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Začala náročná a významná investiční akce
ZLEPŠENÍ KVALITY VOD V OBLASTI
SOUTOKU ŘEK MORAVY A BEČVY,
KANALIZACE KOJETÍN.
V Kojetíně začala v posledních týdnech pravděpodobně nejmohutnější investiční akce novodobé historie města. V následujícím přehledu uvádíme základní údaje o této investici.
Termíny realizace: zahájení 01.02.2007 dokončení 30.04.2009
Investiční náklad celé akce: Rekonstrukce kanalizace v Přerově, Kojetíně, Drahotuších, ČOV Lipník nad Bečvou 456 mil bez
DPH, z toho v Kojetíně cca 150 mil. Kč
Financování: Z fondů soudržnosti Evropské únie podíl na
spolufinancování má i Město Kojetín
Projektant: Pöyry Environment a.s.
Dodavatel: OHL ŽS Brno a.s.
Popis akce: Skupinový projekt „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“ je tvořen skupinou čtyř projektů, které řeší odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a současně zamezení nekontrolovatelných úniků vod ze stávajících sítí v oblasti středního povodí
řeky Moravy. Jedná se o aglomerace Kojetín, Hranice IV - Drahotuše,
Přerov a Lipník nad Bečvou. Právě tento projekt získal rozhodnutí Evropské komise o finanční pomoci z Fondu soudržnosti. Evropská unie
tak z výše uvedeného fondu poskytne podporu 61 % z uznatelných
nákladů projektu, což představuje dotaci 7 547701 Eur.
V Kojetíně se jedná jak o rekonstrukci stávající kanalizace, tak
i o vybudování nové části kanalizace.

Přehledný harmonogram:
Akce je rozdělena do několika částí:

Vyškovská, Masarykovo náměstí
17.05.2007 – 31.12.2007
4.část
Kanalizace v ulici Tržní náměstí, Zahradní, Mlýnská
02.06.2007 – 30.11.2007
Kanalizace v ulici Přerovská, Tržní náměstí, Podvalí, Zahradní,
Mlýnská, nám, Dr. Edvarda Beneše
04.03.2008 – 02.06.2008
5.část
Kanalizace v ulici Palackého, Husovy sady
08.09.2008 – 07.11.2008
6.část
Kanalizace v ulici Vyškovská, náměstí Svobody
09.02.2009 – 08.04.2009
7.část
Kanalizace v ulici Olomoucká, Stružní
06.06.2007 – 05.10.2007
8.část
Dokončovací práce a služby
14.02.2007 – 30.04.2009
Vzhledem k možnosti výskytu technických a provozních problémů je možné, že prováděcí firma bude harmonogram prací
individuálně upravovat. Zároveň žádáme občany a návštěvníky
města o trpělivost a pochopení s omezeními a negativními dopady, které při realizaci tak náročné stavby vzniknou. Věříme, že výsledný efekt, směřující ke zlepšení čistoty spodních vod i toků řek
Moravy, Bečvy a dalších, bohatě vynahradí všechny tyto zápory.
Jiří Šírek, místostarosta města

1.část
Kanalizace v ulici Rumunská, Dvořákova, nám. Osvobození, Tyršova, nám. Republiky, Čs. Legií, Dudíkova, Chytilova, Křenovská
05.03.2007 – 15.06.2007
2.část
Kanalizace v ulici Kroměřížská, Komenského náměstí, Ztracená,
Růžová a Masarykovo náměstí
22.02.2007 – 15.07.2007
3.část
Kanalizace v ulici Svat. Čecha, 6. května, Hanusíkova, Růžová,
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Z jednání Rady města
6. zasedání Rady města Kojetín se konalo dne 20. března 2007 .
Rada města se na tomto zasedání mimo jiné zabývala následujícími body programu:
souhlasila s vyhodnocením rozpočtového provizoria
Města Kojetín na období leden 2007
výdaje 3,194.174,58 Kč
příjmy 10,371.879,94 Kč,
předloží
vyhodnocení
rozpočtového provizoria ke
schválení ZM dne 3.dubna
2007,
souhlasila se závěrečným
účtem Města Kojetín za rok
2006, jehož součástí je zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetín za rok
2006,
předloží závěrečný účet,
včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření Města Kojetín za
rok 2006, ke schválení zastupitelstvu města dne 3. dubna
2007,
vzala na vědomí zprávu o
stavu pohledávek Města Kojetín k 31.12.2006,
předloží zprávu o stavu pohledávek zastupitelstvu
města dne 3. dubna 2007,
souhlasila s návrhem na
poskytnutí peněžitých dotací
na rok 2007 zpracovaným komisí RM pro poskytování peněžitých dotací,
souhlasila s uzavřením
smluv o poskytnutí peněžitých dotací, dle platných zásad
v celkové výši 700.000,- Kč,
předloží návrh na poskytnutí peněžitých dotací a
uzavření smluv na rok 2007 v
celkové výši 700.000,- Kč zastupitelstvu města dne 3. dubna 2007,
vzala na vědomí předloženou zprávu o požadavcích
na jízdní řády AD a ČD,
vzala na vědomí předloženou zprávu o prokazatelné
ztrátovosti autobusové dopravy za rok 2006,
nesouhlasila se zřízením
názvu ulice „Suché louky“ dle
návrhu občanů,
uložila odboru MIM označit tuto část města směrovou
tabulkou (u odbočky na ulici
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Padlých hrdinů),
uložila
místostarostovi
města odpovědět na dopis p.
Jaromíra Dittricha a podepsaných občanů,
vzala na vědomí Zprávu o
výsledku hospodaření s bytovým fondem v roce 2006,
předloží Zprávu o výsledku hospodaření s bytovým
fondem v roce 2006 zastupitelstvu dne 3.4.2007,
schválila prodej nemovitostí - budovy č.p. 1421 postavené na pozemku p.č. st. 1434
(pěstitelské pálenice) a pozemku p. č. st. 1434 o výměře
262 m2, k.ú. Kojetín: - firmě
Moravský Lihovar Kojetín,
a.s., Padlých hrdinů 865, 752
01 Kojetín za cenu 530 tis. Kč
a úhradu nákladů spojených s
převodem nemovitostí,
předloží k projednání a
schválení ZM 04/07,
schválila pronájem pozemku p.č. 5751, ost. plocha, o výměře cca 300 m2, ul.
Blanská a části pozemku p.č.
5752, ost. plocha, o výměře
cca 50 m2, ul. Ztracená, vše v
k.ú. Kojetín, na dobu určitou
- tři měsíce, za účelem uložení
stavebního materiálu pro akci
„Rekonstrukce kanalizace v
Kojetíně“ firmě IMOS Slovácko s.r.o., Uherské Hradiště, za
cenu 8 Kč/m2,
souhlasila se zveřejněním
záměru prodeje části pozemků p.č. st. 686, zast. plocha a
nádvoří a části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ parcel PK p.č.
362/2, o celkové výměře cca
140 m2, k.ú. Kojetín,
nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje budovy
bez č.p. - garáže, postavené
na pozemcích p.č. 1733/1,
p.č. 1733/2, p.č. 1733/3, vše
zastavěná plocha a nádvoří a
pozemků p.č. st. 1733/1 o výměře 19 m2, p.č. st. 1733/2 o
výměře 18 m2 a p.č. st. 1733/3
o výměře 20 m2, vše zastavěná

plocha a nádvoří, k.ú. Kojetín,
ul. Rumunská,
předloží k projednání a
schválení ZM 04/07,
souhlasila se zveřejněním
záměru prodeje pozemků p.č.
2925/191, ost. plocha, o výměře 49 m2, p.č. 2925/192,
ost. plocha, o výměře 504 m2,
2925/193, ost. plocha, o výměře 93 m2, p.č. 2925/194, ost.
plocha, o výměře 229 m2, k.ú.
Kojetín,
nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku
p.č. 664/2, orná půda, o výměře 467 m2, k.ú. Kojetín, ul. 6.
května,
souhlasila se zveřejněním
záměru prodeje bytu č. 908/3
a spoluvlastnického podílu na
společných částech domu č.p.
908 a pozemku p.č. st. 1169,
zastavěná plocha a nádvoří, ul.
Nádražní, v k.ú. Kojetín,
schválila harmonogram
termínů pro použití finančních prostředků účelového
fondu zřízeného pro poskytování půjček vlastníkům budov
a bytů z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“ (FRB-K),
uložila odboru MIM zveřejnit podmínky pro poskytování půjček pro rok 2007 obvyklým způsobem,
schválila pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky o výměře 30,50 m2
firmě IMOS Slovácko s.r.o.,
Uherské Hradiště za účelem využití jako kancelář, na
dobu určitou od 15.3.2007 do
15.6.2007, za nájemné v celkové výši 4.201,- Kč a služby s
nájmem spojené,
schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „I. etapa projektu regenerace panelového
sídliště v Kojetíně - Projektová
dokumentace k územnímu řízení“ mezi Městem Kojetín a
A studio - Ing. arch. Radmilou
Vraníkovou, Kroměříž za částku 44.000,- Kč,
schválila poskytnutí peně-

žitého daru ve výši 5.000,- Kč
Statutárnímu městu Přerov,
Bratrská 34 - jako příspěvek
na částečnou úhradu sociálních služeb poskytovaných v
zařízení denního stacionáře
Ústavu sociální péče v Přerově
pro kojetínského občana,
schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,Kč ČSCH ZO Kojetín jako
příspěvek na náklady spojené
s pořádáním výstavy drobného zvířectva v Kojetíně,
vzala na vědomí Program
rozvoje města Kojetína v období 2007 - 2010,
předloží Program rozvoje
města Kojetína v období 2007
- 2010 zastupitelstvu města
04/07,
zřídila Komisi pro komunitní plánování a jmenovala
její složení: předsedkyně: Alice
Přehnalová, členové: Bc. Lenka Svobodová, Eva Řezáčová,
Helena Gračková, Mgr.Eva
Pěchová, Mgr. Alena Dufková, Božena Novotná, Ludmila
Prokešová, DiS., Lucie Zlámalová, DiS., Klára Pompová, tajemnice: Jana Krejsová,
jmenovala Mgr. Evu Palkovskou členem Komise péče
o rodinu a děti,
vzala na vědomí informace o snahách Města Lipníka nad Bečvou o urychlení
přípravy a realizace výstavby
dálnice D1,
uložila starostovi předložit ZM ke schválení podpůrné
stanovisko k urychlení přípravy a realizace výstavby dálnice
D 1,
schválila Smlouvu o dílo
uzavřenou mezi Městem Kojetín a Občanským sdružením Neolit Hýsly na grafické zpracování podkladů pro
vydání publikace o historii a
současnosti Kojetína za částku
80.000,- Kč,
Jiří Šírek,
místostarosta města
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Z jednání Zastupitelstva města
4. zasedání Zastupitelstva města Kojetín se konalo dne 20. března 2007.
Mimořádné zasedání zastupitelstva se zabývalo schválením
projektu na regeneraci sídliště
„Sever“ podaného do Programu
regenerace panelových sídlišť
vyhlášeného Ministerstvem pro

místní rozvoj ČR. Projekt musí
být předložen do 30.3.2007
Zastupitelstvo po projednání:
schválilo projekt „Regenerace panelového sídliště Kojetín“ zpracovaný Ing. arch. Rad-

milou Vraníkovou - A Studio,
Smetanova 1225, Kroměříž,
uložilo radě města zabezpečit podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo pro místní
rozvoj do 30.3.2007,

uložilo radě města řešit připomínky zastupitelů, přednesené
na zasedání ZM dne 20.3.2007,
při dalším stupni zpracování
projektové dokumentace.
Jiří Šírek, místostarosta města

