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Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008
V roce 2008 budou současně probíhat na území města
a nejbližším okolí 3 akce, které ovlivní průjezdnost a to:
- dostavba a rekonstrukce kanalizace, jejímž investorem
jsou Vodovody a kanalizace Přerov a.s.,
- oprava silnice II/367 Bedihošť - Kojetín, jejímž investorem je Olomoucký kraj,
- vybudování křižovatky na I/47 k novému nájezdu na dálnici D1 jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Z těchto důvodů je již uzavřena silnice II/367 od mostu přes
řeku Hanou po křižovatku se silnicí I/47. Objízdná trasa
je vedena po silnici přes místní část Popůvky do Kojetína
a v Kojetíně po ulicích Křenovská, Vyškovská a Palackého
nebo Svatopluka Čecha s napojením na II/367. Tato uzavírka bude do 1. 8. 2008.
Od května 2008 je plánovaná úplná uzavírka ulice Palackého z důvodu dostavby a rekonstrukce kanalizace
a později částečná uzavírka ulice Vyškovské. K objízdné
trase bude využita komunikace mezi ulicí Padlých hrdinů
a Křenovskou kolem průmyslové zóny, ulice Kroměřížská
a ulice Podvalí.
Protože povolení uzavírek silnic vydává svým rozhodnutím
v rámci příslušnosti Magistrát města Přerova, bude Město
Kojetín alespoň koordinovat termíny uzavírek a trasy objížděk na území města Kojetín tak, aby provoz na silnicích

v Kojetíně byl pokud možno plynulý.
Aktuální informace o uzavírkách jsou zveřejněny v aktualitách na

www.kojetin.cz

Marcela Formánková
foto: STRABAG a. s.
z opravy Kroměřížské ulice v březnu 2008
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Reakce na „Otevřený dopis MO ODS ke schválenému rozpočtu“
Vážení zastupitelé
Města Kojetín
a vážení spoluobčané,
k napsání tohoto vyjádření mě přiměl
otevřený dopis MO ODS, zveřejněný
v minulém Kojetínském zpravodaji
č. 3, přestože upřednostňuji osobní komunikaci a nejsem zastáncem zviditelňování se prostřednictvím, byť jen místního zpravodaje.
Po přečtení tohoto dopisu jsem nabyla vědomí, že „pisatel“ je úplně
mimo realitu, co se týká rozpočtu
a také hospodaření Města Kojetína.
Zaráží mě jedna skutečnost, že MO
ODS měla svých 5 zástupců, kteří se dne 21. ledna 2008 zúčastnili
tříhodinového jednání finančního
výboru zastupitelstva města, kde
byli podrobně (položkově) seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2008
v oblasti příjmů, výdajů a financování. Domnívala jsem se, že získané
přesné a podrobné informace týkající se sestavování návrhu rozpočtu
Města Kojetína na rok 2008 budou
takto prezentovat ve svém okolí.
Výše zmíněný otevřený dopis tomu
však nenasvědčuje, proto zde uvedu
jen několik zásadních věcí, se kterými nemohu souhlasit:
1) Schválený rozpočet na rok 2008
je vyrovnaný a není v něm zapojený
kontokorentní úvěr.
2) Daňové příjmy se od roku 2004
každoročně zvyšují a právě předpokládaný nárůst daňových příjmů
na rok 2008 činí 8,5 mil. Kč, ale do
schváleného rozpočtu města na rok
2008 je zahrnuto jen 6 mil. Kč. Z jednoduchých čísel je zřejmé, že v rozpočtu města je rezerva v daňových
příjmech cca 2,5 mil. Kč. Tento trend
při sestavování i dřívějších rozpočtů
byl uplatňován, důkazem toho jsou
výsledky hospodaření města za rok
2007, kdy daňové příjmy byly přeplněny o 2,2 mil. Kč. Dále je třeba
vědět, že i po tom, co byl přijat zákon
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, se u obcí a krajů očekávají
meziroční nárůsty daňových příjmů.
- rok 2008 - dopad reformy je pro
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město pozitivní,
- rok 2009 - dopad reformy bude
kompenzován poskytnutím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu,
- rok 2010 - dopad reformy bude řešen novým zákonem o rozpočtovém
určení daní (předpoklad účinnosti
zákona od 1. 1. 2010).
Z výše uvedeného jasně vyplývá,
že u daňových příjmů se nepředpokládá žádný pokles, jak “pisatel“ uvádí, ba právě naopak.
3) Výdaje v rozpočtu jsou každoročně podrobovány velké diskusi
v pracovní komisi pro sestavování
rozpočtu. Nevím kde „pisatel“ vzal
tu drzost, že zveřejňuje nepravdivé
údaje, které nejsou ničím podložené. Pokud chtěl veřejnost pravdivě
informovat, měl si přesné údaje zjistit na finančním odboru Městského
úřadu Kojetín. Opět uvedu věci na
správnou míru:

až 12 let vytvořilo „finanční rezervy“
v peněžních fondech rozvoje bydlení. Jsou to jednak zůstatky bankovních účtů k 31.12.2007 ve výši 1,925
mil. Kč (finanční prostředky ihned
k dispozici) a půjčené finanční prostředky na opravy domů a bytů v celkovém objemu 3,094 mil. Kč, které
se budou městu postupně do 3 až
5 let vracet formou splátek. Protože
o půjčky z těchto fondů je z řad obyvatel Kojetína malý zájem, proto část
finančních prostředků město zapojuje do rozpočtového hospodaření
a využívá je na opravy svého vlastního bytového fondu.
Závěrem bych chtěla sdělit všem
občanům Města Kojetín, že veřejné
finanční prostředky jsou podrobovány přísné kontrole, která vyplývá
ze zákona 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.

- dluhová služba Města Kojetín za
rok 2007 je 7,06 %, kdy MF ČR hodnotí tento ukazatel tak, že až do výše
30 % se jedná o bezproblémová
města. Pozitivně byl tento ukazatel
hodnocen i při přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2007
firmou OL AUDITING Olomouc s.r.o
.
- splátky úvěrů v roce 2008 jsou ve
schváleném rozpočtu ve výši 3,2 mil.
Kč a od roku 2009 dojde k jejich snížení na 2,5 mil. Kč. Jelikož jsou to
dlouhodobé úvěry s termíny splatností v letech 2017, 2020 a 2023,
nejedná se vůbec o nejrizikovější
výdaje rozpočtu, jak uvádí „pisatel“.

Každoročně auditorská firma OL
AUDITING Olomouc s.r.o. provádí
přezkoumání hospodaření Města
Kojetína a její závěry jsou, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Všichni mají možnost seznámit se s podrobnými údaji o hospodaření Města
Kojetína za rok 2007 na webových
stránkách www.kojetin.cz.

Ještě odpovím na několik dalších
otázek položených v dopise:
a) Úvěry bude město bez problému
splácet, protože výše splátek výrazně neovlivní sestavování návrhů
rozpočtů v dalších letech a je velmi
reálný předpoklad, že se příjmy jak
daňové, tak nedaňové (pronájmy)
budou naplňovat. Jen pro představu
uvádím, že schválený rozpočet na
rok 2008 činí v absolutní výši 89 mil.
Kč bez investičních dotací a součástí výdajů jsou i splátky úvěrů ve výši
3,2 mil. Kč.
b) Město Kojetín si za uplynulých 10

Byla bych moc ráda, kdyby toto moje
vyjádření přispělo k objasnění zveřejněných nepravdivých informací
a hlavně spoluobčany uklidnilo v tom
smyslu, že Město Kojetín není zadlužené pro další generace.

Nakládání s veřejnými finančními
prostředky dále kontroluje Finanční
úřad, Centrum pro regionální rozvoj
ČR – pobočka pro NUTS II Střední
Morava a v neposlední řadě i Krajský
úřad Olomouckého kraje a výsledky
kontrol jsou bez závad.

Přeji nám všem klidné spaní a zastupitelům hodně správných rozhodnutí, které budou pro další rozvoj Města Kojetína opět přínosem.
Drahomíra Fíková
vedoucí finančního odboru
MěÚ Kojetín
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Reakce na „Otevřený dopis MO ODS ke schválenému rozpočtu“
Otevřená odpověď na „Stanovisko
MO ODS v Kojetíně ke schválenému
rozpočtu“ - díl l.
Po přečtení článku „Otevřený dopis - stanovisko MO ODS
ke schválenému rozpočtu“ zveřejněném ve 3. čísle Kojetínského zpravodaje jsem se v duchu pousmál a říkal
jsem si , že uvedené a zveřejněné nesmysly nemůže brát
nikdo vážně. I to, že se autor nebo autoři podepsali MO
ODS Kojetín, je alibismus a má možná skrýt naprostou
neinformovanost a na druhé straně snahu o zviditelnění
se za každou cenu.
Autoři článku, v tomto případě MO ODS, totiž naprosto
ignorují dění v naší společnosti, které se samozřejmě
dotýká i života v Kojetíně. Pokud by si pánové z ODS
aspoň občas přečetli denní tisk, případně poslechli rozhlas nebo televizi, nemohli by napsat cituji: „Příjmy z daňových výnosů z důvodu poklesu průmyslové výroby
a vysoké nezaměstnanosti ve městě poklesly a naplňování potřeb rozpočtu se bude dařit stále hůře a složitěji.“
Z podobných stanovisek členů vládnoucí strany musí
mít ministři pravicové vlády pánové Nečas a Kalousek
opravdu radost. Jen pro zajímavost uvedu, jak je to doopravdy - nezaměstnanost se v průběhu posledních pěti
let v Kojetíně vyvíjela následovně (údaje z evidence vedené Úřadem práce v Přerově).
EAO*

celkem

míra
nezaměstnanosti

563

3312

17 %

12 / 2004

529

3312

16 %

12 / 2005

419

3312

12,7 %

12 / 2006

382

3312

11,5 %

rok

uchazeči

12 / 2003

12 / 2007
266
3312
8%
*EAO = Ekonomicky aktivní obyvatelé v Kojetíně
Přes výrazný pokles počtu nezaměstnaných je dnes,
vzhledem k rozvoji firem v Kojetíně a okolí, po pracovní
síle velká poptávka. Některé firmy dokonce přistoupily
na pokrytí nedostatku pracovních sil najímáním zahraničních dělníků.
Další údaje, které autoři článku zmiňují a naprosto u nich
zkreslují vývoj, jsou rostoucí daňové příjmy města - opět
uvádím daňové výnosy za posledních pět roků (údaje
jsou převzaty ze závěrečných účtů města schválených
zastupitelstvem).
rok

výnosy daní - skutečnost v tis. Kč

2003

45 002

2004

48 612

2005

53 377

2006

55 742

2007

57 473
(schváleno prozatím RM)

