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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení přátelé.
Je to téměř neuvěřitelné, ale je to skutečnost. Opět
uplynul celý rok a my, obrazně
řečeno, stojíme na prahu roku
dalšího, roku 2007.
Doufám, že jste všichni
prožili vánoční svátky ve společnosti svých nejmilejších,
dárky od „Ježíška“ Vám udělaly radost a opravdu zavládl

klid a mír ve Vašich srdcích.
Kouzelná atmosféra vánočních svátků obvykle končí
oslavami a příchodem Nového roku a potom záleží na
každém z nás, jak dlouho mu
sváteční nálada, vřelý úsměv,
ochota a vstřícnost vůči ostatním vydrží.
Novoroční období je přímo předurčené pro hodnocení
uplynulého roku a poděkování
za spolupráci, ale také pro přá-

ní, předsevzetí a plány do příštích týdnů a měsíců.
Takže i já Vám všem ze srdce
přeji do všech dnů letošního roku
pevné zdraví, velkou dávku štěstí a v osobním i pracovním životě pouze úspěchy. Potkávejte
milé a usměvavé lidi a mějte se
v roce 2007 moc hezky.
Ing. Mojmír Haupt
starosta města
Foto: J. Bibr
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Z jednání Rady města
První zasedání Rady města Kojetín se konalo dne 28. listopadu 2006
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Rada města se na něm zabývala mimo jiné těmito usneseními:
vzala na vědomí předložený návrh rozpočtu Města Kojetín na rok 2007, dle důvodové
zprávy tisku R/4,

ře 474 m2, ul. Dvořákova, k.ú.
Kojetín, za účelem - výhradně
k zástavbě rodinným domem
a zřízení zahrady k domu,

uložila komisi pro přípravu
rozpočtu na rok 2007 předložit
radě města v lednu 2007 vyrovnaný návrh rozpočtu,

schválila poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2007
v částce 456 Kč,

souhlasila se zveřejněním
záměru prodeje pozemku p. č.
5763/9, ost. plocha, o velikosti
16 m2, k.ú. Kojetín,
souhlasila se zveřejněním
záměru uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Městem Kojetín a ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v právu umístit a provozovat rozvodné zařízení na pozemcích
p. č. 520/6 a 520/8, k.ú. Popůvky
u Kojetína,
souhlasila se zveřejněním
záměru pronajmout část pozemku p. č. 513/6, ost. plocha
a p. č. 4943, ost. plocha, k.ú.
Kojetín, za účelem využití pro
betonárku na CB kryt dálnice,
souhlasila se zveřejněním
záměru prodeje pozemku p.
č. 800/28, orná půda, o výmě-

uložila odboru VVŠK svolat jednání vedení města a firmy
Technis Kojetín, kde bude dohodnut další postup při zajišťování trestů obecně prospěšných
prací ve městě Kojetíně,
zřídila pro volební období
2006-2010 následující komise
RM:
Komisi pro otázky bydlení
Komisi životního prostředí
Komisi pro občanské záležitosti
Komisi školství a kultury
Komisi péče o rodinu a děti
Komisi pro poskytování dotací
Komisi pro veřejný pořádek
a prevenci kriminality,
zrušila ke dni 31.12.2006
Komisi pro vydávání Kojetínského zpravodaje a televizní
vysílání,

uložila Haně Svačinové, pověřené řízením MěKS Kojetín,
jmenovat redakční radu Kojetínského zpravodaje a odměny
jejím členům hradit z prostředků MěKS Kojetín,
uložila Ing. Jiřímu Šírkovi oslovit zástupce volebních
stran na obsazení výše uvedených komisí a návrhy na jmenování předložit na jednání
RM 01/07,
schválila termínový a obsahový plán jednání RM na rok
2007,
schválila uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem
Kojetín a Obcí Křenovice, Měrovice nad Hanou, Stříbrnice,
Uhřičice a Polkovice, na jejichž
základě bude Městský úřad
Kojetín vykonávat ve správním
obvodu výše uvedených obcí
přenesenou působnost na úseku přestupkové agendy,
schválila uzavření smlouvy o dílo č.03/2006 s ing. arch.
Petrem Bumbálkem, Ateliér
PB, Smetanova 1237, 767 01
Kroměříž, kdy předmětem je
vypracování dokumentace in-

teriéru hotelu na akci „Obnova
Pivovarského hotelu Kojetín“
za částku 142.800,-Kč vč.DPH,
schválila uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s Ladislavem Bradnou, Nová 1216,
752 01 Kojetín na akci „Oprava
interiéru kaple v Kovalovicích“
za částku 15.000,-Kč vč.DPH,
souhlasila s uzavřením
MŠ Kojetín v termínu od
27.12.2006 do 29.12.2006,
schválila uzavření Dohody
o narovnání mezi Městem Kojetín a Požární technikou KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031,
PSČ 289 11 Pečky, jejímž předmětem je vyřešení případných
budoucích sporů týkajících se
čl. V. Dohoda plnění v uzavřené Smlouvě o dílo č. 0013/2006
ze dne 28.6.2006 ve změně Dodatku č. 1 ze dne 22.9.2006,
schválila vyřazení majetku
města z účetní evidence dle návrhu hlavní inventarizační komise ze dne 22.11. 2006 týkající
se starého zařízení koupaliště
a zastaralé počítačové techniky.
Jiří Šírek,
místostarosta města

Z jednání Zastupitelstva města
Druhé zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konané dne 12. prosince 2006 se zabývalo těmito body jednání:
vzalo na vědomí zprávu
o činnosti Rady města Kojetín, která od ustavujícího zasedání zastupitelstva města
dne 7.11.2006 jednala dvakrát
- 28.11. a 12.12.2006,
vzalo na vědomí plnění
usnesení Zastupitelstva města Kojetín ze dne 14.12.2005,
23.8.2006 a 26.9.2006,
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schválilo uzavření dodatku
č.1. ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 838-181-05 ze
dne 20. prosince 2005. Dodatkem bude prodloužena splatnost úvěru o 1 rok, tj. ke dni
20.12.2007. Ostatní podmínky
smlouvy zůstávají v platnosti,

dobí leden 2007
• výdaje 7,5 mil. Kč
• příjmy 7,5 mil. Kč

Charitě Kojetín na rok 2006
ve výši 100.000,- Kč na mzdové
náklady,

schválilo pravidla rozpočtového provizora potřebná
k zajištění plynulosti hospodaření Města Kojetín,

schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité dotace Charitě Kojetín v souladu
s platnými zásadami,

schválilo rozpočtové provizorium Města Kojetín na ob-

schválilo návrh na poskytnutí dodatečné peněžité dotace

schválilo rozpočtové opatření ve výši 4,145.360,- Kč, dle
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přílohy č.1 tisku Z/5,
vzalo na vědomí
a) důvodovou zprávu k usnesení o schválení Změny
č. 5 Územního plánu sídelního
útvaru Kojetín
b) zprávu o projednání
Změny č. 5 Územního plánu
sídelního útvaru Kojetín
c) stanovisko nadřízeného
orgánu územního plánování,
KÚ Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, vydané ve smyslu ust. § 25,
odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb,.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
vymezilo v souladu s ustanovením § 29, odst. 2, stavebního zákona závaznou část
Změny č. 5 Územního plánu
sídelního útvaru Kojetín tak,
jak je uvedena v regulativech
uspořádání území návrhu
Změny č. 5 Územního plánu
sídelního útvaru Kojetín,
schválilo v souladu s ustanovením § 31, odst. 1 a § 26,
odst. 2 stavebního zákona,
v souladu s ustanovením § 35,
odst. 2 a § 84, odst. 2, písm.
b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Změnu
č. 5 Územního plánu sídelního
útvaru Kojetín, v celém rozsahu předloženého návrhu,
vydalo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b)
a § 10 písm. d) zákona o obcích a podle § 29 odst. 3 stavebního zákona závaznou část
Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín
Obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru
města Kojetín a místních částí
Popůvky a Kovalovice ze dne
22.9.1994, ve znění Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2001,
č. 1/2005 a č. 1/2006,

životního prostředí a dopravy:
a) opatřit dokumentaci
Změny č. 5 Územního plánu
sídelního útvaru Kojetín schvalovací doložkou
b) činit veškerá opatření
k zamezení činnosti, která by
nebyla se schválenou dokumentací Územního plánu sídelního
útvaru Kojetín v souladu,
schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2006, kterou se
mění obecně závazná vyhláška
č. 4/2004 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 3/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2004,
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů,
schválilo uvolnění 60 000,Kč z Ekologického fondu Města Kojetín na nákup dřevin
v ulici Nádražní, Kojetín,

vzalo na vědomí výroční
zprávy Základní školy Kojetín,
náměstí Míru 83,Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha
586, Mateřské školy Kojetín,
příspěvkové organizace; Městského domu dětí a mládeže Kojetín, za školní rok 2005/2006,
neschválilo prodej pozemku p. č. 7074 ost. plocha, o výměře 865 m2, k.ú. Kojetín,
schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 6314/1
ost. plocha, o výměře 2811 m2
a p. č. 6314/2, ost. plocha, o výměře 558 m2, p. č. 6314/4, ostatní plocha, o výměře 900 m2
a pozemek p. č. 6314/5, ost.
plocha, o výměře 1909 m2,
v k.ú. Kojetín z vlastnictví Olomouckého kraje, Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do majetku
Města Kojetín,
neschválilo prodej pozemku p. č. 56/2, ost. plocha, o výměře 132 m2, k.ú. Kojetín,
schválilo odkoupení po-

zemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ parcel
Pozemkový katastr č. 362/2,
o velikosti 58 m2, k.ú. Kojetín, od
pana AK…, za cenu 100,- Kč/m2
a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitostí,
neschválilo prodej části
pozemku p. č. 6336, ost. plocha, v k.ú. Kojetín,
stanovilo výši odměn a dalších peněžitých plnění neuvolněným členům Zastupitelstva města Kojetína a členům
výborů zastupitelstva města,
kteří nejsou členy zastupitelstva města, stejně jako výši peněžitých darů členům komisí
- fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města,
s účinností od 7.11.2006,
schválilo termínový a obsahový plán jednání ZM na rok
2007,
vzalo na vědomí termínový a obsahový plán jednání
RM na rok 2007.
Jiří Šírek, místostarosta města

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Zvu Vás na 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, které se uskuteční
v úterý dne 30. ledna 2007 v 15.00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního
centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Pořad jednání:
1. Návrh rozpočtu města na rok 2007 a rozpočtový výhled na roky 2008 – 2010.
2. Plán hospodářského, sociálního, a kulturního rozvoje města na volební období 2006 – 2010.
3. Zpráva o přípravě investičních akcí na rok 2007.
4. Zpráva o činnosti MěKS za rok 2006 a plán práce MěKS na rok 2007.
5. Zpráva o činnosti Pečovatelské služby Města Kojetín za rok 2006.
6. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města.
Ing. Mojmír Haupt, starosta města

uložilo odboru výstavby,

Číslo 1/2007
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Investiční akce města v roce 2006
Rekonstrukce koupaliště probíhala od léta 2005
a vyžádala si 39,5 mil. Kč

Opravená vozovka v Kuzníkově ulici

Oprava ulice Nádražní, včetně přednádražního
prostoru navázala na opravu kanalizace

Rekonstrukce povodní poškozené komunikace
v ulici Závodí

Zahájení individuální výstavby rodinných domů
v Dvořákově ulici

Opravená budova ZŠ Sv. Čecha

Foto: J. Šírek
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Informace pro občany
Noví starostové Mikroregionu Střední Haná

Po komunálních volbách v říjnu
2006 došlo v sedmi obcích našeho
mikroregionu ke změně na funkci
starosty. Představujeme tedy pětici
nových tváří na radnicích.

