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Patnáctero Divadelní přehlídky v Kojetíně
1. Měsíc březen je v Kojetíně
ve znamení divadla již patnáct
roků. V polovině tohoto měsíce se pravidelně koná Přehlídka amatérských divadelních
souborů, jejímž vyhlašovatelem je Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín.
Jedná se o krajskou postupovou přehlídku (v olomouckém
kraji jediná přehlídka tohoto
druhu), kdy vítězný soubor je
nominován a přímo postoupí

Číslo 3/2007

na národní přehlídku Divadelní
Děčín/Divadelní Třebíč, která
otevírá nejlepším divadelním
souborům bránu na prestižní přehlídku Jiráskův Hronov.
Účast na Jiráskově Hronově je
největší pocta, která se amatérskému divadelnímu souboru
může dostat a vypovídá o jeho
profesionálních kvalitách.
2. Na kojetínské přehlídce
by se měly soutěžně prezentovat převážně divadelní soubory

olomouckého kraje. Paradoxní
je, že letošní přehlídka nebude
mít ani jednoho regionálního
zástupce. Budou tedy zastoupeny kraje - zlínský, jihomoravský,
moravskoslezský a středočeský.
3. I letošní jubilejní program přehlídky je opět bohatý a lákavý. V rámci celého
festivalu od 13. do 18. března
2007 se představí 13 divadel,
divadelních soborů či spolků
a bude odehráno celkem 16

divadelních představení.
4. O prvenství v soutěžní
části přehlídky bude bojovat 8
divadelních souborů. Soutěžní
divadelní maratón odstartuje
ve čtvrtek 15. března 2007 v 17
hodin loňský vítěz - Divadlo
Malá scéna Zlín s hrou ze současnosti „Blízkost v pokusech“
v režii Petra Nýdrleho a ukončí ho v neděli 18. března 2007
v 10 hodin Divadlo Bez střechy
pokračování na str. 8
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Z jednání Rady města
5. zasedání rady města Kojetín se konalo dne 20. února 2007. Rada města Kojetín na tomto svém zasedání
projednala mimo jiné:
schválila
Poskytnutí peněžitého daru ve
výši 5.000,-Kč Centru výchovy
a vzdělávání mentálně postižených - jako příspěvek na
sociální služby (úhradu provozních nákladů) v r. 2007,
oskytnutí peněžitého daru ve
výši 5.000,-Kč organizaci Roska
Přerov - jako příspěvek na činnost organizace v r. 2007,
jmenovala slečnu Hanu Svačinovou, s účinností od 1.3.2007,
ředitelkou Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace,
souhlasila se závěrečnou
zprávou o provedené inventarizaci majetku Města Kojetín
a příspěvkových organizací, zřízených Městem Kojetín, ke dni
31. 12. 2006,
uložila starostovi města projednat s Moravským lihovarem
Kojetín a.s., zájem o odkoupení
pálenice v Kojetíně,
uložila odboru MIM zveřejnit zájem prodeje pálenice
v Kojetíně a výsledky předložit
na jednání RM 03/07,
souhlasila se zveřejněním
záměru prodeje bytů do osobního vlastnictví v domě č. p. 1179
ul. Jiráskova, v domě č.p. 1176
ul. Kuzníkova a v domě č.p. 1178
ul. Rumunská, podle zákona, č.
72/1994 Sb.,
souhlasila s převodem bytů
do osobního vlastnictví podle
zákona, č. 72/1994 Sb v domě
č. p. 1179 ul. Jiráskova, za kupní cenu 3 000,- Kč/m2, v domě
č.p. 1176 ul. Kuzníkova, za kupní cenu 2 700,- Kč/m2 a v domě
č.p. 1178 ul. Rumunská, za kupní
cenu 2 700,- Kč/m2,

předloží k projednání
a schválení ZM,
schválila pronájem části
pozemků p. č. 7074, ost. plocha
a p. č. 7075, ost. plocha, o celkové
výměře cca 1500 m2, v k.ú. Kojetín, na dobu určitou, za účelem
uskladnění výkopového materiálu, firmě OHL ŽS, a.s. za cenu
150.000,- Kč/m2/rok,
souhlasila s odkoupením
pozemků p. č. st. 158 zast. plocha a nádvoří o výměře 358 m2
a p. č. 159, ost. plocha, o výměře
113 m2, k.ú. Popůvky u Kojetína
z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 28,
schválila pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky v ul. 6. května č.p. 1373,
Kojetín, Kojetín I-Město, v k.ú.
Kojetín, okres Přerov o výměře
87,36 m2 (bývalá lékařská pohotovost) firmě OHL ŽS, a.s. Brno
za účelem využití jako kanceláře,
za nájemné ve výši 10.625 Kč/
měsíc a služby s nájmem spojené, na dobu určitou od 19.2.2007
do 30.4.2007
souhlasila
1. s uzavřením nové smlouvy
s
kolektivním
systémem
ASEKOL s r.o. na zajištění zpětného odběru elektrozařízení,
2. s uzavřením dodatku č.
2 smlouvy na zajištění zpětného odběru elektrozařízení,
s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s.,
3. s uzavřením změny dohody č. O/2006/092 o spolupráci
a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností

s kolektivním systémem EKOLAMP s r.o.,
vzala na vědomí zprávu
o zániku platnosti povolení
k odběru povrchových nebo
podzemních vod, která nabyla
právní moci do 31.12.2001,
schválila navýšení rozpočtu
města na kapitole 702 o částku
50 tis Kč na zpracování hydrogeologických posudků, projektových dokumentací studní
a případnou demontáž ručních
čerpadel na veřejných studních,
uložila
1. odboru VŽPD
zajistit zpracování hydrogeologických posudků na veřejné
studny od oprávněné osoby, případně nechat dopracovat projektovou dokumentaci ve-řejných
studní a požádat Magistrát města Přerova, odbor zemědělství
o prodloužení povolení k nakládání s vodami pro veškerá vodní
díla v majetku Města Kojetín
2. odboru MIM
informovat o povinnostech vyplývajících z vodního zákona
nájemce příp. uživatele vodních
děl v majetku města, kteří odebírají nebo vypouštějí vodu (mimo
zařízení napojená na vodovod
a kanalizaci ve správě Vodovodů
a kanalizací Přerov, a.s.)
3. vedoucí FO
zapracovat částku 50tis. do rozpočtového opatření a zajistit
krytí této částky,
vzala na vědomí Zprávu
o činnosti Školní jídelny Kojetín,
příspěvkové organizace za rok
2006,
vzala na vědomí Výroční
zprávu Pečovatelské služby města Kojetín za rok 2006,

vzala na vědomí Zprávu
o stavu veřejného pořádku a činnosti Městské policie Kojetín
z dne 12.2.2007,
vzala na vědomí Zprávu
o vyhodnocení výkonu státní
správy na MěÚ Kojetín za rok
2006.
vzala na vědomí Zprávu
o vyřizování stížností a petic přijatých za rok 2006.
schválila Plány činnosti
komisí RM na rok 2007,
jmenovala
Mgr.
Janu
Dočkalovou, Zdeňku Dolinkovou, Radku Dufkovou a Vlastu
Bartákovou členkami Komise
péče o rodinu a děti,
odvolala Mgr. Blanku Kaštilovou z funkce členky Komise
péče o rodinu a děti na vlastní
žádost.
souhlasila s uzavírkou místní komunikace při pořádání
střeleb na střelnici v Kojetíně
1x týdně mimo víkendy a 5 x
v období pořádání závodů březen - prosinec 2007,
uložila odboru VŽPD
informovat žadatele, Sportovní
střelecký klub při OMS Přerov,
o povinnosti upozornit o uzavírkách komunikace majitele
pozemků,
delegovala na jednání valné
hromady Honebního společenství dne 3.3.2007 MUDr. Martina Höniga,
schválila záměr vydání knihy o městě Kojetín s pracovním
názvem Kojetín v historii a současnosti, která by měla být vydána v roce 2008 u příležitosti 775.
výročí 1. zmínky o městě.
Jiří Šírek,
místostarosta města

Z jednání Zastupitelstva města
3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína se konalo dne 30. ledna 2007, přijalo mimo jiné tato usnesení
vzalo na vědomí plnění
usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 14.12.2005,
26.9.2006 a 12.12.2006
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schválilo rozpočet Města Kojetín na rok 2007, dle
důvodové zprávy, v členění na
jednotlivé kapitoly, paragrafy,

oddíly a položky, dle přílohy
č.1 tisku Z/14
příjmy
96 001,89 tis. Kč
přijetí úvěrů 30 292,68 tis. Kč

celkem
126 294,57 tis. Kč
výdaje
123 083,03 tis. Kč
splátky úvěrů 3 211,54 tis. Kč
celkem
126 294,57 tis. Kč

Číslo 3/2007
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schválilo rozpočet sociálního fondu na rok 2007,
schválilo rozpočty fondů
rozvoje bydlení na rok 2007,
schválilo rozpočet ekologického fondu na rok 2007,
souhlasilo s rozpočtovým
výhledem Města Kojetín na roky
2008 a 2009,
uložilo radě města zabezpečit hospodaření města podle
schváleného rozpočtu na rok
2007,
svěřilo radě města pravomoc
schvalovat rozpočtová opatření
do výše 500 tis. Kč v jednotlivém
případě.
schválilo poskytnutí věcného daru:
Přeložky VN, DTS a NN – Kojetín, Dvořákova ulice, rok pořízení 2006, v pořizovací ceně

2,805.193,- Kč, ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ
405 02. (Převodem),
schválilo vyřazení majetku města z účetní evidence dle
návrhu hlavní inventarizační
komise ze dne 15. 1. 2007:
Přeložka VN, DTS a NN
– Kojetín, Dvořákova ulice,
rok pořízení 2006, pořizovací
cena 2,805.193,- Kč – převodem na ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
27232425, se sídlem Děčín 4,
Teplická 874/8, PSČ 405 02.
vzalo na vědomí Výroční
zprávu Městského kulturního
střediska Kojetín za rok 2006,
schválilo Plán činnosti
Městského kulturního střediska
Kojetín na rok 2007,
zvolilo předsedy a členy

výborů ZM na funkční období
2007-2010 takto:
Finanční výbor:
Ing. Ilona Kapounová - členka
Martin Barták - člen
Bohumil Gračka - člen
Ing. Andrea Hrdličková - členka
MVDr. Oldřich Frühbauer - člen
tajemnice: Drahomíra Fíková
Kontrolní výbor:
Ing. Jaroslav Bělka - člen
Jindřich Bureš - člen
Milan Hromada - člen
František Řihošek - člen
tajemnice: Dana Chytilová
Osadní výbor Kovalovice:
František Krejčiřík
- předseda
Jaroslav Doupal - člen
Petra Skřipcová - člen
Dalibor Káňa - člen
tajemnice: Jana Orálková

vzalo na vědomí Zprávu
o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2006,
delegovalo Ing. Mojmíra
Haupta do dozorčí rady společnosti VaK Přerov a.s., na funkční
období 2007-2010,
delegovalo Ing. Jiřího Šírka a Bc. Miladu Šigutovou jako
zástupce Města Kojetína při
zastupování a hlasování na valných hromadách společnosti VaK Přerov a.s., na funkční
období 2007-2010,
schválilo otevření přípravné
třídy při Základní škole Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov, od 2. pololetí školního roku
2006 – 2007.
Jiří Šírek,
místostarosta města

