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Výstupy z informačních systémů veřejné správy
Město Kojetín se zapojilo
do projektu Czech POINT
(Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál). Czech POINT
by měl sloužit jako asistované místo výkonu
veřejné správy umožňující komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho
místa tak, aby „obíhala
data, NE občan“.
Právní úprava v zákoně
č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech
veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsob
poskytování
výstupů
z informačních systémů veřejné správy jejich
správci pro účely vydávání ověřených výstupů,
a to pro potřeby veřejnosti (občané, podnikatelé), která
pomocí těchto ověřených výstupů prokazuje různé skutečnosti. Občan výstup z informačního systému veřejné
správy obdrží v listinné podobě a tento je pak veřejnou
listinou.
Od 14. 1. 2008 mohou občané na Městském úřadě Kojetín, kontaktním místě Czech POINT, získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné zprávy, a to:
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z rejstříku trestů.

Kdy a kde je možno výstupy obdržet?
- v kanceláři matriky a ohlašovny - MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí 20, přízemí, dveře č. 9,
- v rámci úředních hodin:
pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.

Co k pořízení ověřeného výstupu potřebujete?
- písemnou žádost - obdržíte v kanceláři matriky a ohlašovny obyvatel. Vyplnit ji můžete na místě, případně si ji
můžete stáhnout ze stránek Městského úřadu Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury,
- doklad ověřující totožnost žadatele,
- znát základní údaje o požadovaném výpisu - tzn. pro
výpis z obchodního a živnostenského rejstříku - název,
sídlo, IČ firmy; u výpisu z katastru nemovitostí - jaký konkrétní výpis budete požadovat (podle čísla listu vlastnictví,
čísla popisného, čísla parcely apod.),
- správní poplatek - hradí se na místě v hotovosti a to za
výpisy z obchodního, živnostenského rejstříku a katastru
nemovitostí ve výši 100,- Kč za první stranu a za každou
další i započatou stranu výpisu 50,-Kč - položka 3 písm.
d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a za
výpis z rejstříku trestů 50,- Kč - položka 10 písm. a) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Jana Dvořáková
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 26. zasedání konaném dne 15. ledna 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
Rada města Kojetín:
- souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 16/2007 ve výši -14.320 Kč,
- předložila rozpočtové opatření
č. 16/2007 ke schválení zastupitelstvu města dne 29. ledna 2008,
- souhlasila s návrhy rozpočtů na
rok 2008,
1. návrh rozpočtu Města Kojetín na
rok 2008,
2. návrhy rozpočtů fondů rozvoje
bydlení na rok 2008,
3. návrh rozpočtu sociálního fondu
na rok 2008,
4. návrh rozpočtu ekologického fondu na rok 2008,
- souhlasila s rozpočtovým výhledem města na rok 2009 - 2010,
- předložila návrhy jednotlivých rozpočtů na rok 2008 k projednání Finančnímu výboru ZM dne 21.1.2008
a následně ke schválení zastupitelstvu města dne 29. ledna 2008,
- pověřila správce rozpočtu města
(vedoucí finančního odboru) prováděním přesunů rozpočtovaných finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu jednotlivých kapitol
na rok 2008,
- vzala na vědomí Výroční zprávu
Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2007,
- schválila Plán činnosti Městského

kulturního střediska Kojetín na rok
2008,
- předložila Výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín za
rok 2007 a Plán činnosti Městského
kulturního střediska Kojetín na rok
2008 na jednání ZM 01/08,
- uložila ředitelce MěKS Kojetín
průběžně rozšiřovat činnost VIC
v oblasti propagace města a v této
oblasti rozšiřovat spolupráci s organizacemi, zařízeními i podniky
ve městě a s Mikroregionem Střední
Haná,
- uložila ředitelce MěKS ve spolupráci s místostarostou města vypracovat a předložit na jednání RM
06/08 hodnocení stávajícího stavu
na úseku propagace města a záměr
v oblasti propagace města na r. 2008
- 2010, včetně finančních nákladů,
- vzala na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Pečovatelské služby Města Kojetín za rok 2007 a předložila
k projednání ZM 29. 1. 2008,
- schválila Koncepci Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové
organizace,
- schválila plány činnosti komisí
rady města na rok 2008:
Komise pro otázky bydlení,
Komise pro občanské záležitosti,
Komise školství a kultury,

Komise životního prostředí a zemědělství,
Komise pro komunitní plánování,
- schválila plán činnosti Komise
pro veřejný pořádek, bezpečnost
a prevenci kriminality rady města na
1. pololetí roku 2008,
- vzala na vědomí Výroční zprávu
o poskytování informací Městem
Kojetín za rok 2007, dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- uložila odboru majetku a investic
města zabezpečit změnu účelu užívání bytu v DPS J. Peštuky z tzv.
služebního bytu domovníka na byt
zvláštního určení a informace předložit na jednání RM 02/08,
- schválila pronájem nebytových prostor v budově č.p. 493 v areálu koupaliště v Kojetíně na pozemku p.č.st.
1788 (klubovna vedle restaurace)
o výměře cca 20 m2 a pronájem pozemku v areálu koupaliště v Kojetíně
(u restaurace) s 18-ti instalovanými
drahami miniatur-golfu Klubu golfových borců Kojetín,
- schválila
uzavření „Smlouvy
o dílo č. 03/2008 na přípravu projektů města Kojetín do regionálního
operačního programu“, mezi Městem Kojetín a BM asistent s.r.o..
Jiří Šírek

Změna v Zastupitelstvu města Kojetín
K 18. 12. 2007 rezignovala na funkci
člena ZM paní Michaela Tejchmanová (ODS). Rada města na svém zasedání dne 2. ledna 2008 osvědčila
na její místo dalšího v pořadí, prvního náhradníka podle výsledků komunálních voleb z kandidátky ODS

v roce 2006, pana Mgr. Jaroslava
Prášila. Ten však ihned po převzetí
osvědčení rezignoval, takže na dalším jednání rady města 15. ledna
2008 osvědčila rada další náhradnici, paní Ivanu Jurečkovou, která se
tak stala dnem 4. 1. 2008 členkou

Zastupitelstva města Kojetín. Je to
zatím první změna ve složení kojetínského zastupitelstva od komunálních voleb, které se uskutečnily na
podzim 2006.
Jiří Šírek

Informace pro občany
Město Kojetín nabízí

Město Kojetín nabízí

tín, Kojetín I - Město, na pozemku p.č.1922 st.p., v k.ú.
Kojetín, o výměře 16,50 m2.
Svou žádost s nabídkou ceny zašle zájemce v zalepené
obálce, označené v levém rohu nápisem „Výběrové řízení - garáž v ul. Padlých hrdinů“ na Městský úřad Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I - Město, nejpozději do 15. 2. 2008.
Obálky budou otevřeny na jednání RM dne 19. 2. 2008.

o velikosti 2+kk (obytná plocha cca 117 m2) v rekonstruovaném domě č.p. 1309 v ulici Sladovní, Kojetín,
Kojetín I - Město (bývalá sladovna).

pronájem garáže č. 3, na ul. Padlých hrdinů, Koje-
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pronájem obecního bytu

Bližší informace získají zájemci
na odboru majetku
a investic města Městského úřadu Kojetín,
tel. 581 277 461 (Šárka Pospíšilová).
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Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
Byli jsme
na Regiontouru
Ve dnech 10. - 13. ledna 2008 se
na brněnském výstavišti uskutečnil
18. ročník mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu a 17. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech. Již tradičně se jej
v rámci expozice Olomouckého kraje zúčastnil také mikroregion Střední
Haná, který nabízel množství turis-

Kraj Vysočina se prezentoval mimo
jiné trojkolem se svéráznou posádkou

tických materiálů. Cateringové služby v rámci expozice zajišťoval Hotel
Pivovar Kojetín, který se tak poprvé
prezentoval na velké akci.
Jiří Šírek
Slavnostní zahájení za účasti tří
hejtmanů moravských krajů - Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského (hejtmani Libor Lukáš,
Ivan Kosatík a Evžen Tošenovský)

