Kojetínský zpravodaj

Ročník VIII

Číslo 10

říjen 2007

6,- Kč

Začne 1. etapa regenerace sídliště „Sever“
Sídliště Sever patří dnes mezi nejhustěji obydlené plochy v Kojetíně. Bohužel,
uspořádáním domů, rozložením parkovacích míst a chodníků, absencí vhodných
míst pro odpočinek a nedostatkem zeleně,
je hodně poplatné době, ve které se rodilo.
Město Kojetín proto, jako vlastník velké
části pozemků v této lokalitě, podalo žádost
do programu Podpora regenerace panelových sídlišť, vyhlašovaném Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR. S žádostí uspělo
a v následujících dnech bude probíhat
1. etapa regenerace části tohoto sídliště.
Smyslem 1. etapy jsou úpravy prostor
v okolí družstevních domů na ulici Polní
č.p. 1299 -1300 a ulici Družstevní č.p. 1301
– 1306.
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Na základě zpracovaného projektu „Regenerace panelového sídliště“ a vzhledem k
požadavku Města i občanů v těchto domech
bydlících, bylo v průběhu předběžných jednání schváleno provést v tomto prostoru
určité úpravy, které budou sloužit ke zvýšení pohodlného bydlení zdejších obyvatel.
Z hlavních úprav je to rozšíření parkovacích ploch na ulici Polní a dále pak
před bytovými domy. Stávající obslužná
vozovka, vedoucí ke trafostanici bude ve
své šířce zachována a bude provedena její
rekonstrukce – předláždění ze stávajících
žulových kostek. Chodník kolem vozovky
bude rekonstruován na cyklostezku. Dále
budou vybudovány dva nové chodníky
ze zámkové dlažby dle požadavků obyvatel

a přesunuto místo k ukládání odpadů.
Celý navržený prostor bude doplněn
novou zelení a novým městským mobiliářem, tedy lavičkami, odpadkovými koši,
stojany na kola apod.
Řešená lokalita má velikost cca 8 700 m2.
Jedná se o pozemky ve vlastnictví města, ležící na parcelách 5715/2, 245, 247/1, 234/3,
234/4 a 234/5 .
Celková výše nákladů činí 3 miliony 520
tisíc Kč, z toho 2/3 jsou hrazeny z prostředků
MMR ČR, zbytek z rozpočtu města. Úpravy na sídlišti Sever jsou rozvrženy do 3 etap.
Věřme tedy, že v roce 2009 získá „Sever“ novou, vlídnější tvář hlavně pro své obyvatele.
Jiří Šírek, místostarosta
Foto: Radmila Vraníková, projektantka
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín se na svém 18. zasedání konaném dne 28. srpna 2007 zabývala mimo jiné
těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila na funkční období od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008
hlavní inventarizační komisi
(HIK),
- zřídila k provedení jednotlivých inventur za rok 2007 dílčí
inventarizační komise (DIK),
- jmenovala předsedu HIK
- Ing. Jiří Šírek (místostarosta),
členy HIK - Jiřina Páleníková
(tajemnice), Bc. Jana Nakládalová (vedoucí od.VVŠK), Drahomíra Fíková (vedoucí FO),
Ing. Dušan Laboň (vedoucí
od. MIM), Ludmila Prokešová,
DiS. (vedoucí od. SV), Jiří Stav
(vedoucí od. VŽPD), předsedy
a členy DIK,
- stanovila termíny k provedení fyzických a dokladových
inventur,
- stanovila termín k vyhotovení závěrečného protokolu
o inventarizaci majetku a závazků města,
- uložila ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv.Čecha,
ZŠ nám. Míru, MěDDM, MŠ,
ŠJ, MěKS) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do
25. 10. 2007 vlastní zajištění
průběhu inventarizace majetku
a závazků za rok 2007 včetně
složení HIK, DIK a termínů provedení fyzických a dokladových

inventur a předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do
31. 1. 2008 závěrečný protokol
o provedené inventarizaci,
- jmenovala předsedu a členy dílčí inventarizační komise,
- stanovila termín k provedení fyzické inventury k 30. 9.
2007,
- stanovila termín předání
odsouhlasených inventarizačních sumářů včetně inventurních soupisů do 4. 10. 2007 na
FO,
- vzala na vědomí zprávu odboru výstavby, ŽP a D
o možnostech zavedení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství, vymezení prostor
pro jejich volné pobíhání, o trvalém označování psů a evidenci chovatelů,
- uložila zpracovat odboru
výstavby, ŽP a D návrh obecně
závazné vyhlášky regulující pohyb psů na veřejném prostranství,
- schválila změnu Přílohy č.
2 Organizačního řádu MěÚ Kojetín - Dodatek č. 3 a č. 4, d,
- schválila Organizační
strukturu MěÚ Kojetín ke dni
1. 9. 2007 a ke dni 12. 10. 2007,
- vzala na vědomí Zprávu
o stavu veřejného pořádku a čin-

nosti Městské policie Kojetín ze
dne 20.8.2007,
- vzala na vědomí Zprávu
o bezpečnostní situaci a stavu
veřejného pořádku v obvodu
Obvodního oddělení Policie ČR
Kojetín za I. pololetí roku 2007,
- uložila veliteli MP ve spolupráci s Komisí pro veřejný
pořádek, bezpečnost a prevenci
kriminality zpracovat a předložit RM 11/07 varianty řešení
vybudování systému ochrany
majetku města a obyvatel prostřednictvím pultu centralizované ochrany, včetně nákladů
na pořízení a výnosů,
- neschválila poskytnutí
peněžitého daru ani účelové
dotace na činnost v roce 2007
Kappa-Help, občanské sdružení, Přerov,
- uložila starostovi města
odpovědět řediteli občanského
sdružení Kappa-Help na jeho
žádost,
- schválila bezplatné poskytování fakultativní služby na
všech domech s pečovatelskou
službou Pečovatelskou službou
města Kojetína - tísňového volání,
- schválila bezplatné poskytování fakultativní služby
Pečovatelskou službou města

Kojetína - využívání výpočetní techniky, pořízené v rámci
projektu „Modernizace materiálního a technického zázemí
pro rozvoj sociálních služeb“
všemi klienty PS, obyvateli DPS
a partnery projektu,
- uložila vedení města učinit nezbytné kroky ke zřízení
příspěvkové organizace Pečovatelská služba Města Kojetín
a výsledky přeložit na jednání
RM 10/07,
- schválila přidělení veřejné
zakázky malého rozsahu „Regenerace panelového sídliště
Kojetín, I. etapa“ uchazeči firmě
Strabag a. s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, která byla doporučena komisí pro posouzení
a hodnocení nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na
výše uvedenou zakázku,
- uložila odboru MIM
předložit na dalším jednání
RM návrh smlouvy o dílo na
výše uvedenou zakázku za cenu
3.520.851,- Kč, vč. DPH,
- souhlasila s čerpáním
přidělené dotace na činnost
mládeže na rok 2007 na nákup
služebních stejnokrojů pro členy SDH Kojetín.
Jiří Šírek

Z 19. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. září 2007
vybíráme následující usnesení:
Rada města:
- odvolala Dagmar Hönigovou z funkce tajemnice Komise pro otázky bydlení z důvodu odchodu do předčasného
důchodu,
- jmenovala Šárku Pospíšilovou, DiS., tajemnicí Komise
pro otázky bydlení,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín,
Masarykovo nám. 20, 752 01
Kojetín a společností Strabag a.
s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, odštěpný závod
Brno, Tovární 3, 620 00 Brno,
IČ: 60838744. Předmětem
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smlouvy je realizace veřejné
zakázky malého rozsahu Regenerace panelového sídliště Kojetín, I. etapa. Celková cena díla
činí 3.520.851,- Kč vč. DPH,
- vzala na vědomí písemnou zprávu společnosti Technis
Kojetín spol. s r. o., Padlých hrdinů 638, Kojetín - jako správce majetku města Kojetín - o
stávajícím poškozeném stavu
střech domů na ulici Padlých
hrdinů č. p. 974 a 976, Kojetín
a důvodech vzniku tohoto poškození, včetně cenové nabídky
na případnou celkovou rekonstrukci střech těchto objektů

zpracovanou Miroslavem Chalánkem, Stavební klempířství
Měrovice nad Hanou č. 190,
- nesouhlasila s případnou
celkovou rekonstrukcí střech
výše uvedených objektů. Stávající stav je nutno řešit opravou
poškozených míst, popřípadě
jiným náhradním řešením,
- souhlasila se záměrem
přeměny organizační složky
města - Pečovatelské služby
Města Kojetín - na příspěvkovou organizaci s názvem „Centrum sociálních služeb Kojetín,
příspěvková organizace“,
- předloží výše uvedený

záměr k projednání ZM 09/07
a v případě jeho schválení zastupitelstvem města pověřuje
starostu města vyhlášením výběrového řízení na obsazení
funkce ředitele/ředitelky nově
vznikající příspěvkové organizace,
- souhlasila s uzavřením
Dohody o partnerské spolupráci mezi městy Kojetín
v České republice a Giraltovce
ve Slovenské republice, uzavíranou na dobu neurčitou,
- předloží návrh dohody
k projednání ZM 09/07.
Jiří Šírek
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Z jednání Zastupitelstva města
Dne 18. září 2007 se v sále Hotelu Pivovar konalo 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína.
Zastupitelstvo města mimo jiné:
- vzalo na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení
hospodaření Města Kojetín za
I. pololetí 2007,
- vzalo na vědomí zprávu
o stavu pohledávek Města Kojetín k 30. 6. 2007,
- schválilo zrušení věcného
břemene, dle Kupní smlouvy
ze dne 16. 2. 1921, spočívající
v právu služebnosti společného
kanálu ve prospěch domu č.p.
61 postaveném na pozemku p.
č. st. 18/1 a vlastníků budovy
č. p. 884 postavené na p. č. st.
18/3, k. ú. Kojetín,
- schválilo bezúplatný
převod silničních pozemků
z majetku Města Kojetín do
vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace. Nabyvatelé uhradí
náklady spojené s podáním
návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí,
- schválilo bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy
Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace,
do majetku Města Kojetín: p.
č. 7004, ost. plocha, o výměře
532 m2 a p.č. 5746/3, ost. plocha, o výměře 168 m2, vše v k.
ú. Kojetín a bezúplatný převod
pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje do majetku
Města Kojetín: p. č. 896/2, ost.
plocha, o výměře 11371 m2 a p.

č. 896/28, ost. plocha, o výměře
2499 m2, oba v k. ú. Kojetín,
- schválilo prodej části pozemků p. č. st. 427/2, zastavěná
plocha a nádvoří, p. č. st. 428/6,
zastavěná plocha a nádvoří, p.
č. st. 430/6, zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Kojetín, manželům Š., za cenu 70,- Kč/m2
a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitostí, včetně úhrady za vyhotovení geometrického plánu a podmínek
dle důvodové zprávy,
- schválilo prodej části pozemků p. č. 212/2, ost. plocha,
o výměře 1 m2, k. ú. Kovalovice
u Kojetína, manželům Ch., za
cenu 30,- Kč a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti,
- vydalo Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2007, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Kojetín,
- vzalo na vědomí Závěrečnou zprávu výchovně rekreačního tábora 2007, pořádaného
v rámci sociálně-právní ochrany dětí v termínu od 6. 8. 2007
do 12. 8. 2007 v RS Zákopčí
v Beskydech,
- vzalo na vědomí Zprávu
o bezpečnostní situaci a stavu
veřejného pořádku v obvodu
obvodního oddělení Policie

ČR Kojetín za první pololetí
roku 2007,
- vzalo na vědomí Zprávu
o stavu veřejného pořádku a činnosti Městské policie Kojetín,
- vzalo na vědomí dopis od
Pavla Jáška, doručený MěÚ Kojetín dne 13. 9. 2007 pro všechny členy Zastupitelstva města
Kojetína, ve kterém si ztěžuje
na provoz a hluk restaurace
„Na Růžku“,
- uložilo Městské policii
Kojetín provádět pravidelné
kontroly provozu v problémových restauracích,
- uložilo starostovi města
projednat s ředitelem Policie
ČR v Přerově činnost Policie
ČR, obvodního oddělení Kojetín,
- schválilo Dohodu o partnerské spolupráci mezi městy
Kojetín v České republice a Giraltovce ve Slovenské republice,
uzavřenou na dobu neurčitou,
- vzalo na vědomí přednesené informace o procesu
komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně,
- schválilo záměr přeměny
organizační složky města - Pečovatelské služby Města Kojetín
- na příspěvkovou organizaci
s názvem „Centrum sociálních
služeb Kojetín, příspěvková organizace“,
- uložilo radě města realizovat kroky, vedoucí k přeměně
organizační složky na příspěv-

kovou organizaci a předložit
na prosincové zasedání zastupitelstva města zřizovací listinu
Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace,
- schválilo přijetí investiční
dotace ze státního rozpočtu ve
výši 2,654 tis. Kč na akci „Regenerace panelového sídliště
Kojetín - I. etapa“,
- schválilo rozpočtové
opatření č. 11/2007 ve výši
2,654 tis. Kč,
- vzalo na vědomí Zápis
z jednání finančního výboru
Zastupitelstva města Kojetína
ze dne 3. 9. 2007,
- vzalo na vědomí Zápis
z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstva města Kojetína
ze dne 30. 8. 2007,
- vzalo na vědomí Protokol
č.1/2007 o výsledku kontroly
investičních akcí města - „Stavební úpravy místních komunikací před nádražím“ ze dne
22. 5. 2007,
- vzalo na vědomí Protokol
č. 2/2007 o výsledku kontroly
uzavírání a dodržování smluv
o pronájmech nebytových prostor ze dne 27. 6., 10. 7.a 11. 7.
2007,
- vzalo na vědomí Protokol
č. 3/2007 o výsledku kontroly
hospodaření ZŠ Sv. Čecha, příspěvkové organizace ze dne 10.
9. 2007.
Jiří Šírek

Informace pro občany
Město Kojetín oslovuje odborníky z oblasti managmentu v sociálních službách
Uvažujete o novém zaměstnání, nevyhovuje Vám dosavadní pracovní uplatnění?

