let,
– schválilo prodej pozemku p. 
č. 621/2, o výměře 68 m2, k.ú. 
Kojetín, s veškerým příslušenstvím, 
tzn. i se stavbou komína, za cenu 
20 000 Kč a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem nemovitosti panu 
Dušanu Medunovi,
– neschválilo směnu pozemků p. 
č. 780 ve vlastnictví města, za p. č. 
783, ve vlastnictví jiného vlastníka, 

v k.ú. Kojetín, ul. Křenovská,
– schválilo poskytnutí půjček v cel-
kové výši 290 tisíc Kč z povodňového 
fondu rozvoje bydlení čtyřem vlastní-
kům nemovitostí v Kojetíně,
– vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 4/2004 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů,
– vzalo na vědomí hodnotící zprávu 
společnosti Technis Kojetín s r.o. za 
období leden – září 2004, včetně 
aktuálních informací jednatele spo-
lečnosti Technis Kojetín s r.o. k 30. 
11. 2004,
– vydalo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 5/2004, kterou se zrušuje 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 
o stanovení příspěvku na částečnou 
úhradu neinvestičních nákladů ma-
teřské školy a školní družiny. Od 
1. 1. 2005 budou příspěvky na úhra-
du neinvestičních nákladů hrazeny 
přímo v mateřské škole a pro školní 
družiny v základních školách,
– vzalo na vědomí výroční zprávy 

Základní školy – náměstí Míru 83, Zá-
kladní školy - Svatopluka Čecha 586, 
Mateřské školy Kojetín a Městského 
domu dětí a mládeže Kojetín za školní 
rok 2003/2004,
– schválilo termínový a obsahový 
plán jednání Zastupitelstva města Ko-
jetín na rok 2005 a vzalo na vědomí 
termínový a obsahový plán jednání 
Rady města Kojetín na rok 2005,
– vzalo na vědomí protokoly 
o provedených kontrolách kontrol-
ním a finančním výborem ZM a zápisy 
z jednání těchto výborů, včetně zprá-
vy o činnosti za rok 2004,
– schválilo plán činnosti kontrol-
ního a finančního výboru ZM na rok 
2005,
– zvolilo novým členem Kontrolní-
ho výboru ZM pana Milana Hroma-
du,
– uložilo radě města zabývat se 
problematikou znečišťování ovzduší 
na území města Kojetín a místních 
částí Popůvky a Kovalovice.

Jiřina Páleníková

tajemnice MěÚ Kojetín

Starosta města Kojetín zve na

17. zasedání Zastupitelstva Města Kojetín,
které se uskuteční v úterý 25. ledna 2005 v 15.00 hodin

v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Ing. Mojmír Haupt, starosta města

Na pořadu jednání bude mj. Návrh rozpočtu na rok 2005 a hodnocení 

plnění plánu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města na 

volební období 2002 – 2006 za rok 2004
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Informace pro občany

Už nemusíte 

na „Berňák“

 Ministerstvo financí již několik let 
provozuje a každým rokem rozšiřuje 
aplikaci Elektronické Podávání Pí-

semností (EPO), tedy internetovou 
aplikaci umožňující styk s Finančními 
úřady z klidu domova či kanceláře. Je 
tak první ze státních institucí, která 
vychází opravdu naproti „obyčejným“ 
občanům, ale i firmám a institucím.
 Co všechno aplikace umož-

ňuje?

Pokud potřebujete podat daňová 
přiznání k dani silniční, dani z ne-
movitostí, dani z příjmů fyzických 
i právnických osob, DPH či poslat 
na Finanční úřad jakoukoli zprávu 
(odvolání, změnu registračních úda-
jů, žádost apod.), pak elektronické 
podání Vám tyto služby umožní. 
A to bez ztráty času stráveného cestou 
na úřad a ve frontě, bez poštovních 
poplatků a bez ohledu na úřední ho-
diny. Podání můžete odeslat kdykoli 
a odkudkoliv.
 Díky kontrolním programům se 
Vám nemůže stát, že např. v daňovém 
přiznání opomenete vyplnit nějakou 
kolonku, či se spletete v počítání, 
nebo zapomenete přiložit některou 
důležitou přílohu. Nebudete se muset 
probírat složitými formuláři, aplikace 
Vás sama povede.
 K dispozici je interaktivní nápo-
věda pro každé formulářové pole 
i kompletní průvodce vyplněním 
daného formuláře.

 A v neposlední řadě nemusíte mít 
obavy, že jste vyplnili zastaralý formu-
lář – k dispozici jsou vždy nejnovější 
verze formulářů. Součástí aplikace je 
i přehled nejčastějších dotazů a rad 
(FAQ), stejně jako výčet a odkazy na 
platné zákonné úpravy a normy.
 Je nutné mít „Elektronický 

podpis“?

Podání lze uskutečnit jak pro-
střednictvím sítě Internet, tak na 
disketě. Podání po Internetu lze 
uskutečnit jako podání s datovou 
zprávou opatřenou zaručeným 
elektronickým podpisem nebo 
jako podání s datovou zprávou 
neopatřenou zaručeným elek-
tronickým podpisem. V případě 
podání datové zprávy neopatřené 
zaručeným elektronickým podpi-
sem se ještě vyžaduje podání ově-
řující zprávy v písemné podobě, 
t.j. doručení počítačové sestavy 
vygenerované aplikací správci 
daně (e-tiskopis).
Kromě toho aplikace umožňuje 
„stažení“ OFF-LINE verze, ve 
které lze plnohodnotně pracovat 
bez trvalého připojení k inter-
netu a zpracované písemnosti 
vytisknout v běžné (formulářové) 
podobě (.pdf).
 Bezpečnost aplikace

Zabezpečení aplikace je řešeno zcela 
v souladu s platnými zákony. Vzhle-
dem k charakteru zpracovávaných 
dat aplikace omezuje a v některých 
částech si i vynucuje použití technik 
zaručujících uživateli to, že jeho data 

neuvidí nikdo jiný než on sám a adre-
sát, tedy příslušný správce daně.
 Vlastník aplikace (MF ČR) zaru-
čuje, že aplikace neprovede žádnou 
operaci, která by mohla uživatele 
poškodit.
 Písemnost může být na příslušný 
FÚ odeslána pomocí sítě Internet. 
Zatímco samotná aplikace může 
být načtena pomocí chráněného 
i nechráněného protokolu (http/
https), probíhá přenos dat vždy 
prostřednictvím kanálu SSL, který 
provádí šifrování odesílaných dat na 
straně uživatele pro příjemce, kte-
rým je „Společné technické zařízení 
správců daně“, tedy server umístěný 
v chráněném prostoru Ministerstva 
financí ČR, odděleného od sítě Inter-
net technickými prostředky (firewall). 
To vylučuje možnost manipulace 
s písemností třetí stranou kdekoliv 
mezi počítačem daňového subjektu 
a příjemcem zprávy, tedy příslušným 
správcem daně.