Informace pro občany
Nová služba pro občany
Od 1.4.2007 si mohou občané na Městském úřadě Kojetín vyřídit:
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z katastru nemovitostí.
Uvedené výpisy jsou pořizovány jako ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (podle § 9 z.č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy), občan je obdrží v listinné
podobě a tyto jsou pak veřejnou listinou.
Kdy a kde je možno výstupy obdržet:
V kanceláři matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín, Masarykovo
nám. 20, přízemí, dveře č.7 v rámci úředních hodin: pondělí a
středa 8.00-12.00; 13.00-17.00.
Co k pořízení ověřeného výstupu potřebujete:
- písemnou žádost: obdržíte v kanceláři matriky a ohlašovny obyvatel a vyplnit ji můžete na místě, případně si ji můžete
stáhnout na www.kojetin.cz - radnice-MěÚ-odbor VVŠK,
- doklad ověřující totožnost žadatele – jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, jelikož ověřující úředník je povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost, jde-li o právnickou
osobu, zjišťuje její existenci a totožnost osob jednajících jejím jménem. Tyto údaje pak vede v evidenci vydaných ověřených výstupů,
- znát základní údaje o požadovaném výpisu: tzn. pro výpis
z obchodního rejstříku - název, sídlo, IČ firmy; u výpisu z katastru nemovitostí - jaký konkrétní výpis budete požadovat – podle
parcely, jednotky, čp. apod.,
- správní poplatek: hradí se na místě v hotovosti a to ve výši
50,-Kč za každou i započatou stranu výpisu (položka 3 písm.d)
z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Bc. Jana Nakládalová,vedoucí odboru vnitřních věcí, školství a kultury

POZVÁNKA
Zvu Vás na 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, které se uskuteční v úterý dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo
náměstí 8, Kojetín.
Ing. Mojmír Haupt, tarosta města
Pořad jednání:
- Informace o likvidaci Cukrovaru v Kojetíně (zástupce fy
ONIVON a.s.)
- Hospodaření města za rok 2006 - závěrečný účet
- Zpráva o stavu pohledávek města k 31.12.2006
- Poskytnutí dotací podle §85 zákona o obcích
- Zpráva HIK - vyhodnocení inventarizace majetku města
r. 2006
- Nakládání s majetkem města
- Zpráva o výsledku hospodaření s bytovým fondem v r. 2006
- Zpráva o činnosti Školní jídelny Kojetín za rok 2006
- Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby
- Program rozvoje města Kojetína v období 2007 - 2010

Česká spořitelna a.s. Kojetín
Změna otevírací doby ČS a.s. Kojetín od 1.4.2007
Pondělí
09.00-12.30
13.30-17.00
Úterý
09.00-12.30
13.30-16.00
Středa
09.00-12.30
13.30-17.00
Čtvrtek
09.00-12.30
13.30-16.00
Pátek
09.00-12.30
13.30-16.00

Sociálně-právní ochrana dětí
Bylo úterý 6.března 2007,
když jsme se opět setkali ve víceúčelové klubovně v ulici Husova. Důvodem našeho setkání
byl Mezinárodní den žen, jehož
slavení se dohodlo v roce 1910
za Rakouska-Uherska v Kodani.
Slavení Mezinárodního dne žen
má tradici v Česku už za první
republiky a připadá na osmý
březnový den.
Na začátku setkání bylo očekávání, zda přijdou pozvané děti.
Akce se už málem nekonala, a to
ne proto, že by tento den byl vyškrtnut ze seznamu významných
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dnů, ale proto, že s jedním dítětem by připravená činnost byla
odložena. Nakonec se však akce
přece jenom uskutečnila, kdy se
zúčastnilo více dětí, než kolik
se očekávalo. Je potěšující, že se
sešla jak děvčata, tak i chlapci,
kteří měli chuť vyrobit nějaké
překvapení pro maminky.
A co jsme vlastně dělali?
Děti vyráběly a nazdobily sluníčka z rychleschnoucí keramické
hmoty. Tato sluníčka před vlastním zdobením a přilepením k
magnetu nebo ke špejli, musela
být vysušena v troubě. Děti byly

ochotné a zvládly i obtížné navlékání lýkového provázku do
otvorů po obvodu sluníčka. Po
celou dobu si navzájem pomáhaly. Trvalo nám to
asi dvě hodiny. Protože se všem dařilo
a činnost děti bavila,
bude se v budoucnu
jistě toto příjemné
setkání opakovat.
V březnu bychom si měli vyrobit ještě velikonoční
dekoraci a nebo i
pomlázku.

Na závěr foto dětí a jejich
sluníček.
Lucie Zlámalová, pracovnice
sociálně-právní ochrany dětí
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Azylový dům v Kojetíně
Azylový dům pro matky
s dětmi v tísni v Kojetíně na
ulici Kroměřížská 198, jehož
zřizovatelem a provozovatelem
je Charita Kojetín, pomáhá
maminkám s dětmi nacházejícími se v obtížné životní situaci spojené se ztrátou přístřeší.
Do azylového domu přicházejí
maminky s dětmi, které se staly
obětmi domácího násilí nebo
se potýkají s partnerskými,
rodinnými a jinými problémy.
Naším cílem je zajistit jim bezpečí a zázemí po dobu, kterou
nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé situace,
poskytnout jim potřebné poradenství, pomoci jim při řešení jejich problémů, popř. jim

zprostředkovat pomoc dalších
odborníků (lékaře, psychologa,
právníka apod.).Usilujeme také
o rozvoj a posílení schopnosti
maminek vytvářet podmínky
pro zdravý psychický a fyzický
vývoj svých dětí a vést vlastní
domácnost. Smyslem pobytu
v azylovém domě by mělo být
posílení soběstačnosti a samostatnosti příchozích maminek
tak, aby mohly sobě i svým dětem zajistit život nezávislý na
naší službě a vrátit se do běžného života.
V průběhu roku se maminky s dětmi mohou účastnit různých volnočasových aktivit. Na
konci února se uskutečnil maškarní karneval. Pro děti byly

připraveny různé hry a soutěže, které vyvrcholily vyhlášením nejlepší masky karnevalu.
Na vyhladovělé čarodějnice,
princezny a klauny pak čekalo
malé občerstvení, které pro ně
maminky přichystaly.
V březnu začaly v azylovém
domě přípravy
na Velikonoce.
Děti za pomoci
maminek a sociálních asistentek
vyráběly velikonoční výzdobu
– do vlastnoručně malovaných
květináčků sely
obilí, malovaly
vajíčka a zdobily

okna svých pokojů. To všechno a mnohé jiné se nám daří
realizovat především díky příspěvku ze sbírkového projektu
Pomozte dětem.
Mgr. Vladimíra Zvonková
sociální pracovnice AD

Mateřská škola Kojetín
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

Březen v mateřské škole
Březen je za námi a s ním i karneval, který proběhl 6.března v naší MŠ.Děti si
nazdobily třídy a připravily si masky, které si s dobrou náladou přinesly do školky. Do masek se přestrojily nejen děti, ale i jejich paní učitelky . Panovala dobrá
nálada, a tak se za rok budeme zase těšit. Hurá!!!

15.března jsme odjeli autobusy do kina Hvězda v Přerově,
kde děti zhlédly pohádku
,,Dobrodružství hastrmánka Tatrmánka“
V pátek 16. března jsme navštívili sokolovnu Kojetín. Herci v rámci divadelní
přehlídky zahráli dětem pohádku „O chytré kmotře lišce“.
V březnu dále pokračovalo již třetí měsíc saunování a rehabilitační cvičení
dětí na poliklinice v Kojetíně. Děti byly rozděleny do dvou skupin, první skupinka
dětí se saunovala pod dozorem učitelky, druhá skupina cvičila jógu pod dozorem rehabilitační sestry. Během cvičení si děti formou vyprávění a hry asimilují
okolní svět a učí se jej poznávat, rozvíjet příběh a fantazii (např.: napodobování
motýla = mávání křídel). Cvičení bylo zakončeno závěrečnou relaxací a rozloučením s úsměvem. Děkujeme touto cestou zaměstnancům rehabilitačního střediska
za příjemné prostředí a péči o zdraví dětí z oddělení Pastelek, Srdíček a Rybiček,
které k nim s pí učitelkami mohly docházet od začátku ledna.
30.března proběhl ,,Den otevřených dveří“, rodiče s dětmi si prohlédli prostory MŠ, děti zhlédly maňáskové divadlo, které zahrály paní učitelky a odnesly si
malý dáreček a úsměv na tváři.
-mš-

- rozšířenou TV a vycházky do přírody
- tvořivé práce v keramické dílně
- výuku anglického jazyka
- dopravní výchovu
- kulturní pořady a další skvělá překvapení
strana 4
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ZŠ nám. Míru Kojetín
Malý přehled výsledků našich žáků za poslední období
Okresní kola
Okresní kolo dějepisné olympiády v Přerově (45 účastníků):
5. místo
Denisa Hrnčiříková IX.A (Mgr. Přecechtělová)
22. místo
Jana Sladká IX.A (Mgr. Přecechtělová)
Gratulujeme a děkujeme za velice úspěšnou reprezentaci školy.
Školní kola
Zeměpisné olympiády:
Kategorie 8. – 9. tříd
1. místo
Tadeáš Hájek IX.B (Bc. Sedláčková)
2. místo
Tomáš Morong VIII.A (Mgr. Hajdasová)
3. místo
Tomáš Hudec VIII.A (Mgr. Hajdasová)
Pythagoriáda - Úspěšní řešitelé
Denisa Dřímalová, Veronika Petrovská VII.A (Mgr. Palkovská)
Vybíjená 4. – 5. tříd smíšených družstev:
1. místo
družstvo třídy IV.B (Mgr. Pavlík)
2. místo
3. místo
Florbal
Kategorie mladších dívek
1. místo
družstvo dívek VI.AB (Mgr. Holíková)
Kategorie starších chlapců
1. místo
družstvo chlapců IX.A (Mgr. Pavlíček)
2. místo
družstvo chlapců VIII.B (Mgr. Pavlíček)
3. místo
družstvo chlapců IX.B (Mgr. Pavlíček)

Přehled výsledků sběrové ligy

Průběžný stav výsledků naší sběrové ligy školy po 2. kole.
Vyhlašujeme 3. kolo naší sběrové soutěže tříd,

které se uskuteční v úterý 3. dubna 2007.
Začínáme vážit v 7.00 hodin na tradičním místě u školní garáže.
Poslední balíček papíru zvážíme přesně v 16.00 hodin. Prosíme
všechny sběratele o pečlivé svázání balíčků papíru, obsluze kontejneru to značně ulehčí práci a samotný kontejner můžeme lépe naložit!
Z dosavadního výnosu sběru jsme pořídili kromě věcných cen
pro nejlepší sběrače také stůl pro stolní tenis (je umístěn ve 2. patře školy), vstupenky na film „Mravenčí polepšovna“ (žáci 1. – 5.
tříd), vstupenky na film „Noc v muzeu“ (žáci 6. – 9. tříd).
Chceme tímto poděkovat všem rodičům za pomoc při zabezpečení dalších aktivit školy a těšíme se na další spolupráci.