Uhřičice
Ctirad Chalánek (Sdružení nezávislých
kandidátů – Občané sobě), starosta obce
Uhřičice

!!!

Tovačov
Mgr. Leon Bouchal (Sdružení nezávislých
kandidátů „Tovačov - město kultury a prosperity“), starosta města Tovačov

Oplocany
Hana Skřépková (ČSSD), starostka obce
Oplocany.

Chropyně
Ing. Radovan Macháček (ODS), starosta
města Chropyně

Křenovice
Zdeněk Vrána (ČSSD), starosta
obce Křenovice
(dokončení příště)

UPOZORNĚNÍ

!
!!

Pokladna MěÚ bude v době od 2. ledna 2007 (úterý) do 4. ledna 2007 (čtvrtek)
z provozních důvodů uzavřena.
Provoz pokladny bude zahájen:
v pondělí 8. ledna 2007 v 8.00 hodin.
Jiřina Páleníková tajemnice MěÚ

Zubní ordinace MUDr. Fojtíkové - ZRUŠENA!!!
Pacienti si své zdravotní karty mohou vyžádat
na Krajském úřadě Olomouc,odbor zdravotnictví ( od ledna 2007)
Martin Fojtík
Číslo 1/2007
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Mateřská škola
Kojetín,
příspěvková
organizace
Hanusíkova 10,
752 01 Kojetín

Jaký byl předvánoční čas v naší škole
Přivítali jsme Nový rok
2007 a přejeme sobě i Vám
všem, aby z nás všech příjemná
sváteční nálada zářila po celý
nový rok.
V prosinci naše nejstarší děti ukončily předplavecký
výcvik v Přerově který probíhal od září po celý podzim.
Za svoji šikovnost a odvážnost
nebát se vody byly děti odměněny „Mokrým vysvědčením“.

strana 6

Pravidelně vítáme v naší
škole „Kašpárka“ s maňásky
a také herce s loutkovými pohádkami.
Tak jako každým rokem,
tak i začátkem prosince navštívil obě školičky Mikuláš
s andělem a čerty, kteří všem
rozzářeným dětem nadělili
mikulášské balíčky. Děti si na
mikulášské nadílce společně
zazpívaly koledy.
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Svou šikovnost předvedly
děti na vánočních besídkách
a při výrobě dárečků pro své
nejbližší. Svými výrobky děti
vyzdobily vánoční stromek
ve vestibulu školy i své třídy.
Děti z MŠ Masarykovo
nám. zapojily i své rodiče,
uspořádaly společně s učitelkami soutěž o nejpěknější mikulášský perník.
V polovině prosince jsme
přijali pozvání obou ZŠ na
„Den otevřených dveří“, kde
si děti prohlédly prostory škol,

nahlédly do 1. tříd. Školáci ZŠ
Sv.Čecha nám ve svém pásmu
zahráli vánoční příběh z Betléma. Spolu se školním pěveckým sborem jsme si jako každoročně poslechli a zazpívali
koledy.
Sváteční náladu zpříjemnily děti zaměstnancům MěÚ
s přáním krásných Vánoc a malým dárečkem.
Přejeme všem příznivcům
Mateřské školy Kojetín hodně
pohody a úspěchů v roce 2007!
vedení MŠ Kojetín

Foto: Ivana Krčmařová

ZÁPIS
DO PRVNÍCH
TŘÍD
se na Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83 koná
ve čtvrtek 25. ledna 2007
od 15.00 – 18.00 hodin
a v pátek 26. ledna 2007
od 14.00 – 17.00 hodin.
Rodiče budoucích prvňáčků
mají dnes možnost vybrat si
školu, kterou bude jejich dítě
navštěvovat.
Přijďte se k nám kdykoliv podívat, rádi vás přivítáme.
Mgr. Rudolf Pavlíček, ředitel
školy (tel. 581762134)

Číslo 1/2007

Sběrová liga školy - 12. 12. 2006
V úterý 12. prosince 2006
se uskutečnilo 2. kolo naší
školní sběrové ligy. V kategorii týmů zvítězila na I. stupni
třída 1.b (třídní učitelka Mgr.
Mračková) s 1400 kg nasbíraného papíru a kategorii týmů
II. stupně to byla třída 8.b

(třídní učitelka Mgr. Hajdasová) s 937 kg nasbíraného papíru. Celkem se nám podařilo
dokonale naplnit dva kontejnery a ve sběrně navážili 13 tun!
Nejlepší jednotlivci byli oceněni poukázkou na odběr zboží
a drobnými věcnými odměna-

mi. Třídy potom získávají body
pro závěrečnou cenu.
Děkujeme všem účastníkům a příznivcům naší školy,
kteří se touto formou zapojili
do naší soutěže.
DP

Jedete lyžovat?
Potřebujete půjčit lyžařskou výzbroj?
SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83 půjčuje lyže, hole a lyžařské boty.
Cena za komplet je od 40 do 80 Kč/den dle kvality.
Informace na tel. 731 483 561.
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Fotoreportáž
ze Dne otevřených dveří
na ZŠ nám. Míru

Foto: K. Hrouzová
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ZŠ Svatopluka Čecha 586,
Kojetín

Oznámení o zápisu do l. tříd.
Vážení rodiče, budoucí
žáci školy.
Ředitelka Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha
586, okres Přerov oznamuje,
že zápis do l. třídy pro školní
rok 2007-2008 se uskuteční
ve dnech 25. a 26.ledna 2007
od 15 do 17 hodin v budově
Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha 586.
K zápisu přijdou děti, které do 31.8.2007 dovrší šesti let
věku. Děti, které dovrší šesti let
v době od 1. 9 do 31.12.2007
mohou být zapsány, pokud
mají doporučení z PPP.
K zápisu prosím přineste
rodný list a doklad o bydlišti /občanský průkaz jednoho
ze zákonných zástupců/.
Vaše dítě čeká při zápisu
odpoledne plné zajímavých
úkolů a činností.
Škola je součástí sítě Zdravých škol, je nově opravena,
celá vybavena novým nábytkem, je vybavena novými počítači a dalšími moderními
pomůckami, od l. roč. děti
k výuce využívají učebnu výpočetní techniky, má vytvořeny dobré podmínky pro

sportovní vyžití a volný čas
– moderní školní hřiště přímo u školy, na velmi dobré
úrovni pracuje školní družina, přizpůsobujeme provoz
potřebám dětí a rodičů, škola
nabízí i volnočasové aktivity
v podobě kroužků /anglický
pro prvňáky, výtvarný při ŠD/.
V l. třídě učí vždy zkušená
paní učitelka, využívá při výuce moderní formy a metody
práce, dbáme na to, aby byla
výuka přizpůsobena potřebám
jednotlivých žáků.
Jsme otevřená škola, rodiče jsou ve škole vítáni, moc
stojíme o spolupráci s nimi.
Vám, kteří si zapíšete dítě
u nás, děkujeme za důvěru.
V l. roč. budou děti vyučovány podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola
pro všechny.
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na ředitelku školy nejlépe po tel.
domluvě /581762284, email:
reditelka@zssvcecha.kojetin.cz//
Mgr. Olga Odehnalová,
ředitelka školy

Základní škola Sladovní 492 Kojetín
Máme opět mistra republiky!
Stal se jím Lukáš Krištof,
žák 8.ročníku ZŠ Sladovní
ulice v Hradci Králové, kde se
ve dnech 23.11. – 24.11.2006
konalo Mistrovství České republiky ve stolním tenisu žáků
speciálních škol. Navázal tak
ne své dřívější spolužáky a po
loňském třetím místě získal
letos zlatou medaili a titul Mistr republiky. Po P.Skopalovi
a J.Ondičovi je to již třetí sportovec z naší školy, který se může
pochlubit tímto titulem.
Radost nám ovšem udělali
i další naši závodníci. Jiří Skle-

Číslo 1/2007

nář /8.r./ se dostal až do finále
a v něm obsadil druhé místo
a získal stříbrnou medaili.Také
v kategorii dívek jsme neodjeli
bez medaile.Bronzovou vybojovala Klára Spálovská /9.r./
Všem zúčastněným ještě
jednou gratulujeme a děkujeme za jejich bojovné výkony
a vzornou reprezentaci školy,
města i celé Severní Moravy,
za kterou startovali.
Mgr.A.Dufková
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Gymnázium Kojetín
Do Štrasburku za Evropou
Ve dnech 14.-16.11. 2006 se
čtyři studenti vyšších ročníků
Gymnázia Kojetín zúčastnili
poznávacího zájezdu do francouzského města Štrasburk.
Tento třídenní výlet získali jako
odměnu v soutěži o EU, kterou
pořádali europoslanci JUDr. Richard Falbr a Dr. Libor Rouček.
První den byl ryze cestovatelský.Po dlouhé cestě jsme se
stačili už jen ubytovat v penzionu na okraji německého
města Offenburg, který leží
od Štrasburku jen kousek.Důvod, proč jsme nebydleli přímo
ve Štrasburku, byl ten, že se
zde v době naší cesty konalo
plenární zasedání a jak jsme
se dozvěděli, sehnat zde ubytování pro větší skupinu lidí, je
prakticky nemožné.

