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Zveme vás do divadla
I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2006. Jedná se o přehlídku soutěžní, kdy vítěz postoupí na
Národní přehlídku FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč. V letošní přehlídce se představí dvanáct divadelních
souborů, z toho šest soutěžně.

14 důvodů proč navštívit divadelní přehlídku
v Kojetíně:
jedinou přehlídku tohoto
nějších souborů – přerovský Dostavník

1. Jedná se o
druhu v rámci celého Olomouckého
kraje.
2. Přehlídky se účastní soubory nejen
z našeho kraje, ale i z kraje Zlínského
a Jihomoravského.
3. Díky čtrnáctileté tradici divadelní přehlídky v Kojetíně je zaručena kvalita
vystupujících amatérských souborů, z
nichž mnohé se prezentují na nejvyšších
příčkách celostátních přehlídek.
4. Ve srovnání s jinými podobnými kulturními akcemi je divadelní přehlídka
finančně nenáročná - za symbolické
vstupné 40 Kč za jedno představení,
případně 200 Kč za permanentku,
máte možnost vidět kvalitní divadlo na
profesionální úrovni.
5. Během šesti dnů shlédnete široké žánrové spektrum od těžkého dramatu přes
současnou komedii nebo muzikál až po
pohádky pro děti i dospělé.
6. Hned na úvod uvedeme velký trhák

– v režii Bolka Polívky vystoupí Divadlo
Klauniky Brno s nejhranější komedií
současnosti Don Quijote de la mAncha.
7. Tradičně pamatujeme i na nejmenší
diváky, pro které jsme připravili dvě
dopolední pohádky.
8. Nováčkem přehlídky je soubor z Brna
s názvem Madagaskarské želvy, který
do Kojetína přivezl kromě konverzační
sci-fi komedie také hiphopovou muziku
v podání Dup X.
9. Chcete-li se vrátit do dětských let a znovu
se setkat s hochy z klubu Rychlých šípů
jste zváni na představení DS Sokola
Litovel.
10. Obhájce loňského prvenství Malá scéna
Zlín se představí s romantickou, bouřlivou, zničující láskou americké tanečnice
a ruského básníka v biografické hře Když
tančila...
11. Jeden z nejvěrnějších a divácky nejúspěš-

nám namíchá crazy coctail a odhalí
nám Klášterní tajemství v naivní hudební komedii Pavla Dostála a Vlasty
Hartlové.
12. I když se letošní přehlídky nezúčastní
domácí soubor Hanácká scéna, uvidíte
v akci studenty našeho gymnázia, kteří
nás zavedou na začátek normalizačních let ve své autorské hře Kladivem
i srpem.
13. I v Kojetíně oslavíme 100. výročí narození slavných českých herců, dramatiků,
scénáristů, pánů Jiřího Voskovce a Jana
Wericha. Umožní nám to Ořechovské
divadlo s hrou Nebe na zemi s písničkami Jaroslava Ježka.
14. Vítěz přehlídky může být jen jeden, ale
s cílem potěšit naše srdce, rozesmát
nás nebo naopak rozplakat přijedou
do Kojetína jistě všechny soubory
a určitě si zaslouží hrát před zaplněným
sálem.

Hana Svačinová, Jiří Šírek

foto: Hana Volfová
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Z jednání Rady města
66. zasedání Rady města Kojetín
se konalo dne 21. února 2006
v zasedací místnosti Městského
úřadu Kojetín. Rada města po
projednání:
– vzala na vědomí plnění usnesení
Rady města Kojetín z jednání rady
města ze dne 4. 10. 2005 a 17. 1.
2006,
– schválila závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku Města
Kojetín a příspěvkových organizací,
zřízených Městem Kojetín, ke dni
31. 12. 2005,
– předloží závěrečnou zprávu
o provedené inventarizaci na vědomí zastupitelstvu města dne 4. 4.
2006,
– stanovila všem příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Kojetín
dva závazné ukazatele rozpočtu na
rok 2006,
– vzala na vědomí Zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín za rok
2005,
– vzala na vědomí kalkulaci ceny
stravného ve Školní jídelně Kojetín,
příspěvkové organizaci, na období
březen 2006 až únor 2007,
– souhlasila se zveřejněním záměru
směny části pozemku p. č. 4233/1,
zahrada, v majetku města, za část
pozemku p. č. 4233/2, zahrada,
v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví fyzické
osoby,
– nesouhlasila se zveřejněním
záměru prodeje pozemku p. č. st.
1733/1, o výměře 19 m2 , p. č.
st. 1733/2, o výměře 18 m2, p. č.
st. 1733/3, o výměře 20 m2, vše
zastavěná plocha a nádvoří, včetně
stavby budovy bez parcelního čísla
– tří garáží, v k.ú. Kojetín, ul. Rumunská. Žádost o odkoupení výše
uvedených nemovitostí předloží ZM
k projednání,
– schválila pronájem části pozemku p.č.111/5, ost.pl., v katastrálním území Kojetín na Chytilové ul.,
o výměře 10 m2, p. Z. P..., na dobu
od 1. 3. do 31. 3. 2006 za cenu
150 Kč a trvá na uvedení pozemku
do původního stavu v termínu do 31.
5. 2006,
– projednala možné změny v projektu „Obnova pivovarského hotelu
Kojetín“,
– uložila odboru MIM, ve spolupráci
s vedením města, jednat s majitelem nemovitosti č. p. 1083 v k.
ú. Kojetín o možném odkoupení
obytného domu, s výsledky jednání
seznámit RM nejpozději na zasedání
ve 3/06.
– schválila pronájem obecního bytu
č. 25, I. kategorie, vel, 1+1, v DPS
v ul. Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – Město, žadatelům v pořadí,
1. pí A. K... Kauce 15.000 Kč
a příspěvek do rozpočtu města ve výši
30.000 Kč,

2. pí A. M... Kauce 15.000 Kč, rada
města souhlasí se splácením kauce dle
návrhu žadatelky,
2. pronájem bytu zvláštního určení
č. 1.1, I. kategorie, vel. 1+0, v DPS
v ul. 6. května 1160, Kojetín, Kojetín
I – Město, žadatelce sl. A. B... Kauce
10.000 Kč,
– schválila přidělení bytu č. 3, II.
kategorie, vel. 2+1, v ul. Jiráskova
1179, Kojetín, Kojetín I – Město,
sl. J. V…., podle § 706 odst. 1 občanského zákoníku za tržní měsíční
nájemné 30 Kč/m2, kauce 10.000
Kč,
– schválila úpravu nájemného za
garáže ve dvorním traktu domu č. p.
54 na Masarykově náměstí, Kojetín,
Kojetín I-Město, s účinností od 1.
1. 2006,
– schválila přidělení veřejné zakázky
„Obnova a stavební úpravy rekreačního bazénu Kojetín“ uchazeči MANĎÁK a.s., Kroměříž. Tento uchazeč
byl komisí pro posouzení a hodnocení
nabídek v užším řízení vyhodnocen na
prvním místě,
– schválila přidělení veřejné zakázky
„Dopravní situace ve městě Kojetín
– Stavební úpravy městských komunikací před nádražím v Kojetíně“
uchazeči ŽS Brno. Tento uchazeč byl
komisí pro posouzení a hodnocení
nabídek v jednacím řízení vyhodnocen na prvním místě,
– schválila uzavření mandátní
smlouvy mezi Městem Kojetín a společností JUSTITIA, s. r. o., Ostrava,
PSČ 709 00. Předmětem smlouvy
je zastupování zadavatele při zadání
veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ
Svat. Čecha Kojetín“. Celková cena
prací včetně DPH činí 45.000 Kč,
– schválila uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Kojetín a společností
S-inpo, s. r. o., Kroměříž. Předmětem
smlouvy je zastupování zadavatele
při výkonu investorsko inženýrských
činností při realizaci stavby „Obnova
a stavební úpravy rekreačního bazénu
Kojetín“. Celková cena prací včetně
DPH činí 80.000 Kč,
– schválila uzavření mandátní
smlouvy mezi Městem Kojetín a
společností BM asistent, Olomouc,
PSČ 779 00. Předmětem smlouvy
je zastupování zadavatele při zadání
výběrového řízení na poskytovatele
bankovního úvěru k projektu „Obnova Pivovarského hotelu Kojetín“.
Celková cena prací včetně DPH činí
20.230 Kč,
– schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a společností
MYFA Olomouc, s. r. o. Předmětem
smlouvy jsou stavební práce „Kanalizační přípojka pro Školní jídelnu
Kojetín“. Celková cena díla včetně
DPH činí 94.340 Kč,
– schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a fyzickou
osobou. Předmětem smlouvy jsou

stavební práce „Přestěhování minigolfu v areálu koupaliště Kojetín“.
Celková cena díla včetně DPH činí
50.000 Kč,
– schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a společností
TECHNIS Kojetín s r. o. Předmětem
smlouvy jsou stavební práce „Rekonstrukce rozvodu vody v domě s pečovatelskou službou Dr. E. Beneše 3“.
Celková cena díla včetně DPH činí
229.131 Kč,
– schválila uzavření upravené smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a společností MANĎÁK, a. s., Kroměříž,
vítěznou firmou ze zadávacího řízení
na veřejnou zakázku. Předmětem
smlouvy je dodávka stavby „Obnova
a stavební úpravy rekreačního bazénu
Kojetín“. Celková cena díla včetně
DPH činí 17.598.448 Kč,
– schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a společností
ŽS Brno, a. s., vítěznou firmou ze
zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Předmětem smlouvy je dodávka
stavby „Dopravní situace ve městě
Kojetín – Stavební úpravy městských
komunikací před nádražím v Kojetíně“. Celková cena díla včetně DPH
činí 17.047.354 Kč,
– souhlasila s provedením změn
a doplňků povodňového plánu ve
smyslu ust. § 78 zák. č. 254/2001
Sb., o vodách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákona o vodách),
– pověřila tajemnici povodňové
komise zaslat změny a doplňky
povodňového plánu Města Kojetín,
na Městský úřad Přerov, odbor zemědělství, Přerov,
– vzala na vědomí hodnocení
výkonu státní správy na Městském
úřadě Kojetín za rok 2005,
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– schválila plány práce komisí Rady
města na rok 2006,
– schválila poskytnutí peněžitého
daru na provoz Ústavu sociální péče
– Denního pobytu pro mentálně postižené děti a mládež v Přerově v roce
2006 ve výši 5.000 Kč,
– neschválila poskytnutí peněžitého
daru (finanční příspěvek na žáka) Církevní základní škole v Kroměříži,
– schválila poskytnutí peněžitého
daru ve výši 2.000 Kč veliteli JSDH
Kojetín u příležitosti významného
životního jubilea,
– souhlasila s ukončením smlouvy
o umístění peněžního automatu, ze
dne 15. 7. 2002, uzavřené mezi
KB a. s., Praha dohodou ke dni 31.
3. 2006,
– doporučila ředitelce MěKS Kojetín
stanovit 50 % výši nájemného při
konání Veřejné akademie pořádané
Gymnáziem Kojetín,
– uložila odboru VŽPD vyhovět
jejich žádosti – neřešit jednosměrný
provoz v ul. Sladovní,
– uložila starostovi města zaslat
Městskému úřadu Přerov, odboru sociálních služeb a zdravotnictví zamítavé stanovisko na nabídku poskytování
sociálních služeb Městem Přerov,
– schválila předání majetku zřizovatele (Město Kojetín) do správy Městského kulturního střediska Kojetín
(příspěvková organizace) v pořizovací
ceně 28.100 Kč,
– souhlasila s vyřazením osobního
vozidla Škoda Felicia a osobního
vozidla Škoda 135L Favorit,
– uložila odboru VŽPD prověřit
situaci a trvat na dokončení úklidu
komunikací po řepné kampani, případně uplatnit sankce při nedodržení
závazku.
Jiří Šírek
místostarosta