Celkový pohled na expozici Olomouckého kraje

Moderní hudba v podání slovenských houslistek

Událost roku v Křenovicích
Křenovské hasičky
to parádně rozpálily
V pátek 18. ledna 2008 měla v sále
Kulturního domu v Křenovicích
premiéru divadelní hra „Rozpalme
to, má panenko!“ v podání nedávno vzniklého divadelního souboru
„Smotaná hadice“ Křenovice, tvořeného hlavně hasičkami z této obce.
Hra sepsaná podle věhlasného Formanova filmu „Hoří, má panenko!“
byla po více než 30 letech prvním
divadelním představením v obci, kde
se dříve divadlo hrávalo mnohem
častěji. Režie se ujali studenti kojetínského gymnázia Hanka Hásová
a Kuba Šírek, kteří přes svůj mladý
věk dokázali dát dohromady skvělou
partu hereček a vytěžili doslova z mi-

nima maximum. Za 4 měsíce zkoušení, ve spolupráci s osvědčeným
osvětlovačem Zdenou Novákem
z Kojetína, jim stačilo skromné vybavení scény, využití některých částí
Formanova filmu a nadšení křenovských hasiček, které jakoby ani nehrály, ale spíš se dokonale vžily do
rolí mužů - dobrovolných hasičů.
Výsledkem byl nejen k prasknutí naplněný kulturák v Křenovicích (včetně řady diváků z Kojetína, Kroměříže
i Brna), ale hlavně více, než hodina
zábavy a humoru.
K pozoruhodným výkonům křenovských dívek a žen (a jednoho mladého hocha) se těžko hledá něco jiného
než slova chvály a uznání. To, jak se
všichni dokázali porvat s formanov-

skou předlohou, a zcela přirozeně ji
naservírovat publiku, je hodné obdivu a uznání. Ve zcela amatérských
podmínkách tak vyrostl soubor, o
kterém nemá cenu více psát, je třeba jej vidět a nezbývá, než se těšit
na avizované reprízy v některých
obcích našeho mikroregionu nebo
v brněnské galerii Vaňkovka.
Jiří Šírek
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Došlo do redakce
Výchova mladých
rybářů na Moravě
Sotva se stačíte v životě trochu
rozkoukat a přijde na vás puberta.
A poprvé zjistíte, že místo absolutní
svobody, na kterou jste se tak těšili, získáváte nepříjemný pocit, že se
stáváte lovenou zvěří. (Docela stejně
jako ty ryby ve vodě.) Ulovit vás má
v úmyslu hned celý zástup zájemců:
Neviditelná ruka trhu nás teenegery
loví na počítače a jinou elektroniku,
na tvrdou muziku, automaty a třeba i hospody všeho druhu. Za to jí
bohatě platíme - svými i rodinnými
úsporami. A to není ještě to úplně
nejhorší.
V džungli všedních dní narazíte i na
další organizace či soukromé lovce,
kteří vás lákají na adrenalin všeho
druhu. Ale krk přitom nastavujete jen
vy sami. A v záloze, dobře ukrytí a
skvěle připraveni, nedočkavě čekají
na vašich dospělých osmnáct roků
zvlášť sofistikovaní lovci: politické
organizace!
Náš děda říká: „Jdeš na houby - loví
tě mykologové, přiložíš uhlí do kamen - jdou po tobě ekologové. Připrav se na to, že tě budou nahánět a
chytat do síťky jako motýla.
Když už o tom lovení mluvíme, nechceš to ještě jednou zkusit a chodit
se mnou na ryby?“
Jak ho znám, kuje železo, dokud je
ještě žhavé. Náš děda rybář mě totiž
nahání jako tu svou čudlu potoční už
pěkných pár roků. Dokonce jsem byl
už i registrovaným rybářem - juniorem. Ale vnitřně jsem se s tímto stavem nikdy nevyrovnal. Je pravda, že
když mě děda a moje sestra Klára
vytáhli brzy ráno z postele a jel jsem
s nimi na ryby, tak se o mě jakž - takž
postarali. Zabezpečili mě tak, abych
ty jejich ryby bez úhony přežil. Dali
mně najíst a napít.
Ale potom, když už jsem se definitivně „zabejčil“, šoupli mě i s tím jídlem a pitím pod jediný strom, který
na tom jejich rybářském místě rostl.
Trčel tam z okolní přírody doslova
jako ten kůl v plotě. Tam mě pak ponechali mému osudu, než ze mne to
„zabejčení“ vyšumělo.
Ale to už měli sbaleno a jeli jsme
domů.
Jediné pozitivní na celé věci je, že
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ryby jsou tvorové veskrze chutní a dobře
poživatelní a asi nikdy
se mi nepřejí. Pochutnám si na všech mořských a sladkovodních
druzích, v jakékoliv
kuchařské úpravě.
Děda vodník - podvodník dobře ví, že
mu se mnou už dávno
ujel vlak, ale občas to
ještě na mě zkouší.
A neustále mění technologii náboru. Moc
šancí mu nedávám,
i když...!
Třeba tyto prázdniny jsem se nechal
zviklat, protože někdy se ani prarodičům odříci nedá. Nikdy nevíte, kdy
je bude našinec potřebovat. A tak mi
jednou děda jednoduše nařídil:
„Zítra ráno přijď za mnou k mostu.
A přijdi včas! Před východem slunce! A u vody choď potichu, ne abys
dupal!“
Pak začal vyhrožovat: „Uvidíš, co jsi
ještě nikdy neviděl!“
Nesměle jsem se zeptal: „A dědo,
kdy je ten východ slunce?“
Děda kroutil hlavou, zřejmě netušil,
že jsem východ slunce ještě nikdy
neviděl: „Najdeš to všude možně.
Na teletextu, v novinách, na internetu! Dnes to bylo v 5 hodin 43 minut.“
Tak jsem si na ten východ nařídil budíka. Zbytek naší rodiny komentoval
mé prázdninové počítání ťukáním
prstem na čelo. Ale úspěch se dostavil hned na první pokus.
Budík zavolal, pár kapek živé vody
mně povytáhlo rolety na očích,
a tak jsem se vydal k mostu. V okruhu 10 kilometrů jich máme minimálně deset, ale pro jistotu jsem se vydal k tomu nejbližšímu a hned to za
„a)“ bylo správně.
Ještě za ranního šera a v mlžném
oparu jsem došel jako duch (lépe
řečeno - tělo bez duše) až k dědovi
na levý břeh řeky Moravy. Děda mi
beze slov pokynul, abych se posadil vedle něho. A potom jsme dlouho
mlčeli. Mlčení mi nevadí, doma mi už
od malička říkají: „Mlčenlivý Dan“.
Tady se to přímo hodilo. Po chvíli
jsem dostal šeptem pokyn, ať sleduji
„něco“ pod keřem vpravo. Pod vrbovým keřem, který se tam křivil nad
vodou a vedle kterého jsme spolu

seděli, mlčeli a čekali. Děda ťuknul
ukazováčkem na hodinky a stejným
prstem ukázal za sebe nahoru nad
hlavu. I když ještě hodně rozespalý,
pochopil jsem, že někde tam za našimi zády asi právě vychází slunce.
A povedlo se! Musím uznat, že jde
o opravdu pěkný zážitek, který je
nám, notorickým spáčům, trvale odpírán. Pod keřem to zašustilo a potom dva úplně malí ptáčci vyletěli na
průzkumný let kolem břehů.
Děda mi šeptem a naprosto suše
prozradil, „kdo je kdo“: „Ledňáčci!
Táta s mámou.“
Ptáci zmizeli někde vlevo, ale děda
ukázal prstem na protější břeh řeky
a řekl: „Přistávací rampa!“
Proti nám stála na betonových nožkách malá plechová bouda s kovovým potrubím ve tvaru obráceného
písmene „L“. Náhodou vím, o co
tady jde, protože tatínek byl dlouho aktivním fotbalistou. V boudě je
čerpadlo, které čerpá vodu a tou se
zalévá tráva na blízkém fotbalovém
stadionu, aby byla zelená, protože
„fotbal to je hra“!
Mezitím se ptačí máma s tátou vrátili
podél protějšího břehu a sedli na přistávací rampu, obrácené písmeno
„L“. Tedy na sací potrubí čerpadla.
Pilná maminka dlouho sedět nevydržela a jako blesk se střemhlav vrhla
do vody a v další vteřině už seděla
opět na rampě a něco malého a stříbrného se jí zalesklo v zobáčku.
„Má rybičku!“ lakonicky a šeptem
mě informuje děda.
Pak se zase chvilku nic nedělo, ale
nakonec i ledňáček - táta zalovil
v řece a také on žongloval s rybičkou v zobáku. Vpravo pod keřem
se opět něco pohnulo a ptáček jen

2/08

Kojetínský zpravodaj

Došlo do redakce
o něco menší než dospělý ledňáček
si to docela jistým letem namířil přes
řeku k rodičům.
„To je Máňa!“ zněl komentář zleva.
Než stačila ptačí dcera přebrat od
rodičů živý stříbrný štafetový kolík,
z břehu pod keřem vyletěl další ledňáček - junior. Rozespalý, rozčepýřený, hladový a na první pohled
i méně jistý letec si letěl pro druhou
ulovenou rybku.
„A to je Vašek!“ představil můj soused
dalšího ptáka.
Máňa s Vaškem teď seděli spořádaně na klandru ve tvaru písmene
„L“ a pozorně sledovali ranní lekci
v lovu ryb v podání obou svých rodičů. A tak opět další dvě rybky zmizely v hladových zobácích jejich
potomků. Potom oba rodiče opět
odstartovali k dalšímu průzkumnému letu nad řekou a ponechali
namlsané sourozence přemýšlení
o dalších soustech, ale hlavně jakým způsobem se k nim mají dostat.
Máňa, holka poslušná svých rodičů,
udělala pár nepodařených pokusů
o střemhlavý útok, pak usedla na
rampu a začala si upravovat peří.
„Co chceš, je to holt ženská!“ komen-

toval její kosmetickou přípravu děda.
Vašek už chvilku přešlapoval trémou
z nohy na nohu a potom se konečně
vrhnul do vody. Vlastně tam doslova
„zahučel“. To jen jako naoko vypadal
nešikovně, ale nakonec bravurně přistál na prázdném „elku“ se svou první rybičkou v zobáku. Ale neměl se
s ní komu pochlubit. Máňa byla opět
kdesi pod vodou a rodiče se ještě
nevrátili. Proto zcela opitý svým prvním úspěchem, vyletěl kolmo vzhůru, aby své velké vítězství oznámil
všem ptákům právě přítomným na
dvacetimetrovém topolu: hrdličkám,
holubům a malému brhlíkovi, který
z toho byl „celý na větvi“.
V tu dobu pak na právě uprázdněnou
rampu přiletěl zatím hodně nejistým
a trhavým letem bojácný a pořádně
vykulený - nejmladší z „ledňáčků
v břehu pod vrbovým keřem“.
„Jeníček!“ uzavřel dnešní představování malých rybářů děda. „Hlad a
zvědavost zvítězila nad strachem.
Ale ještě chvilku to bude trvat, než
se vyrovná Vaškovi. Ten už bude po
dnešku i bez rodičů schopen postarat se sám o sebe.“
Mezitím se táta s mámou vrátili, za-