Druhý den jsme jeli do
Štrasburku, kde jsme navštívili Evropský parlament, jehož
moderní budova ležící přímo
u řeky Rýn je vidět již z dálky.
Po přísných bezpečnostních
kontrolách jsme se ocitli uvnitř
budovy, jejíž interiéry jsou neméně udivující než budova samotná.
Zde jsme byli svědky zasedání europoslanců všech
členských zemí, což pro mne
osobně byl velký zážitek. Pak
byla naplánovaná beseda s europoslanci, prezentace o EU
a prohlídka Parlamentu. Poté
následovala prohlídka města
a vyhlídková plavba po Rýnu.
Centrum města je opravdu
krásné. Milí Francouzi a pouliční hudebníci, kteří v ulicích

Pozvání na tři lednové akce
školy
1/ V pátek 12.ledna 2007 se v Sokolovně Kojetín uskuteční
PLES SE STUŽKOVÁNÍM STUDENTŮ 4. ROČNÍKU. Začátek
v 19.30 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina Kornet. Vstupné
150,- Kč, předprodej v knihkupectví Song na Masarykově náměstí v Kojetíně.
2/ V sobotu 20. ledna 2007 od 9.00 do 12.00 hodin proběhne
letos už druhý DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Jde o ideální příležitost prohlédnout si učebny, pohovořit se studenty a učiteli, vyzkoušet si testy přijímacích zkoušek. Vítaným zpestřením budou
doprovodné akce, jako jsou pokusy v chemické učebně, sportovní
aktivity v tělocvičně, zkouška dívčího pěveckého sboru a podobně. Lze se podívat na vybavení učeben, prohlédnout si výtvarné
práce studentů školy.
3/ V pátek 26. ledna 2007 proběhne v Sokolovně Kojetín PLES
SE STUŽKOVÁNÍM STUDENTŮ OKTÁVY. Začátek v 19.30 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina Syrinx. Vstupné 150,- Kč,
předprodej v knihkupectví Song na Masarykově náměstí v Kojetíně.
Srdečně zvou a na setkání se těší pracovníci a studenti Gymnázia Kojetín.
mm
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vytvoří skvělou atmosféru, by
vás určitě okouzlili.Večer nás
pak čekala večeře s europoslanci v jedné z luxusních restaurací v centru města.
Třetí, poslední den jsme
už měli namířeno domů. Při
zpáteční cestě jsme se ještě
zastavili v německém městečku Sinsheim, ve kterém leží
největší technické muzeum
v Evropě. Ve dvou obrovských
halách zde najdete množství
aut – od Ferrari až po Formule
1, ale také vojenskou techniku,
letadla, lokomotivy a mnoho dalšího. Exponáty v halách jsou doplněny postavami
v dobovém oblečení, což návštěvníkovi umožní vytvořit
si obrázek o dané době. Velice
zajímavá je i venkovní expozi-

ce tanků či dopravních letadel,
z nichž většina je přístupná
dokonce zevnitř. Velkým zážitkem byla například prohlídka nadzvukového Concordu.
Návštěva muzea měla velký
úspěch, škoda jen, že bylo na
prohlídku málo času.
Domů jsme tedy dorazili značně unavení, avšak plní
dojmů a zážitků, na které bude
určitě každý z nás dlouho
vzpomínat.
Na závěr bych ráda za studenty poděkovala pánům europoslancům JUDr. Richardu
Falbrovi a Dr. Liboru Roučkovi
a slečně Zuzaně Stöcklové za její
skvělou organizaci celé akce.
Martina Kovaříková,
3.ročník

Charitativní sbírky
V pátek 1. prosince byl Mezinárodní den boje proti AIDS
(Červená stužka) a na úterý
12. prosince pro změnu Občanské sdružení Život dětem
vyhlásilo „Srdíčkový den,“
s nímž souvisí celorepubliková
sbírka na podporu dětských nemocnic a zařízení.
V oba tyto dny vyrazily
do ulic vám už jistě dobře
známé dvojičky dobrovolníků
z kojetínského gymnázia, které
se k vám sbíhají a nabízejí nějakou roztomilou, ale naprosto
zbytečnou „hloupost“ – odznáček, magnetku, bloček...
A kdyby jen jednou! Tihle
„vlci“ či „kartičkáři“ (nebo jakou jinou přezdívku jim dáváte) se potloukají po Kojetíně
celé dopoledne a je naprosto
nemožné se jim vyhnout.
Ale ať už je nazýváte jakkoli, pravdou je, že i těm nejotrlejším prodejcům onoho
12. prosince doslova a do písmene zmrzl úsměv na rtech

– pršelo, sněžilo, foukalo, teploměr se propadal stále hlouběji pod bod mrazu, ochota
potenciálních dárců klesala
jak rtuť zmiňovaného teploměru… O to více pak potěšilo,
že i v onom nečase se našlo
několik nádherných projevů
lidskosti jako např. příspěvek
na teplý čaj nebo dokonce zakoupení deštníku promoklé
dvojici stepující před supermarketem Albert (tímto bychom chtěli této paní poděkovat a zároveň jí oznámit, že to
holky přežily a neonemocněly).
Chtěli bychom ale poděkovat i všem ostatním laskavým
lidem, kteří přispěli. Díky Vám,
vážení dárci, se vybralo na boj
proti AIDS téměř 9 000 Kč
a na dětské nemocnice necelých 17 000 Kč.
Děkujeme. Za studenty
M. Šindelková, 2. ročník GKJ.
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Střední odborné učiliště stavební Přerov
Bří Hovůrkových 17,750 02 PŘEROV
Vzdělávací nabídka - školní rok 2007-2008
ŽÁKŮM s ukončenou docházkou ZŠ (9.třída), tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
33-56-H / 001
TRUHLÁŘ
36-52-H / 001
INSTALATÉR
36-55-H / 001
KLEMPÍŘ – stavební výroba
36-57-H / 001
MALÍŘ
36-64-H / 001
TESAŘ
36-67-H / 001
ZEDNÍK
ŽÁKŮM s ukončenou docházkou na ZŠ s upraveným vzdělávacím programem (9.třída), tříleté učební obory zakončené
závěrečnou zkouškou a výučním listem:
33-56-E / 004
TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
36-57-E / 005
MALÍŘSKÉ PRÁCE – malířské a natěračské práce
36-67-E / 001
ZEDNICKÉ PRÁCE

ŽÁKŮM,kteří ukončí docházku ZŠ v jiné než 9.třídě, dvouleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním
listem:
36-57-E / 508
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
65-51-E / 501
PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ - pro dívky i chlapce
Odborný výcvik probíhá souběžně i na odloučeném pracovišti v Kojetíně.
Zveme všechny zájemce k prohlídce našich areálů v Přerově,ul. Bří Hovůrkových 17 a v Kojetíně,ul. Křenovská 676: v pracovní dny v době 8.00 – 13.00 hodin po předběžné telefonické domluvě v Den otevřených dveří 11.1.2007 08:00 – 17:00 hodin

Přerov tel.: 581 208 256
Kojetín tel.: 581 762 258
e-mail: sou@sou.pr-net.cz
www.souprerov.cz

Odborné učiliště
KŘENOVICE 8
Informace o možnostech studia
Ve školním roce 2007/2008 budeme otevírat:
1. Obor 31-59-E/001 Šití oděvů
- délka přípravy
- učební obor je určen pro
- způsob ukončení studia

3 roky
hochy a dívky
závěrečná zkouška
(výuční list)

2. Obor 41-52-E/011 Zahradnické práce
- délka přípravy
3 roky
- učební obor je určen pro
hochy i dívky
- způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
(výuční list)
3. Obor 65-52-E/001 Kuchařské práce
- délka přípravy
3 roky
- učební obor je určen pro
hochy i dívky
- způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
(výuční list)
4. Obor 66-51-E/003 Prodavačské práce
- délka přípravy
3 roky
- učební obor je určen pro
hochy i dívky
- způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
(výuční list)

Číslo 1/2007

Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci a další
uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných
schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání v souladu s § 59 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Všechny obory jsou určeny pro dívky i chlapce.
Nabídka vzdělání v nabízených učebních oborech na naší
škole je určena především žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami a těm žákům základních škol, kteří mají v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch a u nichž není pravděpodobné, že by
úspěšně zvládali náročnější učivo na SOU, popřípadě těm, kteří
nebudou ke studiu na SOU přijati.
Škola nabízí ubytování ve vlastním internátu, stravování ve
vlastní školní jídelně a finanční odměny za produktivní práci
žáků.

Další informace rádi poskytneme při osobní návštěvě školy,
na telefonních číslech 581 769 045, 581 769 059 nebo na
www.oukrenovice.cz, krenovice@kejnet.cz, plesnik@iol.cz
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Základní umělecká škola Kojetín
Vánoční koncert ZUŠ v Kojetíně
Proběhl 13. prosince 2006
v téměř zaplněném sále sokolovny. Účinkovali učitelé naší
školy: MgA Miluše Venclíková,
MgA Zdena Vaculovičová, Rita
Ryndová, Václav Vaculovič,
posluchač konzervatoře Lubor Horák a pěvecký sbor SPŠ

Kroměříž se sbormistrem Mgr.
Janem Štěpánkem. Mluveným
slovem provázela paní učitelka
Lenka Čechová. Koncert dle reakce publika byl velice zdařilý
a mimořádný i tím, že Kojetín
navštívilo takové hudební těleso, které se pyšní mezinárodní-

mi úspěchy. Proto patří velký
dík dirigentovi panu Janu Štěpánkovi. Také bych chtěl touto
cestou poděkovat paní učitelce
Miluši Venclíkové za přípravu
a režii koncertu. Doufáme, že
tímto koncertem jsme navodili
sváteční předvánoční atmo-

sféru a věříme, že budeme mít
i do budoucna štěstí na takové
významné hosty jako jsme měli
doposud.
Za ZUŠ Kojetín
Petr Vacek,
ředitel školy

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Alespoň střípek štěstí
do každého dne
roku 2007
našim příznivcům
a všem lidem dobré vůle
přeje
Městský dům dětí
a mládeže Kojetín

Připravujeme……..
19. 1. 2007
„Novoroční slavnosti“ pro členy zájmových kroužků
26. - 27. 1. 2007
Víkendové soustředění keramických zájmových kroužků s přenocováním na MěDDM.
Sportovní X boj
Seminář pro školní koordinátory soutěže „Paragraf 1155“
Zahájení soutěže „Paragraf 1155“

Akce, které se konaly
30.11. „Přebor města Kojetína
ve stolním tenisu“
- proběhl ve spolupráci se ZŠ nám. Míru za účasti chlapců
a dívek ze ZŠ nám. Míru, ZŠ Sv. Čecha a Gymnázia Kojetín.
Výsledková listina:
Dívky 6.-7. ročník
1.místo: Anna Škařupová (ZŠ nám.Míru)
2.místo: Monika Koláčná (ZŠ nám.Míru)
3.místo: Kateřina Sklenářová (ZŠ nám.Míru)
Chlapci 6.-7. ročník
1. místo: Adam Kovařík (Gymnázium)
2. místo: Jiří Rozkošný (ZŠ nám. Míru)
3. místo: Lukáš Novotný (Gymnázium)
Dívky 8.-9. ročník
1. místo: Margita Šiváková (ZŠ nám Míru)
2. místo: Vendula Řezníčková (ZŠ nám. Míru)
3. místo: Jarmila Ondičová (ZŠ Sv. Čecha)
Chlapci 8.-9. ročník
1. místo: Petr Ondič (ZŠ nám. Míru)
2. místo: Raiz Petr (ZŠ Sv. Čecha)
3. místo: Raiz František (ZŠ Sv. Čecha)

1.12. „Světlo Vánoc“
V pátek 1. prosince byl slavnostně rozsvícen vánoční strom
na Masarykově náměstí. V programu jste mohli shlédnout vystoupení dětí ze ZUŠ Prostějov v taneční choreografii „Andělé“, dále jste se mohli zaposlouchat do vánočních koled a fanfár
dětského dechového kvintetu. Zpestřením byla i ukázka disko
dance v podání taneční skupiny „IN“. Děti si mohly vyrobit vánočního andílka a napsat či
namalovat ještě poslední vánoční přání. Potěšením se staly i vánoční koledy a básničky
v podání našich nejmenších.
Pro zahřátí a pohodovou vánoční atmosféru se všem podával vánoční čaj z kuchyně
hospůdky „U Pedyho“. Zlatým puntíkem celé akce byl
ohňostroj. Akce vznikla za
spolupráce MěDDM a MěKS
Kojetín.