Starosta města Kojetín
zve na

24. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍN,
které se uskuteční
v úterý 4. dubna 2006 v 15.00 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8.
Program:
1. Hospodaření města za rok 2005 a závěrečný účet
2. Zpráva o stavu pohledávek města k 31. 12. 2005
3. Zpráva HIK o průběhu inventarizace
4. Zpráva o výsledku hospodaření s bytovým fondem v r. 2005
5. Poskytnutí dotací podle § 85 zákona o obcích
Ing. Mojmír Haupt
starosta města
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Z jednání Zastupitelstva města
23. zasedání Zastupitelstva
města Kojetín se konalo dne 31.
ledna 2006 v sále Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín.
Zastupitelstvo města po projednání:
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetín, která od
zasedání zastupitelstva města dne
14. 12. 2005 jednala jednou – 17.
1. 2006,
– vzalo na vědomí plnění usnesení
Zastupitelstva města Kojetín ze dne
18. 11. 2004, 5. 4. 2005, 13.
9. 2005, 16. 11. 2005 a 14. 12.
2005,
– schválilo rozpočtové opatření ve
výši 2 041,63 tis. Kč,
– schválilo rozpočet Města Kojetín
na rok 2006 v členění na jednotlivé
kapitoly
příjmy
105 756,46 tis. Kč
přijetí úvěru
22 000,00 tis. Kč
celkem
127 756,46 tis. Kč
výdaje
121 115,00 tis. Kč
splátky úvěrů
6 641,46 tis. Kč
celkem
127 756,46 tis. Kč
– schválilo tvorbu a čerpání Sociálního fondu na rok 2006,
– schválilo výdaje z Ekologického
fondu v roce 2006,
– souhlasilo s rozpočtovým výhle-

dem města Kojetín na roky 2007
a 2008,
– uložilo radě města zabezpečit hospodaření města podle schváleného
rozpočtu na rok 2006,
– svěřilo radě města pravomoc
schvalovat rozpočtová opatření
do výše 500 tis. Kč v jednotlivém
případě,
– schválilo záměr obnovy Pivovarského hotelu Kojetín dle projektové
dokumentace, zpracované projektovým ateliérem Ing. arch. Petra
Bumbálka z Kroměříže, s předpokládanými investičními náklady 35 mil.
Kč, záměr přijetí úvěru do výše 35
mil. Kč na financování akce Obnova
Pivovarského hotelu Kojetín, vyhlášení veřejné obchodní soutěže na přijetí
úvěru do výše 35 mil. Kč s dobou
splatností maximálně 12 let,
– vzalo na vědomí příslib poskytnutí
úvěru č. ÚP/219/06/LCD ve výši 35
mil. Kč od ČS a.s.,
– schválilo prodej pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci – původ parcel ZE p. č. 276/2, o výměře
36 m2, k.ú. Kojetín, pí. L. K…., za
cenu 50,- Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti,
– schválilo prodej celého areálu
Školního statku Kojetín dle společné
nabídky tří zájemců, za celkovou cenu
5.500.000 Kč,

– neschválilo prodej nemovitostí
v areálu bývalého Školního statku
v Kojetíně dalším zájemcům dle jejich
nabídek, neboť společná nabídka
shora uvedených zájemců řeší prodej
areálu Školního statku komplexně a je
pro město Kojetín výhodnější,
– schválilo odkoupení části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci
– původ parcel Pozemkový katastr
p. č. 743, v k.ú. Kojetín, o výměře
65 m2 tak, jak je zakresleno v GP č.
1188-206/2005, pod p. č. 800/51,
od p. D.P..., za cenu 270 Kč/m2,
– neschválilo prodej pozemku p. č.
4921/8, vodní plocha, zamokřená
plocha, o výměře 1350 m2, k.ú.
Kojetín, firmě EASTERN SUGAR
ČR, a.s.,
– neschválilo směnu pozemku
z majetku města p. č. 4921/8,
vodní plocha, zamokřená plocha,
o výměře 1350 m2, za část pozemku
ve vlastnictví EASTERN SUGAR ČR,
a.s., p. č. 1270/1 ost. plocha, k.ú.
Kojetín,
– vzalo na vědomí zprávu o plnění programu hospodářského, soc.
a kult. rozvoje města Kojetín v roce
2005,
– schválilo plán investic na rok
2006,
– schválilo zrušení organizační složky Hospodářské správy objektu Poli-

kliniky Kojetín ke dni 1. 3. 2006,
– vzalo na vědomí výroční zprávu
o poskytování informací Městem
Kojetín za rok 2005, dle zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
– vzalo na vědomí návrh na rozšíření spolupráce mezi společnostmi
Vodovody a Kanalizace Přerov,
a. s. a Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s. zpracovaný
generálním ředitelem VaK Ostrava
a. s.,
– vzalo na vědomí odpověď předsedy představenstva VaK Přerov,
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti
MěKS Kojetín a schválilo plán práce
MěKS na rok 2006,
–vzalo na vědomí výroční zprávu
Pečovatelské služby Města Kojetín
za rok 2005,
– vzalo na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 23. 1.
2006,
– vzalo na vědomí dopis oddílu
Kanoistiky Kojetín ze dne 5. 1. 2006
adresovaný ZM Kojetín,
– souhlasilo s účastí v mikroregionu
Střední Haná (již nyní je členem svazku obcí) a schválilo zapojení Města
Kojetín do iniciativy Programu Leader
a spolupráci v rámci Místní akční
skupiny Střední Haná.
Jiří Šírek
místostarosta

Městská policie Kojetín informuje
Vážení spoluobčané,
v minulých číslech Kojetínského
zpravodaje jste si mohli přečíst příspěvky mých kolegů, kteří se snažili
vyzvat občany města ke spolupráci.
Doufám, že tyto výzvy padnou na
úrodnou půdu a věřím, že je stále
dost lidí, kterým záleží na veřejném
pořádku a na dodržování pravidel občanského soužití. Každému snad musí
být jasné, že pokud sami nebudeme
ctít pořádek a řád, žádný policajt nás
k tomu nedonutí.
Na konci loňského roku jsem zažil
příhodu, která mě donutila hodně
se zamyslet nad naší společností
a nad způsobem našeho žití. Při cestě
do zahraničí jsem byl okolnostmi
přiveden do situace, kdy jsem musel
předstoupit před skupinu cizinců čítající více než čtyřicet osob a odpovídat
na otázky, které mi byly kladeny.
Samozřejmě jedna z prvních otázek
se týkala povolání. Poté, co jsem
dotaz zodpověděl, jsem byl velmi mile
překvapen reakcí prakticky všech přítomných, protože z naší země nejsem
vůbec zvyklý na nadšené výkřiky,
ani na potlesk při zmínce, že pracuji
u městské policie. Nejsem zvyklý
vnímat úctu a respekt od lidí v takové

míře, v jaké se mi jí dostalo od těch
cizinců a oni se vůbec nerozpakovali
dát mi najevo, že u nich je policajt velmi vážený člověk. V naší zemi je tak
nějak zakořeněno, že policajt je blb
a kdo nemůže dělat nic jiného, tak jde
k policajtům. Do výběrového řízení
na obsazení volného místa strážníka
u MP Kojetín, které jsme v loňském
roce vyhlašovali, se přihlásilo více než
dvacet uchazečů. Do užšího výběru
jich prošlo méně než deset a požadovaným kritériím vyhovovali nakonec
pouze dva uchazeči, mezi kterými se
vybral jeden. K tomu je třeba přidat
povinnost složit zkoušku odborné
způsobilosti, při níž je nutné prokázat znalost všech právním norem,
které s činností strážníka souvisejí.
Každé tři roky je nutné tuto zkoušku
absolvovat znovu a to znamená stále
sledovat změny zákonů a neustále si
znalosti prohlubovat. Nyní si můžete
odpovědět sami, jestli tu práci může
dělat každý...
Není to ale vždy neúcta k pořádku, či neznalost a nerespektování
pravidel, co vede lidi k porušování
platných zákonů. Nejčastěji je to
pohodlnost a falešná představa, že se
to vyplatí. Spoustě řidičů nepřipadá
nijak závadné třeba zastavit před

budovou České spořitelny přímo
v oblouku křižovatky a částečně
ještě na vyznačeném přechodu pro
chodce. Vždyť se tam přece nemůže
nic stát a oni jdou jen na chvíli do bankomatu pro peníze. Také se naštěstí
ještě nic nestalo, aspoň zatím. Ale
mohlo by se stát. Stačí, když nějaký
řidič bude po ránu spěchat do práce
a nebude ještě po probuzení dostatečně koncentrovaný. Takový řidič může
lehce přehlédnout malého školáka,
který pospíchá do školy, vůbec se
nepodívá, jestli něco nejede a vběhne
do cesty přímo pod kola přijíždějícího
vozidla, jehož řidič ho přes stojící
dodávku ani nemohl vidět. Co je
příčinou? Nepozornost přijíždějícího
řidiče nebo bezohlednost jiného,
který nechal své vozidlo tam, kde
podle zákona neměl? A přitom stačí
si uvědomit hrozící nebezpečí, nebýt
bezohledný k ostatním kvůli své pohodlnosti a odstavit vozidlo v souladu
s pravidly provozu na pozemních
komunikacích. Vždyť ta pravidla
nejsou jen pro omezování spěchajících řidičů, ale jsou především pro
ochranu všech účastníků silničního
provozu, tedy řidičů i chodců. Jenže
statistika nehodovosti svědčí o tom,
že naši řidiči se doopravdy pravidly
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nenechávají omezovat a to sražené
dítě na přechodu pro chodce může
být jednou třeba vaše...
Parkování vozidel v současné
době, kdy každý chce mít nejméně jeden automobil, je dost velký problém,
který však není způsoben jen pouhým
nedostatkem parkovacích míst. Zase
je na vině spíše lidská pohodlnost
a nedocenění možných rizik. Vezměme si například parkování v ulicích
Sladovní, Družstevní a Jana Peštuky.
Kdyby například někdy v pátek večer
došlo ke vzniku požáru ve Sladovní
1186 nebo Družstevní 1306 a 1304
nebo popř. Jana Peštuky 1322,
nejsem si jistý, zda-li by se hasičům
podařilo projet kolem špatně zaparkovaných vozidel. Velmi podobné to
je i na jiných místech města, například
v ulicích Jiráskova nebo Dudíkova. A stejné problémy jako hasiči
může mít lékařská záchranná služba.
A proč vlastně? Protože každý chce
mít své autíčko co nejblíže u domu,
aby nemusel udělat ani deset kroků
navíc. A napadne někoho z majitelů
těchto vozidel, když případně platí
pokutu strážníkovi, že vlastně ani tak
nejde o to, kde jejich vůz stojí, ale
komu zavazí...?
Pokud dojde k zjištění přestupku
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Městská policie Kojetín informuje
strážníkem, následuje jeho řešení.
Často toto řešení souvisí s udělením
blokové pokuty. Ale posláním strážníka není za každou cenu vybrat pokutu
za jakýkoli přestupek, jeho úkolem je
zabránit porušování platných zákonů.
Přesto je možné se někdy setkat až
s šokujícím přístupem některých
přestupců. Není totiž neobvyklé, že
strážník se stane terčem vyhrožování
ve stylu: „Víte, kdo já jsem? Já si na
vás budu stěžovat starostovi, ... Já
mám kontakty na ministerstvu, ... Já
mám známé u dopraváků, ... Já se
znám s náčelníkem kriminálky, ...“
A proč vlastně všechny ty komedie?
Většinou z důvodu, že dotyčný nechce
uznat svou odpovědnost za to, že neoprávněně stál na parkovišti, které je
vyhrazené pro invalidy nebo odstavil
své vozidlo před vjezdem do garáže
a jinému bránil ve výjezdu nebo že
stál v křižovatce tak, že by to mohlo
zapříčinit dopravní nehodu, anebo
vedl psa bez vodítka. Jenže kdyby tito
lidé neudělali něco, co je v rozporu se

!

zákonem, s největší pravděpodobností by se jim nikdy nemohlo stát, že by
je strážník na ulici zastavil kvůli řešení
jakéhokoli přestupku. A proč vlastně
tito lidé porušují zákony? Myslí si
snad, že když znají někoho vlivného,
tak už pro ně zákony přestávají platit...?
V žádném případě si nechci hrát
na nějakého mravokárce, ani nechci
dospělé lidi poučovat o tom, jak by
se měli chovat, aby šli svým dětem
správným příkladem. Ale když si uvědomím, že za téměř tři týdny v cizině
jsem byl svědkem pouze jedné jediné
dopravní nehody, při níž motocyklista
spadl s motorkou na kluzké silnici,
zato již hodinu po přistání v Praze
jsem byl při cestě domů svědkem
nehody, při níž se na dálnici srazilo
pět aut. Za celou dobu strávenou
v zahraničí jsem neviděl, že by si
kdokoli mladší osmnácti let kupoval
alkohol nebo cigarety ze všudypřítomných automatů. V naší zemi to skoro
každému snad připadá normální, že

UPOZORNĚNÍ

mladiství pijí alkohol, kouří cigarety
a experimentují a kšeftují s marihuanou. Ve vyspělých zemích není normální, aby jakýkoli člověk diskutoval
s policajtem o tom, jestli něco udělal
nebo neudělal. V České republice je
smutnou realitou, že opilý sedmnáctiletý mladík, vracející se v nočních
hodinách z diskotéky a hulákající na
celé kolo, pošle kohokoli, kdo se ho
snaží zklidnit, úplně bez problémů do
p..., ani se nezastydí a ještě je svou
partou obdivován jako hrdina. Mnohdy se také stane, že rodiče takového
hocha ještě vynadají policajtům, jak
si vlastně mohou dovolit něco řešit
s jejich téměř dospělým dítětem a ať
se starají o něco důležitějšího, než
o rušení nočního klidu...

