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Zima je tady

Lednová
Sněží, okna mrazem praskají
A všichni psi se choulí
Pár bláznů s nimi, dětí a milenců
Schovalo se do peřin
Za okny zima a tvoje namrzlý řasy
A bílý únor prý pole posílí
Pár vzpomínek mi ani prsty nezahřeje
Tak do rumu čaj nalévám si
Ze střechy domu padal těžkej sníh
A z Ruska nešel plyn
Tak jsem ti zašeptal do ucha:
„Pojď, lehneme si do peřin…“
J. Š.

6,- Kč
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 50. zasedání konaném dne 13. ledna 2009
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- uložila starostovi města, ve spolupráci s ředitelem Pivovarského
hotelu Kojetín s. r. o., předložit na
jednání ZM 01/09 návrh konkrétních opatření, která povedou ke
snížení ztráty z provozu Hotelu Pivovar,
- souhlasila se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o výpůjčce
a uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému
břemeni mezi Městem Kojetínem a
Vodovody a kanalizace Přerov, a.
s., Šířava 483/21, Přerov, v souvislosti se stavbou „ Kanalizace
Popůvky - odvedení odpadních
vod ČOV Kojetín“ na zatížených
pozemcích, p. č. 3, zahrada, p. č.
197/2, zahrada a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci původ parcel PK p. č. 540/1, k. ú.
Popůvky u Kojetína,
- nesouhlasila s obnovením ná-

jemní smlouvy k bytu č. 1, vel. 1+1,
Padlých hrdinů 974,
- trvá na vyklizení a předání bytu
č. 1, vel. 1+1, Padlých hrdinů 974,
v termínu do 31. ledna 2009,
- trvá na bezodkladném vyklizení
bytu č. 5, Padlých hrdinů 974, exekutorským úřadem Přerov,
- schválila uzavření smlouvy o
závazku veřejné služby č. 21/09
na úhradu ztráty ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové
dopravě zajišťované FTL - First
Transport Lines, a. s. na linku Prostějov - Zlín, spoj 11 a 24 za cenu
18 192 Kč,
- schválila uzavření smlouvy o závazku veřejné služby č. 201203409 na úhradu ztráty ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové
dopravě zajišťované Veolia Transport Morava, a. s. na linky:
- 920022 Kojetín - Stříbrnice, spoj 7,

13, 23, 6, 12, 11 a 24 za cenu 153 tis. Kč,
- 920023 Kojetín - Tovačov, spoj 19,
9, 213, 31, 25, 6, 12, 28, 214, 22 za
cenu 204 tis. Kč,
- 890704 Olomouc - Kroměříž, spoj
43, 5, 23, 28, 48, za cenu 383 tis. Kč
tj. celkem za cenu 740 tis. Kč,
- schválila plány činnosti komisí
rady města na rok 2009,
- vzala na vědomí zprávy o činnosti komisí RM za rok 2008,
- souhlasila s pronájmem nebytových prostor, které má ve výpůjčce
MěKS Kojetín, bývalá trafika v budově bez čísla popisného na pozemku p. č. st. 1437, ul. Tyršova,
na zřízení kanceláře Českomoravské stavební spořitelny, za cenu
700,-Kč/měsíc + energie na vlastní
náklady, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Jiří Šírek

Městská policie Kojetín informuje
Městský kamerový
dohlížecí systém
Městská policie Kojetín informuje všechny občany města Kojetín

o dokončení a spuštění první etapy
instalace městského kamerového
dohlížecího systému. Pomocí kamer
monitoruje městská policie veřejná
prostranství a záznam z nich je podle
potřeby archivován.

Kamery jsou v současné době
umístněny: ulice Padlých hrdinů
(2 kamery), ulice Svatopluka Čecha
(2 kamery), náměstí Dr. E. Beneše
(2 kamery).
Jiří Hűbner, velitel MP Kojetín

Informace pro občany
Přehled významnějších investičních akcí, které bude Město Kojetín
realizovat v roce 2009

Název akce: Kojetín - rekonstrukce
místních komunikací Hanusíkova,
Čs. Legií a Dudíkova
Termín realizace: 1. 11. 2008 - 31. 7.
2009
Investiční náklad: 22 856 851 Kč
vč. DPH, spolufinancování ve výši
(3 975 000 Kč)
Financování: ROP Střední Morava,
Město Kojetín
Projektant: Printes atelier, Ing. Jan Široký
Dodavatel: OHL ŽS vybrán ve výběrovém řízení
Popis akce: Celková rekonstrukce
výše uvedených komunikací, provedení dopravního značení a zpomalovacích vln.

Název akce: Víceúčelová multime-
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diální učebna ZŠ nám. Míru 83
Termín realizace: rok 2009
Investiční náklad: 5 752 808 Kč
vč. DPH, spolufinancování ve výši
(865 000 Kč)
Financování: ROP Střední Morava,
Město Kojetín
Projektant: Ing. Pavel Olšovský
Dodavatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení
Popis akce: Nová multimediální
učebna bude sloužit pro využití výuky jazyků, ICT, přednášek, prezentací a videokonferencí.

Název akce: Rekonstrukce místní
komunikace v ulici Růžová
Termín realizace: 31. 1. 2009
Investiční náklad: 1 700 000 Kč vč.
DPH

Financování: Město Kojetín
Projektant: Printes Atelier, Ing. Jan
Široký
Dodavatel: OHL ŽS Olomouc divize
stavitelství
Popis akce: Dokončení rekonstrukce
komunikace.
Název akce: Městský úřad Kojetín,
sanace přízemí budovy, rekonstrukce ležaté kanalizace v přízemí budovy
Termín realizace: 7 - 8/2009
Investiční náklad: 1 300 000 Kč vč.
DPH
Financování: Město Kojetín
Projektant: Dek projekt a. s.
Dodavatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení
Popis akce: Odstranění vlhkosti
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Informace pro občany
v budově radnice a odstranění pachů vznikajících ze stávající ležaté
kanalizace.
Název akce: DPS J. Peštuky 1332,
výměna oken
Termín realizace: 8 - 9/2009
Investiční náklad: 1 100 000 Kč včetně DPH
Financování: Město Kojetín
Projektant:
Dodavatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení
Popis akce: Provedení výměny oken
z dvorní a štítových stran budovy.
Název akce: Kanalizace Padlých
hrdinů, sběrná stoka Fk
Termín realizace: 9 - 10/2009
Investiční náklad: 600 000 Kč vč.
DPH
Financování: Město Kojetín
Projektant: VISSO Olomouc
Dodavatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení
Popis akce: Dokončení stoky Fk
s možností napojení uživatelů domů
na ulici Padlých hrdinů.
Název akce: Monitorovací kamerový systém města Kojetín
Termín realizace: 10/2009
Investiční náklad: 200 000 Kč vč.
DPH, 100 000 Kč vč. DPH (fond kriminality)
Financování: Město Kojetín
Projektant:
Dodavatel: Interal společnost s ručením omezeným
Popis akce: Vybudování bezpečnost-

ního kamerového systému v exponovaných lokalitách města Kojetín.

ho auditu se stanovením vad a návrh
jejich odstranění.

Název akce: ZŠ nám. Míru 83, odstranění vad - doporučeno energetickým auditem termín rok 2009
Termín realizace: 7 - 8/2009
Investiční náklad: 440 000 Kč vč.
DPH
Financování: Město Kojetín
Projektant:
Dodavatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení
Popis akce: Zateplení průjezdu budovy, výměna oken v tělocvičně
a chodbě u bytu školníka ve dvorním
traktu.

Název akce: Městské kulturní středisko, střecha Sokolovna
Termín realizace: 5/2009		
Investiční náklad: 150 000 Kč vč.
DPH
Financování: Město Kojetín
Projektant:
Dodavatel:				
Popis akce: oprava střechy nad kanceláří a šatnami účinkujících.

Název akce: ZŠ Sladovní, výměna
oken III. etapa
Termín realizace: 7/2009
Investiční náklad: 120 000 Kč vč.
DPH
Financování: Město Kojetín
Projektant:
Dodavatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení			
Popis akce: Dokončení výměny oken
ve dvorní části školy.
Název akce: Energetické audity,
Školní jídelna, ZUŠ Hanusíkova,
Sokolovna, MŠ Masarykovo nám.
Termín realizace: 3 - 4/2009
Investiční náklad: 170 000 Kč vč.
DPH
Financování: Město Kojetín
Projektant:
Dodavatel: POR s. r. o. Přerov		
Popis akce: Provedení energetické-

Název akce: Městské kulturní středisko, oprava střechy muzea
Termín realizace: 4 - 5/2009
Investiční náklad: 160 000 Kč vč.
DPH
Financování: Město Kojetín
Projektant:
Dodavatel:
Popis akce: Výměna stávající střechy
na hlavní budově z dvorní strany.
Název akce: MŠ Hanusíkova, výměna vstupních dveří, rozšíření
sociálního zařízení 		
Termín realizace: 7 - 8/2009
Investiční náklad: 200 000 Kč vč.
DPH
Financování: Město Kojetín
Projektant:
Dodavatel:			
Popis akce: Výměna vstupních dveří za hliníková ve stejném barevném
odstínu jako již stávající dveře.
Dušan Laboň,
vedoucí odboru majetku
a investic města

Informace pro občany
Sledujte

www.kojetin.cz
a dozvíte se vše nové
z oblasti života
našeho města.
Jsou zde uvřejněny aktuality
z Městkého úřadu,
z jednání rady města
i zastupitelstva města,
informace z kultury, školství,
zdravotnictví, sociálních služeb
a sportu, informace o dopravě,
turistika a mnoho dalšího...