celkem
nárůst o

12 471

Podobně vyhodnocení rizikovosti výdajů je opravdu dílem
„ekonoma - odborníka“ na financování veřejných rozpočtů. Zadluženost obcí a měst se posuzuje podle obecně
platných pravidel daných ministerstvem financí. Ukazatelem je tzv. dluhová služba, která vyjadřuje zadluženost
jednotlivých obcí a měst. Pohybuje se obvykle v rozmezí
0 - 30 a více procent, přitom právě hranice 30% je považována za rizikovou. Město Kojetín dlouhodobě vykazuje
dluhovou službu ve výši 5 - 7 % (za rok 2007 = 7%).
K dalším uvedeným a tzv. „zaručeným a odborným“
údajům o financování oprav a rekonstrukcí nemovitostí
v majetku města, o tom, na co bude použitý 1 mil. Kč
převáděný do rozpočtu z Fondu rozvoje bydlení a dalších
skutečnostech se podrobně vyjádřím v dalších číslech
zpravodaje. Článek z dílny MO ODS Kojetín a především
jeho závěr mě mimo jiné vyprovokoval k zamyšlení nad
uplynulými 10 roky, nad tím, jak jsme s panem místostarostou a dalšími zastupiteli začínali v komunální politice
v prosinci 1998 a také nad tím, s jakými problémy jsme
se museli vyrovnat. Proto v příštích číslech Kojetínského zpravodaje uvedu fakta o rozvoji Kojetína podložené
přesnými údaji. Jaké to byly roky můžeme polemizovat
a diskutovat naprosto otevřeně nejlépe na jednáních
zastupitelstva města Kojetína. No a kdo se řídil heslem
„po nás potopa“? S tím Vás seznámím už v příštím čísle
zpravodaje, ve kterém se vrátím do roku 1998 a 1999 ke
svému nástupu na radnici v Kojetíně. Nebýt „Otevřeného
dopisu…“, nikdy bych nevzpomínal a nezveřejnil údaje
o řadě tzv. „kostlivců“, kteří jako špatné dědictví po čtyřletém působení ODS ve vedení města Kojetína v letech
1994 - 1998 zůstali v pomyslné skříni na radnici. Nebudou to dohady, spekulace a výmysly. Bude to souhrn faktů, kdykoliv k ověření a doložení.
Pokusím se stručně popsat, jak bylo městu Kojetínu předepsáno vrátit do státního rozpočtu v roce 1999:
- 5 milionů návratné finanční výpomoci z roku 1996,
- 3,2 milionů penále k této výpomoci,
- 2,4 milionů neoprávněně použité dotace (1995 - 96),
- 2,4, milionů penále k výše uvedené dotaci.
Jaká byla historie vzniku nedobytné pohledávky ve výši
3,3 mil. Kč za AUROU INGSTAV (1995 - 97).
Proč máme na radnici už zase novou střechu a jak asi
pracoval stavební dozor při rekonstrukci radnice v r. 1995 - 97.
Jak vznikl soudní spor s firmou Stavební podnik Přerov
v konečné fázi o 1 mil. Kč po opravě MŠ na Masarykově
náměstí v r. 1997?
V jakém stavu byl koncem roku 1998 Technis Kojetín
a jak dopadl „opravdu výhodný“ leasing plynofikace kotelny v Dudíkově ulici. Opět soudní spor ukončený až
v roce 2002 (jednalo se „ pouze“ o 424 tis. Kč). O těchto
a dalších „úspěších“ ODS v čele města bude příští díl
mé odpovědi. No a o tom, jak jsme prozatím v průběhu
uplynulých 10 roků hospodařili se svěřeným majetkem
Města Kojetína a já pevně věřím, že do konce volebního
období hospodařit budeme, svědčí jednoduchý údaj:
hodnota majetku Města Kojetín k 31.12.1998 - 314 724 441 Kč
hodnota majetku Města Kojetín k 31.12.2007 - 553 186 815 Kč.
Běhen 10 roků byl majetek města zhodnocen o 238 462 374 Kč.
O tom pak budou další díly.
Mojmír Haupt, starosta města Kojetín
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Reakce na „Otevřený dopis MO ODS ke schválenému rozpočtu“
Vážení občané města Kojetína,
ve svém dopise se MO ODS pozastavuje nad schválením rozpočtu
města Kojetína pro rok 2008, nemluvě o rozpočtu 2006 a 2007, kterých
se jejich námitky také týkají. MO
ODS konstatuje, že rozpočet města
Kojetína na rok 2008 je vyrovnaný,
ale že všichni víme - nebo máme tušit - že není podložený ekonomickou
silou města. To mě udivilo. Proč tedy
zastupitelé zvolení za ODS pro něj
hlasovali a také jejich hlasy (opozičními) rozpočet prošel? Že by bylo
před nějakými volbami a ODS prozřela? Nebo si rozpočet teprve teď
přečetla?
Dále líčí černou vizi Hotelu Pivovar.
Připomínám, že všechna usnesení týkající se Hotelu Pivovar byla
schválena i zastupiteli ODS. Ano,
Hotel Pivovar je problém. Vedení
radnice si toho bylo vědomo. Proto
řešilo nejdříve věci jiné, potřebnější,
jako např. dům s pečovatelskou službou, gymnázium, obě základní školy,
školní jídelnu, Okresní dům, Hasičskou zbrojnici, koupaliště, Sokolovnu, pozemky pro individuální výstavbu, přednádražní prostor, kanalizaci,

průtah městem (úpravy ulic). Zůstaly dva velké problémy: Poliklinika
a Pivovar. Řešení těchto budov bylo
předkládáno zastupitelstvu, toto rozhodlo již v minulém volebním období
nejprve o koupi Pivovaru a potom
o jeho opravě. Radnice začala shánět peníze. Polovinu nákladů na
opravu tvoří dotace z rozpočtů strukturálních fondů EU a kraje. Rozpočet na opravu a všechny jeho změny
a dodatečné úpravy schválilo naše
zastupitelstvo samozřejmě i se zastupiteli ODS. V některých případech by bez podpory ODS návrhy
neprošly. Nechci rozhodnutí zastupitelů ODS zpochybňovat, jen mě
překvapila reakce MO ODS - kdo to
tedy je?
Nyní k samotnému Hotelu Pivovar.
Hotel patří městu, to znamená nám
všem občanům. Provoz je zajišťován
prakticky také městem. Pokud bude
mít Hotel ztrátu, zaplatíme ji my,
občané města, na úkor jiných potřebných akcí. Je pravda, že pokud
by Hotel celých 5 let (než se může
prodat) prodělával, může se dotace
zcela smazat.
Proto si myslím, že my všichni - ne-

jen radnice a zastupitelé – bychom
se měli snažit ztrátě zabránit. Aktivity podnikatelů, spolků, politických
stran, sdružení i jednotlivých občanů
by měly na Pivovar směřovat a pomoci jej rozjet do zisku. Možná i přicházet s nápady, které by pomohly.
Pivovar stojí, je to krásná budova,
perfektně stavebně zrekonstruovaná. Také je to kus historie města.
Copak nejsme místo reptání schopni
Pivovaru pomoci, Koječáci?
Miroslav Kapoun

POZVÁNKA

Starosta Města Kojetín
vás zve na
13. zasedání
Zastupitelstva Města
Kojetín,
které se uskuteční
v úterý 8. dubna 2008
od 15.00 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8
Kojetín

Informace pro občany
Nové Centrum
krizového řízení
v Přerově
V pátek 22. února 2008 byly na centrální požární stanici Přerov uvedeny
do provozu nové prostory pro zasedání zvláštních orgánů (Povodňová
komise, Bezpečnostní rada, Krizový
štáb) obce s rozšířenou působností
Přerov. Na vybudování tohoto pracoviště vzájemně a velice vstřícně
spolupracovaly Statutární město
Přerov a Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje.
Nové Centrum krizového řízení je
vybaveno moderními technologiemi, které bez ohledu na to, že jsou
umístěny mimo běžná pracoviště
Magistrátu města Přerova, umožní
napojení jednotlivých funkcionářů do
počítačových sítí i jiných informačních kanálů, využívaných právě Magistrátem. Z prostředků HZS OLK je
krizové pracoviště vybaveno základnovými radiostanicemi umožňujících
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monitorování rádiového provozu zasahujících záchranných složek a jejich jednotek, získávání aktuálních,
rychlých a velmi důležitých informací
z míst zásahů. Výhodou pracoviště
je také schopnost ovládání jednotného systému varování a vyrozumění
pro obyvatele. Znamená to možnost
spouštět přímo z tohoto Centra krizového řízení motorové i elektronické sirény, včetně podání hlasových
a doplňujících informací občanům
prostřednictvím přímého vstupu do
elektronických sirén tzv. „hlasových“. Samozřejmostí je vybavení
záložním zdrojem existenčně nutné
elektrické energie v podobě dieselagregátu, který napájí také provozní
prostory centrální požární stanice
Přerov. Vzhledem k tomu, že v bývalém okrese Přerov je velmi rozvinuta
síť kabelové televize, která pokrývá
nejen samotné město, ale i některé
přilehlé obce, je na krizovém pracovišti také přímý vstup do této sítě.
Z Centra krizového řízení je možnost bez zásahu techniků kabelové

televize odpojit probíhající vysílání
a přepojit síť přímo na vysílací pracoviště hasičů. Vysílány mohou být jak
textové informace prostřednictvím
infotextu, tak i plnohodnotné obrazové i zvukové vysílání přímo z místnosti krizových orgánů. Pro řešení
konkrétních situací jsou zde v elektronické podobě k dispozici všechny
zpracované krizové i havarijní plány,
přístupy do nejrůznějších databází
a mapových podkladů. Všichni pracovníci centra mohou tyto informace
sledovat na velkoplošné promítací
stěně, stejně jako na klasických papírových mapách.
Jaromír Dvořák
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Informace pro občany
Informace o záměru
Olomouckého kraje
odprodat nemovitý
majetek
Rada Olomouckého kraje v souladu
s ustanovením § 18 odst. 1) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého
kraje odprodat tento nemovitý majetek Olomouckého kraje :
- budovu č. p. 748, Kojetín I - město,
objekt k bydlení (administrativní budovu) na pozemku parc. č. st. 30/2,
- budovu dílen - garáží na pozemku
parc. č. st. 30/2 zast. pl., garáže na
pozemku parc. č. st. 30/2 zast. pl.,
- budovu bez č. p./č. e. garáž na pozemku parc. č. st. 2443 zast. pl. (budova na pozemku jiného vlastníka),
- pozemek parc. č. st. 30/2 zast. pl.
o výměře 1075 m2, vše v k. ú. a obci

Kojetín se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními
úpravami, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, za minimální kupní cenu
ve výši 4 663 110,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 11 493,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí v k. ú. a obci Kojetín prosím
zašlete nebo osobně doručte v termínu od 17. 3. 2008 do 19. 5. 2008
do 15.00 hodin na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní
záležitosti, Jeremenkova 40a, 779
11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat
ve dvou uzavřených obálkách (nabídku vložte nejprve do jedné obálky

s označením nabídky a tuto obálku
poté vložte do druhé obálky a opět
uveďte název nabídky) a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova
„neotvírat - cenová nabídka Kojetín“.
Na obálce musí být rovněž uvedena
doručovací adresa zájemce. Za včas
doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu
doručeny.
Nabídky, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se
přijímají do 19. 5. 2008 do 15.00 hod.
na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od
17. 3. 2008 do 19. 5. 2008.
Záměr Olomouckého kraje odprodat
nemovitosti v k. ú. Kojetín naleznete také na webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.
cz (úřední deska, nakládání s nemovitým majetkem).