P

lovili dole ve vodě a každý věnoval
svou další rybičku malému rozcuchanci, aby jim tady, nedej Bože, neumřel hlady.
„Můžeš být klidný, zatím ještě pár
dnů bude o kluka dobře postaráno,
ale pak i on bude muset rychle přiložit svá křídla k dílu!“ ukončil děda
tu dnešní letecko - rybářskou show
a začal smotávat udice. Právě teď
jsem pochopil obrovskou dědovu
oběť ve vztahu k mému názornému
rybářskému vzdělávání. Udice ležely po celou tu dobu ve vodě bez
nástrahy, aby případné záběry nenarušily mou ranní podívanou. Pochopil jsem, že tato rybářská letecká
exhibice byla uspřádána výhradně
na mou počest. Ale hlavním účelem
této náborové akce bylo získat mě
zpátky do rybářských řad, protože
ten náš děda není ani tak ledňáček
jako spíš starý mazaný lišák.
Tak nevím, třeba se mu to někdy podaří, ale jeho to nějak zvlášť bolet
nebude. Totiž: to moje časné ranní
vstávání! I když si musím poctivě
přiznat, že moje současná nepřítomnost u vody ho asi bolí ze všeho
nejvíce.
Daniel Morong, sexta GKJ

RO–STA
T
V
E
ZEDNICTVÍ
• rekonstrukce balkonů •

•zateplení rodinných domů a výškových budov •
• demontáž a montáž plastových oken •
• bourací a výkopové práce • obklady • dlažby •
majitel:

PETER POMPA
Měrovice nad Hanou 56, 751 42
mobil: 723 985 989 • IČO: 746 328 17
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Stromy pro budoucnost
Vážení a milí
příznivci stromů,
tímto krátkým článkem si dovolujeme oslovit všech 300 občanů Kojetína, kteří svým podpisem podpořili
Petici proti kácení dřevin v Kojetíně a samozřejmě i ty ostatní, kteří
by svůj podpis připojili, ale z rozličných nespecifikovaných důvodů tak
neučinili. Touto peticí se nám všem
podařilo podnítit k činnosti řadu subjektů (Českou inspekci životního
prostředí, Agenturu ochrany přírody
a krajiny, MMR, VaK Přerov, MěÚ
Kojetín, Město Kojetín) a docílit
smysluplné komunikace mezi všemi zúčastněnými na projektu obnovy kanalizace v Kojetíně. Na žádost
ČIŽP byl dendrologem - fytopatologem na dřeviny v ulici Sv. Čecha
a v ulici Palackého vypracován velmi pečlivý odborný posudek zohledňující hlavně zdravotní stav dřevin.
Zdravotní stav zmiňovaných dřevin
nebyl zcela bezvadný, ale na základě výsledku tohoto posouzení ČIŽP
označila zdravé a ekologicky cenné
stromy, jejichž pokácení je nežádoucí. V současné době není už tak

Poznámka
Aniž bych chtěl jakkoli polemizovat
s názory paní Věry Trávníčkové,
mám pro ni i pro občanské sdružení Stromy pro budoucnost tip ne na

důležité, kolik jednání a na jakých
úrovních proběhlo... Podstatné je,
že 19. 12. 2007 se konala na radnici
v Kojetíně prezentace změn v projektu obnovy kanalizace v ulici Sv.
Čecha, ke které bylo tentokrát přizváno i občanské sdružení Stromy
pro budoucnost o. s. I přes prvotní
tvrdošíjné stanovisko Města Kojetín,
že jiné technické řešení není možné
(s odvoláním na projektanta bylo publikováno v Kojetínském Zpravodaji
a také zasláno na adresu o. s.) dnes
můžeme s potěšením konstatovat,
že došlo ke shodě všech zúčastněných, bylo dosaženo kompromisu
- je nalezeno nové technické řešení (bezvýkopové protažení nového
potrubí) v místech, kde významné
stromy rostou a kde to stávající štola
umožňuje. Nejcennější dřeviny - tzn.
buky a duby budou zachovány. Tato
shoda dokazuje, že byl vyslyšen
hlas kojetínských občanů, dokládá
komunikaci a spolupráci státních orgánů, firmy - investora, statutárních
zástupců Kojetína a nevládní neziskové organizace.
V Kojetíně roste řada věkovitých
stromů, které vyžadují péči. Rozhodli jsme se proto uspořádat v na-

šem městě anketu STROM ROKU
2008. Hlavním organizátorem této
ankety je Nadace Partnerství, která
vítěznému stromu přispívá na péči
nezanedbatelnou částkou. Toto však
není jediným posláním ankety. Tím
hlavním je probudit dříve přirozený,
jednoznačně pozitivní vztah lidí ke
stromům. Vítězný strom místního
kola bude přihlášen do kola regionálního (organizuje Hnutí Duha Olomouc). Jistě se díváte kolem sebe
a už teď víte, který strom navrhnout.
Čekáme na vaše „kandidáty“. K přihlášení stromu do ankety je potřebné zjistit tyto údaje - druh a přesný
výskyt stromu, obvod jeho kmene
ve výšce 130 cm od země, uvítáme
i fotografii. Věříme, že se o zelené
obyvatele města budete i nadále zajímat. Jakékoliv informace, postřehy
a návrhy týkající se městské zeleně
a rovněž vaše tipy do ankety STROM
ROKU uvítáme na e-mailové adrese: stromyprobudoucnost@seznam.
cz, nebo na adrese sdružení Stromy
pro budoucnost, Kroměřížská 169,
Kojetín. A nezapomeňte, strom není
jen dřevo a listí, strom je partner.
Za Stromy pro budoucnost o.s.
Věra Trávníčková

strom roku, ale na osobu, která by
zasloužila titul „zachránce stromů“.
Jedná se o ředitele společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Přerov, pana
Ing. Miroslava Dundálka. Přístup
pana Dundálka, jako hlavní osoby in-

vestora, znamenal změnu v záměru
rekonstrukce kanalizace v prostoru,
kde nad stávající kanalizací rostou
stromy, o nichž je v článku psáno.

Společnost K. T. - Kalttech s. r. o. se sídlem v Chropyni
Je předním českým výrobcem therrmo-elektrických chladniček
pro užití v automobilech a při kempování.
Naše výrobky jsou prodávány ve všech zemích EU.
Z důvodu zvyšování výrobních kapacit
hledáme spolupracovníky na pozice:

operátor/operátorka
seřizovač
Kromě práce v moderním výrobním prostředí nabízíme:
dobré finanční ohodnocení, výkonnostní bonus, příspěvek
zaměstnavatele na stravování, mimopracovní aktivity.
Kontaktujte: telefonicky personální oddělení
nebo nás navštivte přímo v našem závodě.
K. T. - Kalttech s. r. o., Komenského 842, 768 11 Chropyně
Telefon: 573 329 862
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Jiří Šírek

Ve dnech 22. - 24. 2. 2008
se koná
v chovatelském areálu
v ulici Podvalí tradiční

Prodejní výstava
drobného zvířectva.
Pro veřejnost bude výstava
otevřena v pátek 22. 2. 2008
od 13.00 do 16.00 hodin,
v sobotu 23. 2. 2008
od 7.00 do 16.00 hodin
a v neděli 24. 2. 2008
od 7.00 do 11.00 hodin.
Srdečně zvou chovatelé
z Kojetína a okolí.
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Anketa
Plesová sezóna v Kojetíně je v plném proudu, a tak jsme neváhaly
a vypravily se do ulic zeptat se občanů, jestli plesy navštěvují, jak se jim
plesy líbí a co říkají na jejich kvalitu.

„Na plesy chodím a jsem s nimi spokojen“.
Martin Beránek, student gymnázia

„ Nedávno jsem byla na Mysliveckém
plese a byla jsem velmi spokojena.“
Barbora Pešová, učitelka na ZŠ

„V Kojetíně chodím na podnikatelský
ples a tam úroveň odpovídá tomu,
kdo tam chodí, takže jsem spokojena“.
Jana Zdráhalová, majitelka obchodu

„S úrovní plesů v Kojetíně jsem spokojená, i když nejsem zdejší, pár
plesů jsem navštívila a myslím si, že
takovéto akce Kojetín rozhodně potřebuje.“
Kateřina Komínková,
magistra v lékárně

„S úrovní plesů jsme spokojeny
a nejlepší ples je ten, co bude 25.
ledna!“
Lucie Michalová
a Martina Kaštilová,
studentky gymnázia

„Líbil se mi Myslivecký ples, ale velmi se mi líbí i plesy maturantů Gymnázia Kojetín.“
Renata Pěchová, učitelka na ZŠ

Z celkového počtu čtyřiceti oslovených lidí byla většina s plesy v Kojetíně spokojena. Mnozí by počet plesů zvýšili.
„Byl jsem na Mysliveckém plese
a ten byl velmi dobrý“.
pan Kristek

Anketu vypracovaly Adéla Hálková a Michaela Tejchmanová, studentky
sexty GKJ

Spinning v Kojetíně
Spinning je v současnosti jednou
z nejpopulárnějších forem sportovních aktivit zaměřujících se na to,
jak získat či udržet si štíhlou postavu
a zapracovat na své fyzičce.
Na kojetínské poliklinice funguje
spinning už nějaký ten pátek. Zašly
jsme za jednou z instruktorek, paní
Janou Zdráhalovou, a ptaly se jí, jak
je spokojená s návštěvností kurzů.