Informace pro občany
Je libo bavlnku či umělou hmotu?
Vrcholí přípravy na mezinárodní osvětovou kampaň Real
Nappy Weak – Šetrné pleny
k dítěti i k životnímu prostředí.
Letos poprvé se koná také v České republice.
Zdánlivě nezajímavé téma,
často opomíjené. Jedno z mnoha, které má široké souvislosti
zdravotní, sociální, ekologické,
ba i politické - dětské pleny.
„Je kolem toho hodně práce,
ale nakonec jsme rádi, že jsme
Českou republiku přihlásili
mezi více jak 30 zemí světa,
které se ke kampani připojují.
A některé z nich již 15 let,“ říká
Věra Soukupová z ekoporadny
Rosa – koordinátorka celé akce,
která se snaží vyvrátit mýty
o plenách a podložit mínění
rodičů fakty.
Že by nebyl zájem, se nebojí.
Množství rodičů, jež se rozhodují pro návrat k opravdovým
plenám, se stále zvyšuje. Každý týden přichází do poradny
několik maminek, aby se mohly na plenky podívat, zeptat se
na zkušenosti, poradit se, zjistit
jejich výhody i nevýhody. Podporu nacházejí nejen u ekologicky orientovaných organizací
a rodičů, ale také u zdravotníků,
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porodních asistentek i představitelů obcí.
Týden opravdových plen
(TOP) se bude v naší republice
konat úplně poprvé. Vypukne ve
stejném termínu jako po celém
světě - od 11. do 18. března. Prozatím je zřejmé, že akce se budou
konat po celé republice na více
jak 20 místech.
„Stále se traduje velká časová
náročnost, nutnost pleny vyvářet
a žehlit. Dnes se však moderní
pleny - vzhledově připomínající kalhotky - ani nežehlí, ani
nevyvářejí. A finančně vycházejí
nesrovnatelně lépe než klasické
jednorázovky,“ dodává Soukupová. Za hlavní však považuje
zdravotní hledisko. „Je toho
spousta, v čem hrají opravdové
pleny prim - podpora správného vývoje kyčlí, snížení rizika
opruzenin a různých vyrážek
i přehřívání pohlavních orgánů, gynekologických problémů
srůstů u dívek atd. Z přírodních materiálů též nemůže dojít
k přestupu chemických látek do
kůže dítěte,“ vypočítává dále.
A jakou souvislost mají šetrné pratelné pleny s obecní politikou? Je to poměrně jednoduché
– obce mají povinnost snižovat

množství komunálního směsného odpadu a zároveň mají zájem
o každého nového človíčka ve
své obci. Radost z nového života
s sebou však povětšinou přináší
i 1 tunu odpadu za přebalovací
období 1 dítěte! A to je dvojnásobek toho, co vyprodukuje
dospělý člověk.
Takže i obcím se vyplatí
podpořit rodiče k šetrnějšímu a udržitelnějšímu způsobu
života. „Že to funguje v Anglii,
Rakousku a ve Francii, se asi
nikdo divit nebude. Dobrá zpráva je, že dotované balíčky těchto plen mohou dostat matky už
i u nás. Např. v obci Ledenice či
v Nových Hradech se do pilotního projektu již zapojili.“
Není to návrat na stromy
– v Anglii zaznamenávají po 15
letech každoročně se zvyšující
podíl rodičů, kteří si pro své dítě
vybírají právě moderní pratelné pleny. Je to osobní příspěvek
k udržitelnému životu na naší
planetě. Je to ukázka toho, že
nám není lhostejné, v čem budou
jednou naše ratolesti vyrůstat. Je
to cesta - pro dítě, pro přírodu
i pro naše peněženky.
Z pohledu ekologického
představují jednorázovky oprav-

dové zlo – množství odpadu, které nelze jinak než spálit (a potom
tento vzduch dýchat) či skládkovat a čekat, zda ze skládky unikne nějaký ten metan a zda bude
200 let stačit jednorázovkám
k rozkladu... Vysoká je i spotřeba surovin – neobnovitelných
zdrojů – určená k jejich výrobě,
množství dodané energie i vody
a její znečištění, např. při bělení
buničiny atd. Což zvyšuje ekologickou stopu každého z nás, ale
i naší civilizace celkově.
„Buďme vděční za své děti
a hýčkejme si je v bavlnce,“ radí
na závěr Věra Soukupová.
Týden opravdových plen
koordinuje a pořádá Společnost
Rosa (www.rosa.ecn.cz) za podpory Nadace NROS (z programu EU Transition facility, Dítě
jako spotřebitel) a Ministerstva
průmyslu a obchodu (program
propagace a podpora udržitelné
spotřeby).
Poblíž se můžete s rozmanitou nabídkou pratelných plen
seznámit např. v Přerově ve
dnech 13.-15. března v Mateřském centru Sluníčko, Sokolská
26 (budova ZŠ Za Mlýnem).
Kontaktní osoba: Mgr. Petra
Kolaříková, tel.: 603 747 859.
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Výměna řidičských průkazů
Vážení spoluobčané,
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorňujeme na nutnost výměny
řidičských průkazů vydaných
od 1. července 1964 do 31. pro-

VÝZVA
Výměna řidičských
průkazů
„Řidičské průkazy vydané
od 1. července 1964 do 31.
prosince 1993 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2007“
Kterých ŘP se výměna týká?
ŘP vydány v období:
1.7.1964 – 1986
ŘP vydány v období:

since 1993.
Bližší informace naleznete
na úřední desce obecního úřadu,
případně na dopravně správních
agendách vydávajícího úřadu dle
místa trvalého pobytu držitele

řidičského průkazu.
Ke konci roku mohou být
z provozních důvodů výměny
řidičských průkazů spojeny
s velmi dlouhým čekáním ve
frontách na úřadech. Nelze

opomenout, že řízením vozidla
bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, prosíme,
s výměnou řidičských průkazů
za nové neotálejte!

1987 – 1991
ŘP vydány v období:
1992 – 1993
Proč si mám vyměnit ŘP již
nyní?
- předejdu dlouhému čekání na
úřadu ( magistrátu)
- budu mít vystaven řidičský
průkaz v zákonem stanovené
lhůtě
Kolik mě to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od
správního poplatku

Kde si mohu vyměnit svůj
ŘP?
- na příslušném pracovišti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (dle
místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazu)
- v našem případě Magistrát
města Přerova
Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, pas)

- jednu fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému
končí platnost
Kdy budu mít vystaven nový
ŘP?
- lhůta pro převzetí nového ŘP
je zpravidla do 15 – 20 dní (dle
počtu žádostí)
Kde najdu více informací?
www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)

Mateřská škola Kojetín
Den
otevřených dveří
Pro všechny rodiče, budoucí zapsané děti a jejich rodiče
i pro všechny příznivce naší MŠ
budou dveře otevřeny v pátek
30.3.2007 od 8.00 do 12.00
a od 14.00 do 15.30 hod. V 10.00
hod. mohou všichni návštěvníci zhlédnout v obou budovách
mateřské školy maňáskové
divadélko.
Přijďte se k nám podívat,
jste srdečně zváni!

Zápis do Mateřské školy
se bude konat 3.a 4.dubna 2007 od 10.00 – 15.30 hod.
v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10
Přijďte s dětmi!
S sebou si přineste: občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis je pro děti, které chtějí nastoupit do MŠ od září 2007 nebo v průběhu školního roku 2007 -2008.

MŠ nabízí:
- saunování a rehabilitační cvičení
- předplavecký výcvik
- rozšířenou TV a vycházky do přírody
- tvořivé práce v keramické dílně
- výuku anglického jazyka
- dopravní výchovu
- kulturní pořady a další skvělá překvapení

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
2. pololetí školního roku 2006-2007
l. pololetí uteklo jako voda
a školní rok se přehoupl do své
druhé poloviny.
Po zápisu žáků do l. třídy
přišly rychle jarní prázdniny
i s jarním počasím. Rodičům,
kteří přišli zapsat děti do naší
školy děkuji za důvěru, kterou
nám tímto projevili. I když naši
školu navštěvují některé děti
pocházející ze znevýhodněného
sociálního prostředí, myslím si,
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že má naše škola stále dobrou
úroveň, což mimo jiné dokazují
umístění v různých soutěžích
a úspěšnost vycházejících žáků
v umístění na vybrané střední
školy a úspěšnost žáků z 5. tříd,
kteří se hlásí na kojetínské gymnázium. Mrzí mě a mé kolegy, že
mnohdy rodiče posuzují školu
podle toho, že k nám spádově
chodí již zmíněné děti ze znevýhodněného sociálního prostředí

a mnozí k nám proto své dítě
nezapíší, i když třeba navštěvují
tzv. naši školičku, což je jakýsi
kurz pro předškoláky, který si
samy vymyslely paní učitelky
na l. stupni. Dětem i rodičům se
tato setkání a seznámení se školou líbí.
Na co se mohou naši žáci
těšit? V březnu pořádá SRPŠ při
naší škole dětský karneval, který
je vždy hojně navštíven. Předem

děkuji pořadatelům za ochotu
připravit tuto časově náročnou
akci. SRPŠ nám přispívá na
mnohé akce, např. i na březnový lyžařský kurz na který odjíždí žáci 7.-9. roč. v březnu. Zdali
bude lyžování, ukáže až počasí,
učitelé mají připravený náhradní
program a dětem určitě prospěje pobyt na čerstvém vzduchu.
V dubnu připravujeme týden
velikonočních tradic a týden

Číslo 3/2007
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zdraví v rámci plnění projektu
Zdravá škola. Od dubna žáci 2.
a 3. roč. budou absolvovat plavecký výcvik. V průběhu května
se budou žáci 2.-5. roč. chystat
na školu v přírodě a žáci 2. stupně na zájezd do ídně, aby poznali historické památky a budovu
UNESCA.
Červen patří již tradičně
školním výletům a přípravám na
ukončení školního roku. Učitelé
mají před sebou velmi náročný úkol – dokončit svůj první

školní vzdělávací program. Od
l. září se budou již žáci prvního a šestého ročníku učit podle
tohoto programu nikoliv podle
centrálních osnov. Předpoklady
pro dobrý start škola má – pěkně opravenou školu odpovídající
dnešní době, moderní učebny
a moderní pomůcky, učitelský sbor, který i svou aprobací
splňuje podmínky pro uskutečnění školního vzdělávacího
programu, zejména na 2. stupni
se poslední léta výuka zkvalitni-

la, sbor se omladil a nové tváře
přinesly nové nápady a podněty
k práci. Učitelé se zapojují do
různých projektů, které zkvalitňují výuku a dělají ji přitažlivější.
Taková výuka dějepisu s využitím internetu, je přitažlivá i pro
dívky, i když se jednalo o zbraně
2. světové války.
Na škole pracuje několik
kroužků, které žáci rádi navštěvují. Díky žákům byl iniciován
kroužek němčiny a díky ochotě
paní učitelky Miklendové, byl ve

2. pololetí otevřen.
Součástí školy je školní
družina, která na 2. pol. připravuje spoustu akcí pro děti po
vyučování spojených s pobytem
v přírodě.
Než však bude školní rok na
samém konci, musí se toho žáci
ještě mnoho naučit. Přijďte se
k nám podívat, jsme škola otevřená, jsme rádi chváleni, ale
umíme přijímat i kritiku.
Mgr. Olga Odehnalová,
ředitelka školy

ZŠ nám. Míru Kojetín
Malá fotoreportáž ze zápisu do 1.tříd

Gymnázium Kojetín
Březen
Dominika Fidrová
Sotva se pod bílou peřinou
drobounké lístky rozvinou,
vím, že už zima je stará a bez síly.
Mám raději nad hlavou barevné motýly.
Více než sněhové závěje
vnímám, když slunce se usměje.
S kabátem, s čepicí toulám se po venku
a tak si vyhlížím svou první sněženku.
Budíky zazvoní ospalcům,
chlupáči vylezou z kavalců.
Ptáci zas zpívají, co hrdlo jim ráčí,
vůbec mi nevadí, že boty mě tlačí.