Oznámení
Oznamujeme, že k 31. 12. 2008
byla ukončena činnost
VZP ČR
na úřadovně v Kojetíně.
Klienti mohou kontaktovat
Územní pracoviště
VZP ČR v Přerově
Smetanova 9, 750 11 Přerov
tel. 581 293 111, fax: 581 210 710.
Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8 - 17 hod.
Úterý a čtvrtek 8 - 14 hod.
Pátek 8- 14 hod.

Jana Nečesaná

Co vše vyřídíte přes

Czech POINT

na MěÚ v Kojetíně:
- výpis z rejstříku trestů,
- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- výpis z bodovacího systému řidičů,
- informační systém o veřejných
zakázkách,
- informační systém odpadového
hospodářství.

Matrika MěÚ Kojetín,
přízemí budovy, dveře č. 9.
Jana Filípková
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Rozhovor s hejtmanem Olomouckého kraje Martinem Tesaříkem
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne
14. listopadu 2008 byl na další
čtyřleté období zvolen hejtmanem
Martin Tesařík (54 let), který vedl
krajskou kandidátku ČSSD. Na začátku jeho volebního období jsem
mu položil tři otázky.

Pane hejtmane, blahopřeji Vám ke
zvolení do této funkce. V čem vidíte přednosti Olomouckého kraje
a v čem jeho slabá místa?
Největší devízou Olomouckého kraje
jsou bezesporu jeho obyvatelé, které
charakterizuje pracovitost, dobrosrdečnost a úcta k tradicím. Díky své
poloze na tradiční trase spojující jih
Evropy se severem má dobrou dopravní dostupnost. Vzdělání zajišťují kromě druhé nejstarší univerzity
v České republice, Univerzity Palac-

kého, také dvě soukromé vzdělávací
instituce - Moravská vysoká škola
v Olomouci a Vysoká škola logistiky
v Přerově. Nezanedbatelným potenciálem je cestovní ruch. Náš kraj je
regionem, který svou rozmanitostí
dokáže uspokojit i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Haná se vyznačuje bohatou historií, kulturními tradicemi a hanáckým folklórem. Jeseníky
jsou pak horskou oblastí, pro kterou
je typická čistá příroda, která skýtá mnoho možností pro letní i zimní
rekreaci. Olomoucký kraj je druhou
oblastí v České republice s největší
koncentrací lázní.
Na druhou stranu je však potřeba
zvýšit nízkou ekonomickou výkonnost kraje, nastartovat jeho hospodářský rozvoj, a to cestou široké
spolupráce veřejné správy, podnikatelského sektoru, vědeckých a vysokoškolských institucí. Rozvíjet by se
měla znalostní ekonomika, informační a komunikační technologie. Tato
změna ve struktuře hospodářství
pak přinese také zvýšení mezd obyvatel Olomouckého kraje, které se
dnes pohybují na spodních příčkách
v rámci celé republiky.

programu ODS, ale pustíme se hned
do plnění našeho volebního programu, především v oblasti zdravotnictví. Připravujeme model úhrady poplatků u lékaře ve zdravotnických zařízeních za občany tak, abychom jej
mohli spustit co nejdříve. Mezi další
priority budou určitě patřit sociální
oblast, školství, doprava a regionální rozvoj, včetně využití evropských
fondů.

Ve funkci hejtmana střídáte Ivana
Kosatíka. Co z jeho práce byste chtěl převzít, na co navázat
a v čem raději nepokračovat?

Pane hejtmane, děkuji za rozhovor a přeji hodně správných rozhodnutí při vedení Olomouckého
kraje.

Nebudeme pokračovat ve volebním

Otázky: Jiří Šírek

Tisková zpráva
Podpora Evropské unie a Státního fondu životního
prostředí ČR pro Kompostárnu v Polkovicích
Kompostárna Polkovice je zařízením
k využívání biologicky rozložitelných
odpadů.
V roce 2008 zde byl realizován projekt „Kvalitnější kompost - pořízení
technologického vybavení kompostárny v Polkovicích“, který byl
podpořen Evropskou unií - fondem
soudržnosti a dále Státním fondem
životního prostředí ČR v Operačním
programu Životní prostředí.
V rámci projektu byl pořízen kladivový drtič biologicky rozložitelných odpadů vybavený vynášecím gumovým
dopravníkem. Toto zařízení představuje významnou součást technologie
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kompostování.
Celkové výdaje na projekt činily
1 386 641,50 Kč.
Celkové způsobilé výdaje na projekt
činily 1 150 119,- Kč.
Příspěvek z fondu Evropské unie činil 879 841,03 Kč.
Příspěvek Státního fondu životního
prostředí ČR činil 155 266,07 Kč.
f.hlavinka@post.cz
mobil: 605 778 792

Jaký je váš vztah ke Kojetínu a oblasti Střední Hané?
Můj vztah k této části kraje a městu
Kojetín je velmi osobní. Se starostou
města Mojmírem Hauptem a dalšími nás pojí dlouholeté přátelství.
Velmi vřelý je můj vztah k folklóru
a k Hané vůbec. Jsem velkým příznivcem obnovování a udržování
tradic, které jsou spojeny s Hanou
a jejími obyvateli. Střední Haná je
regionem bohatým na historii, lidové tradice, kulturu a památky. Na
základě těchto atributů, které dotváří ještě typická hudba, krásné kroje
a vynikající kuchyně, k nám jezdí lidé
z domova i daleké ciziny.

Mikroregion Střední Haná
vydal brožuru

o významném
světovém malíři
Martinu Chvátalovi,

rodákovi z Měrovic
nad Hanou, jehož díla
jsou vystavena
v předních světových
galeriích.
Brožura bude k dispozici
na informacích VIC
v Kojetíně,
Masarykovo náměstí 8
a na městských
a obecních úřadech
mikroregionu.
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Anketa
Anketní otázka, kterou položili Tomáš Šestořád a Jan Palička, studenti GKJ,
zněla: „Jak se vám líbí letošní zima a jak si ji užíváte?“
Stěpan Stěpanov
Zima se mi nelíbí, protože je moc sněhu.
Jinak si ji užívám tím, že se kochám krajinou skrz okno či procházkami v parku.

Anna Kuchařová
Zima se mi nelíbí, neboť lidé nechávají na chodnících neodmetený
sníh.

František Kolek
Zima se mi líbí. Zimních radovánek
jsem si užíval v mládí, nyní chodím
pouze na procházky.

Stanislava Císařová
Zima se mi nikdy nelíbila, já mám
ráda jaro.

Karolina Řihošková
Zima je pěkná, ale mohlo by být více
sněhu. O prázdninách pojedu lyžovat na Slovensko.
Oldřich Žůrek
Mně se líbí všechno, tedy i zima, ale
na hory nejezdím.
Ilona Šrámková
Zima se mi líbí jen tehdy, když mé
dítě je zdravé a můžu s ním chodit
sáňkovat.
Jana Chovancová
Zima se mi líbí, ale nelíbí se mi neodmetené chodníky a to, že lidé topí
kdovíjakými „sajrajty“.

Veřejná akademie

Gymnázia Kojetín
se uskuteční
12. března 2009
v 17.00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.
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Informace k vyhlašování nejlepších sportovců
Vážení sportovní přátelé,
rok 2008 je za námi a přichází na
řadu hodnocení jaký vlastně byl
a jací jsme byli my. V oblasti sportu už tradičně budeme vyhlašovat
úspěšné sportovce v jarním období.
Rada města Kojetín schválila Zásady pro vyhlašování nejúspěšnějších
sportovců a osobností v oblasti sportu našeho města.
Plné znění těchto zásad je zveřejněno na www.kojetin.cz
Návrh na ocenění může podat: každá fyzická a právnická osoba, která
zašle řádně vyplněný nominační formulář (přílohy 1 - 5 Zásad; tiskopisy
jsou zveřejněny ke stažení na www.
kojetin.cz) na adresu: Městský úřad
Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství
a kultury, Masarykovo nám. 20, 752
01 Kojetín. Počet návrhů na ocenění
v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí
být podán na samostatném formuláři.
Údaje uvedené ve formuláři musí být
ověřitelné (např. u představitelů klu-

bu nebo oddílu, na internetu apod.).
Termín pro zaslání návrhů: do 28.
února 2009 je nutno předložit návrhy na ocenění za sportovní úspěchy
v roce 2008).
Vyhlašované kategorie:
- sportovní naděje (do 15 let),
- jednotlivci za sportovní úspěchy
v roce 2008 - do 19 let věku včetně,
- jednotlivci za sportovní úspěchy
v roce 2008 - věk 20 let a starší,
- sportovní kolektiv za sportovní
úspěchy v roce 2008,
- osobnost v oblasti sportu - za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu.
Kdo může být navržen na ocenění:
Do hodnocení budou zařazeni:
- v kategorii sportovních nadějí členové oddílů a klubů, které působí na
území města Kojetín (např. sportovci, kteří dosud nedosáhli výrazného
sportovního úspěchu, ale vyvíjí příkladnou sportovní aktivitu),
- sportovci, kteří jsou členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí
na území města Kojetín,