 Prosba na závěr

Vzhledem k tomu, že pracovníci MF 
vyvinuli tuto aplikaci právě pro Vás 
a jsou si vědomi, že jejich pohled na 
přívětivost aplikace může být v ně-
kterých momentech ovlivněný profe-
sionálním náhledem, prosí všechny, 
kteří budou tuto aplikaci využívat, 
aby se nebáli s nimi spolupracovat 
a své připomínky zasílali na adresu 
zveřejněnou přímo v aplikaci.
 Kde EPO najdete?

Na stránky elektronického podání se 
dostanete buď přes server MF (www.
mfcr.cz) a odkaz Elektronické podání, 
nebo přes webové stránky České 
daňové správy (http://cds.mfcr.cz) 
a odkaz Elektronické zpracování 
písemností, nebo přímo na adrese 
http://adis.mfcr.cz/adis/jepo.

Ing. Lenka Rumplíková

ředitelka Finančního úřadu 

v Kojetíně

Dne 4. prosince 2004 
se uskutečnil tradiční 
lékařský seminář v pro-
storách Městského kul-
turního střediska v Ko-
jetíně. Pro letošní VIII. 
Lékařský seminář jsme 
zvolili téma meziobo-
rové spolupráce. Tato 
problematika je totiž 
v současné době velmi 
aktuální. Při atomizaci 

celé medicíny jakožto vědního oboru 
a vlastně rozpadu hlavních medicín-
ských oborů na jednotlivé subobory 
se při diagnostice a léčbě nemocných 
mnohdy ztrácí prvek syntézy a koor-
dinace mezi jednotlivými odborníky 
a jejich výsledky vyšetření. A tím se 
samozřejmě prodlužuje interval od 
prvních potíží pacienta přes stanovení 
diagnosy až po zahájení odpovídající 
léčby.

 Na letošním semináři se setkali 
odborníci z ambulancí, z oddělení 
nemocnic a klinických pracovišť fa-
kultních nemocnic z Brna, Olomouce 
a Ostravy. Ve svých odborných 
sděleních demonstrovali možnosti 
koordinace spolupráce mezi jednot-
livými pracovišti a to jak ve vlastním 
oboru tak i mezi jednotlivými obory 
medicíny. Byly zde demonstrovány 
příklady velmi dobré spolupráce, ale 
i někdy obtížné cesty komunikace 
mezi jednotlivými obory a odbor-
níky.
 Celodenní seminář byl tematicky 
rozdělen do čtyř bloků. V prvním 
dopoledním bloku se přednášející 
věnovali meziooborové spolupráci 
v chirurgii, vnitřním lékařství a léčbě 
chronické bolesti. Druhý dopolední 
blok byl věnován mezioborové spo-
lupráci v cévní a žilní chirurgii.
 V odpoledním programu své 

zkušenosti se spoluprací mezi obory 
ukázali ortoped, traumatolog, chirur-
gové a ušní specialista. V posledním 
odpoledním bloku kolegové ze Zlína 
a Kroměříže přednesli, jak důležitá je 
spolupráce mezi jednotlivými obory 
při komplexní péči a léčbě pacientů 
s cukrovkou a jejími komplikacemi 
a chirurg s urologem demonstro-
vali na velmi pěkných přednáškách 
problematiku rakoviny prsu a řešení 
poškození močových cest po před-
chozích operacích.
 Mohu říct, že všichni přednášející 
naznačili cestu, kterou by se měla 
dnešní vysoce odborná a kvalitní 
medicína ubírat, aby mnohdy na úkor 
vysoké specializace netrpěl pacient, 
a aby ambice jednotlivých oborů měly 
za cíl komplexní péči o nemocného 
a ne jen vlastní prestiž.
 Součástí lékařského semináře 
byla i výstava farmaceutických firem, 

VIII. lékařský seminář

které představily své výrobky a podí-
lely se sponzorsky na finančním za-
jištění semináře. Seminář končil v 17 
hodin a mnozí ještě před odjezdem 
domů diskutovali nové poznatky.
 Pro nás organizátory je potě-
šitelné, že i v předvánočním shonu 
si stále více kolegů a kolegyň najde 
čas a do Kojetína přijede, takže letos 
jsme na semináři přivítali 135 účast-
níků. Audiovizuální techniku jako 
vždy bezchybně zvládl Ing. Jiří Ston 
a občerstvení na vysoké profesionální 
úrovni také tradičně zajistilo Bistro 
UNO paní Hodanové.
 Jsem si jist, že i letošní setkání 
na semináři v Kojetíně bylo pro nás 
všechny nejen odborně zajímavé, ale 
umožnilo i nové kolegiální kontakty, 
které jsou velmi důležité pro mezio-
borovou a komplexní léčbu a péči 
našich pacientů.