Přestože by se mohlo zdát, že
stav veřejného pořádku je zmítán
úpadkem všech pravidel morálky,
stále věřím, že dodržovat zákony
a pravidla občanského soužití se
vyplatí. Výsledný efekt se sice nedá
jednoduše přepočítat na peníze, které
jsou v současnosti pro mnoho lidí
nejdůležitějším měřítkem, ale jsem
přesvědčený, že slušní lidé chtějí
slušně žít beze strachu, že jim dítě na
kole zabije neukázněný řidič nebo že
je někdo přepadne při romantické
procházce nočním městem. Pokud
věříte ve stejné ideály, jistě pro vás
nebude nepřijatelné spolupracovat
se strážníky Městské policie Kojetín,
kteří jsou především pro vás občany
a ne proti vám.
Jiří Hübner, velitel MP Kojetín

KONTAKTY NA MĚSTSKOU POLICII KOJETÍN
mobil: 776 737 287 – telefon: 581 277 409
telefon: 581 76 27 60
e-mail: mp@radnice.kojetin.cz
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Vážení spoluobčané, v minulých dnech došlo k návštěvám
podvodníků v družstevních domech v Kojetíně. Tito lidé se
vydávali za pracovníky společnosti měřící dodávky tepla do bytu.
Buďte při těchto návštěvách ve vlastním zájmu velmi opatrní
a ověřujte si u samospráv domu,
případně na SBD oprávněnost návštěvy.
U domů v majetku města kontaktujte v případě jakéhokoliv
podezření MěÚ Kojetín nebo správce bytů Technis s.r.o.,
případně Policii ČR nebo Městskou policii Kojetín.
Jiří Šírek, místostarosta města

Všeobecná zdravotní
pojišťovna ČR informuje

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny,
platnost původních papírových průkazů pojištěnců (růžové barvy)

byla ukončena 31. 12. 2005.
Od 1. 1. 2006 platí pouze průkazy typu EHIC
(plastové karty modré barvy),
které byly klientům zasílány převážně
na adresu jejich trvalého bydliště.
Pouze cca 500 ks průkazů (příjmení na konci abecedy)
je uloženo na úřadovně VZP Kojetín, ul. 6. května 1160
(poliklinika).
Průkazy si můžete vyzvednout vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8.00 do 15.00 hod.

Báseň žáka
2. třídy ZŠ náměstí Míru
v Kojetíně byla otištěna ve školním časopisu
Kouzelná škola č. 5, únor 2006.
Uveřejňujeme ji jako doplněk k článku velitele MP Kojetín,
který se na práci policie dívá dětskýma očima.

Děkujeme za pochopení.
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Územní pracoviště Přerov,
Úřadovna Kojetín
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Zprávy z mikroregionu
Probíhají práce na
realizaci nových propagačních materiálů
V polovině loňského roku byla
díky schválení Zastupitelstva Olomouckého kraje přiznána mikroregionu Střední Haná dotace na akci
„Propagační materiály mikroregionu
Střední Haná“. Celá záležitost je
určena pro podporu regionálních a
místních služeb cestovního ruchu pro
veřejné subjekty a neziskové organizace, znamená tedy snahu o posílení
cestovního ruchu a s tím spojená
pozitiva pro oblasti, které byly a jsou
cestovními aktivitami dosud málo
dotčené.
Rozpočet akce činí 921.000
Kč a podpora ze Společného regio-

Mikroregion Střední
Haná se zapojuje do programu LEADER
Program LEADER připravuje
Českou republiku na realizaci investic do oblasti venkova v období po
roce 2007. Program je určen na
jedné straně organizačním strukturám
venkovských mikroregionů (místním
akčním skupinám), které vytvářejí
společné rozvojové strategie a záměry, a hlavně na straně druhé místním
subjektům (obcím, podnikatelům,
spolkům a zájmovým sdružením), které realizují vlastní konkrétní investiční
i neinvestiční projekty.
Pro Program LEADER je základním předpokladem fungování
tzv. „místní akční skupiny“, která je
iniciačním a řídícím orgánem. Místní
akční skupina provádí administrativní
činnosti spojené s příjmem, výběrem
a kontrolou projektů v rámci svého mikroregionu. V Mikroregionu
Střední Haná byla již tato „reprezentující“ skupina založena a vznikla
obecně prospěšná společnost Střední
Haná.
Zakladateli jsou:
– Mgr. Ladislav Hanák – předseda
MO ČRS Tovačov, Vladimír Ivan
– za fyzické osoby, Záříčí, Ferdinand

nálního operačního programu tvoří
plných 90 %, tedy téměř 830 tisíc
korun. Z této částky pak podíl financí
ze strukturálních fondů Evropské
unie dosahuje 690.750 Kč a podíl
podpory z Olomouckého kraje více
než 138.000 Kč. Zbylou částku ve
výši přes 92 tisíc Kč uhradí ze svého
rozpočtu mikroregion.
Právě v těchto dnech probíhají
závěrečné práce na dokončení výroby
propagačních produktů, které budou
směřovat ke zvýšení návštěvnosti
našeho mikroregionu. Prvním dílem celé akce bylo vydání stolního
kalendáře „Přírodou a krajinou
střední Hané 2006“, jehož největší
část byla distribuována na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2006
v lednu v Brně. Dalšími tiskovinami

pak budou publikace o jednotlivých
obcích a městech mikroregionu
v české, anglické a německé mutaci,
informační leták o možnostech výletů
pro návštěvníky včetně stravování,
ubytování a sportovního vyžití a
mapka mikroregionu s vyznačeních
největších atraktivit v oblasti.
Zpracovány budou také nové webové stránky mikroregionu Střední
Haná se zřetelem na cestovní ruch
a zajímavosti pro návštěvníky. Marketingová strategie rozvoje cyklotras
bude hlavním dokumentem pro
budoucí realizaci a záměry v budování cyklostezek, protínajících tuto
cykloturisticky zajímavou oblast. Při
této příležitosti budou navrhované i
stávající cyklotrasy vyznačeny 200
značkami pro cykloturisty.

Poslední součástí celého projektu
jsou tzv. informační systémy. Jde o
zabudování informačních mapových
tabulí a tabulí popisujících zajímavosti
v jednotlivých obcích mikroregionu.
Na území mikroregionu bude takto
umístěno 32 tabulí.
Celý projekt si vyžádal velké úsilí.
Jde totiž o to, aby výsledek celého
záměru, tedy zvýšení počtu návštěvníků a turistů střední Hané znamenal
oživení a zviditelnění této zajímavé
části střední Moravy i ve vazbě na
podnikání, rozvoj služeb a celkovou
vyšší úroveň celé infrastruktury.
O tom, jaká je podoba produktů této
akce se dozvíte v květnovém čísle KZ,
kdy musí být dotace uzavřena.
Jiří Šírek,
předseda mikroregionu
Střední Haná

Večeřa – jednatel SRS Agro, s. r.
o. Tovačov, Jitka Rohová – fyzická
osoba Oplocany, Svatopluk Horák
– soukromý podnikatel, Křenovice,
Mgr. Václav Dvořáček – fyzická osoba, Stříbrnice, Zdeněk Kouřil – fyzická osoba, Uhřičice, Ing. Petr Indrák
– soukromý podnikatel, Polkovice,
Ing. Jiří Šírek – fyzická osoba, TJ
Sokol Kojetín, Mgr. Václav Karhánek
– starosta obce Záříčí, Ing. Stanislav
Hlavinka – starosta obce Lobodice,
Zdenka Dopitová – starostka města
Tovačov, Mgr. Radek Brázda – starosta obce Troubky, František Holík
– starosta obce Stříbrnice.
Na činnosti skupiny se rovněž
a samozřejmě podílejí i další lidé
z mikroregionu. Ti ve funkcích členů
správní a dozorčí rady nebo v Programovacím výboru. Město Kojetín zde
zastupuje mezi zakladateli Jiří Šírek,
který byl zároveň zvolen předsedou
správní rady a v Programovacím
výboru pak starosta Mojmír Haupt.
Cíle programu LEADER jsou
zejména ve zlepšení kvality života
ve venkovských oblastech, posílení
místního ekonomického prostředí
a tvorby pracovních míst a zhodnocení místních přírodních a kulturních
zdrojů.
Podporované druhy aktivit – projektů jsou:

– obnova nebo nová výstavba nebo
strojové a technologické vybavení
objektů služeb pro rozvoj zemědělství a lesnictví, podnikání a život
obyvatelstva,
– obnova vesnické zástavby, zlepšení
její estetické úrovně, obnova veřejných prostranství,
– obnova nebo nová výstavba občanského vybavení (školská, zdravotnická, sociální, kulturní),
– obnova doprovodných místních
komunikací, včetně nezbytné infrastruktury
– investiční vybavení a služby k pořádání společenských a kulturních
akcí,
– obnova hospodářských budov,
rekonstrukce nebo modernizace,
úprava komerčních ploch,
– obnova a budování prostorů pro
nové podnikatelské činnosti pro
činnosti s místní spotřebou (např.
pekárny, moštárny, kompostárny,
palírny, udírny, obchody, restaurace,
kuchyně, ubytování),
– obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání
v tradiční regionální výrobě a řemeslech (dílny, sklady, obchody),
– pořizování technologií k úsporám
paliv a energie, stavební, technologické a strojové vybavení k využívání
alternativních zdrojů energie,

– zřizování a strojové vybavení dílen,
– využití výsledků výzkumu, zavádění
nových výrobních strojů a technologií,
– investiční vybavení a služby k pořádání obchodních akcí, trhů,
– budování rekvalifikačních školících
a vzdělávacích zařízení,
– obnova zdevastované části krajiny,
pořízení a výsadba rostlin, rehabilitace přírodních lokalit,
– obnova hrází a čištění vodních
ploch,
– budování kanalizace nebo čistíren
odpadních vod,
– obnova kulturních památek nebo
charakteristických stavebních prvků
sídel a krajiny,
– pořizování nových strojů, technologie pro obnovu a údržbu přírodních
lokalit nebo kulturního dědictví,
– obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání
v cestovním ruchu (obchody, restaurace, kuchyně, ubytování),
– stavební, technologické a strojové
vybavení k pěstování a využívání
obnovitelných zdrojů energie.
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Zbyněk Müller
konzultant programu
Leader pro mikroregion
Střední Haná
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Přišlo do redakce
Služby Technisu nejsou
za pusu aneb jak mi
Nakládal naložil
K napsání tohoto článku mě
vede událost ze dne 12. ledna
2006.
Jako každý sudý čtvrtek proběhl v naší ulici svoz komunálního
odpadu, za který jsme jako občané
města Kojetína povinni platit, a to
na základě „Obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.“
Výše platby není zanedbatelná
a jsem přesvědčena, že za tuto
platbu mi má být poskytnuta odpovídající služba.
Jaké bylo moje překvapení,
když jsem po svozu odpadu šla
sklidit prázdnou popelnici a ona
prázdná nebyla.
Jsme čtyřčlenná rodina a máme

2 malé děti, mladší má 7 měsíců
– takže popelnici celkem nutně potřebujeme na odkládání použitých
plen. Plnou popelnici jsem tudíž
pociťovala jako problém, který je
potřeba nějak vyřešit. Popeláři byli
ještě v naší ulici, proto jsem neprodleně volala na společnost Technis,
aby se pro odpad vrátili.
Napřed mi bylo sděleno, že
popelnice byla nedostupná a když
jsem pracovnici ujistila, že nikoli,
byla jsem přepojena na pana Nakládala, s kterým pak mluvil můj
manžel a od něhož v duchu jeho
jména dostal nakládačku.
Arogance, afektovanost
a drzost s jakou nám sdělil, že tam
už nikoho nepošle a že v popelnici
byl odpad pravděpodobně přimrzlý
(bylo cca – 15 °C) a že za to on
nemůže a že ho to tudíž nezajímá.
Marně jsme se ho snažili přesvědčit,
že neplatíme za pokus o likvidaci
odpadu, ale za jeho likvidaci a že
při troše snahy to určitě půjde. Na

to nám sdělil, že to je mu jedno a ať
si třeba stěžujeme. Na opakovanou
žádost, ať se pro odpad vrátí, nás
opět odmítl tónem, který bychom
od člověka, který je placen z našich
peněz, opravdu nečekali.
Zprvu jsem nevěděla, co mám
dělat a poslala jsem manžela, ať se
na to podívá. Některé pleny byly
opravdu k popelnici přimrzlé (čemuž se při mrazech, které v lednu
panovaly, opravdu není co divit),
ale při první bouchnutí popelnice
o zem došlo k uvolnění obsahu
a ten byl schopen vysypání.
První, co mě napadlo, že to
snad budeme muset vysypat na nějakou černou skládku v okolí Kojetína, kterých je požehnaně (doufám,
že to není způsobeno „vstřícným“
přístupem pana Nakládala).
Poté, co jsem nabyla rozvahu,
kontaktovali jsme pana starostu
Haupta, který ochotně přislíbil
vyřešení situace, za což mu děkuji.
Dva dny po této události přijeli

zaměstnanci Technisu a odpad
odvezli.
Tato událost mě přesvědčila, že
pan Nakládal přesně nepochopil,
jaké jsou úkoly Technisu a proč je
zřízen. Jeho uzavřená mysl, neochota a neschopnost komunikace
se zákazníky vedly k tomu, že tato
společnost neefektivně nakládá se
svými (našimi) prostředky a odvoz
jedné popelnice se znatelně prodražil. Pevně věřím, že toto nebyla
typická ukázka jeho organizačních
dovedností.
„Budovatelská“
Trochu více rozumu
místo silných řečí
K vyřešení problému
vždycky hodně svědčí
Když bližnímu vyhovíš
Sám sebe tím neshodíš
Ilona Kapounová
& Miroslav Kapoun