Dozvěděly jsme se, že návštěvnost
je celkem velká a že spokojenost panuje na obou stranách, jak na straně
návštěvníků, tak i trenérů.
Poté jsme se ptaly kolemjdoucích,
jestli ví o tom, že v Kojetíně funguje spinning, zda tam chodí, a pokud
ano, jak jsou spokojeni. Oslovily
jsme asi deset žen různého věku,
dvě z nich lekce spinningu pravidel-

ně navštěvují, ostatní odpověděly, že
o spinningu ví, ale že tam nechodí.
Propagace této aktivity je tedy, zdá
se, na dobré úrovni. A vy, pokud
máte zájem a chuť přispět ke kráse svého těla, spinning vyzkoušejte
také, třeba vás to bude bavit, tak jak
to baví naši paní učitelku biologie a
chemie, Petru Topičovou, která pravidelně chodí na spinning od září
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Spinning v Kojetíně
loňského roku. Zeptaly jsme se jí na
několik otázek: Proč jste se spinningem vůbec začala?
„Hrozně málo jsem se hýbala, vlastně skoro vůbec, a tak jsem se rozhodla, že změním svůj životní styl
a spinning je součástí této změny.“
Jak jste se o spinningu v Kojetíně dověděla?
„Od paní Zdráhalové z obchůdku na
náměstí. Byly jsme u ní nakupovat
s kolegyní Luckou a paní Zdráhalová úspěšně zalobovala ve prospěch
spinningu.“
Potkáváte se na spinningu i se svými
kolegyněmi či studentkami z gymnázia?
„Ano, na spinning se nechaly zlákal
paní Juřenová, Krejčířová, Thurze-

rová… a ze studentek tam vídám
nejčastěji holky z kvinty a od vás ze
sexty.“
Tak to vypadá, že spinning je doménou žen a slečen? Už jste tam potkala i zástupce silnějšího pohlaví?
„Ale ano, pár mužů tam chodí, sama
vím o dvou, třech. Ale určitě jsou
v menšině.“
Kolik bývá v průměru účastníků jedné lekce spinningu?
„Bývá nás tam nejčastěji kolem deseti.“
Vyhovuje vám tento způsob sportovní aktivity?
„Moc. Zkoušela jsem relaxovat na
kole, ale příliš mi to nevyhovovalo,
jisté partie těla mě bolely víc, než
jsem byla ochotná snášet. U spinnin-

gu tento problém odpadá, jsem s ním
maximálně spokojená.“
Dávají vám trenéři pořádně do těla?
„To si pište! Na konci mám úplně propocené tričko. Ale o to přece jde, dostat ze sebe stres, kalorie a vyčistit
si hlavu.“
Takže spinning doporučujete i ostatním?
„Jistě. Doporučuji ho všem, zpopularizovala jsem ho i mezi kamarádkami v Chropyni, které do Kojetína na
spinning začaly dojíždět se mnou.“

jištění, sociální program = bezúročné
půjčky atd.)
Co bude PROGRESS OK v Kojetíně vyrábět?
Z přiloženého grafu objemu výroby
jsou čitelné meziroční nárůsty a.s.
PROGRESS OK a pro rok 2009 je
firmou LIEBHERR potvrzen další
nárůst o 33 - 37% výroby oproti roku
2007 u jednotlivých výrobků. Protože
toto avízo jsme obdrželi již v předstihu, byla v Přerově realizována nová
hala o ploše 2.000m2 (investice za 50
mil. Kč), ve které se nyní po úspěšné
kolaudaci zahajuje provoz.
Z důvodů, že pracovníků strojních
profesí je velký nedostatek, byla
v roce 2008 v Kojetíně zahájena výstavba ubytovny pro 70 pracovníků,
které je nutno zajistit jak z tuzemska,
tak i ze zahraničí. Z minulosti víme, že
výrobní prostory v Kojetíně jsou dostatečně dimenzovány na podstatně
vyšší počty pracovníků, než je počet
pracovníků, který je v současné době
využívá.
Stejně jako ostatní výrobní firmy
v České republice se i my potýkáme
s nedostatkem zámečníků, svářečů
a obráběčů kovů. V nové hale v Přerově bude v první polovině roku 2008
instalována nová CNC horizontální
fréza, která bude vyžadovat programátory a obsluhu stroje se středoškolským vzděláním.
Rozhovor v roce 2002 vyzníval
v podstatě optimisticky, výsledek
však zdaleka takový nebyl. Nebude

se opakovat problém MDK?
Opakování problému MKD si nepřipouštíme, protože v současné době je
taková poptávka po našich výrobcích,
že musíme více než 25 % naší produkce zajišťovat cca u 10 kooperantů
od Plzně až po Ostravu. Pro představu uvádím, že každý měsíc expedujeme 120 kamionů dílů jeřábů.
V případě, že by se celosvětově snížil
zájem o strojní výrobky, zůstanou na
trhu takoví výrobci, kteří jsou cenově
přijatelní a plní kvalitativní a termínové požadavky. A mezi ně firma PROGRESS OK a.s. patří.
Historicky sahá spolupráce se světovým výrobcem jeřábů firmou
LIEBHERR až do roku 1991. Tehdy
v České republice začalo pro LIEBHERR vyrábět více než 20 firem
a z kvalitativních a termínových důvodů zůstali 3 výrobci, kteří se ale rozrostli do několikanásobných rozměrů.
Existují v areálu bývalých MDK
i jiné subjekty?
V objektu zůstala dřevařská firma
pana Hrabálka, se kterým máme nadstandardní sousedské vztahy.
V dlouhodobém záměru je možné, že
s přípravou dálnice (která bude velkou výhodou pro firmy v Kojetíně) se
využijí prostory areálu pro mezisklad
dílů jeřábů pro firmu LIEBHERR.
Děkuji Vám za rozhovor

Děkujeme za rozhovor.
A. Hálková a M. Tejchmanová,
studentky sexty GKJ

K situaci v MDK
V čísle 2/2002 vyšel rozhovor
s Ing. Vlastimilem Frélichem, který tehdy pracoval jako ředitel MDK
Kojetín. Mezitím však firma MDK
v Kojetíně skončila. Co se stalo
s podnikem, který léta vyráběl
a zdálo se, že se opět rozjíždí?
Co se stalo s podnikem MKD nevím
a ani to není předmětem mého zájmu.
Jaký je záměr firmy Progress OK
v Kojetíně?
Akciová společnost PROGRESS OK
převzala od 01.08.2007 více než 50
pracovníků, kteří pokračují ve výrobním programu předchozího nájemce
areálu. To znamená, že pokračuje
výroba rámů silničních válců německého zákazníka firmy HAMM AG.
Postupně se ve výrobních prostorách
zavádí výroba dílů jeřábů firmy LIEBHERR, která je hlavním výrobním
programem a. s. PROGRESS OK.
V případě, že s firmou HAMM AG
nedojde k dohodě o cenách od
01.07.2008, bude postupně převládat výroba dílů jeřábů LIEBHERR.
Hodně dobrých pracovníků z MDK
odešlo, jaké profese potřebujete
a kde je budete shánět?
Je pravdou, že hodně pracovníků
v posledních 5 letech odešlo, ale
část se jich vrací, protože respektují
stabilitu nového zaměstnavatele, tj.
a.s. PROGRESS OK (pevné výplatní
termíny mezd a další zaměstnanecké výhody jako 13. a 14. platy, stabilizační příplatky, penzijní a životní po-
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Odpovídal: Zdeněk Horák, ředitel
PROGRESS OK a.s.
Otázky kladl: Jiří Šírek
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Mateřská škola Kojetín
Leden v Mateřské škole
Kojetín
Začal nám nový kalendářní rok 2008
a my jsme hned v lednu přivítali
v obou mateřských školách „Kašpárka“ s maňáskovou pohádkou, ale
také za námi přijeli herci ze Šternberka s maňáskovými pohádkami:
„Šípková Růženka“, „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“ a „Zajíček, liška
a kohout“.
Ve středu 16. ledna 2008 již tradičně
zahájily děti z předškolních oddělení
saunování s relaxačním a dechovým
cvičením. Tento program bude pro-

bíhat až do konce března ve spolupráci s rehabilitačním střediskem na
poliklinice. Děti zde budou navštěvovat nejen saunu, ale pod vedením
rehabilitačních pracovníků budou
cvičit, provádět dechová cvičení, relaxační cvičení s využitím rehabilitačních pomůcek.
V průběhu ledna se děti z oddělení
„Pastelek“ vydaly s plnými baťůžky
dobrůtek pro zvířátka do polí ke krmelci s námětem: „Zvířátka, nechte
si chutnat!“. Cestou pozorovaly stromy a keře, zvířecí stopy, poslouchaly
hlasy ptáčků. V dálce viděly zajíce,
bažanty a na chvíli je mohly pozorovat. S veselou náladou se vrátily zpět

do MŠ. Rovněž využily zasněženého kopce za MŠ a prostory školní
zahrady k zimním radovánkám.
Současně se děti z oddělení „Rybiček“, „Srdíček“ a „Pastelek“ chystají
k zápisu do prvních tříd základních
škol. Všichni už se moc těší, že
z nich budou po prázdninách opravdoví školáci...
Také se však těšíme na měsíc, únor
kdy pro děti chystáme v obou MŠ
„KARNEVAL“, při kterém si všichni
zatančí a zahrají soutěživé hry, protože se blíží masopust a ten je obdobím masek a veselení!
vedení MŠ

Základní škola nám. Míru Kojetín
Chcete zvládnout PC?
Na únor - březen 2008 připravuje
naše informační centrum při škole
kurz „Základy práce s PC“ pro zájemce z řad veřejnosti.
Podle zájmu bude navazovat i vyšší
stupeň, kde bude možnost zvládnout
rozšířené základy práce s textem,
tabulkami případně prezentacemi.
Kurz je připraven do několika lekcí
(max. 10 hodin)
1. lekce - Základní části počítače,
počítačové programy.
2. lekce - Základy operačního systé-

mu, pojmy, ovládání a nastavení.
3. lekce - Uživatelské aplikace - textový editor, základní seznámení.
4. lekce - Uživatelské aplikace - internet, práce s daty.
5. lekce - Zabezpečení počítače
a jeho údržba.