MUDr. Pavel Matoušek

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

 Dne 1. 1. 2005 nabývá účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 

4/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (dále jen „OZV“). Tento poplatek je stanoven pro rok 2005 ve 
výši 408 Kč. Pro rok 2005 se nově poskytuje úleva na poplatku dítěti 
v měsíci narození. Vznik nároku na úlevu od poplatku je poplatník povinen 
oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ve lhůtě do 
15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na úlevu (viz čl. 
4 OZV). Splatnost poplatku nejpozději do 28. 2. nebo ve dvou splátkách 
do 28. 2. a 31. 8. (viz čl. 5 OZV).
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Informace pro občany

V Ý Z V A
 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 

S E Z N A M  
S L U Ž E B

 POTRAVINY VAVŘÍKOVÁ MILUŠE KOJETÍN

Kroměřížská 595, 752 01 Kojetín

Nabízí i přijímá objednávky:

– zákusky, dorty, korpusy, domácí listové trubičky 
(Prostějov)
– čerstvá vejce (Drůbežárny Troubky)
– saláty, chlebíčky, studená kuchyně (Rousínov)
– pečivo, veky (Přerov)

 KOŠÍKÁŘSTVÍ – HELENA KOČIČKOVÁ

Vyškovská 409, 752 01 Kojetín
tel.: 581 76 13 55, mobil: 731 177 392

Nabízí: velký výběr košů a košíků, proutěného a ratanového 
nábytku, keramiky, ozdobných svíček, dárkových a upomín-
kových předmětů...
Nově otevřená textilní galantérie – nitě, jehly, zipy, knoflíky, 
vlna, příze...

Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás!

Mladší generaci jistě nemu-

síme objasňovat v Kojetíně 

velmi známý název kapely 

BETHRAYER. 

 Jedná se o kapelu, kte-

rá si na kulturní scéně 

zaslouženě získala věhlas 

a dobré jméno, která kluky 

z BETHRAYERu doprová-

Ahoj Pegáre, hned na úvod 

nám představ vaši kapelu?

Zpěv – Olin Vaculík (Kojetín), kytara 
– Svaťa Suchomel (Rousínov), basa 
– Marek Vaculík (Kojetín), bicí – Jiří 
Ševčík (Uherský Brod) a kytara – Pa-
vel Jurík (Kojetín)

Jak dlouho už takhle hrajete? 

Kapela existuje od roku 1991. Za 
dobu fungování se několikrát změnilo 
osazenstvo skupiny. V tomto složení 
hrajeme zhruba dva roky.

Jak jste se dali vlastně 

dohromady?

To je velmi záludná otázka, na dlouhé 
zimní večery.

Tak z jiného soudku. Teď jste 

vydali CD, jste spokojeni 

s tímto počinem?

Rozhovor s Pavlem Juríkem, členem kapely Bethrayer 

zí všude, kam přijedou. 

V prosinci letošního roku 

vydala tato formace CD 

s názvem Ray of hope. 

O historii, současnosti a 

plánech do budoucna jsem 

si popovídala s členem ka-

pely BETHRAYER Pavlem 

Juríkem alias Pegárem.

Vzhledem k tomu, že všichni do 
jednoho jsme perfekcionalisté, tak 
jsme stále nebyli spokojeni se zvukem 
nahrávky, kterou jsme špičkovali do 
extrému. Z tohoto důvodu trvalo 
natáčení celý rok. Ale myslím si, že 
se CD vydařilo, ale to nechám na 
posluchačích.

Kde se taková 

nahrávka desky realizuje?

Část materiálu jsme nahrávali ve 
studiu SHAARK v Bzenci a zbytek 
nástrojů, finalizaci a mastering jsme 
dělali ve studiu Standy Valáška ŠOPA 
v Lipově.

Prý jste i křtili. 

Jak a kde to probíhalo?

Křtili jsme 3. prosince na zámeč-
ku v Polkovicích za podpory ka-
pel DARK GAMBALLE (Vyškov), 
HAZYDECAY (Olomouc), DYING 
PASSION (Zábřeh) a dalších kapel. 

 AUTODÍLNA JUŘENA

Palackého 378, 752 01 Kojetín
tel.: 581 76 17 64, mobil: 604 364 028, 604 875 872
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www.metalopolis.net

... stanuli na pódiu bratia Vaculí-

kovci se svou družinou, jinými slovy 

BETHRAYER. Kluky jsem delší 

dobu neviděl, tudíž jsem až v tento 

den zaregistroval změny, které 

u kojetínské formace nastaly. Zpě-

vák Olin se vzdal kytary, kterou po 

něm převzal nový člen, a věnuje se 

již pouze zpívání. Současnou tvorbu 

BETHRAYER bych charakterizoval 

jako emotivně zabarvený nu-metal, 

který je ušislyšně ovlivněn Korn, 

i když je nutné dodat, že se kluci 

snaží o vnášení vlastních nápadů. 

Na živo hodně silný zážitek!...

www.whiplashmag.net

   A samozřejmě za podpory zhruba 
300 lidí, kteří nás přišli podpořit. 
Málem bych zapomněl na našeho 
křtitele Aleška Medunu, který nám 
CD pokřtil klasicky rumem.

Já už jsem si vaše CD 

koupila, ale kde si ho můžou 

koupit ostatní a za kolik?

Vzhledem k tomu, že jsme z Kojetína 
tak určitě v prodejně SONG Zdeňka 
Němce na náměstí a jinak u ostatních 
dobrých prodejců na celém území 
ČR. Cena je 200 Kč.

Vaše písničky jsou všechny 

v angličtině. Proč angličtina?

Jelikož angličtina je zpěvnější a naše 
hudba je směřována ke generaci, 
která angličtinu ovládá. Navíc máme 
tendence se prosadit i za hranicemi 
ČR.

Kdo vlastně skládá hudbu 

a texty?

Hudba je odrazem našich niterních 
pocitů a nálad, to myslím za celou 
kapelu. Texty skládá Olaf a následně 
je upravuje náš dvorní textař Lukáš 
Jelínek.

O čem zpíváte? O lásce?

Samozřejmě. Kromě lásky v našich 
textech najdeš porozumění a smysl 
života (ha, ha,ha...). V každém přípa-
dě jsou to příběhy a story z našeho 
života a okolí.

Jak se o nich píše...

...Festivaly mám krom mnoha jiných 

věcí rád i proto, že na nich pravidel-

ně objevuji do té doby pro mě ne-

známé a hlavně kvalitní kapely. 

Jednou z nich se po Assaultu stávají 

i BETHRAYER. Tato banda po-

cházející z moravského Kojetína se 

stala dalším příjemným pátečním 

překvapením. Představte si mixturu 

kornovských riffů s tvrdostí a úder-

ností starších MACHINE HEAD 

a máte alespoň částečnou představu 

o tvorbě tohoto spolku. Bylo by 

však nanejvýš zavádějící házet BE-

THRAYER mezi bezhlavé kopírky 

výše uvedených veličin svých žánrů. 