Třída

609

612

Celkem

1.b

1548

1400

2948

2.a

1075

1369

2444

Ve škole se neučí jenom číst, psát a počítat

2.b

1204

1090

2294

3.b

1276

749

2025

3.a

1152

824

1975,5

6.b

818

725

1542,5

Naši čtvrťáci si pod dohledem pana učitele Pavlíka vyzkoušeli
v hodině pracovních činností i přípravu jednoduchého občerstvení pro návštěvu. Řada žáků zvládala tyto práce s přehledem a
bylo vidět, že jim není pomoc doma cizí. Nejlépe vše dokládá fotografie z naší cvičné kuchyňky.

5.a

958

576

1534

8.b

589

937

1526

1.a

1047

441

1488

6.a

735

652

1387

4.a

828

544

1372

9.b

475

820

1294,5

4.b

620

467

1086,5

7.a

668

268

935,5

7.b

669

185

854

5.b

426

265

691

9.a

358

320

678

8.a

361

23
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Ekologický výukový program na Sluňákově

Jednou z dlouho očekávaných akcí přírodovědného
semináře byla účast na ekologickém výukovém programu
v Centru ekologických aktivit
Sluňákov.
Těšili jsme se nejen na výukový program „Ceníme si energie“, ale také na exkurzi v novém
sídle Sluňákova, které se nachází v obci Horka nad Moravou

(5 km severně od Olomouce).
Tato nová budova je netradiční
svým technologickým řešením.
Je to unikátní nízkoenergetický
dům, který po svém otevření na
počátku letošního roku slouží
jako turisticko informační centrum CHKO Litovelské Pomoraví a zároveň je pobytovým centrem pro realizaci ekologického
vzdělávání pro školy i veřejnost.

Budova se díky zatravněnému
povrchu střechy a typickému
tvaru připomínajícímu terénní
vlnu přirozeně zapojuje do okolního terénu.
Po příchodu na Sluňákov
jsme byli lektorkami ihned vtaženi do problematiky energií v
rámci zmiňovaného programu
„Ceníme si energie“. Naším prvním úkolem bylo vyplnění testu,
který měl ověřit naše dosavadní znalosti a odhady týkající se
spotřeby energie a jejích zdrojů.
Následně jsme zhlédli prezentaci
o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie i s názornými fotografiemi. Praktickou a
velmi přínosnou částí byla druhá polovina programu. Měřili
jsme napětí solárních článků a
spotřebu žárovek, porovnávali
spotřebu elektrické energie při

vaření v rychlovarné konvici, v
hrnci bez pokličky a s pokličkou,
a také zjišťovali informace o nízkoenergetickém domě.
Na závěr programu jsme
absolvovali krátkou exkurzi po
této unikátní stavbě. Dům jsme
prošli od kotelny až po pochozí střechu s výhledem do okolí.
Zde byl náš program ukončen
a my jsme se nadšení a plní pozitivních dojmů vydali na cestu
domů. Pocit pěkně prožitého
dne navíc umocnilo slunečné a
teplé počasí, které nám navzdory
ještě zimnímu datu 16. března,
opravdu přálo.
Těšíme se na další návštěvu
Sluňákova!
Za přírodovědný seminář
Mgr. Martina Výtisková
Základní škola Kojetín
Svatopluka Čecha 586

Gymnázium Kojetín
Jubilejní 10. akademie Gymnázia Kojetín
Začátek března u nás na škole již tradičně probíhá ve znamení příprav na veřejnou akademii.
Ti, kteří se ve svém volném čase
věnují různým kulturním aktivitám, očekávají jednu z významných možností, jak ukázat
své umění divákům. Letošní, v
pořadí již 10. akademie dne 8.
března 2007, byla v tomto smyslu, i podle ohlasu publika, jednou z výjimečných. Vždy jde o
časově náročnou akci, a to nejen
z hlediska přípravy a organizace.
Samotný maratón v sále Sokolovny Kojetín letos trval bezmála s přestávkami čtyři hodiny a
každý z více jak 300 návštěvníků
a 80 účinkujících si snad přišel
na své. Je nemožné vyjmenovat
všechny, kteří se na přípravě podíleli, i přesto se však pokusíme
zprostředkovat tímto obsáhlým
textem průběh akce. I přiložené
fotografie mohou pomoci k dotvoření představy o jubilejním
setkání.
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O netradiční úvod a místy
bezprostřední a uvolněný způsob konferování se postarali Zuzana Glacnerová a Martin Beránek. Za zvuku působivé hudby
symbolicky přinesli na pódium
světlo v podobě pochodní a to
zůstalo až do úplného konce s
malou výjimkou.
Slavnostní ráz na začátku
pravidelně obstarává DKS Prima
nota. Svým krátkým programem
trojhlasých úprav písní lidových
i umělých nás děvčata zavedla na různá místa a do různých
dob. Třeba na Slovácko lidovou
Svitaj, svitaj. Tu vystřídali Nebeští kavalérové Adama Michny
z Otradovic. Gospel Like a Child
nás přenesl do Ameriky a jihoafrická procesní píseň se sólem
Kateřiny Hrouzové a rytmickým
doprovodem vytvořila trochu
exotiky. Sbor se rozloučil Vyznáním z tvůrčí dílny dvojice Bobr a
Motýl. Píseň byla samozřejmě o
lásce a mohla být chápána jako

přání všem ženám a dívkám k
MDŽ.
Do programu se zapojili i
naši nejmenší studenti a jako
první zahrála na housle Dominika Okruhlicová slováckou píseň
Okolo Hradišťa. Ještě jednou nás
pak se svými spolužáky Klárou
Horákovou a Vojtou Berčíkem
zavedli do vzdáleného Irska.
Mluvíme-li o zpěvu, nelze pominout dvě sólová vystoupení. Dominika Fidrová s písní Nechte
zvony znít, od nedávno zesnulého K.Svobody, a Noemi Hrubošová melodií z filmu Fontána pre
Zuzanu dokázaly, že adepty na
příští pěvecké Superstar máme i
u nás ve škole.
Vedle pěveckých hvězd
ovšem na pódiu zářily hned třikrát i Star Dance, když si vypůjčíme název úspěšného televizního
pořadu. Nejdříve Martin Henzély se Zuzanou Halasovou předvedli waltz a quickstep, po chvíli
nás pak Markéta Řezáčová s On-

dřejem Macháčkem přenesli do
světa latinskoamerických tanců
a v závěru akademie jsme se v
rytmu tanga ponořili do nočního života pařížského podniku
Moulin Rouge ze stejnojmenného filmu v podání Tomáše Mikuličky a Jany Gábové. Tančilo
se ovšem i v jiném rytmu. Viděli
jsme děvčata z kroužku In při
MěDDM Kojetín se svým Disco
Dance, Iveta Kořínková s Lucií
Justrovou předvedly hiphopové kreace a Jana Nakládalová s
hosty opět jako minule oživila
slávu skupiny Lunetic. Vytvořily iluzi koncertního vystoupení
doplněného pozoruhodnými
gymnastickými kousky. Když je
řeč o tanci, nelze nezmínit i závěr první části, který patřil děvčatům pod vedením Nadi Gybasové s vystoupením Black Kitten
– Černá koťata. Černá barva
kostýmů jistě nezastínila ono v
úvodu zmiňované světlo, právě naopak - úsměvy na tvářích
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tanečnic předznamenaly přijetí
studentské divadelní jednoaktovky ve druhé části akce. K té
ovšem až za chvíli, je třeba zmínit i další účinkující. Ještě totiž
hrál Mirek Otta na klasickou kytaru a Roman Panáček přednesl
taneční motiv s názvem První
valčík na akordeon. I umělecký
přednes byl zastoupen. Nejprve
měla premiéru primánka Klára
Ligurská s básní Premiéra a pak
přišel maturant Martin Režný,
loňský vítěz Wolkerova Prostějova, s textem R. Fulghuma.

Zmiňované světlo
v sále bylo na několik minut přerušeno cimrmanovskou divadelní
scénkou s příznačným názvem Tma
jako v pytli. Zahráli ji terciáni a měli
zasloužený úspěch.
Smích to nebyl v
tento den poslední. Za jednu z teček za první
částí lze považovat i působivé
krasojezdecké vystoupení maturantky Michaely Borovičkové.
Druhá část se nesla v duchu divadelním, opět tradičně
předznamenala následný, letos
již 15. ročník kojetínské Přehlídky amatérských divadelních
souborů. Už potřetí za sebou se
představil studentský divadelní
spolek s původním divadelním
kusem, tentokrát ze školního
prostředí. Výmluvný název Školákova noční můra snad říká

vše. Jde o pohled na ne vždy humorné situace soužití studentů
a kantorů. Ocenit lze už zmíněnou původnost, autory byli i letos Hanka Hásová a Jakub Šírek,
parodický nadhled i samotné
nastudování. Za všechny herecké výkony patří dík všem zúčastněným, zvláště však Tomáši
Šestořádovi za herecké kreace a
Honzovi Kramářovi za náročnou a zvládnutou trojroli.
Třetí a závěrečnou část vyplnila skupina Farao, vydatně
podporovaná svými fanoušky.
Je ovšem nutno
uvést, že zaujala, i
přes zvýšenou intenzitu zvuku, také
diváky starší generace. Muzikanti,
přestože nepůsobí
dlouho,
zvládají
současný a klasický
rockový repertoár s
lehkostí a hráčskou
suverenitou. To lze

tvrdit o všech, jmenovitě pak o
lídrovi kapely Markovi Borovičkovi z kvinty našeho gymnázia.
Můžeme se těšit na další příležitosti k setkání a třeba i s původní
tvorbou.
Obsáhlou informaci o 10. veřejné akademii je možno ukončit
nezbytným poděkováním všem,
kteří se na přípravě akce podíleli, a přáním, aby i další podobná
setkání byla alespoň tak úspěšná
jako to poslední.
Mgr.Miroslav Matějček

Městský dům dětí a mládeže
Akce na duben
- sobota 7. 4. 2007 „ Discomaraton “ – sál sokolovny Kojetín
od 9.00 hodin, přihlášky do 2. dubna 2007, startovné 200,- Kč.
Pro kategorie registrované i neregistrované 12 - 15 let a 16
a více let
- 14. 4., 15.4. a 21.4. 2007 Kurz zdravotníka zotavovacích
akcí, akreditovaný MŠMT ČR ve spolupráci s ČČK Přerov.
Absolvent kurzu získá rekvalifikaci na vykonávání funkci
zdravotníka zotavovacích akcí s platností 4 roky. Kurz je určen pro osoby starší 18 let.
- pátek 20. 4.2007 „Barevný den“ ve spolupráci s firmou
EKO-KOM, a.s., zábavná akce ke Dni Země pro děti, mládež
a veřejnost podporující třídění a recyklaci odpadů.