- za výrazné sportovní úspěchy
i ostatní sportovci, kteří mají trvalé
bydliště v Kojetíně,
- sportovní kolektivy, které reprezentují sportovní kluby působící na území města Kojetín,
- osobnosti, které se zasloužily o rozvoj sportu ve městě Kojetín (trenéři,
funkcionáři, organizátoři sport. akcí
apod.).
Návrhy na ocenění zasílejte výhradně na předepsaných tiskopisech,
které musí být řádně vyplněny. K návrhům, které nebudou obsahovat
všechny údaje, předepsané v nominačních tiskopisech, nebude přihlíženo!
Takže neváhejte a nominujte své
kamarády, spolužáky, trenéry a spoluhráče z různých sportovních klubů
a odvětví, podvečer vyhlášení nejlepších sportovců se blíží. Jeho termín vám včas oznámíme a budeme
se snažit jej přizpůsobit tak, aby se
jej mohla opět zúčastnit významná
sportovní osobnost.
Jiří Šírek

14. prosince 2008 předána k užívání).
Ačkoliv obnovení pravidelné osobní
dopravy v celé trati z Kojetína do Tovačova není za současných podmínek
reálné, zastávka Kojetín-sever i bez
toho smysl mít může. Nachází se totiž
v místě s poměrně velkým přepravním
potenciálem, navíc neodbaveným žádným jiným druhem hromadné dopravy
(např. autobusy).
Pro dopravce ČD by prodloužením
jízdy osobních vlaků v relaci Valašské
Meziříčí - Kroměříž - Kojetín až na zastávku Kojetín-sever a zpět nevznikly
prakticky žádné další náklady než čisté
náklady na 2 x 2 km jízdy vlaku, které
se vrátí i za předpokladu, že vlak použije malé množství cestujících. Zajíždění
vlaků až na zastávku v Kojetíně navíc
„hraje do karet“ také stále větší podíl
tzv. „vratných souprav“, které jezdí na
spojích mezi Kojetínem a Kroměříží
a i v budoucnu by měl jejich počet narůstat (jde zejména o známé „Regionovy“).
U těch totiž není třeba pro změnu směru jízdy žádný posun a zajetí na zastávku pro ně není žádný problém.
Jednou z podmínek efektivnosti provozu vlaků mezi „hlavním nádražím“ v Kojetíně a zastávkou „sever“ však mimo

jiné bude zajištění návaznosti vlaků na
zastávku od spojů z Přerova a naopak.
Co se týče samotného místa, na kterém by nová zastávka měla stát, jeho
výhodou je snadná dosažitelnost ze
širokého okolí sídliště „sever“, nutnost
vybudování jen krátkého chodníku pro
napojení zastávky na pozemní komunikace města a snadná dostupnost elektřiny pro napájení osvětlení.
Hlavní otázkou na pozadí celé myšlenky tedy prozatím zůstává zajištění
financí na vybudování samotné zastávky.
Za účelem získání prvních pro další
jednání akceptovatelných podkladů by
měla být v první půli roku 2009 zpracována studie, na základě které pak
budou (nebo v případě nezájmu nebudou) následovat další kroky.
Ať už ale další jednání dopadnou jakkoli, rádi bychom na vlakovou zastávku
Kojetín-sever znali názor vás, obyvatel města Kojetína. Svůj názor, ať už
bude jakýkoli, můžete vyjádřit na
webových stránkách tovačovské trati
www.prototypy.cz/tovacovka

Došlo do redakce
Vlaková zastávka
Kojetín - sever - má
nebo nemá smysl?
Podle prozatím nepodložených zpráv
se o výstavbě vlakové zastávky „sever“
v Kojetíně v místě pomyslného křížení
Polní ulice s tratí do Tovačova uvažovalo už v 70. letech minulého století,
prokazatelně však byla její výstavba
navrhována v polovině let devadesátých, kdy se připravovalo obnovení pravidelné osobní dopravy na trati Kojetín
- Tovačov.
Přestože se nakonec ani jedno z toho
uskutečnit nepodařilo, myšlenka výstavby vlakové zastávky v těsné blízkosti největšího kojetínského sídliště
není ani v dnešní době nerealizovatelná.
Členové občanského sdružení Kroměřížská dráha, jehož hlavním posláním je propagovat železniční dopravu
a napomáhat jejímu rozvoji v našem
regionu, se rozhodli vytyčit si prosazení
výstavby nové zastávky v Kojetíně jako
jeden ze svých cílů (podobně jako před
lety stáli na začátku příběhu zastávky
u Kauflandu v Kroměříži, která byla
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Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
V minulém čísle Kojetínského zpravodaje jsme hovořili o tom, že Kojetín vznikl jako osada při cestě, která
vedla ve směru sever - jih (Kroměříž
- Olomouc) a někdy v letech 1250 1290 byla rozšířena o náměstí. Tak
jak vzrůstal význam osady, rostl počet obyvatel a počet domů. Osada,
později městečko a město, se rozšiřovala. Vznikaly nové ulice, nové
části sídliště. Rozlišuje se město
(náměstí) a ulice, později město
a předměstí. Rozlišují se také usedlí ve městě - měšťané (tedy na náměstí), obchodníci a řemeslníci, od
usedlých v ulicích - předměšťané
(převážně rolníci a chalupníci, obdělávající větší či menší výměru půdy
a bezzemci).
Město a nejbližší ulice byly chráněny hradbami a vodním příkopem.
Z města se vycházelo branami, které
byly tři: ve směru na Olomouc - Olomoucká brána, ve směru na Kroměříž
- Kroměřížská brána a ve směru na
Vyškov - Vyškovská brána. Za branami bylo tedy předměstí - Olomoucké, Kroměřížské, Vyškovské, později
zvané také ulice nebo třída.

Původní Vyškovská ulice

Olomoucké předměstí
Byla zde většinou přízemní stavení,
s květinami za oknem. Ulice byla vždy
zdobena lípami a kaštany. V 16. století byla ulice nazývána Tovačovská
a bylo zde 28 gruntů a chalup. Sídlily zde také některé zemanské rody,
např. Kotulínských z Kotulína. Tato
původem stará rodina pochází z Kotulína v Opolsku. V roce 1598 zemřel
v Kojetíně N. Kotulínský. V 17. století
se již ulice píše Olomoucká. Žila zde
a tvořila akademická malířka Marie Gardavská.
V dolní části ulice stojí
stará boží muka, nápadná
svým tvarem a zakončená dvojitým křížem. Boží
muka není vročena žádným letopočtem ani nápisem. Slohově se řadí k lidovému baroku.
Malá vodní plocha v dolní části ulice - to je rybníček Jordán. Vznikl v době
stavby kojetínského kostela na konci 17. století

(dokončen 1692). Těžila se zde hlína
na pálení cihel a k navážce hřbitova
kolem kostela. V 19. století se ustavil
spolek, který vzniklou vodní plochu
upravil na rybník a osadil kapry. Domky, chalupy a stodoly kolem rybníka
a kolem silnice tvořily ulici původně
zvanou Uhřičická.
Vyškovské předměstí
V roce 1566/67 bylo v této ulici 25
gruntů a chalup, na počátku 20. století 27 domovních čísel. Začínalo za
Vyškovskou bránou, která zanikla
jako první z kojetínských bran. (Na
plánu Kojetína z roku 1833 již není.)
Ulice si dlouho udržela původní tvar.
V 19. století bylo použito kamene
z Vyškovské brány a hradební zdi za
Židovskou ulicí k vydláždění ulice.
Také tato ulice byla osázena lipami.
Ve Vyškovské ulici stojí dvě kvalitní barokní plastiky - socha sv. Anny
z roku 1702 a socha sv. Václava, také
z roku 1702. Slohově souvisí s plastikami na Masarykově náměstí.
(Pokračování příště)		
řez

Charita Kojetín
Charita Kojetín děkuje
a informuje
V sobotu 10. ledna 2009 v dopoledních hodinách se v Kojetíně a okolních vesnicích uskutečnila „Tříkrálová sbírka“, jejímž organizátorem je
Charita Kojetín. Do ulic města a obcí
vyšlo celkem 31 skupinek koledníků,
z toho v samotném městě Kojetíně
jich bylo 17.
Díky vaší štědrosti bylo vybráno celkem 108.152,50 Kč.

Podle jednotlivých obcí byl výsledek
následující:
Kojetín
Křenovice
Měrovice nad Hanou
Uhřičice
Polkovice
Lobodice
Stříbrnice

55.725,00 Kč
11.195,00 Kč
4.824,00 Kč
9.617,00 Kč
12.579,00 Kč
10.457,00 Kč
3.755,50 Kč

Děkujeme všem, kteří otevřeli dveře
našim koledníkům a přispěli jakoukoliv částkou do našich pokladniček.

Celá tato částka byla odeslána na
společné celorepublikové konto
sbírky, kde dojde k oddělení částky
na humanitární pomoc do zahraničí
a podíl, který 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
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Mateřská škola Kojetín
Leden v Mateřské škole
Kojetín
Jako mávnutím kouzelného proutku
jsme se 31. prosince o půlnoci přehoupli do nového kalendářního roku
2009. A hned zkraje ledna po návratu z prázdnin jsme v obou MŠ přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem učitelky.
Od středy 14. ledna děti z oddělení „Rybiček“ a „Pastelek“ zahájily
již tradiční saunování s relaxačním
a dechovým cvičením. Již několikátý
rok spolupracujeme s rehabilitačním
střediskem na poliklinice v Kojetíně. Děti mají možnost si vyzkoušet
pod vedením zkušené pracovnice
a svých učitelek saunování a cvičení
- letos nově s prvky dětského aerobiku. Tento program bude probíhat
pro každou skupinu 1x týdně až do
konce března.