Číslo 3/2007

Pozvánka na 10. veřejnou akademii
Vážení rodiče a přátelé školy,
naše gymnázium každoročně pořádá veřejnou akademii, na které mají možnost vystoupit
studenti s ukázkami své zájmové činnosti, jíž se věnují v čase mimo vyučování v rámci školy
nebo v době mimoškolní. Letošní akademie je v pořadí již desátá, a tak jubilejní a proběhne ve
čtvrtek 8. března 2007 v 17.00 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Na programu je hudba vokální a instrumentální, klasický i moderní tanec, umělecký přednes, krasojízda na kole. Lze upozornit i letos na původní studentské divadelní představení
s názvem Školákova noční můra. Je pokusem o humorný pohled na ne vždy humorné situace
studentského života a vztah mezi studenty a kantory. V závěru akce vystoupí rocková skupina
Farao z Němčic nad Hanou.
V předsálí KD bude připravena výstavka výtvarných prací studentů školy a bude možno
zde zakoupit malé občerstvení.
Na místě budeme vybírat dobrovolný příspěvek na uhrazení nákladů a všichni návštěvníci
si zakoupí místenku (s rozlišením na řady) v hodnotě 10,- Kč. Je možno si ji zajistit například
prostřednictvím studentů školy do 5. března 2007. Budete tak mít v předstihu rezervováno
výhodnější místo v přední části sálu. Srdečně zvou studenti a učitelé Gymnázia Kojetín.
Za organizátory akce Mgr. Miroslav Matějček
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Srdíčkový den 2. a 3. dubna 2007 (organizátor: občanské sdružení Život dětem)
Studenti gymnázia budou
opět pomáhat.
Doufáme, že vás zaujme
velmi užitečný produkt, který
tentokráte bude nabízen: jedná
se o bezpečnostní reflexní pásky, které se klepnutím o horní
část paže nebo o zápěstí apod.
obtočí.
Reflexní pásek značně zvy-

šuje bezpečnost dětí, dospělých, cyklistů a domácích
zvířat v silničním provozu.
Pásek je vhodný především
v situacích, kdy je snížena viditelnost, neboť několikrát prodlužuje vzdálenost, na kterou
řidič zpozoruje chodce na silnici, ale i v běžných klimatických podmínkách. K dosažení

nejvyšší účinnosti reflexního
pásku jej umístěte na dobře
viditelné místo, např. na horní
část paže, na zápěstí, na kočárek, atd.
Pásky jsou mobilní, lze jej
opět napnout a dlouhodobě
používat. K dispozici budou 4
reflexní barvy: reflexní oranžová, žlutá, stříbrná a modrá.

Autor. M. Dejdarová
Pro vaši informaci přikládáme tiskovou zprávu z 23. ledna 2007 z předání plicních
ventilátorů pro JIRP s celorepublikovou působností, které
jsme mohli realizovat i díky
pomoci kojetínského gymnázia a občanů Kojetína.

Městský dům dětí a mládeže
Akce na březen
„NEJKRASLICE“
- soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici
- hodnotit se bude: technika - originalita – kvalita provedení
- zúčastnit se mohou všichni od 1 roku do 100 let
- kraslice v počtu 1 - 3 kusy přineste do 10.3.2007 na MěDDM
Kojetín
10.3. Hanácká písnička
- okresní kolo postupové soutěže jednotlivců ve zpěvu hanáckých písní
- kategorie: 1.-3. třída, 4.-6. třída, 7.-9. třída
- sál vzdělávacího a informačního centra Kojetín
- prezence v 7.30 hod., zahájení soutěže v 8.30 hod.

18.3. Velikonoční Jarmark ve Stříbrnicích
- akci pořádá zájmový kroužek MěDDM Kojetín ŠIKULKA
pod vedením Anny Matějčkové
20.3. Okrskové kolo ve vybíjené
- postupové kolo soutěže MŠMT ČR
- Kategorie II. starší děti (4.-5.ročník ZŠ)
PARAGRAF 11/55 „dodržujeme zákony …“
školní kola
postupová soutěž vyhlášená MŠMT ČR

Akce, které se konaly
19. l. „Novoroční slavnosti“
Nový rok přivítali členové zájmových kroužků a jejich vedoucí předvedením své činnosti v sále VIC v Kojetíně.Jednotlivé
kroužky připravily pro zúčastněné přehlídku toho, co se již naučily a ostatní si mohli vyzkoušet, jestli by např. jednotlivé taneční
kreace zvládli. Bylo veselo. Soutěže střídala jednotlivá vystoupení
tanečních kroužků a malá „diskoška“ pod vedením Jirky Jiráka.
Během odpoledne děti získaly malé dárečky z tomboly a podívat
se mohly i na vystavené výrobky z keramických kroužků.
Pro rodiče a širokou veřejnost připravujeme ukázku činností
jednotlivých zájmových kroužků v červnu.
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26.-27.1. Soustředění ZK- Keramika

7.2. Sportovní X-boj

- keramického soustředění se zúčastnilo 10 dětí, které přenocovaly v klubovně ve Ztracené ulici. Děti si novou netradiční
technikou vyrobily pohádkového draka a spoustu dalších krásných výrobků.

Tradiční sportovní soutěže Šestičlenná družstva druhých,
třetích a čtvrtých tříd ZŠ zápolila o prvenství v hale SOU a OU
stavebního v Kojetíně. Prvenství a trofej – vynikající ovocný dort
získalo družstvo ZŠ nám.Míru Kojetín. Všechny ceny převzala
družstva z rukou místostarosty města Kojetín Ing. Jiřího Šírka.
A jak to dopadlo? 1. místo: ZŠ nám. Míru, 2. místo: ZŠ Sv.
Čecha, 3. místo: ZŠ Měrovice n.H., 4. místo: ZŠ Sladovní

2.2. Výlet do Aqua centra ve Vyškově
O pololetních prázdninách jsme navštívili Aqua centrum
ve Vyškově. Tobogánů, „vířivek“, plaveckého bazénu využilo 27
dětí.

6.2. „ Hrátky s hlínou“
- 23 dětí z mateřské školy vyrábělo dáreček pro svou maminku ke dni matek. Těšte se, maminky.

Kam za kulturou
Březen 2007
Expozice muzea

8. března 2007 od 17.00 hodin, Sokolovna Kojetín

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY - stálá roční výstava
Muzeum VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8

10. března 2007 od 14 hodin, Sokolovna Kojetín

Výstava z díla ak. sochaře Stanislava Hlobila
st. a ak. sochaře Stanislava Hlobila ml.
Výstava otevřena od 5. února 2007 do 31. května 2007
Galerie rodáků VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Prodejní výstava obrazů regionálních malířů
(ve spolupráci s galerií Atrax Přerov)
Galerie VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Výstava otevřena od 12.3 do 27. 4. 2007
Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 - 17.00 hodin,
so, ne po tel. domluvě

Country bál
3. března 2007 od 20 hodin, Sokolovna Kojetín
K tanci a poslechu hraje: brněnská country kapela Starý fóry
O vystoupení a zábavu se postará country taneční skupina Lucky
Whille Kojetín a další.
Občerstvení zajištěno firmou Dušan Meduna Kojetín (pravé
kovbojské speciality).
Slosovatelná vstupenka: 90, místenka: 10 Kč
Předprodej vstupenek: VIC (Okresní dům), Masarykovo nám. 8
Kojetín od 19. 2. 2007, tel: 581 202 202, 774 001 403
Srdečně zve MěKS Kojetín a skupina Lucky Whille Kojetín

Dětský karneval
Pekelný klubový večer s rockovým nářezem
BETHRAYER (Kojetín), POD VLIVEM (Prostějov), COARSE
GRAIN (Blansko), BARRICADE (Kroměříž)
10. března 2007, start: 20 hodin, peklo Sokolovny Kojetín,
vstup: 50 Kč

15. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2007
13. – 18. března 2007
celotýdenní krajská postupová přehlídka, kdy vítěz postoupí na
národní přehlídku FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč
Svou účastí podpořte a prožijte i vy tuto jedinečnou divadelní
událost v Kojetíně!
(Podrobný program str. 9)

Haluz fest no VIII.
SKINNED ALIVE (Kojetín), IQ OPICE (Kojetín), THE FLY
(Pardubice), NĚCO MEZI (Prostějov), STO CHUTÍ (Prostějov),
VESELÁ ZHOUBA (Prostějov), HANNIBAL LECTER (Kojetín)
24. března 2007, start: 18 hodin, Sokolovna Kojetín,
vstup: 100 Kč

Hip Hop Fest vol. 1
31. března 2007, Sokolovna Kojetín

10.VEŘEJNÁ AKADEMIE Gymnázia Kojetín
Číslo 3/2007
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Kam za kulturou
Duben 2007
Pekelný klubový podvečer s Kappa-Help
Přerov
20. dubna 2007, peklo Sokolovny Kojetín

Volba MISS Kojetín 2007– 0. ročník
28. dubna 2007, sál Sokolovny Kojetín
Věková hranice: 16 – 26 let, trvalé bydliště - Kojetín
Program: Módní přehlídka, volná disciplína, promenáda v plav-

Která maminka by nebyla pyšná na svou dceru - MISS KOJETÍN?
POZOR – NA VÍTĚZKU ČEKÁ ZÁJEZD DO ZAHRANIČÍ!
MěKS Kojetín vyhlašuje soutěž MISS KOJETÍN 2007 Volba královny krásy se uskuteční 28. dubna 2007 v sále Sokolovny Kojetín
POZOR! uzávěrka přihlášek do 30. března 2007 POZOR!
Přihlášku a propozice k účasti na Miss Kojetín 2007 získáte na: Městském kulturním středisku Kojetín, nám. Republiky 1033
(Sokolovna) nebo na Vzdělávacím a informačním centru Kojetín, Masarykovo nám. 8 (Okresní dům).
Bližší informace na telefonu: 581 76 20 46, 774 001 405