Informace o poskytování půjček
Informace o poskytování půjček vlastníkům budov
a bytů z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“
Město Kojetín v zájmu pomoci vlastníkům obytných budov a bytů vyhlašuje výběrové řízení na poskytování půjček z „Fondu rozvoje bydlení
Města Kojetín“, určených na opravy
obytných domů a bytů v roce 2008.
Žadatelem o poskytnutí půjčky může
být fyzická nebo právnická osoba
vlastnící obytnou budovu nebo byt
na území katastru Kojetín, Popůvky
u Kojetína a Kovalovice u Kojetína.
Půjčku lze poskytnout do maximální
výše 125.000,- Kč na jednu bytovou
jednotku. Úrok se poskytuje s úrokovou sazbou 3% s dobou splatnosti
5 let mimo rok, v němž byla půjčka
poskytnuta.
Vrácení půjčky je zajištěno ručením
dvou fyzických osob starších 18 let
a dále bude půjčka zajištěna bianco
směnkou a dvěma ručiteli na ní podepsanými. Měsíční příjem ručitele
musí být vyšší než je 1,7 násobek
zákonem stanovené minimální měsíční mzdy. (Od 1. 1. 2007 činí minimální měsíční mzda 8.000,- Kč; ru-

čitel musí prokázat měsíční hrubou
mzdu ve výši 8.000 x 1,7, tj. 13.600,Kč). Ručitelem nemůže být důchodce nebo manžel(ka) žadatele.
Lhůta na podání žádosti k účasti na
výběrovém řízení se stanovuje do
9. 5. 2008.
Pracovní skupina vyhodnotí předložené žádosti o půjčku a navrhne
konkrétní závěr výběrového řízení
radě města. Návrh na poskytnutí půjček z FRB-K dle Pravidel pro tvorbu
a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“
projedná rada města 27. 5. 2008.
O výběru rozhodne zastupitelstvo
města 24. 6. 2008.
Smlouvy budou uzavírány pouze v případě, že žadatelé o půjčku
doloží všechny potřebné doklady
a město nebude mít za nimi žádnou
pohledávku.
Podrobnější informace budou zájemcům poskytnuty na odboru majetku
a investic města MěÚ Kojetín, kde
obdrží i formulář žádosti o půjčku.

NABÍDKA
Město Kojetín
nabízí pronájem
- obecních bytů o velikosti 3+kk
(obytná plocha cca 127 m2 a 103 m2)
- obecního bytu o velikosti 2+kk
(obytná plocha cca 61 m2)
v rekonstruovaném domě
č. p. 1309 v ulici Sladovní,
Kojetín (bývalá sladovna),
včetně garážového stání v přízemí.
Bližší informace získají zájemci
na odboru majetku a investic města
Městského úřadu Kojetín,
tel. 581 277 461 Šárka Pospíšilová
Město Chropyně
nabízí prodej pozemků
o výměře 800 - 1200 m2
pro výstavbu rodinných domů
ve městě Chropyně.

Klidná lokalita navazující
na zástavbu rodinných domů
nedaleko centra města v blízkosti lesa.
Výstavba bude zahájena v roce 2008.
Možnost napojení na veškeré inž. sítě.

Podmínky prodeje
www.muchropyne.cz
Informace na tel.: 573500736
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Komunitní plánování sociálních služeb
V měsíci březnu 2007 byl v Kojetíně zahájen proces Komunitního
plánování sociálních služeb, jehož
posláním je zajištění dostupnosti sociálních služeb. Jedná se vlastně o
zjištění stavu poskytování sociálních
služeb na určitém území a zároveň
potřeb, které nejsou naplněny.
Právě za účelem zjištění potřeb uživatelů sociálních služeb a také širo-

ké veřejnosti probíhalo v měsících
listopadu a prosinci 2007 na území
Kojetína, Kovalovic a Popůvek dotazníkové šetření, jehož výsledkem
je Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb. V rámci tohoto dotazníkového šetření bylo uskutečněno
255 rozhovorů s občany využívajícími sociální služby, ale i s občany,
kteří dosud sociální služby nevyuží-

vali. Tazateli byli členové řídící skupiny komunitního plánování.
Se závěrečnou zprávou Analýza
potřeb uživatelů sociálních služeb
se můžete seznámit na webových
stránkách města Kojetín www.kojetin.cz/kpss nebo na odboru sociálních věcí MěÚ Kojetín.
Řídící skupina KPSS

Stromy pro budoucnost
Milí příznivci zeleně,
v čase, kdy píši tento příspěvek, je
jaro ještě nějaké nerozhodné a počasí příliš nevybízí k toulkám po
přírodě. Listuji tedy fotoarchivem
- a zde jsou - fotografie dřevin navržených do místní kojetínské ankety STROM ROKU 2008. Manželé Kalovští vybrali vrbu na náměstí
Svobody, manželé Gračkovi habr
na zelené ploše u křižovatky na Tržním náměstí a členové občanského
sdružení Stromy pro budoucnost
navrhují stromořadí dubů a buků
v ulici Svatopluka Čecha. Hlasovat
můžete během měsíce dubna zasláním mailu na adresu stromyprobudoucnost@seznam.cz, případná
jiná konkrétní forma hlasování bude
upřesněna na plakátcích.
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Sdružení Stromy pro budoucnost
bylo registrováno na Ministerstvu
vnitra ČR dne 19. dubna 2007.
V tomto příspěvku není místa na
vylíčení veškeré činnosti sdružení
za krátkou dobu jeho existence, tak
alespoň stručně. Během uplynulého
roku jsme využili možnosti občanských sdružení hlásit se jako účastník řízení ve věci kácení dřevin.
Účastnili jsme se celkem desíti řízení. Nejzajímavějším z nich bylo řešení podání společnosti Eastern sugar ČR, a. s. - bylo povoleno kácení
náletových dřevin v areálu bývalého
kojetínského cukrovaru. Společnost
Eastern sugar ČR, a.s. se zavázala
pro kompenzaci ekologické škody
vysadit 14 nových dřevin na pozemcích Města Kojetín a zároveň přispět
do ekologického fondu města částkou 50 000 Kč.
Poněkud kuriozní bylo jednání o
kácení dřevin v Popůvkách. Nejmenovaný občan, který pilně staví
pěkný rodinný domek sice podal žádost o kácení dřevin, avšak nečekal
na rozhodnutí VŽPD MěÚ Kojetín
a „bez ptaní“ vykácel 6 dřevin souvislého obecního stromořadí. Takovéto
chování je v rozporu se zákonem
o ochraně přírody a krajiny (114/1992
Sb.), a podle tohoto zákona zničení
většího množství stromů může být
pokutováno částkou do 20 000 Kč.

Kromě účasti v řízeních, doporučení
a projektování nových výsadeb (např.
ulice Nová, návrh ozelenění Husovy
ulice) v Kojetíně se sdružení podílí
na podpoře výchovy a vzdělávání
v oblasti ochrany a tvorby životního
prostředí. Přípravou vzdělávací části
se účastníme ekovýchovného projektu MěDDM Kojetín pod názvem
„Oslava dnů významných z hlediska životního prostředí“. Finančně
podpoříme výběrovou ekologickou
exkurzi - projekt „Krajina člověkem
dotýkaná“ pro studenty Gymnázia
Kojetín. Touto cestou chceme poděkovat laskavému sponzorovi NADACI VERONICA, který vyhověl
naší žádosti o grantový příspěvek na
tuto odbornou exkurzi.
V. Trávníčková
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Anketa
Anketní otázka: „Navštívil jste nějaké představení v rámci Divadelního Kojetína 2008?“
V úterý 18. března 2008 jsme se ptali občanů Kojetína, zda navštívili divadelní představení v rámci tradiční divadelní
přehlídky amatérských souborů, jež se uskutečnila v týdnu od 11. do 16. března 2008 v místní Sokolovně. Ptali jsme
se také na dojmy z představení.
Jakub Lorenc, Michal Pavlíček

Jaromír Růžička
„Navštívil jsem pouze jedno představení, a to divadelní zpracování Erbenovy Kytice. Moc se mi představení
nelíbilo, protože znám literární předlohu a podle mě bylo představení
velmi ilustračně sehrané.“

Lenka Stavinohová
„Letos jsem navštívila všechna představení a nejvíc se mi líbilo Manželské vraždění a Mezi nebem a ženou.“

Hana Svačinová (pořadatel)
„Letošní přehlídka byla výborná, herci i diváci byli velmi spokojení. Oproti
minulému ročníku jsme letos zhlédli
kvalitnější představení. Mně osobně se velmi líbilo představení Mezi
nebem a ženou, Schody pro kočku i
vítězné Manželské vraždění.“

Hana Buchtová
„Ano, navštívila jsem divadelní představení a nejvíc se mi líbilo Manželské vraždění, protože bylo ze života.“

Adéla Hálková
„Letos jsem představení pravidelně
navštěvovala a nejvíc se mi líbilo
to představeni se zubařem, protože
představení se aktivně účastnili i diváci.“

Jakub Šírek
„Letošní přehlídka byla asi nejkvalitnější a v paměti mi utkvěla představení Holt někdo to rád hot a Mezi
nebem a ženou.“

Zdena Sneeweissová
„Ne, letos jsem nebyla na představení, protože můj partner nerad chodí
do divadla a sama chodit nebudu.“

Petr Přikryl
„Ne, nenavštívil jsem žádné představení, protože nejsem místní a nerad
jezdím autem potmě.“

Jiří Lučan
„Letos jsem divadelní přehlídku nestihl, protože jsem příliš zaneprázdněn, ale v minulých letech jsem
představení navštěvoval.“

„Cítíte se v Kojetíně bezpečně?“
„Vzhledem k poměrně vysokému počtu krádeží a vzrůstajícímu vandalismu ne.“

nější spíše pro malé děti - je tedy
více jednoúčelová z hlediska složení
lidí, co by koupaliště mohli využít.“

Štafeta
Vážení čtenáři, v minulém díle
naší štafety odpovídala A. Sovová
na otázky E. Plevové.
Paní Sovová se rozhodla vyzpovídat pana Jiřího Frydrycha:
„Co v Kojetíně postrádáte?“
„Řekl bych, že tady chybí nějaká nekuřácká čajovna a kino.“