- 23. – 26 . 4.2007 Výukové programy pro náctileté z oblasti
výchovy k zodpovědnému partnerství a sexuálnímu zdraví
- „Paragraf 11/55“ – oblastní kolo soutěže o zákonech a vyhláškách pro mládež od 12 do 15 let
- čtvrtek 26. 4. 2007 Zelená stezka – Zlatý list - 35. ročník
přírodovědně ekologické soutěže pro žáky 4.-9.tříd ZŠ
a tomu odpovídajících tříd víceletého gymnázia

Letní prázdniny 2007

9.-13.7.
„Prázdninové rekordy“ - příměstský tábor Kojetín
9.-14.7.
„Léto na zámku“
- výtvarný a taneční tábor v Luhačovicích
21.-28.7.
„O zlatého kapra“
- rybářský tábor v Tovačově
12.- 24.8.
„Rytíři kulatého stolu“
- stanový tábor v Nejdku
20.-24.8.
„Expedice Archeo“
- příměstský tábor
Přihlášky si vyzvedněte na MěDDM Masarykovo nám.52, telefon: 581 762 498.

Akce, které se konaly
„Hanácká písnička“
Okresní soutěže dětí v sólovém zpěvu hanáckých písní se zúčastnilo 13 zpěváčků od 7 do 15 let z Přerova, Hranic, Lipníka
n/B, Tovačova a Kojetína.
Jednotlivá vystoupení hodnotila porota ve složení: Blanka

Číslo 4/2007

Chytilová, Mgr. Miroslava Ernstová a Olga Fidrová. V letošním
roce hodnotila soutěžící i dětská porota.
Umístění :
I.kategorie:
2.místo: Tereza Čechová ( ZŠ a MŠ Tovačov )
II.kategorie:
1.místo: Adéla Frydrychová (Hranický dětský sbor)
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2.místo: Michaela Matušková (Děts. folkl. soubor Maleníček)
2.místo: Martina Zbožínková (ZŠ a MŠ Troubky)
3. místo: Klára Matysková ( Hranický dětský sbor )
III.kategorie:
1.místo s postupem: Josef Utěkal ( ZŠ a MŠ Tovačov )
1.místo s postupem: Domonika Fidrová (Gymnázium Kojetín)
3.místo: Michaela Pavlíková (Gymnázium Hranice)
Vítězové postupují do krajského kola soutěže „ O hanáckyho
kohóta“, které proběhne 2.4.2007 v Prostějově.

udělat si radost zakoupením velikonočních drobností od dětí ze
ZK Šikulka. K příjemnému nedělnímu odpoledni patří i kávinka, čajík a dobrý zákuseček……..
A co říci závěrem? Děkujeme Aničce Matějčkové a celému
týmu za organizaci zábavného odpoledne pro širokou veřejnost, Obecnímu úřadu Stříbrnice za podporu,všem vedoucím
a účinkujícím, kteří předvedli svůj um a všem maminkám za
přípravu občerstvení.
-měddm-

Soutěž plastikových modelů
Hanácký klub Plastikových modelářů pořádal v sobotu
17.3.2007 ve Vrahovicích tradiční jarní soutěž. V komorním
prostředí klubovny AMK Minerva se sešly děti z Prostějova a
MěDDM Kojetín. Projevila se zde píle malých konstruktérů, kteří
opravdu zabodovali. Mirek Mikulík v těžké konkurenci obsadil 4.
místo s tankem Tygr, Ruda Kalovský 2. místo se svým hasičským
vozem. Jan a Jiří Matouškovi získali se svými modely letadel 1.
a 3. místo a začátečník Kryštof Skřipec obdržel uznání poroty.
Děti dostaly mnoho užitečných rad, které mohou uplatnit dále
a předvést se již 7.4.2007, kdy bude přímo v Prostějově velká veřejná soutěž modelářů České republiky. Blahopřejeme a přejeme
mladým modelářům hodně stí.
Miloslav Ševeček
Ved.ZÚ plastikoví modeláři

Velikonoční jarmark ve Stříbrnicích
Múzy umění hudebního, divadelního, tanečního a malířského přivítaly spolu s moderátory Ondrou a Lenkou všechny přítomné v neděli 18.března v sále Obecního úřadu ve Stříbrnicích
na Velikonočním jarmarku.
Během dvouhodinového programu v režii Aničky Matějčkové a dětí zájmového kroužku Šikulka Stříbrnice jsme mohli
zhlédnout přehlídku různých aktivit dětí a mládeže. Na flétničky zahrály lidové písničky děti z Mateřské školy v Křenovicích
pod vedením Jany Vránové, Klub Ferdy Mravence MěDDM Kojetín s Yvonou Židlíkovou zahrál scénku o tom, co se stalo na
mravenčí pasece. Členové ZK Šikulka Stříbrnice pod vedením
Aničky Matějčkové si sami napsali scénář divadelního představení „Cesta za pokladem“ a sami ho i nacvičili.
V přehlídce jsme mohli dále zhlédnout taneční kroužek
Kvítko pod vedením Jany Kytlicové, zaposlouchali jsme se do
písní v interpretaci děvčat ze „Stříbrňáku“, Lenka Humpová zahrála na klávesy a klauni Lucka s Ondrou Matějčkovi nás opravdu rozesmáli.
„Mně se nejvíce líbil Patrik Zdráhal, který nám povídal o
dinosaurech a ukázal nám, jak vypadají….“ Řekla malá Barborka. Písničku Medvídek napsala se svým dědečkem Antonínem
Ježowiczem Lucka Matějčková. Tuto a ještě jednu lidovou ze
Slezska nám zahrála a zazpívala rodina Matějčková.
Muzikanti kapely Šikulka pod vedením Antonína Ježowicze
zahráli skladbičky –„Pochod káčátek“ od Aničky Matějčkové a
„Taneček“ od Lucky Matějčkové.
Dále se ještě předvedla taneční skupina „IN“ a Břišní tance
MěDDM Kojetín.
Pěknou tečkou za celým programem bylo vystoupení skupiny „Šarm“, mažoretek TJ Sokol Kojetín.
V další části odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků „Nejkraslice“ a v přísálí jsme mohli zhlédnout vystavené exponáty a
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Vyhlášení soutěže „Nejkraslice“
I. kategorie : 1-6 let
1.místo : Vendula Soušková ( MŠ Uhřičice)
2.místo : Adéla Černá ( MŠ Křenovice)
3.místo : Jiří Plíšek ( MŠ Uhřičice)
Čestné uznání :
Kolektiv MŠ Křenovice
Kolektiv zájm.kroužku Ferdy Mravence při MěDDM
II. kategorie : 7- 12 let
1.místo : Klára Horáková ( Gymnázium Kojetín)
2.místo : Klára Zedníčková ( Gymnázium Kojetín)
3.místo : Veronika Pešáková (Gymnázium Kojetín)
Čestné uznání : Alena Mužíková ( Stříbrnice)
Karolínka Kalovská ( ZŠ nám.Míru Kojetín)
Ondra Matějček ( Stříbrnice)
Robert Dunaja (ZŠ nám.Míru Kojetín)
Kolektiv zájm.kroužku Ferdy Mravence při MěDDM

Číslo 4/2007

Kojetínský zpravodaj
IV. kategorie : 18 a více
1.místo : Marcela Fedorová ( Kojetín)
2.místo : Anna Matějčková ( Stříbrnice)
3.místo : Roman Mužík ( Stříbrnice)
3. místo: Petra Mužíková (Stříbrnice)
Blahopřejeme

Tovačovké fějtóšek
25. března 2007 se dětský folklórní soubor Sluníčko při
MěDDM Kojetín zúčastnil přehlídky dětských hanáckých souborů „Tovačovské fěrtóšek“ pořádané městem Tovačov.

Kam za kulturou
Duben 2007
Expozice muzea
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY - stálá roční výstava

20. dubna 2007

Pekelný klubový podvečer s Kappa-Help Přerov

Muzeum VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8

peklo Sokolovny Kojetín, 19 hodin

Výstava z díla ak. sochaře STANISLAVA
HLOBILA st. a ak. sochaře STANISLAVA
HLOBILA ml.

28. dubna 2007 (koná se pouze v případě plného počtu účastnic)

Výstava otevřena od 5. února 2007 do 31. května 2007
Galerie rodáků VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Volba MISS Kojetín 2007– 0. ročník
sál Sokolovny Kojetín, 20 hodin
Věková hranice: 16 – 26 let, trvalé bydliště - Kojetín
Program: Módní přehlídka, volná disciplína, promenáda v plavkách, vyhlášení Miss Kojetín 2007

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

Víkendová pohádka pro děti ve volné dny
Sokolovna Kojetín, 14.30 hodin, vstupné: 30 Kč

Číslo 4/2007
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Květen 2007
Expozice muzea
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY - stálá roční výstava
Muzeum VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8

Výstava z díla ak. sochaře STANISLAVA
HLOBILA st. a ak. sochaře STANISLAVA
HLOBILA ml.