Hanácké bál
V sobotu 17. února 2007 se uskutečnil v sále Sokolovny Kojetín
tradiční Hanácké bál, který pořádal národopisný soubor Hanácká
beseda při MěKS Kojetín.
Několika fotografiemi se vracíme k této velmi vydařené akci.
Foto: J. Šimková

Patnáctero Divadelní přehlídky v Kojetíně
pokračování ze str. 1
Vyškov s dramatem „Patříš
mi! aneb Fernando Krapp mi
poslal dopis“ opět v režii zmíněného zlínského režiséra.
5. Po každém soutěžním
představení se budou konat tzv.
rozborové semináře - besedy
s odbornou porotou, které jsou
zcela veřejné. Odborná porota velmi podrobně rozebírá
a hodnotí odehraný kus, vyjadřuje se k hereckým výkonům,
režii, scéně, kostýmům, ozvučení, osvětlení... Tyto besedy
jsou pro všechny zúčastněné
soubory především přínosem,
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obohacením a zúročením jejich
celoročního úsilí.
6. Letošní ročník bude zajímavý i z toho důvodu, že se
v Kojetíně poprvé představí
hned šest souborů - pro nás
tedy nováčků (soutěžně Divadlo
Brod Uherský Brod, Divadelní
spolek Okap Kamenný Přívoz,
Divadlo Vysokozdvižného soumara Opava, Divadlo Variace
Gymnázium Otrokovice, Divadlo Bez střechy Vyškov a nesoutěžně Divadlo Vosto5 Praha).
7. Program přehlídky slibuje žánrovou různorodost
a rozmanitost. Repertoár diva-

delních představení bude spíše komediální, ale čeká nás i
velký výpravný muzikál, dvě
pohádky pro děti, večer dramaturgických miniatur o lásce,
hra ze současnosti o sexu, lžích
a internetu, dvě autorské hry
a na samotný závěr zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer.
8. V rámci kojetínské přehlídky každoročně, pro místní děti mateřských škol, žáky
základních škol a studenty
gymnázia, zveme profesionální divadla (letos Divadélko
Andromeda Praha a Divadlo

Genus Brno). Chtěli bychom
tak docílit, aby i místní děti a
mládež společně s námi prožívali výjimečnou divadelní událost v našem městě a vryli si tak
do paměti, že březen znamená
především „Divadelní Kojetín“.
Je velmi důležité vychovávat si
mladou generaci, učit ji vztahu
k divadlu a kultuře již od ranného dětství.
9. Další zajímavostí a raritou kojetínské přehlídky je
i ten fakt, že místní studenti mají možnost navštěvovat
všechna soutěžní představení
v rámci celého festivalu zdar-
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ma. Chtěli bychom tak nahradit místním teenagerům kino,
které v našem městě chybí.
Při slavnostním vyhlašování
výsledků přehlídky se každoročně uděluje některému ze
zúčastněných souborů „Cena
studentského diváka“. O této
ceně rozhodují sami studenti.
10. Jelikož se jedná o jubilejní ročník, bude zahájen se vší
slávou a pompézností - velkým
výpravným muzikálem Atlantida, který nastudovala Základní
umělecká škola Veveří a Diva-

dlo Genus Brno na žádost pana
hejtmana Stanislava Juránka
jako slavnostní představení
ke vstupu Česka do EU.
11. Ve srovnání s jinými
podobnými kulturními akcemi
je divadelní přehlídka finančně nenáročná - za symbolické
vstupné na jednotlivé představení 40 Kč nebo permanentka
na celý festival za 250 Kč.
12. Čtrnáctiletá festivalová zkušenost zaručuje kvalitu
a vyspělost divadelních souborů téměř na profesionální

úrovni, z nichž některé se prezentují na nejvyšších příčkách
republikových přehlídek.
13. Členové domácího
divadelního souboru Hanácká
scéna při MěKS Kojetín se tímto omlouvají všem svým příznivcům a divákům, že na jubilejním 15. ročníku Přehlídky
amatérských divadelních souborů Kojetín 2007 nevystoupí
se svou novou hrou. Ale již teď
se těší a slibují brzké premiérové setkání v květnu.
14. Vítěz přehlídky může

být jen jeden, ale s cílem potěšit
naše srdce, rozesmát nás nebo
naopak rozplakat přijedou do
Kojetína jistě všechny soubory a určitě si zaslouží hrát před
zaplněným sálem.
15. Nechť tedy prkna, která
znamenají svět, a především ta
kojetínská, nikdy nezůstanou
opuštěná a nezejí prázdnotou.
Hana Svačinová
za MěKS Kojetín

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín pořádají

15. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2007
13. - 18. března 2007
vstupné na jednotlivá představení: 40 Kč, permanentka: 250 Kč

O CHYTRÉ
KMOTŘE LIŠCE
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Městská knihovna informuje …
Projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Všichni chceme, aby z našich
dětí vyrostli
moudří, dobří a šťastní lidé.
Jak toho dosáhnout ?
Čtěme dětem!
Čtěme dětem 20 minut denně !
Každý den !
Projektu „Celé Česko čte
dětem“ byla udělena záštita
Ministerstva kultury České
republiky a záštita Dětského
fondu OSN - UNICEF České
republiky, osobní záštitu nad
projektem převzala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství
PhDr. Wenigerová.

Cílem projektu je podpora emocionálního, morálního
a myšlenkového zdraví dětí
a mládeže pomocí osvětové,
výchovné, organizační a promoční činnosti.
Projekt vznikl proto, aby
si společnost uvědomila, že
hlasité čtení má pro emocionální vývoj dítěte a formování
jeho návyku číst si v dospělosti obrovský význam. Vědci
a praktikové shodně tvrdí, že
pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení,
rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o
vědomosti a vzorce morálního

chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné
čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.
Hlasité předčítání v přátelské
atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení
stát pro dítě stejně přitažlivým,
či dokonce přitažlivějším než
televize a počítačové hry.
To je ta správná cesta, jak
dát dítěti najevo jeho důležitost,
projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové
dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní
návyk a potřebu číst si s chutí

i v dospělosti.
„Bez ohledu na to, kolik
máš práce, ta nejdůležitější
věc, kterou můžeš učinit pro
budoucnost svého dítěte, je
kromě projevů lásky, objímání,
také každodenní hlasité čtení
a radikální omezení televize.“
Převzato z webových stránek projektu:
www.celeceskoctedetem.cz
Do projektu se svými aktivitami zapojuje i Městská
knihovna v Kojetíně.
Další informace v příštím
čísle Kojetínského zpravodaje.
HanaDivilová, vedoucí MK

Z únorových akcí knihovny …
Lekce informační výchovy pro 1.třídy ZŠ

Foto: J. Šimková

Beseda s Ing.Miroslavem Hrabicou-„Léčba nemocí zad“

Akce knihovny v březnu
měsíci knihy a internetu
Soutěže pro děti :

„Čtu a proto vím“
„Letem světem s internetem“

Lekce informační výchovy pro 2. – 4. třídy ZŠ
Akce pro dospělé : Bezplatné školení k internetu pro seniory
(akce probíhá každou středu v březnu
po předchozí telefonické nebo osobní
domluvě)

Připravujeme na duben :
BESEDU S CESTOVATELEM JIŘÍM MÁROU
„Nový Zéland – země protinožců“
Foto. H. Divilová
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Kalendárium - březen 2007
2. 3. Zemřel Vilém Mrštík, český prozaik, dramatik a literární kritik. Spolu s bratrem Aloisem je autorem slavné divadelní
hry „Maryša“. (1912). (95 let).

22. 3. Zemřel Johann Wolfgang Goethe, německý básník
a učenec. Vůdčí osobnost německé vědy a literatury. Je mj. autorem monumentálního drama „Faust.“ (1832). (175 let).

4. 3. Zemřel Nikolaj Vasiljevič Gogol, ruský prozaik a dramatik. V povídkách a dramatech pranýřoval carskou byrokracii
a omezenost. Dílo: „Mrtvé duše,“ „Revizor“ aj. (1852). (155 let).

23. 3. Narodil se Wernher von Braun, německý inženýr. Pro
nacistické Německo sestrojil rakety V-1 a V-2. Po válce žil v USA,
kde pracoval na americkém vesmírném výzkumu. (1912). (95
let).

6. 3. Došlo ke druhé vzpouře proti králi Václavu IV., který
byl bratrem Zikmundem zajat a odvlečen do Vídně. (1402). (605
let).
12. 3. Narodil se Pavel Janák, český architekt a designér, rovněž významný odborník v oblasti památkové péče. Je autorem
památkových úprav, mimo jiné také letohrádků Hvězda a Belvederu, Míčovny aj. (1882). (125 let).
15. 3. Abdikoval car Mikuláš II. Romanov. Tímto aktem započal jeho pozvolný ústup z politické scény, který skončil popravou
jeho samého i celé carské rodiny. (1917). (90 let).
17. 3. Zemřel Josef Svatopluk Machar, český básník, novinář
a politik. Představitel veršované epiky v básnické tvorbě. (1942).
(65 let).
19. 3. Narodil se Jozef Miloslav Hurban, slovenský literát,
čelná postava slovenského národního obrození. Byl též jedním ze
zakladatelů Matice slovenské. (1817). (190 let).
21. 3. Zemřel škpt. Václav Morávek, český voják, hrdina českého protifašistického odboje. Zahynul v přestřelce s gestapem
v Praze. (1942). (65 let).