„Jste spokojený s úpravou koupaliště?“
„Ne. Předchozí úprava mi vyhovovala lépe, protože se více hodila pro
plavání. Současná podoba je vhod-

Děkujeme panu Frydrychovi za
odpovědi. V příštím čísle najdete
rozhovor s panem Ondřejem Štěpánkem.
Martina Novotná
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Mateřská škola Kojetín
První jarní dny
v MŠ Kojetín...
Začíná jaro a sluníčko přináší všem
dobrou náladu a plno elánu. Mezi
nejoblíbenější a již tradiční akce
v naší mateřské školy patří karneval,
který se uskutečnil v pátek 7. března 2008 v obou MŠ. Děti si společně s paní učitelkami vyzdobily třídy,
za pomoci svých rodičů připravily
krásné masky a očekávané dopoledne mohlo propuknout. Masky se
vzájemně představily, zatančily při
hudbě a zasoutěžily v zajímavých
disciplínách: prolézání strachovým
pytlem, házení kroužků na cíl, chytání rybiček na udici, skákání v látko-

vém pytli, trefování umělým ovocem
do úst klauna apod. Každý dětský
soutěžící dostal na závěr diplom
a sladkou odměnu. Karneval se
nám všem moc líbil!
V pondělí 10. března 2008 zhlédly
děti v obou MŠ maňáskovou pohádku „Zrzečka“ v podání herců z olomouckého divadla.
Ve čtvrtek 13. března 2008 navštívily sál sokolovny Kojetín, kde byla
pro děti v rámci divadelní přehlídky
připravena pohádka „Jak princezna
Máňa zachránila Martina z pekla“
v podání Divadla Andromeda Praha.
Velikonoce patří k významným svátkům. Společně s dětmi jsme přivítali
příchod jara a rozloučili se se zimou.

Přichystali jsme v obou budovách
MŠ velikonoční výstavu, na které se
děti pochlubily svými výrobky.
Obě školičky byly vyzdobené a tak
jsme ve středu 19. března 2008
mohli přivítat návštěvníky, kteří se
k nám přišli podívat na „Den otevřených dveří.“ Celý den probíhala ve
třídě Pastelek výtvarná dílna, kde
si děti za pomoci rodičů zdobily velikonoční vajíčka, mohly si pohrát
a v 10 hodin všichni zhlédli pohádku
Bob a Bobek.
Děkujeme všem příznivcům naší
MŠ, všem rodičům a dětem, že se
přišli za námi podívat a ocenit naši
práci...
vedení školy

Zápis do Mateřské školy
se bude konat 2. a 3. dubna 2008
od 10.00 do 15.30 hodin
v budově MŠ Kojetín
Hanusíkova 10
Přijďte s dětmi!
S sebou si přineste: občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Zápis je pro děti, které nastoupí
do MŠ od září 2008
nebo v průběhu roku 2008-2009.
MŠ nabízí:
- předplavecký výcvik
- saunování a rehabilitační cvičení
- výuku anglického jazyka
- rozšířenou TV
- vycházky do přírody
- dopravní výchovu
vedení školy
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Zdravé svačinky
Dětský parlament naší školy vyhlásil
mezi třídami I. stupně soutěž „Zdravé svačinky“. Podle stanovených
pravidel jednotlivé třídy bojovaly
o vítězství. Vítezem se stali naši nejmladší - žáci 1.B třídy vedené učitelkou Janou Dočkalovou.
Poděkování patří i organizátorům
této netradiční akce, kteří vše připavili ve spolupráci s učitelkou Martinou Kopřivovou.

Výsledek 3. kola sběrové soutěže školy
V tomto kole naší tradiční soutěže
se podařilo celkem nasbírat více jak
18 tun starého papíru. Je to dosavadní rekord - nikdy se nám nepodařilo tolik sběru shromáždit. Výtěžek
dělíme mezi nejlepší sběrače (20%
výnosu), nejlepší třídy získají příspě-

vek na vlastní akce (výlety, exkurze
- podle výběru třídy). Z této částky
jsou také hrazeny náklady na odměny školních soutěží všeho druhu,
Dětský den, a řadu dalších aktivit.
Servisní tým našich žáků z osmé A
nepoznal chvíli odpočinku. Chlap-

cům i děvčatům děkujeme za velice
dobře odvedenou práci.
Chceme touto cestou poděkovat
všem příznivcům školy za vynikající
spolupráci.
vedení školy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Předvelikonoční nálada na naší škole

Vynášení zimy z města

Velkonoční tradice

Základní umělecká škola Kojetín
Klavírní recitál
V pondělí 3. března 2008 nám v odpoledních hodinách přijel zahrát vynikající klavírista Tomáš Víšek z Prahy. Již před 4 lety jsme měli možnost
si tohoto umělce poslechnout. V prv-

ní polovině programu jsme slyšeli
skladby českých klasických skladatelů, v druhé polovině pak zazněla
náročná skladba od F. Schuberta.
Tento koncert si poslechli žáci ZUŠ
i hudbymilovná veřejnost, přijeli i posluchači konzervatoře z Kroměříže

a Pedagogické fakulty Olomouc.
Na tento krásný hudební zážitek budeme dlouho vzpomínat. Doufám,
že i příště přijme Tomáš Víšek naše
pozvání, a tím obohatí náš duchovní
život.
Miluše Venclíková
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Pohádka a kouzelník
na dobrou noc?

I tentokrát se nám akademie trochu
protáhla a tvrzení v titulku by už skoro mohlo odpovídat skutečnosti.
Ale pojďme pěkně od začátku. Na
středu 6. března, už tradičně na 17.
hodinu byl stanoven začátek Veřejné
akademie 2008. I když byl sál zcela
zaplněn, jistě si i ti, kteří neměli možnost na vlastní oči zhlédnout tři bloky
programu, rádi přečtou následující
opět poněkud obsáhlejší informaci o akci. Každoročně po skončení
z různých stran slýcháme, že právě
ta poslední akademie byla nejlepší.
Jistě to všechny zúčastněné těší,
ale současně i zavazuje. Kam až jít,
aby ta následující byla opět nejlepší? I množství vystupujících sehrává svou roli, ale hlavní je vždy kvalita. Ve třech programových blocích

se vystřídalo na 150 účinkujících
ve 21 vystoupení. Pokud se mluví
o číslech, lze snad ještě připomenout výjimečnost letošního setkání,
které bylo věnováno 15. výročí vzniku gymnázia v Kojetíně. I proto snad
byla akce tak působivá. Pokusíme se
přiblížit alespoň některá vystoupení.
Řada z nich byla zmíněna v únorovém Kojetínském zpravodaji ve
zprávě o Vánoční akademii 2007.
Když se slaví, znějí fanfáry. O ty se
postaralo dechové kvinteto ZUŠ,
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v němž působí dva naši nejmladší
studenti - Honza Jášek a Michal Jež.
Kromě slavnostních intrád zahráli
později ještě úpravu písně od Elvise
Presleyho. Po úvodním slovu letošních konferenciérů - Nikoly Karhánkové a Milana Ligače - nastoupil za
zpěvu slavnostního kánonu Gudeamus hodie komorní sbor Prima nota
a zazpíval svůj letošní krátký program písní v tříhlasé úpravě. Purcelova hudba z doby barokní zazněla
v provedení Moniky Psotkové, Pepy
Grigara a Marcely Pěchové (j.h.).
Klára Ligurská opět recitovala báseň
o hudebnici s flétnou, jež hraje svou
melodii vzletnou. Neméně vysoko
se díval i následující Adam Langer
z primy, když na lesní roh přednesl
působivou skladbu Starobylé věže Ancient Towers. Opravdu se mu to
podařilo. A pak přišla řeč o pravdě.
Hodina pravdy, minuta pravdy, okamžik pravdy… Kdo ji chce znát, nemusí ji vždy ustát. Asi se to s pravdou
nemá vždy přehánět, ona může být i
nebezpečná, jak potvrdila děvčata ze
sekundy ve svém zpracování ukázky
z tvorby Járy da Cimrmana - jednoho
z největších géniú naší doby. Jeho
metoda, jak opustit jeviště v případě
uměleckého neúspěchu u publika,
nazvaná Vítr z hor byla součástí scénky. Potěšením pro všechny
bylo, že nikdo z ostatních účinkujících nemusel tímto způsobem pódium opouštět. Mnozí géniové vděčí
za svůj úspěch rodičům, a tak jsme
dále s potěšením vyslechli Menuet
od Wolfgangova otce Leopolda Mozarta v přednesu Romana Panáčka
na akordeon. Rodičovská láska zmíněných osobností měla svůj význam
a o lásce v různých obměnách byla
i další čísla. Například Noemi Hrubošová svým zpěvem za vlastního doprovodu na klávesy předvedla přímo
Fontánu lásky. Láska se prostě objevovala v různých podobách a také
hromadné číslo hudebně-taneční
s názvem Prvky z naší tabulky, které
předvedli chemici ze sexty, dokazovalo láskyplný vztah k vyučovacímu
předmětu. Tanec vždy patří k působivým okamžikům, a tak nesmí chybět. Svůj amatérský zápal pro tanec
s mírně provokativními prvky předvedli druháci i se svou třídní učitelkou. Ukázku profesionality v oboru
latinskoamerických tanců jsme ob-

divovali u Tomáše Mikuličky s partnerkou Barborou Kocmanovou (j.h.).
I oblíbený styl hip hop měl své místo
hned dvakrát. Osm tanečníků přerovské skupiny New Sade, které si
pozvala Iveta Kořínková, nevystupovalo na naší akci poprvé a vždy patřívalo k závěrečným minutám prvního bloku stejně jako krasojízda. Mistryně světa ve skupinové krasojízdě
Jana Oplocká a Markéta Tobolíková
/j.h./ potvrdily zasloužený titul i tentokrát. I další Duo diabolo - Zdeněk
Modlitba a Martin Chytil - předvedlo
své ďábelské umění v tomto ne moc
známém sportu, který má blízko
k žonglérským výkonům. Říká se, že
závěr patří mistrům, a proto i letos
vystoupily Mažoretky Šarm Kojetín
s nečekaně netradičními tanečními
kreacemi na hudbu z filmu Chicago
a přesvědčily diváky, že experimentovat se dá v každém oboru.
Že byl dnešní den dnem s velkým D,
potvrdila i druhá část akademie. Po
dvou rockových skladbách dua bratrů
Vitíků se rozezněl studentský swingový orchestr D-JAZZ z Kroměříže.
Pro většinu přítomných posluchačů
bylo vystoupení souboru, který si pozvala jeho členka a naše studentka
Katka Čihánková, velkým překvapením. Zazněly klasické i méně známé
skladby tohoto žánru, všechny zaujal
kompaktní zvuk tělesa postaveného
na žesťových nástrojích a pochvalu
si zaslouží jistě i sólová zpěvačka
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Radka Cvoligová za působivý projev.
Lze snad říct pouze, že kdo neslyšel,
má smůlu. Snad někdy příště.
I přestávky byly důležité k občerstvení a hlavně k prohlídce výstavky výtvarných prací studentů školy. Bývá
připravována vždy při této příležitosti.
Třetí a závěrečný blok byl věnován
pohádkám. Množné číslo je namístě,
neboť šlo o původní autorské zpraco-