Kojetínští si od těchto kapel pouze 

„půjčili“ některé již osvědčené in-

gredience a ty dochutili vlastními 

přísadami, které obsahují převážně 

delší a propracované skladby. Bě-

hem těchto skladeb kapela dokáže 

vystřídat i vícero nálad a motivů, 

což obzvláště při živých vystou-

peních působí nanejvýš přitažlivě 

a v dobrém slova smyslu i chytlavě. 

Ať mám vůči škatulce nu-metal 

jakékoliv výhrady, musím uznat, 

že takhle nějak si právě kvalitní 

nu-metal já osobně představuji. 

Závěrem zazní dokonce k téměř 

nerozeznání zaranžovaný cover 

amerických deathers INCANTATI-

ON. Vzápětí se dozvídám, že kluci 

hodlají v blízké budoucnosti přijít 

s novým studiovým materiálem, 

takže buďme ve střehu!...

Co 

BETHRAYER 

a výběrové 

soutěže?

V letošním roce 
jsme absolvovali 
několik soutěží, 
např. Coca cola 
popstar, Brou-
movská kytara, 
Jim Beam music 
2004. Na po-
slední jmenova-
né soutěži jsme 

se dostali až do semifinále a hráli jsme 
na festivalu Český Brod Rock for pe-
ople. Mimo velké festivaly jsme odjeli 
asi 40 koncertů po klubech a jiných 
kulturních akcí tohoto ražení.

Všude vás spojují 

a srovnávají s kapelou 

KORN? Jak to teda je?

Až tak bych tu spojitost s kapelou 
KORN neviděl. Z našeho pohledu to 
cítíme jinak, v naší hudbě se snažíme 
kloubit metal s různými hudebními 
styly. Naši hudbu kritika škatulkuje 
mezi NU-metal. Je tu možná podob-
nost s jinými kapelami, ale jsme stále 
sví a stále BETHRAYER. Je však pro 
nás příjemné, že nás přirovnávají 
k tak kvalitní hudbě a ne k nějaké 
sra...

Kdy a kde vás v nejbližší 

době můžeme vidět 

(mám na mysli koncerty)?

Po vánoční přestávce budeme před-
stavovat naše CD na akcích po jižní 
Moravě a středních Čechách. Do na-
šeho regionu bychom se měli dostat 
v březnu nebo v dubnu.

Slyšela jsem, že jste změnili 

internetovou adresu?

Změnili. Starou stránku nám prodali 
(ukradli), tak jsme zaregistrovali novou 
www.bethrayer.cz, která je nyní ve vý-
stavbě. Spustíme ji v nejbližší době.

Díky za rozhovor, pozdravuj kluky 
z BETHRAYERu. Přeji vám, ať se 
vám v tom „showbusinessu“ daří 
a ať se v něm neztratíte!

Otázky: Hana Svačinová

Foto: www.xichty.cz

Poznámka: 

Stále mi v knihovně chybí kniha 

„Mládí v hajzlu“, Oline. Pegáre, 

doufám, že sis toho vánočního 

kapra řádně vychutnal...

Rozhovor s Pavlem Juríkem, členem kapely Bethrayer 
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Jízdní řády
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Jízdní řády
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Co se událo v Kojetíně v roce 2004

Očekávané investiční akce v roce 2005

Rekonstrukce Sokolovny Oprava ZŠ nám. Míru Oprava hřiště u ZŠ Sv. Čecha

Oprava střechy MŠ na Masarykově náměstí Rekonstrukce fotbalového stadionu Revitalizace rybníku Jordán

Otevření Design centra Hanák v Popůvkách Oprava komunikace v Kovalovicích Oprava kaple v Kovalovicích

Divadelní přehlídka Kojetín 2004 Okresní kolo soutěže Paragraf 11:55 Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2004

Oprava komunikace v Husově ulici Rekonstrukce koupaliště Vybudování hřiště u MŠ 
v Hanusíkově ulici

Oprava školní jídelny
Foto. Jiří Šírek
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Společenský večer školy

 Na sobotu 27. 11. 2004 připravila škola ve 
spolupráci s rodiči a dalšími partnery příjemný 
společenský večer v sále opravené kojetínské So-
kolovny. Pestrý program a bohatá tombola jenom 
dokreslila velice pěknou atmosféru neformálního 
setkání určeného široké rodičovské veřejnosti 
i všem partnerům školy.
 Poděkování patří nejen organizátorům, ale 
také MěKS v Kojetíně i městu, které nám vytvořilo 
podmínky pro zdárný průběh večera. Díky patří 
i všem sponzorům naší výherní loterie, která 
oživila dění.
 Těšíme se na další narozeninový společenský 
večer.

Zápis do prvních tříd

 Tak jako každým rokem připravujeme pro 
budoucí prvňáky zápis do prvních tříd. Na naší 
škole se uskuteční ve čtvrtek 20. 1. 2005 od 15.00 
do 18.00 a v pátek 21. ledna 2005 od 14.00 do 
17.00 hodin.
 Školu a její život jsme se snažili představit na 
našich výročních akcích široké veřejnosti a tak se 
společně těšíme na všechny nové žáčky, kteří jistě 
rádi přijdou do modernizované budovy s krásným 
historickým kabátem. Pokud by z vaší strany 
byl zájem o návštěvu školy, rádi vás přivítáme. 
Potřebovali bychom však dopředu vědět termín 
návštěvy (můžete jej dohodnout i telefonicky na 
čísle 581762036 nebo 581762134).

Mgr. Rudolf Pavlíček, ředitel školy

Základní škola Kojetín, náměstí Míru

Přání štěstí, zdraví a mnoha úspěchů

v novém kalendářním roce 2005 pro všechny 

žáky, pracovníky školy a všechny partnery 

i příznivce školy posílá vedení 

Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83
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KOJETíN

ZŠ Sv. Čecha Ko je tín

Oznámení o zápisu do l. třídy

 Zápis do l. třídy proběhne na ZŠ Kojetín Sva-
topluka Čecha 586, okres Přerov ve dnech 20. 
a 21. ledna 2005 od 14 do 17 hodin.
 Do l. ročníku se zapisují děti, které do l. září 
2005 dovrší 6 let věku.Rodiče nebo zákonní zá-
stupci, kteří přijdou do školy s dítětem, přinesou 
jeho rodný list a doklad o bydlišti (např. občanský 
průkaz).

