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V letošním roce proběhnou v našem městě opravy významných kojetín-
ských budov. V první řadě je to komplexní rekonstrukce tzv. Okresního
domu na regionální vzdělávací a informační centrum, která bude obnášet
částku 24,2 mil. Kč, jež bude pokryta ze státního rozpočtu.

Historická budova bývalé židovské synagogy (nyní Husův sbor) získá no-
vou vnější podobu díky další dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1,3 mil. Kč.

Na hotelu Pivovar, který Město Kojetín získalo do svého majetku v loň-
ském roce, dojde k celkové opravě střechy. O finanční krytí této opravy
požádalo Město Kojetín Ministerstvo kultury - Fond střešních oprav.

Ing. Jiří Šírek

Opravy kojetínských budov
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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva města

Rada města Kojetín  se na svém
zasedání dne 15. ledna 2002
zabývala mimo jiné touto pro-
blematikou:
- souhlasila s předložením návrhu
zastupitelstvu města na odkoupení
obytného domu čp. 467 v ulici Pad-
lých hrdinů v Kojetíně do majetku
města,
- souhlasila s rozpočtovým opatře-
ním č.2/2001 a s návrhem rozpoč-
tu města na rok 2002; oba tyto do-
kumenty byly  předloženy zastupitel-
stvu města k projednání na lednové
zasedání,
- schválila pronájem obecního bytu
č. 5, v Domě s pečovatelskou služ-
bou na ulici Jana Peštuky 1322,
panu Františku Horákovi,
- souhlasila s prodejem části pozem-
ku o výměře cca 200m2, parcela č.
10 - zahrada - v k.ú. Kovalovice,
manželům Ošťádalovým  a s prode-
jem části pozemku o výměře 24m2,
parcela č. 603/7  - ostatní plocha-
v k.ú. Kojetín, panu Zdeňku Ševčí-
kovi,
- schválila pronájem části pozemku
o výměře 18m2, parcela č. 603/7 -

ostatní plocha - v k.ú. Kojetín (ulice
Nádražní),  paní Janě Blowersové,
- schválila pronájem garáže o výmě-
ře 20m2 v areálu Základní školy Ko-
jetín, nám.Míru 83, panu Pavlu
Evanžinovi a pronájem garáže o vý-
měře 16,5 m2 v ulici Padlých hrdinů
panu Jaroslavu Janáčkovi,
- schválila na základě žádosti  nájem-
ce MUDr. Pavla Matouška ukončení
smluv o pronájmu nebytových pro-
stor v objektu Polikliniky (stacionář)
dohodou  ke dni 31. 1. 2002,
- schválila na základě žádosti  nájem-
ců  MUDr. Zdeňka Michla a paní
Věry Komínkové ukončení smluv
o pronájmu nebytových prostor v ob-
jektu Polikliniky (kožní ambulance
a provozovna kosmetiky)  dohodou
ke dni 31. 1. 2002,
- schválila pronájem části nebytových
prostor v objektu Polikliniky (stacio-
nář) MUDr. Zdeňku Michlovi a paní
Věře Komínkové,
- schválila zveřejnění pronájmu ne-
bytových prostor v objektu Poliklini-
ky o výměře 20 m2 (po Oblastní cha-
ritě Přerov),  o výměře 21,5 m2 (po
kožní ambulanci), o výměře 14,5 m2