25. 3. Papež Jan Pavel II. vydal encykliku Redemptoris Mater
o blahoslavené Panně Marii v životě katolické církve. (1987). (20
let).
26. 3. Zemřel Ludwig van Beethoven, německý hudební
skladatel a klavírista. Přes ušní chorobu, jejímž následkem byla
hluchota, zkomponoval mnoho děl a klavírních koncertů. (1827).
(180 let).
27. 3. Za účasti císaře a krále Karla IV. byl slavnostně otevřen
hrad Karlštejn. Stal se místem uložení korunovačních klenotů
a jedním ze symbolů českého království. (1357). (650 let).
28. 3. Narodil se Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratrské, český pedagog. Autor zakládajících děl světové pedagogiky.
Dílo: „Orbis Pictus,“ „Didaktika,“ „Brána jazyků otevřená“ aj.
(1592). (415 let).
29. 3. Narodil se Julius Mařák, český malíř, který se věnoval
krajinomalbě. Na Akademii výtvarných umění vedl několik let
krajinářská ateliér. (1832). (175 let).
Řez

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
V úterý 20. února 2007 převzaly na pražském Žofíně nejlepší zdravotní sestry ocenění Sestra roku 2006. Letos byl mezi nimi
poprvé i muž. Symbolicky tak bylo poděkováno všem zdravotním sestrám a bratrům za jejich práci s pacienty.
Potěšující bylo zjištění, že mezi oceněnými je také docentka Miroslava Kyasová, přednostka katedry ošetřovatelství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Paní docentka Kyasová má vztah ke Kojetínu, kde žije se svými rodiči.
Blahopřejeme!
(Podle deníku PRÁVO, čtvrtek 22. února 2007)
Řez

Výročí moravského historika
Dne 9. března 2007 uplyne
195 let od narození významného moravského historika
PhDr. Josefa Chytila. Narodil
se v Kojetíně, vystudoval gymnázium v Kroměříži a filozofii
v Brně. V roce 1833 vstoupil
do brněnského augustiniánského kláštera, odkud v roce 1836
odešel a stal se praktikantem
moravské stavovské kanceláře.
V roce 1841 se stal pomocníkem zemského archiváře Anto-
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nína Bočka, po jehož smrti řídil
archiv nejdříve prozatímně
a v roce 1855 byl jmenován
archivářem.
Dr. Josef Chytil byl charakterizován jako muž šlechetné povahy, neúnavné práce
a vytrvalosti. Nadmíru svědomitý, uvážlivý a kritický. Přepsal mnoho listin důležitých
pro moravské dějiny, pořídil jejich seznamy a rejstříky.
Za své zásluhy byl jmenován

dopisujícím členem Královské
společnosti věd v Praze. Císař
František Josef I. ho vyznamenal zlatým záslužným křížem
s korunou.
Z mnoha vědeckých prací,
které napsal, jsme do výběru
zařadili jen několik, vesměs
českých:
- „Obšírné
spravování sněmu zemského v Brně r.
1848 – 1849“,
- “Staré desky Markrab-

ství moravského XIV. A XV.
století“,
- „Historické pojednání
o zřízení zemském v Markrabství moravském od XII. století
do roku 1849“,
- „Příspěvky historické
ku poznání staršího a novějšího znaku Markrabství moravského“,
- „Codex diplomaticus
Moraviae“, svazek V. VII. Soubor nejvýznamnějších morav-
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ských listin. Pokračoval tak v
díle svého předchůdce, archiváře Antonína Bočka, který
vydal první čtyři svazky.
Svému rodnému městu
Kojetínu věnoval Dr. Chytil
práci „Paběrky z dějů kojetín-

ských“. Vyšlo v Brně roku 1851.
PhDr. Josef Chytil a PhDr.
P. Beda Dudík, kojetínští rodáci, se v 19. století, v době zvýšeného zájmu o dějiny vlastního národa, věnovali dějinám
moravským. Josef Chytil jako

archivář a vydavatel moravského Codexu a P. Beda Dudík
jako historiograf markrabství
moravského.
Dr. Josef Chytil zemřel v
Brně v roce 1861. Je pohřben
na Ústředním hřbitově na čest-

ném místě, vedle hrobu Josefa
Dobrovského, nedaleko hrobky Řehoře Mendla, Pavla Křížkovského a dalších vynikajících
osobností našeho národa.
Řez

Kovalovice – obec se zámečkem
Ve vzdálenosti 6 kilometrů
od Kojetína, jižním směrem,
leží obec Kovalovice (dříve též
Kovalovičky), která je od roku
1976 místní částí Kojetína. Spolu s částí Lutopecen (tzv. manská část) tvořily Kovalovice tzv.
manský (arci)biskupský statek.
(Hovoříme – li dále o Lutopecnách zmiňujeme jen manskou část). Jeho držitelé byli
many (leníky) (arci)biskupa
olomouckého. Man (leník)
skládal přísahu věrnosti a byl
povinen svému pánovi určitými službami. (Srovnej manský
- lenní sál kroměřížského zámku). Manský systém byl zrušen
v roce 1869 a statek Kovalovice se stal součástí kojetínského
panství, jehož majitelé je drželi
jej od roku 1818.
Držitelé
kovalovického
léna se rychle střídali. Ve 14. a
15. století se psali z Kovalovic,
v letech 1502 – 1534 je držel Petr
Bařický z Vichrova, od roku
1534 Podstatští z Prusinovic,
v roce 1615 manství získal Jindřich Přepyský z Rychmburka,
kterému byl statek v roce 1622
zkonfiskován. Po konfiskacích
statek získal Jan Kryštof Orlík
z Laziska (1622 – 1628), po něm
následuje opět rod Přepyských
(1628 – 1640), od roku 1650 rod
Hernsberků. Z nich Jan Bedřich
Reitter z Hernsberka dobře

hospodařil a téměř očistil manství od dluhů. Zbytek zaplatil
jeho syn Mikuláš Ferdinand.
Ten v roce 1691 prodal manství Františku Karlovi Lichnovskému z Voštic. Lichnovští
manství opět zadlužili a prodali Zikmundovi, rytíři Görtzovi. Ani on manství dlouho
nedržel a v roce 1723 je prodal
Janovi Rudolfovi Komínkovi
z Engelhausenu, který je držel
do roku 1791.
Po třicetileté válce, v roce
1650, byl manský díl Lutopecen uváděn jako pustý, od
„vojenského lidu zkažený“. Byli
zde pouze 2 poddaní a 1 vdova.
Ale tento stav trval jen krátce.
Knížecí díl Lutopecen (biskupský) byl válkou téměř nepoškozen.
V Kovalovicích je uváděn
v roce 1750 dvůr, k němu patřilo 389 měřic polí, 6 měřic
zahrady a 16 měřic lesa. Dále
v obci existoval pivovar, ve kterém se ročně vařilo 126 sudů
piva. V Lutopecnách i Kovalovicích byl kovář, v Lutopecnách
pak 10 sedláků, 3 chalupníci a 5
podruhů, v Kovalovicích 3 sedláci, 6 chalupníků, 6 podruhů
a 1 vdova.
V roce 1791 koupil
zadlužené manství Matouš
Tomáš Weiss, c. k. důstojník
zásobovacího sboru a krajský

účetní, který 24. 3. 1792 získal šlechtický titul a moravský
inkolát a psal se s přídomkem
z Lilienburgu.
Matouš Tomáš Weiss z Lilienburgu opravil zámek i dvůr
a na zámku zanechal svůj znak.
Na štítu (původně modrozeleném) vidíme cimbuří (stříbrné) se zavřenou věží. Nad cimbuřím visí 3 lilie, z nichž 1. a 2.
jsou stříbrné.
Již v roce 1798 chtěl Weiss
z Lilienburgu manství prodat,
ale olomoucký arcibiskup tento záměr neschválil. Souhlas
k prodeji dal teprve v roce 1804,
když Weissovi hrozila exekuce.
Statek byl prodán Askaniovi,
sv. pánu z Cordonu. Ten dluhy

předešlého majitele ve výši 14
000 zl. zaplatil.
Po Cordonovi zdědila statek jeho vdova Theodosie,
rozená svobodná paní Jakardovská ze Sudic. Ve veřejné
dražbě 12. 10. 1815 je prodala
příborskému měšťanovi Tadeáši Šubrtovi. Nový majitel však
neměl dostatek kapitálu a navíc
nemohl získat šlechtický titul
a proto prodal již 16. 8. 1818
manství Klementu Václavovi
Lotharovi knížeti Metternichovi, majiteli Kojetína. V roce
1869 byl manský systém zrušen
a Kovalovice zůstaly součástí
kojetínského panství.
(Pokračování příště)
Foto: Jiří Šírek

Znak nad vchodem do zámečku v Kovalovicích

Pionýrská skupina Kojetín
Ledová Praha 2007
Již potřetí v době pololetních prázdnin jsme se zúčastnili
výletu do Prahy na akci Ledová
Praha. Jedná se o třídenní akci
pořádanou sdružením PIONÝR
a nadací Dětem 3.tisíciletí pod
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záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Během
tohoto víkendu jsou v Praze pro
děti a mládež vstupy do kulturních památek a muzeí zdarma
či zvýhodněné.

V pátek 2.2. brzy ráno se
vydala skupina 22 dětí a 5
dospělých vlakem do Prahy. Po
příjezdu do Prahy a uložení věcí
do úschovny zavazadel jsme se
vydali po starých zámeckých

schodech na Pražský hrad. Zde
jsme si prohlédli Zlatou uličku,
Starý královský palác, kde největším zážitkem byla prohlídka
Vladislavského sálu, ve kterém
se korunovali čeští panovníci
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a volili prezidenti republiky. Poté jsme se přes nádvoří
Pražského hradu přesunuli na
prohlídku Katedrály Svatého
Víta, ve které jsou uloženy ostatky českých králů. Po shlédnutí
střídání stráží na Pražském hradě, jsme se vydali přes Karlův
most a Staroměstské náměstí na
náměstí Václavské.
K večeru jsme se ubytovali ve třídě Základní školy na
Praze 4. Po ubytování a večeři
jsme se vydali na pražský Prosek na bobovou dráhu - jízdy
na bobech si tam užili hlavně
kluci.
V sobotu dopoledne jsme se
vydali na Petřín, kde nás čekala návštěva Petřínské rozhledny, díky krásnému počasí byly
vidět všechny dominanty našeho hlavního města – krásný to
pohled. Pak už následovala prohlídka zrcadlového bludiště - při
tomto bloudění jsme se všichni

velmi dobře pobavili, neboť různě ohýbaná a zakřivená zrcadla
z nás dokázala vykouzlit opravdu „krásné a vábné postavičky“.
Po prohlídce Petřína následoval přesun na nábřeží k Vltavě,
kde jsme navštívili starou celnici ve Výtoni - je tam umístěno
muzeum Vltavské plavby. Ve
večerních hodinách jsme se pak
vydali na Žižkovskou televizní
věž, ze které jsme si – z výšky 93
metrů - prohlédli noční Prahu.
Jedním slovem krásné.
Neděle byla naším posledním dnem v Praze a celé dopoledne jsme strávili návštěvou
Policejního muzea, ve kterém
byla spousta zajímavých věcí
i s doprovodným programem.
Prohlídkou tohoto muzea náš
výlet po pražských památkách
skončil a my se museli vydat
domů. Celý víkend nám počasí přálo a všichni si z výletu

odvezli mnoho krásných zážitků. A proto už dnes se těšíme
na příští ročník „Ledové Prahy“, který se uskuteční první

víkend v únoru 2008.
Za Pionýrskou skupinu Kojetín
Marek Štětkář

Pionýrská skupina Kojetín
pořádá turistický pochod

Rajnochovická stopa
Turistický pochod je vhodný pro rodiče s dětmi, děti a mládež.
Pochod se uskuteční v sobotu 21. dubna 2007.
Sraz účastníků je v 8.00 hodin u Městského domu dětí a mládeže,
Masarykovo náměstí 52.
Jedná se o lehkou turistickou procházku z Tesáku do Rajnochovic, která je
vhodná i pro menší děti. Během cesty se zastavíme na naší táborové základně,
kde si opečeme špekáčky a bude zde uvařený čaj a káva. Děti si zde mohou
zahrát různé hry. Poté se vydáme k hostinci ve Dvoře kde se mohou děti svézt
na koních. Odtud budeme pokračovat do středu obce Rajnochovice kde na
nás bude čekat autobus, který nás odveze zpět do Kojetína.
Délka trasy je přibližně 8km.
Na konci pochodu obdrží každý účastník pamětní list.
Cena zahrnuje autobusovou dopravu tam i zpět, špekáček, čaj
Cena je 120,- Kč
Přihlášky od 15. března 07 ve videopůjčovně Hanačka Masarykovo nám 34
Kojetín nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, Kojetín, tel. 777 709 432.