9. května 2007
pořad pro žáky ZŠ nám. Míru Kojetín

Cimbálová muzika RÉVA
Sokolovna Kojetín, 8.15 hodin
13. května 2007
Víkendová pohádka pro děti ve volné dny

FERDA MRAVENEC

Výstava otevřena od 5. února 2007 do 31. května 2007
Galerie rodáků VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Divadlo Genus Brno
Sokolovna Kojetín, 14.30 hodin, vstupné: 30 Kč

Putovní výstava Tisíc tváří ženy

18. května 2007

Výzva: Pořadatelé této výstavy zároveň vyzývají občany Kojetína
k spoluvystavování jakýchkoliv výtvarných děl (fotografie, obrazy, plastiky, sochy...) s motivem ženy. Informujte se na MěKS
Kojetín, tel: 581 76 20 46, 774 001 405.
Výstava otevřena od 7. května do 15. června 2007
Galerie VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 - 17.00 hodin, so, ne po
tel. domluvě

Pekelný klubový podvečer s Vavřou
peklo Sokolovny Kojetín, 19 hodin
25. května 2007

Posezení s cimbálovou muzikou Dubina
- s cimbálem až do rána
- dobré vínko a písničky
sál VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, 19 hodin, vstupné: 50 Kč

2. května 2007
Dlouho očekávaná premiéra divadelního souboru Hanácká
scéna při MěKS Kojetín

RÁD TO NĚKDO HORKÉ
Sokolovna Kojetín, 20 hodin, vstupné: 40 Kč

Výsledky soutěžní části 15. ročníku přehlídky amatérských
divadelních souborů Divadelní Kojetín 2007 ve dnech 13. - 18. 3. 2007
1.místo - vítězná inscenace
Nominace na Celostátní
přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla
Divadelní Děčín/Divadelní
Třebíč 2007
Divadlo Bez střechy při
o. s. Thalia a MKS Vyškov za
inscenaci hry Tankreda Dorsta Patříš mi! aneb Fernando
Krapp mi napsal dopis
Hodnocení inscenace :
Předloha autora svým tematicky obtížným filozofickým
textem klade na inscenátora vysoké nároky, pokud jde o sdělnost a přístupnost směrem k divákovi. S tímto úkolem se režijní
koncepce i herecké ztvárnění
vyrovnaly velmi dobře. Textová
mnohomluvnost byla překlenuta přesným výkladem vztahů
mezi postavami a hraním jednotlivých situací. Hlavní téma
střetu jednoduchého materiálního světa s mnohoobsažným
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vnitřním duchovním světem
člověka je demonstrováno na
osudu hlavní hrdinky - Julie.
Dramaturgická linie inscenace se v zásadě věrně drží
předlohy. Určitou otázkou je
však konec hry, kdy smrt Krappa při ztrátě Julie není důsledně divadelně realizována.
K úspěchu inscenace přispívají výrazné, na přehlídce oceněné herecké výkony tří hlavních představitelů - Krappa,
Julie, Hraběte - a užití scénické
hudby, dokreslující atmosféru
některých situací.
Dramaturgicko-režijní a scénografická koncepce pracuje
velmi účelně s užitými prvky
(bílý průhledný závěs, lednička) a přispívá tak k výraznému
divadelnímu účinku (terapie v
psychiatrickém ústavu apod.)
2.místo - doporučení na 1.
místě na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a

hudebního divadla Divadelní
Děčín/Divadelní Třebíč 2007
Divadlo Malá scéna Zlín
za inscenaci hry Blízkost v
pokusech
Hodnocení inscenace :
Současná hra řeší milostný čtyřúhelník elektronického
věku s komplikovanou rošádou
vztahů ve všech úrovních až po
úplnou otevřenost v oblasti sexuální. Ta však pro inscenátory
není primární. Jejich tematický důraz je položen do roviny
upřímnosti či neupřímnosti,
lži a hledání pravdy ve vztazích
mezi muži a ženami. Režijní
koncepce položila důraz na
konverzační styl inscenace, který se v závěrečné fázi částečně
vytratil. Velmi šťastným se jeví
řešení časových předělů a určitých komentářů jednotlivých
scén nezúčastněnou osobou
formou rozhlasových hlášení.
Výraznou složkou inscena-

ce je scénografické řešení, které
umožňuje rychlou změnu prostředí a podporuje žádoucí spád.
Herecký projev čtyř interpretů však není zcela vyrovnaný
a ke zdárnému výsledku nepřispívá ani ne zcela vhodné typové obsazení jednoho z mužských představitelů.
Předností inscenace však v
každém případě je dramaturgická objevnost a odvaha inscenátorů dotknout se bolavých
míst doby, kterou žijeme, a svým
způsobem šokovat diváka.
3.místo - doporučení na 2.
místě na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a
hudebního divadla Divadelní
Děčín/Divadelní Třebíč 2007
Divadelní spolek Kroměříž za inscenaci hry Mira Gavrana Vše o ženách
Hodnocení inscenace :
Hořkou komedii současného chorvatského autora pro
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soubor upravil profesionální
režisér Karel Hoffmann. Vzájemně se prolínající příběhy tří
kamarádek, matky dvou dcer a
tří sekretářek, otevírají nevšední
pohled do zákoutí ženské duše
při různých životních situacích.
Ve sledu šestnácti epizod
zobrazí život, smích, slzy, lásku,
intriky, odcizení i porozumění.
Představitelkám pak vytváří
prostor k dokonalému komediálnímu vyřádění v různých
hereckých polohách.
Šťastný výběr hry vytvořil
ideální příležitost pro nepočetný, ale zkušený herecký,
pěvecký i pohybově zdatný
soubor. Pod osvědčeným režijním vedením, v plné kolektivní souhře vzniklo divácky
velmi úspěšné dílko.
Hra je na české amatérské
scéně uváděna poprvé.
Udělení individuálních oce-

nění na 15. ročníku Přehlídky
amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín 2007
ve dnech 13. - 18. 3. 2007

Romaně BLAŽKOVÉ
za herecký výkon v inscenaci
hry Mira Gavrana Vše o ženách

DIPLOM
Janu HOLCMANOVI
za roli Rona v inscenaci hry
Blízkost v pokusech

DIPLOM
Petře BENÍČKOVÉ
za roli Ženy průzkumníka v
inscenaci hry Pierra-Henriho
Camiho Opilcovo dítě

DIPLOM
Haně KNOTKOVÉ
za scénografii nastudování hry
Blízkost v pokusech
DIPLOM
Kateřině NAKLÁDALOVÉ
za herecký výkon v inscenaci hry
Mira Gavrana Vše o ženách
DIPLOM
Haně FIALOVÉ
za herecký výkon v inscenaci hry
Mira Gavrana Vše o ženách
DIPLOM

DIPLOM
Robertu VAŇKOVI
za roli Petra v inscenaci hry Jiřího Karena Rys ostřeviděný
DIPLOM
Jiřímu KARENOVI
za autorství předlohy inscenace
Rys ostřeviděný
DIPLOM
Josefu ŠIRHALOVI
za roli Antonína Pitróna v inscenaci hry Francise Vebera
Blbec k večeři

DIPLOM
Petře ŠARHANOVÉ
za roli Julie v inscenaci hry
Tankreda Dorsta Patříš mi!
aneb Fernando Krapp mi napsal dopis
DIPLOM
Přemyslu ŠEVČÍKOVI
za roli Fernanda Krappa v inscenaci hry Tankreda Dorsta Patříš mi! aneb Fernando
Krapp mi napsal dopis
DIPLOM
Lukáši TVRĎOCHOVI
za roli Hraběte v inscenaci hry
Tankreda Dorsta Patříš mi!
aneb Fernando Krapp mi napsal dopis
DIPLOM
Petru NÝDRLEMU
za výrazný tvůrčí přístup v práci s amatérskými soubory

13. 3. 2007 8.15, 10.00 a 20.00 hodin Divadlo Genus Brno Atlantida

14. 3. 2007 20.00 hodin - DS J. K. Tyl Brodek u Přerova Tisíc a jedna vášeň

15. 3. 2007 10.00 hodin - Divadlo Malá scéna Zlín Pipi dlouhá punčocha

Číslo 4/2007
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15. 3. 2007 17.00 hodin - Divadlo Malá scéna Zlín Blízkost v pokusech

15 .3. 2007 20.00 hodin - Divadelní spolek Kroměříž Vše o ženách

16. 3. 2007 8:15 a 10.00 hodin - Divadélko Andromeda Praha O chytré kmotře lišce

16. 3. 2007 16.00 hodin - Divadlo Brod Uherský Brod Opilcovo dítě

16. 3. 2007 20.00 hodin - Divadelní spolek Okap Kamenný Přívoz Revizor
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17. 3. 2007 10.00 hodin - Divadlo Vysokozdvižného soumara Opava Rys ostřeviděný

17. 3. 2007 15.00 hodin - Divadlo Variace Gymnázia Otrokovice Účastníci zájezdu trochu jinak

17. 3. 2007 20.00 hodin - Divadlo Amadis Brno Blbec k večeři

18. 3. 2007 10.00 hodin - Divadlo Bez střechy při o.s. Thalia a MKS Vyškov Patříš mi! aneb Fernando Krapp mi napsal dopis

18. 3. 2007 16.00 hodin - Divadlo Vosto5 Praha Stand´artní kabaret

Číslo 4/2007
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Anketa - Divadelní Kojetín 2007
1. Mgr. Miroslava Ernstová - členka
odborné poroty
Jak hodnotíte letošní 15.ročník amatérských divadelních souborů Divadelní
Kojetín 2007?
Myslím si, že 15. ročník dostál svému
polojubilejnímu výročí, co se týká kvality
i obsahem, viděli jsme zde soubory nové,
které byly v Kojetíně poprvé, a viděli jsme
soubory, které k nám jezdí často a odvedly opět vysokou, kvalitní,
řekla bych až profesionalitu v oblasti amatérského divadla, ať už
to byla ZUŠka Zlín anebo ať už to bylo Divadlo Bez střechy Vyškov anebo Kroměříž, který se po dvou letech do Kojetína vrátil.
Kdybyste mohla srovnat letošní ročník s ročníky předešlými.
Kdybych je mohla srovnat, tak letos bylo místo šesti proti loňskému roku osm divadelních představení soutěžně a rozšířila se
i celková nabídka, takže vlastně divadelní festival zahájil velký
výpravný muzikál a myslím si, že se zase kvalita amatérského divadla v letošním roce posunula o stupínek výš.
Co si myslíte, že by se dalo udělat pro to, aby na dopolední
představení přišlo více diváků?
To je veliký problém, protože soubory, které sem jedou na
přehlídku a hrají v tomto čase bohužel musejí počítat s tím, že
ta návštěvnost bude taková a že Kojetín nemá tolik obyvatel,
aby byl schopen na dvanáct divadelních představení zaplnit sál.
Možná by bylo rozumnější, pokud by se dalo domluvit s porotci,
aby přijeli už v úterý, nedělat představení ráno, ale začít soutěžní
přehlídku již v úterý jako takovou a vlastně tato představení dopolední nasadit na večer, protože vítězem letošní přehlídky bylo
dopolední představení, které opravdu bylo navštíveno v průměru
asi padesáti lidmi, což je veliká škoda, protože to bylo představení, které určitě stálo za zhlédnutí.