Blahopřejeme!
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4.12. Přišel k nám Mikuláš…
…a oni to byli dokonce dva Mikulášové, andílci a také čertíci.
Protože se báli, že nestihnou navštívit všechny děti na Mikuláše,
přišli ke stromečku na Masarykovo náměstí již v pondělí na Barborku. A rozdávali dárky, sladkosti a zpívalo se, přednášelo se,
padlo i několik slziček, slibů o poslušnosti. Maminky ze školičky
a rodiče ze široké veřejnosti přichystali dětem balíčky s překvapením a přišli na náměstí, kde byl slet Mikulášů, kteří přítomným
dětem předali dárečky.

14.12. Vánoční turnaj v bowlingu….
…třicet dětí ze ZŠ nám. Míru se utkalo ve Vánočním turnaji
v bowlingu. Dráhy zapůjčil pro tento účel pan Meduna, kterému
děkujeme za vstřícnost.
Výsledková listina:
ml. žáci 6.-7. ročník
1.místo: Václav Zifčák
2.místo: Nick Jendřišák
3.místo: Denis Křepelka
ml. žákyně 6.-7. ročník
1.místo: Veronika Pavlíčková
2.místo: Tereza Hajdová
3.místo: Darja Hnízdilová
st. žáci 8.-9. ročník
1.místo: Roman Galanyi
2.místo: Martin Libiger
3.místo: Tomáš Matula

18.12. Turnaj ve stol. tenisu…
…proběhl v zájmovém kroužku stolního tenisu. Hlavní rozhodčí, Mgr.Milada Štruncová, udělovala nejen rady jak hrát a vyhrát, ale rozdala i diplomy, odměny a sladké vánoční dobrůtky.

st. žákyně 8.-9. ročník
1.místo: Veronika Morongová
2.místo: Margita Šiváková
3.místo: Nikola Trchalíková

Výsledková listina:
1. místo: Jirka Rozkošný
2. místo: Ondra Vrána
3. místo: Monika Vyoralová
Jana Bradnová

18.12. „Vánoční turnaj ve ﬂorbalu“
Zájmový kroužek FLORBAL-I. odehrál dne 18.12.2006 „Vánoční florbalový turnaj“. Hoši rozdělení do čtyř „barevných“ týmů,
hnáni vidinou vystavených cen, odvedli hodnotný sportovní výkon. Přestože se teprve s tímto sportem seznamují, bojovali se
zápalem, který by jim mohli závidět i čeští hokejový reprezentanti
na turnaji v Rusku. Vítězný růžový tým hrál ve složení Martin
Kubalík, Dan Lysek, Milda Mareček a Honza Jančík. Na druhém
místě se umístili zelení ve složení Dominik Jura, Ondra Matějček,
David Kramář a Lukáš Vrbík. Třetí červený tým hrál ve složení Dominik Poupera, Lukáš Piska, Dan Chytil a Kuba Skoupil.
Bramborová medaile nakonec připadla modrému týmu v němž
bojovali Toník Hrabal, Matouš Čanda, Jirka Dřímal a Petr Žák.
Přejme těmto mladíkům, aby jim zápal s jakým turnaj odehráli
vydržel ve všech činnostech, do kterých se jednou pustí.
Zbyněk Poupera, vedoucí kroužku

Číslo 1/2007
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Jak si vede Šikulka
V říjnu zahájil svoji činnost
ve Stříbrnicích zájmový kroužek Šikulka při MěDDM Kojetín. Díky Obecnímu zastupitelstvu má svoji klubovnu a také
vitrínku na místní autobusové
zastávce, do které děti umísťují
své obrázky, básničky a texty.
Strašidýlkové odpoledne
31. října 2006 se proměnil
sál kulturního domu v strašidýlkovou místnost. Děti se
převlékly do kostýmů čerta,
čarodějnic, víly a hastroše. Aby
dokázaly, že jsou správná strašidýlka, musely celé odpoledne
plnit těžké úkoly, za ně pak byly
po zásluze odměněny.
Mikulášská kavárnička
3. prosince 2006 proběhla

za finanční podpory OÚ Stříbrnice v kulturním domě Mikulášská kavárnička. Děti si
pro Mikuláše, andílka a diváky
připravily nejedno překvapení.
Alenka a Adéla Mužíkovy napekly pro všechny cukroví, Eliška Straková zahrála na flétnu
dvě lidové písně, Patrik Zdráhal
měl připravené vtipy, Ondra
a Lucka Matějčkovi zazpívali
dvě písničky, jednu dvojhlasně
a druhou za doprovodu flétny.
Krátký program zakončila Kateřina Hrouzová hrou na saxofon
a zpěvem vánoční písně. Největší překvapení čekalo všechny
přítomné po tomto programu.
Děti se převlékly do kostýmů
a zahrály divadelní scénku Víly

a hejkalové, kterou si samy vymyslely a nacvičily. Za odměnu
dostaly od Mikuláše velké balíčky. Druhá část kavárničky proběhla v příjemné předvánoční
atmosféře. Všichni přítomní si

u cukroví a šálku kávy v klidu
pobesedovali.
Zájmový kroužek Šikulka
vám přeje všechno nejlepší do
nového roku 2007.
Anna Matějčková

Kam za kulturou - Leden 2007
Expozice muzea
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY - stálá roční výstava
Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Plesová sezóna
2007

Výstava fotografií
Autoři - Petra Koppová, Pavel Lančarič, Zbyněk Poupera, Pavel Ryšavý, Jiří Šírek, Věra Trávníčková
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 12. ledna 2007
Výstava otevřena do 2. března 2007
Galerie Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 - 17.00 hodin

12. ledna 2007
Ples Gymnázia Kojetín

26. ledna 2007
Ples Gymnázia Kojetín

3. března 2007
Country bál

20. ledna 2007
Myslivecký ples

17. února 2007
Hanácké bál

10. března 2007
Dětský karneval
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Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně
vyhlašují

15. ROČNÍK
PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
KOJETÍN 2007
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín ve dnech

13. – 18. března 2007
a je přehlídkou s výběrem na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč

Propozice přehlídky:
Výběr na přehlídku bude proveden ze zaslaných přihlášek divadelních souborů (viz příloha). Výběr provede
programová rada výše uvedené přehlídky. Datum a hodinu jednotlivých představení oznámí všem přihlášeným
souborům písemně programová rada po ukončení výběrového řízení v měsíci únoru 2007.
Přehlídková soutěžní představení bude hodnotit odborná porota, hodnocení bude probíhat vždy po představení.
Ředitel přehlídky nominuje na základě hodnocení poroty jeden soubor na Národní přehlídku amatérského
činoherního divadla v Třebíči. Dále může ředitel přehlídky doporučit další inscenace k výběru do programu
uvedených přehlídek (s uvedením pořadí).
Naše organizace Městské kulturní středisko může soutěžním souborům uhradit náklady pouze do výše 2.000,- Kč,
a to na základě vystavené faktury nebo smlouvy o vystoupení. Finanční částka bude vyplacena přímo na místě
z pokladny nebo zaslána z účtu MěKS Kojetín.
Každý soubor se může v jedné divadelní sezóně zúčastnit se stejnou inscenací soutěžně jedné krajové přehlídky.
Spolu s přihláškou zašlete váš programový materiál, osoby a obsazení a několik slov o souboru a hře, abychom
včas mohli připravit propagační materiály. Současně žádáme o zaslání jednoho scénáře inscenace pro odbornou
porotu.
I když nebudete mít zájem zúčastnit se kojetínské přehlídky soutěžně, budeme velmi rádi, když u nás vystoupíte
i jako nesoutěžní soubor.

ZÁVAZNÝ TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA 15. ROČNÍK
PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ KOJETÍN 2007
JE DO 31. LEDNA 2007 NA ADRESE:
Městské kulturní středisko
nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46, mobil: 774 001 405
e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz
Pokud nepřijedete hrát, rádi Vás uvítáme i jako diváky.
Budete mít možnost vidět nové inscenace a navázat nové kontakty.
Z těchto důvodů doporučujeme i soutěžním souborům, aby se zúčastnily celé přehlídky.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VAŠÍM SOUBOREM U NÁS V KOJETÍNĚ.
Číslo 1/2007
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Z kroniky MěKS Kojetín
1. prosince 2006
jsme s Městským domem dětí a mládeže Kojetín uspořádali
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí.
Všechny přítomné děti a jejich rodiče nalákal na náměstí bohatý
program zakončený ohňostrojem. Náměstí bylo opravdu zaplněné. Děti si v pracovních dílnách mohly vyrobit papírové andělíčky
a přáníčka pro Ježíška. V 17 hodin jsme společně s místostarostou
Města Kojetín Ing. Jiřím Šírkem za doprovodu fanfár rozsvítili
vánoční strom. Následovalo vystoupení Základní umělecké školy
Prostějov - vystoupení Andělé, minikoncert dechového kvinteta
Základní umělecké školy Hulín a taneční vystoupení dívčí skupiny „IN“. Program zakončil překrásný ohňostroj. Tato sváteční
akce nám všem připomněla, že se úprkem blíží vánoční čas...

1. prosince 2006
se v sále VIC konalo tradiční posezení s cimbálovou muzikou Dubina. Do sálu přišli milovníci krásných lidových písní a dobrého
vínka. U cimbálu se zpívalo, tančilo a v sále vládla přátelská atmosféra. Všichni přítomní si přišli na své a nikomu se nechtělo domů.
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3. prosince 2006
neděle - opět jsme pro děti uspořádali pravidelnou víkendovou pohádku. Jelikož se blíží čas Mikulášování, tak jsme pozvali herce
Divadla Tramtárie z Olomouce s Čertovskou pohádkou. Plný sál dětí s napětím a strachem sledoval jak si poradí Káča v pekle s čerty.
A jak to v pohádkách chodí - dobro zvítězilo nad zlem a děti pochopily, že ten kdo má čisté svědomí - se čerta bát nemusí!
Pro děti jsme na závěr pohádky připravili velké překvapení - navštívil nás Mikuláš s nadílkou pro všechny děti, které přišly na
nedělní pohádku a že jich bylo! Mikulášovi s rozdáváním dárečků pomohli i čerti z pohádky, kterým děti zazpívaly a zarecitovaly básničky. S dětmi jsme se na nějaký čas rozloučili (plesová sezóna), ale všichni jsme si slíbili, že se při první víkendové pohádce v březnu
2007 uvidíme zase.