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Seznamte se s desaterem 
pro prvňáčky – co umím?

 znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují 
rodiče,

 umím se převléknout do cvičebního úboru, 
umím na tkaničce mašličku,

 umím si uklidit hračky,
 dovedu kreslit tužkou a pastelkami,
 poznám barvu červenou, modrou, zelenou, 

žlutou, hnědou a černou,
 umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou 

špičkou,
 dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po 

jídle si umýt ruce,
 dovedu poslouchat maminčino vyprávění,
 sleduji pohádky a povídám si o nich s rodiči,
 do školní tašky si uložím sám věci.

Z mikulášské nadílky na ZŠ Svat. Čecha

Vandaly zničený plot u ZŠ Svat. Čecha

Gymnázium Ko je tín KOJETíN

Opět máme Mistra republiky!

 Vysokou úroveň amatérského stolního tenisu 
chlapců na Zvláštní škole v Kojetíně potvrdili naši 
žáci i letos na Mistrovství České republiky, které se 
konalo ve dnech 25. 11.–26. 11. 2004 v Hradci 
Králové. Luděk Hemr a Jan Ondič startovali 
v kategorii chlapců a Rostislav Ondič (dnes již žák 
OU) v kategorii mužů. Všichni tři podali výborný 
výkon a vzorně reprezentovali školu, město i celou 
Moravu.Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Ondič, žák 
9. ročníku. Obsadil 1. místo a vybojoval tak titul 
Mistr republiky za rok 2004 v kategorii chlapců!                                             
 Máme radost, že naše péče, věnovaná žákům 
zvláštní školy i v oblasti zájmové a mimoškolní 
činnosti, přináší své výsledky. Každý žák podle 
svého založení se může rozvíjet v kroužcích výpo-
četní techniky, hry na kytaru, na flétnu, v kroužku 
vaření či již zmíněném kroužku stolního tenisu. 
Děti s estetickým založením mohou zdokonalovat 
své schopnosti v nepovinném předmětu estetická 
výchova. Všechny tyto aktivity přispívají k tomu, 
že alespoň někteří naši žáci účelně a smysluplně 
tráví svůj volný čas a zmenšuje se tak prostor pro 
negativní využívání jejich volného času, čímž se 
také snižuje nebezpečí nežádoucího porušování 
základních norem občanského soužití. A to je 
důležitý aspekt pro dosažení našeho hlavního cíle 
– přispívat co největší měrou k tomu, aby žáci 
zvláštní školy byli dobrými občany, schopnými 
zařadit se po vyučení do běžného každodenního 
života.                                Mgr. A. Dufková

Zvláštní škola

 Ko je tín
V sobotu 11. prosince 2004 se na Gymnáziu v Kojetíně konal 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Od devíti hodin si zájemci mohli prohlížet jednotlivé učebny, 

včetně pomůcek. Ti, co uvažují o studiu na naší škole, si mohli 

vyzkoušet přijímací testy z českého jazyka i matematiky. 

Nutno říct, že tyto testy nedopadly vůbec špatně.

Pro potenciální studenty i pro všechny ostatní 

byl připraven i atraktivní program. 

V učebnách chemie, biologie i fyziky se vždy v pravidelných 

intervalech konaly velmi zajímavé pokusy, které prováděli naši 

studenti. V učebně dějepisu mnohé zaujala debata na téma: 

Ženy to mají těžší než muži. 

Všichni se rovněž mohli aktivně zapojit do sportování,

v přízemí byl připraven stolní tenis, 

v tělocvičně 

se pak konal turnaj ve florbalu.

Převážné většině se naše vybavené třídy velmi líbily a zejména 

děti byly nadšeny našimi „žolíky“. Co to je? Nechte se překvapit 

a přijďte se k nám podívat 15. ledna 2005. 

Všichni jste srdečně zváni.
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Kam za kulturou

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

 
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

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

Plesová sezóna v Kojetíně
Sokolovna

  22. 1. 2005 Myslivecký ples
  29. 1. 2005 Ples Gymnázia Kojetín
  5. 2. 2005 Hasičský ples
  12. 2. 2005 Hanácké bál
  12. 3. 2005 Country bál – ZRUŠENO

Městské kulturní středisko
ve spolupráci s cestovní kanceláří Marion tour Kroměříž

pořádají
ZÁJEZD DO VÍDNĚ

12. února 2005
Vídeňská státní opera
G. Verdi: NABUCCO

Pěvecké hvězdy: Valayre, Nucci, Miles, Ikaia-Purdy
Dirigent: Palumbo

Hrají: vídeňští filharmonikové
Cena: 1.600 Kč (vstupenka, doprava, pojištění, průvodce)

Informace:
MěKS Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín, tel: 581 76 20 46

CHCETE ZHUBNOUT? CHCETE SI ZACVIČIT?

Nové rehabilitačně kondiční cvičení

PILATÉS METODA

pro celkové posílení svalstva a zeštíhlení postavy.
Cvičit se bude v nově rekonstruované minitělocvičně v Sokolovně

MěDDM Kojetín

Akce, které se konaly

 Turnaj v šipkách s DD v Přerově

 12. listopadu 2004 proběhl v Přerově šipkový turnaj domácího družstva 
DD Přerov Sušilova 25, proti družstvu ZK Mravenčat z MěDDM Kojetín. 
Vyhlašovatelem akce byl ZK Šipky MěDDM Kojetín pod vedením pana Aloise 
Křepelky. Turnaj odehrálo 12 dětí. 
Pořadí:
 1. místo: Glozygová Marcela
 2. místo: Prokeš Vlasťa
 3. místo: Trčka Daniel
Děti z dětského domova v Přerově přijely na odvetu 30. prosince 2004. Turnaj 
proběhl v klubovně ZK šipek na Dudíkové ulici.