Pak Vám nabízíme možnost perspektivního zaměstnání v nově zřizované příspěvkové organizaci
na pozici ředitele Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace
Druh práce: ředitel(ka) příspěvkové organizace – Centrum sociálních služeb Kojetín
Charakteristika práce: řízení příspěvkové organizace zřízené Městem Kojetín – Centra sociálních služeb Kojetín
Místo výkonu práce: Město Kojetín
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody – leden 2008
Bližší informace o vyhlášeném výběrovém řízení lze získat na webových stránkách Města Kojetína na adrese:www.kojetin.cz
nebo na tel. čísle 581277402.

Číslo 10/2007
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Upozornění pro občany
Dne 31. 12. 2007 skončí lhůta pro povinnou výměnu řidičských průkazů, které byly vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993
(typy CZ 1-3)
Výměna, která byla zahájena v roce 2001 zákonem číslo 361/2000 Sb., se do dnešních dnů, přes neustálé výzvy v médiích,
nesetkala s dostatečným zájmem povinných řidičů.
Ve správním obvodu Odboru dopravy Magistrátu města Přerova, do kterého patří i řidiči, kteří mají trvalý pobyt ve vaší obci,
z 11.173 evidovaných uskutečnilo výměnu pouze 4.750 řidičů.
Upozorňuji Vás proto na nutnost výměny uvedených řidičských průkazů, neboť od 1. 1. 2008 při silniční kontrole bude na ty
řidiče, kteří řidičský průkaz nebudou mít vyměněný, pohlíženo jako na řidiče bez platného řidičského průkazu a z toho se budou
odvíjet i sankce.
Pracovníci registru řidičů Magistrátu města Přerova jsou řidičům k dispozici
- v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin
- v úterý a čtvrtek
od 8.00 do 15.00 hodin
S sebou si řidiči přinesou:
- jednu fotografii
- platný občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti)
- řidičský průkaz
Na přepážce řidiči – žadatelé o výměnu obdrží žádost, kterou jim pracovníci pomohou vyplnit.
Povinné výměny řidičských průkazů nepodléhají správnímu poplatku, pokud nedochází současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu.
Jiří Bakalík, tajemník Magistrátu města Přerova

Deset let od ničivých povodní 1997

V běhu dní a chvatu událostí si řada z nás ani neuvědomila, že od posledních ničivých
záplav, které postihly hlavně
Moravu uplynulo letos v červenci již 10 let. Nebude snad
od věci připomenout události
a pár faktů z té doby tak, jak jsou
zaznamenány ve zprávě Povodňové komise Města Kojetína ze
dne 24. 7. 1997, kdy ji projednávala tehdejší Městská rada.
Od té doby voda v řece Moravě
několikrát zahrozila, nejvíce při
záplavách na přelomu března
a dubna 2006 a naposledy došlo
ke zvýšení hladiny 7. a 8. září letos. Nikdy však již nebylo zaplaveno takové území a napáchány
tak velké škody, jako právě při
povodni v červenci 1997.
Dne 6. 7. 1997 ve 21.00
hodin na základě upozornění
okresní povodňové komise na
nebezpečí povodně, svolal předseda povodňové komise Ing.
Werner tajemnici a místopřed-
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sedu povodňové komise města Kojetína.
Při prohlídce vodočtů, které jsou umístěny na řece Moravě
a Hané bylo zjištěno,
že voda na vodočtu
řeky Moravy dosáhla
výšky 3,40 m (normál
2,50 m), na vodočtu
řeky Hané byla naměřena výška 2,05 m (mírné zvýšení). Na
základě těchto zjištění nařídil
předseda komise hlídkové službě (městské policii), aby sledovala vývoj povodňové situace
a podávala informace dle povodňového plánu. Dne 6. 7. 1997
ve 22.30 hodin byl naměřen na
vodočtu řeky Moravy stav hladiny 3,60 m, nastal I. stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti.
Vlastní povodeň, stav pohotovosti - II. stupeň povodňové aktivity - byl vyhlášen dne
7. 7. 1997 v 1.30 hodin, kdy bylo
hlídkovou službou na vodočtu
řeky Moravy naměřeno 3,80 m.
V 5.00 hodin se sešla kompletní
povodňová komise a byla zavedena stálá povodňová služba
povodňové komise, která začala
pracovat dle schváleného povodňového plánu.
III. stupeň povodňové aktivity - ohrožení, byl vyhlášen dne
7. 7. v 11.30 hodin. Do povodňo-

vé služby byli zapojeni i ostatní
pracovníci MěÚ, kojetínští hasiči a dobrovolní hasiči z okolních
obcí. Současně byla požádána
o pomoc spol. s r. o. Technis a
postupně se do povodňové činnosti zapojily všechny podniky
našeho města (Aura Ingstav, Seliko, Cukrovar, Mlýn, MDK).
V 11.30 hodin bylo zjištěno,
že Boleloucký náhon (Struha)
zaplavuje zátopové území u bikrosového hřiště u stadionu.
Členové povodňové komise od
tohoto okamžiku upozorňovali občany v zátopovém území
na možné zatopení objektů. V
17.00 hodin vybřežila řeka Morava a spojila se s Bolelouckým
náhonem. Území od bikrosového hřiště až po stadion bylo
zatopené, neprůjezdné. Byla
evakuována první rodina (Spáčilovi z bytu na stadionu). Od 22.00
hodin bylo evakuováno dalších 6
rodin z ulice Závodí, další se odmítali vystěhovat. Ve 24.00 hodin
již zajišťovala povodňová komise ubytování dalších
20-ti neznámých osob
z kojetínského nádraží
- bylo přerušeno vlakové spojení Kojetín
- Přerov. V 0.40 hodin
navázala okresní povodňová komise poslední spojení s naší

povodňovou komisí, další telefonické spojení se povedlo navázat
až 12. 7. (tj. až za 4 dny).
Celkový počet evakuovaných osob se v průběhu povodně rozšířil na 143 osob, nouzově
ubytovaných občanů bylo 117.
Chování obyvatel bylo z větší
části ukázněné, v místech, kde zatopení trvalo delší dobu, se zvyšovala nervozita a kritika zabezpečení povodňových událostí.
Plocha zatopeného území
v době největšího rozsahu záplav
byla přes 1100 ha, uhynulo 100
ks drůbeže, 50 ks srnčí zvěře, 300
ks zajíců, 200 ks bažantů a zničeno bylo 89 včelstev. Celkové
škody byly odhadnuty na více
než 56 miliónů Kč. Dvacet bytů
bylo nenávratně zničeno, dalších
123 poškozeno. Naštěstí v Kojetíně nedošlo k žádným obětem
na životech lidí.
Z archívu MěÚ Kojetín
zpracoval Jiří Šírek
Foto: Povodňová komise
Města Kojetín
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Obecně závazná vyhláška 2/2007
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 18. 9. 2007, na základě ust. § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících
na území města Kojetín, to je
na katastrálním území města
Kojetín, Popůvky u Kojetína
a Kovalovice u Kojetína („dále
jen město“), včetně systému
nakládání se stavebním odpadem2) vznikajícím na území
města Kojetín („dále jen systém nakládání se stavebním
odpadem“).
(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro každou
fyzickou osobu, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) Komunálním
odpadem1) – veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, a který je
uveden jako komunální odpad
v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných
k podnikání.
b) Objemným odpadem
– takový komunální odpad,
který nelze vzhledem k jeho
rozměru, případně hmotnosti
ukládat do běžně používaných
sběrných nádob, např. vyřazené kusy nábytku, koberce, matrace atd. Za objemný odpad se
nepovažují ledničky, televizory,
počítače, atd.
c) Tříděný odpad – samostatný sběr využitelných složek komunálního odpadu do
sběrných nádob k tomu účelu
barevně rozlišených a označených příslušným druhem od-
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padu např. papír, sklo, plasty
(PET láhve), nápojové kartony.
d) Nebezpečný odpadem
– všechny složky komunálního
odpadu, které mají jednu nebo
více nebezpečných vlastností,
např. zbytky barev a rozpouštědel, baterie, zářivky, zbytky
spotřební chemie, pesticidy,
upotřebené motorové oleje,
akumulátory, léky atd.
e) Biologicky rozložitelným odpadem – jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu
nebo anaerobnímu rozkladu
(odpad rostlinného původu
např. listí, větve, pařezy atd.)
f) Stavebním
odpadem
– jedná se o všechny druhy odpadu, které vznikají při stavební činnosti a které jsou v Katalogu odpadů2) takto označeny
(beton, cihly, tašky, vytěžená
zemina a jiné odpady vznikající při stavební činnosti)
g) Pověřená osoba – osoba oprávněná4) k nakládání
s odpadem, která je městem
Kojetín pověřena provozováním systému.
h) Svoz komunálního odpadu - vyprázdnění sběrných
nádob do sběrných vozidel a
odvoz shromažďovaného komunálního odpadu nebo odvoz sběrných nádob a jejich
vyprázdnění k využití nebo
odstranění pověřenou osobou.
i) Mobilním sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu v částech města
– takový způsob sběru, kdy
oprávněná osoba odebírá tento druh odpadů od občanů
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do sběrných a svozových prostředků 3)
j) Přechodné stanoviště
– místo určené pro sběr nebezpečných odpadů, který probíhá v částech města. Datum,
čas a přechodná stanoviště

jsou předem oznamovány na
úřední desce a na internetových stránkách.
k) Sběrným dvorem – technické zařízení určené ke sběru,
výkupu, třídění a shromažďování vybraných druhů odpadů
a vytříděných složek komunálního odpadu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,
do doby odvozu odpadů k dalšímu využití nebo odstranění.
Sběrný dvůr se nachází v ulici
Družstevní, čp. 1364, Kojetín
I-Město, Kojetín.
Čl. 3
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se
třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je
papír, nápojové kartony, sklo,
plast (PET lahve)
b) objemný odpad
c) biologický odpad
d) nebezpečné složky odpadu
e) směsný odpad
(2) Směsný odpad je zbylý
komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm.
a), b), c), d).
Čl. 4
Shromažďování tříděného
odpadu
(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
(2) Zvláštní sběrné nádoby
jsou umístěny na stanovištích
uvedených v příloze č. 2 vyhlášky.
(3) Zvláštní sběrné nádoby,
které jsou zcela nebo částečně
barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy:
a) papír – barva modrá
b) sklo směsné – barva zelená
c) PET lahve, plasty – barva
žlutá
d) nápojové kartony – barva
červená