Inzerce
Reakce na dopis
manželů Kapounových
Byl jsem vyzván redakční radou
Kojetínského zpravodaje, abych se
vyjádřil k článku manželů Kapounových.
K urážlivým výrokům manželů
Kapounových se vyjadřovat nebudu, stejně tak nebudu rozebírat řadu
nepravd v jejich článku. Je to jen
a jen jejich pohled na věc!
To, že teploty pod bodem mrazu
komplikují celou řadu lidských činností je naprosto zřejmé a stejně tak
je nasnadě, že budou komplikovat
i svoz domovního odpadu, zejména
v těch případech, kdy je vlhký odpad vhazován do popelnic přímo.
Je nemyslitelné, aby pracovníci
firmy Technis spol. s r.o. tloukli
s každou popelnicí nebo odpad
vybírali ručně (a to si ani nedovedu
představit reakci některých občanů,
kdyby při takto násilném vyprazdňování popelnic upadlo například
dno této nádoby…).
Jen na doplnění si dovoluji
poznamenat, že svoz domovního
odpadu je služba, kterou občanům
poskytuje Město Kojetín, poplatky
jsou tedy odváděny Městu Kojetín
(nejsou určeny jen na svoz popelnic) a firma Technis spol. s r.o. je
právě Městem Kojetín sjednána
na základě smlouvy k realizaci
této služby. V uvedené smlouvě je
mimo jiné jednoznačně v povin-

nostech odběratele (tzn. občanů
zastoupených Městem) stanoveno,
že v zimním období musí být před
svozem popelnice uvolněny od
sněhu a námrazy.
Po zkušenostech mohu doporučit všem občanům, aby domovní odpad vhazovali do popelnic
v igelitových sáčcích – tímto jednoduchým způsobem zamezí jejich
následnému přimrzání k nádobě
a svoz odpadů bude probíhat bez
komplikací.
Jediné, v čem musím manželům Kapounovým dát za pravdu
je, že má mysl je skutečně uzavřená – neumím a ani nechci
umět dělat rozdíly mezi občany. Pro mne mají totiž všichni
občané v Kojetíně stejná práva
a povinnosti (bez ohledu na jméno,
postavení či majetek…). Snažím se
postupovat vždy v mezích smluv
a dalších dohod uzavřených mezi
Městem Kojetín a firmou, u které
jsem zaměstnán a nemohu-li jakoukoliv „nadstandardní“ službu zajistit
všem, nemohu ji ani na základě
pouze svého uvážení poskytovat
nikomu.
Závěrem alespoň za sebe děkuji
všem svým spolupracovníkům, kteří
se vždy a bez ohledu na mrazivé
počasí a přívaly sněhu snaží plnit
své pracovní povinnosti co nejlépe
a ke spokojenosti občanů.
Luděk Nakládal

-6-

RYCHLÉ PŮJČKY
•

do 50 000 Kč

•

na dobu 7, 12, 18 měsíců

•

peníze do 24 hodin

•

servis až do domu

•

nejvýhodnější podmínky

•

měsíční splátky

•

do 700 000 zástava nemovitostí

Mobil:

774 000 600
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3/2006

Charita Kojetín
Charita Kojetín, Denní stacionář svatého Josefa
Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín
Tel. 581 76 21 60, e-mail: stacionar.josef@seznam.cz
PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2006
pondělí 20. 3. v 15.00 hod.
Co Vás zajímá?
MUDr. Jana Palmašová přednáší na téma cévní nemoci, skleróza,
cévní mozková příhoda, deprese, úzkosti, migréna apod.
úterý 21. 3. v 9.00 hod.
Cvičení s míči a rehabilitačními pomůckami
středa 22. 3. v 9.00 hod.
„Lidské srdce jako studna živé vody“
katecheze k postní době, přednáší jáhen Miroslav Bambuch
pátek 24. 3. v 9.00 hod.
Trénink paměti, stolní hry
pondělí 27. 3. v 9.00 hod.
Sv. Longin, růženec, četba, křížová cesta
úterý 28. 3. v 9.00 hod.
Rehabilitační cvičení
středa 29. 3. v 9.00 hod.
Výroba dekorací ze sušených květin od A do Z II.
Rozesazování vzrostlých sazenic sušených květů do kelímků
pátek 31. 3. v 9.00 hod.
Sázíme obilí pro velikonoční výzdobu
v 19.00 hod.
Pěšky z Nazareta do Betléma,
přednáška s promítáním P. Jana Linharta

středa 1. 3. v 9.00 hod.
Starý zákon – David, promítání videa
pátek 3. 3. v 9.00 hod.
Výroba dekorací ze sušených květin od A do Z I.
sázíme semena do hlíny – truhlíky, hlínu, záhony, nářadí zajistíme my,
vy budete potřebovat donést jen semena květin či trav.
pondělí 6. 3. v 9.00 hod.
Sv. PERPETUA a FELICITA, modlitba růžence, četba, křížová cesta
úterý 7. 3. v 9.00 hod.
Rehabilitační cvičení pro nemoci kyčelních kloubů
středa 8. 3. v 9.00
Svěcení kojetínského oltáře – videozáznam z roku 2004
pátek 10. 3. v 9.00
Trénink paměti, hra pexeso, stolní hry
neděle 12. 3. v 15.00hod.
Střípky z historie Kojetínska z pohledu církevního,
přednáška Mgr. Zdeňky Molinové
pondělí 13. 3. v 9.00 hod.
Sv. Patrik – patron Irska, růženec, četba, křížová četba
úterý 14. 3. v 9.00 hod.
Studená kuchyně
pro seniory – víte jak chutná „opilá pomazánka“?
Jarní pomazánky a zeleninový aspik – příprava pod odborným vedením
spojená s ochutnávkou. Kvůli zajištění surovin je nutno přihlásit se do
pátku 10. 3. na tel. číslech uvedených níže.
středa 15. 3. v 13.00 hod.
Bílá orchidej – k tanci a poslechu zpívají Eva a Vašek, promítaní videa
pátek 17. 3. v 9.00 hod.
Cvičíme jemnou motoriku rukou – výtvarné techniky
pondělí 20. 3. v 9.00 hod.
Sv. Josef, růženec, četba, novéna ke sv. Josefovi

Změna programu vyhrazena.
Dovoz i odvoz na programy zajistíme po domluvě nejpozději den předem,
na tel. číslech 581 762 160 nebo 775 643 348.
Zajišťujeme výjezdy na Sv. Hostýn až k bazilice charitním vozem, je nutno
domluvit 3 zájemce pro 1 termín, cena 70 Kč za osobu.

Rehabilitace Kojetín
Již pátým rokem probíhá na našem rehabilitačním oddělení úspěšná
spolupráce s MŠ Kojetín.
V období od ledna do března
k nám pravidelně 2 x týdně přichází
děti v doprovodu svých učitelek.
Cílem tohoto setkávání je saunování
dětí spojené s cvičením a relaxací.
Saunování patří již odedávna
k prevenci různých onemocnění např.
respiračních chorob, srdečně-cévních
příhod. Dále slouží ke zvyšování obranyschopnosti organismu a podpoře
imunitního systému. Velkou roli zde
hraje právě vyšší teplota (pro děti
75 °C), při které dochází k otvírání
kožních pórů a k detoxikaci těla.
Teplem se také rozpínají cévy, což
vede mimo jiné ke zvýšenému prokrvení svalstva a tedy k odbourání
únavy. V dnešní uspěchané době je
to výborná forma relaxace a dobití
energie.
Při cvičení se děti učí formou
her základní anatomické poznatky,
kdy nás mnohdy překvapí nejen
znalostmi, ale i bohatou fantazií.

Největší oblibě se těší cvičení na
gymbalech. Jedná se o speciální rehabilitační míče využívající trojrozměrný
pohyb – slouží např. ke správnému
držení těla, správnou aktivaci svalových skupin aj. Pohyb na tomto míči
je přirovnáván k jízdě na koni.
Cvičení dětem zpestřujeme
dětskou jógou, což je jediná forma
„sportu“, kdy dochází k aktivaci

parasympatického systému (součást
nervového systému), který celkově
zklidňuje organismus. U ostatních
pohybových aktivit je tomu právě
naopak. Jóga učí tělo koncentraci,
zlepšuje prokrvení vnitřních orgánů,
učí správnému dýchání, působí antidepresivně.
Děti jsou výbornými žáky, často
nás přímo zaskočí svou upřímnou
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radostí, elánem a bezprostředností.
Jsme rádi, že se i my – fyzioterapeuti můžeme spolu s rodiči
a učiteli podílet na rozvoji dovedností
u dětí a kromě počítačů, playstationů
a vysedávání u televize jim můžeme
nabídnout „radost z pohybu“.
Leona Deutschelová
rehabilitace Kojetín
foto: Jana Holotová
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Mateřská škola Kojetín
Únor
v Mateřské škole Kojetín
V zimním období, kdy den je krátký a venku
často nepříznivé počasí, děti rády sledují filmové
pohádky plné triků a kouzel. Ale vidět kouzelníka
na vlastní oči? To se nám povedlo 10. února, kdy
za námi do MŠ přijel se svým programem kouzelník
Dorry Majzner. Zajímavé vystoupení děti upoutalo
– aktivně spolupracovaly a dokonce některá kouzla v roli „kouzelnických pomocníků“ pomáhaly
vytvářet. Přesto, že při vystoupení děti pozorně
sledovaly kouzelníkovy pohyby a slůvka, zůstala

pro ně i nadále „kouzla“ velkým tajemstvím.
Veselou tradici masopustu, který rovněž
provází toto období, jsme si připomněli poslední
únorový týden v obou MŠ dětským karnevalem.
Děti si se svými učitelkami vyzdobily třídy, rodiče
pomohli s výrobou masek a karnevalové veselí
mohlo začít.
Celé dopoledne probíhal maškarní rej plný soutěží,
zpěvu a tance a děti si z něj kromě zážitků odnesly
i medaile, diplomy a drobnou a sladkou odměnu.
Karla Jurčíková, učitelka
foto: archiv školy

Informace o zápisu
do MŠ na školní rok 2006/07
Ředitelství školy vyhlašuje termín
zápisu do MŠ Kojetín.
Zápis se uskuteční 11. a 12. dubna 2006,
a to pro děti, které nastoupí do MŠ
od září 2006, ale i v průběhu
školního roku 2006/2007.
Bližší informace budou uveřejněny
v následujícím Zpravodaji a na plakátech.
vedení MŠ

Gymnázium Kojetín
Další úspěch studentů
Gymnázia Kojetín
Už v lednu se začala rozbíhat okresní kola
různých soutěží a olympiád a naši studenti u toho
pochopitelně nemohou chybět.
Dne 24. ledna 2006 proběhlo na ZŠ v Předmostí okresní kolo dějepisné olympiády (pořádané
PHDr. P. Kopečkem z Gymnázia J. Blahoslava).
Z naší školy se zúčastnila Eva Olšanská z kvarty
a Pavel Francírek z tercie. Oba si vedli velmi dobře
a ve značné konkurenci 48 žáků obsadila E. Olšanská 15. místo a ještě lépe skončil Pavel Francírek,
který se umístil na skvělém 3. místě a vybojoval
si tak účast v krajském kole. To se bude konat
v březnu a o jeho případných úspěších vás budeme
rovněž informovat.
26. ledna 2006, tentokrát na Gymnáziu Jakuba
Škody v Přerově, se uskutečnila další soutěž, v níž
doslova zazářili naši studenti. Jedná se o klausurní
část matematické olympiády kategorií B a C. Naši
školu výborně reprezentovali tito nadaní matikáři:
Tomáš Matuška, student kvinty, který zvítězil v kategorii C, Martin Juřen ze sexty se stal vítězem
kategorie B a zástupce 2. ročníku Michal Trněný
se umístil na krásném 3. místě B kategorie. Naši
studenti tak prokázali své kvality v obou kategori-

KOJETíN

ích a zúročili svou přípravu i účast na seminářích
pořádaných Univerzitou Palackého v Olomouci.
Všichni si svým umístěním zabezpečili postup do
regionálního kola, když porazili studenty ostatních
gymnázií bývalého okresu Přerov, a také bodově
překonali zahraniční účastníky soutěže.
S bojovností a odhodláním se naši žáci vrhli
i do konverzace v anglickém jazyce. Jednalo se
o okresní kolo, do kterého postupují vítězové školních kol a které se konalo 9. února 2006 v Přerově.
Naše škola měla v každé ze tří kategorií své želízko
v ohni a ukázalo se, že se máme čím pochlubit.
Pokud by se zde rozdávaly medaile jako na ZOH
v Turíně, obdrželi by naši soutěžící od každého kovu
jednu. V nejstarší kategorii byla Hanka Pavlíková
(septima) stříbrná a nebylo to poprvé, co v této
soutěži zabodovala. V prostřední kategorii získal
Karel Beneš (tercie) pomyslný bronz a zlatou příčku
obsadil v nejmladší kategorii Martin Chytil (sekunda). Za svůj výkon obdrželi studijní literaturu, která
jim bude pomáhat připravit se na opětovné klání
příští rok, protože v konkurenci ostatních gymnázií
a jazykových škol nebude snadné obhajovat tyto
výsledky.
Všichni zmiňovaní studenti mají náš obdiv
a velký dík a v dalších soutěžích jim přejeme hodně
úspěchů.
-an-
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Gymnázium Kojetín pořádá

VEŘEJNOU
AKADEMII
Uskuteční se 9. března 2006
v 17.00 hodin v sále Sokolovny.
Program:
- zpěv a hudba instrumentální - moderní, klasický a orientální tanec - historický šerm - iluzionista Maverick - Kladivem i srpem (studentské divadlo) Součástí bude výstavka výtvarných prací
studentů školy.
Vstupné dobrovolné
+ povinná místenka 10 Kč.
Srdečně zvou studenti
a učitelé Gymnázia Kojetín.

