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Volební období 2010 - 2014 končí
Z voleb do Zastupitelstva Města Kojetína, které se konaly v říjnu 2010, vzešlo dvacet jedna zastupitelů našeho
města. Tito pak na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
města Kojetína dne 8. listopadu 2010 zvolili starostu,
místostarostku a členy rady města.
Před zvolenými zastupiteli i užším vedení města stála
řada úkolů, problémů i vizí, které v následujících čtyřech
letech řešili, projednávali a uskutečňovali ke spokojenosti občanů Kojetína, Popůvek a Kovalovic se svým nejlepším vědomím a svědomím. Je třeba konstatovat, že ve
většině zásadních rozhodnutí byl vždy nalezen konsenzus a důležité záležitosti, jako prodej majetku, rozpočet
apod. byla schvalována podstatnou většinou zastupitelů
bez ohledu na stávající koalici. Na zasedání Zastupitelstva města Kojetína v březnu 2011 byl jednomyslně
schválen Program rozvoje města Kojetína na období let
2011 - 2014.
Hodnocení tohoto programu je stručně uvedeno v následujícím přehledu.
I. Správa města
Snahou vedení města bylo vybudovat úřad, který bude
servisem pro všechny jeho klienty a bude poskytovat
potřebné, kvalitní a spolehlivé služby. Zároveň musí být
pracovištěm a úřadem efektivním, kdy počet jeho pracovníků bude po provedené analýze optimalizován. Od
pracovníků městského úřadu byl očekáván profesionální

přístup k řešení problémů, vstřícnost a úsilí o zachování
dobrého jména Města Kojetína i Městského úřadu Kojetín.
Po volbách do obecních zastupitelstev v roce 2010 nabyl
účinnosti zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce, což ve
svém důsledku přineslo v letech 2011-2012 velké organizační změny na městském úřadě a podstatný úbytek
pracovníků.
Ke dni 1. listopadu 2010 pracovalo na městském úřadě
39 pracovníků, po proběhlých organizačních změnách
v letech 2010-2012 se jejich počet ustálil na 26.  
Dalším cílem, na jehož realizaci byl v průběhu tohoto volebního období kladen velký důraz, byla tvorba nového
územního plánu města - zásadního dokumentu, podle
kterého se město bude rozvíjet po řadu dalších let.
Využívání nového geografického informačního systému
MISYS (GIS) bylo zahájeno od roku 2011, doplněním
pasportu veřejné zeleně a pasportu místních komunikací a následně v roce 2012 rozšířeno o pasport veřejného
osvětlení.
Pravidelně a objektivně, prostřednictvím nových webových stránek Města, Kojetínského zpravodaje, případně jiným vhodným způsobem, jsou občané informováni
o všech rozhodnutích ZM a RM i jiných orgánů města.
Mimo těchto informací mají občané možnost seznámit
se na webových stránkách města s Výročními zprávami o činnosti Městského úřadu Kojetín,
které podrobně informují o plnění úkolů městským úřadem na úseku výkonu
státní správy a samosprávy. Příspěvkové organizace, zřizované městem, rovněž pravidelně informují o své činnosti
prostřednictvím svých webových stránek i Kojetínského zpravodaje.
II. Hospodaření města
1) Hospodaření města, rozpočet
Hospodaření Města Kojetína se řídí schváleným ročním rozpočtem. V letech 2011
a 2012 se do doby schválení rozpočtu
hospodaření řídilo rozpočtovým provizoriem, počínaje rokem 2013 byl změněn
tento zavedený postup a rozpočet byl
předložen k projednání a schválení zastupitelstvu již na prosincovém zasedání.
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Při tvorbě rozpočtu bylo vždy prioritou sestavit přebytkový, příp. vyrovnaný rozpočet. Vedení města se v plynulém volebním období dařilo snižovat zadluženost
města.
Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech
má po celou dobu naopak vzrůstající trend a od roku
2013 dokonce objem volných finančních prostředků přesáhl úroveň závazků z nesplacených úvěrů
a půjček. V souvislosti s tímto pozitivním vývojem stavu financí již od roku 2011 nebylo nadále nutné využívat kontokorentní úvěr, jako tomu bylo do roku 2010.
Přebytek finančních prostředků je ovlivněn jednak
zodpovědným přístupem k tvorbě rozpočtu, kdy jsou
do rozpočtu zahrnovány pouze nezbytné výdaje, přičemž se důsledně odděluje provozní a investiční část
rozpočtu, tak aby nedocházelo k financování běžných
výdajů z kapitálových příjmů a neztrácela se hodnota
prodaného majetku v běžném provozu. Kapitálové příjmy jsou používány pouze k dalšímu rozmnožení majetku nebo zvýšení jeho hodnoty.
2) Majetek města
Největší objem majetku města tvoří stavby, jejichž
výše měla po celou dobu uplynulého volebního období
vzrůstající trend. V účetnictví se majetek počínaje rokem 2012 odepisuje.
Město Kojetín  nabylo v uplynulém volebním období  do
svého majetku  některé nemovitosti, z nichž nejvýznamnější byl v roce 2014 realizovaný bezúplatný převod
bývalého areálu OSP na ulici Křenovská z vlastnictví
Olomouckého kraje, dále se podařilo bezúplatně získat
řadu pozemků z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu, v dražbě se podařilo získat dům č. p. 432, který hyzdil centrum města a který je určen k demolici. Druhou
objemově největší položkou majetku tvoří dlouhodobý
finanční majetek, který zahrnuje majetkovou účast ve
společnosti VaK a. s. Přerov (108,85 mil Kč), kde je
Město Kojetín druhým největším akcionářem a dále
majetkové účasti v obchodních společnostech, jejichž
zakladatelem a 100% vlastníkem je město Kojetín.
První společností je TECHNIS Kojetín, spol. s r. o.
(8,74 mil. Kč), která dosahuje kladných hospodářských
výsledků a daří se jí rozšiřovat své aktivity i na území
okolních obcí a měst a býti úspěšnými ve veřejných zakázkách, převážně malého rozsahu, což se následně
projevuje ve zvelebování majetku společnosti a rozšiřování jejich aktivit.
Druhou společností se stoprocentním vlastnictvím
města byl Pivovarský hotel s. r. o. (2 mil. Kč). Činnost
této společnosti však byla v roce 2013 ukončena likvidací na základě rozhodnutí jediného vlastníka Města
Kojetína, a to z důvodu neekonomického provozu, jehož ztráty musely být dotovány z rozpočtu města. Veškeré závazky vůči věřitelům a zaměstnancům společnosti byly na základě rozhodnutí zastupitelstva města
v plné výši vyrovnány a společnost k datu 23. dubnu
2013 zanikla. V roce 2011 rozhodla rada města o zveřejnění záměru pronájmu hotelu, čímž   restaurační
a ubytovací služby zůstaly i nadále zachovány a provozní ztráty již nemusí být dotovány z rozpočtu města.
Výrazně menší podíl na majetku města mají pozemky,
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jejichž hodnota byla po celou dobu téměř stabilní. Za
zmínku stojí velmi příznivý vývoj výše finančního majetku, kdy objem finančních prostředků na účtech měl
v důsledku změny přístupu k tvorbě rozpočtu a řízení
cash flow od počátku období rychle vzrůstající tendenci a kdy se volné finanční prostředky v současné době
pohybují v úrovni přes 30 mil. Kč a přesáhly tak výši
přijatých úvěrů.
Hospodaření za uplynulé období mělo velmi pozitivní
vývoj a je zřejmé, že došlo nejen k ozdravení financí
města, ale i optimalizaci a nastavení správného směru
při hospodaření s majetkem ve vlastnictví města Kojetína.
III. Investice
V daném období dosáhly náklady na investiční akce
částku cca 120 mil. Kč. Z hlediska vyřešení zastaralé
infrastruktury byla dokončena výměna rozvodů tepla
a teplé vody na obou našich sídlištích a napojení rozvodů na bioplynovou stanici a dokončení budování kanalizace na území města. Opravou komunikací prošla
řada ulic, začíná se opravovat Masarykovo náměstí.
Pokračovaly opravy bytového fondu, nejvýrazněji na
DPS na náměstí Dr. E. Beneše.  Výrazně se investovalo do kojetínských škol a jejich vybavení, padesátiletá budova polikliniky prošla řadou oprav. Započalo se
s opravami hřbitova v Kojetíně a nově ozeleněn a upraven byl hřbitov v Kovalovicích. Opravami prošla také
řada drobných památek církevní i necírkevní povahy.
V místních částech Kojetína - Popůvkách a Kovalovicích proběhla řada oprav a investic - dětská hřiště, komunikace, kulturní domy, památky apod. I přes dobu,
označovanou, jako období hospodářské recese, podařilo se zastupitelstvu plnit v této oblasti svou funkci velmi úspěšně a dané období můžeme označit za jedno
z investičně nejúspěšnějších.
IV. Vzdělání, kultura a sport
Město Kojetín se v uplynulém volebním období snažilo vytvářet příznivé podmínky pro vzdělávání, kulturu
a sport ve městě. Při každoročním sestavování rozpočtu vždy přihlíželo k oprávněným požadavkům ředitelů
svých příspěvkových organizací a podporovalo je také
formou spolufinancování projektů, které tyto organizace podávaly. Vedení města podporovalo a motivovalo
ředitele škol a školských zařízení k ekonomickému využití školních budov a modernizací budov a technického zázemí přispívalo k vytváření optimálních podmínek
pro kvalitní výuku žáků. V roce 2013 byla zpracována
a zastupitelstvem města schválena  Koncepce rozvoje
škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetína na léta 2013 - 2016, která určuje
hlavní směry rozvoje města v této oblasti.
Vedení města dlouhodobě podporuje kulturní aktivity,
realizované MěKS Kojetín, především v oblasti tradičních akcí, jako jsou Kojetínské hody, Divadelní Kojetín,
ale i snahu o obnovu starých tradic. Podporuje snahu
pracovníků MěKS o zapojení mladých lidí do nejrůznějších tvůrčích a uměleckých činností. Úloha MěKS je
na poli informačním, propagačním, muzejním a národopisném v Kojetíně nezastupitelná a tak ji město bude
i nadále podporovat.
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V. Veřejný pořádek
Činnost Městské policie Kojetín je od roku 2013 personálně zajištěna devíti strážníky. V průběhu roku 2013
došlo k úpravě organizace činnosti jednotlivých hlídek,
kdy území města Kojetína a místních částí Popůvek
a Kovalovic, bylo rozděleno do čtyř okrsků. Každý
z těchto okrsků byl přidělen jedné z hlídek MP Kojetín
do územní odpovědnosti.
Od srpna 2011 pracuje MP Kojetín v rámci nepřetržitého provozního režimu, což znamená, že občané města
Kojetína mohou služby městské policie využívat kdykoli
bez omezení a v kteroukoli denní nebo noční dobu.
Stav veřejného pořádku ve městě Kojetín lze hodnotit
jako stabilizovaný. Sice dochází k jednotlivým případům narušování veřejného pořádku, ovšem intenzita
zdaleka nedosahuje úrovně před zavedením nepřetržitého provozu MP Kojetín. Toto opatření se tak stále jeví
jako krok správným směrem.
VI. Bytová politika
V souvislosti s vlastnictvím budov a staveb je na místě
zmínit realizované prodeje bytů. Jelikož se v uplynulém
období, po dlouhých jednáních, podařilo vyjednat uvolnění zástav, které vázly na bytech, jež byly postaveny
s dotační podporou, naskytla se městu možnost prodeje bytů do vlastnictví jejich nájemníků. V roce 2011
tak byl zastupitelstvu předložen k projednání návrh
záměru prodeje bytů v domech na ul. J. Peštuky 1320
- 1321, Sv.Čecha 1204 - 1205, Sladovní 1185,1186,
1191 a 1192, s výjimkou půdních nástaveb na Peštuky
a Sv. Čecha, kde je uvolnění zástav komplikovaně svázáno legislativou. Nájemníkům byl nabídnutý prodej
bytů za zvýhodněných podmínek. V roce 2012 byla realizována první část prodejů, přičemž bylo do vlastnictví
nájemníků převedeno celkem 67 bytů za 15,8 mil. Kč.
K aktuálnímu datu tak zůstává ve vlastnictví města
96 bytů v domech s pečovatelskou službou a dalších
99 bytů v ostatních bytových domech, z toho je 27 bytů
určeno již nyní k prodeji.
VII. Životní prostředí
Z hlediska investic došlo v této oblasti k dokončení výstavby kanalizace na ulici Padlých hrdinů a k dovybavení sběrného dvora. V oblasti ochrany před přívalovými dešti byla zpracována studie  k eliminaci nežádoucích jevů v oblasti ulice Sladovní a na severozápadním

okraji katastrálního území města. Další práce však na
tomto úkolu byly zastaveny z důvodu neochoty vlastníků pozemků, na nichž by ochranná opatření měla
být realizována, prodat tyto pozemky městu nebo na
nich strpět tato opatření. V místní části Kovalovice byla
v letošním roce v oblasti životního prostředí zahájena
investiční akce „Odvodnění lokality Kovalovice“ v celkovém nákladu cca 1,5 mil. Kč.
VIII. Zdravotnictví
Z hlediska města byla v této oblasti prioritou postupná oprava budovy polikliniky tak, aby nadále sloužila
především jako kvalitní zázemí pro poskytování zdravotnických služeb. Každoročně byly v rozpočtu města
vyčleněny finanční prostředky na realizaci těchto oprav,
v průběhu uplynulého období to byla částka 3,5 mil. Kč.
Město ve spolupráci s Olomouckým krajem vybudovalo přistávací plochu pro vrtulníky ZZS na prostranství
před poliklinikou.
Město zajistilo, aby členové hasičského záchranného
sboru a strážníci Městské policie, byli vybaveni a proškoleni pro poskytování první pomoci v případech, než
dojde k dojezdu vozidel LSPP.
IX. Sociální oblast
Město Kojetín podporovalo v uplynulém volebním období činnost Centra sociálních služeb Kojetín, jejímž
hlavním úkolem  je poskytování pomoci a podpory osobám, které z důvodu uvedených v zákoně o sociálních
službách (dále jen zákon) mají sníženou soběstačnost
a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby. Mimo kvalitního poskytování pečovatelské služby a činností uvedených ve zřizovací
listině realizuje velké množství aktivizačních akcí,
o které je ze strany seniorů velký zájem. Město v průběhu volebního období investovalo nemalé finanční prostředky do rekonstrukce domů s pečovatelskou službou a do odstraňování bariér ve schůdnosti
(u DDM, na Poliklinice a na ZŠ nám. Míru).
Volební období 2010 - 2014 končí. Myslím, že zastupitelský sbor našeho města svou úlohu splnil,
jak je patrné z výše uvedené zprávy, kterou vzalo na vědomí Zastupitelstvo Města Kojetína dne
23. září 2014. Ať se podobně daří i zastupitelstvu,
které vzejde z voleb v říjnu 2014.
Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 97. zasedání konaném dne 3. září 2014
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila
rozpočtové opatření č. 12/2014, kterým se navyšují:
- rozpočtové příjmy o částku		
280 tis. Kč
- rozpočtové výdaje o částku
280 tis. Kč,
- schválila Nařízení města Kojetína č. 1/2014, kterým se vydává
Tržní řád,
- schválila výběr dodavatele - spo-

lečnost Hroší stavby Morava a. s.,
Olomouc, na realizaci akce „Oprava
zpevněných ploch v ulici Nová, SO
01 - předlažba komunikace“, která
byla doporučena hodnotící komisi
na základě výsledku posouzení
a hodnocení došlých nabídek,
- schválila uzavření smlouvy o dílo,
na tuto akci realizaci s nabídkovou
cenou do 829 895 Kč s DPH,