Čl. 5
Sběr a svoz objemného
odpadu
(1) Sběr a svoz objemného
odpadu je zajišťován oprávněnou osobou:
a) Pro území města slouží
sběrný dvůr.
b) V místních částech Kojetín II-Popůvky, Kojetín IIIKovalovice je svoz prováděn na
základě dohody odboru majetku a investic města Městského
úřadu Kojetín a pověřené osoby. Sběrné nádoby jsou umístěny na předem vyhlášených
přechodných stanovištích. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a na internetových stránkách města.
Čl. 6
Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
(1) Sběr a svoz biologicky
rozložitelného odpadu je zajišťován oprávněnou osobou:
a) Pro území města slouží
sběrný dvůr.
b) V místních částech Kojetín II-Popůvky, Kojetín IIIKovalovice je svoz prováděn na
základě dohody odboru majetku a investic města Městského
úřadu Kojetín a pověřené osoby. Sběrné nádoby jsou umístěny na předem vyhlášených
přechodných stanovištích. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a na internetových stránkách města.
Čl. 7
Sběr a svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu
(1) Nebezpečné složky komunálního odpadu uvedené
v příloze č. 1, lze odevzdávat ve
sběrném dvoře.
(2) Oprávněnou
osobou
je také zajišťován sběr a svoz
nebezpečných složek komunálního odpadu dvakrát ročně
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- odebírání odpadů na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední
desce a internetových stránkách města.
Čl. 8
Shromažďování směsného
odpadu
(1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob.
Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice 110 l, kontejnery
1100 l, určené ke shromažďování směsného komunálního
odpadu.
b) odpadkové koše – které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
(2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné
nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění
směsného odpadu oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.
Čl. 9
Nakládání se stavebním
odpadem
(1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
(2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
(3) Pro odložení stavebního
odpadu je možné využít velkoobjemových kontejnerů pověřené osoby, která na základě
objednávky zajistí přistavení
a odvoz stavební suti na náklady objednavatele.
Čl. 10
Kontrolní činnost
Kontrolu dodržování povinností, stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, jsou
oprávněni provádět pověření
zaměstnanci města Kojetín, zařazení do Městského úřadu Ko-
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jetín, odboru životního prostředí a Městská policie Kojetín
Čl. 11
Sankční ustanovení
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních
předpisů5).
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou
se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na
území města Kojetín ze dne
11.12.2001 a Obecně závazná
vyhláška č. 10/2003 kterou se
mění obecně závazná vyhláška 4/2001, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území
města Kojetín, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kojetín ze dne 16.12.2003
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne
5.10.2007
Ing. Jiří Šírek, místostarosta
Ing. Mojmír Haupt, starosta města
1) § 4 písm. b) zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
2) Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů),
ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady
4) § 4 písm. r) zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
5) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2007
Seznam odpadů, které lze ukládat na sběrný dvůr
Katalogové
č. odpadu Kateg. Název odpadu
15 01 01 O
Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O
Plastové obaly
15 01 03 O
Dřevěné obaly
15 01 04 O
Kovové obaly
15 01 05 O
Kompozitní obaly
15 01 06 O
Směsné obaly
15 01 07 O
Skleněné obaly
15 01 09 O
Textilní obaly
17 01 01 O
Beton
17 01 02 O
Cihly
08 03 18 O
Odpadní tiskařský toner
17 06 04 O
Izolační materiály neuvedené pod č. 170601
a 170603
20 03 07 O
Objemný odpad
16 01 03 O
Pneumatiky
17 01 07 O
Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuvedený po č. 170106
17 03 02 O
Asfaltové směsi bez dehtu
17 04 01 O
Měď, bronz, mosaz
17 04 02 O
Hliník
17 04 03 O
Olovo
17 04 04 O
Zinek
17 04 05 O
Železo a/nebo ocel
17 04 06 O
Cín
17 04 11 O
Kabely neuved. Pod č. 17 04 10
20 01 01 O
Papír, lepenka
20 01 02 O
Sklo
20 01 10 O
Oděvy
20 01 11 O
Textilní materiály
20 01 36 O
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky
20 01 38 O
Dřevo
20 01 39 O
Plasty
20 01 40 O
Kovy
20 02 01 O
Biologicky rozložitelný odpad
-----------------------------------------------------------------------18 01 03 N
Odpady na jejichž sběr jsou kladeny zvláštní
požadavky
15 01 10 O/N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 N
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpeč. Látkami
17 01 06 N
Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keram.výrobků obsahující nebezpečné látky
20 01 21 N
Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
20 01 23 N
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (ledničky, mrazničky)
20 01 27 N
Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
20 01 32 O/N Jiná nepoužitelná léčiva
20 01 33 N
Baterie a akumulátory
20 01 35 N
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
obsahující nebezpečné látky (televizory apod)
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Sociálně právní-ochrana dětí
Výchovně rekreační tábor pro děti

V letošním roce, stejně jako v minulých letech, Město Kojetín pořádalo
výchovně rekreační tábor pro děti. Díky
získané dotaci od Olomouckého kraje
ve výši 51.500,-Kč mohlo odjet z Kojetína
a jeho místních částí 21 dětí a 8 dospělých osob (z toho 3 asistenti PČR, vedoucí
skupiny prevence MP Kojetín, 1 zaměstnanec z Města Kojetín a 3 studentky). Tábor trval 6 pobytových dnů v RS Zákopčí,
který se nachází blízko obce Hutisko-Solanec v Beskydech.
Celý tábor se nesl v indiánském duchu,
kdy děti rozdělené do kmenů (Havraní
pírka, Pongové,…) soutěžily o poklad na
stříbrném jezeře. Ten nakonec mohl hledat pouze kmen Amazučů, který získal
nejvíce pírek ze všech soutěží. Během celého pobytu nám počasí přálo, kdy i přes
občasné přeháňky si děti užívaly sportovních, kulturních a jiných činností.
Jistě bylo pro všechny zábavné chození poslepu podél provazu, zvlášť pro
ty, kteří občas do něčeho narazili, nebo
místo lana se chytli pálivé kopřivy. Velký
úspěch měla i olympiáda, turnaj ve vybíjené, ale také návštěva Policie ČR. Ta
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přijela dětem předvést modelové
situace práce Policie ČR, své služební psy, pomůcky a jiné.
K táboru patří nejen táborák,
ale i noční hra. Na ohni, který připravili strejdové, jsme si opekli bizona a noční hry se zúčastnili jen
ti nejodvážnější. Strach z nepřátelských ohňů totiž některým ubral
na jejich kuráži i na další dny.
Tábor se obešel bez vážných
zranění a podle reakcí dětí se připravený táborový program líbil
všem. Přestože se některým kmenům nepodařilo dosáhnout na poklad, nakonec nikdo neodjel s prázdnou a všichni
byli za svou snahu a výdrž při zdolávání
nástrah odměněni.
I když jsme byli všichni v den odjezdu rádi, že už se vracíme zpátky domů,
přesto se našli i tací, co by na táboře rádi
zůstali. Tak třeba zase příští rok.

Při nabídce a výběru dětí nás překvapili někteří rodiče, kteří nechtěli umožnit
svým dětem pobyt na našem táboře za daných podmínek, proto děkujeme všem rodičům, kteří přemohli svůj vlastní strach,
nedali na negativní zprávy z medií a pustili
své děti na tábor. Odměnou pro rodiče za
překonaný strach byla spousta prožitků jejich dětí a následná spokojenost.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
zastupitelům Města Kojetín za schválené
finanční prostředky, které nám umožnily tento tábor uskutečnit, Radě města
Kojetín za zřízení tohoto tábora a Olomouckému kraji za zařazení do projektu
„Společný svět“. Dále také kolektivu vedoucích za poctivou a obětavou realizaci
připraveného programu a sponzorům za
poskytnuté dary v podobě cukrovinek
a věcných předmětů.
Město Kojetín, odbor sociálních věcí,
sociálně-právní ochrana dětí
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Zprávy z mikroregionu Střední Haná
Jak se bavíme v Křenovicích
S teplým počasím přichází
sezóna akcí pořádaných pod
širým nebem. TJ Sokol Křenovice se toho letos ujal docela

zdárně a připravil jich na hřišti
pro děti i dospělé několik. Dne
7. května 2007 jsme uspořádali
lampiónový průvod pod názvem Světýlkový rej. Sešlo se
kolem 60 dětí s rodiči i prarodiči a průvod byl opravdu početný. Cestou si děti zasoutěžily
a na hřišti na ně čekaly drobné
odměny, sladkosti, velký táborák a opékání špekáčků. Večer
ukončil ohňostroj.
Dne 5. července 2007 jsme
zahájili prázdniny sportovním
odpolednem na hřišti. Sice
nám nepřálo počasí a několikrát nás zahnal déšť, ale děti se
vyřádily v různých soutěžích v
malování, tancování, pojídání
koláčů. Vrcholem však byla
šlehačková bitva, kterou každý
pojal po svém. Někdo bojoval,
někdo mlsal. Potom jsme si
všichni zatancovali na diskotéce.
V průběhu prázdnin na
místním hřišti proběhla již
tradiční fotbalová utkání obcí
Křenovic a Křenova. Utkaly

se týmy mužů, starších pánů
a žen. Báječná atmosféra se
přenesla i na velkou diskotéku,
která trvala dlouho do noci.
A protože všechno hezké
končí přišel i konec prázdnin. TJ Sokol ve spolupráci se
sdružením rodičů uspořádali
pyžamové loučení s prázdninami. Děti si tak mohly
vyzkoušet povlékání peřin
na čas, hod polštářem na cíl,
skákání v povlečení a spousta
jiných her. Také proběhla soutěž o nejkrásnější pyžamo. Po
setmění byl odpálen ohňostroj

a akce pokračovala diskotékou. K velkému překvapení
i dospělí se sešli v hojném počtu v pyžamech, proto se i večer soutěžilo a byly vyhlášeny
3 nejzajímavější modely.
Ale ani ostatní místní
spolky nezůstaly pozadu. Hasiči v květnu uspořádali stavění a kácení májky a myslivci
v srpnu pytláckou noc, která se mohla pochlubit velkou
účastí. Tímto chci poděkovat
pořadatelům všech akcí u nás,
ale i těm, co se umí bavit!
M. Večerková

Pivovarský hotel Kojetín se představuje
Ve slavnostní atmosféře
Kojetínských hodů vstoupil
na scénu společenského života
a stravovacích služeb v našem městě secesní dům, který zaujal nejenom žlutě zářící
a s uměleckým citem restaurovanou vnější vizáží, především však jemným a téměř do
detailů propracovaným stylovým interiérem.
Jak napovídá výkresová
dokumentace, také společen-
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ský sál, dnes možná ještě trochu chladněji a rozlehle působící, se po získání vnitřního
kabátku, srovnatelného se zámeckými obklady a interiérovými doplňky, stane chloubou
města Kojetína.
Po dokrášlení vnitřních
prostor obrazy s různými náměty a uměleckými motivy,
chybí k určité dokonalosti bohatší květinová výzdoba a na
schodištích možná pozední
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madla.
Svůj půvab má i původní
pískovcové schodiště s kovářsky stylizovaným zábradlím.
Při prvním společném
posezení nad stránkami Kojetínského zpravodaje nám
provozní ředitel hotelu, ing.
Jan Hanák, prozradil následující:
„Zaujalo mě úsilí, snaha
a odpovědnost všech, kteří se
na obnově podíleli a i když
jsem v týmu poměrně krátkou
dobu, nešlo přehlédnout odhodlanost, projevující se hlavně ve vrcholném finále.
I přes velké finanční zatížení se podařilo připravit
něco, co si zaslouží uznání, ale
i určitou zvědavost občanů,
kterou by mohli projevit právě
návštěvou hotelu a ochutnáním z dobrot, jež naše lístky
nabízí.“
Co mohou návštěvníci
Pivovarského hotelu od návštěvy jednotlivých středisek
očekávat?
„Rádi bychom nabídli
čisté a estetické prostředí, romantické a útulné. S elegantní
obsluhou v nekuřácké restauraci či stylové pivnici, která
sportovním fanouškům nabízí společné posezení u moku
krušovického
královského
pivovaru přímo před velkou
projekční obrazovkou satelitní
televize.
Návštěvníky by mohla potěšit večeře při svíčkách – ať
v podobě rodinné či posezení
ve dvou. Myslím, že i dekantování archivních ročníků červeného vína v této atmosféře
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může být něčím, co nebylo dosud v místních pohostinstvích
k vidění každý večer.“
Dekantování a znalost
charakteristik vína patří mezi
vyšší, ne-li vysokou odbornost číšníka...
„V obsluze pracují dva diplomovaní absolventi kurzu
someliér – nejenom s osvědčením, ale i s praktickou zkušeností. Myslím, že hlavně v kategorii červených vín lze hostům
nabídnout příjemná poznání.
Ať u pohárku vína k večeři,
nebo při předem objednané
společné degustaci dohodnutých vzorků.“
Stravování však nemusí
mít vždy jen slavnostní podobu...
„V mnohých částech Evropy je i oběd v pracovních přestávkách malou slavností, je to
dáno mentalitou a regionální
zvyklostí. Ani u nás myslím
nemusí závodní stravování
znamenat vždy to, že jíme jako
o závod.
Kromě výběru ze stálého
lístku i my – jako většina pohostinských zařízení – nabízíme polední stravování s možností úhrady stravenkou v ceně
55 – 60,– Kč.
Ve středu, kdy má většina
institucí prodloužený provoz,
zpříjemňujeme všechna meníčka malým dezertem či moučníkem. Na své si určitě přijdou
i děti, které mají v jídelníčku
svůj sloupeček. Třeba v letních
měsících oblíbená Kojetínská
stračena…“
Na vývěsním štítu prezentujete znak královského pivo-