Kojetínský zpravodaj
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ZŠ náměstí Míru Kojetín
Zápis
V měsíci lednu proběhl na naší škole zápis
budoucích prvňáčků. Děti nám rády ukázaly vše,
co už umí. Radost jim udělaly dárky od našich žáků.
Tak jako v minulých letech se nám podařilo naplnit
dvě první třídy. Děkujeme rodičům za projevenou
důvěru a těšíme se na spolupráci.

Ptáčkovi, který se podílel na dopravě.
Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří
škole věnovali (nebo se chystají věnovat) použitou
lyžařskou výzbroj, která ještě může posloužit naším
žákům.

Hráli jsme košíkovou
Na ZŠ nám. Míru proběhl 7. února 2006 přebor školy v košíkové. Nejlepší družstva postoupila
do přeboru Kojetína, který jsme uspořádali 8. února
2006 ve spolupráci s MěDDM.

Výsledky školního přeboru:
1. 8.a Bradna, Látal, Libiger, Zezula, Toráč,
Valkoun,
2. 7.ab Benešovský, Zezula, Hromada, Borka,
Quit, Morong, Trčka,
3. 9.a Pěcha, Rak, Malík, Lalošák, Spiegl, Krčmář,
Žilka.
Všichni účastníci obdrželi diplom a sladkou
odměnu, na kterou přispělo SRPŠ.
Výsledky městského přeboru:
1. ZŠ nám. Míru I (Bradna, Látal, Libiger, Zezula,
Toráč, Valkoun),
2. ZŠ nám. Míru II (Benešovský, Hromada,
Ondič, Rak, Malík, Žilka, Uhýrek),
3. Gymnázium (Axamit, Machalík, Grygar, Ligáč,
Řezníček, Brandejs).
Ceny a diplomy pro účastníky zabezpečil
MěDDM Kojetín.
vedení školy
foto: archiv školy

JEDETE LYŽOVAT?
POTŘEBUJETE PŮJČIT
LYŽAŘSKOU VÝZBROJ?
Lyžařský a snowboardový kurz
V lednu 2006 jsme se vydali na hory. Letos
jsme poprvé našim žákům nabídli mimo výuky na
lyžích i možnost výcviku na snowboardu. Kurz probíhal v Kunčicích za ideálních sněhových podmínek
a pěkného zimního počasí.
Na začátku kurzu bylo ze všech 33 účastníků
26 nelyžařů, kteří se svou velkou snahou, pílí a díky
kvalitním instruktorům postupně měnili v lyžaře,
kteří na konci zvládli základní techniku.
Poděkování patří sponzorům, kteří přispěli
na sladkosti (p. Jasný, p. Vykydal, p. Lukša) a p.

SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83
půjčuje
lyže, hole a lyžáky.
Cena za komplet je
od 40 do 80 Kč/den – dle kvality.

Informace na tel.

731 483 561
-9-
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Přípravný ročník při ZŠ Kojetín
Svatopluka Čecha

Aktuálně ze ZŠ Sv. Čecha Kojetín
V lednu proběhl zápis do první třídy. Ráda
bych poděkovala rodičům, kteří k nám zapsali své
děti za projevenou důvěru a věřím, že vzájemná
spolupráce bude velmi dobrá. Na škole se věnujeme
všem dětem a neděláme rozdíly. Úspěšnost žáků
u přijímacích zkoušek a přijetí na školy po 9. ročníku byla v loňském školním roce 98 %. Po 2. kole
byli umístěni všichni žáci na školy. Právě teď je čas
odesílání přihlášek na střední školy, předpokládáme, že naši žáci budou úspěšní. Poměrně hodně
žáků se hlásí na čtyřleté gymnázium.
Naši žáci a většina rodičů si již zvykli na některé
naše akce, na které jsou všichni srdečně zváni.
V březnu připravujeme soutěž Paragraf 1155, je
to soutěž pro žáky 2. stupně k dodržování zákonů.
V dubnu bychom Vás rádi pozvali na velikonoční
jarmark a na dny velikonočních tradic, vynášení
zimy z města a týden zdraví. Možná by se někomu
mohlo zdát, že se děti při těchto akcích neučí, ale
zdání klame, žáci jsou tímto vychováváni k samostatnosti, odpovědnosti, hrdosti na svou školu,
město, tradice našeho regionu či státu, v novém
školním vzdělávacím programu tomu budeme říkat
plnění kompetencí.
Někteří učitelé a vedení školy se snaží neustále
získávat další finanční prostředky ke zlepšení prostředí školy a zlepšení výuky našich žáků, proto
se zapojujeme do různých projektů, máme již
vypracovaný projekt, který v případě úspěšnosti
bude hradit KÚ Olomouckého kraje k výchově proti
kouření mládeže (vypracovala Mgr. Dvořáková).
O náročnější projekt, kde je již nutná v případě
úspěšnosti spoluúčast, v našem případě podpora
zřizovatele, tj. Město Kojetín, se pokoušíme
v oblasti využití ESF – rozvoj lidských zdrojů. Rádi
bychom vybudovali informační centrum, které
by mohli využívat žáci, učitelé, rodiče, veřejnost,
jazykovou učebnu a pro rozšíření volnočasových
aktivit i keramickou dílnu. Máme prostory, chuť do
práce, chybí nám „pouze finanční prostředky“.
Co však víme určitě, že díky podpoře města
a pánů poslanců máme takřka 15 miliónů na
opravu školy, která proběhne v průběhu června
a o prázdninách. Žáci naší školy budou končit
školní rok o týden dříve, pouze 30. června si
přijdou pro vysvědčení. To už ale předbíhám, ale
čas rychle běží.
Doufám, že všechny naše plány dobře dopadnou a v novém školním roce budeme všichni
v pěkném prostředí opravené školy spokojeni.
Školní rok 2005 – 2006 není však jen rokem
budování a zlepšování prostředí školy, ale naším
hlavním posláním je vzdělávat a vychovávat naše
žáky. V této oblasti je obrovským úkolem vytvoření
školního vzdělávacího programu. Od školního roku
2007 – 2008 bude každá škola pracovat podle
svého vlastního programu, která musí být v souladu
s rámcově vzdělávacím programem schváleným
MŠMT. Ve školním roce 2007 – 2008 takto
budou pracovat žáci l. a 6. ročníků. Učitele čeká
spousta práce, snahou našeho kolektivu je vytvořit
program pro žáky tak, aby je naučil tomu, co je potřeba pro život – chceme být školou pro všechny.

Lyžařský kurz 2006
Krásný týden na horách opět prožili žáci naší
školy. I přes třeskuté mrazy, které nás poslední
lednový týden postihly, nám na lyžáku vše vyšlo.

Školským zákonem 561/2004 Sb. se z původního experimentálního ověřování významu a
prospěšnosti přípravných ročníků při základních
školách stala možnost dána zákonem.
Na naší škole probíhal tento experiment 3 roky
a letos byl přípravný ročník otevřen již přesně dle
zákona. Z původních 7 dětí se v průběhu školního
roku stala třída o 10 žácích.
Přípravný ročník navštěvují zejména děti ze
znevýhodněného sociálního prostředí a děti s odkladem školní docházky. Cílem je připravit žáky ke
vstupu do školy, navázat spolupráci s rodiči, naučit
děti základním hygienickým návykům a povinnosti
chodit do školy. Přípravný ročník má svůj smysl a
je dětem prospěšný.
Ve školním roce 2006 – 2007 budeme chtít
v případě zájmu rodičů přípravný ročník opět
otevřít. Rodičům podáme informace, sdělíme jim,
zda je pro jejich dítě tento způsob přípravy do
školy vhodný. Zařazení do přípravného ročníku
je podmíněno doporučením z PPP (pedagogicko
psychologické poradny).
Případný zájem rodičů očekáváme do 30. června
2006.
Olga Odehnalová
ředitelka školy
foto: archiv školy

ZŠ Sladovní ul.
Kojetín
Sportovní úspěchy
celorepublikového významu

Sluníčko svítilo, sněhu bylo dostatek a ze všech
zúčastněných se záhy stali lyžaři. Dokonce takoví,
kteří se loučili slovy: „Příští rok nás tu máte zase“,
„Bylo to perfektní“.
Doufáme, že i rok 2007 bude pro lyžování
stejně příznivý jako ten letošní a že zájem žáků
bude i nadále velký.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat SRPŠ,
které na tyto kurzy přispívá každoročně nemalou
finanční částkou.
Lyžaři, ZŠ Svat. Čecha

Poděkování SRPŠ při ZŠ Kojetín
Svatopluka Čecha
Děkuji SRPŠ při Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha za výbornou spolupráci, finanční
podporu akcí školy a za organizaci dětského karnevalu. Není tak běžné to, že parta lidí se ve svém
volném čase sejde a bez finančního ocenění udělá
něco prospěšného.
Za žáky a pedagogický sbor
Olga Odehnalová
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Jak jsme psali v minulém čísle, čtyři
žáci Základní
školy, Sladovní
ulice Kojetín
si vybojovali
na Mistrovství
severní Moravy
postup na Mistrovství republiky
ve stolním tenisu
žáků praktických škol
(Hradec Králové, 24. – 25.
prosince 2005).
Jelikož šlo o nováčky, pohybující se v tak
vysokých hráčských sférách, považovali jsme již
jejich účast na Mistrovství republiky za mimořádný
úspěch. Oni ale podali vynikající výkony a ze čtyř
zúčastněných si tři přivezli medaili!
V kategorii dívek vybojovala Lucie Krištofová
stříbrnou medaili za 2. místo a Martina Mirgová
bronzovou za 3. místo.
Bronzovou medaili získal i Lukáš Krištof
v kategorii chlapců.
Gratulujeme a děkujeme všem za vzornou
reprezentaci.
Alena Dufková
trenérka
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MěDDM Kojetín
Paragraf 11/55

PŘIPRAVUJEME
25. 3. 2006
„HANÁCKÁ PÍSNIČKA“
okresní kolo postupové soutěže
ve zpěvu hanáckých písniček
9.00 hod., sál Sokolovny Kojetín

„Je za pět minut dvanáct,
je nejvyšší čas dodržovat zákony“
Znáte zákony? Dodržujete je?

31. 3. 2006
„PARAGRAF 11/55“
okresní kolo vědomostní postupové soutěže
pro žáky 6. – 9. tříd základních škol
a ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií.
sál Sokolovny Kojetín
soutěžit budou 5-ti členné týmy z Kojetína,
Tovačova, Přerova, Hranic a Dřevohostic.
Vítězný tým postoupí do krajského kola
soutěže, které proběhne v Kojetíně
26. května 2006.

Cílem soutěže je zábavnou soutěžní formou
rozšířit obzor dětem, mládeži i dospělým v otázkách
práva a pohledu na moderní fungující společnost,
ukázat, že je nejvyšší čas dodržovat zákony. Prvním
úkolem je zvýšit povědomí o zákoně omezujícím
prodej cigaret mladistvým. Vedle toho se soutěžící
i diváci dozvídají i o lidských právech, právech
menšin a zákonech jako takových, tedy k čemu
jsou a proč je nutné je ctít a dodržovat.
Po třech letech zkušeností s tímto projektem je
pro nás velmi příjemné zjištění, že děti si ze soutěže
odnášejí nejen mnoho zážitků, ale především jsou
daleko lépe připraveny na život.
A jak soutěž probíhá?
Žáci šestých až devátých tříd základních škol
mezi sebou soutěží v pětičlenných družstvech
nejprve ve školních kolech, odtud postupují do kol
oblastních. Vítěz krajského kola pojede na senátní
finále do Prahy.
Školní kola byla zahájena v oblasti Přerovska
v únoru 2006.
Chtěli bychom ještě jednou upozornit, že smyslem projektu není pouze poukázat na dodržování
prodeje cigaret osobám starším 18 let. Bojujeme za
to, aby v celé společnosti bylo dodržování zákonů
něčím zcela normálním a běžným.
1. kolo – Zákon
Zvýšení povědomí o tom, že dopouštět se porušování zákonů a pravidel není normální.
2. kolo – Jak bys to vyřešil
Prezentace vylosovaných témat – kdybych byl
ředitel školy, starosta města, hejtman…, jak bych
řešil tento problém.
3. kolo – Postav školu (věž)
Týmová souhra a poznání, že na dodržování zákonů dbá vícero institucí.
4. kolo – Kdybych byl …
Poznání nutnosti zákonů a vyhlášek a jejich prospěšnosti pro lidi.
5. kolo – Porušíš zákon?
Upozornit na skutečnost, že je nutná zvýšená pozornost obchodníků při odhadu věku nakupujících
tabákové výrobky (prodejce cigaret obtížně poznává, kolik je komu let) a musí zákony dodržovat.
Pokud se chcete přijít přesvědčit, jak toto
jednotlivé týmy zvládají, Oblastní kolo soutěže
proběhne 31. března 2006 v sále Sokolovny
Kojetín od 9.00 hodin. Své zástupce zde budou
mít tyto školy: Gymnázium Kojetín, ZŠ nám. Míru
Kojetín, ZŠ Sv. Čecha Kojetín, ZŠ Tovačov, ZŠ
Dřevohostice, ZŠ Přerov-Trávník 27. Krajské kolo
proběhne 26. května 2006 v sále Sokolovny.
Do soutěže se můžou zapojit i jednotlivci ve
vědomostním on-line testu. Internetová forma
soutěže obsahuje 400 otázek o EU, domácím
násilí, alkoholismu, kouření apod. Výherce on-line
soutěže pak pojede s vítězi krajských kol na finále
do Prahy a navštíví senát ČR.
Zájemci mohou soutěžit na www.paragraf
1155.cz – červená upoutávka „vyhrej výlet na
finále“.
Eva Kočí
foto: archiv MěDDM

VÝUKOVÉ PROGRAMY
z oblasti výchovy k zodpovědnému
partnerství a sexuálnímu zdraví
MARATON AEROBIK
TURNAJ V BOWLINGU
pro žáky a mládež

Akce, které se konaly
O jarních prázdninách proběhl zimní tábor pro
rodiče s dětmi v Kunčicích pod Kralickým
Sněžníkem.
Jana Bradnová
„Ahoj všichni co rádi čtete kojetínský zpravodaj.
Chtěla bych Vám napsat o zimním táboře v Kunčicích. Bylo to tam moc prima a sranda. Hráli
jsme celotáborovou hru „Po stopách YETYHO“.
Taky nám moc dobře vařili a byli tam super lidi,
dobrý kámošky a hlavně dobrá nálada.
Už se těším až tam pojedeme příští rok!“
Katka Švecová (5. tř.)