- schválila uzavření smlouvy
o dílo na zpracování dokumentace
pro výběr dodavatele včetně všech
příloh a její finalizace k dotačnímu
projektu „Separace a svoz bioodpadů ve městě Kojetín“ mezi Městem Kojetínem a zhotovitelem: Ing.
Markétou Hoškovou, Zlín, s nabídkovou cenou 151.460 Kč bez DPH.   
Jiří Šírek

Rada Města Kojetín se na 98. zasedání konaném dne 23. září 2014
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2015
- jmenovala předsedu a členy této
komise
- uložila výše uvedené komisi
předložit I. pracovní verzi návrhu rozpočtu Města Kojetína na
rok 2015 na jednání Rady města
v 11/2014.
- schválila dofinancování nákupu osobního vozidla se speciální
úpravou pro vozíčkáře, pořizovaného pro Centrum sociálních služeb Kojetín, snížením příspěvku
na provoz příspěvkové organizace
na rok 2014 o 230 tis. Kč,
- uložila vedoucímu odboru VŽPD
zorganizovat výběrové řízení na
nákup osobního vozidla se speciální úpravou pro vozíčkáře a v případě, že nebude nákup vozidla
realizován do konce roku 2014,
zahrnout do rozpočtu města na rok
2015 částku 700 tis. Kč potřebnou
na tuto investici,
- souhlasila s ukončením nájmu
prostor sloužících k podnikání
s nájemcem MUDr. Taťánou Ježkovou dohodou k 31. 10. 2014.
- souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu parkovacího místa č. 17 v garážovém stání domu
č. p. 1309 na ulici Sladovní, Kojetín
za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výše měsíčního nájemného
minimálně 550 Kč + DPH v platné
základní sazbě,
- schválila rozpočtové opatření
č. 14/2014, kterým se navyšují:
- rozpočtové příjmy o částku
212,0 tis. Kč
- rozpočtové výdaje o částku
604,5 tis. Kč
- financování o částku
392,5 tis. Kč,
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- schválila uzavření Příkazní
smlouvy pro komplexní zadavatelskou činnost ve veřejné zakázce na
služby dodávky elektrické energie
mezi příkazcem Městem Kojetínem,
a příkazníkem společností Marandis, s. r. o., Bílovec, s nabídkovou
cenou 35.000 Kč bez DPH,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru obecně prospěšné společnosti
Centrum pro dětský sluch Tamtam,
o. p. s., Olomouc, ve výši 5.000 Kč
k proplacení nákladů, potřebných
k zajištění služby uvedené organizace pro rodinu z Kojetína,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Hospici na Svatém Kopečku,
ve výši 5.000 Kč na zajištění provozu hospice v roce 2014,
- schválila předložený plán zimní
údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních komunikacích v zimním období 2014/2015,
- uložila řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r. o. zabezpečit
realizaci schváleného plánu v plném rozsahu,
- schválila výběr dodavatele, společnost IBS Přerov s. r. o., pro výkon stavebně technického dozoru
v rámci akce „Revitalizace Masarykova náměstí Kojetín“, která byla
doporučena na základě výsledku
posouzení a hodnocení došlých
nabídek,
schválila
uzavření
„Příkazní
smlouvy PS - 19/9/2014“ pro výkon stavebně technického dozoru
v rámci akce „Revitalizace Masarykova náměstí Kojetín“ s nabídkovou cenou 51.546 Kč s DPH,
- schválila výběr dodavatele na
realizaci podlimitní veřejné zakázky „Víceúčelová sportovní hala

Kojetín“ - Ptáček - pozemní stavby
s. r. o., který byl doporučen komisí
pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na tuto akci s nabídkovou cenou ve
výši 29,865.466 Kč bez DPH,
- vzala na vědomí Petici občanů
sídliště Sever Kojetín za zákaz
konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství sídliště
Sever,
- uložila odboru vnitřních věcí, školství a kultury připravit návrh obecně závazné vyhlášky, měnící OZV
č. 4/2012, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství a předložit ji
k projednání RM 12/2014,
- zrušila ke dni 11. 10. 2014 následující komise Rady města Kojetína, které byly zřízeny pro volební
období 2010 - 2014:
- Komise pro otázky bydlení,
- Komise životního prostředí a zemědělství,
- Komise pro občanské záležitosti,
- Komise školství a kultury,
- Komise pro poskytování dotací,
- Komise pro komunitní plánová.ní
a péče o rodinu,
- Komise prevence kriminality,
- odvolala ke dni 11. 10. 2014
předsedy a členy těchto komisí,
- schválila výběr dodavatele na
realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Městský optický kabel
I. etapa“ uchazeč, SITEL, spol. s.
r. o., Praha 4 - Michle, který byl
doporučen komisí pro posouzení
a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na tuto akci s nabídkovou cenou ve
výši 549.577,89 Kč bez DPH,
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- schválila výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Bourací práce domu Příční
č. p. 9, Kojetín“ uchazeč, PB SCOM
s. r. o, Hranice, který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou
zakázku,

- schválila uzavření smlouvy o dílo
na tuto akci s nabídkovou cenou ve
výši 840.348,67 Kč bez DPH,
- schválila výběr dodavatele na
realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Bourací práce domu Husova č. p. 432, Kojetín“ uchazeč,
JIP INDUSTRIES s. r. o., Praha 4

- Krč, který byl doporučen komisí
pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na tuto akci s nabídkovou cenou ve
výši 304.347,89 Kč bez DPH.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 28. zasedání konaném dne 23. září 2014
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí předloženou
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 1 - 6/2014, včetně informace o plnění rozpočtu
k 31. 8. 2014,
- schválilo přijetí kontokorentního
úvěru ve výši 7,000.000 Kč s dobou splatnosti do jednoho roku od
poskytnutí,
- schválilo uzavření Smlouvy
o kontokorentním úvěru mezi Českou spořitelnou a. s. a Městem
Kojetínem,
- schválilo převody celkem pěti
bytových jednotek,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 13/2014, kterým se navyšují:
- rozpočtové příjmy o částku
2.182 tis. Kč
- rozpočtové výdaje o částku
2.182 tis. Kč,
- zrušilo s účinností k 31. 12. 2014
tři peněžní fondy města Kojetína:
- Ekologický fond,
- Fond rozvoje bydlení města Kojetína,
- Fond prevence kriminality,

- schválilo Pravidla pro hospodaření s prostředky zrušeného Ekologického fondu,
- schválilo převod zůstatků rušených peněžních fondů ke dni
31. 12. 2014:
- z účtů Fondu rozvoje bydlení na
běžný účet města,
- z účtu Ekologického fondu
a Fondu prevence kriminality na
bankovní účet Fondu rozvoje
a rezerv,
- schválilo uzavření kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, jako
prodávajícím a společností ČEZ
Distribuce, a. s, jako kupujícím na
prodej stožárové trafostanice typ
PR-9177, za kupní cenu 33.870
Kč a za podmínky uhrazení daně
z nabytí nemovitosti prodávajícím,
- schválilo prodej části pozemku
p. č. 656/2, ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře cca 95 m2,
za kupní cenu 180 Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů
s převodem spojených kupujícím

- geometrický plán, znalecký posudek, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň
z nabytí nemovitosti,
- vzalo na vědomí Zprávu o hospodářském, sociálním a kulturním
rozvoji města Kojetína ve volebním období 2010 - 2014,
- vzalo na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí v roce
2014,
- schválilo poskytnutí peněžitého daru Fotbalovému klubu Slavoj Kojetín - Kovalovice, ve výši
30.000 Kč, na částečné pokrytí
nákladů spojených se zabezpečením účasti mužstva dorostenců
Fotbalového klubu Slavoj Kojetín - Kovalovice v krajské soutěži
v kopané,
- schválilo poskytnutí peněžitého daru Charitě Kojetín ve výši
100.000 Kč, na částečné krytí provozních nákladů na energie Charity Kojetín v roce 2014.                     

vlastníka, tak pro město a v této
věci budeme postupovat i v koordinaci s Olomouckým krajem.

Byl jsem dotazován, zda tím nebude ohrožena pediatrická péče v našem městě. Vedení města jednalo
v tomto směru s MUDr. Vlastou
Procházkovou, která je připravena,
i díky posílení personálnímu a časovému zvládnout nárůst dětských
pacientů ve své ordinaci.

Jiří Šírek

Ve zkratce
Tentokrát bych chtěl jen stručně
reagovat na některé zprávy, které se ke mně dostaly v posledních dnech:
 Ubytovna Vítkovice - k některým zaručeným zprávám, týkajícím
se vzniku ubytovny v areálu Mechanických dílen (bývalé Vítkovické železárny) bych chtěl uvést, že
Město Kojetín spolupracuje v této
věci s vlastníkem - společností Vítkovice, a. s. Zájmem města
určitě není, aby tu ubytovna vznikla. Naopak, hledáme takové řešení, které by bylo optimální, jak pro

 Levný nábytek - budovu na rohu
Masarykova náměstí údajně koupil
Olomoucký kraj a vybuduje tu ubytovnu. Nehledě na to, že Olomoucký kraj podobné, odpusťte mi ten
výraz - „prasárny“ - nedělá, je faktem, že tato nemovitost je v soukromém vlastnictví fyzické osoby.

Dětský lékař - dětská lékařka
MUDr. Taťána Ježková vypověděla
nájem své ordinace na poliklinice.

Pro zabránění podobným fámám raději pište nebo volejte:
e-mail:
starosta@radnice.kojetin.cz
telefon: 608 712 821
Jiří Šírek
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Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o době a místě konání
voleb do Zastupitelstva města Kojetína podle § 29 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
1. Volby do Zastupitelstva města Kojetína se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14
do 22 hodin a v sobotu dne 11.
října 2014 od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání voleb:
- ve volebním okrsku č. 1 je místnost v Kulturním domě - Sokolovna,
náměstí Republiky 1033, Kojetín
I - Město, pro voliče bydlící v ulicích: Nádražní, náměstí Republiky,
Rumunská, Kuzníkova, Dudíkova
a Padlých hrdinů;
- ve volebním okrsku č. 2 je místnost v Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín I - Město,
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršova, Družstevní, Pořadí, Křenovská,
Vyškovská, náměstí Svobody, náměstí Míru, Palackého a Husova;
- ve volebním okrsku č. 3 je místnost v Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín I - Město, pro voliče bydlící v ulicích: Nová,
Ztracená, Kroměřížská, Růžová,
Blanská a Komenského náměstí;
- ve volebním okrsku č. 4 je místnost v Základní škole Kojetín, Sladovní 492, Kojetín I - Město, pro

voliče bydlící v ulicích: Sladovní
a Jana Peštuky;
- ve volebním okrsku č. 5 je místnost v budově Vzdělávacího a informačního centra (Okresní dům),
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
I - Město, pro voliče bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, náměstí
Dr. E. Beneše, Příční, Tržní náměstí, Olomoucká, Stružní, Mlýnská,
Závodí, Podvalí, Zahradní, Přerovská, Samota a Včelín;
- ve volebním okrsku č. 6 je místnost v budově Gymnázia Kojetín,
Svatopluka Čecha 683, Kojetín
I - Město, pro voliče bydlící v ulicích:
Jiráskova, Dvořákova, Svatopluka Čecha, Hanusíkova, 6. května,
Tvorovská, Polní, Čsl. Legií, Marie
Gardavské, Chytilova, Havlíčkova,
Bří Šmejdovců, Stan. Masara a Sadová;
- ve volebním okrsku č. 7 je místnost v Kulturním domě v Kojetíně
II - Popůvkách 37 pro voliče bydlící
v Kojetíně II - Popůvkách;
- ve volebním okrsku č. 8 je místnost v Kulturním domě v Kojetíně III
- Kovalovicích 1 pro voliče bydlící
v Kojetíně III - Kovalovicích.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou

oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
4. Každému voliči budou dodány
tři dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
V rámci voleb do zastupitelstev
obcí není možno volit na voličský
průkaz!
Možnost volit mimo volební místnost:
- ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat
MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i příslušnou okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území příslušného volebního okrsku, např.
doma),
- volič může požádat MěÚ Kojetín
osobně nebo telefonicky - na pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ
Kojetín.
Další informace k volbám na:
www.kojetin.cz
Jiří Šírek
starosta

Informace pro občany
Nemůžeme věřit
doslova všemu,
co se říká
...čím nás mohou mást informace
v televizi (nebo od známých)
Poměrně často slýcháme ve sdělovacích prostředcích (nebo od známých) informace, které nás mohou
nadchnout, jiné pohoršit. Nejde
o informace lživé, ale většinou velmi neúplné a pak mohou být pro
mnohé z nás matoucí.
Slýcháme například tvrzení, že pan
XY si přihlásil trvalý pobyt na radnici, aby se tak vyhnul exekuci...
A jaká je skutečnost?
V souladu s právní úpravou na

6

úseku evidence obyvatel se žádný
občan nemůže přihlásit k trvalému
pobytu na radnici Městského úřadu.
Tyto tzv. úřední adresy vždy vzejdou z procesu správního řízení na
úseku evidence obyvatel, kdy je, za
zákonem stanovených podmínek,
občanovi zrušen údaj o jeho trvalém pobytu na určité adrese a současně je jeho novou adresou trvalého pobytu adresa sídla ohlašovny
(radnice). Jde ovšem pouze o údaj
o trvalém pobytu na bázi evidenční
a občanovi z něho neplynou žádná
práva k objektu ani k jeho vlastníkovi. V praxi to znamená, že se nemůže nikdo, komu byl údaj o trvalém
pobytu zrušen, fyzicky nastěhovat
na obecní úřad, který v daném
správním řízení rozhodl.