První informativní schůzka se
uskuteční ve středu 13. února
2008 v 16.00 hodin.
Cena je stanovena na 70,- Kč/hodinu. Podrobnosti je možné dohodnout
přímo s lektorem. Kurz bude otevřen
při minimálním počtu 5 účastníků.

Při kurzu bude maximálně využito
vybavení učebny informatiky školy.
Účastníci obdrží manuál s jednotlivými lekcemi a literaturu. Dvouhodinové lekce se uskuteční v termínu
podle dohody účastníků (optimální
je středa od 16.00 hodin).

Kontakt: e-mail: zastupce@zsnammiru.kojetin.cz, telefon: 581762134
Lekce bude připravovat správce ICT
školy - Mgr. Zdeněk Šípek.
Těšíme se na vaši účast
Zdeněk Šípek – správce ICT školy

Koncert Abraka muzika ZUŠ Hranice na naší škole
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Jedete lyžovat?
Potřebujete půjčit lyžařskou výzbroj?
SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83 půjčuje lyže, hole a lyžáky.
Cena za komplet je od 40 do 80 Kč/den dle kvality.
Informace na tel. čísle: 731 483 561

Zápis nových žáků do prvních tříd
pro školní rok 2008 - 2009
se uskuteční ve čtvrtek a v pátek 7. a 8. února 2008.
Podrobnější informace dostanou rodiče na letáčku,
který vám bude doručen.
Pokud budete mít zájem o prohlídku naší školy,
můžete si ji dohodnout telefonicky nebo e-mailem přímo
s vedením školy.
Kontakt: tel: 581762134, Rudolf Pavlíček - ředitel
e-mail: reditel@zsnammiru.kojetin.cz
Zdeněk Šípek - zástupce ředitele
e-mail: zastupce@zsnammiru.kojetin.cz

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Zápis do 1. třídy
Ředitelství Základní školy Kojetín
Svatopluka Čecha 586 oznamuje:

Zápis do 1. třídy
bude proveden
ve čtvrtek 7. února
a v pátek 8. února 2008
od 15.00 do 17.00 hodin
v budově ZŠ Sv. Čecha.
Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny - klademe důraz na
to, aby žák byl vzděláván dle svých
schopností, podporujeme výchovu
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k vzájemné toleranci, kamarádství
a vzájemné pomoci. Pokud budou
mít rodiče požadavek výuky anglického jazyka od l. roč., lze tomuto požadavku vyhovět. Děláme vše proto,
aby se v naší škole žák cítil dobře
a bezpečně.
Děti se mohou účastnit plaveckého
výcviku již od l. ročníku.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které
1. září 2008 dovrší 6. rok věku. Není-li dítě po dovršení šestého roku
věku tělesně, nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce, může mu ředitelka odložit začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok. Žádost
je nutno doložit vyjádřením lékaře
a psychologa z pedagogicko-psy-

chologické poradny.
Vyšetření psychologa Vám na požádání může zajistit ředitelství školy. Žádost o odklad školní docházky
vydá ředitelka školy po zápisu do 15.
2. 2008.
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou do školy s dítětem,
přinesou jeho rodný list a doklad
o bydlišti (občanský průkaz jednoho
z rodičů).
Pokud se nemohou rodiče dostavit
z vážných důvodů k zápisu, mohou přijít do školy kdykoliv do 15. 2.
2008. (Lépe se domluvit telefonicky
581 762 284).
Olga Odehnalová, ředitelka školy
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Ohlédnutí za školní
akademií
Ve středu 16. ledna se uskutečnila
školní akademie, kterou připravili
žáci a učitelé Základní školy Svatopluka Čecha při příležitosti připomenutí 120 let od založení školy.
Na školní akademii jsme se připravovali již od podzimu a nutno říci,
že všichni zúčastnění přistupovali
k této akci velmi zodpovědně a s plným nasazením. Účinkovalo víc jak
120 žáků, jsem ráda, že jsme veřejnosti ukázali, jak šikovné děti na-

vštěvují naši školu. Plná sokolovna
a poděkování mnoha návštěvníků
bezprostředně po akademii se stalo
nejlepším oceněním pro žáky a učitele. Z dosaženého úspěchu jsme
měli velkou radost.
Prostřednictvím Kojetínského zpravodaje bych ráda poděkovala všem
učitelům, ostatním pracovníkům
a žákům školy, kteří přispěli ke vzniku této akce. Dokázali jsme, že nám
na naší škole záleží.
Olga Odehnalová, ředitelka školy

Přijměte pozvání
na výstavu prací žáků
Základní školy Kojetín
Svatopluka Čecha
ke 120. výročí založení školy
od 28. 1. 2008 do 29. 2. 2008
v galerii Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně.
Srdečně zvou
žáci a učitelé ZŠ

Gymnázium Kojetín
Předvánoční pohoda
aneb Nejen hudba
radost dává
Opět je za námi. Nejen práce, ale
i zábava na tradiční Vánoční akademii 21. prosince 2007. Znovu se
potvrdilo, že máme na škole spoustu
schopných talentů, kteří umějí spojit
obojí - práci i zábavu - k všeobecné
spokojenosti. Jako každý rok touto
dobou se ohlížíme a letos neuděláme výjimku, neboť se blíží Veřejná
akademie 2008 a chceme i touto
cestou pozvat k návštěvě.
Pojďme tedy letecky proběhnout
předvánoční nadílku, abychom si
udělali zběžnou představu. Beze-

sporu nejvíce bylo hudby. Hned
úvodní, už ne jen dívčí, komorní sbor
„Prima nota“ zanotoval několik písní,
z nichž hned ta první „Poslechněte lidé málo“ nás naladila vánočně.
Pak se trochu cestovalo se spirituály
„Were You There“ (Amerika), „Thuma mina“ (Afrika), s francouzskou
renesanční písní „Ce mois de mai“
až do Irska - tradiční píseň s českým
textem „Rozkvetlé zahrady mé lásky“
vystoupení ukončila. Hudba nás pak
zavedla ještě dále do doby barokní.
Purcellovu „Ciacconu“ předneslo
trio Monika Psotková, Josef Grygar
a Hanka Pavlíková. Působivý Bachův „Air“ pro flétnu jsme vyslechli
od Věry Klaudové a Aničky Trnkalové. Dva naši nejmladší účinkující dokázali, že v oblibě jsou i větší dechové nástroje, než je flétna. Adam Langer předvedl složitost hry na lesní
roh a Honza Jášek zahrál na pozoun
melodii „Život je jen náhoda“. Ani
Roman Panáček nechyběl se svým
akordeonem a přednesl „Menuet“ od
L. Mozarta. Ze sólových vystoupení
stojí za zmínku jistě i píseň „Fontána
lásky“, kterou za vlastního doprovodu na klávesy zazpívala Noemi Hru-

bošová. Důkazem skutečnosti, že
s naším vztahem k „živému“ zpěvu
to není tak špatné, jak by se mohlo
zdát, byla i hromadná pěvecká vystoupení. Nejdříve zpívali ruštináři
rusky „Jóločku“ - „Jedličku“ známou
z Mrazíka, angličtináři anglicky dvě
písně - „Wonderwall“ a „Merry Christmas everyone“ a už výše zmíněný
sbor zapěl francouzsky. I francouzština se u nás totiž od září učí. Dále
se pak studenti kvinty a 1. ročníku
ze specializace na HV pokusili ponořit do romské melodiky v čardášové písni „Joj, mamo, dado“. Všichni
měli zasloužený úpěch.
Kromě zpěvu se i tentokrát tancovalo. Viděli jsme street dance (Lucie
Justrová a Michaela Tejchmanová
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Gymnázium Kojetín
s hosty), hip hop (děvčata z kvarty
a 1. ročníku) i originálně pojatý taneční „mišmaš“ studentů ročníku
druhého. Hromadné pěvecko-taneční vystoupení připravili se svou vyučující na melodii písně „Holky z naší
školky“ chemici ze sexty a nazvali ho
„Prvky z naší tabulky“.
Součástí našeho setkání je vždy
čas na vyhodnocení aktivit za uplynulé období. Po vánočně laděném
vystoupení houslového tria Dominika Okruhlicová, Lucie Matějčková a Katka Trávníčková se přidaly
ještě další muzikantky a hymnickou
písní „Narodil se Kristus Pán“ bylo
uvedeno více jak půl hodiny trvající
oceňování vítězů v soutěžích, které
proběhly od začátku roku. Završením této části je vždy neodmyslitelné slavnostní slovo ředitelky školy
s přáním do nového roku.