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
pořádá okresní kolo soutěže
ve zpěvu lidových písniček písní

HANÁCKÁ
PÍSNIČKA
v sobotu 25. března 2006
v sále Sokolovny Kojetín

Každý soutěžící ve věku od 6-ti do 15-ti let
zazpívá dvě Hanácké písničky
bez hudebního doprovodu.
Vítězové postupují do regionálního kola
„O HANÁCKYHO KOHÓTA“ Prostějov
Přihlášky a bližší informace:
MěDDM Kojetín, Masarykovo n. 52
tel.: 581 762 498,
e-mail: kultura@meddm.kojetin.cz
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Z kroniky MěKS Kojetín – únor 2006
7. února 2006
Představení pro žáky II. stupně ZŠ – Divadlo Andromeda Praha „Smím prosit?“

20. února 2006
Slavnostní zahájení výstavy prací studentů Střední
školy řezbářské Tovačov v galerii VIC.

25. února 2006
Návštěva Seniorklubu Bystrc z Brna ve Vzdělávacím a informačním centru a synagoze s odborným
výkladem PhDr. Františka Řezáče a ThMgr. Dobromila Malého.

11. února 2006
Tradiční hanácké bál

24. února 2006
Slavnostní vernisáž výstavy fotografií a obrazů členů
tvůrčí skupiny Signál 64 Svatopluka Spáčila, Jiřího
Spáčila a Alice Stonové-Spáčilové.

www.kojetin.cz/meks
foto: J. Holotová, J. Šimková, L. Krčmař

VÍCE PENĚZ PRO DOMÁCNOSTI!

Komplexní nezávislá
finanční poradenská
činnost
ING. JAROSLAV BĚLKA,

Družstevní 1305, Kojetín
Informace na telefonu
720 374 786, 581 763 275

platné povolení Ministerstva financí
a Komise pro cenné papíry
- 12 -
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Kam za kulturou
čtvrtek 16. 3. 2006 – 20.00 hodin
soutěžní představení
OS Štěk a spol. Hranice na Moravě
Jean Genet: SLUŽKY
satirické drama
pátek 17. 3. 2006 – 16.00 hodin
soutěžní představení
Divadelní soubor Sokola Litovel
Jaroslav Foglar, Robert Bellan: RYCHLÉ ŠÍPY
hra na motivy kresleného seriálu
pátek 17. 3. 2006 – 20.00 hodin
soutěžní představení
DS J. K. Tyl Brodek u Př.
Antonín Procházka: KLÍČE NA NEDĚLI
komedie
sobota 18. 3. 2006 – 10.00 hodin
soutěžní představení
Divadelní soubor Amadis Brno
Dave Freeman: DOVOLENÁ S RIZIKEM
crazy komedie
sobota 18. 3. 2006 – 15.00 hodin
soutěžní představení
OS Malá scéna Zlín
Martin Sherman: KDYŽ TANČILA...
biografická hra
sobota 18. 3. 2006 – 20.00 hodin
soutěžní představení
Divadlo Dostavník Přerov
Pavel Dostál, Vlasta Hartlová:
KLÁŠTERNÍ TAJEMSTVÍ aneb DAVID A DOMINIKA
naivní hudební crazy komedie
neděle 19. 3. 2006 – 10.00 hodin
nesoutěžní představení
Studentský divadelní spolek „Pod mostem“ Kojetín
Hana Hásová, Jakub Šírek: KLADIVEM I SRPEM
historická divadelní freska
neděle 19. 3. 2006 – 15.00 hodin
nesoutěžní představení
Ořechovské divadlo Ořechov u Brna
Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek: NEBE NA ZEMI
komedie
neděle 19. 3. 2006 – 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 14. ROČNÍKU
změna programu vyhrazena
Tradiční soutěžní přehlídka městských divadelních souborů.
Přijďte do Sokolovny v Kojetíně,
svou účastí podpoříte divadelní soubory!

Výstava fotografií a obrazů členů tvůrčí skupiny Signál 64
SVATOPLUK SPÁČIL – JIŘÍ SPÁČIL
– ALICE STONOVÁ-SPÁČILOVÁ
Galerie rodáků Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 17.00 hodin
PREZENTAČNÍ VÝSTAVA
STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEZBÁŘSKÉ TOVAČOV
Galerie Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 17.00 hodin,
vstupné: dospělí 10 Kč, děti, studenti, důchodci 3 Kč
Čtvrtek 9. března 2006 – 17.00 hodin
AKADEMIE GYMNÁZIA KOJETÍN
sál Sokolovny Kojetín
Vstupné dobrovolné + místenka 10 Kč
Sobota 11. března 2006 – 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
v sále Sokolovny Kojetín
Bohatý program, občerstvení zajištěno, k tanci hraje DJ Jiří Jirák
vstupné maska: 15 Kč, dítě: 20 Kč, dospělí: 35 Kč
Srdečně zve Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Sv. Čecha Kojetín
MĚSTO KOJETÍN a MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
pořádají
14. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
KOJETÍN 2006
SOKOLOVNA KOJETÍN
14. – 19. března 2006
Vstupné: 40 Kč, permanentka 200 Kč
PROGRAM
úterý 14. 3. 2006 – 8.15 a 10.00 hodin
nesoutěžní představení
Divadlo Klauniky Brno v režii Bolka Polívky
DON QUIJOTE DE LA mANCHA
nejhranější autorská komedie současnosti, didaktická klaunikyáda
úterý 14. 3. 2006 - 19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 14. ROČNÍKU
– NESOUTĚŽNÍ ČÁSTI
úterý 14. 3. 2006 – 19.00 hodin
nesoutěžní představení
Divadlo Klauniky Brno v režii Bolka Polívky
DON QUIJOTE DE LA mANCHA
nejhranější autorská komedie současnosti, didaktická klaunikyáda
středa 15. 3 2006 – 10.00 hodin
nesoutěžní představení
OS Malá scéna Zlín
Bedřich Svatoň:
U NÁS V NESVÁROVĚ aneb KDO PŘEMŮŽE DRAKA
pohádka pro děti na motivy loutkové hry
středa 15. 3 2006 – 20.00 hodin
nesoutěžní představení
DS Madagaskarské želvy Brno
Jiří Harnach:
CO SE TO MRCASÍ V TROJÚHELNÍKU
konverzační sci-fi komedie s hiphop Dup X
čtvrtek 16. 3. 2006 – 8.15 a 10.00 hodin
nesoutěžní představení
Divadlo Koráb Brno
PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA
pohádka pro děti
čtvrtek 16. 3. 2006 – 20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 14. ROČNÍKU
– SOUTĚŽNÍ ČÁSTI

Pondělí 10. dubna 2006
Výchovný koncert pro žáky ZŠ nám. Míru Kojetín
CIMBÁLOVÁ MUZIKA RÉVA
Sokolovna Kojetín
Sobota 15. dubna 2006 ve 20.00 hodin
KONCERTY KAPEL (pro rockové fanoušky)
BETHRAYER (Kojetín), DARK GAMBALLE (Vyškov),
PITBUL DIESEL (Brno), HAZYDECAY (Olomouc),
BAD VICTIM (Velké Meziříčí)
Sokolovna Kojetín
Středa 26. dubna 2006 – 8.15 a 10.00 hodin
HRAJEME SI S KAMARÁDY
Pořad pro děti MŠ a žáky 1. - 4. tříd ZŠ
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Hrají Kamarádi Brno (nám i dětem známí a oblíbení)
Čtvrtek 27. dubna 2006 – 20.00 hodin
Koncert: ŽALMAN A SPOL
Sokolovna Kojetín
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Městská knihovna informuje...
Březen – měsíc internetu

Do knihovny na internet, po internetu do knihovny…
Cílem celostátní akce BMI je přiblížit úlohu knihoven v informační
společnosti, nabídnout veřejnosti
služby, které knihovny díky internetu
poskytují.
Do této akce se pravidelně

zapojuje i Městská knihovna
v Kojetíně.
Nabízí zdarma internet
v dětském oddělení, v oddělení pro dospělé čtenáře
a také v obou
místních
knihovnách
– Kovalovice a Popůvky.
Pro zájemce z řad seniorů je
připraveno bezplatné školení
„Základy práce s internetem“
a „Texty s PC“ (po předchozí

osobní nebo
telefonické domluvě).
V dětském oddělení po celý
měsíc probíhá
soutěž „Najdu
si na internetu“. Na nejúspěšnější soutěžící čekají při
závěrečném vyhodnocení ve středu
29. března 2006 zajímavé odměny.
V březnu pokračuje také cyklus
lekcí informační výchovy, jehož
součástí je v některých ročnících

také propagace internetu a práce
s internetem.
„Světem pohádek“ zase provedou malé čtenáře z druhých tříd ZŠ
stejnojmenné besedy, protože nejen
internetu, informací a počítačů je
dětem třeba.
Ale také citu, fantazie, pěstování
smyslu pro spravedlnost, vítězství
dobra nad zlem, tvořivost.
Nabízejme všeho s mírou, toho
i onoho. Možná bychom si to měli
uvědomit právě v měsíci internetu
– ale nejen v něm.
Hana Divilová
Foto: archiv Městské knihovny

MěKS Kojetín zveřejňuje krátkodobý pronájem
Sokolovna, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín, tel: 581 762046

Nebytové prostory
Kč/1 hod.
Společenská zábava
1.500 Kč
Vestibul
250 Kč
Vestibul – prodejní akce
Sál + vestibul
1.000 Kč
Kavárna
250 Kč
Sklep
300 Kč

Kč/nad 6 hodin
9.000 Kč
1.000 Kč
2.000 Kč
6.500 Kč
1.000 Kč
1.500 Kč

Nebytové prostory
Sál
Bistro
Sál + bistro
Nádvoří

Kč/1 hod.
150 Kč

Kč/1 hod.
400 Kč
200 Kč
500 Kč
200 Kč

Kč/nad 6 hodin
2.000 Kč
1.000 Kč
2.800 Kč
1.000 Kč

Kulturní dům v Kovalovicích - zámeček, tel: 581 762046

Kulturní dům v Popůvkách, tel: 581 762046

Nebytové prostory
Všechny prostory

Vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín,
tel: 581 762046, 581 202202

Nebytové prostory
Všechny prostory

Kč/nad 6 hodin
800 Kč

Kč/1 hod.
150 Kč

Kč/nad 6 hodin
800 Kč

Kalendárium – březen 2006
✽ 1. 3. Narodil se Oskar Kokoschka, rakouský malíř českého původu.
Významný představitel expresionismu, žil též několik let v Praze, jejíž panoráma maloval na svých plátnech. (1886). (120 let).

✽ 19. 3. Narodil se Josef Šíma, český malíř žijící převážně ve Francii.
Jeho dílo prošlo složitým vývojem od symbolismu k abstrakci a surrealismu.
(1891). (115 let).

✽ 3. 3. Narodil se František Drtikol, český malíř a fotograf. Přestože se
vyučil fotografem za skromných podmínek, stal se legendou tohoto oboru.
Proslul zejména fotografiemi aktů a krajin v duchu art deco a expresionismu.
(1881). (125 let).

✽ 20. 3. Narodil se Orlík, vévoda zákupský, syn císaře Napoleona I.
a Marie Luisy. Otcem byl předurčen stát se císařem, ale po pádu Napoleonovy vlády prožil svůj krátký život ve Vídni a v Zákupech v Čechách. (1811).
(195 let).

✽ 8. 3. Zemřel Ferdinand Maxmilián Brokoff, český sochař německého
původu. Významná postava vrcholného baroka, zanechal po sobě na území
Čech a Slezska rozsáhlé dílo. (1731). (275 let).