Také jste slyšeli, že vedení města
(zastupitelstvo, rada, starosta...)
může ovlivnit, kolik osob se do Kojetína stěhuje a bydlí tady?
Jaká je pravda:
I tato záležitost je ošetřena současnou právní úpravou na úseku
evidence obyvatel. Každý, kdo
chce provést změnu svého trvalého pobytu, musí doložit oprávněnost k užívání objektu, kam se chce
přihlásit (např. nájemní smlouva,
kupní smlouva, výpis z katastru
nemovitostí, rozhodnutí o užívání
stavby, usnesení o projednaném
dědictví…) nebo je nutné, aby mu
oprávněná osoba (např. vlastník)
udělila přímo na úřadě souhlas, či
mu ho dala písemně s úředně ověřeným podpisem. Současně občan
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předloží platný občanský průkaz
a uhradí správní poplatek ve výši
50 Kč.
Za splnění výše uvedených zákonných podmínek, musí pracovník
ohlašovny tuto změnu trvalého pobytu občana provést a není oprávněn po něm požadovat splnění
dalších podmínek. Volení zástupci
města (např. starosta, místostarosta…) nemají možnost žádným
způsobem tento proces ovlivňovat
a zasahovat tak do výkonu státní
správy. Je naprosto a výlučně na
oprávněné osobě (např. vlastníku
nemovitosti) komu tento souhlas
k přihlášení k trvalému pobytu udělí,
s kým sepíše nájemní smlouvu atd.
Novým fenoménem jsou informace
o možnosti obcí zakázat problémovým osobám pobyt na území obce.
Realita ale není tak jednoduchá:

Svoz bioodpadu
v Kojetíně
Město Kojetín patří k jedněm z nejlepších v Olomouckém kraji, co se
týká třídění odpadu. Důkazem toho
je i řada ocenění, které Město Kojetín díky vám, občanům třídícím
odpad, v minulosti získalo - např.
v loňském roce (i v roce 2012) první místo v kategorii O keramické
sluchátko pro obce nad dva tisíce
obyvatel a čtvrté místo v kategorii
O keramickou popelnici. Proč bychom tedy nemohli být dobří i ve
sběru bioodpadu? Myšlenka rozšířit
sběr tříděného odpadu v Kojetíně
o bioodpad vznikla v roce 2013, kdy
jsem se zástupci společnosti Technis Kojetín vyrazila pro zkušenosti
a inspiraci do měst a obcí, které
se již sběrem bioodpadu zabývají
a i do těch, které si zřídily své vlastní kompostárny. Po zvážení všech
pro a proti jsme poté vybrali variantu bez budování vlastní kompostárny (jelikož jich je v okolí dostatečně
množství), a to pořízení svozového
auta na bioodpad a popelnic určených pro ukládání bioodpadu.
V závěru roku 2013 jsme pak využili vypsané výzvy Státním fondem životního prostředí - Operační
program Životní prostředí a s naším projektem „Separace a svoz

Trest zákazu pobytu může uložit soud podle trestního zákoníku
a nově od ledna 2013 i příslušný
správní orgán MěÚ (výkon státní
správy!) jako sankci za některé zákonem stanovené přestupky, a to
na dobu maximálně tři měsíce a jen
a pouze za zákonem taxativně vymezených podmínek (pokud všechny tyto podmínky nejsou splněny
současně, nelze sankci zákazu pobytu uložit!): například se pachatel
musí obdobného úmyslného protiprávního jednání dopouštět opakovaně, uložení sankce musí být
nezbytné k zajištění ochrany místních záležitostí veřejného pořádku,
zákaz pobytu se nemůže vztahovat
na místo, v němž má pachatel trvalý pobyt. Od doby účinnosti novely
přestupkového zákona brzy uplynou dva roky, a ačkoli se mnohdy
zdejšímu správnímu orgánu jevilo,
bioodpadů ve městě Kojetín“ jsme
uspěli. V současné době máme již
vysoutěženého dodavatele - společnost KOBIT s. r. o. s nabídkovou
cenou 4.889.900 Kč. Dotace bude
poskytnuta ve výši 90% z ceny. Na
začátku roku 2015 bude tedy dodáno svozové auto Scania, 200 ks
120 l nádob na bioodpad a 1510 ks
240 l nádob na bioodpad. Následně
budou prostředky pořízené z této
dotace pronajaty společnosti Technis Kojetín, která pro Město svoz
odpadů zajišťuje a čímž Město Kojetín optimalizuje své finanční toky.
Vratku DPH ve výši více jak 1mil.Kč
bude moci použít k dalším akcím
na rozvoj města. Distribuci nádob
na bioodpad formou zápůjčky občanům bude pro Město Kojetín zařizovat společnost Technis Kojetín,
podrobnosti procesu vám sdělíme
v některém z dalších čísel Kojetínského zpravodaje.

že by uložení sankce zákazu pobytu bylo na místě, nešlo takovou
sankci za přestupek nakonec uložit, neboť nebyly splněny všechny
výše uvedené podmínky současně. (K čemu pak takováto zákonná
možnost je? Její využití je ideální
např. při řešení problémů s prostitucí v pohraničních oblastech, kam
dojíždí za tímto „druhem podnikání“
ženy z celé republiky).
Jsou i další témata, která vás zajímají a nebo chcete znát více podrobností k dnes uvedeným problémům?  Napište nám na e-mailovou
adresu: vvsk@radnice.kojetin.cz,
rádi vám odpovíme.
Za odbor vnitřních věcí, školství
a kultury MěÚ Kojetín:
Jarmila Vašíčková
Lucie Grufíková
Jana Nakládalová

Troufám si říct, že Město Kojetín
svým rozhodnutím z roku 2013 zabývat se sběrem bioodpadu předběhlo svou dobu a je nyní tak dobře
připraveno na změnu legislativy týkající se odpadového hospodářství,
ke které došlo v průběhu prázdnin
2014. Novela Zákona o odpadech
totiž zakládá povinnost pro všechny
obce a města zavést od 1. 1. 2015
sběr bioodpadu. Pro řadu obcí to
bude nesplnitelný úkol v takové
krátké době se na tuto změnu připravit. My už připraveni jsme.
Ilona Kapounová

NA FACEBOOK:
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Informace pro občany
Sběr nebezpečného
odpadu
Mobilní sběr nebezpečného odpadu mobilními vozidly BIOPAS
Kroměříž spol. s r. o. se uskuteční
ve čtvrtek 23. října 2014.
Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné odpady:
- znečištěné prázdné obaly: plechovky od laku, staré barvy a lepidla, zabarvené a nalakované předměty jako hadry, štětce, kalíšky,
stěrky, hůlky na míchání;
- prostředky na ochranu rostlin:
postřiky všeho druhu ze zahrad,
pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství;
- barvy - laky: spreje - nátěry na
dřevo, mořidla, laky ve spreji;
- ředidla od nátěrových hmot:
čistící benzín, terpentýn, rozpouštědla;
- baterie: tužkové baterie, knoflíkové baterie, baterie z osobních nákladních aut a traktorů;
- staré léky, teploměry;
- chemikálie: používané v domácnostech a domácími kutily jako laboratorní misky, ustalovače, bělidla,
kyseliny, louhy, zvláštní lepidla;
- starý olej: motorový, mazací, převodový, fritovací oleje.
Vážení spoluobčané,
pro likvidaci odpadů, které vám
vzniknou při úklidu vašich domů
a zahrádek, můžete využít služeb
Sběrného dvora v Družstevní ulici v Kojetíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit tyto odpady a elektrozařízení
určená ke zpětnému odběru:
- nebezpečné odpady: baterie,

Sběr bioodpadu
do kontejnerů
v Kojetíně
Sběr bioodpadu do kontejnerů proběhne v Kojetíně ve dnech
31. října 2014 v době od 8 do 18

Stanoviště sběru odpadů
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady
2. Blanská - parkoviště u Kroměřížské ul.
3. Tržní náměstí - u čerpací stanice
4. Olomoucká - parkoviště u Jordánu
5. náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova
6. náměstí Republiky - u centra žilní chirurgie
7. Popůvky - u zastávky autobusu
8. Kovalovice - u kapličky
akumulátory, zářivky, léčiva, barvy,
lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
(plechovky, plastové nádoby, skleněné nádoby od laku, barev, lepidel);
- odpady ostatní: papír, sklo, plast,
železo, textilní materiály, pneumatiky (zdarma pneumatiky osobních
automobilů, přívěsů, motocyklů
atd.), dřevo, velkoobjemový odpad,
odpad ze zahrad), stavební suť,
tonery, elektrické a elektronické
zařízení neobsahující nebezpečné
látky;
- zpětný odběr elektrozařízení:
vyřazené elektrické a elektronické zařízení - televizory, monitory,
rádia, elektrotechnické přístroje a zařízení, pračky, ledničky,
mrazničky, vrtačky, vysavače
apod.
Uložení odpadů a výrobků zpětného odběru je pro občany Kojetína a místních částí Popůvky
a Kovalovice bezplatné - mimo
uložení stavební suti a pneumatik
větších rozměrů (traktory, nákladní
automobily atd.), uložení těchto odpadů hradí i občané města a místních částí.
hodin a 1. listopadu 2014 od 8 do
14 hodin.
Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů
do délky 1 m, ovoce, zelenina a jiný
odpad rostlinného původu.
Pro ostatní odpad využijte služby
sběrného dvora.

Místa uložení kontejneru:
- v ulici Olomoucká - za posledním domem po pravé straně
- na náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova
- v ulici Chytilova -  u školní jídelny
- v ulici Přerovská - u pálenice
- v ulici Polní  - u kotelny
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Doba přistavení
14.15 - 14.35 hodin
14.40 - 15.00 hodin
15.05 - 15.25 hodin
15.30 - 15.50 hodin
15.55 - 16.15 hodin
16.20 - 16.40 hodin
16.50 - 17.10 hodin
17.20 - 17.40 hodin

Provozní doba od dubna 2014:
pondělí: 	
zavřeno
úterý:		   13.00-17.00 hodin
středa: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
čtvrtek: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
pátek: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
sobota: 8.00-12.00 hodin
Žádáme vás, abyste se řídili pokyny pracovníků sběrného dvora, dodržovali provozní dobu a neukládali
odpady mimo stanovené plochy ve
sběrném dvoře. Podrobnější informace o možnosti uložení odpadů
na sběrném dvoře můžete získat na
telefonním  čísle: 581 275 005.
Upozorňujeme, že předpisy na
ochranu životního prostředí mimo
jiné stanoví, že se za jejich porušení ukládá sankce. V některých
případech se může jednat o částku
velmi vysokou, u fyzických osob až
do 50 tis. Kč, u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání o částku pohybující se
v milionech Kč.           

Sběr bioodpadu
do kontejnerů
v Popůvkách
a Kovalovicích
Sběr bioodpadu do kontejnerů
proběhne v Popůvkách ve dnech
24. října 2014 v době od 15 do
18 hodin a 25. října 2014 od
8 do 14 hodin. Místem pro uložení kontejneru je v Popůvkách
u kulturního domu a v Kovalovicích u kapličky.
Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů
do délky 1 m, ovoce, zelenina
a jiný odpad rostlinného původu.
Pro ostatní odpad využijte služby
sběrného dvora v Družstevní ulici
Kojetíně.
Eliška Izsová
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Informace pro občany
Realizace úprav
válečných hrobů
a pietních míst
v Kojetíně
Rada Města Kojetín rozhodla na
svém zasedání dne 16. července
2014, že v letošních podzimních
měsících zabezpečí Město Kojetín
úpravy válečných hrobů a pietních
míst na území města Kojetína.
Pietní místa a válečné hroby budou
upraveny důstojně a reprezentativně dle projektů Anny Acostové.
Místa, kde jsou pohřbeny ostatky
osob, které zahynuly v době války nebo místa, která připomínají
válečné události a oběti, jsou navržena se skladbou rostlin v barvě
trikolory, doplněnou barvou zelenou
u nízkých dřevin tak, aby byla zelená po celý rok.
Jedná se o tato místa:
- Památník na náměstí Svobody,
- Památník v areálu hřbitova,
- Památník u Sokolovny,
- Památník na Tržním náměstí.
U pietního místa na náměstí Republiky (sokolovna) byla použita skladba stálezelených dřevin vysazovaných v letech 1928, kdy byla sokolovna vybudována a to s ohledem

na kategorii historické stavby. Zde
se projektantka na základě zadání
Města Kojetína zabývala i přemístěním „kamenů z cest“ na jiná místa
tak, aby bylo možné dodržet místní

tradici s ukládáním kamenů a doporučila tato místa označit vhodným
způsobem, od kterého roku jsou
zde kameny ukládány.
Eliška Izsová, odbor VŽPD

Kresba plánované výsadby
u Památníku padlým hrdinům
(Pietní hrob) na hřbitově v Kojetíně

Kresba plánované výsadby
u Památníku osvobození
rumunskou a sovětskou armádou

Kresba plánované výsadby
u Památníku na Tržním náměstí
- Socha na památku
pochodu hladovějících
v roce 1931

Kresba plánované výsadby
u Památníku u Sokolovny
- Pamětní děska umučených
a popraveným v koncentračních
táborech za 2. sv. války

Školní jídelna Kojetín informuje a nabízí
Novinky, které strávníkům nabízíme v letošním
školním roce
V rámci zdravé výživy a pestrosti
stravy jsme do jídelníčku zařadili:
- výběr ze dvou druhů salátů, tyto
saláty připravujeme z čerstvé zeleniny a ovoce,
- výběr z více druhů ovoce,
- zeleninové a ovocné mísy pro děti
mateřských škol, které dostávají
na každé oddělení MŠ, aby si  děti
mohly volně ovoce a zeleninu brát.
Cílem této změny je nejen pestrost
jídelníčku, ale hlavně vyšší konzumace čerstvého ovoce a zeleniny
převážně u dětských a žákovských
strávníků, neboť si nyní mohou vybírat tento nenahraditelný zdroj vitamínů dle vlastní chuti.
Kvalita stravy