4. prosince 2006
byla otevřena prodejní výstava ručně malovaných hedvábných
šátků a šálů Jitky Kláskové z Přerova v zadní galerii VIC Kojetín. Motivy, vytvořené tradičními výtvarnými postupy, propůjčují výrobkům
půvab, který nikdy nevychází z módy. Tyto doplňky jsou vhodné pro
ženy každého věku. Výstava byla otevřena do 15. 12. 2006.

8. prosince 2006
nastal slavnostní den pro všechny dívky a chlapce
nejen z místního
gymnázia. Tento
den se konala Závěrečná kolona tanečních. Sokolovna
byla zcela zaplněna
děvčaty v překrásných plesových šatech, slavnostních
účesech, s bílými
růžemi a chlapci

Číslo 1/2007

nastrojenými v nóbl
oblecích s bílými
kapesníčky v klopě.
Na své ratolesti se
přišli podívat jejich
rodiče a přátele.
V 18.30 hodin zahájili studenti závěrečné
taneční
slavnostní kolonou
a prvním tancem valčíkem. Poté mistr Pavel Nečesaný
pouštěl jeden taneční hit za druhým a parket po celý večer patřil jen a jen studentům a jejich rodičům. O zpestření miniplesu se postarali tanečníci z Taneční školy Kroměříž s ukázkami
standardních a latinskoamerických tanců - bylo se na co dívat
a jen tiše závidět! Tak byl úspěšně zakončen další ročník tanečních v Kojetíně a my už se můžeme těšit na ten další, který
přijde opět za rok.
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13. prosince 2006
se v sále Sokolovny uskutečnil Vánoční koncert Základní umělecké školy Kojetín. V programu vystoupili učitelé ZUŠ Kojetín
a pozvaní hosté. Pozvání přijal dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy v Kroměříži, který je v současné době nejlepším pěveckým tělesem na světě, neboť získal absolutní vítězství v celosvětové soutěži pěveckých sborů v Číně v konkurenci 400 souborů
z 80 zemí světa. Dirigentem souboru je profesor Jan Štěpánek, který vyučuje na SPŠ Kroměříž.

14. prosince 2006
přijala naše pozvání Hanácká dechová hudba Hulíňané, kteří přijeli do Kojetína se svým Vánočním koncertem, plným lidových
písní, instrumentálních skladeb a vánočních koled. Příjemné vánoční setkání s dechovkou vyplnili i členové Hanácké besedy Kojetín,
kteří ve dvou vstupech předvedli tance - Nad Lobodicama, Vápenickou a Řemeslnické tance. Jen škoda, že sál zel skoro prázdnotou...

16. prosince 2006
uspořádalo v pekle Sokolovny Kojetín K-centrum Kappa Přerov ve spolupráci
s MěKS Kojetín Benefiční koncert. Do 23. hodiny vystoupily živé kapely - Skinned
Alive (melo crust hardcorovej nášleh z Kojetína), Festa Desperato (náklepovej crust
útok z Brna a okolí) a Saywhy (bezkonkurenční fast grindovej mazec z Pardubic).
Od 23. hodiny si přišli
na své fanoušci techno
music - DJ Funsmaker
(technorth) a DJ Torin
( T echnorth). Za 20 kaček se prodával výborný
Karáskův vegetariánský
guláš a páteční pekelná
akce se vydařila ke spokojenosti všech. Poděkování patří hlavnímu
organizátorovi Honzovi
Káráskovi (Kappa -help
Přerov).
Svah
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Městská knihovna informuje …
Z prosincových akcí knihovny …

Besedy „Vánoční příběhy“
pro školní družiny

„Novoročenka“ – tvořivá soutěž pro děti
a výstavka nejlepších prací

Připravujeme
Přednáška : Ing. Miroslav HRABICA
autor knih o zdraví a lidském hledání
-Co nám tělo říká aneb Po stopách nemocí
-Prvky, vitamíny a byliny trochu jinak
-Dar zdraví
„LÉČBA NEMOCÍ ZAD A VELKÝCH KLOUBŮ“
povídání o zdraví, ale i do srdíčka
Proč mne bolí zrovna záda, kyčle, ramena či koleno a ne jiná část
nebo orgán těla. Jak v domácích podmínkách s minimálními náklady zmírnit až odstranit bolesti zad, ulehčit páteři, ramenům,
kyčlím, kolenům.
Vhodná strava, bylinné čaje, koupele, obklady. Jak se lze jednoduše rozhýbat, o plošných i bodových masážích, odpovědi na dotazy
posluchačů.
Městská knihovna, středa 7.února 2007, 17.30 hod.

Číslo 1/2007
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Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Masarykovo nám. 8, Kojetín
nabízí k prodeji
- Stolní kalendář Svědkové minulosti na Střední Hané na rok 2007 – cena 30 Kč
- Jízdní řád autobusových linek oblasti Přerov na rok 2007 – cena 25 Kč
- Dřevěné pohlednice Kojetína no. 84 – cena 25 Kč
- Pohlednice Kojetína (výběr z 20 druhů) – cena 3 Kč
- Turistické známky Kojetína no. 1094 – cena 25 Kč
- Mapa Kojetína – cena 20 Kč
- Odznak Kojetína – cena 20 Kč
- CD „Ty Kojecky hatě“ – směs písní z Hané v podání dechové hudby Věrovanka – cena 120 Kč

X . Lékařský seminář
Letošní tradiční a v tomto roce jubilejní desátý předvánoční lékařský seminář se
uskutečnil 1. a 2..prosince 2006
v prostorách Městského kulturního střediska Kojetín.Seminář byl garantován Českou
lékařskou komorou a Českou
asociací sester a byl zařazen
do systému postgraduálního
vzdělávání lékařů a zdravotních sester.
Letošní téma, „Desetiletí
novinek v medicíně“, bylo zaměřeno na nové léčebné postupy v různých medicínských
oborech. Po slavnostním zahájení organizátorem semináře
MUDr. Pavlem Matouškem,
pozdravil a přivítal účastníky
semináře v Kojetíně starosta
města, ing. Mojmír Haupt.
První blok pátečního odpoledního programu byl věnován
prevenci úrazů, resuscitační
péči a moderní léčbě srdečního infarktu, operační léčbě
šedého zákalu, léčbě cukrovky
a moderním možnostem plastické chirurgie. Svá zajímavá
a bohatě dokumentovaná sdělení přednesli lékaři z Kroměříže, Zlína a Prahy.
V sesterské sekci byli účastníci seznámeni s prací specializovaných sester na operačních
sálech v nemocnici v Prostějově a s principy ošetřování
dlouhodobých ran tzv. vlhkou
metodou tak, jak se provádí
v podmínkách nemocnice na
chirurgickém oddělení Kromě-
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řížské nemocnice a.s. a v podmínkách domácí péče, prováděné vyškolenými zdravotními
sestrami Charity Kojetín.
Závěr pátečního odpoledne byl věnován úrazům a poúrazové rehabilitaci horních
končetin. V tomto bloku své
poznatky prezentovali lékaři
z traumatologického oddělení
fakultní nemocnice v Olomouci.
Společenským večerem s bohatým rautem účastníky provázela oblíbená kojetínská hudební
skupina MOPR, která vytvořila
velmi dobrou a příjemnou atmosféru pro všechny účastníky. Milým překvapením pro všechny
bylo vystoupení kojetínských
mažoretek pod vedením zdravotní sestry Moniky Štecové.
Sobotní program zahájili lékaři z ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s., a ve svých
přednáškách
demonstrovali
moderní, miniinvazivní operační techniky ve svém oboru.
V miniinvazivních operačních
technikách na tento obor navázali ortopedi z Centra pro
ortopedii a sportovní traumatologii v Kroměříži společně
s plastickým a rekonstrukčním
chirurgem MUDr. Kempným
z Baťovy nemocnice ve Zlíně.
Již tradičně si připravili velmi zajímavé přednášky, bohatě
dokumentované a doplněné
konkrétními případy, lékaři z
Radiologické kliniky FN Olomouc. Ve svých sděleních uká-

zali soudobé možnosti vyšetřovacích a i léčebných metod na
vysoce kvalifikovaných radiologických pracovištích. Součástí jejich sdělení byla i nabídka
úzké spolupráce v regionu.
Přednášející z Chirurgického oddělení Kroměřížské
nemocnice ukázali, jak se laparoskopicky dá velmi elegantně
a s bezvadným efektem řešit
kýla a zánět červovitého přívěsku – apendixu, což jsou dva
nejčastější operační zákroky
na pracovištích všeobecné chirurgie.
MUDr. Šťastný z prostějovské chirurgie ve velmi dobře
zpracované, přehledné a instruktivní přednášce ukázal,
jak komplexně léčí pacienty
s rakovinou tlustého střeva
a seznámil účastníky s doporučenou metodikou léčby tohoto
onemocnění, jak byla vypracována evropskou odbornou
chirurgickou společností, která
se zabývá touto problematikou.
Doplněním
přednášky
MUDr. Šťastného byla prezentace Dr. Kremla, prezidenta
Českého ILCO a klubu stomiků z Ostravy, ve které ukázal,
že v dnešní době pacient se stomií – vývodem střeva na břišní
stěnu může žít plnohodnotný
život.
Po polední přestávce a rautu byl další blok věnován problematice cévních onemocnění
dolních končetin. Lékaři z Vít-

kovické nemocnice a.s., z chirurgie Kroměřížské nemocnice
a.s. a Vsetínské nemocnice a.s.
ve svých sděleních s bohatou
obrazovou dokumentací ukázali na současnou léčbu žilních
onemocnění, zánětů a operací
křečových žil.
MUDr. Matoušek ve svém
sdělení seznámil účastníky s nejmodernějším způsobem operační léčby křečových žil, která
se provádí v Centru žilní chirurgie v Kojetíně.
Jedná se o radiofrekvenční
uzavření křečové žíly, operace
se provádí bez narkosy, ambulantně, pacient za dvě hodiny
může jít domů a následující
den může vykonávat své povolání a není nijak omezen v běžných aktivitách svého života.
Tento blok byl doplněn
přednáškami lékařů z pražského a kojetínského pracoviště, jakým způsobem se dají
konzervativně léčit pacienti
s postupným uzavíráním tepen
dolních končetin. Byla zdůrazněna nutnost dobré spolupráce chirurga s pacientem
a nutnost spolupráce s dalšími
odbornostmi - internistou, diabetologem, radiologem, dermatologem a rehabilitačním
pracovníkem.
Závěrečný blok letošního
semináře patřil opět sesterské
sekci. Tematicky se přednášející zaměřili na péči o dialýzované pacienty a intenzivní péči
pacientů po těžších operacích.
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V závěrečném sdělení sestra
Martina Hozová seznámila
účastníky, jak vypadá operační den v Centru žilní chirurgie
v Kojetíně při operování křečových žil na principu tzv. jednodenní chirurgie. Kdy je pacient
připraven k operaci, operován,
sledován a následně propuštěn
do domácí péče, aniž by musel
ve zdravotnickém zařízení trávit noc.
Všechny přednášky v obou
dnech byly na velmi dobré

odborné úrovni, bohatě dokumentované a vyvolávaly zajímavé diskuse, které se přenášely i do kuloárů o přestávkách.
Seminář končil v 18 hodin
a mnozí účastníci, jichž bylo
letos 350, ještě těsně před odjezdem domů dokončovali své
odborné diskuse.
Součástí semináře byla i výstava farmaceutických firem,
které představily své výrobky
a podílely se sponzorsky na finančním zajištění semináře, za

což jim patří dík organizátora.
O příjemné a representativní
prostřední se jako každoročně
na vysoké profesionální úrovni
postaraly pracovnice Městského kulturního střediska a Bistra
UNO paní Hodanové. Audiovizuální techniku bezchybně
zvládl ing. Jiří Ston. Společenským večerem nás provázela
hudební skupina MOPR, která
dokázala vytvořit velmi dobrou
atmosféru. Dík patří Monice
Štecové a kojetínským mažo-

retkám, které oživily páteční
večer svým vystoupením. Jsem
přesvědčen, že i letos to nebyly v tom předvánočním shonu
pro nikoho z nás nudné a promarněné dva dny a že si každý
z nás obohatil své medicínské
zkušenosti, navázal nové či
oprášil starší odborné kolegiální kontakty a pro svůj obor si
odnesl ze semináře hodně nových poznatků.
MUDr.Pavel Matoušek