✽ 22. 3. Zemřel Jiří z Poděbrad, král český v letech 1458 – 1471.
Významný panovník pozdního středověku, stabilizoval poměry v českém
království v pohusitské době. Vzdal se kandidatury svých synů na český trůn.
(1471). (535 let).

✽ 9. 3. Narodil se (dle většiny dochovaných pramenů) Amerigo Vespucci,
italský cestovatel. Prozkoumal pobřeží Jižní Ameriky a údajně i velkou část
Severní Ameriky. Podle něho získal tento kontinent své jméno. (1451). (555
let).

✽ 23. 3. Pakistán byl vyhlášen islámskou republikou. Stalo se tak po
odtržení od Indie a slibu co nejdříve vyřešit sporné body vzájemného soužití,
což se v otázce Kašmíru nepodařilo dodnes. (1956). (50 let).

✽ 10. 3. Byl uskutečněn první úspěšný telefonní hovor na světě. Stalo
se tak mezi Alexandrem Grahamem Bellem a jeho asistentem Watsonem.
(1876). (130 let).

✽ 25. 3. Narodil se Béla Bartók, maďarský hudební skladatel a klavírista.
Tvořil skladby pro smyčcová kvarteta a opery. Jeho nejznámějším dílem je
opera Hrad rytíře Modrovouse. (1881). (125 let).

✽ 13. 3. Zemřel Vladislav Jagellonský, český král ze stejnojmenné dynastie. V období jeho vlády došlo k rozkvětu umění, v politice se král nebránil
oslabení mocenských pozic ve prospěch šlechty a měst. (1516). (490 let).

✽ 28. 3. Zemřel Modest Petrovič Musorgskij, ruský hudební skladatel.
Autor mnoha skladeb, koncertů a také opery Boris Godunov. (1881). (125
let).

✽ 15. 3. Byl vyhlášen státní bankrot na území Rakouska. Hodnota
měny poklesla na pětinu, stát se zbavil dluhu tím, že přesunul čtyři pětiny
tohoto dluhu na obyvatele. (1811). (195 let).

✽ 30. 3. Narodil se Francisco de Goya, španělský malíř. Patřil mezi
významné umělce své doby, maloval nádherné portréty i žánrové obrazy.
Zemřel velmi nemocný v exilu ve Francii. (1746). (260 let).

✽ 17. 3. Zemřel sv. Patrik, patron Irska. Po krušném dětství, kdy byl
prodán do otroctví, se mu podařilo stát se šiřitelem křesťanství a věnoval se
misijní činnosti. Jako jeden z prvních se zasazoval za zrušení otroctví. (461).
(1545 let).

Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2006.
Připravil -řez-
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naHRÁZI

NEBANKOVNÍ ÚVĚRY 10 – 150 TISÍC
(splatnost do 36-ti měsíců, možnost revolvingu)
pro zaměstnance i pro důchodce
(čistý příjem žadatele je třeba minimálně 7 tisíc Kč)
Úvěrová a pojišťovací kancelář
Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č. dveří 213), tel: 737 173 800

ul. Závodí 53
752 01 Kojetín
tel.: 581 764 550

restaurace − disco − KOJETÍN

music&dance club BŘEZEN 2006
Více informací a reservé na tel. 608 957 845

Pá 3. 3. 7 DJ´s

MASSIVE NIGHT 02

So 4. 3. DJ Bahy

s promítáním klipů z celého světa

Pá 10. 3. DJ Tobby

VÍKEND PRO DÁMY − MDŽ párty

Sobotní DISCO SHOW

− zapomněli na Vás 8.3.? My nikdy nezapomeneme

Pobočka Kojetín
tel: 737 173 800

KY

DÁREČ

So 11. 3. DJ Karásek
Pá 17. 3. DJ Tobby
So 18. 3. DJ Jirák

DANCE NIGHT s půlnočním překvapením

AMUNDSEN párty s dárečky

Josefovská noc v rytmech Oldies

O půlnoci dostane každý Pepík panáka zdarma!

Disco rodeo

So 25. 3. DJ Lang

PIVNÍ NOC

− písničky na přání

Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín

ým
ckov hem
s ro nádec

Pá 24. 3. DJ Litvín

Pá 31. 3. DJ Karásek

- Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel
- Pojištění odpovědnosti (např. v zaměstnání)
- Majetkové pojištění – domácnost, budova
- Životní a úrazové pojištění dětí a dospělých
- Úvěrové pojištění a vinkulace

− uvádí moderátor Mirek Karásek

− soutěž v pití piva na čas
O FINANČNÍ PRÉMIE!

Diskotéka s nejžhavějšími rádiovými hity
hitparády hráz top 20

a opět losování

POZOR NOVINKA!! POZOR NOVINKA!! POZOR NOVINKA!! POZOR NOVINKA!! POZOR NOVINKA!!

R
ZO KA
POVIN
P
NO
Vám nabízí denně sportovní přenosy NO OZO
Kulečníky POOL, KARAMBOL za 15 Kč/1h VIN R
✱ DENNÍ MENU − Výběr ze tří druhů jídel s polévkou a nápojem za 50,− Kč. ✱

KA

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL

ÚVĚRY NA BYDLENÍ
ÚVĚRY NA ODDLUŽENÍ
200.000 – 1.400.000 Kč na jednu smlouvu
Bez prokazování příjmů, bez ručitele
Splatnost do 13-ti let, úrok od 3,4 % ročně
Úvěrová a pojišťovací kancelář
Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č. dveří 213), tel: 737 173 800

Nabízí:
PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY, EUROOKNA A DVEŘE
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)

Kontakt:
HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434, e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo: Sladovní 1280, 752 01 Kojetín
- 15 -
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TO Kanoistika Kojetín
Zimní soustředění vodáků v únoru
2006 v Koutech nad Desnou
„Já to nestihnu!“ Parta vodáků, připomínající
tuleně s krosnami, se plna nadšení a elánu vrhá
vstříc přijíždějícímu vlaku. Pěchují tašky do vagónů
co jim síly stačí. ,,Já to nestihnu!!!“ Zazněl další
zoufalý výkřik. Trenér s mrštností geparda přispěchá rychle na pomoc poslednímu nešťastníkovi,

který ne a ne prostrčit svou tašku skrz dveře.
Všichni se úspěšně usadí na sedačky, naposledy
mávají plačícím rodičům, zatláčí slzu, vlak se rozjíždí
a opouští rodný Kojetín, který mizí v dáli a rozmazává se v husté mlze.
Cílová stanice Kouty nad Desnou, malá víska
pod Červenohorským sedlem, jež se nám stane na
týden druhým domovem. Hlavami se nám honí
nespočet otázek. Cestou z nádraží tipujeme, která
z těch zasněžených chat bude naše. Konečně.
Dorážíme k naší ubikaci – hotelu Pod Sedlem – kde
nás s otevřenou náručí přivítá paní Kociánová
s manželem, rodáci z Kojetína. Vysíláme zvědy na
obhlédnutí terénu v okolí chaty.
Po ubytování vyrážíme na prvním trénink.
Autobus nás vyváží na Červenohorské sedlo, odtud
už musíme po svých. Nazouváme běžky a nabíráme
kurz Kouty nad Desnou. Jelikož je to naše první
setkání s okolím, jsme mírně nervózní. Dáváme
si pozor, abychom se trenérovi někde nezatoulali.
Sluníčko nikde. Nakonec však všichni úspěšně
dorážíme do chaty. A když nastane čas večeře,
hrneme se do jídelny hladní jak vlci a talíře lízáme
do bíla. Ještě nás čeká přednáška o správném
mazání běžek. No a potom hupky dupky do hajan,

Inzerce

protože zítra nás čeká další náročný den a my musíme být čilí jako rybičky. Ráno po snídani, která je
opravdu vydatná, abychom měli dost sil, vyrážíme
na ranní fázi. Dvou kiláků má každý plné zuby,
takže oběd přijde vhod. A po něm už zasloužený
polední klid. Odpoledne přichází na řadu pětistovky
a dvoustovky. Stěží se doplazíme na chatu a pak
hurá na večeři. Večer ještě chvíli sedíme na pokoji a
dělíme se o společné dojmy z tréninku. Když v tom
najednou Laďka opouští své stanoviště, přibližuje se
k Petřině posteli, zvedá nohu, pokládá ji na okraj
lůžka, skřípot, jekot, řev. Všem přebíhá mráz po
zádech. Nikdo nedýchá. Nikdo neví co se děje.
Pohled na Petru a postel nám však všem otevírá
oči. „Přespávadlo“ prasklo. Svíjíme se v křečích
smíchu. Laďka barvou připomíná jahody. Ještě
štěstí, že máme tak všestranně šikovného trenéra,
který vše s úsměvem na tváři dává do pořádku.
Po tomto menším incidentu uleháme do peřin
a těšíme se na celodenní túru, jež na nás ráno čeká.
Po snídani fasujeme balíčky, které spolu s pitím
přibalujeme do batohu a vyrážíme směr Praděd. Za
Červenohorským sedlem nás však zastihuje hrozná
vánice a mlha. Halíme se do kapucí a ovazujeme
šátky, takže by si nás leckdo mohl splést s bandou
íránských teroristů. Vytoužený odpočinek je určen
na Švýcárně. Relaxujeme. Dovídáme se, že Praděd
je sužován hustou sněhovou vánicí, tudíž se rozhodujeme obrátit kormidlo a vracíme se, protože
nikdo z nás se netouží stát sněžným mužem, popřípadě sněžnou ženou. Návrat zvládáme bez větších
obtíží a ve zdraví dorážíme do chaty.
Další dny se nesou ve stejném duchu. Trénink
a zase trénink. Dvě fáze denně po celý týden. To
dá zabrat i těm nejzdatnějším, není proto divu, že
už každý vyhlíží den odjezdu. A už nastává ten okamžik. Návrat domů. Ráno ještě poslední opozdilci
dobalují. Po snídani však už všichni vyrážíme na
nádraží a nasedáme do vlaku, jehož trasa protíná
Kojetín.
Závodní družstvo
foto: Kateřina Poláková
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Střední odborné učiliště stavební
Výsledky XIII. ročníku turnaje starších pánů v sálové kopané
Dne 4. února 2006 uspořádalo SOU stavební Přerov, odloučené pracoviště Kojetín turnaj v sálové
kopané hráčů starších 35 let. Turnaj se hrál ve sportovní hale SOU v Kojetíně za účasti šesti družstev,
systémem každý s každým, hrací doba 2 x 10 minut.
Výsledky:
FK Němčice
FK Chropyně
FC BUBU
FK Pivín
SOU stavební
SK Haná Záříčí

XXX
1:1
1:2
4:2
8:0
1:3

1:1
XXX
6:4
8:1
4:3
4:2

2:1
4:6
XXX
8:0
4:0
1:2

2:4
1:8
0:8
XXX
2:3
1:11

0:8
3:4
0:4
3:2
XXX
1:5

3:1
2:4
2:1
11:1
5:1
XXX

8:15
11:23
9:19
34:6
23:7
8:23

Celkové pořadí:
1. FK Pivín
2. SOU stavební Přerov, odloučené pracoviště Kojetín
3. FK Němčice nad Hanou

5
1
4
10
8
2

Nejlepším střelcem turnaje se stal s deseti
brankami Jaroslav Frýbort z družstva FK Pivín.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Josef Novák
z družstva SOU a nejlepším golmanem turnaje byl
vyhlášen Zdeněk Kroupa z družstva FK Němčice.
Turnaj sponzorovali:
Město Kojetín, AGROPOS Kojetín, Autobusová
doprava – Dvořáček, LKM/TRANS Láník, BOWLING CITY – Ing. Meduna, MSH – pekárna,
Řeznictví – Kouřil, PRESBETON Nova a Mlýn
Kojetín.
Evžen Salaš

4. FC BUBU
5. SK Haná Záříčí
6. FK Chropyně

Ze sportu – Minigolf
Co se nám loni podařilo…
Minule jsme se zaobírali spíše vnitřními záležitostmi Klubu golfových borců Kojetín. Tentokrát se
podíváme na loňskou sezónu vnějším prizmatem,
tj. jakých jsme dosáhli nejlepších umístění a z toho
plynoucích výkonnostních tříd.
Takže se podívejme nejprve na neoficiální
scénu. Tam jsme dosáhli několika vítězství:
1. místo I. Roemer I. – senioři – 2. Hanácké Cup
Přerov, 1. místo I. Roemer – senioři – Okresní
přebor Přerov, 1. místo J. Nakládalová – žáci –
Okresní přebor Přerov, 1. místo I. Roemer – senioři
– Krajský přebor Přerov, 1. místo J. Nakládalová
– žáci – Krajský přebor Přerov, 1. místo I. Roemer
– absolutně – Krajský přebor Přerov.
Na řadu už přichází oficiální turnaje, nejprve na
úrovni oblasti Morava-jih. Zde jsme letos zářili,
ve svých věkových kategoriích jsme zaznamenali
celkově 10 vítězství(!):
1. místo I. Roemer – senioři – 1. Open Blansko,
1. místo L. Nakládal – junioři – 1. Open Blansko,
1. místo I. Roemer – senioři – 2. Open Tovačov,
1. místo J. Nakládalová – žáci – 2. Open Tovačov,
1. místo J. Nakládalová – žáci – 3. Open Holešov,
1. místo L. Nakládal – junioři – 6. Open Jedovnice, 1. místo J. Nakládalová – žáci – 6. Open
Jedovnice, 1. místo I. Roemer – senioři – 7. Open
Bystřice p.H., 1.místo J. Nakládalová – žáci – 7.
Open Bystřice p. H., 1.místo J. Nakládalová – žáci
– 9. Open Přerov.
Další úrovní je zemská série Moravia Tour,
určená pro celou Moravu. Zde jsme se už tak
neprosazovali, ale máme tu dvě výhry a jednu
stříbrnou pozici:
1. místo I. Roemer – senioři – 1. Moravia Tour