Vzhledem k tomu, že ze strany rodičů našich strávníků přibývají dotazy
ke složení stravy a původu surovin,
ráda bych tyto informace předala
i vám. V naší kuchyni se vaří z čerstvých a kvalitních surovin, které
nakupujeme převážně z domácích
(českých) zdrojů: maso, brambory,
ovoce, zeleninu. Zásadně nepoužíváme polotovary jako např. knedle,
ovocné knedlíky, předem upravené a okořeněné či předsmažené
maso, instantní omáčky, polévky,
atd. Zakládáme si na zdravé stravě: vaříme knedlíky „nadýchané
jako od maminky“, vývary z kvalitního masa (nepoužíváme kosti),
zeleninové polévky jsou z čerstvé
zeleniny, ovocné knedlíky s čerstvým či kompotovaným ovocem. Jen
pro zajímavost - kuchařky na jeden
oběd ručně vytváří cca 2500 ovocných knedlíků. Ryby nakupujeme

pouze kvalitní bez přídavku vody.
Na dochucení pokrmů používáme
čerstvé bylinky a koření vhodné pro
děti. Rodičům tak zaručujeme, že
se u nás jejich děti stravují v rámci
zásad zdravé výživy. Takže strava
je vhodná nejen pro vyvíjející se
dětský organizmus, ale i pro strávníky vyžadující stravu tzv. „dietní“.     
Akce, které v nejbližší době
připravujeme:
* Vaříme s Drahomírou
Dne 15. října 2014 bude u nás hostovat zkušená kuchařka pro školní
stravování Drahomíra Bečvářová,
která ten den povede tým našich
kuchařek a spolu s nimi připraví
menu:
Indická polévka
I. Janovský kuřecí steak, cuketová
lodička na vřetenech se Sugo pomodoro,
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Školní jídelna Kojetín informuje a nabízí
II. Treska v křupavém těstíčku
s medovo-zázvorovou omáčkou,
jasmínová rýže
Křehký jablečný koláč se staročeskou posypkou.
Srdečně vás zvu na menu sestavené dle moderních receptur.
Beseda s odborníkem
na výživu a dietologii
- nejen pro rodiče našich strávníků,
ale i pro širokou veřejnost na téma:
Výživa a zdraví.
Termín: říjen - listopad, upřesnění budeme prezentovat na našich
www stránkách http://kojetin.cz/sj/
11. listopadu 2014
Tradiční Martinská husa

Nabízíme
Možnost rozvážky obědů až do
domu za poplatek 10 Kč. Podmínkou jsou vlastní jídlonosiče. Váš
zájem o dovoz nahlaste telefonicky,
mailem, či osobně ve školní jídelně
(kontakty viz níže).
Cateringové služby
Máme již bohaté zkušenosti se zajišťováním cateringových služeb. Zajistíme vám občerstvení na rodinné
oslavy, podnikové akce, společenské a jiné akce. Studenou kuchyni,
slavnostní obědy či večeře, moučníky, ovoce, saláty vám podáme buď

v našich prostorách (místnost do 30
osob nebo 100 osob), nebo je lze odvést domů. Nápoje dle dohody mohou být součástí cateringové služby,
nebo si je můžete zajistit sami. Fotografie našich výrobků najdete na
stránkách http://www.kojetin.cz/sj/.
Kontakty
Možnosti přihlášky a odhlášky stravy: telefonicky na čísle 581 762 542,
email stravenky@sj.kojetin.cz
Objednávky, dotazy, náměty, připomínky: telefonicky, 581 701 059,
email: reditelka@sj.kojetin.cz
či osobně.
Hana Rohová, ředitelka

Došlo do redakce
Projekt zaměřený
na podporu osob
do 25 let a nad 50 let
„Nová šance - mikroregion Kojetínsko“
Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00081
Místo realizace: Základní škola
Kojetín, Svatopluka Čecha 586,
2. patro
Pro koho je projekt určen:
1. Osoby do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (včetně mladistvých do 18
let) - jedná se o osoby se základním nebo nedokončeným středoškolským vzděláním, případně absolventy praktických a speciálních
škol.
2. Fyzické osoby starší 50 let, u kterých se kumulují tato znevýhodnění
na trhu práce:
a) nízká úroveň  vzdělání - základní
nebo vyučen,
b) zdravotní postižení nebo omezení,
c) odlišný sociokulturní původ,
d) dlouhodobá evidence (minimálně
6 měsíců) uchazeče o zaměstnání.
Hlavní aktivity projektu:
1. Pracovně bilanční diagnostika.
2. Obsluha osobního počítače (dle
osnov ECDL).
3. Skupinové a individuální rekvalifikace dle požadavků klientů.
4. Job klub - podpora při vyhledávání pracovních míst.
5. Vytváření nových pracovních míst
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s podporou mzdových příspěvků.
Výše uvedené aktivity projektu jsou
pro osoby zapojené do projektu
zdarma.
Doprovodná opatření: proplácení
jízdného, obědy pro účastníky skupinových rekvalifikací.
Doba realizace: květen 2013 - květen 2015
Více informací a možnost zařazení do projektu získáte na nezávazných informačních schůzkách!
Každý pracovní den v čase od 8 do
12 hodin po domluvě na telefonu
775 092 142 nebo přes email: kojetinprojekt@seznam.cz . Informační schůzky vyřizuje Dagmar Horáková Soušková.
Místo: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 2. patro
Předpokládané skupinové rekvalifikace v Kojetíně:

* Obsluha elektrovozíku a motovozíku:
(Pravidla silničního provozu, Bezpečnost, Nauka o provozu, Konstrukce, Praktická cvičení)
- říjen - listopad 2014
* Pracovník v sociálních službách (PSS) - PEČOVATEL pro
činnosti:
a) přímou obslužnou péči,
b) základní výchovnou nepedagogickou činnost,
c) pečovatelskou činnost v domácnosti,
d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním
sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti.
- listopad - prosinec 2014
Individuální rekvalifikace (jakáko* Pracovně bilanční diagnostika:
liv rekvalifikace dle výběru klienta,
- říjen 2014
která povede k zaměstnatelnosti kli* Obsluha osobního počítače:
entky. Příklady již realizovaných IR:
(dle sylabu ECDL; v rozsahu 100
Prodavač, Sanitář, Svářeč, Stříhání
hodin teoretické výuky - Windows,
psů, Kuchař - číšník, Základy podWord, Excel, Internet, možnost
nikání, Projektový manažer ESF, řiabsolvovat
mezinárodní
testy
dočský průkaz skupiny B, kondiční
počítačové gramotnosti ECDL)                           
jízdy atd.)
- říjen 2014
* Obsluha osobního počítače:
Realizátor projektu:
(dle sylabu ECDL; v rozsahu 180 LED-JAPA CZ s. r. o.
hodin teoretické výuky - Windows, Partner projektu:
Word, Excel, Internet,ZIT, MS AC- Městský úřad a Charita Kojetín
CESS, MS POWERPOINT, možnost absolvovat mezinárodní testy Manažer projektu: Jan Ledvina
počítačové gramotnosti ECDL)
telefon: 603 562 189
- říjen - listopad 2014 e-mail: firma@led-japa.cz
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Došlo do redakce
Připomínky ke změnám
kojetínských památek
Kašna
Kašnu na Masarykově náměstí
v Kojetíně navrhl Jaroslav Kačírek
a akademický sochař Stanislav Hlobil. Jaroslav Kačírek byl
v té době vedoucím odboru výstavby Okresního úřadu v Přerově, pan
Hlobil profesorem na Vysoké škole
výtvarných úmění v Bratislavě. Oba
autoři byli odborníci, jejichž práce
by si město mělo vážit. Nahradit
kašnu - architektonické dílo „pítkem“ (doufám, že poteče Plzeňské)
je bezohlednost a neúcta k významným zesnulým rodákům. Kašna

má ušlechtilý tvar, pylon uprostřed
měl mít sochařskou výzdobu.
K dokončení nedošlo pro úmrtí
pana Hlobila. V současné době není
vidět voda. Možná, že by stačilo
nahradit pylon vodním sloupem
s barevným osvětlením. Město by
ušetřilo bourání železnobetonové
konstrukce a nemusí nákladně
stavět něco zbytečného. Návrh
kašny či pítka měl projít soutěží,
s modelem nebo vizualizací měla
být seznámena veřejnost.
Hřbitov
Současné úpravy také nemají finální
podobu, nemám vzhled kolumbária.
Prodloužení obvodové stěny o metr
vyšší než je původní zeď, je prove-

dené z trapných, laciných tvárnic.
Stěna je „ozdobena“ bílými pásy.
Takto uzavřený val neosvětleného
prostoru umožňuje nerušenou práci
vandalům a zlodějům. Nové zásahy do hřbitova, vstup do obřadní
síně vhodný pro nástupiště na
nádraží českých drah, aleje jeřabin,
připomínající lemování silnic na
Českomoravské vysočině mají
hodně daleko k historické části.
Jednoduchá kaplička, ve stejném
duchu pojaté oplocení, železná
vstupní brána tvoří důstojný rámec
k poslednímu odpočinku. Příkladem
nové realizace může být hřbitov
v Polkovicích.
Boleslav Leinert, září 2014

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Zvláštními vlaky
na Výlov Hradeckého
rybníka v Tovačově
i slavnou Hubertovu
jízdu v Kojetíně
Jak se už stalo za posledních sedm
let zvykem, také letos vypraví občanské sdružení Kroměřížská dráha ve spolupráci s Klubem přátel
kolejových vozidel Brno zvláštní
vlaky na tradiční Výlov Hradeckého
rybníka v Tovačově.
Termínově akce v tomto roce připadne na víkend 18. a 19. října 2014;
zvláštní vlaky se na trať z Kojetína
do Tovačova vydají především díky
podpoře Olomouckého kraje a Mikroregionu Střední Haná.
Výlov Hradeckého rybníka však
nebude jedinou akcí, na kterou
se můžete zvláštními vlaky svézt.

Ranní a polední spoje je díky jejich
zastavení v Uhřičicích možné využít také pro pohyb mezi koncovými
body Hubertovy jízdy, která se už
pošesté bude konat na trase mezi
Kojetínem a Uhřičicemi.
Zvláštní vlaky budou letos vedeny
velkou dieselhydraulickou motorovou lokomotivou LDH 125-038,
vyrobenou roku 1982 v rumunské
lokomotivce FAUR Bukurešť, a trojicí osobních vozů Bix s panoramatickými čelními okny. Jízdy budou
vyjímečné tím, že pro pozoruhodné
lokomotivy FAUR, které u nás sloužily vlastně jen ve vlečkové nákladní dopravě (přestože v rodném Rumunsku běžně vozí i osobní vlaky
a rychlíky), to bude na území celého bývalého Československa historicky první nasazení do osobní
dopravy!   
Ranní a polední spoje, které budou
zastavovat také v Uhřičicích, pak zajistí sólo motorový vůz M286.0044

„Krokodýl“ z roku 1967, známý už
z našich dřívějších jízd na „Tovačovce“. Kromě vlaků naše sdružení
opět vypraví také historický autobus
ŠKODA-RTO, kterým se můžete od
vlakového nádraží nechat přepravit
blíže k rybníku, nebo se jen tak projet do okolních obcí střední Hané.
Jízdní řád zvláštních vlaků připojujeme níže, protože ale ještě v době
uzávěrky tohoto KZ nebyl schválen
ze strany SŽDC, určitě si ještě před
jízdou na našich webových stránkách nebo plakátech ověřte, zda
Vámi vybrané spoje opravdu jedou.
Webové stránky tovačovské trati
s podrobnými informacemi o akci
i cenách jízdného najdete na adrese www.prototypy.cz/tovacovka.
Na stejných stránkách si můžete
prohlédnout také fotografie z dřívějších jízd zvláštních vlaků po tovačovské trati.
Těšíme se na setkání s vámi!
Za KMD, o.s.
Rostislav Kolmačka
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Mateřská škola Kojetín

English Corner

Září v Mateřské škole
Kojetín
Září je důležitý „nástupní měsíc“
pro velký počet dětí, zejména však
pro ty, které poprvé přicházejí do
mateřské školy. Po létě stráveném
s rodiči a u babiček ovšem potřebují určitý čas na adaptaci i kluci
a holčičky, kteří už měli trochu zkušeností se školkou před prázdninami. A tak zářijová rána byla pro některé děti, které dovršily ten správný
věk pro nástup do mateřské školy,
jako slzavé údolí. Září patří k nejnáročnějším měsícům nejen pro nováčky, ale i pro jejich rodiče a také
pro jejich učitelky.
První polovina září byla tedy ve znamení zvykání si na nové prostředí,
nové kamarády, na paní učitelky.
Slziček ale postupně ubývalo a tak
jsme u nás mohli přivítat Kašpárka
s první maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti v obou mateřských
školách připravily paní učitelky.

V rámci povídání o našem městě
děti ze třídy „Pastelek“ navštívily
jednu z nejstarších památek Kojetína - Židovský hřbitov. Seznámily se tak s kouskem historie našeho města.
V úterý 23. září 2014 v dopoledních hodinách za námi přijelo divadlo Úsměv s maňáskovou pohádkou „Babička školnice“.
Od pátku 26. září 2014 začal pro
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Seznámení se s plastelínou

nejstarší děti tříměsíční předplavecký výcvik v plaveckém areálu v Přerově, který potrvá až do
28. listopadu 2014. Děti budou
pod dohledem zkušených lektorek
a našich učitelek překonávat
strach z vody, zvyšovat svou otužilost a získávat dovednosti důležité
k osvojení si základů plavání. Po
ukončení kurzu dostanou již tradiční „mokré vysvědčení“.
A co nás čeká od října?
Těšíme se na cvičení v tělocvičně sokolovny, na kroužek anglického jazyka, ale také na dopravní
hřiště v Kroměříži, kam již tradičně
jezdíme v podzimním a jarním období.
Další, již tradiční říjnovou akcí,
bude 10. ročník „drakiády“, který
proběhne v areálu školní zahrady. Součástí bude nejen pouštění
draků, ale také společné opékání
u táborového ohně. Termín bude
včas zveřejněn. Těšíme se tedy na
velkou účast rodičů s jejich dětmi
a věříme, že nám bude přát i povedení MŠ
časí.