varu Krušovice.
„Ano, spolupráce s touto
značkou se dosud ukazuje jako
vhodná volba. Milovníky dobrého piva potěší Jubilejní ležák
12°, Mušketýr 11°, čepujeme
pivo CLAUSTHALER nealkoholické, pivo černé, v nabídce máme i pivo kvasnicové
– typické svojí lehce nasládlou,
osvěživou chutí.“
Jaké využití nabízí společenský sál?
„Společenský sál nabízí
možnosti rozmanitých prezentací. Kapacita 120 účastníků seminárního posezení, 80 hostů
pro banketní posezení. Rautové možnosti koriguje současné
množství vhodného typu nábytku. Odpovídající odbornost
a zkušenost zaměstnanců dává
možnost nabídnout zájemcům
přípravu soukromých hostin
rodinné povahy – od nedělního oběda až po svatební veselku, prostorovými paravany
bude možno rozdělit sál do několika menších celků a připravit i několik promočních tabulí
v jeden den.
Poskytnutými
službami
bychom měli umět uspokojit
i představitele politického a
společenského života, účastníky firemních akcí, ale i členy
zájmových sdružení a spolků.
Nenáročná proměna v uspořádání dává možnost díky parketové podlaze využít prostor
pro cvičení jógy, soustředění v
aerobiku nebo je sál využitelný pro nácvik tanců či trénink
tanečních souborů.
Studenti základních i středních škol zde najdou možnost
elegantní formou se seznámit
se zásadami banketního stolování či chování při rautu – po
dokončení parkové úpravy
v atriovém prostoru se najde
i něco z ukázky garden party.
Hezké pódium v sále určitě
navádí i k posezení s nějakým
uměleckým tělesem či účinkujícími – čas ukáže…“
Jestli dobře rozumím –
něco se chystá i vně hotelu?
„Ano. Ohrazený a zcela
bezpečný prostor nabízí možnost parkové úpravy s venkov-

ním pódiovým posezením,
podsvícenými
křovinami
a zatravněnou plochou. V jedné části zahrady bychom rádi
připravili posezení i pro maminky s malými návštěvníky
– i s těmi v kočárku.“
Nehovořili jsme zatím
o ubytování...
„Hotel disponuje devatenácti pokoji – některé jsou dvouložnicové, s rozlehlou předsíňkou
– apartmánového typu. V některých ložnicích jsou manželská
dvoulůžka, protější pak disponuje až třemi lůžky samostatně
stojícími.
Zvláštní atmosféru nabízí
pokoje podkrovní, s částí stropní šikminy se střešním oknem.
Hotelové chodby, zvláště v části napojení přístavby, doplňují
výklenky, vybízející k odpočinkovému posezení. Kdo nemá
zálibu v poznávání okolí a je
spíše televizní pecivál, má tuto
možnost ve všech pokojích
– na každém z 53 připravených
lůžek.“
Čím oslovíme čtenáře na
závěr dnešního povídání?
„Určitě si zaslouží pozvání
k návštěvě – ostych z neznámého prostředí by neměl být překážkou. Uvítáme hosty všech
generací, připravíme příjemnou atmosféru pro návštěvníky s jakoukoliv zkušeností ze
společenského prostředí – určitě není třeba předem studovat almanach o protokolárním
chování od pana Špačka.
Odbornost, ochota a dobrá
kuchyně by měly být tím, co
umožní hostům získat v prostředí Pivovarského hotelu ten
nejpříjemnější a nejpůsobivější
gastronomický zážitek.“
Děkujeme za rozhovor
a informace o hotelu a přejeme hodně spokojených návštěvníků.
Rozmlouval: Alexandr Burda
Foto: Agentura M-ark Olomouc
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Mateřská škola Kojetín
Měsíc září v naší škole

Nejkrásnější období roku
– prázdniny – jsou za námi…
Prázdninám jsme tedy zamávali a všichni jsme se těšili na
naše nové kamarády. A tak je
od 3. září naše školička zase
plná dětí. Ten první zářijový
týden nebyl pro nikoho lehký, obzvláště pro ty nejmenší
a nováčky to byl ze začátku
uplakaný týden. Ale na slzičky brzy nebyl čas, protože děti
měly hned na začátku školního roku připravené překvapení - nové hrací koutky (kuchyňky) a v jedné třídě i nový

nábytek - židličky
a stolečky...
Hned v polovině
září začaly děti ze
3. oddělení navštěvovat předplavecký
výcvik v plaveckém
areálu Města Přerova, který potrvá
až do poloviny prosince. Po ukončení
kurzu dostanou děti
„mokré vysvědčení“.
19. září jsme všichni navštívili sokolovnu, kde MěKS
Kojetín připravilo představení
„Kamarádi na hradě“. Ve čtvrtek 20. září hned ráno čekal na
děti autobus, který nejstarší
děti obou z MŠ odvezl do Prostějova na dopravní hřiště, kde
si procvičily i v roli řidičů koloběžek a motorek jednoduchá
pravidla silničního provozu.
25. září se děti z oddělení
„Pastelek“, „Srdíček“ a „Rybiček“ zúčastnily akce pořádané
MěDDM nazvané „Třídíme

odpady“. Děti se soutěživou
hrou naučily hlavní zásady,
jak správně nakládat s odpady a na závěr měsíce mezi děti
v obou MŠ zavítal kašpárek s
maňáskovou pohádkou.
A co nás čeká na podzim?
Od 1. října 2007 začíná kurz
ANGLIČTINY pro budoucí
prvňáčky a těšíme se také na
CVIČENÍ do pořádné tělocvičny v sokolovně. Již tradiční

říjnovou akcí bude 3. ročník
„DRAKIÁDY“, který proběhne
v areálu MŠ dne 15. října 2007.
Součástí bude nejen pouštění
draků, ale i společné opékání
u táborového ohně.
Tak už zbývá jen popřát,
ať se všem dětem u nás líbí
a také zaměstnancům hodně elánu do práce ve školním
roce 2007/08!
vedení školy

ZŠ nám. Míru Kojetín
Začátek nového školního roku
Tento školní rok znamená pro naši
školu velkou změnu. V 1. a 6. třídách zahajujeme výuku podle vlastního školního
vzdělávacího programu, který jsme nazvali VÍTEJTE.
Velké poděkování patří všem vyučujícím naší školy, kteří velice intenzivně
tvořili základní osnovy pro výuku našich žáků. Celý rok byl naplněn odbornými semináři pro jednotlivé předměty
a vzdělávací oblasti, studiem materiálů
i konzultacemi přímo na školách, kde již
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tuto zkušenost mají (ZŠ Lysice u Blanska).
Děkujeme také všem lektorům z APZŠ,
kteří poskytli našim učitelům potřebné
informace a předali první poznatky z realizace programů na pilotních školách.
Věříme, že se nám postupně podaří zvládnout zařazení nového programu do všech ročníků (vždy dva ročníky
v jednom školním roce). Bude to chtít od
všech, žáků, rodičů i vyučujících trpělivost a vzájemnou spolupráci, abychom
tento přechod zdolali bez potíží.

V našich prvních třídách jsme přívítali nové žáky. Celkem jich k nám
nastoupilo 46. V ostatních třídách se
objevili další „nováčci“, kteří se během
prázdnin přistěhovali nebo přešli na naši
školu. Celkem tedy máme 436 žáků v 18
třídách.
Další informace a zajímavosti ze školního dění budeme pravidelně uveřejňovat i na našich webových stránkách:
– www.abci.cz/kojetin
vedení školy
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ZŠ nám. Míru Kojetín
Poděkování vodákům
Chtěli bychom touto formou poděkovat členům kojetínského kanoistického
klubu za přípravu velice poutavého setkání našich žáků s jejich zajímavým sportem.

Při červnové návštěvě loděnice měly naše
děti možnost se podrobně seznámit se zákulisím, ale také si vyzkoušet plavbu na
lodi. Pro mnohé děti to byl velice silný zá-

žitek a učitelky si tak mohly připomenout
léta, kdy samy brázdily vody našich řek.
Těšíme se na další spolupráci.
vedení školy

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Připomínáme si 120. výročí založení Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha 586
Ke 120. výročí od založení naší školy jsme připravili pro žáky, rodiče a učitele kalendář akcí. Na veřejné akce zejména na školní akademii a den otevřených dveří zveme
přátele naší školy.
Září – turnaj ve vybíjené dívek škol mikroregionu Střední Haná o pohár starosty města
Říjen – turnaj v malé kopané (dort ředitelky školy pro vítěze), naučná exkurze do Prahy
Listopad – akce školní družiny pro mikroregion, sběr papíru
Prosinec – Den otevřených dveří, Den pro mateřskou školu
Leden – slavnostní akademie v místní sokolovně
Únor - lyžařský výcvik, Co víš o své škole?
Březen – slavnostní oběd ke 120. výročí školy v pivovaře
Duben – dopravní výchova
Květen – škola v přírodě, turistický kurz
Červen – malá kopaná škol mikroregionu Střední Haná o pohár mikroregionu starostů
Střední Haná, Letní slavnost na školním hřišti