 6. 12.  Čertoviny 
  MěDDM Kojetín zve malé čerty, čertice a jiné ďáblíky na „Čertoviny“ na 
Masarykově náměstí u vánočního stromečku. Tak zněla upoutávka na I. ročník 
„Čertovin“, které se konaly pod širým nebem.
 Děti čekala přehlídka čertů, soutěže, tanec...  75 maskovaných čertíků  
bylo odměněno čertovskou medailí, horkým čajem a čestnou jízdou v drožce 
tažené pekelnými koňmi. 
 Děkujeme panu Gardavskému za svezení dětí okolo Masarykova náměstí 
po celou dobu akce.
    
 13. 12. – Koncert P. Nováka aneb Sport a hry

 Koncert P. Nováka se koná v Kojetíně již tradičně. Připraven byl  pro  MŠ 
Hanusíkova ul., MŠ Masarykovo nám., MŠ Polkovice, MŠ Uhřičice, I. stupeň 
ZŠ Sv. Čecha,  ZŠ Polkovice, ZŠ Křenovice, ZvŠ Kojetín.
 O tom že jsou písničky P. Nováka velmi známé a že to s dětmi umí, 
svědčila i velmi dobrá atmosféra v obecenstvu. Děti spontánně reagovaly na 
zpěvákovy podněty, tančily, tleskaly. Koncertu se účastnilo 223 dětí.

AKCE NA LEDEN

5. 1.

„KURZ PRÁCE NA PC“ 

             Informativní schůzka 16.00 hodin ZŠ nám. Míru Kojetín

14. 1.

PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ

SPORTOVNÍ X BOJ

sportovní utkání škol 

II. kolo otázek

„POJĎME NA TO OD LESA“

celoroční soutěž pro děti ze ZŠ

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve všech zájmových útvarech MěDDM 

Další informace o jednotlivých akcích najdete na vývěskách MěDDM 
na ZŠ, ŠJ, u sokolovny a ochotně Vám je sdělíme na MěDDM

každý den od 8.00 hod. do 18.00 hodin.
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Máme okresního přeborníka 
i „Mikuláše“!

 V sobotu 13. 11. 2004 jsme se zúčastnili 
v Přerově finále okresního přeboru v počtu 
6 osob. Do celkového pořadí OP se započítávaly 
turnaje v Tovačově, Kojetíně, Přerově a právě 
z tohoto finále, které se bodovalo dvojnásob.
 Mezi muži využil I. Roemer nepřítomnosti dvou 
tovačovských rivalů, finále těsně vyhrál a celkově 
mu to vyneslo zlatou medaili. V juniorech naši borci 
R. Janáček a L. Nakládal dosáhli ve finále 2. a 3. 
příčku, stejné pozice jim patří i celkově. A v žácích 
J. Nakládalová finále vyhrála spolu s tovačovským 
soupeřem, v konečném pořadí, ale skončila druhá. 
R. Šustová pak ve finále skončila třetí – celkově jí 
to vyneslo také bronz.
Výsledky - Okresní přebor (celkové pořadí):

muži: 1. I. Roemer – Kojetín (20 b., 226 ú., 

pr. 25,1),

junioři: 1. Alois Dočkal – Tovačov (20 b.), 2. 

Robert Janáček – Kojetín (17 b., 264 ú., pr. 

26,4), 3. Luděk Nakládal – Kojetín (16 b., 

266 ú., pr. 26,6), 4. Jan Dvořák – Kojetín 

(11 b., 288 ú., pr. 28,8), 6. Alena Šustová 

– Kojetín (7 b., 330 ú., pr. 33), 8. Jaromír 

Lux – Kojetín (2 b., 700 ú.), 9. Martin Dvo-

Ze sportu - Minigolf

řák – Kojetín (2b., 883 ú.),

žáci: 1. Petr Zemánek ml. – Tovačov (27 b.), 2. 

Jana Nakládalová – Kojetín (35 b., 276 ú., 

pr. 27,6), 3. Romana Šustová – Kojetín (29 

b., 319 ú., pr. 31,9), 5. Zdeněk Modlitba 

– Kojetín (22 b., 336 ú., pr. 33,6), 10. Jana 

Volfová – Kojetín (6 b., 876 ú.).

 V soutěži tříčlenných týmů obsadilo naše 
„áčko“ ve finále 2. příčku a stejná pozice mu patří 
i celkově, B-tým pak byl ve finále i celkově čtvrtý.
Okresní liga (celkem): 1. KDG Tovačov A (29 
bodů), 2. KGB Kojetín A (26), 3. KDG Tovačov 
B (20), 4. KGB Kojetín B (16), 5. SK Mlýn 
Přerov A (15), 6. KDG Tovačov C (13), 7. SK 
Mlýn Přerov B (8), 8. KDG Tovačov D (6), 9. KGB 

Kojetín C (5), 10. SK Mlýn Přerov C (2).
 Nejlepších 15 hráčů bojovalo nakonec o ab-

solutního vítěze. Zde se juniorům odečítal 1 úder 
a žákům 2 oproti nule mezi muži. Do celkového 
pořadí se znovu počítaly tři nejlepší výsledky ze čtyř 
turnajů. Náš nejlepší muž I. Roemer v superfinále 
neudržel výborné postavení a obsadil 3. místo za 
vítězným žákem a stříbrným juniorem.
Okresní přebor (absolutně): 1. Petr Zemánek ml. 
– Tovačov (54 b.), 2. Alois Dočkal – Tovačov (47 
b.), 3. Ivan Roemer – Kojetín (42 b., 271 ú., 

pr. 24,6), 4. Robert Janáček – Kojetín (41 

b., 254 ú., pr. 25,4), 7. Jana Nakládalová 

– Kojetín (37 b., 283 ú., pr. 25,7), 9. Luděk 

Nakládal – Kojetín (34 b., 282 ú., pr. 25,6), 

15. Jan Dvořák – Kojetín (14 b., 278 ú., pr. 

27,8), 19. Romana Šustová – Kojetín (10 

b., 324 ú., pr. 29,5), 22. Zdeněk Modlitba 

– Kojetín (6 b., 316 ú., pr. 31,6), 24. Alena 

Šustová – Kojetín (4b., 319 ú., pr. 31,9).