Sociálně-právní ochrana dětí
Výrobu medového zdobeného perníku si děti mohly
přijít vyzkoušet do víceúčelové klubovny v Husově ulici
v Kojetíně. V odpoledních hodinách, jsme zde vyráběli perníky, jejichž název je odvozen
od pepře, který v minulosti
společně s medem a moukou
tvořil recepturu.
Těsto potřebné pro výrobu
bylo předem připraveno, aby
mohlo fermentovat. V průmyslové výrobě je to kolem
několika týdnů a v domácí
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výrobě se doporučuje, nechávat těsto odležet jeden měsíc. Nám však stačilo několik
dnů. Jakmile jsme těsto vyváleli na tenkou placku, začali
jsme vykrajovat do různých
tvarů. Vyráběly se perníky
s motivem vánočního stromku, hvězdy, čerta, aj. Děti byli
velmi šikovné a to jak při kladení těsta na vymazaný plech
tak i při vkládání plechů do
trouby. Abychom si mohli perníky nazdobit, bylo potřeba
udělat z bílků sníh a smíchat
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ho s moučkovým cukrem. To
se dětem podařilo výborně
a po upečení si perníky zdobily
bílou cukrovou polevou, která
dětem velice chutnala. Perní-

ky se opravdu povedly všem
a kdo chtěl mohl si svůj perník
zabalit. Této nabídky využily
všechny děti a tak jsme balili dokud jsme měli do čeho.

Všichni jsme odcházeli spokojeni z dobře odvedené práce. Perník byl dříve vzhledem
k ceně koření velkým luxusem,
pro nás se stal luxusním tím,

že jsme si ho vyrobili sami.
O úspěchu nelze pochybovat, lákavé fotografie hovoří
za vše.
Lucie Zlámalová

Kanalizace Kojetín
Evropská komise udělila pomoc z fondu soudržnosti projektu
„Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“
Evropská komise rozhodla v prosinci 2005 ve prospěch žádosti Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. o dotaci z Fondu soudržnosti a udělila finanční pomoc z tohoto fondu projektu „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“.
Skupinový projekt „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku
řek Bečvy a Moravy“ je tvořen
skupinou čtyř projektů, které
řeší odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a současně
zamezení nekontrolovatelných
úniků vod ze stávajících sítí
v oblasti středního povodí řeky
Moravy. Jedná se o aglomerace
Kojetín, Hranice IV - Drahotuše, Přerov a Lipník nad Bečvou. Právě tento projekt získal
rozhodnutí Evropské komise
o finanční pomoci z Fondu
soudržnosti. Evropská unie tak
z výše uvedeného fondu poskytne podporu 61 % z uznatelných
nákladů projektu, což představuje dotaci 7 547 701 Eur.
V současné době byla
ukončena výběrová řízení na
zhotovitele a správce stavby.
Vítězem soutěže a zároveň budoucím zhotovitelem
stavby se stala firma OHL ŽS,
a.s. která nabídla investorovi nejvýhodnější podmínky.
Stavbu bude realizovat za cenu
16 110 838 Eur + DPH, což
při současném kurzu činí cca
456 mil.Kč.
Vítězem soutěže na správce stavby, který bude dohlížet
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na správné a kvalitní provedení
díla je sdružení firem Centroprojekt – VRV. Cena prací zajišťovaných tímto správcem stavby
bude činit 529 848 Eur + DPH.
Mimo prostředky fondu
soudržnosti se bude na krytí
nákladů stavby podílet město Hranice částkou 30 mil.Kč,
město Kojetín částkou 15,3
mil.Kč, předpokládá se dotace
a půjčka ze SFŽP ČR do 10% tj.
cca 35 mil.Kč. Zbylé prostředky,
tj. cca 160 mil.Kč zajistí investor
Vodovody a kanalizace Přerov,
a.s. z vlastních zdrojů a úvěrem.
Základní informace o stavbě
„Zlepšení kvality vod
v oblasti soutoku řek Bečvy
a Moravy“
Investor
Investorem stavby je společnost Vodovody a kanalizace
Přerov, a.s..
Zhotovitel a lhůty realizace
Vítězem soutěže na zhotovitele se stala firma OHL ŽS,
a.s., která podala nejvýhodnější nabídku a provede stavbu za
cenu 16 110 838 EUR + DPH.
Dodavatelem služeb správce stavby bude sdružení fi-

rem Centroprojekt – VRV,
když hodnota prací bude činit
529.848 EUR + DPH.
Realizace stavby bude zahájena v únoru 2007 a celý
komplex prací na všech 4 dílčích projektech bude ukončen
v září 2009.
Technické vymezení projektu - projekt 1 – Kanalizace
Kojetín
Ve městě Kojetín bude provedena rekonstrukce a dostavba stávající jednotné stokové
sítě. Rekonstrukce stávající sítě
je nezbytná jednak z hlediska
stavebně-technického stavu tak
i z kapacitních důvodů. Stáří
stávajících stok určených k rekonstrukci je převážně 50-90
let. Podle Generelu kanalizace
města zpracovaného v 12/2004
je stavebně a kapacitně nevyhovujících cca 27 % stávající
stokové sítě, která je navržena
k rekonstrukci.
Výstavbou nových a rekonstrukcí stok nevyhovujících
stavebně-technicky nebo kapacitně dojde k výraznému omezení úniků splaškových vod
jednak do recipientů v prostoru Kojetína, jednak do podze-

mí a tím i k celkovému zlepšení
kvality podzemních vod.
Nové i rekonstruované stoky
budou odvádět vody na stávající ČOV Kojetín, která je po rekonstrukci (2004) a v současné
době parametry na odtoku z této
čistírny jsou v souladu se Směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění
městských odpadních vod a čistírna má dostatečnou kapacitu.
Z celkové délky stokové sítě
města 20 756 m se podle generelu stokové sítě a další zpracované dokumentace provede
rekonstrukce 5 096 m. Výstavba
nových stok v místech, kde kanalizace není vůbec, je navržena
v délce 3 790 m a výstavba veřejné části domovních přípojek
v celkové délce 2 266 m DN 150
a DN 200. Dimenze kanalizace
bude od DN 300 do DN 1000.
Počet nově napojených
obyvatel bude 852.
Po dohodě mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a Městem Kojetín bude
výstavba zahájena v místní části Lešetín – ulice Rumunská,
Dvořákova, Chytilova, Náměstí Republiky. S přesným postupem prací budou občané včas
seznámeni.
VaK Přerov a.s.
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Vyhlášení druhého ročníku soutěže O keramickou popelnici
Vítězem opět Ostružná a Jeseník
Dvě desítky nejlepších obcí
a měst v třídění odpadu byly v
rámci Olomouckého kraje vyhodnoceny ve čtvrtek 14. prosince v olomouckém hotelu Sigma. Ve sledovaném období od
1. října 2005 do 30. září 2006 v
kategorii obcí a měst do čtyř tisíc
obyvatel zvítězila obec Ostružná,
kde každý občan vytřídil v průměru 81 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojového kartonu.
158 obyvatel této obce na Jesenicku tak obhájilo své prvenství
z loňského roku, kdy na každého
obyvatele Ostružné připadlo 60
kg separovaného odpadu.
V kategorii měst nad čtyři tisíce občanů se jako první
umístilo město Jeseník s 47
kilogramy vytříděného papíru,
plastu, skla a nápojového kartonu na jednoho občana. Rov-

něž v tomto případě si Jeseník
udržel první příčku z loňska,
kdy každý tamější občan v průměru odevzdal 44 kilogramů
separovaného odpadu.
„Průzkumy ukazují, že v současné době třídí odpad zhruba
70 procent občanů. Snahou je,
aby se do této prospěšné činnosti zapojili všichni,“ zdůraznil
Petr Balner, zástupce Ekokomu.
Ten také spolu s Olomouckým
krajem a Institutem komunitního rozvoje v Ostravě, který
má informační kampaň třídění
odpadu na střední Moravě na
starosti, klade velký důraz na
vzdělávací akce zejména pro
mládež. Jednou z nich je i soutěž o nejlepší videospot, která
byla ve čtvrtek 14. prosince také
vyhodnocena. Autorem vítězného spotu se stal 18letý David

Najbr z obce Jesenec.
Zprávu připravila
Libuše Miarková

Moravská tisková agentura
Tel. 602 329 850
e-mail:agentura.mta@mailcity.cz

Jitka Chalánková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje,
blahopřeje občanům města Kojetína k ocenění

Tab. Vyhodnocení obcí pro keramickou popelnici za období 4Q 2005 až 3Q 2006
Výtěžnost (kg/ob a rok)
Pořadí Velikost obce

Název obce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nad 4 000 obyvatel
Nad 4 000 obyvatel
Nad 4 000 obyvatel
Nad 4 000 obyvatel
Nad 4 000 obyvatel
Nad 4 000 obyvatel
Nad 4 000 obyvatel
Nad 4 000 obyvatel
Nad 4 000 obyvatel
Nad 4 000 obyvatel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Do 4 000 obyvatel Ostružná
Do 4 000 obyvatel Branná
Do 4 000 obyvatel Čelechovice
Do 4 000 obyvatel Komárov
Do 4 000 obyvatel Bělá pod Prad.
Do 4 000 obyvatel Hlušovice
Do 4 000 obyvatel Klenovice na H.
Do 4 000 obyvatel Loučany
Do 4 000 obyvatel Písečná
Do 4 000 obyvatel Jívová
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Jeseník
Zábřeh
Šumperk
Hranice
Olomouc
Hlubočky
Uničov
Přerov
Prostějov
Kojetín