Číslo 10/2007

Turnaj ve vybíjené
Na hřišti Základní školy Svatopluka
Čecha Kojetín se konal tradiční turnaj
ve vybíjené o pohár starosty města.
Dívky soutěžily ve dvou kategoriích
– mladší (6. a 7. ročník) a starší (8.
a 9. ročník).
Soužilo 5 družstev- ZŠ Svatopluka
Čecha Kojetín, ZŠ nám. Míru Kojetín,
Gymnázium Kojetín, ZŠ Tovačov a ZŠ
Němčice n. H. Některá utkání byla velmi napínavá.
Výsledky: Mladší dívky: 1. místo
Gymnázium Kojetín, 2. místo ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín, 3. místo ZŠ Tovačov.
Starší dívky: 1. místo Gymnázium
Kojetín, 2. místo ZŠ Tovačov, 3. místo
ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín.
Blahopřejeme a všem zúčastněným
děkujeme za účast.
Marcel Hrabal
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Gymnázium Kojetín
Jak jsme se seznamovali a adaptovali na mimořádné situace
Ráno 3. září se před naším
gymnáziem začalo scházet velké množství individuí, která
vypadala všelijak…, jen ne tak,
že by se chystala usednout do
školních lavic. Na zádech krosny, v rukou sportovní tašky,
kufry a spacáky připevněné k
výstroji, kde jen to šlo. Byli to
studenti kvinty a prvního ročníku, kteří se chystali na letní výchovně-vzdělávací kurz
v Buchlovicích.
Pocity výletníků byly rozporuplné, neboť zatímco někteří byli skeptičtí, ať už kvůli
deštivé předpovědi počasí nebo
kvůli tomu, že se neradi účastní
podobných akcí, jiní se vyloženě těšili na seznámení s novými kamarády. Abyste rozuměli,
studenti prvního ročníku byli
na gymnáziu teprve první den,
takže až do absolvování kurzu žili v blažené nevědomosti,
s kým že to budou zasedat v lavicích po následující čtyři roky.
Ale to bychom předbíhali,
pojďme hezky po pořádku.
Za neustálého štěbetání
omladiny dorazily (na čas!)
dva autobusy, jejichž úkolem
bylo odvézt necelých šedesát
užvaněných lidiček školou povinných a čtyři členy pedagogického sboru do rekreačního
střediska Dopravák nepříliš
vzdáleného od městečka Buchlovice.
Po asi hodinové cestě jsme
vystoupili v malebném údolíčku a čekali, co se s námi
bude dít. Naše zraky padly na
skupinu chatek, které zřejmě
odpovídaly většině představ
o našem budoucím ubytování,
neboť povzdechů nad později
objevenou absencí topení, křesel a dalšího luxusního vybavení nebylo mnoho. Zde začalo
docházet k prvním třenicím,
protože velikost chatek nevyhovovala všem skupinám, a tak
začalo docházet k diplomatickým diskuzím, ba i pokusům
o korupci. Obé nakonec slavilo
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úspěch. Po šťastném ubytování a obhlédnutí společného
sociálního zařízení (zase tak
společné nebylo - kluci zvlášť
a holky zvlášť) jsme pod dozorem pedagogů vyrazili do
hlavní budovy, kde jsme se zúčastnili první části programu.
Kvinta se učila základům zdravovědy a první pomoci a první
ročník zahájil výběrové testy
pro program Cesta na Mars.
Po dopoledním programu
jsme se odebrali do jídelny, kde
začaly první opravdově souboje o „místo na slunci“, neboť
například pití rozhodně nebylo
dost pro všechny, a tak vznikaly zájmové skupiny, které vysílaly své zástupce do fronty na
tekutiny s pokynem dosáhnout
kýženého „všemi dostupnými
prostředky“. K žádnému zranění ale naštěstí nedošlo a my
si, na rozdíl od více než malého
množství pití, nemohli stěžovat na kvalitu pokrmu. Po obědě jsme se věnovali zájmovým
činnostem, tj. hraní karet, navazování kontaktů nebo prosté
relaxaci. Když jsme si poradili
se zátěží v našem žaludku, respektive hodinu po opuštění
jídelny, vydala se naše skupina na nedaleký ranč Nevada,
kde jsme zhlédli proces kování
a kde nám p. prof. Štefek sdělil
některé základní údaje o oblasti Chřibů, k níž, jak jistě víte,
náleží i Buchlovice a okolí.
V nedalekých lázních Leopoldov byly zdokonaleny naše
schopnosti v práci s kompasem
a mapou.
Po večeři jsme se opět sešli
s cílem vzdělávat se - dozvěděli
jsme se zajímavá fakta a pokyny k tématu „Ochrana osob
při mimořádných událostech“,
a tak například víme, že nemáme na dveře cizích domů
psát „Dům byl evakuován“. Pak
jsme se odebrali do chatek, kde
jsme se zachumlali do spacáků
a očekávali příchod spánku do
našich zážitky nabitých myslí.

Někteří netušili, že je to jejich
první i poslední noc v chatce.
Druhého dne po snídani
prváci pokračovali v cestě na
Mars, kdežto naše třída kvinta vyrazila na cestu směrem k
hradu Buchlov, a to přes nedaleké městečko Buchlovice.
(Pro turisty: šli jsme po žluté
a NENÍ to ta nejkratší možnost!) V městečku jsme si chvíli odpočali a začali stoupat do
kopce, který se měl ukázat jako
„síto“ naší skupiny z hlediska
fyzické odolnosti. Ovšem první, kdo odpadl, nebylo nějaké
zlobivé dítko, ale jistá nejmenovaná členka pedagogického dozoru. Nakonec jsme ale
všichni zdolali horu a ne hora
nás. Po kratičké přestávce na
nádvoří hradu následovala jeho prohlídka, během níž
jsme si prohlédli interiéry hradu, dozvěděli se zajímavá fakta
z historie, prohlédli si sbírky
z cest příslušníků rodu Berchtoldů, posledních majitelů
hradu, sbírky rozličných zbraní, vybavení „vazební věznice“
a zajímavé kusy středo- a novověkého nábytku. Tak například,
věděli jste, že do jedné truhlice
na šaty mohla kněžna schovat
až tři milence? Poté jsme se
posílili nafasovanou stravou
a vyrazili zpět k našim dočasným domovům. Při návratu na
nás čekalo „překvapení“ – auto
městské policie Kojetín. My
sice jsme průseráři, ale že by
kvůli nám někdo jezdil takovou dálku?
Naštěstí se nejednalo o
žádný zločin a nehledal se ani
žádný zlosyn či zlodcera. Příslušníci městské policie nás
navštívili, aby nám předvedli
základy sebeobrany. A tak jsme
se pod jejich vedením naučili,
jak čelit přepadení zezadu, ať
už s nožem, nebo bez. Nicméně vyzkoušeli jsme si, že s nožem na krku (ne pomyslným)
se na sebeobranu pomýšlí
jenom těžko. Po absolvování

tohoto pro život jistě praktického kurzu se začalo mluvit
o velké akci. Velké a tajemné.
A tvrdé. A dobrovolné. Postupně se k nám dostalo několik informací o tom, jak náročná asi
bude akce Přistání na Zemi. Už
toto nastínění, které se později
ukázalo jako velmi, velmi odlehčené, vytřídilo z původních
asi dvaceti pěti přihlášených
pouhých šestnáct, kteří měli již
brzy dostat pořádně do těla.
A tak, prakticky ihned po
večeři, se našich šestnáct statečných vydalo na 9 kilometrů dlouhou trasu kopcovitým
terénem, kterou, ačkoliv to
ještě netušili, měli absolvovat
občas i poklusem během dvou
a půl hodiny. Kvůli neznámému osídlení (nebezpečí) jsme
se nemohli zdržovat ani přestávkami, a dokonce ani hlasitě
hovořit. Během následujících
necelých tří hodin si většina
odvážných sáhla na dno, pročež je potřeba vyseknout
obzvláštní poklonu čtyřem
holkám, které se zúčastnily a přežily! Na místě určení bylo
naším cílem rozbít tábor. Naštěstí tady v hluboké divočině
jsme se nemuseli obávat útoku domorodců, a proto jsme
si s pomocí ostatních zvládli nachystat místo na spaní.
Z vody, kterou jsme kousek od
cíle našeho putování nabrali ze
studánky, jsme si uvařili čaj,
rozdělili si hlídky a ti, kdo neměli službu, tj. nehlídali oheň
a případné útoky domorodců,
šli spát. V pět ráno nás probudila vůně gulášové polévky,
jíž sice nebylo moc, ale kdo
z vás snídá v pět ráno, že? Teplá polévka nám dodala sílu do
končetin a my mohli vyrazit na
zpáteční cestu. Navzdory únavě z předchozího dne jsme cestu absolvovali v téměř stejném
čase jako cestu tam. A hurá na
snídani!
Po snídani jsme unaveni, ale
spokojeni vyrazili na testy pro
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program Cesta na Mars. Jednalo se o kurz týmové spolupráce
vedený externí agenturou Midas. Začali jsme pěkně pomaloučku, neboť ti, kdož nás testovali, měli soucit a schopnost
vcítit se. Nicméně pomaloučku
testy pokračovaly a nabíraly na
obrátkách. Než jsme se nadáli,
běželo se na oběd. Po jídle se
s námi rozloučili příslušníci
městské policie Kojetín, kteří
nám, přeživším, rozdali sladké
drobnosti (Karel Beneš, tradiční hvězda týmu, dostal hodinky. Zda byly i ty sladké, zatím
nevíme.)
Po obědě už jsme se začali poznávat (každý sám sebe)
i ve směrech, o kterých někteří
netušili, že existují. Například
jsme se pokusili zjistit, zda
a jak moc jsme empatičtí. Že
nevíte, co to znamená? Nic si
z toho nedělejte, to my taky nevěděli. Je to schopnost vcítit se
do druhého. To, jak jsme později tuto schopnost naplňovali,

předčilo očekávání agentury
i našich pedagogů.
No a pak se to stalo! Některý ze starostlivých rodičů informoval vedení kurzu o tom,
že Českou republiku má zachvátit nárazový vítr o síle orkánu. Proto jsme se již za tmy
přesídlili z chatrných chatek
do hlavní budovy, kde probíhala výuka i program agentury
Midas. Tím nastaly opětovné
problémy s ubytováním, neboť
pokoje byly ještě jinak velké/
malé než chatky. Po překonání
prvotních problémů jsme se
vrátili ke svým programům.
My jsme u jedné hry s agenturou Midas zjistili, že jeden
nejmenovaný člen naší třídy
patří mezi naprostou špičku
v republice, co se týče schopnosti systematicky uvažovat při
hledání různých cest v bludišti(nebudeme jmenovat – jednalo se opět o Karla Beneše).
Po skončení programu jsme
se odebrali na pokoje a proje-

vila se velká výhoda přesunu
z chatek. V budově totiž bylo
topení. A topilo! Takže jsme
měli teplíčko. Usínalo se krásně. Po snídani jsme vyrazili pokračovat ve výběrových testech
pro cestu na Mars. Dozvěděli
jsme se, zda jsme flegmatici,
sangvinici, melancholici nebo
cholerici. Jak to dopadlo, o tom
radši nemluvit. Je ale nutno podotknout, že výsledky relativně
odpovídaly našim představám.
Ukázali jsme si, jakou máme
úroveň aspirace (jak vysoké
si klademe cíle) a jaká je naše
týmová role. Po vyhodnocení
jsme se s odborníky z NASA
(agenturou Midas) rozloučili
a čekali na večeři.
Po večeři se teprve mělo
ukázat, jaký jsme tým. Po velice
zajímavé přednášce o drogách,
které dodala na atraktivitě přítomnost a sdělené zkušenosti
vyléčené narkomanky, jsme
měli slíbenou diskotéku. Nicméně museli jsme si ji zařídit

sami. A to včetně technické
stránky věci. Naštěstí měl jeden
extremista s sebou repráčky
a mptrojek bylo dost. Takže
jsme se až do první hodiny
ranní radovali a veselili.
V pátek ráno jsme se po
nezbytných formalitách, jako
byl úklid pokojů a bohužel
také test ze všeho, co jsme za
nesmírně náročné čtyři dny
absolvovali, odebrali do autobusů a vyrazili na zpáteční
cestu. Za sebou jsme nechali
týden plný zajímavých aktivit,
sebepoznání, poznání druhých
i týmové spolupráce. Nicméně
jsme se po zásluze těšili domů
a potom snad i do školy (spíš
teda domů). Tímto bychom
také chtěli poděkovat všem,
kdo měli zásluhu na tom, že
jsme si tento letní kurz celkem
užili.
M. Machalík,
M. Axamit, kvinta GKJ

Ohlédnutí za školní vlastivědnou exkurzí 3. ročníku
Rok se sešel s rokem a my
jsme po dvou letech opět vyjeli
obdivovat krásy naší matičky
Země. A to by nebyl třetí ročník,
aby se komplikace nevyskytly
hned na začátku. Jednoho bolely
zuby, druhý dostal špatnou jízdenku, ale úspěšně jsme z toho
všeho vyvázli a před námi se rozprostíraly dva krásné letní dny.
Z Kojetína jsme vyrazili slavným kroměřížským tralaláčkem
a už od začátku bylo veselo. Zpívalo se (především hity našeho
mládí, které dj-jovaly hudební
stanice podivných názvů - frekvence za Kroměříží jsou opravdu podivné J), fotilo se, povídalo
se, jedlo se, prostě nefalšovaná
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vlaková pohoda.
Jakmile jsme dorazili na místo, čekal nás nabitý program až
do večera. I na bolavé zuby se
zapomnělo. Hned na začátku
padl rekord, a to v počtu tašek,
batohů a krosen na miniaturní
místnůstku. Tašky ale úspěšně
přežily. Dokonce i se svým obsahem.
Následovala projížďka lanovkou, mnozí z nás poprvé viděli
konečky stromů a ani meristémy
nás nenechaly chladnými. Krásný zážitek!
Jelikož jsme pořádní sportovci a adrenalin nám není cizí,
ba naopak je naším věrným bratrem, vydali jsme se do lanového

centra Tarzánie. A tam se teprve
děly věci. Všichni zúčastnění se
vydali na zelenou trasu, tedy tu,
která symbolizovala překážky
a zase překážky. Smrt v očích
se dala vyčíst u mnohých, když
spatřili některé nástrahy, ale valná většina překonala samu sebe
a vryla si do paměti nezapomenutelný zážitek. Na mnohé z nás
padla k večeru únava. Netrvala
však moc dlouho, jelikož vedle
krásného areálu, který jsme měli
možnost obývat, byl aquapark.
Ten byl plný klouzaček, vířivek
i „Titaniku“. Sobotní večer pak
ukončila vydatná večere a následná volná zábava, při níž opět
nechyběla legrace a ... no vždyť

znáte takové ty pohodové večery, kterým se máloco vyrovná.
I následující den byl plný aktivit. Každého, kdo se probouzel
do slunečného rána, „praštila“
do nosu vůně rohlíků. Takové
jste snad ještě nikdo nikdy nejedl.J Doporučovala bych, aby si
na ně zavedli patent. Po snídani
jsme se vydali na travertinovou
kaskádu. Je až neuvěřitelné, co
dokáže příroda vytvořit. A jelikož bylo opravdové horko, následoval již zmiňovaný aquapark,
a kdo se nechtěl koupat, tak lenošil v krásném areálu Valašské
rychty, nebo se jen tak toulal po
Frenštátu pod Radhoštěm.
Cesta domů byla ve zname-
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ní krásných vzpomínek na to,
co jsme zažili. Výlet se povedl
po všech stránkách a myslím,
že by nám ho mohl každý závidět. Tímto bychom také ještě
jedou chtěli poděkovat naší paní
profesorce Vladimíře Vránové, nepostradatelnému Karlovi
Kozmíkovi a v neposlední řadě
Helence Brabcové, která nejenom vše skvěle naplánovala, ale
byla i skvělým průvodcem.
Zuzana Glacnerová