Polička, 1. místo I. Roemer – senioři – 3. Moravia
Tour Bystřice p. H., 2. místo J. Nakládalová – žáci
– 4. Moravia Tour Přerov.
Nejvyšším nemistrovským stupněm je celostátní série Grand Prix. Tady jsme získali historické první vítězství a ještě 3 umístění na stupních
vítězů:
1. místo J. Nakládalová – žáci – 2. Grand Prix
Hracholusky, 2. místo I. Roemer – senioři – 3.
Grand Prix Tovačov, 2. místo I. Roemer – senioři
– 4. Grand Prix 90 Brno, 3. místo I. Roemer
– senioři – 2. Grand Prix Hracholusky.
No a konečně se dostáváme k mistrovským
turnajům. V oblasti jsme kralovali, na moravském
přeboru jsme získali 2 bronzy a stop úspěchům nám
vystavilo až olomoucké mistrovství republiky:
1. místo I. Roemer – senioři – Oblastní přebor
Start Brno, 1. místo J. Nakládalová – žáci – Oblastní přebor Start Brno, 2. místo Z. Modlitba
– žáci – Oblastní přebor Start Brno, 3. místo L.
Nakládal – junioři – Oblastní přebor Start Brno,
3. místo L. Nakládal – junioři – Přebor Moravy
Jedovnice, 3. místo J. Nakládalová – žáci – Přebor Moravy Jedovnice, 5. místo J. Nakládalová
– žáci – Mistrovství ČR Olomouc.
A jako třešnička na dortu působilo vystoupení
naší úspěšné reprezentantky na evropském
šampionátu v portugalském Pombalu, kde skončila
těsně pod pódiem (v družstvech má ale bronz): 4.
místo J. Nakládalová J. – juniorky – Mistrovství Evropy juniorů Pombal (P).
Na závěr ještě uvedu, jak se našim nejlepším
členům dařilo v celostátním žebříčku. Srovnám je
podle počtu získaných bodů a jaké výkonnostní
třídy za ně dostali. Tyto výkonnostní třídy pak
opravňují jednotlivce k individuálnímu startu na

turnajích určitého stupně, pokud už v této soutěži
nehrají za družstvo.
Ivan ROEMER – 3. místo v celostátním žebříčku
senioři (456 bodů) M. VT seniorů, Luděk NAKLÁDAL – 15. místo junioři (399) I. VT juniorů, Jana
NAKLÁDALOVÁ – 5. místo (2. mezi žákyněmi)
žáci (372) I. VT juniorů, Jan DVOŘÁK – 29.
místo junioři (291) III. VT juniorů, Zdeněk
MODLITBA – 12. místo žáci (275) II. VT žáků,
Romana ŠUSTOVÁ – 43. místo junioři (149)
IV. VT juniorů, Alena ŠUSTOVÁ – 51. místo
junioři (63) V. VT juniorů, Tereza LIGAČOVÁ
– 41. místo žáci (51) V. VT juniorů, Barbora
LUXOVÁ – 43. místo žáci (49) V. VT juniorů.
Druhou letošní přípravnou akcí byl pro náš
klub 2. Hanácké Cup (halový přátelský turnaj)
v nedalekém Přerově. Sobota 11. února přivítala
celkem 49 hráčů a hráček z celé Moravy. Od nás
přijeli 3 účastníci. Tentokrát jsme se na stupně
vítězů nedostali, nejlepšího umístění dosáhl hrající
trenér I. Roemer v seniorech, kde po nevalném
výkonu obsadil až pátou příčku. Dobře se předvedla
J. Nakládalová, když ve své nové kategorii juniorů
zahrála slušný výsledek, na nejlepší hochy to však
zdaleka nestačilo.
Výsledky: junioři: 1. Michal Rečka – Kopřivnice
(86 ú., prům. 21,5), 7. Jana Nakládalová
– Kojetín (105, 31,5), 11. Luděk Nakládal
– Kojetín (122, 30,5).
senioři: 1. Jiří Karásek – Šternberk (97 ú., 24,3),
5. Ivan Roemer – Kojetín (106, 26,5).
Další přípravou bude následující, už 3. Hanácké
Cup v Přerově, který se uskuteční v sobotu 11.
března. Zde by se měli představit i hráči, kteří skoro
celou zimní přestávku minigolfově prospali.
Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

Výsledky krajského poháru žen ve volejbale
IV. ročník 2005 – 2006
Výsledky 3. turnaje
ze dne 12. února 2006:
Olomouc – Kojetín 2:1 (-22,20,10)
V. Bystřice B - Bohuňovice 1:2 (19,-17,-13)
Kojetín – Bohuňovice 2:0 (16,19)
Olomouc – V. Bystřice B 2:0 (17,16)
Kojetín – V. Bystřice B 2:0 (12,11)
Olomouc – Bohuňovice 2:0 (17,15)

Tabulka soutěže po 3. turnaji:
Pořadí Družstvo

Utkání

V

P

K

Sety

Míče

1.
2.
3.
4.
5.

9
6
6
9
6

7
5
4
0
2

2
1
2
9
1

0
0
0
0
0

16:3
10:4
9:5
1:18
4:9

475:338
311:257
325:288
288:461
232:287

Kojetín
Olomouc
V. Bystřice A
V. Bystřice B
Bohuňovice

Body
16
11
10
9
8

Poznámka: Delegovaný rozhodčí p. Bednář se nedostavil, tři utkání řídil trenér Bohuňovic p. Doležílek. (Předáno
k řešení KR OL KVS).
Vladimír Tabara, předseda STK OL KVS
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Historické fotografie Kojetína a okolí

Tři sochy na cestě z Kojetína do Měrovic. V současnosti jedna socha neexistuje a druhá je silně poškozená.

Kříž v ulici Polní v Kojetíně z r. 1774. Tento kříž byl v minulosti zničen
a odstraněn, na jeho místě stojí nyní dřevěný kříž.

Kaple Sv. Prokopa v Popůvkách z roku 1876 ve 30. letech 20. století

Pohled na nově opravený kostel z roku 1910, vlevo tehdejší hostinec „Englišův dům“, vpravo na místě dnešní spořitelny hostinec „Na rožku“.
Zvonice na návsi v Uhřičicích

Z archivu Jiřího Gračky (4) a Jana Vražiny (1) vybral Jiří Šírek
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Pověsti z našeho kraje
O králi Ječmínkovi
Poslechněte si pověst starodávnou, o lidech dobrých i zlých, prostých
i urozených, o tom, jak vždycky nakonec pravda nad lží a spravedlnost nad
bezprávím vítězí, jak posléze vždy dobré je odměněno a zlé trestáno, i když
to někdy trvá dlouho a vypadá beznadějně, že láska, třeba u nás k naší rodné
zemi, i hory dovede přenášet. Neboť co by člověk byl, kdyby lásky neměl?
Poslechněte si o mocném markrabím na chropyňském zámku, který byl člověk
černého srdce, nemilosrdný ke svým poddaným, ale i o jeho hodné a laskavé
choti, která kde jenom mohla, tam i při své slabosti napravovala křivdy svým
manželem napáchané. A přece se našel člověk, kterému ta dobrá paní často
a v jeho bídě pomohla, a ten zloduch záviděl, že i jiným pomáhá. Šel tedy na
zámek požalovat pánovi, že jeho žena prý nic nedělá, jen po kraji chodí a lidem
oblečení i peníze rozdává, a tak svého muže o majetek okrádá.
Lakomý markrabí ochotně popřál sluchu zlému
našeptavači. Hned svolal svoje dráby
i mušketýry a přikázal jim, aby
jeho paní jali a ze země
jako nehodnou
osobu vyved-

li. Že se všeci zlostného pána báli, uposlechli a navečer vyšel ze zámku smutný
průvod s nebohou paní, a kdo je potkal, každý zaplakal a zaťatou pěstí k zámku
hrozil. Došli nedaleko, jen k velikému lánu ječmene pod lesem (dodnes se
tam říká Na markrabince), a zastihla je noc; tož všeci postlali paní, co kdo
měl, do obilí, aby si odpočinula, že půjdou ráno dále. A té noci se narodil
zámecké paní chlapeček, krásný jako ona. Tak je tam ráno našli bezmocné,
a hned se o ně všeci starali a klekali před nimi jako v kostele. Potom maminku
i s děťátkem naložili na žebřiňák, pozakrývali, aby je nikdo neuviděl a odvezli
pryč. Hodní lidé byli všude, a ti je přechovávali. Synáčka pokřtili a dali mu
jméno Ječmínek, protože se v ječmeni narodil.
Ti drábi a mušketýři se domluvili, že markrabímu nic nepovědí, co se
stalo, a namluvili mu, že prý paní v noci sežrali v lese vlci, tak že jdou domů.
O tom, že se jí narodil syn, neřekli ani slova. Zlý pán se smál, až se usmát
mohl, to že je dobře, aspoň prý má navždycky od ženy pokoj, že už ho nebude
okrádat. Časem ho však přece jen začalo svědomí hryzat, i dal se na pití, až
se z toho smrtelně roznemohl. V horečkách volal po své ženě a tuze ji prosil
za odpuštění, až se nad ním slitovali a pověděli mu, že jeho manželka není
mrtvá, ale že žije v cizí zemi, a s ní i jeho syn, který se té zlé noci narodil.
Pánovi se v nemoci ulehčilo, hned kázal obeslat svoje rychtáře a nařídil jim,
aby neprodleně vyšli do světa s vojskem hledat jeho ženu i syna, ať je najdou
a v nejvyšší úctě přivedou na zámek jako své pány a vladaře, protože on už
brzy umře. Rozjeli se tedy a křížem krážem daleký široký kraj projezdili, ale
nenašli markraběnku ani Ječmínka. Už bylo na pokání pozdě, a pán na
Chropyni umřel bez odpuštění ve velikém zoufalství, říkají, že prý si sám
život vzal. Lidé však nepřestali hledat Ječmínka, protože v jeho
příchod skládali velikou naději, jak spravedlivě
jim povládne a roboty sleví. Než všechno bylo
marné a vytoužený, zaslíbený král se neukázal.
Když někdo beze stopy zmizí, dodnes se u nás
říká, že se ztratil jako Ječmínek.
Ta víra v Ječmínka přetrvala staletí, a když
umřel císař Josef II., který velice selskému
lidu ulevil, rozkřiklo se po hanáckém kraji, že
on byl Ječmínkem a že neumřel, ale je kdesi
vězněný od zlých pánů. A když ten rok, než
padla robota, nastal po zemi hlad, znovu ožila
pověst o králi Ječmínkovi, který přijde a ujme
se vlády. I stalo se, že mělo u nás jedno malé
děvčátko vidění, jak milostný mládeneček
v královských šatech po polích krupobitím
potlučených chodí, a kterých klásků obilí se
ručkou dotkne, ty se hned vyrovnají a oživnou.
Také v onom zjevení spatřovala naše Haná svůj
advent, příchod vytouženého krále Ječmínka,
a tak z víry porobeného a trpícího národa se
znovu a znovu rodil i vyprávěl příběh plný
sladké naděje v lepší časy.
A voda v řekách tekla i řeč šla od člověka
k člověku, a pradávná pověst se vyprávěla. Kéž
si ji povídáme ještě hodně, hodně dlouho!
(Bohumír Štégr: Zázračná slunečnice)

Chropyňský zámek

- 19 -

Ječmínkův sál
v prostorách Chropyňského zámku

3/2006

Kojetínský zpravodaj

Společenská kronika

Vítání dětí
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V sobotu 25. února 2006 byl slavnostně přijat
do svazku občanů města Kojetín

Jiří Daněk
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Vše nejlepší k 83. narozeninám, které 17. března 2006
oslaví naše maminka, babička paní

Dne 15. února 2006 oslavila
významné životní jubileum
– 95. narozeniny
paní

Růžena
NAVRÁTILOVÁ,

Tatiana
Hovorová

nejstarší občanka
města Kojetín.
Pevné zdraví a spokojenost
do dalšího života přejí Město Kojetín
a Komise pro občanské záležitosti Rady města

Hodně zdraví a lásky do dalších let přejí
rodina Skácelová, Kulhanová
a pravnoučata Mareček, Davídek, Petříček

Blahopřejeme!
Těžké bylo s Tebou loučení, ještě těžší je bez Tebe žít.
Pustý je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 13. března si připomeneme
druhé výročí co nás opustil
náš manžel, tatínek, dědeček, pradědeček pan

ZDENĚK PĚCHA
Vzpomínají manželka a synové s rodinami
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