Okres

Počet Papír Plast
obyvatel

Sklo
bílé

Sklo Nápojový
barevné karton

Kov

Výtěžnost Výtěžnost
celková bez kovů

Jeseník 12431
Šumperk 14308
Šumperk 28475
Přerov 19568
Olomouc 100752
Olomouc 4431
Olomouc 12341
Přerov 46938
Prostějov 47165
Přerov
6396

22,97
18,54
19,79
14,57
16,29
9,09
8,86
14,46
13,99
9,88

10,71
4,77
3,83
6,72
5,29
9,91
9,30
3,69
4,23
4,41

0,00
5,16
2,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13,29
3,83
5,33
9,05
7,82
8,36
8,74
8,26
7,60
11,40

0,41
0,00
0,11
0,35
0,47
0,01
0,07
0,05
0,00
0,00

122,22
0,33
24,73
0,00
84,04
1,00
0,00
0,00
0,16
0,40

169,59
32,62
56,12
30,69
113,91
28,37
26,96
26,46
25,98
26,10

47,38
32,29
31,39
30,69
29,87
27,38
26,96
26,46
25,82
25,69

Jeseník
158
Šumperk 324
Přerov
100
Olomouc 152
Jeseník
1819
Olomouc 401
Prostějov 828
Olomouc 626
Jeseník
1062
Olomouc 559

18,34
15,05
0,00
16,31
19,28
22,49
46,11
11,00
20,74
32,06

22,25
21,55
5,50
20,45
11,65
16,99
1,60
17,30
12,16
8,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40,35
29,88
57,50
21,47
26,43
15,34
4,36
21,70
16,56
9,13

0,32
0,26
0,00
0,01
0,32
0,01
0,00
0,19
0,38
0,01

55,82
0,00
0,00
0,00
1,03
0,00
16,01
13,58
0,93
0,00

137,08 81,26
66,74
66,74
63,00
63,00
58,24
58,24
58,71
57,68
54,84
54,84
68,07
52,06
63,76
50,19
50,76
49,84
49,72
49,72
Zdroj:EKOKOM a.s.
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Sport
TJ Sokol Kojetín, oddíl volejbalu
TJ Sokol Kojetín, oddíl volejbalu si Vás dovoluje pozvat na volejbalová utkání konaná v měsíci
lednu na hale SOU v Kojetíně. Těšíme se na vaši podporu.
Kategorie
Juniorky
Ženy

Název soutěže
Krajská soutěž
Krajský pohár

Datum
13.1.2007
20.1.2007

Začátek
10:00 13:00
10:00

Juniorky

Krajská soutěž

27.1.2007

10:00 13:00

Domácí Soupeř
Kojetín Šternberk
Kojetín Bohuňovice
Velká Bystřice
Kojetín Litovel

TJ Sokol Kojetín, oddíl stolního tenisu
V polovině prosince končí
první polovina soutěží stolního
tenisu a je čas na hodnocení,
jako si vedou jednotlivá družstva našeho oddílu.
„A“ družstvo složené z mladších hráčů hraje opět krajskou
soutěž a doposud je na 8. místě.
Z jedenácti utkání 3 x vyhrálo,
1 x remizovalo, 7 x prohrálo
a dosáhlo 18 bodů. V podzimní
soutěži hrálo, ale z těchto zápasů
pouze 4 x v domácím prostředí
a 7 utkání hrálo venku.
Výsledky jednotlivých hráčů: Jakub Odehnal sehrál 36
utkání, vyhrál 22 x, Bohdan
Malý ze 44 utkání vyhrál 23, Lukáš Prokeš ze 44 utkání vyhrál
14 a Tomáš Zítka ze 32 utkání
vyhrál 12.
Ve dvou kolech zaskakoval
Vlasta Orság, který ze 16 utkání vyhrál 10. Celkem si vede
družstvo dobře a i v prohraných
zápasech mohly být některé
výsledky obrácené, neboť naši
hráči v hodně případech prohráli až v koncovkách pěti setů
„B“ družstvo složené ze starých ostřílených hráčů drží opět
svůj průměr a je v Regionálním
přeboru I. třídy momentálně na

3. místě. V odehraných 12 utkáních vyhrálo 7 x, remizovalo 4 x
a pouze jednou prohrálo. Získalo 30 bodů.
Výsledky hráčů: Vlastimil
Orság odehrál 48 utkání ve
kterých 37 x vyhrál, Jirka Kilhof vyhrál 29 utkání ze 44, Jar.
Huťka 25 ze 48 a Luděk Vrtěl 20
ze 48. Toto družstvo si udržuje
stále svůj výkon a přes vysoký
věk některých hráčů stále patří
k oporám.
„C“ družstvo, kde také převládají starší hráči, po loňském
vítězství ve II. třídě hraje letos
rovněž Regionální přebor I.
třídy a v dosavadních 13 utkáních 4 x vyhrálo, 1 x remizovala
a 8 x prohrálo. Po polovině soutěží je toto družstvo na 10. místě
s předpokladem, že by se měli
v této soutěži udržet.
Výsledky hráčů: Oldřich
Frühbauer vyhrál 29 utkání ze
48, Peter Dujava 26 ze 40, Mir.
Florián 19 ze 48, a Jar. Štrunc 10
ze 32.V několika utkáních hrál
místo Štrunce Ruda Frydrych
a ze 16 zápasů vyhrál 13. Družstvo v polovině soutěže dosáhlo
23 bodů.
„D“ družstvo hraje letos

opět III. třídu Regionálního
přeboru. V loňském roce mělo
jako hlavního tahouna Petera
Dujavu, letos tuto úlohu přebral Martin Pištělák a družstvo
opět patří k nejlepším. Po první
polovině soutěží je na 3. místě
a získalo 29 bodů. Ze 12 utkání 8 x vyhrálo, 1 x remizovalo
a 3 x prohrálo.
Výsledky hráčů: suverénní
Martin Pištělák z odehraných
46 utkání vyhrál 44, Zdeněk
Horák ze 48 vyhrál 33, Ruda
Frydrych ze 48 vyhrál 21, Jan
Zítka z 24 vyhrál 15, Mir. Svobodník, který se po dlouhé
přestávce vrátil do družstva
ze 20 zápasů vyhrál 11. Kromě těchto hráčů se zapojili do
soutěže mladí – Richard Vrba
a Jan Rajz se střídavými výsledky. Toto družstvo má za cíl postoupit do II. třídy.
Kromě sportovní činnosti
členové oddílu provedli rekonstrukci šatny v herně, vyměnili
nové vstupní dveře, provádějí
rekonstrukci osvětlení a další
úpravy pro zušlechtění prostředí. Tyto práce provádějí v hlavní
míře členové „A“ družstva.
Sobotu 2. prosince 2006 vy-

užili členové oddílu k uspořádání Vánočního turnaje, kterého
se zúčastnilo 12 hráčů oddílu. Po velkých bojích hráčů
všech družstev zvítězil Jakub
Odehnal, který je momentálně nejlepším hráčem oddílu,
druhý byl Tomáš Zítka a třetí místo obsadil Mir. Florián.
Turnaj byl dotován pěknými
cenami, které si hráči zajistili
z vlastních zdrojů.
Dne 9. prosince se v naší
herně, za podpory členů našeho oddílu Zdeňka Mrázka a Jaroslava Huťky, uskutečnil turnaj zaměstnanců Českých drah
– železniční stanice Kojetín
ve stolním tenisu. Tohoto turnaje se zúčastnilo 12 zaměstnanců ČD, vítězem se stal Slávek Špona ze železniční stanice
Kojetín.
Po novém roce se opět rozběhnou soutěže druhým kolem
a všechna naše družstva mají
za cíl tato dosavadní umístění si udržet nebo ještě zlepšit.
Toto se týká hlavně „A“ družstva, aby se podařilo na třetí
pokus krajskou soutěž udržet.
Zdeněk Mrázek
předseda oddílu

ještě na jaře naše hráčka J. Nakládalová, nyní už v barvách
Holešova. Kojetínské hráčky se
neprosadily a zůstaly na chvostu této kategorie, lepší z tohoto
dua byla B. Luxová, která se

ještě vmáčkla do první desítky.
Ani výkon E. Mizerové nebyl až
tak beznadějný, vždyť si zahrála nejlepší osobní výkon, ale na
body do oficiálních žebříčků to
zatím nestačilo.

Minigolf
Přezimujeme na posledním
místě…
Jediného podzimního turnaje, kterého se náš klub v podzimní části zúčastnil, byl 8.
Open v čarokrásném areálu
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miniatur-golfu (eternitu) v Jedovnicích. V neděli 1. 10. 2006
se zde představilo celkem 64
účastníků, z čehož byli pouze
3 startující v barvách KGBK.
Mezi juniory dominovala
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To zkušený I. Roemer se
v seniorech pral až do poslední dráhy o vítězství. Nakonec
z toho byla ‘‘plichta‘‘¨a následný
rozstřel. V něm prohrál už na 3.
dráze s domácím J. Rimplerem.
Výsledky: 8. Open oblastní
turnaj – Morava-jih (Jedovnice)
Junioři: 1. Jana Nakládalová
- Holešov (96, 24), 10. Barbora
Luxová – Kojetín (130, 32,5),
11. Eva Mizerová – Kojetín
(169, 42,3).

Senioři: 1. Josef Rimpler
– Jedovnice (94, 23,5), 2. Ivan
Roemer – Kojetín (94, 23,5).
To v družstvech jsme hráli
„druhé housle“. Do rozjetého
pelotonu jsme tak naskočili až
ve 3. kole a ještě o jednoho hráče oslabeni (za chybějícího se
počítá na každé dráze 7 úderů).
Od posledního místa nás tak
zachránil brněnský Start, který
byl jen ve dvou. Osmá příčka
tak byla jediným světlým momentem, který jsme v tomto

kole mohli zaznamenat.
II. liga skup. D (Morava-jih) 3. kolo družstva: 1. MGC
Jedovnice (389, 24,3), 8. KGB
Kojetín (897) (Roemer, Luxová, Mizerová).
Čtvrtého a posledního podzimního dílu oblastní ligy jsme
se už neúčastnili a tak se v celkovém pořadí krčíme na 9. místě, což je tzv. Černý Petr. Jarní
část může mnohé vyřešit a vylepšit, ale o medailových pozicích z minulých ročníků si už

můžeme leda nechat vyprávět.
Průběžný stav 2. ligy skup.
D (jižní Morava) po 4 kolech:
1. Bystřice p. H. „B“ (32),
2. Jedovnice „A“ (30), 3. ME
Blansko (28), 4. MGC Holešov
„B“(20), 5. Jedovnice „B“ (17), 6.
SK Mlýn Přerov (13), 7. Bystřice
p. H. „C“ (10), 8. Start Brno (5),
9. KGB Kojetín „B“ (2).
Ivan Roemer,
prezident KGB Kojetín