Netradiční Jarmark
na Gymnáziu Kojetín
V pátek 22. února 2008 se na naší
škole uskutečnil Jarmark chemie, fyziky a matematiky. Jarmark se týkal
žáků nižšího gymnázia, a protože
o připravovanou akci projevila zájem
i ZŠ náměstí Míru, s radostí jsme
mezi sebou přivítali i žáky z 9. tříd
této školy se zájmem o přírodovědné
předměty.
Akce vypukla v 8 hodin. Všichni soutěžící jsme se na zahájení sešli v tělocvičně, kde nám byli představeni
pracovníci Přírodovědecké Fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.
Právě oni pro nás celý jarmark naplánovali a připravili si mnoho zajímavých atrakcí, soutěží a úkolů týkajících se zmiňovaných tří předmětů.
My jsme se po krátkém úvodu rozdělili do skupin a vydali do 2. patra, kde
na nás vše čekalo. V jednotlivých

vání pohádek, které Hanka Hásová
a Jakub Šírek nazvali Pohádky z Pytlíkovy kapsy. Vešlo se jich tam několik a snažili se je upravit třeba i v duchu následujících myšlenek: „lidé se
nedělí na dobré a špatné, ale v podstatě jsou všichni zlí“ nebo že „pravda je vždycky jenom nepříjemná“.
Z uvedeného lze vyvodit, že pohádky
nemusejí končit vždy dobře a trefný
je pak i podtitul „ironická pohádka“.
Dosti důležitou a dokonce i pozitivní zvířecí postavou dílka je vlk, který
má ovšem v žaludku žlučové kameny
a v závěru nesnese psychický nátlak,
mimo jiné ze strany myslivce Doubravy, dostane infarkt a je pak ještě
pro jistou zastřelen za účasti všech
ostatních pohádkových postav. To
opravdu není rozprávka pro děti na
dobrou noc, a tak bylo třeba naše
setkání ukončit pozitivněji. Kouzla
třídách po celém patře byli rozmístěni pracovníci univerzity s připravenými soutěžními i nesoutěžními úkoly
a my jsme se po skupinkách rozešli
k jednotlivým stanovištím.
Naše skupinka holek a kluků z kvarty
pro začátek zabrouzdala do fyziky.
Tady jsme se setkali s úkoly snadnějšími jakým bylo např. vznášedlo
- fénem jsme museli udržet nafukovací balónek více než 30 vteřin ve
vzduchu, i úkoly obtížnějšími - jako
položit rýsovaček na hladinu vody,
aniž by se potopil. Viděli jsme zde
také spoustu zajímavých fyzikálních přístrojů a seznámili se s jejich
funkcemi. Potom se naše skupinka
vydala do neméně zábavné chemie.
Ve třídách s chemickými úkoly jsme
mohli míchat různé vzorky roztoků
a pomocí jejich vzájemných reakcí
luštili křížovky a také jsme se pokoušeli zjišťovat pH roztoků. Pozorovali
jsme rozdělení barev papriky dělící
metodou - chromatografií nebo pomocí čichu identifikovat jednotlivé
chemikálie v úkolu příznačně nazvaném - čichometrie. A co by to bylo za
chemii bez pořádných a pro nás tolik
zábavných experimentů? Takže jsme
se dočkali i oblíbeného bouchání,
hoření a pokusů se změnami barev
jakým byla např. sloní zubní pasta.
V poslední fázi nás čekala matematika. Zde jsme řešili nejrůznější logické disciplíny např. zapeklité zápalky,
které většina z nás hravě zvládla, i

a čáry jsou k tomuto účelu ideálním
řešením. Mistr magie a manipulace
Maverick, náš bývalý student Michal
Kovařík, nezklamal a svými kousky,
zvláště s kartami, opět dokázal neuvěřitelné a celý „akademický“ podvečer nemohl mít lepší tečku. Díky
patří všem vystupujícím za vynikající
výkony, divákům za účast, a pokud
se vše podaří, zase za rok na shledanou.
Miroslav Matějček

složitější skládačky a hlavolamy, nad
kterými jsme si opravdu nějakou tu
dobu hlavu lámat museli. Za všechny správně splněné úkoly, bylo jich
přesně 14 povinných, jsme vždy dostali nálepku, kterou jsme si okamžitě
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vlepovali k danému úkolu do pracovního listu. S vyplněným listem nálepek jsme odcházeli k námi již dlouho
okukovanému stolu cen. Spousta
z nás dostala periodickou tabulku
prvků do chemie, návody na skládání papírových hraček, propisky,
pH papírky a také něco sladkého na
zub. Ti, co splnily úplně vše, dostali
jako bonus dvě neodymové magnetky. Tento jarmark měl u nás všech
obrovský ohlas. Jménem všech žáků
děkujeme za velice zajímavě a zábavně strávené dopoledne a těšíme

se na další ročník. Touto cestou bychom chtěli poděkovat hlavně všem
pracovníkům Přírodovědecké fakulty
UP v Olomouci za připravení celého
jarmarku, za ochotu, obětavý přístup
i nekonečnou trpělivost s námi všemi žáky gymnázia i paní profesorce
Petře Topičové za zařízení jarmarku.
Opět se tím potvrdila výborně fungující spolupráce našeho gymnázia jakožto fakultní školy UP v Olomouci
- právě s touto univerzitou.
R. Dočkalová, J. Petlachová (kvarta)

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Velikonoční jarmark
ve Stříbrnicích
Děti z Klubu Šikulka Stříbrnice svoji
půlroční tvořivou činnost zúročily na
Velikonočním jarmarku ve Stříbrnicích.
Tato akce proběhla 16. března 2008
ve spolupráci s Obecním úřadem
Stříbrnice a MěDDM Kojetín. Pro diváky byl připraven bohatý program.
Na samém začátku čtyři múzy popřály umění hudebnímu, literárnímu,
tanečnímu a výtvarnému. S pásmem
Koně se jako hosté představil soubor
Sluníčko pod vedením paní Hanky
Dvouleté a Katky Krčmařové. K tanci jim hrála kapela Šikulka vedená
panem Antonínem Ježowiczem. Po

Akce, které se konaly
Jarní prázdniny „S tučňákem Happy
Feet“
Týden od 25. do 29. února 2008 plný výletů, soutěží, her, malování, promítání,
opékání špekáčků…Navštívili jsme ZOO
Lešná, svezli se na koních v Polkovicích.
V Kroměříži jsme si prohlédli exponáty v
přírodovědném muzeu a navštívili Podzámeckou zahradu. Tobogány a vířivky
na plaveckém bazéně ve Vyškově byly
závěrečnou tečkou.
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této přehlídce mladých Hanáků kapela zahrála a zazpívala další známé lidové písně našeho regionu.
Následovalo představení jednotlivců,
kdy děti předvedly, čemu dalšímu
se naučily ve svém volném čase.
Netradiční divadelní scénka Naše
Zpěvákovice na mnohých tvářích
vykouzlila úsměv. To dokázal nejen
vtipný příběh rodiny pana Tralislava,
založený na hříčkách s jazykem, ale
hlavně herci, kteří byli všichni z papíru. Další vstup patřil opět kapele Šikulka, tentokrát muzikanti zahráli tři
svoje vlastní skladbičky. Závěr patřil
Willymu Wonkovi a jeho panenkám.
Tvůrci choreografie mažoretkovského vystoupení se inspirovali filmem
Karlík a továrna na čokoládu s oblí-

beným Johnny Deppem v hlavní roli.
To byla ta správná tečka za programem.
Tím ale akce zdaleka nekončila.
V přísálí byla totiž pro přítomné připravena výstavka prací dětí z Klubu
Šikulka Stříbrnice. Děti měly připraveny různě zdobená vajíčka, perníčky, motýlky, velikonoční přáníčka,
jarní květiny a další velikonoční dekorace. Příjemné odpoledne mnozí
zakončili posezením při šálku kávy
a cukroví.
Klub Šikulka přeje všem čtenářům
KZ příjemné prožití jara a těší se na
další příležitost k setkání.
Anna Matějčková
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Akce, které se konaly
„V Kunčicích nám bylo prima...“
Týdenní pobyt rodičů s dětmi v Kunčicích pod Kralickým Sněžníkem od
24. února do 1. března 2008.

„Hanácká písnička“
Okresní kolo soutěže dětí ve zpěvu
hanáckých písní se konalo 8. března
2008. Malí zpěváčci přijeli z Lipníku
n. B., Hranic na Moravě, Troubek,
Tovačova a Stříbrnic.
V pondělí 17. března 2008 proběhlo
krajské kolo soutěže „O hanáckyho
kohóta“ v Prostějově, kde Tereza Čechová z Tovačova skončila v kategorii 1. - 3.tříd na 2. místě. Michaela
Matušková z Lipníku si vyzpívala ve
své kategorii 2. místo a jako náhradnice postupuje do národního kola
„Zpěváčci 2008“, které proběhne
9. - 11. května v Lázních Velké Losiny.
Blahopřejeme.