Srdíčkový den

Dne 11. září 2007 proběhl
v Kojetíně tzv. srdíčkový den.
Den, na kterém jsme se my,
studenti Gymnázia Kojetín,

snažili vybrat co nejvíce peněz
prodejem plastových a kovových srdíček v hodnotě 20 a 30
Kč a tím pomoci dětem v nemocnicích.
Ráno jsme se vydali do ulic
a začali s prodáváním. Ochotně jsme se ptali kolemjdoucích
lidí, zda by nechtěli přispět na

sbírku „Pomoc dětem“. Setkali
jsme se s mnoha názory, jak už
pozitivními, tak i negativními,
ale většinou jsme úspěšně plastová i kovová srdíčka prodali.
Celkem se vybralo 13.406,50
Kč.
Tento výtěžek sbírky se
použije na pomoc dětským

oddělením nemocnic v České
republice a také na koupi zdravotnických přístrojů. Lidem
z Kojetína a okolí patří náš DÍK
a dětem z nemocnic přejeme
brzké uzdravení.
Martina Gorčíková,
Noemi Hrubošová,
studentky Gymnázia Kojetín

Městské kulturní středisko pořádá ve spolupráci s CK Marion Tour tyto zájezdy:
(říjen - prosinec 2007)

datum
6. října
6. října
13. října
13. října
13. října
13. října
13. října
20. října
20. října
20. října
26. října
27. října
28. října
10. listopadu
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místo
Budapešť 790,- Kč
Podunají Wachau
ANGELIKA – muzikál
GOLEM – muzikál
JACK ROZPAROVAČ – muzikál
Velký Meder 530,- Kč
Střední Slovensko
Krásy Dolního Slezska
Termální koupaliště Podhájska
Vídeň – Španělská jezdecká škola
Vídeňská muzea
Český Těšín – nákupní zájezd
Praha 570,- Kč
ANGELIKA – muzikál

cena
640,- Kč
1 060,- Kč
1 060,- Kč
1 060,- Kč
540,- Kč
790,- Kč
450,- Kč
510,- Kč
480,- Kč
260,- Kč

datum
10. listopadu
10. listopadu
17. listopadu
17. listopadu
1. prosince
8. prosince
15. prosince
15. prosince
15. prosince
15. prosince
15. prosince
22. prosince
29. prosince

místo
cena
GOLEM – muzikál
1 060,- Kč
Termální lázně v Györu
640,- /580,- Kč
ANGELIKA – muzikál
860,- Kč
Albrecht z Valdštejna a jeho doba – výstava 570,- Kč
Vánoční Vídeň
510,- Kč
Vánoční Vídeň
510,- Kč
ANGELIKA – muzikál
860,- Kč
GOLEM – muzikál
1 060,- Kč
Vánoční Praha
570,- Kč
Albrecht z Valdštejna a jeho doba – výstava 570,- Kč
Vánoční Vídeň
510,- Kč
Vánoční Vídeň
510,- Kč
Moravské betlémy
490,- Kč

1 060,- Kč
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Kam za kulturou
Říjen 2007
Nová expozice kojetínského muzea

NOVÉ PŘÍRŮSTKY V DEPOZITÁŘI
KOJETÍNSKÉHO MUZEA
Expozice muzea Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Jubilejní výstava fotografií člena tvůrčí skupiny Signál 64 při
MěKS Kojetín

JAROSLAV HEBNAR - TOULKY PŘÍRODOU
Výstava prodloužena do 16. listopadu 2007
Galerie Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: pondělí – pátek 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin
soboty, neděle po telefonické domluvě (tel: 581 202 202,
mob: 774 001 403)
Divadelní představení v podání Divadla Dostavník Přerov
L. Pirandelli – I. Němeček

SICILSKÁ KOMEDIE
pátek 5. října 2007 – 20.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 40 Kč
Oblíbený festival tentokrát ve stylu ska a reggae

HALUZ FEST NO. IX
2v1 (ska-punk Praha), Allskapones (ska Ostrava), Něco Mezi
(ska Prostějov), Mamaearth (ska Pacov), ZionSquad(reggaedub-dancehall Prostějov)
sobota 6. října 2007 – 20.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup pouhých 99 Kč
Zájezdní vystoupení divadelního souboru
Hanácká scéna Kojetín

HOLT NĚKDO TO RÁD HOT

Opět po prázdninách rozjíždíme klubovky

PEKELNÝ KLUBOVÝ VEČER – D´n´B
sobota 27. října 2007 – 20.00 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín

Listopad 2007
Tradičně pro účastníky kurzu tanečních

PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH
středa 7. listopadu 2007 – 17.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 30 Kč
Pro milovníky cimbálové muziky

S CIMBÁLEM AŽ DO RÁNA
vyhrávat bude cimbálová muzika Dubina
lidové písničky, tanečky, vínečko a dobrá nálada
pátek 9. listopadu 2007 – 19.00 hodin
Sál VIC Kojetín, vstupné: 50 Kč
Pro milovníky hiphopové a techno muziky

RES PUBLICA VOL. 2
Hip hop stage: Tafrob, Kaayeahs, Techtle Mechtle, DJ D-Tonate
D´n´B stage: DJ´s budou známi v průběhu října
Doprovodný program: Break dance, Electric boogie, Beatbox
sobota 10. listopadu 2007 – 20.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 100 Kč
Klubovka s překvapením

PEKELNÝ KLUBOVÝ VEČER
sobota 17. listopadu 2007 – 20.00 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín
Víkendová divadelní pohádka pro děti na motivy ruských pohádek

O STATEČNÉM IVANOVI

na motivy filmu Někdo to rád horké
pátek 12. října 2007 – 17.00 hodin
Kulturní dům Kovalovice, vstupné: 20 Kč

Hraje Divadlo Tramtárie Olomouc
neděle 18. listopadu 2007 – 14.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 30 Kč

Víkendová divadelní pohádka pro děti

Velká předvánoční travesti show opět v Kojetíně

POHÁDKY Z HRNKU – TRNKOHRANÍ
O koze Tereze, O velké řepě, O Travislavu Tralalinském ze Zpěvan
Hraje Studio Lídy Trnkové Brno
neděle 14. října 2007 – 14.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 30 Kč
Pořad pro žáky II. stupně základních škol a studenty gymnázia

JAK RYCHTÁŘ OŽENIL KATA
aneb VESELÉ A POUTAVÉ POVÍDÁNÍ O HISTORII
ZADNĚJŠÍCH ŘEMESEL
Veselé a poutavé povídání
O právu, o soudnictví, o zločinu a trestu, o tortuře, o inkvizici,
o čarodějnictví...
Od tvůrců Vladimíra a Ivany Pěnkavových - Projekt Faber
středa 17. října 2007 – 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 35 Kč
Populární rockový festival

BETHRAYER FEST VOL. 5
za účast 11 kapel
sobota 20. října 2007 – 13.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 100 Kč

Číslo 10/2007

SCREAMERS - TRAVESTI SHOW
čtvrtek 22. listopadu 2007 – 20.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 150, 140 Kč
Setkání po roku

PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA ČLENŮ
A PŘÍZNIVCŮ TVŮRČÍ SKUPINY SIGNÁL 64
sobota 24. listopadu 2007 – 17.00 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín
Zeměpisná přednáška pro žáky II. stupně základních škol a
studenty gymnázia

KUBA
Pohodáři Kopřivnice
pondělí 26. listopadu 2007 – 8.15 a 10.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 30 Kč

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
v pátek 30. listopadu 2007 - 17.00 hodin
Masarykovo náměstí Kojetín
Bohatý program s překvapením
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Z kroniky MěKS
4. září 2007
byl otevřen oblíbený kurz jógy. Cvičí se
pravidelně každé úterý od 17 do 19 hodin
na Poliklinice Kojetín. Kurz vede Alena
Flegelová z Přerova.
15. září 2007
jsme se tiše spolupodíleli na konání I.
ročníku R. K. Božkov - Fest 2007, který
uspořádal v areálu místní střelnice klub
sranda-fotbálku „Rudy Koně Božkov Old
School“ v zastoupení - Pepa Peřina, Dominik Vlč a Michal Oulehla. Musíme vyslovit velké uznání a udělit pochvalu všem,
kteří se na tomto festiválku podíleli, protože Kojetín zažil v tento den velmi vydařenou a (konečně) co se týče návštěvnosti
akce. Je ohromné, že se ihned na I. ročníku
sešlo tolik lidí, i když venkovní teploty nebyly už právě nejpřívětivější. Výběr kapel
byl také na I. ročník solidní. Na festivalu
vystoupily kapely Farao, Nibiru, Sto chutí,
IQ Opice, Bethrayer, Imodium, Cocotte
Minute a Hannibal Lecter. Nezbývá než se
těšit na II. ročník a pořadatelům (klukůmkoníkům) poděkovat za skvěle odvedenou
práci a že se v Kojetíně objevil další skvělý
festival, který by nemusel zůstat jen u ročníku s číslem jedna!

než sto let. Ponořili jsme se do kouzelného
světa takových děl jako jsou Veselá vdova,
Ples v opeře, Orfeus v podsvětí, Cikánský
baron, Vídeňská krev, Země úsměvů, Čardášová princezna a mnoha dalších. Škoda
jen, že opět v malém počtu posluchačů.

19. září 2007
jsme uspořádali pořad pro děti mateřských škol a žáky 1. - 4. tříd základních
škol. Velmi rádi jsme opět v Kojetíně přivítali naše milé známé Kamarády z Brna.
Dětem v sále Sokolovny zahráli pořad
s názvem Kamarádi na hradě. Herci vtipně děti uvedli do prostor hradu Kamarádštejna, kde na ně čekala řada překvapení
v podobě bezhlavého rytíře nebo Bílé paní.
Děti tak zajímavou formou poznaly něco
z historie, ale také si připomněly, jak se
chovat a to nejen v pohádce, něco o umění
pozdravit a poděkovat... Vandalové v závěru představení byli sice všem k smíchu, ale
děti měly o čem přemýšlet...

P.S. Doufáme, že se tak v hojném počtu
objevíte i na Haluz festu IX a X, na festivalu RES PUBLICA VOL. 2 a na Bethrayer
festu 3. I když bude zima - bude vám určitě
tepleji!