Hry na pískovišti

Seznámení se s vodovými barvami

During the last two months, I was
invited to three birthday parties for
friends who turned 50. I like the
tradition in the Czech Republic of
having a big birthday party for 50.
In the USA people don‘t celebrate
birthdays like people do here. Usually there is only a party for family
and close friends. Here my friends
all had at least three parties: one
for family, one for friends and one
for colleagues at work. It‘s a lot of
work. Luckily I still have 7 years
before I‘ll celebrate my 50th.
My younger daughter Mia will be
one year old in November. It seems to me that everything with
the second child is  much easier.
It also helps that Mia is a much
happier baby than her older sister
was. It also seems that she does
everything sooner than her sister
did. My first daughter didn‘t walk
until she was 15 months old. Mia
is very close to walking now. My
wife and I are talking about a third
child, but I‘m not sure I can handle going through the first year of
a baby‘s life again. It‘s a lot of work
and I‘m getting too old and grumpy!
I am looking forward to the autumn
season. Aside from the rain,
I really like autumn. The trees are
beautiful and the cold air is refreshing. The most unpleasant thing
about autumn is the time change.
I don’t like the shorter days with
less sunlight. It’s very depressing.
I hope you all have a nice October.
turn 50 (tə:n) - stát se 50
celebrate (selibreit) - oslavit
at least (æt li:st) - nejméně
luckily (lakili) - naštěstí
younger / older (juŋgə / əuldə)
                          - mladší / starší
everything (evriθiŋ) - všechno
it seems to me (it si:mz tu mi)
                                - zdá se mi
soon / sooner / the soonest (su:n
/su:nə / ðə su:nəst)
                - brzy / dříve / nejdříve
handle (hændl) - zvládnout
grumpy (grampi) - mrzutý
aside from (ə‘said frəm) - kromě
unpleasant (an‘pləznt)
                               - nepříjemný
Jay Davis
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Sportovnímu dni
nazdar! Zdar!
Tento sportovní pozdrav zazněl ve
čtvrtek 4. září 2014 na hřišti ZŠ
Svatopluka Čecha, kde se sešly
děti naší školy od těch nejmenších,
z přípravného ročníku, až po „páťáky“, aby si zasoutěžily v netradičních disciplínách. Každoročně si tak
prokazují nejen rychlost a hbitost,
ale i šikovnost a zručnost.  
A jaké, že to byly netradiční disciplíny? Hody na trny, na terč šipkami, na plechovky, na koš, rybaření,
lyžování, jízda na skiboardu, běh
s míčkem na pálce, točení obručemi kolem pasu, florbalová penalta
a nechyběly ani disciplíny, které

byly spíše pro menší žáky. Ty si
s chutí vyzkoušeli jak starší žáci,
tak i učitelky -   jízda s kočárkem
s panenkou, skákání panáka nakresleného na zemi křídou, přenášení barevných míčků do košů,
skok přes švihadlo.
Závodilo se jedna radost, vzájemně
se povzbuzovalo, radilo a všichni si
proto zasloužili sladkou odměnu.
Netradiční sportovní dopoledne se
líbilo a bohužel rychle uteklo.
Poděkování patří pedagogům za
přípravu a průběh sportovní akce
a žákům IX. třídy, kteří asistovali na
jednotlivých stanovištích.
Obecně se říká, že děti jsou čím dál
línější a nechtějí se hýbat, ale pro
naše děvčata a chlapce tento pohled neplatí, což dokázali u všech

disciplín. Těšíme se společně na
další sportovní akce.

Ivana Navrátilová,
vychovatelka ŠD ZŠ Sv. Čecha

Fotogalerie ze zábavného odpoledne

Cesta do Jičína
Jičín - město pohádky, Jičín - město slavného loupežníka Rumcajse,
jeho ženy Manky a synka Cipíska.
To všichni víme. A toto město jsme
poznaly na vlastní oči. V loňském
školním roce vyhlásilo město Jičín
každoroční výtvarnou a fotografickou soutěž - tentokrát s názvem

„Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“  Do soutěže se zapojila děvčata ze 6. třídy a Kamila Červeňáková,  která vyrobila krásného ptáčka
ne v boudě, ale pod deštníkem, se
stala vítězkou této celostátní soutěže.
Slavnostní vyhlášení výsledků se
konalo v sobotu 13. září 2014 na
Valdštejnském náměstí v Jičíně pod
záštitou České televize, Českého
rozhlasu, Práva a dalších organizací. Každoročně je již od úterý do neděle Jičín plný pohádek, divadelních
představení, koncertů, pracovních
dílen a dalších doprovodných akcí.
V sobotu odpoledne na zaplněném
náměstí v Jičíně Kamila převzala
cenu za 1. místo z rukou známého
herce Jiřího Lábuse a reprezentovala tak nejen svoji „základku“, ale
i město Kojetín.
A ptáček pod deštníkem z Kojetína
bude ještě dlouho, spolu s dalšími
oceněnými obrázky a fotografiemi
zdobit aulu jičínské radnice.
Marie Němečková

Můj zážitek z Jičína
Největším
zážitkem
pro
mě
bylo předání ceny na
pódiu, kdy
mi
cenu
předával
Jiří Lábus,
město Jičín
se mi velmi
líbilo, je to
pohádkové město, navštívili jsme
místo, kde žil Rumcajs. Ve městě
byla spousta stánků, kde jsme si
mohli něco koupit nebo i něco vyrobit.
Děkuji Základní škole Svatopluka
Čecha a paní učitelce Němečkové
zato, že jsem měla příležitost přihlásit se do soutěže a zúčastnit se
této akce v Jičíně.
Kamila Červeňáková,
žákyně 7. ročníku

13

Kojetínský zpravodaj

10/14

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy, se každoročně
slaví dne 26. září již od roku 2001.
Smyslem této aktivity je upozornit na
důležitost jazykového vzdělávání,
posilovat mnohojazyčnost a interkulturní porozumění, podpořit jazy-

kovou a kulturní rozmanitost Evropy.
V Evropě se hovoří více než 200 jazyky, 24 z nich jsou úředními jazyky
Evropské Unie.
S dětmi ve třetí třídě jsme se zaměřili na anglické nápisy kolem nás, společně je vyhledávali a tvořili z nich
plakáty.  Samotné děti byly překvapené, do jaké míry nás angličtina
obklopuje.             Jana Behancová

Gymnázium Kojetín
Podnikatelé
ze sekundy
Dá se podnikání a podnikavosti naučit?
Na tuto otázku nám pomohou odpovědět žáci sekundy našeho
gymnázia, kteří se letos zapojili do
projektu ROPOZ   (rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností) organizovaného KÚ a UP
Olomouc.

Seznamovací kurz žáků
1. ročníku Gymnázia
Kojetín
Začátkem září jsme se společně
s kvintou vydali do Buchlovic na
„seznamovací kurz.“ Po příjezdu
v pondělí dopoledne jsme byli seznámeni s naším programem a týden plný aktivit mohl začít.
První dva dny zaplnily aktivity pro
stmelení kolektivu a vytvoření lepší atmosféry v naší třídě. Zároveň
jsme měli i možnost prozkoumat
více sebe sama a zjistit, jací uvnitř
doopravdy jsme. Aktivity měl v re-
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Podnikatelské aktivity se rozjedou
hned ve třech minifirmách: ve firmě
Svět vůní se bude vyrábět přírodní
kosmetika a vonné svíčky; firma
Beautiful nabídne módní doplňky
(především šperky a šperkovnice)
a firma Čajíčky od babičky rozšíří
nabídku trhu o pečené čaje. A nic
se nebude dít naoko!
Konečné produkty žáci vystaví nejen na závěrečném prodejním veletrhu v krajském městě, ale i na akcích pořádaných gymnáziem. Přijďžii lektor Pavel Rampas, u kterého jsem obdivovala skvělý přístup
k nám a vysokou profesionalitu.
V druhé polovině kurzu jsme se
věnovali více sportu a vycházkám
do přírody. Jednou z nich byl také
výlet do zámeckého areálu v Buchlovicích a na hrad Buchlov. I přes
nepřízeň počasí jsme trasu zvládli
a dozvěděli se spoustu nových věcí
o historii hradu a okolí.
Pan učitel Štefek nás s velikou trpělivostí zasvětil do her, jako je třeba lakros, a myslím si, že napoprvé
jsme její průběh zvládli statečně.
Zaujal nás i jeho ranní běh, a tak
jsme se velice rádi dobrovolně připojili.

te se přesvědčit, zkrášlit, přivonět si
či ochutnat.     
-emZábavný týden jsme zakončili nezvyklým táborákem bez ohně, ale
se spoustou písní. V pátek dopoledne jsme odjeli s novými užitečnými informacemi a s hromadou
vzpomínek.
Veronika Churá
žákyně 1. ročníku GKJ
INZERCE

Pronájem bytu 3 + 1
v Kojetíně
Nabízíme dlouhodobý pronájem zrekonstruovaného bytu 3+1 s lodžií
v klidné lokalitě města Kojetína. Byt
o výměře 70 m2 prošel rekonstrukcí,
nachází se ve 2NP revitalizovaného
panelového domu s výtahem. Má
nová plastová okna, novou moderní kuchyňskou linku včetně moderních spotřebičů. V ložnici a předsíni je zabudovaná velká vestavěná
skříň. V obývacím pokoji může zůstat po dohodě obývací stěna se
sedačkou. V pokojích jsou parkety
a plovoucí podlaha, v kuchyni, chodbě, na WC a v koupelně je dlažba.
K bytu patří moderně zrekonstruovaná koupelna s masážní vanou.
WC je umístěno samostatně. Dalším velkým kladem bytu je šatna
(2 x 2 m), která v současné době
slouží jako kancelář. Součástí
bytu je sklep. Byt je k dispozici od
1. listopadu 2014. Bližší informace
poskytnu na telefonu: 777 741 903
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Gymnázium Kojetín
Kvinta v Buchlovicích
a okolí
V pondělí 8. září 2014 se třída kvinta vydala společně s 1. ročníkem
na letní výchovně vzdělávací kurz
do Buchlovic.
K ubytování nám sloužily dřevěné
chatky v rekreačním středisku Dopravák. Naše putování po Chřibech
začalo kroky do nedalekých Buchlovic. Cesta do zámeckého parku
v Buchlovicích s následným přechodem do hradu Buchlov byla velice
pestrá a zajímavá. Mně se nejvíce
líbila poklidná chůze po chřibských
lesích, kde jsme mohli zaslechnout
zvuky celého lesa.
Druhá část kurzu, kterou vyplnila
svým programem agentura Midas,

Mezinárodní tábor
Matematický klokan
V rámci studia na Gymnáziu Kojetín jsme se měli možnost v týdnu od
22. do 30. srpna zúčastnit pobytu
s názvem Kängurudu der Mathematik (Mezinárodní tábor Matematického klokana).

byla o poznávání sama sebe. Různé hry, ve kterých si každý uvědomil, čím doopravdy je, ať už je
vůdcem v kolektivu, či specialistou,
tj. člověkem spíše uzavřeným.
Myslím si, že kurz dopadl velmi
dobře. Hlavní cíl - utužit kolektiv
a vyřešit vzniklé problémy - se nám
do jisté míry splnit podařilo. Dále se
nám dostalo nových a nezapomenutelných zážitků.
Poděkování patří panu učiteli Jiřímu Štefkovi, který nás kurzem provázel. Dále také učitelům Miroslavu
Matějčkovi a Jaromíru Růžičkovi za
neustálou pomoc komukoliv, za jakékoliv situace a v neposlední řadě
i Pavlu Rampasovi z výše zmíněné
agentury za spoustu zajímavých
aktivit.
Martin Kubalík, kvinta
V rámci tohoto pobytu jsme se věnovali hlavně matematice. Protože
s námi byli i Slováci, Poláci, Maďaři, Němci, Nizozemci a Rakušané,
museli jsme se dorozumívat v angličtině. Součástí pobytu byly plavba
lodí z přístavu Eberswalde a také
celodenní výlet do Berlína, kde jsme
prošli mnoho zajímavých míst.
Ondřej Matějček, Jan Matoušek

Ze sportu - TJ Sokol Kojetín, oddíl volejbalu
Volejbalový turnaj
smíšených družstev
O Pohár majitele
pohřebního ústavu
Původně se tento turnaj pořádal
jako turnaj pro místní kojetínské
podniky v rámci ROH.
Po změně režimu v našem státě
nebyl zájem kojetínských firem vytvářet volejbalová družstva, která
by se zúčastňovala takového turnaje. Před čtrnácti léty se zrodila myšlenka uspořádat volejbalový turnaj
smíšených družstev pod názvem
který je nadpisem tohoto článku.
Letošní, jak už jsem uvedl 14. ročník, se původně měl konat 13. září
2014, ale že nám nepřálo počasí
a jak je známo v Kojetíně ještě
nemáme sportovní halu, byli jsme
nuceni přesunout volejbalové klání smíšených družstev na neděli

21. září 2014. V neděli už nám počasí vyšlo vstříct a na sokolovně se
sešlo šest smíšených volejbalových
družstev. Mezi tradičními účastníky tohoto turnaje byla dvě nová
družstva a to KRYO TEAM a naši
nejmenší volejbaloví ŽÁCI TJ Sokola Kojetín, kteří měli výjimku, že
mezi sebou nemuseli mít žádnou
ženu. Družstva hrála mezi sebou
na dva odehrané sety a po dramatických bojích vzešlo takové pořadí:
1. Příšerky s. r. o., 2. Gute Smake,
3. překvapení turnaje Žáci, 4. Hospůdka u Pedyho, 5. Kryo Team,
6. Kantoři ZŠ Míru.
Doufám, že všichni zúčastnění si
dobře zahráli, a že příštího ročníku
se zúčastní, i když se neumístili na
předních pozicích. Závěrem bych
chtěl poděkovat Zdeňku Bartákovi
za jeho přízeň k volejbalu pro širokou veřejnost.
Za volejbal Novák Zdeněk

Omluva
Redakční rada Kojetínského
zpravodaje se tímto omlouvá autorovi článku z minulého čísla KZ
„Turnaj mužů“ Zdeňku Novákovi,
že v závěrečném poděkování
nebylo uvedeno Město Kojetín.
Závěrečný odstavec článku tedy
zní: Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům volejbalového
oddílu a jeho příznivcům, kteří
se podíleli na zdárném průběhu
turnajů. Poděkování patří především Městu Kojetín a také sponzorům, kteří věnovali do turnajů
drobné ceny pro vyhodnocené
hráče, hráčky a družstva. Největší dík patří Evě Staňkové, která
věnovala do turnaje memoriálu
Michala Staňka pro první tři družstva hodnotné dárkové balíčky
a pro vítězné družstvo volejbalový míč.           Redakční rada KZ
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Gymnázium Kojetín
Rozhovor
s Monikou Dočkalovou

se to nestává, ale jednou jsem měla
namále.
Jak často trénujete?
Čtyřikrát týdně plus několikrát ročně soustředění.

Monika Dočkalová, studentka
2. ročníku naší školy se zúčastnila na začátku září 9. MS dračích
lodí v italské Ravenně a získala
společně s posádkou 3. místo
v kategorii Premier Mix na 2000
m. Její spolužáci jí položili tyto
otázky:

Jakým způsobem jste se kvalifikovali na MS?
Kvalifikovali jsme se z ME, které se
konalo v Hamburku. Odtud postupovalo pět lodí.

Jak ses dostala k dračím lodím?
Přivedla mě tam sestřenka, nedřív
jsem byla v kojetínské ženské posádce, později jsem začala trénovat
v Přerově v Dragon Force.

Jak ses cítila před závodem?
Měla jsem - jako vždycky - smíšené
pocity;  je to taková směs adrenalinu, nervozity a respektu před soupeři.

Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ?
Čtvrtým rokem, z toho první rok
jsem jezdívala jako bubeník.