„Práce s keramickou hlínou“
Výtvarného
vzdělávacího
programu
se
zúčastnili
13. března 2008 žáci 9. tř. ZŠ nám.
Míru Kojetín.
Okrskové kolo ve vybíjené
Postupová soutěž, vyhlašovaná
MŠMT ČR pro 10-ti členná smíšená
družstva se konala 19. března 2008.
Všem žákům ze 4. a 5. tříd blahopřejeme a vítěznému družstvu přejeme
další úspěchy v květnu v krajském
kole.
-MěDDM-

Akce na duben
- Výukové programy z oblasti výchovy k zodpovědnému partnerství a sexuálnímu zdraví
30. 4. 2008
„Bezpečné město“
Ve spolupráci s Městem Kojetín
a složkami integrovaného záchranného systému proběhne 2. ročník
akce pro děti, mládež a širokou veřejnost. Zhlédnout můžete např. ukázku záchranné činnosti z vrtulníku,
provedení výsadku, statickou ukázku
vrtulníku, ukázku výcviku Policie ČR,
výcvik služebních psů, násilné zastavení vozidla a zadržení pachatele, simulovanou dopravní nehodu, ošetření raněných, prohlédnout si můžete
vozidla Policie ČR, HZS Olomouckého kraje, Vojenského veterán klubu
a další překvapení.
Akce se uskuteční od 9.00 do 12.00
hodin na stadionu TJ Slavoj Kojetín.
„DEN ZEMĚ“
Jeden den v roce je věnován oslavě
naší Země. Je to jen symbolické, ale
my lidé bychom se měli celý rok cho-

vat tak, aby vždy ten její den mohl
nastat, aby bylo co oslavovat. Cílem
„oslav “ je uvědomit si, jak důležitá je
naše planeta, že jsme její součástí
a že je naší povinností ji chránit.
Není třeba velkých slov a skutků,
stačí jen naslouchat jejím prosbám
o pomoc a dbát jejích varování. Nebýt lhostejní a sobečtí.
16. 4. 2008
„CHOLERÁK“
Vzdělávací program pro účastníky
přírodovědně ekologické soutěž Zelená stezka - Zlatý list.
18. 4. 2008
„Zelená stezka - Zlatý list“
Přírodovědně ekologická postupová
soutěž pro 4. - 9. třídy ZŠ a tomu odpovídající třídy víceletého gymnázia.

phonií, výroba nádobky pro zakořenění rostlin za použití odpadového
materiálu.
„Můj strom, můj les“
Výtvarná soutěž vyhlášená 4. 2. 2008

V květnu připravujeme:
Pokračování vzdělávacích programů
z oblasti výchovy k zodpovědnému
partnerství a sexuálnímu zdraví.
Preventivní programy zaměřené na
protidrogovou tématiku.
Odborné soustředění ZK Bojové
umění - Nýdek 5. - 11. 5. 2008
Turnaj v ringu „O putovního Jaryna“
-MěDDM-

22. 4. 2008
„Putování se skřítkem“
Vzdělávací, zábavný program pro děti
mateřských škol a žáky 1. - 3. tříd ZŠ.
25. 4. 2008
„Rostliny do škol - kyslík do tříd“
Přesazování kytek, výroba hydro-
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Pionýrská skupina Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín pořádá
II. ročník turistického pochodu

Pionýrská skupina Kojetín pořádá
letní tábor v Rajnochovicích

Turistický pochod pro rodiče s dětmi, děti,
mládež a širokou veřejnost.
Pochod se uskuteční v sobotu 26. dubna 2008.
Sraz účastníků je v 8.00 hodin
u České spořitelny, Masarykovo náměstí.
Jedná se o nenáročnou 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
k občerstvení čaj a káva. Děti si zde mohou
zahrát různé hry. Poté se vydáme do středu obce
Rajnochovice, kde na nás bude čekat autobus,
který nás odveze zpět do Kojetína.
Délka trasy je přibližně 8 km.
Cena zahrnuje
autobusovou dopravu tam i zpět, čaj a kávu
Sebou: pohodlnou obuv, špekáček
a dobrou náladu.
Cena je 120 Kč.
Přihlášky od 20. března 2008 ve videopůjčovně
Hanačka Masarykovo nám. 34, Kojetín
nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, Kojetín,
tel. 777 709 432.

30. 6. - 12. 7. 2008
„Továrna na sny“, nekonečné možnosti a spousta
zážitků v prostředí filmového průmyslu je tajným
přáním každého, kdo už viděl alespoň jeden film
či pohádku, která ho tak upoutala, že málem
zapomněl i dýchat. Jste jedním z nás kdo tenhle
pocit neustále potlačuje? Chcete se dostat do víru
děje kolem vzniku filmu, reportáže nebo soutěže?
Není nic jednoduššího, vezměte do ruky scénář,
zavřete oči a držte si klobouky - jedeme z kopce!
Cena tábora je 2 900 Kč
V ceně tábora je zahrnuta:
doprava na tábor a zpět, ubytování ve stanu
s podsadou, strava 5x denně, doprava na výlety
a vstupné, pitný režim, pojištění.
Počet míst je kapacitně omezen.
Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni
pro práci s dětmi.
Tábor je pořádán za podpory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

Rajnochovická stopa.

Filmaři

Přihlášky od 1. 4. 2008 ve videopůjčovně HANAČKA,
Masarykovo nám. 34, 752 01 Kojetín, nebo Marek
Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín,
info: http://luckywhile.webzdarma.cz/vlci.html,
nebo: www.dobrytabor.cz, tel.: 777 709 432

Z kroniky MěKS Kojetín
1. března 2008
uspořádalo MěKS Kojetín společně
s country taneční skupinou Lucky
While v pořadí již druhý Country bál.
Na plese zahrály opět dvě counry
brněnské kapely Starý fóry a Merylen. V programu nechyběla precizní
taneční vystoupení domácí country skupiny Lucky While. Ve třech
vstupech - zacházení a práskání
s bičem, zacházení s lasem a žonglování s kolty, se představili Libor
a Honza Krčmařovi z Kojetína a Pepa
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Zahradník z Bezměrova. Všichni kluci sklidili neobyčejné uznání. Do Kojetína také zavítaly Báječný ženský
z Majetína, které obohatily program
o taneční vystoupení, za které byly
náležitě odměněny neutichajícím
potleskem. Prozradíme, že průměrná věková hranice těchto báječných
dam je šedesát dva roků (ať jim to
tančí ještě hodně let!). V Kojetíně na
country bále nechyběly ani výtečné
pravé kovbojské speciality, které stály za ochutnání. Účastníci bálu měli
také možnost zakoupit si kovbojské

doplňky přímo na místě, ve vestibulu
sokolovny.
více na www.kojetin.cz/meks
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Z kroniky MěKS Kojetín
8. března 2008
se MěKS Kojetín poprvé zhostilo pořádání Dětského karnevalu. Dětem
jsme zvolili téma „S Večerníčkem za
pohádkou“. Do krásně vyzdobené
sokolovny přišlo na stovku masek,

kterou přivítal samotný Večerníček
na koloběžce. Všem dětem rozdal
obrázek se svou podobiznou a sladkost. O příjemně strávené chvíle,
dětské hry a soutěže, písničky, rej
masek, dětskou diskotéku se bravurně postarali členové Divadla Koráb

z Brna. V programu nechyběla taneční
vystoupení skupiny Kvítko z Kojetína a
Berušek z Křenovic. Dětský karneval
se vydařil na výbornou, o čemž svědčily spokojené tvářičky všech dětí.
více na www.kojetin.cz/meks
- svah -

Výpravná divadelní pohádka
pro děti ve volné dny

KVĚTEN 2008

Kam za kulturou
DUBEN 2008
Divadelní představení na motivy
filmu „Hoří, má panenko“

ROZPALME TO,
MÁ PANENKO!

pátek 4. dubna 2008 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
Vystoupí Divadelní spolek
Smotaná hadice Křenovice

Námět, scénář, režie a scéna:
Hana Hásová, Jakub Šírek,
světla a zvuk: Zdeněk Novák.
Hrají: Emílie Vránová, Martina Večerková, Hana Buchtová, Jana Hrušáková, Alena Nováková, Alena Navrátilová,
Ivona Večerková, Ilona Pospíšilová,
Martin Večerka, Kamila Pospíšilová,
Alice Vránová, Veronika Pospíšilová,
Magda Pospíšilová.

Pekelný klubový večer

KONCERT PROSTĚJOVSKÝCH
KAPEL Veselá zhouba a Clotho
sobota 5. dubna 2008 - 21 hodin
peklo Sokolovny Kojetín, vstup: 50 Kč

PEJSEK A KOČIČKA
TROCHU JINAK

neděle 13. dubna 2008 - 14.30 hodin
Hraje Malá scéna Zlín
Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč
Rockový festival

BETHRAYER FEST 5

sobota 19. dubna 2008 - 20 hodin
sledujte plakáty
peklo Sokolovny Kojetín
Velká výpravná divadelní
pohádka pro děti MŠ
a žáky 1. - 4. tříd ZŠ

KOCOUR V BOTÁCH

čtvrtek 24. dubna 2008
- 8.15 a 10.00 hodin
uvádí Mladá scéna
Ústí nad Labem
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

KONCERT ZUŠ KOJETÍN
středa 14. května 2008
Sokolovna Kojetín

Vzpomínáme
na významné
rodáky Kojetína

Vernisáž výstavy
a vzpomínkový pořad
pátek 30. května 2008 - 17 hodin
Galerie VIC Kojetín
akad. malíř Jan Sázel
(110 let od narození),
hudební skladatel Gustav Vožda
(110 let od narození),
akad. sochař Stanislav Hlobil st.
(100 let od narození),
spisovatel Bohumír Štéger
(100 let od narození),
akad. sochař Zdeněk Krybus
(85 let od narození),
akad. sochař Stanislav Hlobil ml.
(75 let od narození)
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Divadelní Kojetín 2008
Divadelní Kojetín 2008
má svého vítěze
V neděli 16. března 2008 v odpoledních hodinách bylo v divadelním Kojetíně dobojováno a již známe vítěze,
který postoupí na celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín/Divadelní
Třebíč 2008. Přímou nominaci získal
Divadelní spolek Kroměříž s inscenací hry Erica Emmanuela Schmitta
Manželské vraždění.
Na festivalu se představilo 13 divadel, divadelních spolků a souborů
a celkem bylo odehráno 15 představení. Od čtvrtečního odpoledne do
nedělního dopoledne soutěžilo osm
divadelních souborů o postup na
celostátní přehlídku Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč, včetně domácí
Hanácké scény, která do přehlídky
přihlásila komedii na motivy filmu
Někdo to rád horké s názvem Holt
někdo to rád hot.