V úterý 20. ledna za námi přijeli z divadla Rolnička v Hodoníně s pohádkou „Krtek a kolotoč“. Tentokrát to
byla veselá pohádka plná pohádkových postaviček a všechny děti se
dobře pobavily.
Na počátku roku k nám byla zima
štědrá. Během procházek si děti
všímaly zasněžených stromů, poletujících vran, lidí zachumlaných do
teplých bund a šál, ale hlavně jsme
využili každou možnost zasáňkovat
si a zabobovat na kopci u mateřské
školy i na školní zahradě.
V pondělí 26. ledna navštívila naše
čtyři oddělení Marie Ryšavá z Městské knihovny Kojetín. Již poněkolikáté zábavnou formou seznámila
mladší děti s dětskou literaturou. Připravila si pro ně tentokrát předčítání
o zimě.
Leden v mateřské škole je pro naše
předškoláky vždy přelomový měsíc.

Základní škola nám. Míru Kojetín
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Chystají se totiž k zápisu do prvních
tříd základní školy. Proto zařazujeme
motivované hry a činnosti rozvíjející logické myšlení a paměť, děti se
seznamují se základními matematickými pojmy atd. Všichni se už moc
těší, že z nich budou po prázdninách
opravdoví školáci, i když vstup do
školy není jednouchý… Všichni budou muset přijmout a respektovat
nová pravidla, přizpůsobit se požadavkům učitele, přijmout roli školáka,
umět ovládnout své pocity a mnoho
dalších požadavků.
Děti dovádějí ve sněhu, ale copak
dělají zvířátka v zimě? To zjistíme
brzy, protože se chystáme s baťůžky
plnými dobrůtek za zvířátky do polí
ke krmelci. Také nás čeká v obou MŠ
již tradiční karneval, protože se blíží
masopust, který je obdobím bláznivých maškar a radování...
vedení MŠ

2/09

Kojetínský zpravodaj

Základní škola nám. Míru Kojetín
Zápis do prvních tříd
se uskuteční na naší
základní škole

ve čtvrtek 5. února 2009
a v pátek 6. února 2009.
Bližší informace obdrží všichni
rodiče budoucích žáků
prvních tříd.
Vytvořme společně co nejlepší
podmínky pro přechod do jiného
světa - světa písmen, čísel,
obrázků i hudby.
Přejeme vám všem příjemné
prožití závěru tohoto
kalendářního roku
a těšíme se na společné setkání.
Vyučující tříd I. stupně
a vedení školy

Nabídka
vzdělávacích kurzů
„Počítače nekoušou“
V únoru otevíráme
pro všechny zájemce moduly
počítačových kurzů věnované
práci s textovým editorem WORD
a tabulkovým editorem EXCEL
(MS Office 2003).
Kurzy jsou připraveny
jako tříhodinové lekce
v následujících termínech:
3. 2. 2008 - 16.00 hodin
WORD II (práce s textem)
10. 2. 2008 - 16.00 hodin
Excel I (základy tabulk. editoru)
17. 2. 2008 - 16.00 hodin
Excel II (práce s tabulkou)
24. 2. 2008 - 16 hodin
Excel III (práce s tabulkou)
Kurzy jsou připraveny v učebně
informatiky naší základní školy.
Lektorem kurzů je Zdeněk Šípek.
Cena jednoho modulu
je stanovena na 250 Kč.
Bližší informace:
Zdeněk Šípek
tel: 581 762 134
zastupce@zsnammiru.kojetin.cz
nebo www.zskojetin.cz
případně
www.pocitacenekousou.cz

Blíží se zima
a nemáte
vybavení na hory?
Zájemci o zapůjčení
lyžařského vybavení se mohou
obrátit se svým požadavkem
na ředitele školy, který spravuje
základní lyžařskou výzbroj
a výstroj.
Cena zapůjčení se odvíjí od počtu
částí půjčeného vybavení
(lyže, hůlky, lyžařské boty)
a je stanovena ve formě
denní taxy.
Podrobné informace můžete
získat přímo na telefonním čísle
581 76 20 36
nebo na e-mailové adrese:
reditel@zsnammiru.kojetin.cz
Přejeme příjemné prožití zimních
radovánek na horách.
Rudolf Pavlíček, ředitel školy

Pojedeme na lyže
Tradiční lyžařský výcvikový kurz se
uskuteční od 16. do 20. února 2009
na chatě Sněžník v Kunčicích pod
Kralickým Sněžníkem. Žáci našich
sedmých tříd se na zdejších svazích
naučí jezdit na lyžích nebo na snowboardu pod vedením zkušených instruktorů. Věříme, že se jim pobyt na
horách vydaří po všech stránkách
a vrátí se zpět do školy plní elánu.
Vedoucím kurzu je Rudolf Pavlíček,
ředitel školy.
Vedení školy

Jaké jsou novinky?
Na čtvrtek 12. února 2009
na 14. hodinu jsme připravili
v naší učebně fyziky (č. 218)
představení novinek v základních
modulech kancelářského balíku
MS Office 2007 (WORD a EXCEL).
Na praktických ukázkách budou
předvedeny změny, které jsou
obsaženy ve známých programech.
1. Textový editor WORD
učebna FCH - 2. patro, č. 218 - 14.00 hod.
2. Tabulkový editor EXCEL
učebna FCH - 2. patro, č. 218 - 15.00 hod.
Při prezentaci budou k nahlédnutí
i jednotlivé tituly dostupné literatury.
Představení novinek připravuje
správce ICT školy - Zdeněk Šípek.
Zájemci se mohou hlásit u správce
ICT školy Zdeňka Šípka
telefonicky - 581 76 21 34
nebo e-mailem
zastupce@zsnammiru.kojetin.cz

pochopení a finanční podpory vedení školy a zřizovatele.
Z bohatého programu vzpomeneme
návštěvu Aquaparku ve Vyškově,
drakiádu, diskotéky, pečení perníků,
bobování, hry na sněhu a spoustu
soutěží. Už se těšíme na další akce
v další části školního roku.
Alena Burešová
vedoucí vychovatelka

Školní družina v pololetí
V tomto školním roce jsme nejprve
museli zvládnout velký nárůst počtu
dětí (z loňských 60 na letošních 90
žáků ve školní družině). K uspokojení všech jsme otevřeli 4 oddělení.
Mimo vlastní prostory ŠD využíváme
odborné učebny školy a díky dobré
spolupráci s MěDDM Kojetín i jejich
prostory.
I při tomto velkém počtu nabízíme
dětem bohatý a různorodý program.
Naše pěkné prostředí se nám podařilo ještě více zútulnit zakoupením
nového nábytku, relaxačních pytlů,
nových hraček a modernizací vlastního koutku PC, což by nešlo bez
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Zimní radovánky na naší škole

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Ředitelství Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov
oznamuje:

Zápis do 1. třídy
bude proveden ve čtvrtek 5. února 2009
a v pátek 6. února 2009
od 15.00 - 17.00 hodin
v budově ZŠ Sv. Čecha 586.
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 k vzájemné toleranci, kamarádství
a vzájemné pomoci. Pokud budou mít rodiče požadavek výuky anglického jazyka od 1. 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 1. ročníku.
Děti mohou být slovně hodnoceny.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které 1. září 2009 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-psychologické poradny.
Vyšetření psychologa Vám na požádání může zajistit ředitelství školy. Žádost o odklad školní docházky vydá
ředitelka školy po zápisu do 15. února 2009. 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. února 2009.
(Lépe se domluvit telefonicky 581 76 22 84).
Olga Odehnalová
ředitelka školy
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Jízdní řád - vlaky