Jak na tebe působila závodní atmosféra v cizí zemi?
Bylo to velice různorodé, protože
tam bylo hodně národů, barev...
Na takových akcích vždycky bývá
parádní atmosféra, spousta lidí
a tak…

Jak taková dračí loď vlastně funguje?
Tempo a rozkazy dává háček, který
sedí vpravo na první lavici. Podle
něj bubnuje bubeník a ostatní se
přizpůsobují jeho rytmu.
Podařilo se ti někdy vypadnout
z dračí lodi?
Je to prakticky nemožné, moc často

Ne, překážely by. Ale dětské posádky a handicapovaní je mají.
Skončili jste třetí, co jste vyhráli?
No přece medaile!

Jaké bylo počasí během závodů?
První dva dny pršelo, pak už bylo
pěkně.

Jak náročný je to sport?
Je to náročné na fyzičku, vždy
v zimě probíhá zimní příprava: posilování, nabírání síly a kondice, což
pak má rozhodující vliv na samotné
závody. Je to náročné i po finanční
stránce, pokud nemáte sponzory.
A samozřejmě je to náročné i na
čas.

Používáte během závodů záchranné vesty?

Děkujeme za rozhovor!
studenti GKJ

DDM Kojetín informuje
Akce, které připravujeme
3.10. 2014
Turnaj ve vybíjené
Velká cena
DDM Kojetín
- zahájení celoroční soutěže
pro třídní kolektivy

10. - 12. 10. 2014
Víkendové
setkání účastníků
rybářského tábora
Rakvice 2014
11. 10. 2014
Pochod slováckými
vinohrady
16

17. 10. 2014

- ukončení výtvarné soutěže
v rámci ETM na téma

„Naše ulice
- naše volba“
24. 10. 2014
Den stromů

- výsadba aleje stromů
a zábavný program pro děti na
hřišti v Popůvkách

25.10.2014
Dýňová slavnost

- od 14.30 do 19.00 hodin
- Hanácký dvůr Polkovice (dlabání
dýňových strašidel, tvořivé dílny,
bubu soutěže a hry)

27.- 29. 10. 2014
Výlet do Prahy
- pro děti od 10 let

Listopad
Skřítek Podzimníček
- cesta Kojetínem se světýlky

Bližší informace o všech
připravovaných akcích najdete na
internetových
stránkách DDM Kojetín:

http://www.kojetin.cz/ddm
a facebooku:

DDM Kojetín
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DDM Kojetín informuje
Ulov si
svou první rybku

Týden otevřených
dveří

Adaptační kurz
Gymnázia Kojetín

U rybníka Jordán bylo 5. září 2014
rušno. Přes padesát dětí si přišlo
i s rodiči vyzkoušet ulovit svou první
rybku. Chytalo se systémem - ulov
a pusť. Již tradiční akce se konala
ve spolupráci s ČRS MO Tovačov.  

Ve dnech 11. - 16. září proběhl Týden otevřených dveří. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout prostory DDM Kojetín, připraveny byly
i aktivity na trampolínách a tvořivé
dílny.

Probíhal jako každoročně v krásném prostředí Hostýnských vrchů
v malé rekreační oblasti Tesák
v době od 16. do 18. září 2014.
Pestrý program studentům a studentkám letos zpestřil výšlap na
Svatý Hostýn a spoustu nových
aktivit, které měly hlavní úkol a to
co nejlépe adaptovat děti na nové
spolužáky a stmelit kolektiv.
Cílem těchto kurzů pořádaných naší
organizací, je pro studenty připravit
zážitky, na které budou vzpomínat
po celou dobu studia.
-LB-

Kolečkiáda

Cyprinus Carpio

V rámci Evropského týdne mobility
byla pro děti přichystána v pátek 19.
září 2014 opět Kolečkiáda. Tyto každoroční závody na kolech, koloběžkách, odrážedlech měly jako každý
rok velkou účast. Tentokrát převládala kategorie koloběžek a kolečkových bruslí. Někteří dokonce závodili ve dvou kategoriích a umístěné
čekala medaile. Ale nikdo neodešel
s prázdnou a něco sladkého na zub
si odnesl každý.                          -az-

Ve spolupráci s ČRS MO Tovačov
byl uspořádán v sobotu 20. září
2014 v Měrovicích nad Hanou další
ročník rybářských závodů pro děti
do 15 let. Přihlášeno bylo 19 závodníků, z toho pět dívek.
Lovilo se na feeder i plavanou.
Krásné počasí, nadšení rybáři
a podpora  rodičů a kamarádů - to
vše přispělo k bohatým úlovkům.
Od 8 do 11.30 hodin bylo uloveno celkem 102 kusů ryb o celkové

délce 3546 cm. Největšího kapra
- 58 cm chytil Jakub Uherek.
Umístění:
1. místo: Jakub Uherek, Kojetín 	 
493 bodů,
2. místo: Pavla Mlčochová, Tovačov	 438 bodů,
3. místo: Lukáš Opelík, Hradisko
435 bodů,
4. místo: Pavla Košťálková
393 bodů,
5. místo: Martin Nosek 336 bodů.
Blahopřejeme!             Petrův zdar!
-mbFotodokumentace ke všem
akcím je k dispozici na http://
ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Září v knihovně...
Výstava „Dílna
pro radost“
Výstavka výrobků uživatelů Domu

Lekce informační
výchovy
Již v měsíci září proběhly Lekce
informační výchovy, tentokrát pro
žáky 5. tříd základních škol. Žáci
se seznámili s prácí s odbornou
literaturou, vyhledávání informací
v encyklopediích a na internetu.
Cílem lekcí informační výchovy je
seznámit žáky s knihovnou a s jejími službami, pomoci jim zorientovat se v knihovním fondu a naučit
je pracovat s informacemi. Pokusit
se vzbudit v dětech zájem o knihy
a potřebu číst.

svatého Josefa v Kojetíněv oddělení pro dospělé čtenáře proběhla
v knihovně od 15. do 23. září 2014.
Děkujeme za vyzdobení knihovny
a těšíme se na další ročník.
Jitka Lorencová

Pozor, děti,
soutěžíme!

„Dobytí
pevnosti
Fabularum“
- celoroční soutěž
v dětském oddělení
o účast na
2. kojetínské
„Noci s Andrsenem“
termín: březen 2015
(přesný termín bude upřesněn)

PŮJČOVNÍ DOBA:
Dětské oddělení + internet
Po:
Út:
St:

13 - 16 hodin
13 - 16 hodin
13 - 17 hodin

Oddělení pro dospělé + internet:
Út:
Čt:
Pá:
So:

8 - 12 a 14 - 17 hodin
8 - 12 a 14 - 17 hodin
8 - 12 hodin
8 - 12 hodin

knižní novinky najdete zde:
www.mekskojetin.cz
/mestska-knihovna

Z připravovaných akcí:
6. - 12. 10. 2014
Týden knihoven
Tradiční, 18. ročník celostátní
akce, kterou vyhlašuje pravidelně
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků. Ústředním mottem
letošního TK je „Velká válka,
aneb 100 let od vypuknutí
1. světové války“
Pro nové čtenáře bezplatná registrace do konce roku 2014! Čtenářská amnestie!
Výstavka knih na téma
Velké války
v oddělení pro dospělé čtenáře
středa 1. 10. 2014
Malování pro děti
- akce se známým a oblíbeným
ilustrátorem dětských knih
Adolfem Dudkem
- pro žáky základních škol

středa 8. 10. 2014
v 17.30 hodin v sále VIC Kojetín,
Masarykovo náměstí 8
Úspěch
začíná porozuměním
- psychologická přednáška
Pavla Papežíka
-  pro širokou veřejnost
Lekce
informační výchovy
- pro žáky 6. tříd základních škol
a gymnázia
Jak chodí zvířátka spát
- beseda pro starší děti
v mateřských školách povídání
o malebném podzimu a zvířátkách,
které se ukládají k zimnímu spánku
Exkurze žáků
do dospělého oddělení
- pro 9. třídy základních škol
a souběžných tříd gymnázia

Soutěže a tvůrčí dílnička
pro školní družiny
5. 11. 2014
v 17.30 hodin v sále VIC Kojetín
Srí Lanka
- cestopisná přenáška, pásmo
fotografií a videí s prokládaným
živým slovem z cestování
po malebné zemi. Seznámíme se
s místní bohatou faunou a flórou,
chutným stravováním, historickými
městy, čaji a čajovými zahradami,
pestrým národnostním složením
a dalšími zajímavostmi. Součástí
přednášky bude ochutnávka
pravého cejlonského čaje.
10 - 11. 11. 2014
Velký knižní bazar
- výprodej starších opotřebovaných
Můžete se těšit na knihy rozličných
žánrů, od knih pro děti
až po naučnou literaturu.
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Kam za kulturou v Kojetíně
Stálá expozice muzea

ROCK * KLUB PEKLO

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

Sokolovna Kojetín ve 20 hodin
3. 10. 2014 - HELLSTRIKE a HARD TO BELIEVE
11. 10. 2014 - PAN!CKÁ ATAKA
a KRÁKORAJÍCÍ PAŘEZ
18. 10. 2014 - KOWALL COMPANY a THE AERONAUTS

Výstava fotografií a tištěného materiálu
k 100. výročí kojetínského lihovaru

Pro milovníky koní

(Ze života na Hané - lidový kroj a tvorba,
selská jizba, vybavení domácnosti, řemesla,
zemědělství, kuriozity...)
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

100. VÝROČÍ NEPŘETRŽITÉ
VÝROBY LIHU V KOJETÍNĚ

Výstava otevřena
od 13. října 2014 do 21. listopadu 2014
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403
Divadelní pohádka pro mateřské školy
a 1. stupeň základních škol

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

pátek 17. října 2014 v 8.15 a 10.00 hodin
Uvádí Mladá scéna Ústí nad Labem
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
Opět v Kojetíně s novou show

Travesti Screamers

pátek 17. října 2014 v 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 190, 180 Kč
Předprodej na informacích VIC Kojetín,
Masarykovo nám. 8, telefon: 581202202, 774001403

6. HUBERTOVA JÍZDA KOJETÍN 2014
sobota 18. října 2014 od 10 hodin
Program: 9.30 hodin - sraz jezdců a koní
10.30 hodin - Hubertova jízda

Trasa Hubertovy jízdy: Račová - Včelín
- Myslivecká chata Uhřičice (oběd) - Špalír - Račová

Jsou zajištěny vozy a vlečky pro diváky, kteří po celou dobu
mají možnost sledovat jezdce na koních i zdolávání překážek.
Po příjezdu z vycházky proběhnou soutěže:
Hon na lišku, Páni, Amazonky a Barely

Místo konání a sraz účastníků:
Bývalé závodiště - louka za bývalou farmou Račová
Hudební rockový festival

Bethrayer Meatfly fest

sobota 25. října 2014 v 18.00 hodin
Zahrají: BETHRAYER (metal / Kojetín)
SHATTER (metalcore-metal / Jablonné nad Orlicí)
X-CORE (metal-rock / Znojmo)
HAZYDECAY (metal-hardcore / Olomouc)
DARK GAMBALLE (crossover / Vyškov)
BARRICADE (hardcore / Kroměříž)
Breaking The Cycle (metalcore / Přerov)
LAST CHANCE TO DIE (metal-hardcore / Chemnitz)
Sokolovna Kojetín
MěKS Kojetín a pěv. soubor Cantas pořádají 5. ročník

Setkání pěveckých souborů
Kojetín 2014
"S písničkou se mládne"
sobota 8. listopadu 2014
Program bude doplněn z přihlášených
pěveckých sborů     Sokolovna Kojetín

Zeměpisná přednáška pro žáky 2. stupně základních
škol a studenty gymnázia

Pohodáři - Barma

úterý 18. listopadu 2014 v 8.15 a 10.00 hodin
Sokolovna Kojetín
Hudební rockový festival

Kojetínská jatka

HANNIBAL vs ŘEZNÍK...
sobota 22. listopadu 2014 ve 20.00 hodin
Zahrají:
HANNIBAL LECTER (hardcore-nu-metal / Hell)
SODOMA GOMORA (rap-violence / Rumburk, Praha)
CHÁTRA (rap / Kroměříž)
VYSOKÉ NAPĚTÍ (ska-punk / Vsetín)
The Big Beng Djs stage: W.I.T.T., BEK, RAMIRES,
KOHOUT, PIKESH...
Sokolovna Kojetín, vstup: 120 Kč
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Z kulturních akcí
Vztahy na úrovni
Ve čtvrtek 18. září 2014 navštívila
kojetínskou Sokolovnu Divadelní
společnost Háta z Prahy.
Pro příznivce divadla v našem městě je tato společnost známá i z let
předcházejících, kdy na prknech
Sokolovny úspěšně hostovala. Tentokrát k nám herci zamířili s komedií
Vztahy na úrovni autora Edwarda
Taylora, v režijním zpracování kroměřížského rodáka Antonína Procházky.
Divák měl možnost proniknout do
světa sebejistých a úspěšných
mužů, kteří zprvu netuší, že i oni
můžou doplatit na své slabosti,
i když si myslí, že jsou nedotknutelní. Děj hry se odehrával v apartmánu Sira Partridge (Lukáš Vaculík),

Klub Peklo
Poslední zářijovou sobotu zahájil
provoz nový rockový klub v Kojetíně
- Klub Peklo v sokolovně a program
zajišťuje ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem Kojetín kapela Hannibal Lecter. Akce v klubu
budou omezeny a budou se konat
pouze ve volných  víkendových termínech na Sokolovně.
Jako první se uvedla mladá thrashmetalová kapela Blackened Sna-