Program festivalu sliboval žánrovou
různorodost a rozmanitost. Diváci
měli možnost vidět komedie, od klasických přes hořké až absurdní, také
bájnou tragédii, autorskou hru, dvě
hry ze současnosti a také napůl morytát (hrůzostrašná historka) o čtyřech dějstvích.
Přehlídka byla jako každý rok doplněna i o nesoutěžní představení.
Letos festival odstartovalo věhlasné Ořechovské divadlo, nesoutěžně
také vystoupil DS J. K. Tyl Brodek
u Přerova a v neděli nám přehlídku
pekelně zakončilo známé přerovské
Divadlo Dostavník.
Na slavnostním nedělním ukončení
bylo vyhlášeno třináct individuálních
ocenění za herecké výkony, scénografii, autorství předlohy a za režii.
Poprvé v historii udělila odborná
porota cenu za nejlepší herecký výkon přehlídky Divadelní Kojetín. Toto
krásné ocenění získala Jana Štěpánová za roli Lízy v inscenaci hry

Manželské vraždění.
Na druhém místě s doporučením na
1. místo na CP Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč se umístil loňský vítěz
Divadlo Bez střechy Vyškov při o. s.
Thalia a MKS Vyškov za inscenaci hry Katalin Thuróczy Schody pro
kočku a na místě 3. s doporučením
na 2. místě na CP skončila Malá scéna Zlín s inscenací hry Dodo Gombára Mezi nebem a ženou.
Během festivalu byly zdarma distribuovány tři čísla časopisu Divadelní
Koječák, které pořadatelské středisko vydalo ve spolupráci se studenty
místního gymnázia. Studenti vždy
shrnuli předešlé divadelní dny ve studentských recenzích, v časopisu se
také objevily ankety, rozhovory a nechyběly ani fotografie z divadelních
inscenací.
Více se dočtete na
www.kojetin.cz/meks
-svahfoto: Jana Večeřová

Úterý 11. března 2008 ve 20 hodin - Ořechovské divadlo V. Peška a J. B. Moliére: Paroháči aneb Červené kalhoty

Středa 12. března v 8.15 a 10.00 hodin - Agentura Jana K. J. Erben: Kytice

Středa 12. března ve 20.00 hodin - DS J. K. Tyl Brodek u Přerova J. B. Moliére: Zdravý nemocný
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Divadelní Kojetín 2008

Čtvrtek 13. března 2008 v 8.15 a 10.00 hodin Divadlo Andromeda Praha
Jak princezna Máňa zachránila Martina z pekla

Čtvrtek 13. března 2008 v 17.00 hodin DS KS Velká Bystřice
K. Lupinec, S. Štemberová: Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka

Čtvrtek 13. března 2008 ve 20.00 hodin Divadlo Brod Uherský Brod
l. Aškenázy: Tonka Šibenice aneb Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem

Pátek 14. března 2008 v 16.00 hodin DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
na motivy filmu Někdo to rád horké: Holt někdo to rád hot

Pátek 14. března 2008 ve 20.00 hodin Divadelní spolek Kroměříž (vítězná inscenace)
E. E. Schmitt: Manželské vraždění
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Sobota 15. března 2008 v 10.00 hodin Náměstí osvoboditelů č. p. 14 Opava
Sofokles: Antigona

Sobota 15. března 2008 v 15.00 hodin Divadlo Vysokozdvižného soumara Opava
J. Karen: Hra

Sobota 15. března 2008 ve 20.00 hodin Malá scéna Zlín (3. místo)
D. Gombár: Mezi nebem a ženou

Neděle 16. března 2008 v 10.00 hodin Divadlo Bez střechy Vyškov (2. místo)
K. Thuróczy: Schody pro kočku

Neděle 16. března 2008 v 17.00 hodin Divadlo Dostavník Přerov
J. Koloděj: Jak se peklo zadlužilo a co z toho všechno bylo
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Charita 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 DUBEN 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.
středa 2. 4. 2008 10.00 hodin
JARNÍ PRÁCE NA NAŠÍ ZAHRÁDCE

Každé pondělí a čtvrtek od 9.00 hodin
duchovní setkávání.

středa 9. 4. 2008 9.00 hodin
TRÉNINK PAMĚTI

Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné
domluvě na tel. číslech 581 76 21 60
nebo 720 126 475.

pátek 11. 4. 2008 9.00 hodin
VÝTVARNÉ ČINNOSTI

Dle Vašeho zájmu zajistíme masáže krční páteře,
kadeřnici, koupel v bezbariérové sprše, pomůžeme
při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

nejvyšší čas dát naše skalky do pořádku.

jedeme do Kroměříže trénovat paměť pod odborným vedením
MUDr. Mahdalové - máte-li zájem, přihlaste se předem.

sobota 12. 4. 2008 9.00 hodin
DOPLETNÁ

jako odměna pro všechny, kteří pletli obvazy
pro malomocné bude toto setkání v Přerovském hotelu Pegas
spojené s kulturním programem a pohoštěním.

středa 16. 4. 2008 13.00 hodin
SPOLEČNÁ PROCHÁZKA KOLEM STADIONU
A RYBNÍKA NA HRÁZI

máte ve svém srdci touhu podívat se do míst,
kde jste tak rádi za mlada pobývali? Přizpůsobíme pro chodící
i méně pohyblivé, sraz ve 12.30 hodin u Domu sv. Josefa.
Pokud potřebujete odvoz, zavolejte dopoledne nejpozději
do 10.00 hodin, dovezeme vás až na místo autem.
Při nepříznivém počasí se akce překládá
na pátek 25. 4. 2008.

pátek 18. 4. 2008 9.00 hodin
JSTE SPOKOJENI SE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI
VE MĚSTĚ KOJETÍN?

beseda s pracovníky odboru sociálních věcí MěÚ Kojetín.
Chybí vám nějaké služby, máte jiné představy nebo nápady,
chcete se dozvědět víc informací o tom, co všechno můžete
ve svůj prospěch využívat?

středa 23. 4. 2008 9.00 hodin
VÝLET NA ZÁMEK V CHROPYNI

ještě jste tam nebyli? Ale to musíte vidět! Přihlaste se
do 21. 4. 2008, společná doprava autem.
Výlet spojíme s posezením v místní cukrárně.

pátek 25. 4. 2008 9.00 hodin
ZAZPÍVÁME SI SPOLU S EVOU A VAŠKEM

poslech dechovky z CD přehrávače pro naši potěchu.

středa 30. 4. 2008 9.00 hodin
VAŘÍME, PEČEME - TENTOKRÁT Z MASA
láká nás nový recept - velikonoční hlavička.

Každé úterý od 9.00 hodin zdravotní cvičení
pod vedením cvičitelky. Vhodné oblečení a obutí.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Městem Kojetín a Charitou Kojetín
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské),
ze zimního oblečení především kabátů a bund,
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
- domácích potřeb - nádobí bílé i černé - vše jen funkční,
- peří, péřových přikrývek a polštářů,
- dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),
- hraček a školních potřeb,
- novin, časopisů a knih,
- nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
- kabelek, tašek, batohů a peněženek.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon,
dederon); ledničky, televize a počítače
(nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské
kočárky (transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteční
dne 8. 4. 2008 a 9. 4. 2008
v čase od 8.00 do 15.00 hodin
v Charitě Kojetín, Kroměřížská 198
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace podá: Ludmila Prokešová,
tel.: 581 277 430 vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Kojetín
nebo dispečink Diakonie Broumov
telefon: 224 316 800, 224 317 203 (fax).

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům
u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org
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Církev Československá husitská
Kdo jsme: Jsme skupina členů Církve československé
husitské a jejich příznivců a sympatizantů z Kojetína
a okolí, která se utváří při Husově sboru v Kojetíně, který po dlouhá léta spravoval duchovní otec, bratr Mgr.
Dobromil Malý. Rostouce do služby na vinici Páně i do
hloubky víry a výšin moudrosti, vytváříme pravidelné
a požehnané společenství lásky a modlitby, která pramení z touhy po sdílení darů duše a Ducha.

Odkud a kam směřujeme:
Hledáme a nalézáme, za pomocí našeho aktivního
praktického a duchovního života, cestu k Bohu, kterou hledali a nalézali prvokřesťanské obce, šli po ní
slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj, Sv. Prokop - převor sázavského kláštera, Mr. Jan Hus a Husité, čeští bratři a Jan Amos Komenský, Dr. Karel Farský
a zakladatelská generace CČSH...

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
Program setkání v dubnu 2008
„Marné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci.
Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil!“

Žalm 127,2 (NBK)

1. 4. 2008 (úterý)
Biblická hodina
od 15.00 hod. v DS Tovačov (spol. místnost)

6., 13., 20. a 27. 4. 2008 (neděle)
Bohoslužby
od 10.00 hod. v Husově sboru

2., 9., 16., 23. a 30. 4. 2008 (středa)
Duchovní výchova
od 13.30 hod. na ZŠ Sladovní ul. (8. tř.)

7., 14., 21. a 28. 4. 2008 (pondělí)
Duchovní výchova
od 13.30 hod. na ZŠ Svat. Čecha (9. A)

2., 9., 16., 23. a 30. 4. 2008 (středa)
Modlitby a zpěvy Taizé
od 18.00 hod. v Husově sboru

13. 4. 2008 (neděle)
Bohoslužby
od 8.15 hod. ve Skalce (sál Obecního domu)

3., 10., 17. a 24. 4. 2008 (čtvrtek)
Biblická hodina
od 18.00 hod. na faře (Družstevní 1305)

20. 4. 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
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Kanoistika Kojetín
„Nejmladší,
nejúspěšnější„
V roce 2006 oslavovala Kanoistika Kojetín své 55. výročí od svého založení. Od této doby proteklo
v řece Moravě hodně vody a také se
zde vystřídalo hodně více či méně
úspěšných sportovců. Střídaly se
celé úspěšné roky, kdy se závodníci
tehdy Slavoje Kojetín, později Ingstavu Kojetín a nakonec Kanoistiky
Kojetín, objevovali na nejvyšších

stupních vítězů domácích přeborů
a mistrovství.
V roce 2004 přišla do oddílu velmi
mladá dívenka Kateřina Kavulová. Již na prvních závodech v Praze však skončila na prvním místě
v Ceně Sparty a následné roky nepoznala mnoho porážek. Za čtyři
závodní roky získala celkem 6 titulů
- Přeborník ČR, čímž se stala v oddíle nejúspěšnější závodnicí celého
trvání kanoistiky v Kojetíně.
Letošní rok již žákovskou kategorii

opouští a bude závodit v kategorii
dorostu, kde bude silnější konkurence, hlavně z oddílů, kde se těmto vrstevnicím maximálně věnují ve střediscích. Z mnoha Moravských oddílů
byly jejich zástupci na olympijských
hrách. Z kojetínských závodníků poznali přípravu před olympiádou jen
někteří. Přáli bychom Kateřině, aby
třeba za osm dalších let byla mezi
těmi, kteří se o tuto poctu, jako přímý
účastník, mohou podílet.
Kanoistika Kojetín

Minigolf
Příprava na sezónu
Po loňském roce, kdy náš klub reprezentoval prakticky jediný hráč, jsme
letos zahájili přípravu na novou sezónu ve dvou. Kromě mé osoby se
na podzim přihlásil nadějný 10 letý
Jan Juroszek, který projevil aktivitu
v tréninku a následně pak i v účasti
na turnajích.
V lednu jsme jeli do Přerova, kde se
v hale nachází jediné kryté eternitové hřiště, na kterém se hrají turnaje.
V sobotu 12.1. se zde konal 2. Hanácké Cup, který byl součástí 4 dílného seriálu zimních akcí. Tohoto
klání se účastnilo 64 aktérů, včetně
nás dvou z Kojetína. Mezi žáky se
malý Honza J. neprosadil, i když
zahrál nad svoje možnosti. Mé účinkování v seniorech postrádalo větší
kvalitu, ale bylo z toho umístění na
vítězném pódiu.
2. HC Přerov (hala) 12. 1. 2008
žáci: 1. Adam Doležálek Přerov
(122 úderů, průměr 30,5), 5. Jan Juroszek Kojetín (146, 36,5). senioři:
1. Milan Vymazal Tovačov (96, 24),
3. Ivan Roemer Kojetín (99, 24,8)
V únoru jsme opět zavítali do Přerova, kde se v sobotu 9. 2. uskutečnil 3. Han. Cup za účasti 68 hráčů
a hráček, z kojetínského klubu jsme
tu byli zase jen dva.