Odjezdy vlaků z ŽST Kojetín
platné od 14. prosince 2008

Odjezdy rychlíků směr Ostrava (přes Přerov)
6:08 11

7:08 11

8:08

9:08

17:08

18:08

19:08

20:08

10:08
10

21:08

22

12:08
22:08

13:08

14:08

15:08

16:08

12:35

13:35

14:55

15:55

10

Odjezdy osobních vlaků směr Přerov
5:04 11

5:28 9

6:21

6:55

7:21 27

8:35

14:35

15:35

16:35

17:35

18:35

19:35

9:35
10

20:35

10:35
10

Odjezdy rychlíků a spěšných vlaků směr Brno
5:55 11

6:55 11

7:55

16:55

17:55

18:12

8:55
22

18:55

9:55
10

11:55

19:55

20:13

12:55

22

20:55

22

13:55
21:55

10

Odjezdy osobních vlaků směr Brno končících v ŽST Vyškov n. M.
10:20

21:20 10

Odjezdy osobních vlaků směr Brno končících v ŽST Nezamyslice
4:36 9

5:41 27

6:20

16:20

17:20

18:20

7:20
10

19:20

9:20
10

22:52

11:20

12:20

13:20

14:20

15:20

10

Odjezdy rychlíků a spěšných vlaků směr Valašské Meziříčí (přes Kroměříž)
7:23 45

14:22 21

16:15

Odjezdy osobních vlaků směr Kroměříž
4:38 9
14:22

42

5:08 9
15:22

25

5:43 9
15:32

9

6:23
16:58

48

7:23 40

8:12

9:22

17:22

18:12

19:22

10:38
20:38

10

12:22
22:12

10

13:22
22:54 28

Poznámky:
9 - jede v pracovní dny
10 - nejede 24., 31. XII.
11 - nejede 25. XII., 1. I.
21 - jede v pátek a 23., 30. XII., 30. IV., 7. V., nejede 26. XII., 2. I., 1., 8. V.
22 - jede ve svátek, nejede 24. - 26. XII., 1. I., 12. IV., 1., 8. V., 5. VII., 27. IX., 28. X., 15. XI.
25 - jede v sobotu a svátek
27 - jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII., 1., 8. V, 28. X., 17. XI., nejede 27. XII.
28 - jede v pracovní dny a svátek, nejede 24. - 26., 31. XII., 12. IV., 5. VII., 27. IX.
40 - jede v pondělí - pátek, neděli a 27. XII., 2., 9. V., nejede 24. X., 1., 8. V.
42 - jede v pondělí - čtvrtek a 2. I., nejede 23. - 25., 30. XII., 1. I., 13., 30. IV., 7. V., 6. VII., 28. X., 17. XI.
45 - jede v sobotu a 24. XII., 1., 8. V., nejede 27. XII., 2., 9. V.
48 - jede v pracovní dny a svátek, nejede 24. - 26. XII., 12. IV., 5. VII., 27. IX.
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Gymnázium Kojetín
Červená stužka
Ve středu 3. prosince 2008 se v rámci Světového dne boje proti AIDS
prodávaly v rámci charitativní akce
pořádané Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu tradiční červené stužky a pohledy, obojí
v hodnotě 20 Kč. Mottem letošního
dne se stala výzva: „Stop AIDS, dodržte sliby!“
Koupí červené stužky dávají lidé najevo, že vědí o problematice lidí infikovaných HIV a nemocných AIDS

Prosincová srdíčka
Gymnázium Kojetín se zapojuje do
charitativních akcí již několik let.
V prosinci se setkávají dny červené
stužky se srdíčkovým dnem.
Srdíčkový den (akce proběhla v Kojetíně 8. prosince) pořádá Občanské
sdružení Život dětem za účelem proměnit dětské slzy v dětský úsměv.
A jak jste k tomuto zázraku přispěli
vy? Koupili jste si „zvířátkovou“ magnetku v hodnotě 25 Kč nebo reflexní pásek za 35 Kč a prostřednictvím
nás zaslali na adresu občanského

Debata na téma:
Lisabonská smlouva
Problematika Lisabonské smlouvy
nás, euroobčany, zaměstnává nějakou tu dobu. Představitelé Evropské
unie s ní měli velké plány, ale bohužel (bohudík) jim to překazili Irové ve
svém referendu o přijetí Lisabonské
smlouvy, kde vyslovili svůj nesouhlas. Ovšem než začnu popisovat
průběh této besedy či debaty, měla
bych alespoň zhruba nastínit, co to
vůbec je Lisabonská smlouva. Ač je
to k neuvěření, většina Čechů ani
neví, že nějaká Lisabonská smlouva existuje (tím vás ovšem nechci
podceňovat). Takže jen pro jistotu,
Lisabonská smlouva vznikla hlavně
z jednoho důvodu. Tato smlouva má
zmodernizovat celou Evropskou unii,
její orgány a měla by také pomoci
řešit problémy jako jsou globalizace
hospodářství, stárnutí obyvatelstva,
změna klimatu, zajištění energie
a bezpečnost. Po uvedení této
smlouvy do praxe by měla být Evropská unie více akceschopnější

a že jim jejich osud není lhostejný.
Mnozí lidé se totiž domnívají, že si za
uvedený handicap mohou nakažení
sami, protože jsou to narkomani, ale
to není tak docela pravda - někteří se
jako nemocní již narodili, někteří byli
infikováni jehlou v nemocnici apod.
Sbírka přispívá na přednášky a besedy, bezplatné anonymní testování, poradenskou činnost v oblasti sexuálního
a reprodukčního zdraví, na odborné
konference a vrstevnické vzdělávání vše zaštiťuje Česká společnost AIDS
a Společnost pro plánování rodiny

a sexuální výchovu. Kojetínští občané
letos přispěli částkou 5.840 Kč.
Děkujeme všem, kteří pomohli.
A. Vavrouchová a S. Modlitbová

sdružení částku přes 14.500 Kč. Výtěžek sbírky je určen v tomto termínu
nejen pro dětská zařízení v republice, jež pečují o nemocné a postižené

děti, ale část peněz jde i na podporu
vzdělávání.
Srdečně vám všem děkujeme za pomoc.
Gymnázium Kojetín

a hlavně více konkurenceschopnější
v oblasti hospodářství.
A protože ani nebe není bez mráčku,
i na tom našem evropském nebi se
objevily také nějaké ty bouřkové mraky. Objevilo se plno skeptiků, mezi
nimi i náš prezident Václav Klaus,
kteří nesouhlasí s ratifikací této
smlouvy z několika důvodů. Náš pan
prezident prohlásil, že tato smlouva
je v rozporu s naší ústavou, konkrétně v tom, že přijetí smlouvy by
porušilo celistvost a hlavně svrchovanost našeho státu. Další důvody
k nepřijetí smlouvy skeptici vidí v novém modelu hlasování v Evropském
parlamentu, země jako Německo či
Francie budou mít při rozhodování
větší slovo než třeba naše republika.
Prakticky se to teď se smlouvou má
tak, že jsou nyní europoslanci na
vážkách. Irové ratifikaci zamítli, což
je problém, protože smlouva nemůže vejít v platnost, pokud s ní nebude
souhlasit všech 27 členských zemí.
5. prosince 2008 se do Prahy sjeli
studenti z vysokých a středních škol,
zástupci debatní asociace (naše
gymnázium) a další v této oblasti

fundovaní lidé a zahrnuli svými otázkami zástupce Evropské unie. Účastí
na této debatě nás poctili generální
sekretariát Harald Romer, náš předseda senátu Petr Pithard, předseda
Evropského parlamentu Hans-Gert
Poettering, Martin Schulz - předseda skupiny sociálních demokratů
v Evropském parlamentu, Francis
Wurtz - předseda skupiny konference Evropské sjednocené levice
a Severské zelené levice a Irena Bělohorská - nezávislá pozorovatelka za
nezařazené poslance. Tito zástupci
se nám snažili zodpovědně odpovědět na naše otázky. A jelikož jsem i já
trochu zodpovědná, tak se přiznám,
že jsem občas z jejich odpovědí byla
zmatená a hlavně nepřesvědčená,
že ratifikace smlouvy přináší velké
dobro. Nicméně byla to velká zkušenost jak pro mě, tak i pro mé spolužáky, kteří měli tu čest zúčastnit se
této debaty. Vidět v akci moderátora
Martina Veselovského také mělo své
kouzlo. Zajišťoval odlehčenou atmosféru a diplomaticky umírňoval délky
odpovědí eurozástupců.
Veronika Svozilová, studentka GKJ
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Gymnázium Kojetín
Předvánoční hraní nejen
s číslem 3
Pohádková doba vánoční se svým
neopakovatelným kouzlem je za
námi, ale my přesto ještě zavzpomínáme na Vánoční akademii 2008,
která se uskutečnila 19. prosince
v sále Sokolovny Kojetín.

Mluví-li se o Vánocích jako o době
magické, nabízí se asociace s magickým číslem 3, které dominovalo
celé akci. Dovolte, abychom alespoň v hrubých rysech přiblížili, co se
dělo. Hned v úvodu se představili tři
letošní moderátoři - Kristýna Strašáková, Milan Ligač a Michal Axamit.
Vtipně vybranými hudebními ukázkami se charakterizovali a neméně
vtipně uváděli celý program, rozdělený do tří bloků.
Hned úvodní duchovní píseň dívčího sboru Prima nota Alta trinita
beata byla věnována svaté trojici.
Pak zněl renesanční Madrigal č.
IX. (tři x tři) Orlanda di Lassa, nesměl chybět africký spirituál a populární píseň Only you od E. Presleyho. Pepa Grygar pak v trojici
svých hostů houslistů s klavírním
doprovodem zahrál Kánon od J. Pachelbela. Umělecký přednes textu
s názvem Přátelství obstarala Klára
Ligurská a následovala další hudební trojice - dechové nástroje. Svou
vlastní melodii na příčnou flétnu