Naše setkání mělo jako vždy části
tři, a tak pro úplnost o tom, co dosud řečeno nebylo. Viděli jsme ještě
Kláru Ligurskou při přednesu tematicky přiléhavé básně s názvem „Hudebnice“, krev rozproudilo ďábelské
vystoupení nazvané „Duo diabolo“
- Zdeněk Modlitba a Martin Chytil.
Celým programem nás provázelo
kvarteto konferenciérů - Nikola Karhánková a Milan Ligač, Nikola Javůrková a Martin Hudec. Vždy šarmantní a noblesní vystoupení mažoretek Šarm Kojetín - studentek naší
školy - ukončilo působivě jeden blok
programu.
Stalo se už dobrou tradicí, že v závěru akademie bývá divadlo. I tentokrát studenti septimy a kvinty
nezklamali a připravili si ironickou
pohádkovou koláž s realistickými
prvky, možno-li to tak charakterizovat, a nazvali ji „Pohádky z Pytlíkovy
kapsy“. Za všechny z tvůrčího týmu
lze snad opět jmenovat autorskou
dvojici Hanka Hásová a Jakub Šírek.
O tradičně netradičním pojetí může
například něco vypovědět maličkost, že vypravěčem je Pytlík, který
je ovšem celou dobu umístěn v pytli
a má tak velmi omezené teritorium
působnosti. Podobně pojatých motivů je v tomto divadelním kuse více,

i proto je jej třeba vidět.
Hudbou jsme začínali a závěr patřil
Mistrům hudebních nástrojů. Kytarista Petr Vitík ze sekundy si pozval
bratra Radka (klávesy) a zahráli společně čtyři skladby od známých rockových osobností. Na úvod to byla
například Schelingerova instrumentálka „Hudba radost dává“. Té bylo
tentokrát opravdu dost. K melodii
M. Oldfielda „Moonlight Shadow“ se
přidaly Noemi Hrubošová a Kristýna
Odložilíková a příjemně nečekaně
oživily insrumentální vystoupení.
Závěrem můžeme všechny zájemce ujistit, že o to nejlepší ze zmíněné přehlídky nepřijdou, přijdou-li 6.
března 2008 v 17.00 hodin na Veřejnou akademii 2008 do Sokolovny Kojetín. Srdečně zveme nejen
všechny rodiče a přátele školy. Bude
se na co dívat. Miroslav Matějček

Gymnázium Kojetín pořádá

VEŘEJNOU AKADEMII K 15. VÝROČÍ VZNIKU ŠKOLY
Uskuteční se 6. března 2008 v 17.00 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Program: zpěv a hudba instrumentální, moderní a klasický tanec, krasojízda na kole,
hudba jazzová a rocková, Pohádky z Pytlíkovy kapsy (studentské divadlo).
Součástí akademie bude výstavka výtvarných prací studentů školy.
Vstupné dobrovolné + povinná místenka 10,- Kč. Srdečně zvou studenti a učitelé Gymnázia Kojetín.

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Akce, které se konaly
Přebor města Kojetína - stolní tenis
Proběhl na ZŠ nám. Míru dne 26. listopadu 2007. Účastnily se ho chlapci
a dívky ze ZŠ nám. Míru, ZŠ Sv. Čecha a z Gymnázia Kojetín.
Výsledková listina:
Dívky 6. - 7. ročník: 1. místo Monika
Vyoralová (ZŠ nám. Míru), 2. místo Monika Koláčná (ZŠ nám. Míru),
3. místo Michaela Štěpánková (ZŠ
nám. Míru).
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Chlapci 6. - 7. ročník: 1. místo Šťastný Jan (ZŠ Sv. Čecha), 2. místo Lukáš Langer (ZŠ Sv. Čecha), 3. místo
Jiří Mlčoch.
Dívky 8. - 9. ročník: 1. místo Margita Šiváková (ZŠ nám Míru), 2. místo
Anna Škařupová (ZŠ nám. Míru), 3.
místo Tereza Gambová (ZŠ Sv. Čecha).
Chlapci 8. - 9. ročník: 1. místo Jan
Raiz (ZŠ nám. Míru), 2. místo Josef
Červeňák (ZŠ Sv. Čecha), 3. místo
Jan Zlámal (ZŠ nám. Míru).
Blahopřejeme!

Čertoviny
Dne 6. prosince 2007 proběhla
v prostorách sálu VIC Kojetín akce
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Čertoviny. Zúčastnilo se 28 hrůzu nahánějících čertíků, ti se mohli zapojit
do pekelných soutěží, např. převoz
pekelných uhlíků, hod do pekelného kotle a mnoho dalších. Proběhla
také dětská diskotéka s přehlídkou
čertovských kostýmů a vyhlášením
o nejlepšího čerta.

Vánoční turnaj v Bowlingu
Sedmnáct dětí ze ZŠ nám. Míru se
dne 14. prosince 2007 utkalo ve Vánočním turnaji v Bowlingu, v restauraci Bowling city u pana Meduny,
který dráhy propůjčil sponzorským
darem. Děkujeme za vstřícnost
a podporu. Děti bojovaly v kategoriích ml. žáci 6. - 7. ročník, ml. žákyně
6. - 7. ročník, st. žáci 8. - 9. ročník,
8. - 9. ročník st. žákyně. Každý
z účastníků hrál deset her a hrálo se

Akce na únor
1. února 2008
Výlet do Aqua centra ve Vyškově
(pololetní prázdniny)
13. února 2008
Zimní slavnosti - přehlídka
zájmových útvarů
Vyhlášení výtvarné soutěže
„Můj strom“, „Můj les“

Připravujeme:
8. března 2008
Hanácká písnička
Okrskový turnaj ve vybíjené
Výukové programy z oblasti
výchovy k zodpovědnému partnerství a sexuálnímu zdraví
Preventivní programy zaměřené
na protidrogovou tématiku

na dvě kola. Vítězům byl předán diplom a sladká odměna.
Výsledková listina:
ml. žáci 6. - 7. ročník: 1. místo Nicolas Jendřišák, 2. místo Tomáš Bradna, 3. místo Antonín Kuchař.
ml. žákyně 6. - 7. ročník: 1. místo
Tereza Hajdová, 2. místo Hanka Morongová, 3. místo Darja Hnízdilová.
st. žáci 8. - 9. ročník: 1. místo Tomáš
Hromada, 2. místo Leoš Ptáček,
3. místo Jaroslav Buchta.
st. žákyně 8. - 9. ročník: 1. místo Simona Matysíková, 2. místo Margita
Šiváková, 3. místo Veronika Pavlíčková.
Turnaj ve Florbalu - ZK Florbal I.
Dne 13. prosince 2007 odehráli
hoši ze zájmového kroužku Florbal
I. předvánoční turnaj. Sami si tak
mohli ověřit zápasové nasazení
a nadšení. Z vítězství se radoval tým
„modrých“ ve složení Martin Kubalík,
Martin Jež, Matouš Čanda, Martin
Koplík.
EKO-KOM
Od září 2007 do prosince proběhly
ve spolupráci s firmou EKO-KOM
ekologické výukové programy pro
děti mateřských a základních škol

mikroregionu Střední Hané na téma
„Třídění odpadů“.
Programu se účastnilo od září 2007
do prosince 2007 - 1059 dětí.

Keramika pro ZŠ
Práce s keramickou hlínou je stále oblíbenou tvořivou činností dětí
i dospělých. Od 21. do 23. listopadu
navštívily keramickou dílnu děti ze
základních školy ZŠ nám. Míru.

Jarní prázdniny 2008
„Happy Feet“
25. 2. - 29. 2. 2008
příměstský tábor v Kojetíně pro děti od 1. třídy
„Jarňáky“ Marťa
25. 2. - 29. 2. 2008
Tábor pro rodiče a děti
Kunčice pod Kralickým Sněžníkem

KDE NÁS V LÉTĚ NAJDETE
7. 7. - 11. 7. 2008
Léto na zámku – poznávání tajů a krás Luhačovic,
tábor pro děti od 3. třídy
20. 7. - 2. 8. 2008
Letní tábor/Nejdek - Stroj času, tábor pro děti od 1. třídy
17. 8. 2008 „MOŘSKÝ SVĚT“ tradiční hodové soutěže pro děti
18. - 22. 8. 2008
„Na Vlnách odvahy a dobrodružství“
letní příměstský tábor pro děti od 1. třídy
Informace: MěDDM Kojetín
Masarykovo nám. 52, tel. 581 76 24 98
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Kam za kulturou

Plesová sezóna 2008
8. února 2008 (pátek)

1. března 2008 (sobota) - 20.00 hodin

pořádá Gymnázium Kojetín

pořádá MěKS Kojetín
K tanci a poslechu hraje: brněnská country kapela
Starý fóry a country kapela Merylen
O vystoupení a zábavu se postará: taneční country
skupina Lucky While při MěKS Kojetín a další
Občerstvení zajištěno firmou Dušan Meduna Kojetín
(pravé kovbojské speciality)
Slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč
Předprodej vstupenek na VIC Kojetín od 1. 2. 2008