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Skautské akce
I když je ještě zima a děti si právě donesly pololetní vysvědčení, v našem oddíle se začíná plánovat letní tábor. Zatím ale děti
stále vzpomínají na uplynulý půlrok.
Naše první zahajovací schůzka začínala krátkou projížďkou
na kolech Chropyňským lesem. Přivítali jsme zde i tři nové členky.
Hned v září jsme se domluvili na výletě do okolí našeho města. Počasí bylo letní a okolí kouzelné, prošli jsme se z Postoupek
kolem Moravy až do Kojetína.
Další naplánovanou akcí byl Dinopark ve Vyškově. Děti zaujala nejen věrohodná expozice doby pravěké, 3D kino (kterého
se někteří zúčastnili i několikrát), ale i zookoutek, kde se mohly
děti pomazlit třeba s kozičkami nebo s telátkem. Na závěr se děti
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vydováděly na dětském hřišti, ze kterého jsme je nemohli dostat,
ale vlak nečekal a tak jsme jim slíbili, že tento výlet budeme ještě
opakovat. Byla to opravdu velmi naučná, zajímavá a veselá akce.
Protože děti loni zaujal výlov rybníků v Tovačově, rozhodli
jsme se znovu zúčastnit, ale letos jsme to pojali jako cyklovýlet
a těch 18km ujely i dvě šestiletá děvčátka.
V podzimní prázdniny jsme vyměnili chatu v Týně, kam
každoročně jezdíváme, za chatu v Rajnochovicích a 3 dny strávili
v překrásné přírodě Hostýnských vrchů.
Sobotní hra Agent XL 35 zasahuje, aneb poznej své město, kde
děti měly zjišťovat různé úkoly, byla zaměřená hlavně na poznání
Kojetína, jak už historie, tak i současnosti, ale nejdůležitější bylo,
naučit je správné orientaci v našem městě.
Jeden listopadový víkend se konala Noc v klubovně, kde si
děti mohly prověřit svou odvahu při noční strašidelné cestě.
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Ale i během dne zažily
spoustu legrace nejen
při hrách, ale třeba i při
vaření.
A pak se podzim
pomalu přehoupl v předvánoční čas, a tak jsme se
věnovali různým rukodělným pracím, jak už
výrobě různých dárečků, ozdůbek, tak i pečení perníčků a cukroví.
Těsně před Vánocemi
nás čekala oslava těchto romantických svátků – Vánoční nadílka,
které se zúčastnili nejen rodiče, ale i naši kamarádi.
I když jsme si v letošní zimě moc sněhu neužili, Sněhová
výprava se stejně konala a na špekáčky opékané v únoru, budeme
jistě dlouho vzpomínat.
Akce Boty plné rytmu byla zaměřená na tanečky a veselé
scénky.
Ale v zimě také nezapomínáme na lesní zvěř a ptáčky, kterým
vyrábíme budky a chodíme je krmit.
V nejbližší neděli máme naplánovaný výlet do Aquaparku ve
Vyškově, kde si děti jistě užijí všech vodních atrakcí.

Také připravujeme sobotní akci
Hledání
jarního
klíče, která se uskuteční 24. března
2007 ve 14.00 hod.
a nebude jen pro
naše děti, ale pro
všechny, kdo si
budou chtít zpříjemnit toto odpoledne. Dále nás
čeká Velikonoční
výprava na chatu
do Týna, Kuličkiáda, výstup na
Ivančenu, kde se sjedou skauti z celé republiky, stanová výprava a spoustu veselých, ale hlavně naučných schůzek, kde se
učíme vše, co se týká přírody. Získané informace a dovednosti
si pak můžeme ověřit na letním táboře, který se tentokrát bude
konat na Libavé.
Všem bych chtěla popřát hodně optimistických jarních paprsků, které Vám ukáží cestu směrem k přírodě.
Za skautský oddíl Kojetín
Eva Takačová

Církev československá husitská
Program setkání v březnu 2007
.
.

.
.
.

.

1.3.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
4.3.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
7.3.2007 Středa – duchovní péče o děti od 13,30 ve škole
(ZŠ Sladovní ul., 5.tř.) a od 14,30 hod.
ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
8.3.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
11.3.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
14.3.2007 Středa – duchovní péče o děti od 13,30 ve škole
(ZŠ Sladovní ul., 5.tř.) a od 14,30 hod.
ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
15.3.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
18.3.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
21.3.2007 Středa – duchovní péče o děti od 13,30 ve škole
(ZŠ Sladovní ul., 5.tř.) a od 14,30 hod.
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ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
22.3.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
25.3.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
12. 28.3.2007 Středa – duchovní péče o děti od 13,30 ve škole
(ZŠ Sladovní ul., 5.tř.) a od 14,30 hod.
ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
13. 29.3.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
S láskou a v lásce na setkání s Vámi se těší
Fara CČSH Kojetín; Olga a Dobromil Malých, Družstevní 1305,
752 01 KOJETÍN
CČSHN
Husova 796, 752 01 KOJETÍN

Číslo 3/2007
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Charita Kojetín
Denní stacionář svatého Josefa
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter) 752 01 Kojetín
Tel. 581 76 21 60 , email: stacionar.Josef@seznam.cz

PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2007
pátek 2.3. 9.00 hod
ODLÉVÁME SVÍCE ZDOBENÉ PŘÍRODNÍMI MATERIÁLY
úterý 6.3. 9.00 hod.
PROTAHOVACÍ CVIČENÍ
CVIČÍME NA BALONECH
středa 7.3. 9.00 hod.
ZDRAVOTNÍ, KOMPENZAČNÍ A REHABILITAČNÍ
POMŮCKY
Velká předváděcí akce výrobků a pomůcek pro nemocné a zdravotně postižené – firma SETRANS z Prahy
pátek 9.3. 9.00 hod.
VYRÁBÍME DEKORACE DO BYTU
S pomocí šikovné aranžérky vytvoříte dekoraci, která rozjasní
váš byt.
úterý 13.3. 9.00 hod.
PROTAHOVACÍ CVIČENÍ
cvičení má význam jen tehdy, je-li pravidelné
středa 14.3. 9.00 hod.
TRÉNINK PAMĚTI FORMOU HER A SOUTĚŽÍ
pátek 16.3. 9.00 hod.
ESCHATOLOGIE
Postní zamyšlení přerovského kaplana Mgr. Tomáše Strogana
úterý 20.3. 9.00 hod.
PROTAHOVACÍ CVIČENÍ, TANCE SENIORŮ

středa 21.3. 10.00 hod.
KVALITNĚJŠÍ STÁŘÍ
Přednáška RNDr. Jitky Hálkové o lécích, vitamínech a doplňcích
stravy pro seniory k upevnění zdraví
pátek 23.3. 9.00 hod.
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
SEJEME SEMENA KVĚTIN DO TRUHLÍKŮ PRO JARNÍ
VÝSADBU
úterý 27.3. 9.00 hod.
OPĚT CVIČÍME PRO SVÉ ZDRAVÍ
středa 28. 3. 9.00 hod.
SÁZÍME OBILÍ PRO VELIKONOČNÍ VÝZDOBU
Přineste si pouze nádoby
pátek 30. 3. 9.00 hod.
MALOVÁNÍ KRASLIC
S sebou doneste vyfouknutá vejce, ostatní materiál zajistíme

Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné domluvě na tel. číslech 581 76 21 60 nebo
739 24 59 24.
Dle Vašeho zájmu zajistíme masáže krční páteře,
kadeřnici, pedikúru, koupel v bezbariérové sprše,
právnickou poradnu, pomůžeme s orientací v novém
zákoně o sociálních službách a s uplatňováním vašich
zákonných práv.

S přispěním Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU realizujeme projekt

D Í L N A P R O R A D O S T.
Je určený všem seniorům, zdravotně postiženým a duševně nemocným. Zkrátka – jste zváni
vy všichni, kteří jste sami doma, jste nemocní, cítíte se zbyteční, nic vás v tomto čase nebaví,
ale přesto byste se ještě rádi něco nového naučili, procvičili se v tom, co umíte, podělili se
s druhými o své nápady a dovednosti, nebo si jen tak povídali při šálku kávy nebo čaje.
Uvítáme vaše návrhy a podněty.
Motto : Až se zima zeptá, co jsme dělali v létě
Číslo 3/2007
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Ze sportu
Rozhovor s Alešem Stavinohou, předsedou TJ Slavoj Kojetín

V podzimním období jsme
si mohli všimnout určitých
změn v areálu fotbalového stadiónu i na blízkém škvárovém
hřišti. Protože se navíc blíží
jarní část fotbalových soutěží,
požádal jsem o rozhovor předsedu fotbalové TJ Slavoj Kojetín, pana Aleše Stavinohu.
Aleši, během podzimu
a zimy se začalo pracovat na
zpustlém škvárovém hřišti,
mimo jiné se u něj také vykácely topoly. Co se tady bude
dít?
V letošním roce se chystáme vybudovat nové travnaté
hřiště na místě starého nevyhovujícího „škváráku“. Tento již
delší dobu nevyužíváme, protože pro mládež je na tréninky
zcela nevhodný (mistrovská
utkání mládeže jsou na škvárovém povrchu fotbalovým svazem zakázána) a přitom druhé hřiště nutně potřebujeme.
„Škvárák“ se dříve využíval
k zimní přípravě, ale v dnešní
době raději zajíždíme k zápasům na umělou trávu do Přerova, Hulína nebo Kroměříže.
Je to výhodnější neboť údržba
je v zimě velmi nákladná a stejně se nedosáhne takové kvality povrchu jakou umělá tráva
poskytuje.
Na podzim jsme tedy podali žádost o dotaci, která je pro
tyto účely každoročně vyhla-
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šována ČMFS pod názvem
„Zelený trávník“ a v rámci Olomouckého kraje jsme na prvním místě. O tom, kolik prostředků nám bude poskytnuto
se dozvíme na jaře a podle toho
se budeme rozhodovat o postupu prací. Plány máme velké:
zapískování hřiště, vyrovnání
povrchu,spodnízavlažování,lehké
a tedy bezpečné hliníkové
branky atd., ale vše závisí na
financích.
Samozřejmě se chystáme
celý areál oplotit, abychom tuto
investici a naši práci ochránili
před vandalismem. Stejně tak
jsme byli nuceni nechat pokácet topoly, které rostly za přední
brankou. Po konzultaci s majiteli pozemku a odborníky nám
bylo řečeno, že stromy jsou už
tzv. zralé a během několika let
bychom je vzhledem k bezpečnosti dětí museli stejně odstranit. Tolik na vysvětlenou.
Okolo fotbalového stadionu vznikl nový plot a opravuje se jeho okolí, co tím Slavoj
sleduje?
Na podzim jsme na březích kolem stadionu vyřezali
kdysi udržovaný živý habrový
plot, který byl nyní přerostlý,
nevzhledný a konkuroval již
tak klíněnkou sužovaným kaštanům. Díky příznivému počasí jsme v pracech pokračovali
a celý areál oplotili. Důvody jsou