14

zahrála Lucie Matějčková, Roman
Panáček vyměnil akordeon za trubku a přednesl Pochod od J. Clarka
a od stejného autora byla i melodie
Trumpet voluntary v přednesu Adama Langra na lesní roh. Třikrát se
i tančilo. Nikola Trefilová nás zavedla do exotického světa břišních tanců, tanečníci z třetího ročníku, stejně jako vloni, tvrdili, že to se svým
hudebním mišmašem myslí opravdu
hodně vážně a zajímavý byl také tak
trochu exotický izraelský tanec, který předvedla Kristýna Strašáková
se svými hosty. Třikrát do programu
vstoupili i naši nejmenší - primáni.
Duo Nikola Soušková a Saša Hájková předneslo na svůj věk složitou,
přesto téměř dokonale píseň Start
of the something new. Celá třída
zazpívala o mravenečkovi, který jde
spát za hromádku klád a doprovázela ji Míša Borovičková na klávesy. Ty pak vyměnila za elektrickou
kytaru a vyslechli jsme skladbu The
lion sleep tonight. V oboru sólového
zpěvu jsme se ještě zaposlouchali
do písně Srdcotepec od A. Langerové, kterou přednesla Dominika Fidrová z kvarty. Vrcholící první část
pak patřila „ďáblům“. Loňské duo se
rozrostlo na Trio diabolo a opět jsme
mohli vidět, co s kulatým nesmyslem
na provázku provádí Martin Chytil,
Zdeněk Modlitba a Marek Šindelka. Závěr bloku patřil ruštinářům
z různých ročníků. Téměř přeplněné
pódium zapělo dvě písně v originále se zimním námětem a dokonce
i se scénickým ztvárněním. Příběh
o Váňovi, který upadl na ledu, rozehřál nejen zpěváky, ale i publikum.
Druhou část uvedla pěvecká „stár“
s kytarou. Dáša Nosálová z 1. ročníku s velkým úspěchem zazpívala
píseň od Brooke Fraser s názvem
Life line. Poté přišlo tradiční vyhodnocování nejlepších jednotlivců
a kolektivů. Každý, kdo dosáhl na
mety nejvyšší v soutěžích, olympiádách či sportovním klání, obdržel diplom, popřípadě sladkou odměnu. I tentokrát jich bylo hodně,
a tak se tato část poněkud protáhla.
I všem oceněným pak byla věnována píseň Hallelujah od L. Cohena v přednesu angličtinářů opět
z různých ročníků. Melodie byla
použita ve filmu Shrek, a tak sedla
i krátká divadelní scénka na stejné

téma. Připravili ji herci - moderátoři.
I na závěr druhé části byla připravena zajímavá podívaná. Vystoupila totiž skupina historického šermu
Aqua fortis, jejíž jádro tvoří studenti
naší školy. Ač vystupující tvrdili, že
souboje budou pouze naznačovány,
většina akcí nepostrádala věrohodnost a pády byly opravdu realistické.
Závěrečný třetí blok byl výhradně hudební. Studenti kvinty, sexty,
1. a 2. ročníku postupně předvedli několik písní včetně trojhlasého
a čtyřhlasého kánonu, zpívalo se
s doprovodem i bez něj. Zvláště si
zaslouží zmínku čtyřhlasá píseň Batalion, ve které zpěváci dokázali, že
i bez nástrojů, pouze hlasem se dá
vytvořit působivý účinek. Zpestřením
bylo i sólo na bicí soupravu Zdeňka
Modlitby. Tradiční rockové zakončení bylo tou nejlepší tečkou. Trio
muzikantů - Petr Vitík, Radek Vitík
a Dominika Okruhlicová - zahrálo
několik písní ze svého repertoáru.
Už nyní se můžeme těšit na další
akce podobného typu. Vše, co stálo za to z vánočního setkání, a další vystoupení uvidí návštěvníci už
12. března v 17.00 hodin na naší
Veřejné akademii 2009 v sále Sokolovny Kojetín. I tady se bude kromě
jiného hrát. A jistě nejen s číslem
3. Srdečně zvou studenti a učitelé
Gymnázia Kojetín.
Miroslav Matějček
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Gymnázium Kojetín
Úspěšné tažení debatérů
Gymnázia Kojetín
Dne 9. prosince 2008 se v Olomouci uskutečnilo krajské
kolo soutěže v debatování zvané „Debatiáda“. Soutěže
se zúčastnily tři týmy nižšího gymnázia a dva týmy vyššího gymnázia pod vedením profesorky T. Dohnalové.
Týmy nižšího gymnázia (A. Langer + L. Knob; K. Ligurská + K. Řihošková; G. Hadrabová + K. Rosecká ) si ved-

ly úspěšně a dva postoupily do vyřazovacích bojů, kde
nakonec podlehly silné konkurenci.
Týmy vyššího gymnázia (T. Skácelík + J. Vokurková;
I. Jarmer + M. Raclavský) se nenechaly zahanbit a bez
větších obtíží postoupily do vyřazovacích soubojů. S plnou vervou bojovaly o konečná umístění, ale vyhrát mohl
jen jeden. Do finálového duelu se probojoval dvoučlenný
tým (Ivan Jarmer + Marek Raclavský), jenž vše zvládl na
výbornou, vyhrál a postoupil do celostátního kola.
Držme jim palce!
Ivan Jarmer

Kam za kulturou
Pro všechny, co rádi fotografují
je otevřen

foto-klub

kde se prakticky seznámí s klasickou
výrobou fotografií v černé komoře, naučí se
správně fotografovat, dodržovat kompozici, světlo, clony

klubovna SIGNÁLU (1. patro) sokolovna
(zvoňte na boční vchod)
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16.30 HODIN Rozšiřte řady fotografů!
Pořad pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ

VODNICKÁ POHÁDKA

Jak se vodníci usadili v Čechách aneb Kouzelný
proutek a praotec Šplouch
Hraje: Divadýlko Mrak Uherský Brod
čtvrtek 12. února 2009 - 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
Hanácká beseda
národopisný soubor MěKS Kojetín
vás srdečně zve na

TRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁL

v sobotu 14. února 2009 ve 20 hodin,
Sokolovna Kojetín

K tanci a poslechu zahraje:
cimbálová muzika Dubina
a krojovaná dechová hudba Věrovanka se vstupy popmusic.
Jako host vystoupí: dětský hanácký soubor Sluníčko
a hanácký soubor Kosíř z Kostelce na Hané
Občerstvení zajištěno!
Slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč
Předprodej: VIC - Okresní dům, Masarykovo náměstí 8, Kojetín,
od 2. 2. 2009, tel: 581 202 202, 774 001 403

Srdečně zvou pořadatelé!

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
pořádají

17. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH
SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2009
17. - 22. března 2009
sál Sokolovny Kojetín

vstup na jednotlivá představení: 50 Kč, permanentka: 300 Kč

Program přehlídky bude upřesněn během února 2009!
Prožijte s námi svátek divadla v našem městě
a přijďte podpořit divadelní soubory v soutěžním klání.

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ
LEKCE PRO VŠECHNY

každou středu od 19.30 do 21.30 hodin
v sále Sokolovny Kojetín
500 Kč/osoba
Neváhejte - přijďte a ohromíte
všechny svým tanečním uměním
na plesové sezóně!
Výstava fotografií skupiny SNAFO 2008

fantastický svět okolo nás
Výstava otevřena od 19. 1. do 27. 2. 2009

NOVĚ od 1. února 2009 - Stálá expozice muzea

nejvzácnější sbírky z depozitáře
Stálá expozice muzea - ŽIDOVSKÝ KOUTEK

MěKS Kojetín a country skupina Lucky While
vás srdečně zvou na

country BÁL
v sobotu 28. února 2009 ve 20 hodin,
Sokolovna Kojetín

K tanci a poslechu zahraje: kapela Náhoda z Němčic n. H.
O vystoupení a zábavu se postará:
taneční skupina Lucky While Kojetín,
seniorky z Majetína a Bochoře,
Uvidíte: dovednosti s lasem, bičem a kolty…
Pravé kovbojské speciality!
Slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč
Předprodej: VIC - Okresní dům, Masarykovo náměstí 8, Kojetín,
od 2. 2. 2009, tel: 581 202 202, 774 001 403
Srdečně zvou pořadatelé!
Pekelný klubový večer

MASSIVE NIGHT- NAKED REC TOUR

Vystoupí: Drahosh/Sk, Lucasch, Nois, Luis, Karel Brojler, Ramires, Tee/Sk...

pátek 27. března 2009 - 18 hodin
Vestibul Sokolovny Kojetín, vstup: volný

Dopoledne plné pohybu pro všechny ženy

CVIČME V RYTME (3)

sobota 28. března 2009 od 9 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 150 Kč/dopoledne, 50 Kč/1 hodina
Rozpis cvičení bude upřesněn!
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Plesová sezóna pokračuje
PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 6. února 2009 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín

DRAČÍ PLES
sobota 21. února 2009 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín

TRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁL
sobota 14. února 2009 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín

COUNTRY BÁL
sobota 28. února 2009 - 20 hodin
s pravými kovbojskými specialitami
Sokolovna Kojetín

DĚTSKÝ KARNEVAL
na téma:
HRAJEME SI S POHÁDKOU
sobota 14. března 2009 - 14 hodin
Dětské hry a soutěže, diskotéka,
rej masek, slosovatelné vstupenky,
Sokolovna Kojetín

Městská knihovna Kojetín informuje
Provozní doba

Akce na leden - březen 2009
Lekce informační výchovy
pro 1. stupeň základních škol

Besedy o knihách
s dětmi v mateřské škole

„Malování pro děti“
zábavná interaktivní show
s ilustrátorem Adolfem Dudkem
tentokrát pro 2. a 3. třídy ZŠ

Březen - měsíc internetu
„Vyhledáváme na internetu“
bezplatné školení pro seniory
„Letem světem s internetem“
soutěž pro děti

Jarní prázdniny v knihovně
s rozšířenou půjčovní dobou,
internetem a soutěží pro děti

Oddělení pro dospělé
s přístupem na internet
Úterý 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Čtvrtek 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Pátek a sobota 8 - 12 hodin
Oddělení pro děti
s přístupem na internet
Pondělí a úterý 13 - 16 hodin
Středa 13 - 17 hodin

„Labyrintem literatury“
besedy pro 5. třídy ZŠ

Pozvánky
TJ SOKOL KOVALOVICE
srdečně zve na

PŘÁTELSKÝ VEČÍREK

Tradiční
DĚTSKÝ KARNEVAL

v pátek 13. února 2009
od 20 hodin
na zámku v Kovalovicích.

v sobotu 14. února 2009 od 14 hodin
Sraz masek ve 13.30 hodin.