21. září 2007
se v sále Sokolovny poprvé konala velká techno akce s názvem Massive night 03.
Na dvou stages (techno, D´n´B) se představili dj´s zvučných jmen – Chris Sadler,
Roman Hyde, Luis, Dave Martin, Torin,
Funsmaker, Ramires, Crackenn, Woofer,
Blabla, Bek a další. Světla a zvuk zajistila
bezkonkurenční AC Akustika. Ale to vše
bylo asi pro fanoušky tohoto stylu málo,
protože jsme očekávali, že jich do místní
sokolovny přijde daleko víc.
Sledujte www.kojetin.cz/meks

-svah-

20. září 2007
jsme do sálu Vzdělávacího a informačního centra Kojetín pozvali členy Slezského divadla z Opavy, kteří nám v Kojetíně
otevřeli Operetní skříňku s líčidly. Nechali
jsme se unést vířivými rytmy, tesknými milostnými melodiemi i exotickým prostředím operet, které těší své posluchače už více
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Poděkování
Městské kulturní středisko Kojetín vyslovuje velké poděkování manželům Jiřině a Františkovi Přikrylovým za darování nového přírůstku do Kojetínského muzea. Jedná se o zástavu Společenstva řezníků a uzenářů Okresu kojetínského se sídlem v Kojetíně
(1437 – 1930). Tato zástava bude vystavena v rámci nové expozice v budově VIC Kojetín s názvem „Nové přírůstky v depozitáři“.
Ještě jednou děkujeme za tento dar.
MěKS Kojetín

Městská knihovna v Kojetíně informuje
Městská knihovna v Kojetíně
připravila v rámci akce
TÝDEN KNIHOVEN
od 1. do 6. října 2007 tyto akce:
- BESEDU se známou českou spisovatelkou a scénáristkou MARTINOU
DRIJVEROVOU a ilustrátorem VOJTĚCHEM OTČENÁŠKEM s názvem „Fantasy v našem životě“. Jak nás může fantasy literatura ovlivnit v životě, jaké hodnoty přináší… Autorské čtení a beseda nad knihou „Rytířovo kopí“. Autogramiáda.
Třem dětem, které správně zodpoví soutěžní otázky, bude vytvořena fantasy kresba
na obličej. (face painting)
- EXKURZE žáků základních škol a gymnázia do knihovny
- ZAHÁJENÍ podzimního cyklu LEKCÍ INFORMAČNÍ VÝCHOVY
- SOUTĚŽE pro děti v dětském oddělení knihovny
- ČTENÁŘSKÁ ANKETA
- DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – v úterý 2. 10. 2007
- BEZPLATNÁ REGISTRACE do konce roku 2007 v obou odděleních knihovny
– pro všechny děti i dospělé, kteří se v tomto týdnu do knihovny přihlásí.

Vzdělávací a informační centrum Kojetín
nabízí nově k prodeji
KARTU Č. 0313 – KOJETÍN
do série karet „Cesty ke hvězdám“
Klubu českých turistů. Cena 25 Kč
Číslo 10/2007
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Anketa
Studenti septimy Gymnázia Kojetín se ptali účastníků
RK Božkov festu dne 15. září 2007.
Otázka: „Jak se vám líbí festival a jeho organizace?“
Jan Matuška – spolupořadatel
Vzhledem k tomu, že jsem
pořadatel, nezbývá mi nic jiného než říct, že je to jedinečná akce, nejlepší z nejlepších
v Kojetíně za poslední léta.
Muzika je k nakousnutí a ještě
víc k nakousnutí jsou klobásky,
které připravuji, takže směřujte
tímto směrem. Klobáska je za
40,-Kč, chleba zdarma, hořčice
taky, tácek v ceně.
Myslím si, že jsme akci pojali
velkolepě a daří se nám, protože
je těžké udržet tolik fanoušků na
uzdě. Má to opravdu úroveň.

Hana Svačinová – účastník
Je to moc pěkná, vydařená
akce - lidi přišli, což je na 1.
ročník úspěšné, počasí vyšlo –
neprší, ale mohlo by být tepleji
a scenérie osvětleného pódia
s velkým vozem nad, tak ta je
nádherná.
A kapely? Kojetínské nezklamaly a moc se mi líbila
skupina Imodium, koupila
jsem si i desku.
Martin Režný - účastník
Musím uznat, že hudba je
dobrá, což mě překvapilo. Jsou

tu skvělí lidé, organizace se Rudým koňům vydařila na to, že
je to jejich první akce tohohle
typu. Řekl bych, že se to bude
určitě opakovat.
Milan Ligač – účastník
Jelikož jsem právě přišel,
tak nevím, ale první dojem je
dobrý. Co se týče kapel, přišel
jsem na náhodu.
Marcela Mlynaříková – účastník
Poslední dvě kapely byly
super – Cocotte Minute a Imo-

dium. Líbí se mi i areál, protože jsme sem za mlada chodívali
na zábavy. Takových akcí by tu
určitě mělo být více.
Klára Hrdá – účastník
Moc se mi tady líbí, příjemná atmosféra, dobrá hudba.
Slyšela jsem zatím jenom dvě
kapely a ty byly super. Hlavně
Cocotti!
Veronika Blablová,
Hana Hásová

Štafeta
Chtěli bychom Vás seznámit s novou rubrikou, ve které
se budeme každý měsíc potkávat. Jedná se o tzv. štafetový
běh, ve kterém si budete Vy,
občané Kojetína a okolí, předávat štafetový kolík v podobě
tří otázek, a tím si přiblížíte
názory jiných, zodpovíte otázky, které Vám někdo položí,
a vyjasníte nevyjasněné.
A o co vlastně jde? Předvedeme Vám to na názorném
příkladu.
Takže. Ke startu! Připravit
se! Pozor! Teď!
Vyběhli jsme, což znamená, že jsme položili tři otázky
osobě, o které se chceme něco
dozvědět nebo chceme zjistit
její názor. Jakmile nám tázaná
osoba dané tři otázky zodpoví,
přebírá náš obrazný štafetový

kolík a položením dalších tří
otázek se ujímá role závodníka... A komuže ty otázky pokládá? To už záleží jen a jen na ní.
O znění otázek a ani odpovědí Vás samozřejmě nepřipravíme a měsíc co měsíc si
je budete moci přečíst v tomto zpravodaji. A to je možná
jediný rozdíl od skutečného
štafetového závodu. Do cíle
nedoběhneme už po třetím
předaném štafetovém kolíku,
nýbrž až v červnu, kdy skončí práce nás, studentů sexty
z Gymnázia Kojetín.
A protože začátky a starty patří vždy mezi ty nejtěžší,
tento závod Vám odstartujeme
my, abychom Vás tzv. “hodili
do obrazu“.
Svůj první štafetový kolík
bychom chtěli předat pracov-

nici Městského domu dětí a
mládeže Kojetín, paní Janě
Bradnové.
Naše otázky zní:
1) Co Vás baví na vaší práci, proč jste se rozhodla zrovna pro ni a čím je rozdílná od
všech ostatních povolání?
paní Bradnová: Baví mě
práce s dětmi. Překvapení a tajnosti, soutěže, hry…Neznám
každodenní stereotyp.
2) Mohla byste nám, prosím, přiblížit, co všechno Vaše
práce obnáší a co Vás na ní zaujalo?
paní Bradnová: Na „domečku“ děti navštěvují zájmové kroužky, organizujeme pro
děti soutěže, přehlídky, výukové programy, koncerty, prázdninovou činnost… Je pěkné
nabízet dětem, jak užitečně

trávit volný čas.
3) Jak se Vám spolupracuje s lidmi, dětmi, popřípadě
s ostatními městskými domy?
paní Bradnová: Většinou
jsou lidé vstřícní a pro děti
každý rád udělá, co je v jeho
možnostech. Městské domy, to
je taková jedna velká rodina.
Mám pěkné zkušenosti se spoluprací.
Za zodpovězení otázek
paní Bradnové patří velké poděkování a my už se můžeme
jenom těšit na další etapu tohoto závodu...
Dalším členem štafety, tedy
tím, komu chce položit otázky
Jana Bradnová je Petra Otáhalová, která pracuje jako magistra v lékárně u polikliniky.
zpracovaly Noemi Hrubošová,
Martina Gorčíková

V Kojetíně již podruhé zasedal Zemský sněm politické strany
Moravané
Užitečný, spokojený a plnohodnotný život lidí na Moravě.
To je cíl zodpovědné politiky
strany Moravané. Všechny
činy a procesy v politice musí
směřovat k blahu a spokoje-
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nosti Moravanů, a to v jejich
každodenním životě v rodině,
obci a v Moravské zemi, ve které žijí. Dosavadní vývoj po roce
1989, kdy byla započata cesta
k obnově demokratických prin-

cipů života ve společnosti však
zdaleka nenaplňuje představy mnohých obyvatel Moravy
o spokojeném životě. Centrální vláda v Praze nezohledňuje
potřeby Moravanů. Úředně de-

finované, nepřirozené, územně
samosprávné kraje na Moravě
a v části Slezska nemají potřebné kompetence ani finanční
prostředky, aby mohly pokrýt
základní potřeby svých obyva-
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tel. Propražské politické parlamentní strany se namísto řešení zásadních problémů života
obyvatel zabývají politickým
pletichařením, které jim umožňuje udržet si a získat výnosné
politické pozice. Tento stav je
pro obyvatele Moravy a zvlášť
pro ty, kteří se hlásí k moravské
národnosti neudržitelný. Pro
oficiálně neuznávaný moravský národ, k jehož příslušnosti
se při sčítání lidu hlásí statisíce

občanů nastal čas, aby na základě práva moravského národa na sebeurčení si sám určil
politický statut Moravy tak,
aby si vytvořil předpoklady
k svému kvalitativně úspěšnému hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji.
V tomto duchu jednal II.
Zemský sněm politické strany
Moravané, konaný v sobotu
22.září 2007 v Kojetíně za přítomnosti více jak 30 delegátů

z jednotlivých oblastních organizací na Moravě. Jeho konkrétní program se zaměřil na
volbu orgánů Zemského sněmu – předsedu, místopředsedy
a předsedy komisí. Těmito volbami byla dotvořena struktura
navazující na orgány politické
strany Moravané tak, aby bylo
možno plně prezentovat snahy a cíle Moravanů. Jedním
z důležitých bodů jednání
Zemského sněmu byla rozpra-

va k moravské symbolice, jejíž
používání bylo v nedávných
dobách zakázáno a dnes je zcela
záměrně ze strany centrálních
státních orgánů a masmédií
opomíjena, ne-li potlačována.
Ostatně čtenář si svůj úsudek
o stavu národní identity Moravanů může udělat kdykoliv
a kdekoliv, stačí se kolem sebe
porozhlédnout.
M. Krybus

Kalendárium
3. říjen
Narodil se Anton Bernolák, slovenský filolog. Výrazná postava slovenského národního obrození, kodifikoval normy spisovného slovenského jazyka. (1762 – 245 let).

17. říjen
Zemřel Johann Nepomuk Hummel, rakouský hudební skladatel. Autor mnoha klavírních skladeb, komponoval též kantáty,
sonáty i operní díla. (1837 – 170 let).

4. říjen
Zemřel Max Planck, německý fyzik. Byl jedním ze zakladatelů
kvantové teorie a nositelem Nobelovy ceny za fyziku. (1947 – 60 let).

18. říjen
Narodil se Antonio Canal zv. Canaleto, italský malíř, hlavní
představitel benátské rokokové malby. Zanechal rozsáhlé dílo, namaloval mnoho vedut světových měst. (1697 – 310 let).

6. říjen
Narodil se Le Corbusier, francouzský architekt švýcarského
původu. Autor mnoha jedinečných staveb na celém světě. (1887
– 120 let).
7. říjen
Narodil se Emil Holub, český cestovatel a etnograf. Podnikl několik cest do Afriky, věnoval se studiu života domorodých
kmenů. Shromáždil rozsáhlé sbírky, které se však v českých muzeích zachovaly jen z části. (1847 – 160 let).
10. říjen
Zemřel Josef Ressel, český lesník, spisovatel a vynálezce. Proslavil se vynálezem lodního šroubu a také projektem zalesnění
krasových oblastí na území Slovinska. (1857 – 150 let).
12. říjen
Námořník na jedné z Kolumbových lodí spatřil kus nového, dosud
neznámého světadílu. Tak byla objevena Amerika. (1492 – 515 let).
13. říjen
Narodil se Pierre Bonnard, francouzský malíř, představitel
postimpresionismu. Jeho dílo uchovává několik muzeí, nejvíce
jeho obrazů je v Museé d´Orsay v Paříži.(1867 – 140 let).
14. říjen
Narodil se Roger Moore, britský filmový herec. Proslavil se
jako představitel agenta 007 Jamese Bonda. Nyní působí jako velvyslanec UNICEF. (1927 – 80 let).
16. říjen
Zemřel Bohumil Boček, československý voják, odbojář a jedna z prvních obětí vojenských čistek po roce 1948. Působil jako
náčelník generálního štábu československé armády. Významná
postava I. a II. odboje. (1952 – 55 let).