 Sobota 4. 12. 2004 a přerovský halový mini-
atur-golf byly dějištěm tradičního Mikulášského 

turnaje. Za účasti 27 hráčů a hráček se v pohodě 
odehrály 4 okruhy. Náš klub vyslal čtyři zástupce.
Nejlepšího výkonu celkem a vítězství mezi muži 
dosáhl I. Roemer, v juniorech skončili R. Janáček 
a L. Nakládal těsně pod stupni vítězů a v žácích 
obsadila J. Nakládalová 3. pozici.
Výsledky – Mikulášský turnaj:

muži: 1. Ivan Roemer – Kojetín (95 b., pr. 

23,8),

junioři: 1. Alois Dočkal – Tovačov (98 b., pr. 
24,5), 4. Robert Janáček – Kojetín (108 b., 

pr. 27), 5. Luděk Nakládal – Kojetín (110 

b., pr. 27,5),

žáci: 1. Ondřej Mlčoch – Prostějov (102 b., pr. 
25,5), 3. Jana Nakládalová – Kojetín (106 

b., pr. 26,5).

I. Roemer, prezident KGB Kojetín

Pionýrská skupina Kojetín

Tento víkend budou pro děti zdarma nebo za 
symbolické vstupné zpřístupněny pražské památky 
a muzea, ale také bobová dráha, a Žižkovská 
televizní věž (PRAŽSKÝ HRAD, MUZEUM 
POLICIE, POŠTOVNÍ MUZEUM, NÁRODNÍ 
MUZEUM, NÁRODNÍ GALERIE, STRAHOVSKÁ 
KNIHOVNA, MUZEUM HL. MĚSTA PRAHY, BO-
TANICKÁ ZAHRADA, MUZEUM VOSKOVÝCH 
FIGURÍN). Dále budou mít slevněnou jízdenku na 
MHD za 30 Kč na tři dny.
 Ubytování na ZŠ v Praze 4 – vzít sebou karimatku 
a spací pytel. Strava společná – budeme si připra-
vovat sami, k dispozici máme kuchyňku na ZŠ.
Pitný režim zajištěn na ZŠ po celý víkend.
Odjezd je v pátek 4. 2. v 7.41 z železniční sta-
nice Kojetín. Příjezd v neděli 6. 2. v 18.23 do 
Kojetína.
S sebou: Spací pytel, karimatku, ešus, lžičku, 
hrnek nejlépe plecháček, teplé oblečení, malý 
batůžek, hygienické potřeby, pevnou a teplou 
obuv, přezůvky, svačinu na pátek, kapesné cca 
200 – 300 Kč.
Cena za víkend: 550 Kč (doprava 250 Kč, uby-
tování 2 noci 70 Kč, MHD 30 Kč, strava 150 Kč 
vstupné 50 Kč).
Informace: Marek Štětkář tel. 777 709 432
Informace: www.ledovapraha.cz
Přihlášky: Marek Štětkář, Olomoucká 353, Kojetín 
nebo videopůjčovna HANAČKA Masarykovo nám. 
34 Kojetín.

Nabídka víkendových akcí  
pro děti a mládež pořádané 
Pionýrskou skupinou Kojetín

    ÚNOR

4. – 6. 2. 2005 Ledová Praha 

    BŘEZEN

Za krásami Šumperku. Víkendová akce pro 
mládež 11 až 16 let (rozhledna, městské skály, 
krytý bazén, a další).

    DUBEN – ČERVEN

Víkendové akce na naší táborové základně 
v Rajnochovicích

    ČERVENEC

4. 7. – 16. 7. 2005 letní tábor v Rajnochovicích  
(přihlášky v únoru ).

Informace:

Marek Štětkář tel.777 709 432

Pionýrská skupina Kojetín pořádá víkend v Praze 
pro děti a mládež 11 –16 let

LEDOVÁ PRAHA

4. – 6. 2. 2005
Akce je pořádána pod záštitou JUDr. Petry 
Buzkové – ministryně školství, mládeže a tě-
lovýchovy.

TJ SOKOL KŘENOVICE

Vás zve na tradiční

ŠIBŘINKY

4. února 2005 ve 20.00 hodin

Kulturní dům Křenovice

hraje skupina DE-TO

DĚTSKÝ KARNEVAL

6. února 2005 ve 14.00 hodin

VODĚNÍ MEDVĚDA

8 února 2005 v 16.30 hodin

POCHOVÁVÁNÍ BASY

8. února 2005 ve 20.00 hodin
Všechno nejlepší

v novém roce 2005
přeje

PS Kojetín

Sokol Křenovice
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Inzerce

TOMÁŠ HÁLATOMÁŠ HÁLA
SSvatoplukavatopluka Č Čechaecha 827, 752 01 K 827, 752 01 Kojetínojetín
tel. 581 76 13 09tel. 581 76 13 09
mobilní telefon 724 007 955mobilní telefon 724 007 955
tomas.hala@volny.cztomas.hala@volny.cz  ■■  www.arbotom.czwww.arbotom.cz

A R B O T O M
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

Nabízí:

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZA HRA DY
  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, DO PLŇ KY)

Kontakt: HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434

e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo:  Sladovní 1280,

752 01 Kojetín

POZVÁNKA POZVÁNKA 

NA DIVADELNÍNA DIVADELNÍ

PŘEHLÍDKUPŘEHLÍDKU

13. ročník 13. ročník 

Přehlídky amatérských Přehlídky amatérských 

divadelních souborů divadelních souborů 

Kojetín 2005 Kojetín 2005 

se bude konat ve dnech se bude konat ve dnech 

16. – 20. března 200516. – 20. března 2005
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Vzpomínka

1. leden – Nový rok

 Přirozeným mezníkem pro počítání času a pravděpodobně nejstarším 
počátkem kalendářního roku byl zimní slunovrat. Římané původně počítali 
nový rok od 1. března.
Roku 153 před n. l. nastoupil jako počátek nového roku 1. leden.
Pověry vztahující se k Novému roku:
–  to, co člověk bude dělat na Nový rok, bude dělat po celý rok..., proto 

se lidé snažili vyhnout ten den nepříjemnostem a hádkám,

–  pokud na Nový rok bude mít v kapse peníze, bude je mít po celý rok,

– dobré znamení bylo, když do domu jako první host vstoupil někdo mladý 

– dítě, dívka, mládenec, naproti stará žena přinášela smůlu,

–  ženy ten den nesušily prádlo, aby se v příštím roce neusoužily,

–  nic se nesmělo vynášet ze stavení ven, protože by to určitě v příštím 

roce chybělo,

–  do vánočky se zapekl jeden hrášek, a kdo ho našel, ten měl celý rok 

štěstí...