Bohužel jsem mnoho představení neviděl, a ta, která jsem
viděl se mi moc nelíbila. V soboru jsem zhlédl Otrokovice s
autorskou hrou Účastníci zájezdu trochu jinak, kterou lze hodnotit spíše jako školní akademii než regulérní divadelní představení, ale na druhou stranu chápu, že ve škole to muselo mít
obrovský úspěch. No a potom jsem viděl Blbce k večeři, což mi
ale přišlo moc ukřičené a uhoněné. Ale je to můj osobní názor,
nerad bych si někoho z tamních souborů znepřátelil.

2. Petr Nýdrle - režisér Divadla Malá
scéna Zlín a Divadla Bez střechy Vyškov
Jak hodnotíte to, že jste se jako režisér umístil jak na prvním, tak na druhém
místě?
No já jsem trochu zklamaný, protože
to mělo být opačně – doufal jsem, že vyhraje Zlín jakožto moje domovské divadlo
a Vyškov se umístí na druhém místě. Ale
je to moje vina, když jsem přihlásil obě divadla do jedné přehlídky. Ale radost samozřejmě mám.
Jak hodnotíte letošní 15. ročník divadelní přehlídky?

5. Tereza Panáková - divačka, moderátorka divadelního festivalu
Jak hodnotíte letošní 15. ročník divadelní přehlídky?
Jelikož jsem se zúčastnila téměř všech
představení, mohu dobře srovnávat. Nejvíce se mi líbilo představení Divadla Malá
scéna Zlín, Blízkost v pokusech, které se
naprosto vymykalo všem ostatním, i když
ne každému se zamlouvalo, především kvůli nevhodným výrazům, ve mně zanechalo něco hlubšího. Myslím si, že pan režisér
Nýdrle je opravdu borec, který má velké režisérské charisma.

3. PhDr. Vít Závodský - předseda poroty
Jak hodnotíte letošní 15. ročník divadelní přehlídky?
Já mám to stí a tu čest, že už jsem
tady poněkolikáté, takže mám možnost
srovnávat. Řekl bych, že je to ročník celkovou úrovní solidní, o něco lepší, než
byl ten loňský, ale zase tady nejsou takové
soubory celorepublikového významu. Ale i letošní soubory představující špičku byly velmi solidní, a to hlavně po stránce technické a herecké.
4. Zdeněk Novák - zvukař
Jak hodnotíte letošní 15. ročník divadelní přehlídky?
Podle mého názoru 15. ročník oproti
tomu 14. hodně spadl na své úrovni, zejména sestavení souborů se mi nezdálo
profesionální, zkrátka to nebylo to pravé
ořechové, možná chyběl Ořechov. Nejlépe
hodnotím představení Blbec k večeři.

Městská knihovna v Kojetíně
srdečně zve všechny zájemce na setkání
s cestovatelem Jiřím Márou v besedě
NOVÝ ZÉLAND – ZEMĚ PROTINOŽCŮ
1.část – Severní ostrov.
Beseda se koná ve středu dne 18.dubna 2007 v 17 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra.
Obsahem besedy bude kromě zajímavého vyprávění také velké
množství fotografií úchvatných míst Severního ostrova, střídaných videoukázkami. Besedu doprovodí novozélandská hudba.
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Vstupné 20 Kč
Autor požádal pořadatele o zveřejnění skutečnosti, že dlouhou
cestu absolvoval jako člen expedice také jeho patnáctiletý syn,
upoutaný na invalidní vozík.
Domnívá se, že sdělení této skutečnosti může mít velký význam pro
další handicapované a chce svými pořádanými besedami mimo jiné i
podat svědectví, že ani pro zdravotně postižené není svět uzavřen.
Hana Divilová
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Z březnových akcí Městské knihovny
Lekce informační výchovy pro 4.třídy základních škol

,,Báječná holka.“
Ona mi to jistě, věřím, jistě
odpustí. Ten název článku, to
oslovení! Prostě proto, že vím,
jaká je. Na lepší název článku
jsem nedošla. Přestože je jí už
přes dvacet a o životě ví své.
Člověk na svém místě – v životě! Ve svém povolání. Tak
užitečná! Tak pozitivně vyzařující, vždy vstřícná, užitečná,
ochotná, lidská, fundovaná,
prostě báječná. Možná jedna
z mála ve své branži nezištná.
Paní MVDr. J. Vymětalová,
veterinářka z Popůvek u Kojetína. Dojela k nám v neděli
večer v osm hodin, vlastním
autem, s úsměvem, milá jako
vždy za všech okolností. Jak ji
musí mít studenti ve škole, kde
učí veterinu, rádi. To ví nejlíp
ona. Kolik toho má. ,,Nerejžu-
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je“, svoji práci má ráda, rozumí jí, narodila se pro ni. Jak je
dobře, že takoví lidé existují.
Potkáme je a svět vidíme hned
jasnějšími barvami. Mojí Belle
je díky ní mnohem líp a to už
má své roky. Když bude nějak, vím kam zavolat a vím, že
budu ,,vyslyšena“ v kteroukoliv
hodinu. Chci poděkovat paní
MVDr. J. Vymětalové ,,báječné
holce“. Ona mi oslovení určitě
odpustí, protože vážně báječná je. Přeji pejskařům, kočičkám a ostatnímu zvířectvu na
okrese Přerov takovou citlivou
paní doktorku, díky níž přežijí
a bude jim naprosto bezpečně
pomoženo.
Marie Přecechtělová

,,Nevím jestli kojetínští
ví co mají………….“
Ne, nejsem fanatik! To je příliš ,,jednostranné“, terorizující,
vnucující se! Ne fanatik nejsem,
v žádném případě! Snad člověk emocionální, ale ne člověk
vnucující stejný názor někomu
jinému,sama bych si nenechala.
Proč píši? V Kojetíně jsem žila
26 let, už jej mám přeci „duševně zmapovaný“, cosi jsme tu jako
rodina prožili. Jsem už jinde, ale
vracím se! Mám zde své „dobré přátele“, váží mě vzpomínky,
zkušenosti s tímto městem. Náš
domek „židovský“ neatraktivní,
leč i útulný, se nachází v Husově ulici, v jedné z nejstarších ulic
ve městě Kojetíně. Koupili jsme
jej v horším stavu na inzerát a o
„cosi“ (na něm zlepšit) se snažili
celá ta léta. Ne, nejsme stavitelé
ani „špórmajstři“, nevadí. Mně
určitě zas tolik ne! Ale proč píši?
Léta, probouzejíc se, moje oko
přes okno pokoje první zahlédne budovu židovské synagogy
s kalichem, křížem a kulatým
oknem pracovny duchovního.
Lepší výhled při ranním nadechnutí už mít nebudu (i proto
se tak ráda vracím). Synagoga
přežila 2 světové války, je v seznamu významných evropských
církevních památek. Věřte: vy
co jste se nikdy neocitli v jejích
prostorách. Jsou v ní vibrace takové síly, že lze zde nabrat sílu
duše nadlouho, zde se uvolní
“obruče“ na duši, uvolní se tíha
a člověk se po návštěvě cítí jako
„znovuzrozený“: Je to jiný svět.
Nikomu jej nenutím jen o tom
píši. Nevím zda o tom kojetínští
ví. Tak málo nás občas bývá v
neděli na mši. A tak významná
synagoga to je, tak léčivá, škoda
pro všechny kdo „tyto lázně nevyužívá“. Je to svoboda člověka!
4. března 2007 se pastýř, duchovní správce církve československé
husitské „pečovatel této synagogy“- Mgr. Jan Dobromil Malý
dožil 83 let! Završuje letos 60 let
práce na poli duchovním, práce
neviditelná, nedoceněná, mnohými nežádaná! Vždyť je dokázáno, že Česko je na posledním
místě v tabulce víry v Evropě, ba
pomalu na světě. První v otázce
víry je Malta, další Polsko, další
státy a pak Česko poslední. Asi

víru nepotřebujeme! Ne, nejsem
fanatik, nehodlám agitovat, je to
osobní věc každého! Ale bývá
člověku smutno z toho, když čte
denně tisk, sleduje televizi, vidí a
slyší, jak padají poslední morální zábrany lidí. 26 let v Kojetíně
mi hodně dalo a stále dává i při
návštěvách. Mí přátelé jsou „můj
svět“. Chci na stránkách zpravodaje jako katolička, která by
neměnila, popřát pastýři Mgr.
Janu Dobromilu Malému – faráři Církve československé husitské – hodně Boží lásky, pomoci,
ochrany v jeho požehnaných 83
letech, přeji mu, aby cítil, kolik
toho pro nás lidi učinil. Je to člověk veskrze ekumenický! Jeden
bůh = jeden ovčinec a to si nesu
v srdci po celý život až do jeho
konce. Tolik setkání, tolik mší,
tolik vět, které zachraňovaly. To
je vinice pana Malého, to jsou
křivdy rozdané, zúročené. Nikdy
se nezpronevěřil svému poslání
duchovního, pro nás je neustále
bratrem, „starším, zkušenějším“,
který vše s námi prožívá, sdílí,
který radí, pohladí slovem, pohledem, který našim životům
ukazuje tu vyšší dimenzi smyslů lidského života, který jsme
si sami nedali. Jemu i jeho paní
Olze, která při něm stojí jako
ochranný strážný anděl, užitečná ve všem, v letech, kdy člověk
ztrácí na síle – patří tichý, velmi
tichý, ale tak láskyplný dík nás
všech kolem něj. Za vše, co za
léta pro nás,bratry a sestry učinil
a čím potěšil a posílil naše duše v
době „potápějícího se titaniku“ je
dar od Boha, nemyslíte? Jen jsem
to chtěla napsat. Nejsem fanatik!
Ale je třeba vědět v Kojetíně, co
dobrého tu existuje, jací úžasně
duchovně vyspělí a láskyplní lidé
tu žijí. Jako protipól tomu, co už
zde existuje. Pane Malý, paní
Malá: „Díky Bohu, že jste a díky
Bohu za to, co jste skrze něj pro
své bližní a přátele udělali“. Bůh
ví! Nejvíc ví! Co nejvíc jeho lásky
pro Vás. Pro Kojetín.
S láskou a úctou
Marie Přecechtělová
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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.