zřejmé: ochrana před nezvanými návštěvníky a vandalismem,
ke kterému zde docházelo.
A myslím, že celý areál
tím, že se prosvětlil i poněkud
zkrásněl.
Kdo to všechno platí?
Veškeré práce provedli
muži a dorostenci Slavoje formou brigád a já bych na tomto místě chtěl všem, kteří se
zúčastnili poděkovat, neboť
v dnešní době udělat něco
zadarmo, to už se moc nenosí.
A abych potěšil všechny, kdo
chtějí pomoci v dalším budování z řad členů, ale i příznivců
Slavoje - v dalších brigádách
budeme pokračovat, protože
nás letos toho ještě hodně čeká.
Tolik k práci, no a materiál
na oplocení: pletivo, sloupky
a beton jsme koupit museli.
A v tom nám pomohlo Město
Kojetín dotací v rámci podpory sportovních organizací také děkuji.A opět ujištění, jak
již bylo výše uvedeno, budeme
budovat dál.
Jaká je dnes členská
základna TJ Slavoj? Kolik
hráčů tvoří děti?
Aktivní členskou základnu
v současné době tvoří především děti a mládež do 18 let.
Vzhledem k tomu, že Slavoj
zabezpečuje chod sedmi mládežnickým družstvům, tak si

to stačí vynásobit zhruba 15ti a dojdeme k číslu okolo sta
dětí, které u nás pravidelně 2-3
x týdně trénují a o víkendech
hrají mistrovské zápasy nebo
turnaje. Nyní v zimě chodí
všichni 2x týdně trénovat do
haly nebo tělocvičny.
Co se týče dospělých tak
máme v evidenci kolem stovky členů, z nichž necelá polovina je aktivní a tvoří ji hráči
družstva mužů, trenéři, vedoucí družstev a členové výboru.
Pohled do tabulek po
podzimní části není pro
A mužstvo nijak povzbudivý. Proč tomu tak je, a proč
se Slavoj stále nemůže dostat
výš?
Ano, umístění mužů po
podzimu není příliš lichotivé
a příčin je samozřejmě více.
Takové ty tradiční: změna trenéra, zranění hráčů, kvalitní
soupeři, nekvalitní rozhodčí,
hodně smůly, málo „Nedvědova štěstíčka“ atd.
Ale teď vážně: já vidím příčinu současné situace mužů
v dřívější práci s mládeží ve
Slavoji. Vždyť v nynějším kádru mužů jsou ve věku do 30-ti
let pouze 2 odchovanci kojetínské mládežnické kopané, jinými slovy za posledních zhruba
10 let se ve Slavoji podařilo
vychovat pouze dva hráče,kteří

Naše starší přípravka - výtěz halového turnaje v Tovačově
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jsou výkonnostně schopní hrát
nejnižší krajskou soutěž, a to 1.B
třídu. A to je na Kojetín s jeho
počtem obyvatel žalostně málo.
My ve vedení Slavoje chceme jít cestou výchovy vlastních
fotbalistů, kteří si během svých
fotbalových začátků v mládežnických kategoriích vytvoří
vztah ke klubu Slavoj Kojetín
a tuto naši energii a investici (jen
doprava mládežnických družstev k zápasům v sezoně 20062007 vychází na necelých 100
tis. Kč)nám jako hráči družstva
mužů pak v dospělosti vrátí.
Z tohoto pohledu je
nadějné umístění dorostu,
mladších žáků i přípravky.

Podaří se udržet v Kojetíně
mladé hráče a má kvalitní fotbal
v Kojetíně budoucnost?
O tom, že má kvalitní fotbal
v Kojetíně budoucnost jsem
hluboce přesvědčen a kdybych tomu nevěřil, rozhodně
bych do Slavoje nevkládal tolik
času a energie. Spolu s Romanem Matějkou, který tu káru
se mnou táhne, spolu s kluky,
kteří dělají trenéry, spolu se
všemi, kteří pro Slavoj chtějí
něco prospěšného udělat –
s těmi chceme vybudovat
opravdu fungující fotbalový
oddíl TJ Slavoj Kojetín.
Jsme asi tak na půli cesty, ale buďme všichni trpěliví,

pracujme, trénujme, hrajme
a výsledky se dostaví. Pak
nám nebudou mladí fotbalisté odcházet do okolních měst
a vesnic a budou chtít hrát
u nás kvalitní soutěže na dob-

rém hřišti a v krásném areálu
TJ Slavoj.
Aleši, děkuji za rozhovor,
a ať se podaří všechny plány.
Otázky: Jiří Šírek
Foto: Archiv Aleše Stavinohy

Radost naší mldší přípravky po vítězství v Boršicích

Kojetínští horolezci v Dolomitech
Tak, jako každý rok, jsme i
letos vyrazili na horoexpedici
do zahraničí. Nyní jsme vybrali
italské Dolomiti. Naším cílem
bylo zdolání nejvyšší hory Marmolady a skalní lezení v oblasti
Cinque Torri. 1.září ve večerních hodinách jsme vyrazili ve
složení Z. Takáč, J. Dřímal,
V. Štěpánek a K. Glacner
směr Brno - Mikulov - Wien
- Vilach - Spital - Cortina di
Ampezzo. Odtud po krátkém
odpočinku vedla naše cesta
přes nejvýše položené sedlo
Dolomit passo di Giau pod
Marmoladu. Po ubytování ve
stanech poblíž horské chaty
a potůčku jsme vyrazili na první pivo za 4 €.
3. září jsme úspěšně vylezli Marmoladu (3342 m.n.m.)
a znovu přespali na stejném
místě. Další den následoval

přesun přes důl Dolomit na
sedlo Passo Falzarego pod Toffanu. Ráno nás vzbudilo krásné
počasí a tak byl přijat Zdenův
nápad vyjít na vrchol Taffany.
Šlo o vysokohorskou turistiku, ale přesto bylo převýšení
téměř 1700 m znát. Odměnou
nám byl krásný výhled na celé
Dolomiti a blízké alpské vrcholy. Padl zde i jeden rekord.
Zdena si zatančil s německou
turistkou ve výšce 3242 m.n.m.
při zvuku foukací harmoniky.
Při sestupu jsme si prohlédli kasárna z 1. světové války,
z nichž je pouze jedna budova
částečně udržována. Po sestupu
a občerstvení jsme zbytek dne
věnovali odpočinku. Po krásné
hvězdné noci jsme se přesunuli
pod Cinque Torri. Zde jsme se
3 dny věnovali skalnímu lezení.
Zdolávali jsme stěny o obtíž-

Cinque Torri, na fotografii Torre Grande
a Torre Est od JV, těsně po východu slunce

Číslo 3/2007

nostech od 5a. až po 6c. Výjimkou byla i cesta obtížnosti 9b.
Počasí nám vyšlo na 100% a to
hlavní, vrátili jsme se zdraví.
Za
neméně
důležité
považuji poděkování sponzo-

rům akce, a to Městu Kojetín
a Lékárně u Zlatého lva, RNDr.
Jitka Hálková.
Za kojetínské horolezce
Zdeněk Takáč.

Cinque Torri od západu

Neznámý vrchol z nejvýše položeného sedla Udržovaná kasárna z 1. světové války
ve výšce asi 2500m. n. m. při výstupu na
Passo di Giau, výška asi 2261 m
Toffanu
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Zdena v cestě 5a (safra, to je výška)
Vrchol Taffana di Rosses, výška 3262
m.n.m., zleva Glacner, Dřímal, Takáč, Štěpánek

Vlasťa při slanění z Torre Est, délka cca 40 m

Vertical limit, Zdena v cestě „no comment“ 9b

Jarda Dřímal v cestě 5a, pozadí Monte Cristallo

Výsledky XIV. ročníku turnaje starších pánů v sálové kopané
Dne 17. února 2007 uspořádalo SOU stavební Přerov, odloučené pracoviště Kojetín, XIV. ročník turnaje v sálové kopané hráčů starších 35 let.
Turnaj se hrál ve sportovní hale SOU v Kojetíně za účasti šesti
družstev, systém každý s každým, hrací doba 2 x 10 minut.

Výsledky:
FK Němčice

xxx

5:1 4:3 4:4

FK Chropyně 1 : 5 xxx

1:7 0:6

FC BUBU

3 : 4 7 : 1 xxx

0:4

TJ Pivín

4 : 4 6 : 0 4 : 0 xxx

0 : 2 5 : 3 18 : 13 7
4:5 0:7

6 : 30 0

0 : 3 3 : 1 13 : 13 4
1 : 1 6 : 0 21: 5

8

SOU stavební 2 : 0 5 : 4 3 : 0 1 : 1

xxx

9

SK Záříčí

1 : 6 xxx 12 : 20 2
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3:5 7:0 1:3 0:6

6 : 1 17 : 6

Celkové pořadí:
1. SOU stavební Přerov, odloučené pracoviště Kojetín
2. TJ Pivín
3. FK Němčice nad Hanou
4. FC BUBU
5. SK Haná Záříčí
6. FK Chropyně
Nejlepším střelcem turnaje se stal s deseti brankami Milan
Ředina z družstva TJ Pivín. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Ladislav Zgoda z družstva FK Němčice a nejlepším golmanem turnaje
byl vyhlášen Vladimír Berg z družstva SOU.
Turnaj sponzorovali:
Město Kojetín, AGROPOS, Ptáček – Pozemní stavby, PRESBETON Nova, Autobusová doprava Dvořáček, LKM/TRANS
Láník, BOWLING CITY, MSH – pekárna, Kouřil – Jatky, Mlýn
a AKORD.
E.S.
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TJ Sokol Kojetín - Oddíl stolního tenisu
Stolní tenis po polovině jarní soutěže.
V tomto čase končí polovina jarních soutěží všech družstev
oddílu. Předpokládané posuny všech družstev ale zatím nenastaly jak jsme předpokládali.
A družstvo v krajské soutěži odehrálo 5 utkání,ve kterých
doufalo v bodové zisky. V Hranicích a v Tovačově utrpělo velké
porážky a v utkáních s Novým Světem Olomouc a s Mohelnicí
získali body nečekaně a tak je vlastně předpoklad splněn.V příštím dvojkole hraje družstvo v Dřevohosticích a v Lutíně. Potom
už bude hrát 4 utkání v domácím prostředí a je předpoklad bodových zisků k udržení v soutěži.
Dosavadní výsledky: Chropyně 7:11, Hranice 4:14, Tovačov
3:15, Nový Svět 9:9, Mohelnice 10:8. V prvních třech utkáních
nehrál pro nemoc přední hráč družstva Bohdan Malý.
B družstvo, které stále patří mezi první v okrese, nezastihl začátek jarní soutěže v dobré formě. Ze 7 odehraných utkání
1 vyhráli, 4 remizovali a s přerovskými oddíly obě utkání prohráli. V další části soutěže ale budou mít podstatně slabší soupeře.
Dosavadní výsledky: Přerov D 4:14, Lipník C 9:9, ŠSK Hranice 9:9, Buk 9:9, Chropyně 13:5 a Přerov E 5:13.
V horší pozici se ale nachází C družstvo, které dosud kromě
remizy a B dr. ještě nevyhrálo a v současné době je předposlední
Regionální přebor I. třídy
1.Přerov D
20 17
2.Lipník C
19 14
3.Přerov E
19 12
4.Kojetín B
20 9
5.Buk B
19 9
6.Lipník B
19 8
7.Chropyně B 19 6
8.ŠSK Hranice 19 7
9.Dolní Újezd 19 7
10.Brodek
20 8
11.Opatovice B 19 5
12.Hlinsko
19 5
13.Kojetín C
20 4
14.S.Hranice C 19 1