Ples Gymnázia Kojetín
16. února 2008 (sobota) - 20.00 hodin

Tradiční Hanácké bál

pořádá NS Hanácká beseda při MěKS Kojetín
K tanci a poslechu hraje: Krojovaná dechová hudba
Věrovanka se vstupy popmusic
a Cimbálová muzika Dubina.
Na plese vystoupí: Dětský hanácký soubor Sluníčko
Kojetín, Hanácký soubor Kosíř z Kostelce na Hané,
Národopisný soubor Hanácká beseda Kojetín
Občerstvení zajištěno!
Slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč.
Předprodej vstupenek na VIC Kojetín od 4. 2. 2008

COUNTRY BÁL

8. března 2008 (sobota)

Dětský karneval

pořádá SRPŠ při ZŠ Sv. Čecha Kojetín

23. února 2008 (sobota)

DRAČÍ PLES

místo konání: Sokolovna Kojetín

KAM ZA KULTUROU
V BŘEZNU 2008

Městské kulturní středisko Kojetín
vyhlašuje pro všechny dívky ve věku 16 – 26 let

pořádá Kanoistika Kojetín

Tradiční krajská soutěžní přehlídka městských
amatérských divadelních souborů
s přímým postupem na národní přehlídku
Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč

16. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ
DIVADELNÍ KOJETÍN 2008
11. – 16. března 2008
Sokolovna Kojetín

3. ročník hip-hop & d´n´b indoor festu

RES PUBLICA VOL. 3

Hip Hop Stage - Jay Diesel, Disgrafix, Illuzionists
DJ´s: Opia, Maztah, Chocolatic, Era
Drum´n´Bass Stage - DJ‘s: Bek, Berthold, Gyd, Helm,
Proky, Ramires
pátek 21. března 2008 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 130 Kč

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
MĚSTA KOJETÍN ZA ROK 2007
úterý 25. března 2008, Sokolovna Kojetín
Pro všechny ženy a dívky

CVIČME V RYTME CELÝ DEN

sobota 29. března 2008, Sokolovna Kojetín
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1. ročník Miss
Mikroregionu Střední Haná 2008

Finále soutěže proběhne 17. května 2008
v sále Sokolovny Kojetín
Program: Módní přehlídka, volná disciplína,
promenáda v plavkách, vyhlášení Miss Mikroregionu
Střední Haná 2008
Základní podmínky k účasti:
Trvalé bydliště v Mikroregionu Střední Haná
(Chropyně, Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Němčice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice
a Záříčí)
Věková hranice: 16 - 26 let
Vyplnění přihlášky a její odevzdání
Dvě fotografie
(ne starší 1 rok, obličej + celá postava)
Na vítězku čekají hodnotné ceny!

Vítězka má zajištěn přímý postup
na Miss Brno!!!
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2008
Přihlášku získáte na Městském kulturním středisku
Kojetín, nám. Republiky 1033 (Sokolovna), na Vzdělávacím a informačním centru Kojetín, Masarykovo nám.
8 (Okresní dům) nebo na www.kojetin.cz/meks.
Bližší informace na telefonu: 581762046, 774001405
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MěKS Kojetín informuje
Vzdělávací
a informační centrum
kojetín
nabízí:
DŘEVĚNÉ HRAČKY
ZVÍŘÁTKA
různé druhy
Cena: 35 - 40 Kč/ks

Vyhlášení
výtvarné soutěže

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KOJETÍN

Tvůrčí skupina Signál 64
při MěKS Kojetín vyhlašuje

upozorňuje na připravovanou

BESEDU S CESTOVATELI
JIŘÍM MÁROU
A
ŠTEFANEM KUNOU

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
PRO MLADÉ TALENTY

KERAMICKÉ OBRÁZKY

kostel, radnice, okresní dům
autorky Ivany Bělařové

Cena: 100 Kč/ks

POHLEDNICE
MĚSTA KOJETÍN
různé motivy
Cena: 3 Kč/ks
VIDEOKAZETA FIFESI
tvůrčí skupiny Signál 64
Cena: 150 Kč
KERAMICKÉ HRNÍČKY,
KORBELY, ZVONEČKY
Cena: různá
ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ!

na téma: „Svět kolem nás!“
1. věková kategorie:
do 10 let
2. věková kategorie:
10 - 15 let
2. věková kategorie:
nad 15 let
Podmínky:
- Své práce (obrázky, fotografie, keramika,…) můžete
nosit a odevzdat na MěKS
Kojetín do 30. června 2008.
- Práce musí být označeny
jménem, adresou a věkem,
případně názvem díla.
- Porota, složená ze členů
tvůrčí skupiny Signál 64,
vybere nejlepší práce, které
budou oceněny a vystaveny
v galerii VIC Kojetín ještě
v roce 2008.

NOVÝ ZÉLAND
ZEMĚ PROTINOŽCŮ
Část II. – JIŽNÍ OSTROV
Beseda se připravuje na středu
12. března 2008 v 17 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevírací doba
Městské knihovny Kojetín:
Dětské oddělení a provoz internetu:
pondělí, úterý 13 - 16 hodin
středa 13 - 17 hodin
Dospělé oddělení
a provoz internetu:
úterý, čtvrtek 8 - 12 a 14 - 17 hodin
pátek, sobota 8 - 12 hodin

Zájezdy v roce 2008 ve spolupráci
s CK Marion tour Kroměříž
16. února 2008
ANGELIKA – muzikál
Cena: 870 Kč
16. února 2008
Albrecht z Valdštejna
a jeho doba - výstava
Cena: 580 Kč

23. února 2008
ANGELIKA – muzikál
Cena: 1070 Kč
GALILEO - muzikál
Cena: 1120 Kč

1. března 2008
Tři mušketýři
Cena: 1120 Kč

23. února 2008
Velký Meder - termální koupaliště
Cena: 580 Kč

16. února 2008
Termální lázně v Györu
Cena: 640/580 Kč

1. března 2008
Čardášová princezna
(Praha - Karlín)
Cena: 1170 Kč

15. března 2008
Velký Meder – termální koupaliště
Cena: 580 Kč
16. března 2007
Lord of The Dance
Cena: 1020 Kč
Informace a přihlášky:
Městské kulturní středisko Kojetín

Městské kulturní středisko Kojetín
nabízí k pronájmu

Městské kulturní středisko Kojetín
nabízí k pronájmu

prostory v Husově ulici (přízemí)

KD Popůvky (bývalé potraviny)

volné od dubna 2008

volné od února 2008
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Charita Kojetín
Charita Kojetín děkuje
a informuje
V sobotu 5. ledna 2008 v dopoledních hodinách se v Kojetíně a okolních vesnicích uskutečnila „Tříkrálová sbírka“, jejímž organizátorem je
Charita Kojetín.
Do ulic města a obcí vyšlo celkem 30
skupinek koledníků, z toho v samotném městě Kojetíně 16.
Díky Vaší štědrosti bylo vybráno celkem 93 043,- Kč.

Podle jednotlivých obcí byl výsledek
následující:
Kojetín		 46 648,00 Kč
Křenovice		 10 306,00 Kč
Měrovice n. H.		 4 559,50 Kč
Uhřičice		 8 278,50 Kč
Polkovice		 11 152,00 Kč
Lobodice		 9 270,00 Kč
Stříbrnice		 2 829,00 Kč
Děkujeme všem, kteří otevřeli dveře
našim koledníkům a přispěli jakou-

koliv částkou do našich pokladniček.
Tato částka byla odeslána na společné celorepublikové konto sbírky,
kde dojde k rozdělení na humanitární pomoc do zahraničí a větší část
se pak vrátí zpět naší charitě. Jak
s vrácenou částkou naložíme se dozvíte ke konci roku.
Ještě jednou také děkujeme všem
malým koledníkům a vedoucím skupinek za pomoc, bez které bychom
se neobešli.
Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

DŮM SVATÉHO JOSEFA CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín
Tel. 581 76 21 60 , mob. 720 126 475, e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR 2008

Nabídka je určena všem seniorům. Jste zváni vy všichni, kteří jste sami doma, jste nemocní,
cítíte se zbyteční, neužiteční, 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,
zkušenosti a dovednosti, nebo si jen tak povídali při šálku kávy nebo čaje.
Uvítáme vaše návrhy a podněty.
pátek 1. 2. 2008 v 9.00 hodin
TRÉNINK PAMĚTI
Tentokrát se zaměříme na procvičování paměti na telefonní čísla.

středa 27. 2. 2008 v 9.00 hodin
ARANŽOVÁNÍ
Ještě jedenkráte vytváříme
dekorace ze sušených květin.

úterý 5. 2. 2008 v 13.30 hodin
NEŽ SKONČÍ MASOPUST
a než se pochová basa, ještě si
trochu zazpíváme a zatančíme.
pátek 8. 2. 2008 v 9.00 hodin
ARANŽOVÁNÍ
Na dřevěný podklad dekorace ze
sušených květin na zeď i na stůl.

pátek 29. 2. 2008
NÁVŠTĚVA LÁZNÍ KOSTELEC
Jednodenní pobyt v lázeňském
centru u Zlína, které se specializuje
na nemoci kůže a pohyb. aparátu
doprava + procedury do 500,- Kč.
Zájemci přijďte se osobně domluvit
NEJPOZDĚJI do 12. 2. 2008.

středa 13. 2. 2008 v 10.00 hodin
PŘEDCHÁZENÍ TRESTNÉ
ČINNOSTI PÁCHANÉ
NA SENIORECH
Přednáška pracovníků Okresního
ředitelství Policie Přerov zaměřená
na informování starších
spoluobčanů o způsobech ochrany
proti podvodnému
a násilnému chování druhých.