K tanci a poslechu hraje skupina
MILLENIUM z Kroměříže.

Pro děti je připravena celá řada soutěží,
občerstvení a také bohatá tombola.

Těšíme se na vás na zámku v Kovalovicích.

Chovatelé z Kojetína a okolí

Výbor TJ Slavoj Kojetín

na tradiční

na sobotu 21. února 2009 v 10.00 hodin
v restauraci Pivovarského hotelu

zvou širokou veřejnost

Prodejní výstavu
drobného zvířectva
která se koná ve dnech

20. - 22. února 2009

v chovatelském areálu v ulici Podvalí.
Výstava bude otevřena
v pátek 20. února 2009 od 13.00 do 16.00 hodin,
v sobotu 21. února 2009 od 7.00 do 16.00 hodin
a v neděli 22. února 2009 od 7.00 do 10.00 hodin.
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VOLEBNÍ VALNOU HROMADU
Srdečně zveme všechny členy
a příznivce kopané v Kojetíně.
Oznámení o konání
Valné hromady Honebního společenstva
Morava Kojetín,
která se bude konat 14. února 2009 ve 14 hodin
v jídelně areálu bývalého školního statku
(dnes HG style) v Kojetíně.
Zveme všechny členy Honebního
společenstva Morava Kojetín.
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Za Františkem Kraváčkem

„Smutný je vánoční čas, když odchází nám ten nejdražší z nás…“
(Motto na úmrtním oznámení).
Dne 30. prosince 2008 jsme si připomenuli 4. výročí úmrtí pana Františka
Kraváčka a 12. února 2009 si připomeneme jeho nedožité 70. narozeniny.
František Kraváček byl výraznou postavou kulturního a společenského
života města Kojetín a širokého okolí, především v oblasti národopisu

a divadla. Narodil se 12. února 1939
v Babicích u Uherského Hradiště.
Vyučil se řidičem, ale do vědomí
občanů Kojetína a okolí se zapsal
jako vedoucí a později jako majitel
Pohřební služby. Občanům města
a okolí sloužil obětavě a svědomitě
až do svého odchodu do důchodu.
Celou svou osobností se František Kraváček zapojil do kulturního
a společenského života města. Dlouhá léta pracoval jako člen komise
pro občanské záležitosti Rady města Kojetín. Byl populární jako „stréc
Kraváček“ při Kojetínských hodech
a národopisných slavnostech. Dlouhá léta vedl národopisný soubor Hanácká beseda Kojetín a organizoval
Hanácké bál. Do srdcí kojetínských
diváků se také zapsal jako člen divadelního souboru Hanácká scéna
Kojetín, svými rázovitými a bodrými
postavami ze života.

František Kraváček byl přátelský,
kamarádský, družný, oblíbený ve
společnosti pro svoji veselou a optimistickou povahu. Měl v sobě jiskru
moravského Slováka i rozvážnost
Hanáka. Trvale se zapsal do paměti
všech občanů města Kojetín.
Při pohřbu bylo nad jeho rakví řečeno: „Odešel člověk slova i srdce laskavého.“
řez

Vzpomínáme
Dne 12. února 2009 by se dožil svých 70. narozenin

pan František Kraváček
dlouholetý vedoucí národopisného souboru Hanácká beseda.
Všem nám chybí jeho neutuchající elán, veselá nálada a dobré srdce.
Nikdy nezapomeneme.
Členové Hanácké besedy a MěKS Kojetín

Blahopřejeme
MěKS Kojetín a redakční rada Kojetínského zpravodaje
ze srdce blahopřejí
k významnému životnímu jubileu

paní Marii Oulehlové
dlouholeté ředitelce Městské knihovny v Kojetíně
a člence divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín.

Víte, že...
... Město a MěKS Kojetín každým rokem v měsíci březnu pořádají postupovou přehlídku Divadelní Kojetín.
V letošním roce bude již posedmnácté z Kojetína na celostátní přehlídku
činoherního a hudebního divadla nominován moravský amatérský divadelní soubor.

vy výtvarných děl - obrazů, fotografií
a keramiky.
... Městská knihovna v Kojetíně ještě
mimo půjčovní činnost pořádá řadu
akcí pro děti i dopělé. V roce 2008
uspořádala řadu besed, přednášek,
lekcí, exkurzí a vyhlásila několik soutěží.

skupina Signál 64, taneční soubor
Lucky While a pěvecký soubor Cantas. Dveře všech zájmových souborů jsou otevřeny pro všechny, kteří
mají chuť se zapojit do jednotlivých
uměleckých činností a aktivně se tak
podílet na vzhledu kulturního života
v našem městě.

... bylo v galerii Vzdělávacího a informačního centra na Masarykově
náměstí v roce 2008 otevřeno devět
výstav. Převážně se jednalo o výsta-

... pod hlavičkou MěKS Kojetín pracuje 5 zájmových souborů - národopisný soubor Hanácká beseda, divadelní soubor Hanácká scéna, tvůrčí

... MěKS Kojetín vám ve spolupráci
s CK Marion tour Kroměříž nabízí
bohatý a široký výběr zájezdů.
www.kojetin.cz/meks
- svah -
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Církev Československá husitská
			
				

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
jako moderní a svobodné společenství věřících
podporuje projekt Nové Bible kralické (NBK).

„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“

Jeremiáš 1,8

„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha,
až do morku a kloubů, až do srdce...“
Židům 4,12
NBK je nový český překlad Písma, který usiluje zachovat
ducha, sílu a krásu kralického překladu a přitom podat
co nejširšímu okruhu čtenářů srozumitelný text věrný originálu.
Celá Bible na Velikonoce 2009! Po 15 letech trpělivé
práce překladatelů, věrné podpory našich vzácných partnerů a především nevyčerpatelné Boží přízně, milosti
a síly jsme nadosah od vydání nového překladu Bible.
S rozechvěním se věnujeme závěrečným přípravám
k jejímu vydání.
Na čem se pracuje? Vrcholí závěrečné jazykové korektury a hotový text je opatřován poznámkami. Pracuje se
na sazbě celé Bible. Dokončují se práce na vzhledu obálky. Dolaďují se podmínky spolupráce s tiskárnou. Probíhají jednání s distributory. Plánuje se skladování a další
logistické zajištění distribuce Biblí. Programátoři testují
internetové aplikace pro on-line zveřejnění elektronické
verze textů. Spolupracujeme s právníky na přípravě smluv
a copyrightů, které jsou nutné pro nakládání s novým
textem Bible a pro jeho šíření. Dopracovává se informační kampaň, která bude předcházet uvedení nové Bible
na trh…
Tři cenové varianty. Chystáme tři varianty, které se budou lišit cenou a samozřejmě také kvalitou. Ve všech
třech případech bude velikost stránky 12 x 18 cm. Bible
bude mít jednosloupcovou sazbu s čísly veršů uvnitř textu. Bude mít zhruba 1800 stránek na tenkém „biblovém“
papíře.
1. Kvalitní Bible v pevných deskách. Základní a nej-

rozšířenější varianta. Rozhodli jsme se netisknout žádnou formu knihy, která by Bibli mohla dělat ostudu. Upustili jsme od varianty levné lepené brožované publikace na
novinovém papíře. Chceme, aby i základní varianta byla
opravdu krásnou knihou. Je určena zejména lidem, kteří
budou číst Bibli poprvé, kteří ji budou mít doma, také na
rozdávání a další misijní účely. Její cena by měla být cca
250 Kč (od 125 Kč pro církve, misijní organizace a jednotlivce při odběru většího množství).
2. Krásná Bible v měkkých deskách z kvalitní imitace
kůže. Ta bude prostřední variantou. Bude tištěna celá ve
dvou barvách (nadpisky a pomocné a orientační údaje budou červeně). Vlastní text Bible černě. Vazba i povrchová
úprava by měla být velmi odolná a zároveň na té nejvyšší
estetické úrovni. Předpokládaná cena by měla být 500 Kč.
3. Luxusní Bible v měkké vazbě z nejkvalitnější kůže.
Na trh chceme také uvést menší množství „luxusních“
Biblí v kůži se zlatou ořízkou, opět tisk ve dvou barvách.
Cena by se měla pohybovat okolo 1500 Kč za výtisk.
Toto je náš plán, ale samozřejmě, že výše uvedené údaje ještě mohou doznat změn. Půl roku je dlouhá doba
a mohly by nastat některé okolnosti, které by nás přiměly
pozměnit podrobnosti v něm uvedené. Na závěr článku
bych uvedl, že po novém roce budeme o všem podrobně
informovat v dalším bulletinu a na webu. Prosíme vás
o modlitební podporu.
Již nyní si na adrese http://www.nbk.cz/ můžete stáhnout
texty Bible starého a nového Zákona + nový Zákon jako
audioknihu ve formátu MP3 (a to zcela zdarma!).