Vlajka pro Tibet v Kojetíně
10. března si v rámci akce
„Vlajka pro Tibet“ připomnělo násilnou okupaci tibetského
území Čínou také město Kojetín.
Na radnici, stejně jako v dalších
300 městech u nás, zavlála vlajka
Tibetu.
Proč vlastně Vlajka pro Tibet? V roce 1950 vpadla čínská
armáda do Tibetu a postupně
obsadila celé území, vybudovala zde vojenskou základnu a
postupně si podmanila její obyvatele. To vedlo k lidovému povstání, které ve Lhase vypuklo
10. 3. 1959 a bylo Číňany krvavě
potlačeno. Dalajlama byl nucen
opustit zemi a uchýlil se do exilu
v Indii. Výsledkem vojenského
vpádu a potlačení povstání je
80.000 mrtvých

Kytičky

Podzim

Kytičky jsou voňavé a také pěkné.
Třeba RŮŽE, také stí pomůže.
HVĚZDICE - ta nosí stí duch Vánoc
a LEVANDULE - přeje dobrou noc.
A co takhle TULIPÁN?
Ten? Ten se ZVONEČKY ostatní kytičky uspává.
SNĚŽENKA - kytička jara,
zase si přivstala!
To jsou všechny kytičky,
které mne napadly.
A co vy? Znáte nějaké?

Právě začíná podzim,
pálí se klestí a stoupá dým.
Sbíráme listí na zahrádce,
abychom pomohli mamince.
Děti pouštějí draky
a na nebi plují mraky.
Lidé sbírají brambory,
kolem nich lítají sýkory.

Tibeťanů, 1 milion vězněných a ztráta původní kultury.
Ze 6000 klášterů jich zbylo jen
13. Komunistické čínské vedení tvrdě potlačuje náboženská
práva, svobodu slova a pohybu i
jazyk původních obyvatel. Čína
si také nárokuje tibetské území,
kde dnes žije vedle 6 milionů Tibeťanů také 8 milionů Číňanů.
Jiří Šírek

Bohdana Hnízdilová (10 let)
členka klubu Violky Prostějov

Nabídka kurzů pro veřejnost
ZŠ nám. Míru

Pro paní učitelku
Hned jak jsem Vás poznala,
věděla jsem, že budete ta nejlepší
a nejmilejší.
Děkuji, že nám pomáháte
a že nás poznáváte.

Je s Vámi velká legrace,
až se skoro neudržím
a dám se do tance.
Vymýšlíte si pro nás hry
a to mě moc baví.

Máte s námi trpělivost
a to je velká vzácnost!
Český jazyk je s Vámi skvělý
a také mne hodně baví.

I vaše nápady jsou skvělé,
jako plamínek, který nikdy
NEUHASNE!

V případě zájmu jsme připraveni zahájit kurzy z oblasti počítačové gramotnosti.
Můžeme otevřít kurzy:
- Základy práce s počítačem (rozsah 10 hodin – cena 50,- Kč/
hodina)
- Práce s textovým editorem a tabulkovým procesorem (v rozsahu 20 hodin -10 + 10 hodin). Předpokládaná cena kurzu je
50,- Kč/hodina.
Zájemce si může vybrat buď jednu z aplikací, nebo celý komplet. Lektorsky je kurz zajištěn. Otevřen bude v případě zájmu
minimálně 7 účastníků. Jsme schopni zajistit i další moduly podle
požadavků zájemců.
Kontakt:
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Kalendárium - duben 2007
1. 4. Na portugalském ostrově Madeira zemřel v exilu Karel I., rakouský císař, poslední panovník Rakousko – Uherska.
(1922). (85 let).
2. 4. Zemřel Ferdinand III., římský císař a český král. Jeho
dvacet let dlouhá vláda probíhala v těžké době třicetileté války a
nelehké poválečné situaci. (1657). (350 let).
5. 4. Byla vydána tzv. Badeniho jazyková nařízení. Účelem
této správní reformy bylo zrovnoprávnit v úředním styku oba
zemské jazyky – český a německý. (1897). (110 let).
12. 4. Na český knížecí stolec nastoupil vládu kníže Oldřich.
Stal se jedním z nejvýznamnějších vládců raného středověku.
Díky sňatku s prostou selkou Boženou, vstoupil i do světa literatury a umění. (1012). (995 let).
15. 4. Narodil se Leonardo da Vinci, italský malíř, grafik a
vynálezce. Autor slavných obrazů (Mona Lisa, Dáma s hranostajem), kreseb, grafik a technických projektů, letadla, ponorky aj.
(1452). (555 let).
19. 4. Uvedením hry Vest Pocket Revue, započala slavná éra
Osvobozeného divadla. Zakladatelé Jan Werich, Jiří Voskovec a
Jaroslav Ježek patřili k vedoucím osobnostem avantgardy. (1927).
(80 let).

20. 4. Zemřel Josef Mařatka, český sochař, žák J. V. Myslbeka
a spolupracovník Augusta Rodina. Jeho monumentální sochařská díla dodnes stojí na mnoha místech České republiky. (1937).
(70 let).
22. 4. Král Jiří z Poděbrad započal válečné operace namířené
proti Zelenohorské jednotě. Boje probíhaly se střídavými úspěchy na obou stranách několik let. (1467). (540 let).
23. 4. Při misijní cestě do východních Prus zahynul Vojtěch,
biskup z rodu Slavníkovců. Později byl svatořečen. (997). (1010
let).
26. 4. Proběhl nálet na španělskou vesnici Guernica. Po tomto barbarském aktu zůstalo mnoho mrtvých a jméno této vesnice
se stalo synonymem válečných hrůz. (1937). (70 let).
27. 4. Zemským správcem Českého království byl zvolen Jiří z
Poděbrad. Zastupoval zemi v době, kdy byl královský trůn uprázdněn. O šest let později byl zvolen králem sám. (1452). (555 let).
29. 4. Narodil se František Ondříček, český houslový virtuos.
Působil též jako hudební pedagog a pomohl vychovat řadu hudebníků. (1857). (150 let).
(Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2007). řez

Kovalovice – obec se zámečkem (pokračování z minulého čísla)
Německý název Kowalowitz bei Kojetein, 1850 a
1869 Kowalowitschek, česky
1850 a 1869 Kovalovičky. Od
roku 1960 částí Kovalovic
obec Popůvky. Od 1. 1. 1976
Kovalovice i Popůvky místní
částí Kojetína.
Vývoj počtu obyvatelstva
v Kovalovicích:
1793 36 domů 221 obyv.
1839 50 domů 286 obyv.
1880 60 domů 282 obyv.
1900 68 domů 327 obyv.
1921 73 domy
363 obyv.
1930 82 domy
396 obyv.
1950 88 domů 335 obyv.
1959 90 domů 332 obyv.
1970 94 domy
286 obyv.
1975 86 domů 248 obyv.
Obyvatelstvo v Kovalovicích bylo vesměs české národnosti, jen v roce 1921 jsou
uváděni 4 obyvatelé jiné národnosti a v roce 1930 8 oby-
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vatel jiné národnosti.
Kovalovice jsou uváděny
jako čistě zemědělská obec,
v roce 1900 se 170 ha hospodářské půdy, z toho pole 144
ha, lesů bylo 16 ha, zahrad 7 a
pastvisek 3 ha. Dvůr kojetínského velkostatku, který měl
120 ha byl za 1. pozemkové
reformy zcela rozparcelován.
U obce stával větrný mlýn
(zvaný povětřák), který v roce
1924 vyhořel a nebyl již obnoven.
Obec byla často postihována živenými pohromami,
především požáry, které měnily její vzhled. Při požáru v
roce 1870 vyhořel střed obce,
v 80. letech 19. století dolní
část obce, zvaná Trávník.
Školní budova byla postavena v roce 1885 a postupně
modernizována. Škola byla
jednotřídní. První čtenářský

spolek byla založen v roce
1900, hospodářská besídka
od roku 1907, hasiči od roku
1913. Elektřina byla v obci
zavedena v roce 1936.
Obec byla osvobozena 3.
května 1945. V průběhu let
1946 – 1947 odešlo 5 rodin
do pohraničí. Změnil se také
způsob hospodaření. V roce
1956 bylo ustaveno jednotné
zemědělské družstvo, které se v roce 1964 sloučilo s
JZD Popůvky. Od roku 1973
se sloučené JZD Kovalovice – Popůvky sloučilo s JZD
Křenovice a Stříbrnice. Politické a hospodářské změny,
které nastaly po roce 1989,
změnily charakter také těchto
velkých ekonomických celků.
V průběhu let došlo ke
změnám ve vzhledu obce.
Byly vybudovány chodníky
se zelenými pásy, v roce 1974

byla dokončena kanalizace a
napojeny domovní přípojky.
Byla provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení a provedena výstavba prodejny Jednota.
Významnou akcí byla rekonstrukce a adaptace zámečku, ukončená v roce 1972,
včetně úpravy vnitřního
zařízení. Zároveň byla také
provedena úprava bývalé zámecké zahrady a získány tak
možnosti pro pořádání akcí v
přírodě.
Kovalovský zámeček a
parkem se staly významnou
součástí společenského života
obce a okolí, vyhledávaným
místech pro pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
řez
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Církev československá
husitská
Program setkání v dubnu 2007
1.4.2007

Květná neděle – slavnostní bohoslužby od 10,00 hod.
v Husově sboru
4.4.2007 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)
5.4.2007 Zelený čtvrtek – poslední večeře Páně v rámci biblické hodiny od 18,00 hod. na faře
6.4.2007 Velký pátek – pašije od 18,00 hod. v Husově sboru
8.4.2007 Neděle – Boží hod velikonoční: slavnostní bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
11.4.2007 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)
12.4.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
15.4.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
18.4.2007 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)
19.4.2007 Čtvrtek - biblická hodina od 18,00 hod. na faře
22.4.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
25.4.2007 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)
26.4.2007 Čtvrtek - biblická hodina od 18,00 hod. na faře
29.4.2007 Neděle - bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
S láskou a v lásce na setkání s Vámi se těší

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Kojetíně
Přehled bohoslužeb o velikonocích v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně:
5.4. Zelený čtvrtek v 18 hod. mše sv.
6.4. Velký pátek – den přísného postu (kostel otevřen celý den
k tiché modlitbě) v 15 hod. pobožnost křížové cesty, v 18 hod.
velkopáteční obřady
7.4. Bílá sobota (kostel otevřen celý den k tiché modlitbě) ve 20 hod.
mše sv. z Velikonoční vigilie
8.4.Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce v 9 hod. mše sv.
spojená z žehnáním velikonočních pokrmů ve 14 hod. svátostné
požehnání Měrovice n/H. - kostel sv.Bartoloměje
v 7:30 hod. spojená z žehnáním velikonočních pokrmů Křenovice
v 10:30 hod. spojená z žehnáním velikonočních pokrmů Polkovice
v 16:00 hod. spojená z žehnáním velikonočních pokrmů
9.4.Velikonoční pondělí v 9 hod. mše sv. Měrovice n/H. - kostel
sv.Bartoloměje v 7:30 hod. Křenovice
v 10:30 hod. spojená z žehnáním velikonočních pokrmů
Nadační fond Josefy a Marie Mildnerové, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové nabízí veřejnosti ozvučený sál (s kapacitou do 80 lidí) vhodný k přednáškám, různým prezentacím, který
se nachází v budově č.49 na Komenského nám. (dnes dům sv.Josefa, dříve Klášter milosrdných sester sv.Kříže).
Bližší informace získáte na adrese:
Komenského nám.48 – farní budova ŘKF Kojetín
nebo na tel.č. 581 762 037