Pranostiky:

1. leden  – Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná  
– Na Nový rok o slepičí krok 

 – Jak na Nový rok, tak po celý rok
2. leden  – Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá
3. leden  – Leden jasný, roček krásný
4. leden  – Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější
5. leden  – V lednu mráz – těší nás, v lednu voda – věčná škoda

6. leden – sv. Tři králové

 Když se narodil v Betlémě Ježíšek, chodili k němu s dary lidé. Z Dálného 
východu přišli s dary i tři mudrci. Přinesli zlato, kadidlo a myrhu.
Od 12. století jsou uváděny i jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar a jsou 
známá ze zkratky „K + M + B“ psaná spolu s letopočtem svěcenou křídou 
nad dveře stavení.
 Divadelní hry o narození Krista a příchodu Tří králů byly mezi lidmi velmi 
oblíbené. Některé verše převzali i malí koledníci, kteří obcházejí domy. Mají 
papírovou korunu a bílé košile přepásané stuhou, provazem nebo šátkem. 
Jeden z nich má začernělé tváře.

Koleda:
  My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví přejeme Vám.

  Štěstí. zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli zdaleka.

  Daleko-li cesta Vaše? Do Betléma mysl naše.

  Copak ty tam černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu?

  Aj, já nejsem černej, jsem jen od slunce opálenej.

  Slunce je toho příčina, že je má tvář opálená.

  Kdybys na slunce nechodil, nebyl by ses tak opálil.

  Slunce je drahé kamení, to od Kristova narození.

Svátkem Tří králů končil cyklus vánočních svátků a toho dne se obvykle 
odstrojoval vánoční stromeček.

Pranostiky:

6. leden  – Na Tři krále o skok dále. 
 – Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se mnoho bramborů
7. leden  – Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu
8. leden  – O svatém Erhartu  zima zebe do nártu
9. leden  – O svatém Baziliši zima všude čiší
10. leden  – Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují
11. leden  – Na svatého Hygina pravá zima začíná
12. leden  – V lednu, roste-li tráva, neúroda se očekává
13. leden  – Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí
14. leden  – Svatý Hilarus – vyndej saně, schovej vůz
15. leden  – Na svatého Pavla poustevníka pěkný den – dobrý rok, 
    větrný den – mokrý rok

16. leden  – Na svatého Marcela zima leze do těla
17. leden  – Svatý Antonín poustevník přináší led, nemá-li žádný, vyrobí  

 ho hned
18. leden  – Na svatého Priska pod saněmi píská
19. leden  – Na svatého Knuta přichází zima krutá
20. leden  – O svatém Fabiánu a Šebestiánu 
    zalézá zima za nehty i otužilému cikánu
21. leden  – Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva 
 – O svaté Anežce od kamen se nechce.
22. leden  – Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy 
 – Na svatého Vincence seď doma u pece
23. leden  – V lednu silný led, v květnu bujný med
24. leden  – Svatý Tymotyj ledy láme, nemá-li je, nadělá je
25. leden  – Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého
26. leden  – Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa
27. leden  – Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu
28. leden  – Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví
29. leden  – Na Saleského Františka meluzína si často zapíská
30. leden  – Suchý leden, mokrý červen
31. leden  – Jaký leden, takový červenec

Použitá literatura: Lidové zvyky a obyčeje v křesťanském roce

zpracovala: Hana Svačinová

Lidové zvyky, obyčeje a pranostiky v lednu

30. prosince 2004 nás opustil

pan František Kraváček, 
dlouholetý vedoucí Hanácké besedy a člen divadelního 

souboru Hanácká scéna při MěKS Kojetín.
V osobě pana Kraváčka ztrácí kojetínský kulturní život 

jednoho ze svých čelných představitelů. Jeho neutuchající 
elán, veselá nálada a dobré srdce nám budou chybět.

Čest jeho památce!
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Historické fotografie Kojetína

Ze sbírek kojetínského muzea vybral a uspo řá dal Jiří Šírek  

Fortna 

Náměstí Dr. E. Beneše

Obchod Václav Fedra na Masarykově náměstí, dnes potraviny Enapo

Horní část ulice Tyršova směrem k radniciSeverní část Masarykova náměstí s budovou okresní záložny,dnešní pošta

Roh dnešní Husovy ulice a náměstí Dr. E. Beneše
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Setkání dvojčátek ročníku 2004  

B l a h o p ř e j e m e !     

Rok 2004 byl svým způsobem zvláštní, zvláštní v tom, že se v Kojetíně narodila čtvery dvojčátka. 
Nestává se to často. Proto komise pro občanské záležitosti Rady města Kojetín, 

uspořádala 11. prosince 2004  v obřadní síni Městského úřadu Kojetín
„setkání kojetínských dvojčátek ročníku 2004“. 

Dvojčátka  přivítal do společenství občanů města Kojetín místostarosta Ing. Jiří Šírek, který zároveň poblahopřál rodičům 
a popřál jim hodně úspěchů při výchově jejich dětí. Zástupci komise pak předali rodičům květiny a dětem dárky.

Setkání se zúčastnily tyto děti:

Dne 24. prosince 2004

jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí

naší milé maminky a babičky paní 

Marie Minaříkové.

Stále vzpomíná syn Jiří, 

dcera Jana s manželem 

a vnučky Jana a Martina s manželi.

Kristýna a Martin Ligačovi

Kateřina a Simona Novotných Lukáš a Ondřej Jurovi

Magdalena a Tomáš Olahovi
Foto: Hana Volfová

Milí čtenáři,
vstoupili jsme do roku 2005. 

Ať je to rok klidný, šťastný a úspěšný
pro všechny lidi dobré vůle.

Redakční rada
Kojetínského zpravodaje