Na kolech do Kvasic
Jako každoročně se konala v rámci akce Evropský týden mobility
oblíbená Cyklistická vyjížďka. Tentokrát se jelo na kolech z Kojetína
přes Kroměříž do Kvasic. Ráno
v devět hodin se sešli všichni cyklisté
na Masarykově náměstí, kde je přivítal Jiří Šírek tradičním hanáckým
nápojem. Poté následovaly organizační pokyny ze strany pořadatelů
a mohlo se vyjet směrem ke Kroměříži za doprovodu Městské policie
Kojetín. Pro bezpečnější jízdu cyklisté zvolili místo původní trasy přes
Popůvky cestu kolem plánovaného
kruhového objezdu u Bezměrova.
Po příjezdu do Kroměříže, na Velké
náměstí, kde se přidali i kroměřížští cyklisté, uvítala všechny spoluorganizátorka akce Olga Sehnalová, která vybavila účastníky výletu

který očekává významného hosta,
který má rozhodnout o jeho kariéře. Všechno se začne hroutit, jakmile do jeho budoáru vstupuje jeho
milenka, posléze manželka a v neposlední řadě úplně cizí dáma. Následně se rozehrává děj plný gagů
a vtipných dialogů ve kterých zaujali herci jako Martin Zounar, Kateřina
Hrachovcová, Olga Želenská, Adé-

la Gondíková, Zbyšek Pantůček
a Viktor Limr. Nakonec se ukáže,
že i ze sebejistých a vysoce postavených mužů se stávají slabí jedinci, závislí na ženách a jejich vtipu
a vrtoších. Komedie Vztahy na
úrovni sklidila velký úspěch u kojetínského publika a my doufáme, že
i hercům Divadelní společnosti Háta
se u nás líbilo.                          miza

ke z Přerova. Mladí hudebníci se
do toho opřeli s vervou a jejich závěrečný cover od Cannibal Corpse
všechny pořádně rozpumpoval.
Po nich zahrála kapela LH7. Kroměřížská kapela hrající crossover
s prvky elektroniky dostala na parket většinu fanoušků a pro velký
úspěch musela několikrát přidávat
další songy.
Téměř každý říjnový víkend bude
v Klubu Peklo pěkné horko, tak se
přijďte podívat. Více informací o pro-

gramu a organizaci najdete na:
www.facebook.com/peklo.kojetin
Zed

reflexními tričky. V rámci akce si
mohli zájemci nechat zkontrolovat
stav svého kola či si ho zaregistrovat do evidence Městské policie
Kroměříž. Po krátké přestávce se
všichni společně vydali na nejdelší
úsek cesty, která vedla přes Trávnické zahrádky až do Kvasic. Cesta
byla příjemná nejen k vůli krásnému počasí, ale i kouzelné krajině
s řekou Moravou, která cyklostezku
lemovala. V cíli jsme navštívili kvasický sportovní areál, kde bylo připraveno pro   všechny zúčastněné
občerstvení, které připravil kolektiv
kroměřížské organizátorky. Posezení také obohatil krátký kulturní
program v podobě hry na harmoniku. Celý cyklovýlet provázela skvělá nálada, vyjížďka se obešla bez
úrazů i organizačních problému, za
což patří účastníkům i pořadatelům
velké díky.                                miza
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Z kulturních akcí
Bylo, nebylo
v Kojetíně...
Pro naše nejmenší byla v rámci ETM připravena akce s názvem
Bylo, nebylo v Kojetíně. Cílem organizátorů
Městského
kulturního střediska Kojetín a Domu dětí
a mládeže Kojetín bylo děti seznámit s dávnou i nedávnou minulostí
našeho města, jeho pověstmi, legendami a představit známé osobnosti,
které ve městě působily nebo jsou
s ním určitým způsobem spjaty. To
vše bylo doplněno příjemnou procházkou ulicemi Kojetína. Na dva-

nácti stanovištích mohli nejmenší
potkat tvarohovou nevěstu s ženichem, Sokoly, zemědělce z bývalého
školního statku, Pionýry, pana Jüptnera z Růžové ulice, Jana Amose
Komenského, kojetínské hasiče při
hašení radnice, rabína ze synagogy, na Masarykově náměstí měšťana Kulhana i se svou drahou chotí
a u Vzdělávacího a informačního
centra Josefa Mánesa, kterak kreslil
sličnou Hanačku. Na některých stanovištích si děti zasoutěžily, u dalších
pro ně byly připraveny tematické
otázky, na které odpovídaly písemnou formou do svých účastnických lis-

tů. Všechny děti odpovídaly správně
a bylo na nich vidět, že je minulost Kojetína zajímá. Dozvěděly se například
proč se ulice Růžová jmenuje právě
takto nebo proč měšťané stavěli morové sloupy. V cíli pochodu obdrželi
všichni malí účastníci něco sladkého
na zub od známých postaviček Jů
a Hele. K příjemnému završení akce
přispěl i táborák, u kterého si děti
opekly zasloužený špekáček.
Těší nás, že se nejen malí, ale i dospělí dobře bavili, a že mají zájem
o historii Kojetína, protože národ, který nezná svoji minulost, je odsouzen
k tomu si ji zopakovat.                miza

Foto: Kuba Špalek
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Z kulturních akcí
Středeční divadlo

nistů vystřídal v několika různých
rolích. Diváci mohli vidět například
Ve středu 20. září 2014 mohlo ko- Kláru Havránkovou jako Hamleta
jetínské publikum zhlédnout hru nebo Ondřeje Buchtu v roli Julie.
A. Longa, D. Singera a J. Winfrieda Kojetínští diváci měli možnost sles názvem Souborné dílo Williama dovat gejzíry improvizace a žiShakespeara. Jednalo se o crazy vočišného humoru, při čemž byli
komedii volně inspirovanou hrami   i oni mnohdy zataženi do děje hry.
velkého světového dramatika. Tuto O tom že se divákům hra líbila
hru přijeli do kojetínské Sokolovny svědčily i salvy smíchu a bouřlipředstavit brněnští členové divadla vý potlesk na konci této nevšední
crazzy komedie.
Amadis.
Herci Klára Havránková, Ondřej Tímto všechny zveme na další
Buchta s Josefem Širhalem před- představení v rámci divadelního
vedli excelentní devadesátiminuto- předplatného Divadlo žije aneb Nevý průřez téměř celým Shakespea- seďte doma - pojďte do divadla!,
rovým dílem včetně jeho básnických a to na Drdovsky laděnou satirickou
textů, kdy se každý ze tří protago- komedii a zároveň také pohádku pro

dospělé s názvem Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad  Paďousy
v podání Divadelního souboru bratří Mrštíků z Boleradic. Přijďte a uvidíte, že nebudete litovat.

Vyjížďka na bruslích

I když se tato bruslařská vyjížďka
konala v Kojetíně poprvé, věříme,
že i zde si najde své místo a rok od
roku bude účastníků přibývat.

Také sobota 27. září 2014 se nesla
ve sportovním duchu a to především díky První organizované podvečerní vyjížďce na kolečkových
bruslích. Tato akce úspěšně navázala na akce předešlé (cyklistickou
vyjížďku Kojetín - Kvasice a akci
s názvem Bylo, nebylo v Kojetíně...)  
a zároveň zakončila Evropský týden
mobility v Kojetíně.
Asi dvacítka bruslařů a bruslařek
rozmanitého věku se vydala po
páté hodině večerní od stadionu
Morava napříč ulicemi Kojetína.
O hudební doprovod této akce se
postaral technický kolektiv MěKS,
který s upraveným služebním vozidlem uzavíral bruslařský peleton.
Odborný doprovod zajišťovali strážníci Městské policie Kojetín, kteří se
postarali o hladký a bezpečný prů-

běh akce, za což jim patří velké poděkování. V neposlední řadě patří
uznání i Mirovi Tvrdému, který celou
trasu naplánoval a zdárně i projel.

INZERCE

Exkurze do muzea
V měsíci září proběhlo několik exkurzí do kojetínského muzea se
současnou expozicí s názvem Ztracená tvář Hané. Místní žáky základních škol v muzeu provázel pracovník MěKS Kojetín Milan Zahradník,
který svým odborným výkladem informoval žáky o historii a tradicích
našeho města.
Tyto prohlídky muzea s výkladem
nabízí MěKS Kojetín i nejmenším
dětem z mateřských škol, žákům
základních škol, studentům gymnázia, ale i široké veřejnosti.
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„Letní vyhrávání
aneb Touláme se
s písničkou“
Stalo se již příjemnou tradicí, že
v letních měsících zasedneme s našimi klienty do příjemného prostředí altánků přiléhajících k domům
s pečovatelskou službou, společně
si zazpíváme, něco dobrého ugrilujeme, vychutnáváme energii hřeji-

Kurz
„Senioři komunikují“
Ve dnech 1. - 5. září 2014 probíhalo
v prostorách Víceúčelové klubovny
CSS Kojetín, p. o. bezplatné školení

Pojďte s námi
na koupák
Stejně jako v minulých letech
i v tomto roce se naše organizace
zapojila do již 13. ročníku „Evropského týdne mobility“, který se letos
nesl v duchu sloganu: „Naše ulice,
naše volba“. Kampaň Evropského
týdne mobility je ideální příležitostí,
jak prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce
potýkají, s cílem vyvolat změny
v chování a učinit pokrok směrem
k vytvoření udržitelnější dopravní
strategie pro Evropu.
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vých slunečních paprsků a povídáme si s kamarády či známými, které
třeba běžně při denních pochůzkách
nepotkáváme. Ne jinak tomu bylo
i v pondělí 25. srpna 2014, kdy nám
opět počasí přálo, sluníčko hřálo do
zad a tak se mohlo uskutečnit společné grilování, tentokrát v altánku
DPS St. Masara. Že byl o toto setkání opět velký zájem, to bylo znát
hned po pár dnech od vyvěšení
pozvánek na nástěnky všech DPS

a po jejich roznesení v terénu mezi
našimi klienty. Posezení nám přišel zpříjemnit opět náš příznivec
a dobrý hudebník Václav Nosek,
který tentokrát nenechal zahálet
nejen harmoniku, ale ani kytaru,
na kterou se zdatně doprovázeli se
svým kamarádem Jindřichem Smažinkou. Výběr písní byl pestrý napříč
hudebními žánry a nemohlo chybět
ani oblíbené hraní na přání. Špekáčky a jiné přinesené specialitky
tentokrát pro své klienty ugrilovaly
samy zaměstnankyně CSS Kojetín.
Vše proběhlo za hlasitého zpěvu
a uvolněné atmosféry mezi všemi
52 zúčastněnými. A to nás, organizátory, vždy potěší. Jsme rádi, že
se i letos toto letní setkání vydařilo a již teď se těšíme na jeho další
ročník.
A. H.

pro všechny seniory důchodového
věku, kteří dosud neměli možnost
seznámit se s používáním a využitím komunikačních prostředků
jako zejména internetu a platebních
karet. Všech deset účastníků mohlo za čtrnáct hodin nahlédnout do

možností využití služeb Internetu,
včetně ovládání PC. Zjistit, co umožňují nové technologie. Jedna hodina výuky byla věnována základům
bankovních služeb a platebním kartám. Ohlasy na obsah, kvalitu výuky
a lektora Borise Dvořáčka z Chráněného ICT pracoviště Deep byly
pozitivní a tak doufáme, že nezůstane jen u tohoto setkání a v budoucnu budeme moci nabídnout našim
seniorům další užitečné školení.
Poděkování patří též Nadačnímu
fondu Livie a Václava Klausových
a sponzorům, bez jejichž finančních
prostředků by se kurz nemohl uskutečnit.          
A.H.

První akcí, kterou jsme pro naše klienty připravili, byla procházka ulicemi města Kojetína v pondělí 15. září
2014. Ti, kdo se sešli u budovy DPS
nám. E. Beneše 3, odkud jsme vyráželi na místní koupaliště, obdrželi
na památku placku s logem ETM,
kterou pro nás vyrobil DDM Kojetín,
za což jim patří náš dík. Na koupališti na nás již čekali zástupci firmy
Technis (jež má na starosti správu
koupaliště) ředitel Vlastimil Psotka
a Luděk Nakládal. Pánové našim
seniorům velmi ochotně povyprávěli o tom, jak koupaliště v dřívějších
letech vypadalo, jak fungoval dříve
čisticí systém pro úpravu vody, jak
to vypadalo, když na napuštěné

koupaliště vtrhla povodeň, zkrátka
všichni si společně zavzpomínali
na doby dávno minulé. Jelikož někteří ze zúčastněných seniorů ještě
na místním koupališti vůbec nebyli,
anebo je tomu mnoho let nazpět, kdy
se naposledy okoupali v původních
bazénech, byli velmi mile překvape-
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ni, když se dovídali, co všechno se
na koupališti zrekonstruovalo, kolik
návštěvníků v průměru koupaliště
ročně navštíví, jaké povinnosti mají
plavčíci dozírající na bezpečnost
plavců v bazénu, jaká je spolupráce
s místní městkou policií, jak funguje nyní čistění vody, k překvapení
všech si mohli prohlédnout i bezbariérovou toaletu a zrenovované
sociální zařízení. Po zodpovězení
všech dotazů jsme se mohli přesunout do prostoru místního bufetu,
kde bylo pro naše klienty připraveno malé pohoštění. Ke společné
debatě nad roky, které tak rychle
utíkají, jim přijel ochotně zahrát opět
harmonikář Milan Zahradník, který

příjemně dokreslil pohodovou atmosféru tohoto zářijového odpoledne. Jelikož mezi našimi klienty jsou
i tací, kteří i přes své zdravotní problémy se stále snaží zůstat co nejvíce mobilní, obdrželi od nás jako
malou pozornost reflexní přívěšek
na oblečení, aby byli v nadcházejících podzimních dnech lépe vidět,
neboť ať už jako chodci, tak i jako
cyklisté, jsou stále účastníky silničního provozu a proto v duchu hesla: „vidět a být viděn“ obdrželi tento
malý, ale praktický dárek. Na závěr
už zbývalo jen udělat poslední foto
na památku a byl čas se rozloučit
a odebrat se domů, neboť před některými byla cesta opravdu dlouhá,

i na opačný konec města, což statečně zvládli a opět „po svých“ odcházeli domů. Kdo si již na zpáteční cestu netroufal, ten využil možnosti odvezení našim služebním autem. Ale
věřte, že takových bylo opravdu ze
zúčastněných 23 seniorů pouze několik.                                         A.H.