Náboženská obec Kojetín, Husova 796, 752 01 KOJETÍN, telefon: +420 581 764514, mobil: +420 732 417713 ,
Web: http://ccshkojetin.wz.cz/ E-mail: ccsh.kojetin@centrum.cz, Bankovní spojení: 1880914349 / 0800
DUCHOVNÍ FARÁŘ - ThMgr. Dobromil Malý, KAZATEL - Jiří Pleva, RADA STARŠÍCH CČSH v Kojetíně PŘEDS. Věra Uhrová

Ze sportu
Zprávy z TJ Sokol Kojetín
V pondělí 19. března 2007
se konala valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Kojetín. V úvodu jednání delegáti
valné hromady uctili památku
zemřelých členů jednoty, předsedy Lubomíra Juřena, cvičitelky odboru ASPV Miroslavy
Kopřivové a hospodářky JUDr.
Marie Jelínkové.
Valná hromada zvolila nový
výbor jednoty, který tvoří: Bronislav Bobiš, Ivana Stavinohová, Jarmila Mrázková, Miroslav
Tvrdý, Ing. Vladimír Berg, Zdeněk Mrázek a Milan Křepelka.
Předsedou jednoty byl zvolen
Bronislav Bobiš, jednatelem
Ing. Vladimír Berg a hospodářem Jarmila Mrázková.
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Ze zprávy, kterou přednesl zastupující předseda PhDr.
František Řezáč vyplývá, že k
31. prosinci 2006 měla TJ 621
členů. Tělovýchovná jednota
Sokol Kojetín má čtyři odbory a
oddíly – odbor Asociace Sport
pro všechny (ASPV), oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu, oddíl volejbalu.
Činnost odboru ASPV v roce
2006 probíhala jak v tělocvičně,
tak i v přírodě. V měsících lednu
a únoru probíhala veřejná lyžařská škola, které se zúčastnilo celkem 83 lyžařů. Lyžařskou školičku absolvovalo celkem 40 žáčků,
které vedli Luboš Juřen a Tonny
Kufa. Cvičenky odboru absolvovaly přehlídku pohybových

skladeb v Oseku nad Bečvou, při
vyhlášení nejlepších sportovců
města Kojetín předvedly jak pohybové skladby, tak také cvičení
rodičů a dětí i nové formy cvičení s flexybari.
Tělovýchovná jednota Sokol Kojetín provozuje také táborovou základnu ve Vrážném
u Chornice, kde v roce 2006
proběhlo 5 táborových turnusů.
Konal se tábor dorostu, tábor
žactva a 3 tábory rodičů a dětí,
z nichž jeden byl věnován rodičům a dětem z Kojetína a dva
zájemcům z celé republiky.
Nejen v Kojetíně, ale i na
dalších místech Moravy, mohli
návštěvníci různých slavností
obdivovat kojetínské mažoret-

ky, které jsou také součástí odboru ASPV.
Oddíl tenisu TJ Sokol Kojetín se zaměřuje na rekreační
tenis. Spolu s oddílem odbíjené
spravuje tenisové a volejbalové
kurty na sokolské zahradě. V
jeho péči jsou také šatny a sociální zařízení na zahradě, kde v
současné době probíhá rekonstrukce. V oblastních soutěžích
neregistrovaných hráčů hrají 4
mužstva. Družstvo A – muži ve
své kategorii zvítězilo a postoupilo do celostátního finále neregistrovaných družstev.
Oddíl v roce 2006 uspořádal na sokolské zahradě pro své
členy následující soutěže:
- Sokol Cap (přebor mužů)
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vítěz R. Gamba
- Veteran Cap 1 (přebor veteránů)
vítěz Zd. Dravecký
- Veteran Cap 2 (přebor veteránů)
vítěz J. Štěpánek
- Turnaj mládeže
vítěz D. Formánek
- Turnaj čtyřher /memoriál Z.
Řezníčka
vítěz D. Meduna – V. Štefan
- Turnaj čtyřher
vítěz R. Gamba – J.Němeček
Ostatní soutěže uspořádané
oddílem na sokolské zahradě:
1. Turnaj firem ve čtyřhrách
2. Vnitropodnikový turnaj firmy Agropos
3. Vnitropodnikový turnaj firmy PREFA TOPOS
4. Vnitropodnikový turnaj firmy Generální ředitelství ČD
Oddíl stolního tenisu spravuje halu stolního tenisu. V
letošní sezóně jedno družstvo
hraje v krajské soutěži, dvě
družstva v regionálním přeboru I. třídy a jedno družstvo ve

III. třídě. Družstvo hrající krajskou soutěž si vede velmi dobře
a jeho výsledky ukazují, že má
naději se v soutěži udržet.
Hernu stolního tenisu využívá také kroužek stolního tenisu při MěDDM Kojetín, který vede členka oddílu Milada
Štruncová. Oddíl také spolupracuje s kroužkem stolního tenisu
na Základní škole, Sladovní ulice, který ve své kategorii patří v
nejlepším.
Členové oddílu se v minulém roce zúčastnili různých turnajů, např. v Tovačově, Přerově,
Němčicích, v Kroměříži. Oddíl
pravidelně pořádá vlastní turnaj,
Memoriál Rudolfa Silnouška.
Oddíl volejbalu hrál v loňském roce v krajském přeboru,
ve kterém obsadil 1. místo a
hrál kvalifikaci o II. ligu, kam
bohužel nepostoupil. Ve 34.
ročníku antukového turnaje v
Kobylí, byl zastoupen v kategorii mužů i v kategorii veteránů.
Z kategorie mužů si koječáci

TJ Sokol Kojetín
Prázdniny pod stanem
ve Vrážném v roce 2007
Provozovatel: TJ Sokol Kojetín – odbor SPV
Spolupráce: cvičitelé a lektoři CPP ČASPV
30.6. – 8.7. Tábornická škola dorostu
15 – 18 let, roč. 92 – 89
vklad 1.550,- Kč
8.7. – 21.7. Tábor žactva
10 – 14 let, roč. 93 – 97
vklad 2.100,- Kč

Tábory rodičů a dětí
21.7. – 28.7. Tábor RaD I
2 – 9 let, vede Pěchová Eva a Stavinohová Ivana
vklad děti 1.200,- Kč, vklad dospělí 1.400,- Kč
28.7. – 4.8. Tábor RaD II
2 – 9 let, vede Veselá Zuzana
vklad děti 3 – 6 let 950,- Kč, děti 7 – 9 let 1.100,- Kč
vklad ostatní 1.350,- Kč
4.8. – 11.8. Táborová základna je pronajata
Poznámka:
Tábor dorostu, žactva, RaD II určeno zájemcům z celé ČR.
Tábor RaD I určeno rodičům s dětmi z TJ Sokol Kojetín.
Informace:
Martin Juřen, Nová 1259, 752 01 Kojetín
tel: 731 831 313, e-mail: martin.juren@gmail.com
www.vrazne.eu
Mimořádná nabídka:
Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti ve vedení táborů,
nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.
Vzdělávací akce a setkání přátel tábora ve Vrážném
11.8. – 12.8. – 30 let tábora ve Vrážném, vede Veselá Zuzana
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odnesli 2. místo a v kategorii
veteránů obsadili kojetínští 1.
místo. Tradiční Turnaj střední
Moravy se konal v hodové dny
na sokolské zahradě. Zúčastnilo
se 18 družstev ve dvou výkonnostních skupinách. Domácí
družstvo obsadilo 5. místo.

V letošním a příštím roce
čekají jednotu významné akce.
Letos to bude 30. výročí táborů ve Vrážném u Chornice a v
příštím roce 120. výročí založení sokolské jednoty v Kojetíně.
Do jubilejních dnů přejeme
jednotě hodně zdaru!
řez

NORDIC WOLKING?
Nevíte co to je? Zde je odpověď. Jedná se o nové aktivity v rámci pobytu v
přírodě. Tato aktivita není náročná na
vybavení ani čas. Přesto má velmi pozitivní vliv na zdraví a psychickou pohodu. Cvičení probíhá v přírodě a nízké
intenzitě, proto není problém během
tréninku si mezi sebou popovídat.
Nordic wolking ( severská chůze) je
sportovní chůze se speciálními holemi,
které přináší velice efektivní pohyb a
snadnou cestu ke zvýšení fyzické i psychické kondice bez ohledu na věk nebo pohlaví.
Nezbytnou pomůckou nordic wolking jsou speciální hole,
které jsou vyráběny pro tuto aktivitu.
Pokud máte zájem a chcete se zapojit do skupiny, která již v
našem městě vznikla máte možnost se přihlásit u pana Koňárka
B nebo na Sokolovně vždy v pondělí od 17.00 do 18.00 hodin.
Cílem této skupiny jsou výlety nejen do okolí města Kojetína, ale
i celodenní zájezdy do hor na Moravě.
Další informace pro zájemce vám poskytneme v dalším vydání Kojetínského zpravodaje.

Firma Propal,spol. s r.o.
Kroměřížská 181
752 01 Kojetín

nabízí dopravu AVIA:
přistavení a odvoz kontejnerů a uložení na skládku
hmotnost 4t
AVIA doprava písku, kameniva,hmotnost 4 t
LIAZ doprava písku,kameniva,hmotnost 9 t
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Úvěry, půjčky

Zahradnictví
Mirvald Bezměrov

bankovní i nebankovní
pro zaměstnance, OSVČ (i s nulovým daň.přizn
pro důchodce do 75-ti let, i invalidní důchodce

nabízí:

$
$
$
$
$
$
$

- zeleninové sazenice
- balkónové květiny
- květiny do truhlíků
- osázení vámi donešených truhlíků
kontakt:

Otevřeno:

732 92 35 91
Bezměrov 12

účelové i neúčelové
žádné poplatky předem
snadno, rychle, diskrétně
20.000 - 150.000,- Kč bez zástavy a bez ručitele
150.000 - 5,000.000,-Kč se zástavou jnemovitost
vysoká průchodnost
RPSN již od 7,5%

Kde nás najdete:
Úvěrová a pojišťovací kancelář
ul.6.května 1373, Kojetín
Budova Polikliniky u nádraží, 2.patro vpravo, č.dv.213

neomezeně

Vaše finanční injekce od nás

Vítání dětí
V sobotu 24. března 2007 byly slavnostně přivítány do svazku
občanů města Kojetín tyto děti:
Radka Klabalová

Leoš Večerka

Petr Kočař

Michal Bosák

Martina Bosáková

Ellen Kettnerová

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
kultury pod reg. č. E 12649/2000. Tisk, grafická úprava a sazba: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají
autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
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