Historické fotograﬁe
Více než 84 let je starý tento text, kterým se tehdejší Město Kojetín, zastoupené starostou F. Švastou odvolalo proti udělení
koncese na provozování další hospody. Na textu není zajímavý jen dobový sloh, ale také cenné údaje o počtu tehdejších pohostinství, počtu zastupitelů a jejich názorech na potřebu těchto zařízení pro občany. Jakoby to ani nebylo oněch 84 let. Jediné, co
se snad od té doby změnilo, je fakt, že dnes ani zastupitelé, ani starosta tímto způsobem proti budování pohostinství aj. zařízení
vystupovat nemohou. Text poskytl redakci pan Dr. Květoslav Hubík.
Okresní politická správa v Přerově vyzvala dvěma výměry ze dne 4. července 1921 čís. 25973 a 18. června 1921 čís.24095 Městskou radu
v Kojetíně, aby se o dvou žádostech za udělení koncese hostínské a výčepnické – pro Jindřicha Bradáče a Marie Čtvrtníčkové po slyšení
městského zastupitelstva vyjádřila o potřebě obyvatelstva.
Zastupitelství města Kojetína ve svém sezení ze dne 5. října 1921 vyjádřilo se 21 resp. 18 hlasy proti 1 resp. 5 hlasy záporně o obou těchto
žádostech.
Tím projevila obec, že v obou případech tedy vůbec neuznává potřebu pro obyvatelstvo, aby počet živností hostínských se rozmnožoval.
Okresní politická správa ve svém volném uvažování rozhodla se Jindřicha Bradáče. Udělila mu koncesi hostínskou a výčepnickou pro dům
č. 801.
Ježto živnostenský úřad při udělení nebral zřetel ku vyjádření obce Kojetínské, že pro potřeby obyvatelstva v městě Kojetíně – další nová
živnost hostínská a výčepnická jest zbytečna.
odvolává se
obec Kojetínská z výměru ze dne 9. ledna 1922 čís. 283/G doplněného výměru ze dne 14. března 1922 čís. 9179/G z těchto důvodů:
1. Obec Kojetínská má podle posledního sčítání lidu okolo 6000
obyvatelů stavu dělnického a zemědělského a jen nepatrný zlomek
tvoří řemeslníci, úředníci a učitelé.
O všech těchto vrstvách obyvatelstva jest notoricky známo, že své
potřeby v § 16 lit. F. živ. ř. uvedené ukájejí doma.
Návštěva venkova jest praskrovná – město Kojetín není ani obchodní ani průmyslové město.
2. V městě samém máme 18 živností hostínských – které skoro všecky oprávněny jsou ku podávání kávy a čokolády. Kryly by spotřebu
více než dostatek.
3. Maloměstský život přináší to sám sebou, že život kavárenský se
Pohled na město od jihu (kolem roku 1840)
nepěstuje ani v noci. Lidé žijí výhradně pro sebe a v našem městě
není života kavárenského.
4. Počet hostínců stávajících – jeden asi na 500 obyvatelů jest více než přespočetný.
5. Dům čís. 801 v Kojetíně, v kterém Jindřich Bradáč hodlá provozovací živnost – na Wilsonově náměstí – spíše ulicí – sousedí s hostincem
Josefa Holuba – naproti má cukrářství Marie Čtvrtníčková – několik kroků hostinec Waltrův a Chmely.
Všechny tyto hostince mohou vyhověti a vyhovují plnou měrou všem potřebám úzkého kruhu obyvatelstva a řídkého počtu lidí z venkova.
6. Jindřich Bradáč obmezuje se pouze na jediné oprávnění, které by vedle cukrářství asi ku zvýšení výnosnosti propracoval.
Sdílíme obavu, že živnosti této by bylo zneužíváno – že by se zvrhla v noční kavárnu, která by mravnosti a střídmosti ku prospěchu nebyla.
Proto navrhujeme, aby odvolání bylo vyhověno, v odpor vzaté výměry zrušeny a žádost Jindřicha Bradáče za udělení koncese ku provozování živnosti hostínské a výčepnické byla zamítnuta.
V Kojetíně dne 19. března 1922 Starosta: Švasta Fr. v. r.
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Pohled na Kojetín od severozápadu, z mlýna (polovina 20. stol.)

Pohled z Mlýnské ulice (snad 1. pol. 20. stol.)

Pohled na město od Sladovny (1. pol. 20. stol.)

Pohled z náměstí ke kostelu a bývalé Kroměřížské bráně
(1. pol. 19.stol.)
Z archivu Jiřího Šírka

Kdo jsme?
Církev československá husitská je společenstvím lidí,
které spojuje snaha navrátit
se k Bohu cestou, kterou nám
ukázal Ježíš z Nazareta, kterou
hledaly a nalézaly prvokřesťanské obce, putovali po ní Mistr
Jan Hus a husité i dr. Karel Farský a zakladatelská generace
této církve.
Základní rysy
1. Úcta k vědecké pravdě
a otevřenost vůči světu
Poslední Pravda je jen
jedna. Poznávání této konečné Pravdy je pouze částečné.
Pravdu chápeme nejen jako
princip poznání, ale jako odpo-
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vědný vztah k Bohu i k člověku.
Co je pravdivé, je i dobré (charakter etický); co je pravdivé, je
i krásné (charakter estetický).
S tím souvisí kladný a porozumivý vztah ke světu vůbec.
Věrné zvěstování evangelia
současnému člověku znamená
dějinnou tvořivou moc.
2. Apostolicita a reformační
charakter
Obojí chápeme duchovně.
Apoštolskost církve je určena
věrným uchováváním a předáváním ryzí biblické zvěsti
a její aktualizaci oživující mocí
Ducha svatého. Reformační
charakter spočívá v neustálém
pročišťování církevní tradice na

základě biblické zvěsti pod normou Ducha Kristova.
3. Zpřítomnění jako liturgický princip
Sám živý Kristus, který se
z Otcova příkazu a podle svých
slibů v moci Ducha svatého
spásně zpřítomňuje při svátostném jednání církve, si z ní činí
své tělo na této Zemi.
4. Presbyterní zřízení s episkopálními prvky
Vychází z obecného kněžství
Kristova lidu. Služby kněžství
celé obecné církve Kristovy jsou
přenášeny při svěcení kněžstva
„na osoby způsobilé a osvědčené“, muže a od roku 1947 i ženy,
aby byla zajišťována nezkráce-

nost a jednota tří Kristových
úřadů (prorockého - učitelského, královského - pastýřského,
kněžského - obětního). Služby
jsou rozčleněny podle míry svěřené odpovědnosti na službu
jáhenskou, kněžskou a biskupskou. Presbyterním zřízením se
míní účast zvolených presbyterů (starších) na řízení církve.
Církev československá husitská se ve svém učení dává
vést svědectvím a zvěstí Bible.
Z církevní tradice přijímá to, co je
s Písmem svatým ve shodě. Biblická orientace jí otevřela důležité
poznání, že existuje jediná církev
Kristova na celém světě, která je
složena z křesťanů ve všech orga-
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nizacích křesťanských církví.
Základem církevního života
jsou pravidelné nedělní bohoslužby s liturgií dr. Karla Farského. Bohoslužba má dva vrcholy
- zvěstování biblického poselství Božího slova a zpřítomnění
Krista jako živého Pána církve
a skrytého Pána dějin ve společenství při večeři Páně. Církev
vysluhuje sedm svátostí - křest,

biřmování, večeři Páně, pokání,
manželství, útěchu nemocných
a svěcení kněžstva. Církev zajišťuje shromáždění duchovní
péče o děti, mládež a dospělé
a koná pravidelné biblické hodiny. Duchovní a jeho spolupracovníci se starají také o osobní
duchovní péči, a to zejména při
návštěvách v rodinách, u nemocných, osamělých, pozůsta-

lých a dalších zájemců o setkání
s představiteli církve. Duchovního lze požádat o tzv. pastorační rozhovor anebo o soukromou zpověď. Duchovní je vázán
zpovědním tajemstvím.
Stručná historie
Církev československá husitská vznikla o Vánocích 1919,
kdy byla v řadě římskokatolických kostelů slavena po téměř

300 letech poprvé bohoslužba
v českém jazyce. Za souhlasu
mnoha věřících byla vyhlášena 8.1.1920 v Praze radikálním křídlem modernistického
reformního hnutí římskokatolického duchovenstva v čele
s ThDr. Karlem Farským, který
byl později zvolen jejím prvním
patriarchou.
Převzato z http://www.ccsh.cz/

Program setkání v lednu 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3.1.2007 Středa - duchovní péče o děti od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
4.1.2007 Čtvrtek - biblická hodina (přivítání Nového roku) od 18,00 hod. na faře
7.1.2007 Neděle - slavnostní bohoslužby (u příležitosti 87. výročí vzniku CČSH)
od 10,00 hod. v Husově sboru
10.1.2007 Středa - duchovní péče o děti od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
11.1.2007 Čtvrtek - biblická hodina od 18,00 hod. na faře
14.1.2007 Neděle - bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
17.1.2007 Středa - duchovní péče o děti od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
18.1.2007 Čtvrtek - biblická hodina od 18,00 hod. na faře
21.1.2007 Neděle - bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
24.1.2007 Středa - duchovní péče o děti od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
25.1.2007 Čtvrtek - biblická hodina od 18,00 hod. na faře
28.1.2007 Neděle - bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
31.1.2007 Středa - duchovní péče o děti od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
S láskou a v lásce na setkání s Vámi se těší

VIENNA INSURANCE
GROUP
Pobočka Kojetín
Tel.: 737 173 800
•
•
•
•
•

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
Budova Polikliniky, ul. 6.května 1373, Kojetín

Církev československá husitská
Náboženská obec Kojetín
Husova 796, 752 01 KOJETÍN
tel. +420 581 764514
mob. +420 732 417713
Web: http://ccshkojetin.wz.cz/
E-mail: ccsh.kojetin@centrum.cz

Duchovní Olga a Dobromil Malých
FÚ CČSH Kojetín
kazatel Jiří Pleva
RS CČSH v Kojetíně
předs. Věra Uhrová

NOVĚ OTEVŘENÉ
PRACOVIŠTĚ
*životní pojištění
*úrazové pojištění
*vozidla
*nemovitosti
*byty a domácnosti
*penzijní připojištění
*poradenství a servis
Komenského nám. 1052, Kojetín
(vedle policie ČR)
Otevřeno: pondělí, středa: 8.00-12.00 hod 13.00-17.00 hod
pátek
8.00-13.00 hod

e-mail: cp.kojetin@seznam.cz
Číslo 1/2007
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Společenská kronika
Dne 6. ledna 2007 by se dožil 60. narozenin
pan Vítězslav LOCHMAN
s láskou vzpomínají
manželka Libuše, synové Libor s rodinou, Martin,
dcera Kristýna s rodinou.

Ohlédnutí za minulou zimou
Vyškovská ulice

Tyršova ulice

U Moravy za loděnicí

Tání na Moravě u železničního mostu

Foto: J. Šírek
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