„Syn člověka přišel hledat a zachránit ztracené.“

Setkávání
našeho požehnaného
společenství lásky a modlitby
v Kojetíně a jeho diasporách
pokračuje i v měsíci únoru.
Při všech setkání církve
čteme texty Bible podle
novokralického překladu.
Naše setkání jsou zcela
otevřena veřejnosti
a všichni jste srdečně zváni.
Podrobnější informace
a aktuální data setkání
i mnoho dalšího najdete
na našich webových
stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/
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Ze sportu
Stolní tenis Kojetín
za polovinou soutěží
V prosinci skončila podzimní část
soutěží stolního tenisu a nastává čas
zhodnocení jednotlivých družstev.
„A“ družstvo je v krajské soutěži
po první polovině na 7. místě, když
3 zápasy vyhrálo, 3 remizovalo a 5
prohrálo.
Výsledky jednotlivých hráčů:
Jakub Odehnal
32 24
8
Vlastimil Orság
38 24 14
Lukáš Prokeš
44 20 24
Tomáš Zítka
44 15 29
Martin Pištělák
10
3
7
Peter Dujava
6
2
4
Z 22 odehraných čtyřher 6x vyhrálo
a 16x prohrálo.
Družstvo „A“ je nyní na 7. místě v tabulce.
„B“ družstvo je v současné době
po polovině soutěží v I. třídě regionálního přeboru na 4. místě, jelikož
se projevuje kolísavost výsledků
zapříčiněná neúčastí hráčů kvůli nemoci, nebo zranění.
Výsledky jednotlivých hráčů:
Vlastimil Orság
48 38 10
Peter Dujava
52 32 20
Jiří Kilhof
36 19 17
Oldřich Frühbauer
48 22 26
Luděk Vrtěl
24 10 14
Z 26 odehraných čtyřher jich 12 vyhrálo a 14 prohrálo.
„C“ družstvo, po loňském vítězství,
postoupilo rovněž do I. třídy, ale po
komplikacích kvůli postupu (Pištělák
musel být podle žebříčku v základu
„A“ družstva, Huťka přešel do „D“
družstva a Peter Dujava musel přejít
také do „D“ družstva, aby mohl fluktuovat v „B“ družstvu) zůstal v družstvu jen jeden hráč, a to Mirek Flo-

rián. Družstvo je po skončení první
poloviny na předposledním, tedy 13.
místě.
Výsledky jednotlivých hráčů:
Bohdan Malý
48 34 14
Mirek Florián
52 19 33
Zdeněk Horák
52 12 32
Jakub Frühbauer
48 12 36
Jaroslav Štrunc
12
2 10
Po zranění Jaroslava Štrunce zaskakoval v soutěži Zdeněk Horák
z „D“ družstva.
Z 26 odehraných čtyřher vyhrálo 6x
a prohrálo 20x.
Nejlépe si již tradičně vede „D“
družstvo hrající III. třídu regionálního přeboru. Po odehrané 1. polovině
je na 1. místě nejen díky zkušeným
hráčům, jako jsou Huťka, Dujava
a stále se zlepšující Zdeněk Horák.
Výsledky jednotlivých hráčů:
Jaroslav Huťka
56 48
4
Peter Dujava
40 33
7
Zdeněk Horák
52 44
8
Slávek Špona
52 29 23
Nama Vietnam
26
7 19
V letošním roce
ještě nezačali hrát
loňští členové Alois
Šírek a také Rudolf
Frydrych.
Z 28 odehraných
čtyřher vyhrálo 19
a 9 prohrálo.
Nový rok se překulil a opět začaly
soutěže.
„A“ družstvo hostilo
v 1. utkání OP Prostějov, se kterým
dokázalo v Prostějově remizovat 9:9.
V tomto utkání však „A“ muselo nastoupit bez Vlastimila Orsága a Lukáše Prokeše a tak proti takovému
soupeři nemělo šanci a prohrálo 3:15.
Bodoval pouze Jakub Odehnal (2x)
a Lukáš Zítka (1x).
„B“ družstvo zahájilo velmi dobře úvod
roku, když vyhrálo
v Loučce (hrající na
2. místě), a to stejným poměrem 10:8
jako s Lipníkem „C“,
který byl 3. Ve 3.
kole v kombinované sestavě podlehlo

„C“ družstvu 8:10. „C“ družstvo prohrálo s Hlinskem 6:12. „D“ družstvo
zahájilo jarní část vítězstvím v Opatovicích 15:3 a v druhém utkání porazilo velmi posílený Tovačov 10:8.
Novoroční přestávku využili někteří
hráči k navštívení několika turnajů. Tradičně se zúčastňují turnaje
v Tovačově. Na tomto turnaji jde
však pouze „o zahrátí“, velké ambice hráči nemají, jelikož je turnaj
hojně navštěvován hráči z vyšších
tříd. Letos se hráči Orság a Dujava
zúčastnili turnaje dvojic, který v konkurenci hráčů z Lipníka a Přerova
vyhráli. Svátek Štěpána oslavila trojice Kilhof, Orság a Dujava turnajem
tříčlenných družstev v Němčicích n.
H. a získali zde 3. místo. Na Nový
rok uspořádal oddíl „kontrolní turnaj
oddílu“, kterého se kromě 13 hráčů
oddílu zúčastnili 3 hráči z Němčic n.
H. Hrálo se skupinovým systémem
s následujícími výsledky: 1. Lukáš
Prokeš, 2. Jirka Kilhof, 3. Jaroslav
Huťka a 4. Mirek Florián. Kromě na-

šich oddílových akcí jsme organizovali turnaj železniční stanice Kojetín
pro zaměstnance ČD. Tento turnaj
organizovali zaměstnanci ČD již počtvrté. Letošního ročníku se účastnilo 13 hráčů, z toho byly 2 ženy. Za
vedení Jaroslava Huťky a Zdeňka
Mrázka se hrálo systémem, kdy ve
skupině hraje každý s každým. Jako
tradičně vyhrál Slávek Špona, druhý
byl Antonín Michálek a třetí Jakub
Šťastný. V ženách si vybojovala vítězství nad Sylvií Krausovou Jana
Malá.
Nyní nás čeká pokračování soutěží a snaha o co nejlepší umístění.
Zdeněk Mrázek
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Inzerce
UBYTOVÁNÍ V KOJETÍNĚ
Firma PROGRESS OK a. s. Přerov
provozovna Kojetín
nabízí

UBYTOVÁNÍ

v areálu bývalých Vítkovických železáren
nyní sídlo firmy PROGRESS OK a. s. Přerov,
provozovna Kojetín,
nám. Svobody 268, Kojetín

Co vám nabízíme:
● ubytování v 3 - 5 lůžkových pokojích
s příslušenstvím (sprcha a wc)
● vše v nové budově s novým vybavením
● k dispozici zařízená kuchyně
(lednice, vařič, varná konvice)
● vhodné ubytování
pro zaměstnance firem
Kontakt:
Antonín Mraček - správce ubytovny
telefon: 733 110 498
Jana Jedináková - ubytovatelka

- INFORMACE - GALERIE - MUZEUM -

Studio zdravého spánku
Masarykovo nám. 12
752 01 Kojetín
www.studiozdravehospanku.cz
Tel.: 581 761 798

NABÍZÍ SLEVY AŽ 70 %
v termínu
od 9.- 21. 2. 2009
na vybrané

MATRACE a LŮŽKOVINY
do vyprodání zásob.

Poradíme Vám s výběrem
a těšíme se na Vás…

Vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín
telefon: 581 202 202, mobil: 774 001 403, e-mail:
info@meks.kojetin.cz www.kojetin.cz/meks

JAKÉ INFORMACE VÁM RÁDI
SDĚLÍME NA VIC KOJETÍN:

- dopravní (vlakové i autobusové spojení),
- aktuální adresy úřadů a firem,
- kulturní a společenské akce ve městě a okolí,
- programy kin, divadel, koncertů, festivalů,
- ubytování, stravování, kulturní a sportovní vyžití,
- informace o historii a památkách města,
o památkách a přírodních zajímavostech okresu.

JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME
NA VIC KOJETÍN:

- výstavy, expozice muzea,
- předprodej vstupenek na akce v Kojetíně
(plesy, divadlo, koncerty),
- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
- kopírování, faxování a skenování pro veřejnost
- propagační materiály města, mapy,
- prodej suvenýrů, keramiky,
pohlednic, kalendářů, knih...
- zajišťujeme výlep plakátů v Kojetíně.
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Vítání občánků
V sobotu 27. prosince 2008 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Blahopřejeme!

Yari Hossain - Selsdon

Anna Barošová

Richard Basel

Dominik Král

Ondřej Dočkal

Barbora Michálková

Blahopřání
Dne 5. února 2009 oslaví své 60. narozeniny

paní Libuše Lochmanová.
Co Ti můžeme dneska přát? Vždyť Ty už máš 60!
Přejeme Ti hodně zdraví, život ať Tě stále baví.
Lékařům se vyhýbej, v přírodě radši pobývej.
Když budeš naší rady dbát, dožiješ se dalších 60.
To vše a ještě víceTi k Tvému kulatému jubileu ze srdce přejí synové Libor s manželkou,
Martin s přítelkyní, dcera Kristýna s druhem a vnoučata Luděk, Radana a Adriana.
Dne 26. ledna 2009 oslavila
naše maminka, babička a prababička

paní Marie Oulehlová
své 80. narozeniny.

Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody jí přejí
dcera Ivana s rodinou a dcera Lenka s manželem.

Dne 22. února 2009 oslaví své životní jubileum

paní Lenka Nikodýmová
Zdraví, štěstí a pohodu jí přejí maminka Marie a sestra Ivana s rodinou.
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