Číslo 10/2007

21. říjen
Narodil se sir George Solti, britský dirigent a klavírista. Působil na mnoha divadelních scénách a koncertních síních po celém
světě.
23. říjen
Narodil se Pierre Athanase Larousse, francouzský encyklopedista. Zakladatel stejnojmenného nakladatelství, které existuje
dodnes. (1817 – 190 let).
24. říjen
Byla uzavřena tzv. Svatováclavská smlouva. Upravovala vztahy mezi šlechtou a královskými městy. Přes jisté ústupky šlechty
byla smlouva pro města nevýhodná jak ekonomicky, tak v oblasti
práva. (1517 – 490 let).
26. říjen
Narodila se Hillary Clintonová, americká politička. Nyní
členka Senátu, dříve první dáma USA po boku prezidenta Billa
Clintona. (1947 – 60 let).
27. říjen
Zemřel Antonín Gindely, český historik, pokračovatel v díle
Františka Palackého, zabýval se dějinami 16. a 17. století. (1892
– 115 let).
29. říjen
V Praze se uskutečnila premiéra opery W.A. Mozarta Don Giovanni. Stala se jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí
v Praze té doby. (1787 – 220 let).
(Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2007)
řez

strana 19

Kojetínský zpravodaj

Ze sportu
Dračí lodě v Kojetíně
Ve dnech 25. a 26. 8. 2007
ožila loděnice velkým sportovním zápolením. Na řece Moravě se jel 1. ročník dračích lodí
na Hané. Závody byly vypsány
pro amatérské posádky. Celkem bylo přihlášeno 33 posádek, které byly rozděleny do 3
kategorií. Jedna z kategorií byla
vypsána
„ O Pohár dračic“, což zna-

mená, že na lodi sedí a pádluje 20 žen a jedna bubenice.
O Pohár dračic se sešly ženy,
které jely ve třech posádkách.
Jednu z posádek tvořily „Černé
kočky“. Tyto členky jsou ženy,
které žijí v Kojetíně a stále
sportují. Již v loňském roce si
vyjely prvenství na Laguně, na
festivalu dračích lodí v Přerově.
V letošním roce dojely ze 7

posádek na krásném 3. místě.
Proto tyto dny byly vhozenou
rukavicí a ženy chtěly dokázat,
že se svým věkovým průměrem
(54 let) nepatří do starého železa. Černé kočky se opět sešly,
aby dokázaly nejen sobě, ale
hlavně těm mladším, že sportovat se dá v každém věku.
V sobotních rozjížďkách
se jim dařilo a v neděli potvr-

dily, že se s nimi musí počítat i v dalších letech. A jak to
všechno dopadlo? Na 1. místě
se umístily „Černé kočky“, na
2. místě „Heparinky“, což byla
posádka sestavená ze zdravotnic a na 3. místě se umístila
posádka „ČSSD“.
Stavinohová Ivana

Oblastní turnaj v minigolfu v Kojetíně

O tom, že oblíbená rekreační hra minigolf je také pro
Českou republiku veleúspěšná
sportovní disciplína, neví určitě
řada těch, kteří tuto hru provozují rádi a pro zábavu. A právě
Kojetín se může pyšnit tím, že

v místním klubu (KGB Kojetín)
udělala své první krůčky jedna
z nejúspěšnějších hráček v historii českého minigolfu. Ano
hovoříme o sedmnáctileté slečně Janě Nakládalové, která si
z letošního Mistrovství Evropy
juniorů v minigolfu přivezla hned
dvě medaile – zlatou z družstev
a stříbrnou z jednotlivců.
Právě místní klub KGB Kojetín společně s MGC Holešov
pořádají dne 7. října 2007 od
9.00 hodin na miniaturgolfu v
Kojetíně v areálu u koupališ-

tě 8. OPEN Kojetín – oblastní
turnaj jednotlivců a 3. kolo II.
ligy smíšených družstev - oblast Morava Jih pro sezónu
2007/2008.
Turnaje se zúčastní cca
50 nejlepších hráčů a hráček
z oblasti Moravy Jih v kategoriích muži, ženy senioři, žáci
a junioři, jenž budou hájit
barvy klubů MGC Holešov,
TJ Start Brno, MGC 90 Brno,
1. DGC Bystřice p.H., KDG
Tovačov, ME Blansko, MGC
Jedovnice a dalších. Účast při-

slíbila i výše zmiňovaná dvojnásobná medailistka z letošního mistrovství Evropy juniorů
a také držitel absolutního českého rekordu na 4 okruhy
a druhého nejlepšího světového výkonu všech dob.
Zveme proto všechny příznivce tohoto sportu, aby přišli
podpořit nejen hráče místního klubu, ale také shlédnout
v akci nejúspěšnější českou minigolfistku - rodačku z města
Kojetína!!
Ing.Radek Doležel,

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Kojetín
Rok se sešel s rokem a máme
tady opět novou sezónu soutěží
stolního tenisu, ve kterých budou bojovat čtyři družstva našeho oddílu.
„A“ družstvo se zúčastní krajské soutěže a další tři
družstva budou hrát regionál-
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ní přebor, kde každé družstvo
bude hrát za svou třídu, což je
pro naše družstvo dobré, protože jednotliví hráči budou mít
možnost fluktuovat mezi jednotlivými družstvy.
Za „A“ družstvo v krajské
soutěži tvoří základ Jakub Ode-

hnal, Bohdan Malý, Tomáš Zitka a Lukáš Prokeš. Mimo těchto hráčů zde mohou nastoupit
všichni hráči „B“ mužstva.
„B“ družstvo nastoupí do
I. třídy regionálního přeboru
ve složení Jiří Kilhof, Vlastimil
Orság, Luděk Vrtěl a Oldřich

Číslo 10/2007

Kojetínský zpravodaj
Frühbauer, který si vyměnil
pozici s Jaroslavem Huťkou.
V této soutěži mohou opět
zaskakovat všichni hráči „C“
družstva. „B“ družstvo by mělo
patřit mezi špičku soutěže.
„C“ družstvo bude hrát II.
třídu regionálního přeboru
v zastoupení Jaroslav Huťka,
Martin Pištělák, Peter Dujava
a Miroslav Florián. Do tohoto
družstva mohou zaskakovat
hráči „D“ družstva. „C“ družstvo má také dobré vyhlídky
na úspěšné umístění v popředí
tabulky.

„D“ družstvo bude hrát
III. třídu přeboru a hájit jeho
barvy budou všichni ostatní
členové našeho oddílu – Jaroslav Štrunc, Zdeněk Horák, Jan
Zitka, Rudolf Frydrych, Stanislav Šponar a případně další
i mladší hráči.
„A“ družstvo má důležitý
a nelehký úkol – udržet se
v krajské soutěži, což by se
mohlo s pomocí Jiřího Kilhofa podařit. Bude to náročné,
protože tato soutěž má velmi
silné soupeře. Ostatní družstva
se budou dle svých možnos-

tí snažit, patřit mezi nejlepší
v jednotlivých skupinách.
Doufáme, že se nám podaří
vybrat některé nadějné hráče
z kroužku Městského domu dětí
a mládeže Kojetín, kteří chodí
pravidelně hrát stolní tenis do
naší herny. Tento úkol není tak
jednoduchý, protože převážná
část mladých sportovců dává
přednost fotbalu, který hrají za
oddíl TJ Slavoje Kojetín. Bohužel pryč jsou ty doby, kdy jsme
měli v oddíle dostatek žáků a
dorostenců, kteří dodnes tvoří
kádr našich družstev.

Přejeme tedy všem družstvům a hráčům dobrou pohodu při trénincích i v soutěžích, ať se všem vyhýbá zranění
a nemoc a ať se jim úspěšně
daří ve svých soutěžích.
Zdeněk Mrázek,
předseda oddílu

Inzerce

Číslo 10/2007
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Plynárenský sloupek

Bezpečné užití zemního plynu
4. Odorizace zemního plynu
– „vůně“, která chrání
Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje žádným zápachem, neboli „odérem“. Z tohoto důvodu
se kvůli jeho bezpečné distribuci a použití provádí
tzv. odorizace. Toto nepříliš půvabné slovo označuje umělé obohacení zemního plynu látkou či směsí
látek, odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik. Odorizace probíhá neustále v
tzv. odorizačních stanicích, před vstupem zemního
plynu do plynovodních sítí.
Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů zemního
plynu provádí Severomoravská plynárenská, a. s.,
v podzimních měsících před topnou sezónou zvýšenou odorizaci, zaměřenou na zjištění drobných
úniků plynu.
V případě zjištění úniku zemního plynu je třeba neprodleně volat pohotovostní službu Severomoravské plynárenské, a .s., na čísle 1239 a dodržet základní bezpečnostní pokyny. Telefonovat
je nutno telefonem, který se nachází mimo objekt
s únikem plynu. Kromě tohoto kroku je nezbytné
zhasnout všechny plameny v objektu, zajistit větrání prostor, uzavřít hlavní uzávěr plynu ( HUP
), vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu, nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nepoužívat
spotřebiče s bateriovým napájením ( zvonky, telefony apod. ), nekouřit, nepoužívat výtah a také u
nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče. V
případě objektu, ve kterém se nachází více lidí, je
tyto třeba varovat a neprodleně opustit budovu.

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba
Severomoravské plynárenské, a. s.
Hasičský záchranný sbor
Záchranná služba
Policie ČR
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1239
150
155
158

Správce konkurzní podstaty ZOD Morava
v likvidaci nabízí k prodeji

Zemědělský areál v katastru obce Kojetín
– Křižíky
Jedná se o komplex zemědělských budov
postavených na pozemku jiného vlastníka,
zapsaných na LV č. 3564 pro obec Kojetín a k.ú.
Kojetín. Nejvyšší nabídce.
Informace na tel.č.: 571 843 703,
nebo na e-mail: a.jurecka@eanet.cz
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Hledáme řidiče
z okolí Chropyně na HPP
Řidičský průkaz skupiny C, E.
ADR výhodou
Kontakt: 774555842.

Prodám
pšenici,

Prodej
ovocných a okrasných stromů
(smrky, borovice, túje s balem)

zahájen 20. října 2007
Na tomtéž místě lze objednat kytice,
věnce, věnečky na Památku zesnulých.

1 q. = 300,- Kč,

Adresa:
Padlých hrdinů 152
Kojetín 752 01

telefonujte
po 17. hodině

Telefon:
608 772 198
581 764 847

na telefon:
731 845 737
Kojetín.

Provozní doba:
po – pá 9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod.
so – ne 9.00 – 12.00

Servis a prodej
šicích strojů
Rychle a kvalitně
Tel: 603 213 856
Číslo 10/2007

Prodám
družstevní
zděný byt 3+1,
6. patro, 75 m2
po částečné rekonstrukci,
plastová okna.
Cena dohodou. Spěchá.
Tel. 606746935
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Společenská kronika

Vzpomínka
Dne 15. 8. 2007 jsme vzpomněli nedožité 90. narozeniny naší milé maminky, babičky a prababičky paní
Marie Minaříkové.
Zároveň jsme si 16. 8. 2007 připomněli nedožité 91. narozeniny našeho milého tatínka, dědečka a
pradědečka pana Jana Minaříka, jehož 6. výročí úmrtí
vzpomeneme 15. 9. 2007.
S láskou a úctou k nim vzpomínají syn Jiří a dcera
Jana s rodinami.

Dne 30. září uplynuly dva roky od úmrtí pana Bohumila Vojáčka.
S láskou vzpomínají manželka Ludmila, dcera Jitka s rodinou, synové Jiří a Jaroslav s rodinami.

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým za účast na smutečním rozloučení s paní Vlastimilou Zavadilovou
a za projevenou soustrast.
Současně děkuji pečovatelkám Charity Kojetín za dlouhodobou pomoc při ošetřování mé manželky.
Děkuje manžel s dcerou

Kojetínský zpravodaj vychází v nákladu 850 výtisků. Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace,
nám. Republiky 1033, PSČ 752 01. IČ: 00368903. Tel: 581 76 20 46, 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Ing. Jiří Šírek.
Redakční rada: Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Hana Svačinová. Vychází vždy 1. týden v měsíci. Cena: 6 Kč. Povoleno Ministerstvem
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