0
3
4
8
4
5
6
3
2
2
3
2
2
1

2
2
3
3
8
6
7
9
10
10
11
12
14
17

250 : 102
207 : 135
200 : 142
200 : 152
174 : 168
183 : 159
164 : 178
172 : 170
163 : 179
171 : 189
141 : 201
137 : 185
143 : 217
97 : 245

56
50
47
46
41
40
37
36
35
37
32
31
30
22

V tabulce jsou započítány zápasy Kojetín B – Přerov D 5 : 13 a
Kojetín C – Brodek 8 : 10

a na rozdíl od B dr. je čekají těžcí soupeři, takže naděje na udržení
je malá.
D družstvo si jako jediné udržuje standard a výsledky záleží
především na tom, v jaké sestavě utkání hrají.
Dosavadní výsledky: Hustopeče B 12:6, Lhota 10:8, Milotice
14:4, Dolní Újezd 8:10, Hlinsko 12:6, Hustopeče A 8:10, Dřevohostice B 18:0 a Přerov G 5:13.
Tabulky soutěží
Krajská soutěž:
1.Chropyně
2.Nový Svět
3.Šternberk
4.Lutín
5.Ondratice
6.Mohelnice
7.Čechovice
8.Tovačov
9.Dřevohostice
10.Kojetín
11.M. Beroun
12.S. Hranice

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
11
11
10
8
7
6
5
5
4
2
2

1
2
1
2
3
1
1
2
2
2
4
1

1
3
4
4
5
8
9
9
9
10
10
13

208 : 88
180 : 108
161 : 127
169 : 119
145 : 143
140 :148
120 : 168
129 : 159
129 : 159
121 : 167
121 : 167
112 : 175

45
40
39
38
35
31
29
28
28
26
24
21

Pohled na tabulku ukazuje, že od 6. místa po 10. místo je pouhých 5 bodů a toto se může každým kolem úplně změnit.
Regionální přebor III. třídy
1.Přerov G
18
2.Dolní Újezd B
16
3.Kojetín D
20
4.Hlinsko B
18
5.Hustopeče A
19
6.Opatovice C
17
7.Dolní Újezd C
18
8.Lhota B
17
9.Milovice B
17
10.Čekyně B
16
11.Hustopeče B
17
12.Dolní Újezd D
18
13.Dřevohostice
18

16
16
13
12
10
10
8
6
3
5
3
2
1

0
0
1
1
0
1
1
4
0
1
1
2
0

2
0
6
5
9
6
9
7
10
10
10
14
17

233 : 91
251 : 37
230 : 130
183 : 141
168 : 174
152 : 154
178 : 146
159 : 174
133 : 191
127 : 161
86 : 216
108 : 216
64 : 260

50
47
47
43
39
38
35
33
32
27
24
24
20

Nestejný počet odehraných zápasů je dán tím, že je v soutěži 13 mužstev a proto má vždy jedno mužstvo volno v každém
kole.
Naše D družstvo má kromě Dolního Újezdu B už do konce
teoreticky lehké soupeře, takže by své postavení mělo udržet.
Zdeněk Mrázek,
předseda oddílu

Oznámení pro členy tenisového oddílu TJ Sokol Kojetín
Dne 15. března v 17.30 hodin v výborovně sokolovny se uskuteční
výroční členská schůze oddílu. Účast členů nutná. Ing. Vladimír Berg
předseda oddílu tenisu TJ Sokol Kojetín
Číslo 3/2007
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Fotografie Hanácké scény - pokračování
Pokračujeme ve zveřejnění několika historických fotografií z inscenací divadelního souboru Hanácká scéna při MěKS Kojetín z let
1959 - 1973. Chceme tak připomenout a naladit vás diváky na blížící se kojetínskou divadelní přehlídku.
z archivu Hanácké scény MěKS Kojetín

P. Karvaš: Půlnoční mše, režie: V. Novotný, rok 1959
A. Jirásek: Lucerna, režie: V. Novotný, rok 1959

A. Jirásek: Samota, režie: F. Hájek, rok 1961

A. Watkin: Zločin úctyhodných, režie: L. Horák, rok 1966
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A. N. Ostrovskij: Výnosné místo, režie: V. Novotný, rok 1962

A. P. B. Nušič: Dr., režie: V. Novotný, rok 1967

Číslo 3/2007

Kojetínský zpravodaj

A. Jirásek: Vojnarka, režie: L. Horák, rok 1970

Číslo 3/2007

O. Zelenka: Košilka, režie: V. Novotný, rok 1973

strana 21

Kojetínský zpravodaj

Plynárenský sloupek
2. Bezpečnost při distribuci zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního plynu provádí v souladu s platnou legislativou pro
zajištění bezpečné dodávky zemního plynu konečným zákazníkům.
V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž rozsah je přesně definován zejména v technických normách a technických pravidlech. Především se jedná o pravidelné inspekční činnosti, ke kterým patří kontrola trasy plynovodů
a přípojek, kontrola ochranných pásem, kontrola těsnosti, kontrola
umístění vizuálních značek, orientačních sloupků a identifikačních
tabulek či provozní revize.
Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska
bezpečnosti patří také tzv. odorizace zemního plynu. Odorizací
nazýváme přidávání chemické látky (odorantu) do zemního plynu
v předepsaném množství a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická sloučenina, která již v malém množství dodává zemnímu plynu
charakteristický, nezaměnitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje v okolní atmosféře (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit tak osoby opustit „zamořený“ prostor.
Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů pohotovostní
a poruchové služby Severomoravské plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týkají hlášených úniků s koncentrací výrazně pod
spodní mezí výbušnosti.
Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za
potenciální nebezpečí, protože v sobě zpravidla skrývá technic-

POZVÁNKA
Vážené dámy, srdečně Vás zvu na pravidelné poradenské dny

firmy AVON.
- od 7. března 2007
- každou středu 9.00– 12.00 hod, 13.00 – 17.00 hod
- v prodejně KATKA nám. Míru
Ráda Vám zdarma poradím. Těším se na Vás
Eva Zonková – vizážistka,
kosmetická poradkyně

Prodám zahradní domek.
Dřevěná stavba (staveb. buňka), zateplená
a omítnutá. Cena 15.000,- Kč.
Nutno zajistit odvoz – Kovalovice (okr. Přerov).
Tel. : 603 864 004
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ký problém a tedy odchylku od bezpečného provozu zařízení
všech plynárenských kategorií. Občané by proto neměli váhat
s nahlášením někdy i jen podezření na možný únik zemního plynu
na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s. tel. č. 1239
a přenechat jeho řešení specialistům z distribuční společnosti.

MANIKÚRA
…………………………..
PEDIKÚRA
PETRA SOLAŘOVÁ
605 250 378
PEDIKÚRA
…………………………………
» kompletní ošetření nohou
» masáž nohou

MANIKÚRA
…………………………………
» MANIKÚRA
(systém péče o nehty)
»P.SHINE
(leštění nehtů pomocí japonských vosků)
»FRANCOUZSKÁ MANIKÚRA (lakování)
»PARAFÍNOVÁ LÁZEŇ NA RUCE
»NEHTOVÁ MODELÁŽ
otevřeno dle objednávek (605 250 378)
Družstevní 383, 752 01 Kojetín
(budova KILI FITNES a Úřadu práce)

Číslo 3/2007
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Když DÁREK tak PRO KAŽDÉHO

Děláte práci, kterou chcete vykonávat do konce života ?
My Vám ji nabízíme.
Je pro Váš život důležitá jistota ?

Staňte se součástí pojišťovny roku 2006

AKCE k životnímu pojištění
ke každému sjednanému životnímu pojištění
DYNAMIK Plus
v době do 15.4.2007
dostanete dárek GRAND KARTA Benzina
na nákup v hodnotě 500,- Kč

Spolupráce s námi Vám přináší jistotu:
- nezávislosti
- dosažení životní úrovně
- seberealizace
- osobního růstu
- finančního ohodnocení Vašich schopností
bez limitu
- zázemí silné a stabilní společnosti
Pojišťovací poradce je lidem partnerem,
zajišťuje poradenství a servis.

Komenského nám. 1052, Kojetín
(vedle policie ČR)
Otevřeno: pondělí, středa: 8.00-12.00 13.00-17.00 hod
pátek: 8.00-13.00

e-mail: cp.kojetin@seznam.cz

Chcete vědět víc, kontaktujte mne prosím.
Ing. Milan Dvořák – manažer skupiny
Česká pojišťovna, a.s.
mobil.: 775 236 479 e-mail: cp.kojetin@seznam.cz
Nebo v kanceláři v Kojetíně, Komenského nám.1052
v pondělí, středu a pátek

Společenská kronika

Vzpomínky
Dne 4. března 2007 připomeneme 24. výročí úmrtí pana

Vladimíra Fiury a 2. výročí úmrtí paní Milady Fiuryové
S láskou vzpomínají dcery Marie s rodinou a Jana s rodinou.

Dne 18. března si připomeneme
2. smutné výročí, kdy nás opustil
pan Vítězslav Lochman
S láskou vzpomínají
manželka Libuše, synové Libor
a Martin, dcera Kristýna
a vnoučata Luděček, Radanka
a Adrianka

Dne 2 března by se dožil 100 let
její manžel, pan
František Navrátil,
dřevomodelář a bývalý majitel
soustružnického dřevařského
závodu, který zemřel před 27 lety.

Číslo 3/2007

Za upřímné projevy soustrasti,
květinové dary a za účast při
rozloučení s naší drahou maminkou, babičkou, tetou a nejstarší
občankou města, paní
Růženou Navrátilovou,
která měla poslední rozloučení
ve středu 14. 2.2007, den před
Foto z roku 2006
jejími nedožitými 96.narozeninami, děkují Miroslav Navrátil – syn, Danuše
Víšová – dcera s rodinou
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Vítání dětí
V sobotu 24. února 2007 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetín tyto děti:
Vendula Křepelková

Marek Florec

Ondřej Florec

Štěpánka Úlehlová

Anna Kolmačková

Eva Machalová

Nikola Poláchová

Antonín Prokeš

BLAHOPŘEJEME
Blahopřání
Dne 27. února 2007 oslavila své 70 narozeniny
paní Zuzana Křepelková
Hodně zdraví a radosti ze života přejí
synové Oldřich, Jiří a Jaromír s rodinami
Kojetínský zpravodaj vychází v nákladu 800 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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autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
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