Ani tentokrát Honza J. v žácích nezaperlil a svým výkonem si dokonce
vysloužil cenu útěchy za nejhorší
výsledek. Já jsem jej mezi seniory napodobil, i když jsem ještě po
3 okruzích držel 2. příčku.
3. HC Přerov (hala) 9. 2. 2008
žáci: 1. Pavel Gerža Olomouc (102,
25,5), 6. J. Juroszek Kojetín (169,
42,3). senioři: 1. Jiří Karásek Šternberk (89, 22,3), 7. I. Roemer Kojetín
(102, 25,5)
Konečně v březnu jsme absolvovali poslední turnaj série jako 4. HC
v sobotu 8.2. a znovu v Přerově. Sešlo se zde 64 plejerů, my dva kojetínští borci jsme u toho samozřejmě
nechyběli. V kategorii žáků Honza
J. překvapil a skončil těsně za stupni vítězů. Mé účinkování bylo ještě
o něco lepší, když jsem se v seniorech prodral na třetí stupínek.
4. HC Přerov (hala) 8. 3. 2008
žáci: 1. A. Doležálek Přerov (103,
25,8), 4. J. Juroszek Kojetín (149,
37,3). senioři: 1. M. Vymazal Tovačov (94, 23,5), 3. I. Roemer Kojetín
(97, 24,3)
V celkovém hodnocení seriálu Han.
Cupu byl Honza J. mezi žáky šestý,
já mezi seniory na stejné pozici. Ostrá sezóna pro náš klub začíná až oblastním turnajem v Blansku na konci
dubna.

Ivan Roemer, prezident klubu
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TJ Sokol Kojetín oddíl stolního tenisu
Švýcarská reprezentace
opět v Kojetíně
Dne 12. 3. 2008 se uskutečnilo již
druhé přátelské utkání reprezentace
švýcarských juniorek a hráčů oddílu
stolního tenisu Sokola Kojetín. Švýcarky pod vedením trenéra Pavla
Řehořka se zúčastnily mezinárodního mistrovství ČR ve stolním tenise
v Hluku a při této příležitosti zavítaly
do Kojetína. Sestava se od minulého střetnutí změnila minimálně. Nastoupil (v tomto případě hrající) trenér Pavel Řehořek - v minulosti hráč
druhé německé bundesligy, Monika
Führer hrající druhou německou
bundesligu v současnosti za Bayern
Uerdingen, Laura Schärrer, Jacqueline Weiss a Romana Stöckli, které
jsou hráčkami první švýcarské ligy
za TTC Neuhausen. Všechny tyto

Stolní tenis před
koncem letošní sezóny
S jarními měsíci se blíží konec sezóny stolního tenisu, který byl po
obnovení oddílu letos nejúspěšnější. A družstvo si poslední dvě utkání
v Přerově a v Dřevohosticích předehrálo a definitivně skončilo na
8. místě krajské soutěže, když letos
ze 22 utkání 7x vyhrálo, 5x remízovalo a 10x prohrálo. To znamená, že ve
více utkáních bodovalo než prohrálo.
Takový úspěch jsme ještě v žádném
ročníku, pokud jsme krajskou soutěž
hráli, nezaznamenali.
Družstvům, která hrají regionální přebory, zbývají do konce sezóny ještě 3
utkání. Ale tato utkání už nemají vliv
na to, že se B družstvo v regionálním přeboru I. třídy udrží na 1. místě, které za celou sezónu neopustilo
a svou třídu suverénně vyhraje.
Nemění to ani fakt, že několik posledních zápasů nehrál Jirka Kilhof
pro zranění.
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hráčky na rozdíl od domácích borců trénují pod odborným vedením
a takřka denně. Zatímco domácí
borci se zúčastňují turnajů v Tovačově, Přerově, popřípadě v Kroměříži,
Švýcarská reprezentace cestuje na
tréninkové kempy a turnaje po celé
Evropě, do USA a dokonce i do Číny.
Rozdíl ve výkonnosti je proto i přes
relativně nízký věk hráček značný.
Stav herny stolního tenisu v Dudíkově ulici bohužel nedovoluje pořádání
akcí podobného druhu, protože chybí odpovídající sociální zázemí. Azyl
pro uspořádání tohoto utkání našel
oddíl díky pochopení vedení města
v sále Pivovarského hotelu Kojetín.
I když tyto prostory nejsou nejspíš
určeny k pořádání sportovních akcí,
všichni zúčastnění byli s umístěním
spokojeni.
Po přivítání hostí starostou a místostarostou města začalo samotné

C družstvo si stejně jako B družstvo
v I. třídě vede úspěšně ve své třídě,
kde je také na 1. místě a v příští sezóně postoupí do I. třídy regionálního přeboru. Toto družstvo rovněž
v posledních utkáních postrádalo
Jardu Huťku pro zranění ruky a proto
zaskakoval Zdeněk Horák z D družstva.
D družstvo si ve III. třídě vedlo také
velmi dobře a stále se drželo na 2.
postupovém místě, ale bohužel po
novém roce kvůli zdravotním potížím
Jardy Štrunce kleslo na 4. místo. Po
návratu Jardy zase všechna utkání
družstvo vyhrávala, tak je možnost
vrátit se na 2. příčku a postoupit do
II. třídy.
Po skončení sezóny uspořádá oddíl již 13. ročník Memoriálu Rudolfa Silnouška, který je každoročně
vyvrcholením soutěží. Turnaj se
letos uskuteční v sobotu 19. dubna 2008. Obhájcem loňského ročníku je Jakub Odehnal.
Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

utkání formou 5 na 5 každý s každým
s možností neomezeného střídání
pro domácí. Protože soupeři přejížděli zpět do Hluku, byly odehrány
pouze 3 kola a pak ještě dvě dvouhry
a dvě čtyřhry.
Skóre 3:16 není příliš lichotivé, ale u
přátelských zápasů snad není rozhodující. Z hostů podlehl pouze Pavel
Řehořek Vlastovi Orságovi 2:3 a 9
v pátem setu (pro upřesnění - Vlasta měl v každém setu náskok + - 6
míčků), Romana Stöckli Tomášovi
Zítkovi 1:3 a Monika Führer s Romanou Stöckli ve čtyřhře proti Orságovi s Kilhofem. Po utkání hosté ještě
zůstali na veřeři a zapsali se do pamětní knihy hotelu. Doufáme, že se
v Kojetíně cítili dobře, před zápasy
na mistrovství si zvedli když už ne
formu, tak aspoň sebevědomí a ještě
se u nás v budoucnu objeví.
za oddíl st. tenisu TZ

TJ Sokol Kojetín
oddíl volejbalu
26. 4. 2008 (sobota) od 9.00 hodin
Jarní turnaj žen
1. 5. 2008 (čtvrtek) od 9.00 hodin
2. ročník memoriálu
Michala Staňka turnaj mužů
10. 5. 2008 (sobota) v 10.00
a 13.00 hodin
Kojetín - Nové sady
krajský přebor OLK - ženy
31. 5. 2008 (sobota) v 10.00
a 13.00 hodin
Kojetín - Velká Bystřice
krajský přebor OLK - ženy
1. 6. 2008 (neděle) od 9.00 hodin
Losovaný turnaj mužů a žen
pro registrované i neregistrované
hráče a hráčky
místo konání: zahrada Sokolovny Kojetín
A.J.

4/08

Kojetínský zpravodaj

Inzerce

ZAHRADNICTVÍ
OKRASNÉ A OVOCNÉ STROMKY
SVOBODNÍK
PADLÝCH HRDINŮ 152, 752 01 KOJETÍN

ZAHÁJENÍ PRODEJE
PŘÍSAD

saláty, kedlubny...

OVOCNÝCH STROMKŮ

jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky,
meruňky, broskvoně, nektarinky,
jeřabina černá, rybízy, angrešty...

OKRASNÝCH STROMKŮ
CHEMICKÝCH POSTŘIKŮ
UMĚLÝCH HNOJIV
otevřeno:
po - pá 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hodin
so 9.00 - 14.00 hodin
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Inzerce

Zahradnictví
Mirvald Oto
Bezměrov 12

telefon: 604 285 312, 732 923 591
oznamuje
všem zahrádkářům a milovníkům
balkónových květin, letniček,
trvalek a koření, že i pro letošní sezónu
pro vás připravilo
bohatou nabídku
z které vybíráme:
pelargónie, verbeny, milion bellsy,
surrinie (tyto rostliny jsou
i v multiplatech po 10 ks)
dále salvie, lobelky, voskovky a jiné.
Ze zeleninové sadby například
rajčata, paprika, celer atd.
Naše práce je zaměřena především
na spokojenost našich zákazníků.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Pracujeme pro vás každý den
včetně sobot a nedělí.

RESTAURACE A PIZZERIA

„U JORDÁNU“
KOJETÍN

vás zve k příjemnému posezení
Co nabízíme:
- široký sortiment minutkových specialit
- originál pizza „Jordán“
- bonus „Pizza karta“
Kde nás najdete:
Olomoucká 349, 752 01 Kojetín
Telefonický kontakt:
604 847 578 nebo 605 109 290
24

ELEKTRO HRABAL
Tovačovská 96, 768 11 Chropyně

telefon: 573 356 327,
602 728 517, 724 041 659
e-mail: s.hrabal@tiscali.cz

PRODEJNA ELEKTRO
pračky, myčky, sporáky, lednice,
mrazáky a drobné spotřebiče
OPRAVY
PRAČEK, MYČEK, SPORÁKŮ
všech značek
AUTORIZOVANÝ SERVIS
Ardo, Gorenje, Mora, Ariston,
Indesit, Candy, Tatramat, Haier
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Historické fotografie Kojetína

Selská jízda Na Hrázi v Kojetíně v roce 1928

Kominický účet z roku 1891 ze sbírky J. Bibra.
Bruslení na rybníce Na Hrázi v Kojetíně, rok neznámý
Ze soukromé sbírky Emila Dostalíka
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Vítání občánků
V sobotu 8. března 2008
byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města
Kojetín tyto děti
BLAHOPŘEJEME

Martin CIFRA

Viktor FIĽO

Jaroslav HEBNAR

Josef Ján HORKÝ

Anna HOVORKOVÁ

Martin CHOVANEC

Štěpán KAPOUN

František KAPUSTA

Daniel NAVRÁTIL

Julie VALDMANOVÁ

Martin ŽIDLÍK

Vzpomínka
Dne 6. dubna 2008 vzpomeneme smutné 10. výročí úmrtí

pana Jiřího Buchty z Kojetína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Eva,
syn Jiří s manželkou Lenkou, dcera Gábina s manželem
Robertem, vnuci Petra, Robin, Vendulka, Tomáš.
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