„Profesionálové
v našich nesnázích“

otázky všech přítomných, a že byli
mnohdy velmi záludné! Poté jsme
se odebrali do přízemí budovy, kde
jsme po názorné ukázce sjezdu po
tyči samotným velitelem stanice
a jednoho sloužícího hasiče, zhlédli
vybavení hasičských aut s odborným výkladem, kterého se zhostil
velitel družstva Petr Hřeblo. Společně s kolegy nám ukázali např.
obleky, do kterých se musí obléci
v případě hašení velkého požáru,
v případě úniku nebezpečných lá-

tek do ovzduší atp. Víte, že od nahlášení výjezdu do jeho uskutečnění, nesmí uplynout delší doba než
dvě minuty? Opravdu klobouk dolů
před lidmi, kteří se rozhodli pro své
zaměstnání u HZS. Děkujeme, že
pro nás připravili příjemné posezení
s vyprávěním i názornými ukázkami
potřebného vybavení a přejeme jim
co nejvíce úspěšných zásahů s co
nejmenšími škodami na majetku či
obětmi na životech.  
A.H.

si jako objekt našeho zájmu firmu
HANÁK NÁBYTEK, která má své
výrobní sídlo v nedalekých Popůvkách u Kojetína. Její majitel,
Stanislav Hanák, byl tak laskavý,
že na exkurzi s našimi seniory přistoupil, a tak jsme měli možnost

nahlédnout do výrobního procesu
kuchyní, obývacích stěn i ostatního nábytku, který nám zpříjemňuje
bydlení v našich bytech a rodinných domech. I když jsme zdaleka
neprošli všechny fáze výroby, protože to mnohdy z procesních důvodů není možné (např. lakovna),
i tak jsme byli překvapeni velikostí
výrobního areálu, množstvím strojů, které v mnoha fázích výroby nahrazují lidskou práci, informacemi
o finančních investicích do nových
strojů a zařízení. Taktéž nás zaujali
informace týkající se vývozu zboží
do zahraničí, rozdílností výrobních
technologií u různých dodavate-

Abychom zůstali věrni heslu letošního roku ETM „Naše ulice, naše
volba“, vydali jsme se opět na procházku ulicemi našeho města, a to
ve čtvrtek 18. září 2014. Tentokrát
jsme měli za cíl návštěvu místního
HZS Olomouckého kraje.
Poté, co jsme v počtu šestnácti seniorů, dorazili na stanici, byli jsme
uvedeni do jejich zrekonstruovaných prostor, kde na nás již čekal
velitel Miroslav Charvát. Ten seznámil přítomné seniory s historií dobrovolných i profesionálních
hasičů v Kojetíně, s různými typy
zásahů, s jejich náročností, s podmínkami kladenými na sloužící
personál u profesionálních hasičů
a taktéž zodpovídal na všetečné

„Moderní bydlení
za humny“
Abychom se v rámci Evropského
týdne mobility dostali také mimo
samotnou obec Kojetín, zvolili jsme
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lů kuchyňského nábytku atp. Pan
Raclavský, který se nám po celou
dobu exkurze věnoval, ochotně
odpovídal na všetečné otázky přítomných seniorů a zasvěcoval nás
do postupů výroby a expedice veškerého zboží, které z továrny odchází. Po exkurzi uvnitř provozu na

nás čekala odměna v podobě návštěvy designového centra, které
je umístěno v zadní části rozsáhlého areálu závodu a je přístupné široké veřejnosti. Tam jsme si mohli
v klidu a tichém úžasu vychutnat
ladnost barev a tvarů, ocenit technické vymoženosti (např. pojezdy,

otevírání dvířek, povrchová úprava
nábytku atp.) a vůbec celkový design vyráběných produktů.
Tento autobusový výlet se všem
25 účastníkům velmi líbil a již teď
se těšíme na některou z dalších
výprav za poznáváním našeho
okolí.                                     A. H.

Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace

Týden sociálních služeb
6. - 12. října 2014
V rámci Týdne sociálních služeb ČR připravila naše organizace tyto akce:
Pondělí 6. října 2014
Kojetínské Senior sympozium 2014 aneb Stárnutí je práce na celý úvazek
- pro klienty CSS Kojetín. Akce se koná pod záštitou starosty města Kojetína Jiřího Šírka.
Pátek 10. října 2014
Den otevřených dveří v CSS Kojetín
Prostory užívané CSS Kojetín na všech DPS budou otevřeny pro širokou veřejnost od 12 do 17 hodin

Těší se na vás
kolektiv pracovnic CSS Kojetín!

Ze sportu - TJ Sokol Kojetín - Sport pro všechny
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Slavnostní setkání v říjnu 2014
„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou,
abych mu mohl sloužit.“ 1. Timoteova 1,12
2. 10. 2014 (čtvrtek)
590. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova a Kalicha

12. 10. 2014 (neděle)
Díkůvzdání za úrodu

od 16.00 hodin na faře

od 8.15 v Polkovicích
(obřadní síň Obecního úřadu)

bIBLICKÁ HODINA
5. 10. 2014 (neděle)
Díkůvzdání za úrodu

bohoslužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru
Srdečně zveme k návštěvě našich setkávání:
Pondělí - úterý: duchovní péče o děti a mládež; výuka
husitského náboženství a duchovní výchovy - ve škole,
na faře a v Klubovně Modlitebny.
Středa: Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“ v Klubovně Modlitebny.
Středa: modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru.
Čtvrtek: biblická hodina s besedou na faře v kanceláři.
Neděle: bohoslužby ve sboru.
Plánované termíny „duchovní výchovy“ jsou v době
uzávěrky KojZp předběžné, ještě se mohou změnit,
sledujte laskavě vývěsku školy a NO, případně oznámení po bohoslužbách či webové stránky. Duchovní
výchova se v tomto škol. r. bude konat při ZŠ nám.
Míru a při ZŠ Sladovní. Hodiny se uskuteční v pondělí
a v úterý odpoledne v Klubovně nové modlitebny Husova sboru, Husova 796/57.
Připravujeme:
Jednou za měsíc v pátek* chceme pořádat zvláštní setkání k promítání biblicko-historických filmů s křesťanskou tématikou. Jednou za měsíc v sobotu* bychom se
scházeli k přednášce z křesťanské mystiky a duchovní
vědy. *Podrobnosti již brzy na našich webových stránkách.
„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl
bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít
strach?“ Žalm 27,1
V sobotu 27.9.2014 se konala slavnostní bohoslužba
a kolaudace zrekonstruovaných prostor Husova sboru
(synagogy). Děkujeme všem za účast.
Modlitby a bohoslužby se opět konají v hlavním sále
Husova sboru.
V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova
sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti.
Máte-li zájem o prohlídku sboru (synagogy) s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho

bohoslužby

26. 10. 2014 (neděle)
94. výročí vzniku ČSR

SLAVNOSTNÍ bohoslužby

od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru
dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.
ic.cz/
OSLAVY OBNOVENÍ PŘIJÍMÁNÍ PODOBOJÍ
Letos na podzim
uplyne 600 let od
obnovení přijímání
večeře Páně podobojí způsobou, které při bohoslužbách
v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra a další. „Jako současní
čeští protestanti si
toto významné výročí chceme připomenout celodenními
oslavami v neděli
12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech, která jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojena - v kostele u Martina ve Zdi, v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí a v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,“ přibližuje oslavy tohoto významného
výročí farář ČCE a senior Pražského seniorátu Roman
Mazur. Úvodní dopolední částí oslav budou slavnostní nedělní ekumenické bohoslužby, které se uskuteční od 10 hodin v Betlémské kapli. V druhé, odpolední
a večerní části bude program rozšířen i na ostatní plánovaná místa, kde se paralelně uskuteční různě zaměřené programy, například koncerty (sdružený pěvecký
sbor Jakoubek/Jeroným, T. Najbrt, Spirituál kvintet),
představení divadla V. Marčíka, přednášky (J. B. Lášek, P. Hradilek a další), panelová diskuse o sociálním
vyloučení a koncert romské skupiny, rukodílny pro děti
i dospělé, procházky reformační Prahou s výkladem,
interaktivní hra pro děti, představení sborníku o kostele
u Martina ve Zdi. Program oslav najdete na webu www.
ecirkev.cz nebo na facebooku Oslavy 600 let kalicha.
Český zápas 34/2014
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Ze sportu
Mistrovství světa
klubových posádek
dračích lodí
V týdnu od 3. září do 7. září 2014
proběhlo v Ravenně na umělém závodním kanále deváté Mistrovství
světa dračích lodí klubových posádek. Startovaly zde posádky Kanady, Číny, Filipín, Austrálie, Japonska,
USA, Ruska, Británie, Německa, Itálie, Polska, Maďarska, a řada dalších
klubových posádek. Celkový počet
závodníků dosáhl více jak čtyři tisíce
účastníků.   Z hlediska konkurence
a dosahovaných sportovních výkonů
pak toto mistrovství představovalo
absolutní světovou špičku dragonboatingu.
Reprezentovat Českou republiku
a mateřský oddíl mohly posádky,
které byly vybrány na základě celkového umístění v „Českém poháru dračích lodí“. Posádka, která se
dokázala umístit v soutěži do pátého
místa, získala oprávnění startovat na
této vrcholné mezinárodní soutěži
a mohla tak reprezentovat svůj mateřský oddíl, město a v neposlední
řadě svou zem.
Kanoistiku Kojetín a město Kojetín
tak na tomto mistrovství světa reprezentovala posádka kojetínských
veteránů a veteránek, kteří startovali v kategorii „Open senior B“
a v kategorii „Mix senior B“ na tratích
2000 metrů, 500 metrů a 200 metrů.
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Prvně jmenovaná posádka mužů
obsadila v závodech na 2000 metrů
a 500 metrů čtvrté místo z celkem
jedenácti přihlášených posádek. Od
bronzové medaile je dělila na 2000
metrů jen 1,820 tisícin sekundy
a v závodě na 500 metrů byl odstup
od bronzové medaile ještě těsnější
a to pouhých 0,071 tisícin sekundy.
Na trati 200 metrů skončila posádka
na celkovém šestém místě.
V kategorii smíšené „mix“ probíhalo soutěžení v podobném duchu
a z celkově čtrnácti zúčastněných
posádek jsme obsadili v závodě
na 2000 metrů a 200 metrů celkové čtvrté místo, kdy od medaile nás
na 200 metrů dělilo neuvěřitelných
0,013 tisícin sekundy.
V sobotu 6. září v 13.15 hodin startovala posádka mixu finálovou jízdu
na 500 metrů. Vynikajícím rozložením tempa v průběhu závodu a strhujícím finišem na posledních metrech trati vybojovala posádka mixu
třetí místo a získala tak pro oddíl
a město Kojetín historicky první
bronzovou medaili z mistrovství světa klubových posádek.   
Posádku „Dragonteam Kojetín Oldies“ zaregistrovanou u české asociace dračích lodí tvořili závodníci
a závodnice:
- z Kojetína:   manažer a kapitán
posádky Ladislav Oulehla, trenér
posádky Pavel Válek a závodníci:
Miroslav Polách, Stanislav Hrňa, Jaroslav Mucha, Jiří Křepelka, Oldřich
Křepelka, Ladislav Jež, Karel Liška,
Jiří Finger, Jiří Beňa, Libor Hrdý, Ivana Strouhalová, Marie Navrátilová
a kormidelník Jiří Prokeš,
- z Prahy:   Karel Kadlec, Milan Hájek, Ota Jermař, Vladimír Vonka,
František Franc a Helena Chudomelová,
- z Hranic:    Radek Gnida, Mojmír
Dohnal, Petr Sehnoutka, Miroslav
Dvořáček, Magda Gnidová, Šárka

Bláhová a Věra Mrázová,
- z Brna:   Zlata Růžičková a Iva
Hrazdírová,
- z Chomutova: Blanka Doležalová.
Takové úspěšné vystoupení na mezinárodní scéně by nebylo možné bez
finanční podpory Města Kojetína,
které podporuje sportovní činnost
našeho oddílu, sponzorských darů
Olomouckého kraje a ostatních.
Obrovský kus energie a volného
času věnoval ve prospěch posádky
kapitán a manažer Laďa Oulehla,
který vzal na svá bedra odpovědnost
a rozhodování v kritických okamžicích v průběhu celého mistrovství.
Bez systému ve sportovní přípravě,
na kterém jsem se jako trenér podílel
a bez konzultací s Mirou Poláchem,
který pomáhal svými zkušenostmi
při hledání nejlepších možných variant a taktiky jednotlivých závodů
by se nám těžko podařilo dosáhnout
těchto skvělých výsledků.
Nemůžu samozřejmě zapomenout
na všechny členy posádky bez rozdílu, kteří svým výborným přístupem
a tréninkovou pílí dokázali, že my
všichni společně patříme do mistrovské třídy dragonboatingu.
Závěrem bych rád vyjádřil své přání,
aby naše výsledky a vztah k celoživotnímu sportování byly příkladem
pro vodáky našeho oddílu všech generací.    
Za Kanoistiku Kojetín
předseda oddílu
Pavel Válek

Volby 2014

Volby 2014 - číslo 1: KSČM

Volební příloha

Volební příloha

Volby 2014 - číslo 2: ČSSD

Volby 2014

Volby 2014

Volební příloha

Volby 2014 - číslo 3: Sdružení nezávislých kandidátů Kojetín 2014

proč volit nezávislé kandidáty
 Jsme týmem lidí, kteří mají bohaté zkušenosti nejen s řízením a prací ve veřejném
sektoru, ale i v úspěšných soukromých firmách.
 Za našeho vedení v právě končícím volebním období jsme ozdravili finance města.
 V minulém volebním období město investovalo přes 120 milionů korun do oprav
svého majetku.
 I my umíme získat dotace z různých zdrojů.
 Úspěšně a aktivně spolupracujeme v rámci mikroregionu Střední Haná.
 Dlouhodobě a systematicky podporujeme školství, kulturu a sport.
 Chceme dál zlepšovat přívětivou tvář a bezpečnost
	 našeho města.
 Neslibujeme nesplnitelné.
 Zdravý rozum je lepší, než stranická legitimace.
 Nešíříme fámy, ale pravdu.

Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje,
přeji Vám jasnou mysl a šťastnou ruku
v nadcházejících volbách do zastupitelstva
našeho města.
Jiří Šírek, lídr kandidátky KOJETÍN 2014

Volební příloha

Volby 2014 - číslo 4: KDU ČSL

Volby 2014

Volby 2014

Volby 2014 - číslo 5: ODS

Volební příloha
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OPRAVY A PRODEJ

ŠICÍCH STROJŮ
VŠECH DRUHŮ

MOŽNO I U VÁS DOMA

PETR DVOŘÁK
TELEFON: 603 213 856
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Pozvánky

Vzpomínky
Čas prý rány hojí, to je ovšem zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 12. října 2014 si připomeneme 25. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil ve svých 55 letech

pan Jindřich Bartošek z Kojetína
Stále vzpomínají manželka Dagmar, dcera Michaela s rodinou,
dále vnuci, pravnuci a pravnučky.

Dne 10. října 2014 by se dožil 100 let

pan Josef Kment
Stále vzpomínáme. Dcera a vnučka.

Slzy v oku, v srdci žal, co drahé bylo, osud vzal.
Dne 12. října 2014 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí

pana Karla Ligurského
S láskou vzpomíná manželka a Lenka s rodinou

Dne 17. října 2014 vzpomínáme první smutné výročí úmrtí

pana Vojtěcha Ševčíka
Vzpomínají manželka, dcera a vnuci.
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Vítání občánků
V sobotu 27. září 2014 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Matěj Oulehla

Matyáš Machala

Gabriela Hnízdilová

Blahopřejeme!
Václav Porč

Nina Fülepová

Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Dne 27. října 2014 oslaví 80. narozeniny

paní Marie Hedvičková
Do dalších let přejí vše nejlepší dcery s rodinami.

Dne 9. října 2014 oslaví šedesát let společného života

manželé Hedvičkovi
Do dalších společných let přejí vše nejlepší dcery s rodinami.

Vzpomínky
Umlklo stromů šumění a vánek sotva dýše, utichlo srdce znavené, tak tichounce, tak tiše...
Dne 30. září 2014 uplynulo devět smutných let, co navždy odešel
od svých nejbližších a nejdražších můj manžel a náš tatínek

pan Bohumil Vojáček
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem Martinem,
syn Jiří, syn Jaroslav s manželkou Miluší
a vnoučata Martin, David, Honzík, Miluška a Lukášek.
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