NABÍDKA STÁLE PLATÍ
V listopadu 2007 jsme zahájili pletení obvazů pro malomocné léčené
v nemocnicích v Indii i jinde ve světě. Pokud máte zájem a baví Vás
pletení, můžete si k nám přijít pro
přízi a doma se v tom nevlídném
zimním čase zabavit touto velmi
prospěšnou prací pro pomoc
druhým - těžce nemocným.

čtvrtek 14. 2. 2008 od 12.00 hodin
PEDIKÚRA
Noví zájemci nahlaste se předem,
sebou ručník a přezůvky.
pátek 15. 2. 2008 v 9.00 hodin
TRÉNINK PAMĚTI - SUDOKU
Luštíme sudoku – zveme odborníky
i úplné nováčky v této činnosti
výborně napomáhající udržení
dobrého logického myšlení a paměti
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Každé úterý od 9.00 hodin hodinové
zdravotní cvičení pod vedením cvičitelky. Vhodné oblečení a obutí.
Každé pondělí a čtvrtek
od 9.00 hodin duchovní setkávání.
Dovoz a odvoz na programy
zajistíme po předběžné domluvě
na telefonních číslech
581 76 21 60 nebo 720 126 475.

Dle Vašeho zájmu zajistíme masáže krční páteře, kadeřnici, koupel
v bezbariérové sprše, pomůžeme
při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
V rámci Půjčovny zdravotních pomůcek zapůjčíme různé pomůcky
(polohovací postel, antidekubitní
matraci, vozíky, sedačky do vany
a do sprchy, chodítka, toaletní křesla atd.)všem potřebným. Obzvláště
vhodné je zapůjčení při krátkodobé
potřebě po úraze, operaci apod. Zapůjčení je ale možné i dlouhodobě.

Valná hromada

Honebního
společenstva
Morava Kojetín
se koná dne

1. března 2008
ve 13.00 hodin
v areálu bývalého
školního statku
v Kojetíně,
nyní areál HG Stylu.
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TJ Sokol Kojetín - oddíl volejbalu
Oddíl žen TJ Sokol Kojetín odehrál
12. ledna 2008 v Tovačově 1. turnaj
v rámci zimní soutěže Krajského poháru žen. Do soutěže se přihlásila
družstva TJ Sokol Kojetín, TJ Sokol Olomouc – Nové Sady, TJ Sokol Troubky, TJ Sokol Bohuňovice a
SK Velká Bystřice. Soutěž se hraje
turnajovým způsobem a vždy má
1 družstvo volno, v 1. kole turnaje
mělo volno družstvo TJ Sokol Troubky. Soutěž bude dále pokračovat 27.
ledna 2008 v Olomouci, 10. února
v Troubkách, 23. února v Bohuňovicích a poslední turnaj se uskuteční
8. března ve Velké Bystřici.

Výsledky 1. kola turnaje:
1
9:00
Kojetín : Velká Bystřice
2
10:30
Olomouc : Bohuňovice
3
12:00
Bohuňovice : Velká Bystřice
4
13:30
Kojetín : Olomouc
5
15:00
Olomouc : Velká Bystřice
6
16:30
Kojetín : Bohuňovice
Tabulka soutěže po 1. turnaji:
p. družstvo
utkání
1. TJ Sokol Kojetín
3
2. TJ Sokol Olomouc - Nové Sady 3
3. SK Velká Bystřice
3
4. TJ Sokol Bohuňovice
3
5. TJ Sokol Troubky
0

V
3
2
1
0
0

P
0
1
2
3
0

2:0
2:0
0:2
2:0
2:0
2:0

S
0
0
0
0
0

(22,17)
(8,12)
(-13, -17)
(14,19)
(16,16)
(21:11)

sety
míče body
6:0 150:104 6
4:2 133:102 5
2:4 121:130 4
0:6 82:150 3
0:0
0:0
0
A. J.

TJ Sokol Kojetín - oddíl tenisu
Malé ohlédnutí v obrazech
za tenisovou sezónou uplynulého roku. Vybíráme ty
nejdůležitější
okamžiky
celé sezóny, mezi které patří určitě Sokol Cup, turnaj
čtyřher nebo Veterán Cup.
Na následujících fotografiích přinášíme záběry.
Jiří Šírek

Výborný pohyb a razance ve všech
úderech jsou hlavní zbraní R. Gamby

Po finále Sokol Cupu 2007 - vítěz
R. Gamba a druhý A. Šírek

Vítězové open turnaje ve čtyřhrách
Z. Dravecký a A. Šírek

Obouručný bekhend A. Šírka je nepříjemný pro každého soupeře

Vítězem Veterán Cupu 2007 se stal
J. Šírek
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Církev československá husitská
Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké
duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském, našemu národu pak zachován jest
hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

Náboženská obec Kojetín a Tovačov
Program setkání v únoru 2008
„Slyš, Izraeli: Hospodin, náš Bůh, jest jeden! Proto budeš milovat Hospodina, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou.“ Dt 6,4-5 (NBK)

3. , 10. , 17. a 24. 2. 2008 (neděle)
Bohoslužby
od 10.00 hod. v Husově sboru

6. , 13. , 20. a 27. 2. 2008 (středa)
Modlitba Taizé
od 18.00 hod. v Husově sboru

4. , 11. , 18. a 25. 2. 2008 (pondělí)
Duchovní výchova
od 13.30 hod. na ZŠ Svat. Čecha (9. A)

7. , 14. , 21. a 28. 2. 2008 (čtvrtek)
Biblická hodina
od 18.00 hod. na faře
(Družstevní 1305)

5. 2. 2008 (úterý)
Biblická hodina
od 15.00 hod. v DD Tovačov (společenská
místnost)
6. , 13. , 20. a 27. 2. 2008 (středa)
Duchovní výchova
od 13.30 hod. na ZŠ Sladovní ul. (8. tř.)

10. 2. 2008 (neděle) Bohoslužby
od 8.15 hod. ve Skalce
(sál Obecního domu)
17. 2. 2008 (neděle) Bohoslužby
od 8.15 hod. v Polkovicích
(obřadní síň Ob. úřadu)

Změna programu vyhrazena. Podrobnější informace a aktuální časy konání setkání
i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz
Doba postní začíná středou 6. února. Zopakujme si
proto desatero Božích přikázání, jak je pro nás zapsáno v Deuterinomiu, páté knize Mojžíšově, kapitole páté.
Bůh řekl: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví. Neměj žádné bohy
kromě mne.
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi,
dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim
a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího
i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji
milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal
Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat
všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku,
zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat
žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani
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tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách ať si odpočine
spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj,
že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh,
tě odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní
den.
Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,
ať jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává
Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabíjej.
Necizolož.
Nekraď.
Nelži o svém bližním.
Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému
bližnímu jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani
osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.
Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jděte po
cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete
mít dlouhý a šťastný život na zemi..“
Dt 5,6-21.32-33 (NBK)
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Historické fotografie Kojetína

Cvičení Sokola na sokolské zahradě dne 14. 6. 1936. Za cvičenci je vidět oplocený tenisový kurt, dále vzadu stojí
stodoly na místě dnešních činžáků v Nové ulici.

Nákres tzv. Kroměřížské brány z poloviny 19. století.
Vlevo tehdejší špitál, dále horní část fary, v pozadí farní
kostel a uprostřed škola, předchůdce dnešní ZŠ v ulici
Svat. Čecha, která slaví 120 let od postavení.

Interiér synagogy z dob, kdy byla využívána k židovským
náboženským obřadům.

Dřevěné sochy umístěné ve výklenku jižní části kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Sochy pocházejí z poloviny
18. století a představují výjev Ježíšovy modlitby v Getsemane. Nyní deponovány v muzeu na Vzdělávacím
a informačním centru.

Pohlednice zobrazující nám. Míru, dříve Radniční náměstí, v prvních letech 20. století.
Vybral a uspořádal Jiří Šírek
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Vítání občánků
V sobotu 12. ledna 2008
byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města
Kojetín tyto děti

Pavla Košťálková

Markéta Čurejová

Lenka Janíčková

Matěj Wohlrab

Natálie Žigová

Blahopřání
Na Nový rok, 1. ledna 2008 se dožil 96 let
nejstarší občan našeho města

pan František Smažinka.
Popřát mu vše nejlepší do dalších let přišli 4. ledna 2008 zástupci komise
pro občanské záležitosti a místostarosta města.
Pan Smažinka se těší dobrému zdraví
a je ve výborné fyzické i psychické pohodě.
Se svou ženou Josefou budou v květnu slavit již 67 let společného života
a jsou tak nejdéle spolu žijícím párem v Kojetíně.
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a další léta!
Dne 12. ledna 2008 se dožila svého životního jubilea 80 roků

paní Jiřina Doleželová rozená Beranová.
Za její obětavost a lásku jí přejí do dalších let pevné zdraví
dcera Jarmila s manželem, vnuci Petra, Zdena s manželem,
Joža s přítelkyní, pravnuci Michalka, Nikolka, Dušan, Daniel a Deniska.

Vzpomínka
Dne 24. ledna uplynul rok od úmrtí

„kapitána“ Lubomíra Juřena
S láskou vzpomínáme.
Rodina a přátelé.
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