(po provozovně kosmetiky) a neby-
tových prostor v domě čp. 64 v Hu-
sově ulici o výměře 36,5m2,
- souhlasila se zveřejněním pronájmu
části pozemku o výměře 60m2,  p.č.
204 - ostatní plocha - v k.ú. Kojetín
(Sladovní ulice),
- nesouhlasila s odložením splácení
půjčky z Povodňového fondu rozvo-
je bydlení manželi Tomečkovými,
- schválila plány práce jednotlivých
komisí rady města na rok 2002,
- jmenovala členkou Komise školství
a kultury RM paní Kláru Pompovou,
členkou Stravovací komise RM jme-
novala paní Martu Mikundovou, čle-
nem Komise životního prostředí
a zemědělství RM pana Aleše Medu-
nu  a předsedou Komise pro bytové
otázky  RM pana Františka Řihoška,
- odvolala z funkce členky Stravova-
cí komise RM slečnu Milenu Ošťá-
dalovou,
- ustanovila Komisi pro otevírání
obálek s nabídkami na zhotovení díla
„Vzdělávací a informační centrum
Kojetín“ ve složení:
Ing. Jiří Šírek, místostarosta města,
Jiří Stav, vedoucí odboru výstav-

by,životního prostředí a dopravy
MěÚ, Ing. Jan Rubíček, pověřený
spoluorganizátor veřejné soutěže.
Náhradníci:
Ing. Mojmír Haupt, starosta města,
Ladislav Polák, člen rady města,
předseda Komise pro podporu pod-
nikání, Roman Matějka, předseda
Stavební a architektonické komise,
- ustanovila Hodnotitelskou komisi
pro otevírání obálek s nabídkami na
zhotovení díla „Vzdělávací a infor-
mační centrum Kojetín“ ve složení:
Ing. Mojmír Haupt, starosta města,
Ing. Jiří Šírek, místostarosta, Ladi-
slav Polák, člen rady města, předse-
da Komise pro podporu podnikání,
Ing. Jan Rubíček, pověřený spolu-
organizátor veřejné soutěže.
Náhradníci:
Roman Matějka, předseda Stavební
a architektonické komise, Jana Bo-
sáková, pracovnice odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy MěÚ,
Mgr. Miroslava Ernstová, ředitelka
Městského kulturního střediska Ko-
jetín

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Na programu lednového zasedání
zastupitelstva města byly dva stěžej-
ní body a to: Rozpočtové opatření
č. 2/2001 a Návrh rozpočtu města
na rok 2002.

Rozpočet města Kojetín na rok

2001 byl druhým rozpočtovým opat-
řením upraven na konečnou výši
110.128 tis. Kč. Snížení příjmů
a výdajů oproti  schválenému rozpoč-
tovému opatření č. 1/2001 předsta-
vuje částku 2.706 tis.Kč.

Rozpočet města  na rok 2002 byl
zastupitelstvu předložen jako vyrov-
naný a to ve výši 75 409 tis. Kč
a takto jej také zastupitelstvo města
schválilo (viz samostatný článek).
Zastupitelstvo na tomto jednání také

schválilo prodej pozemku o výměře
200m2 v  k.ú. Kovalovice  manže-
lům Ošťádalovým z Kovalovic a pro-
dej pozemku o výměře 24m2 v k.ú.
Kojetín panu Zdeňku Ševčíkovi.
Jiřina Páleníková,tajemnice MěÚ

Z jednání mimořádného Zastupitelstva města
Městské zastupitelstvo v Kojetíně

na svém jednání 25. 5. 1999 ne-
schválilo odkoupení nemovitosti č.p.
467 a pozemku stavení plochy parc.
č. 505/1 od vlastníků zastupovaných
p. Jiřím Kusákem z Kojetína. Vlast-
níci nabízeli v té době uvedený dům
za odhadní cenu 1 300 000 Kč.

Po posouzení technického stavu,
které provedl investiční technik MěÚ
Ing. Šoustek a jeho vyjádření
z 6. 4. 1999, to bylo rozhodnutí na-
prosto logické. V roce 2000 požá-
daly spoluvlastnice paní Jaroslava
Bartošáková, Oldřiška Matulíková,
Jaroslava Kusáková a Marie Kubalí-
ková o poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení na opravu uvedené-
ho domu. Půjčka ve výši 150 000
Kč jim byla poskytnuta a k dnešní-
mu dni je řádně splácena.

V průběhu roku 2001 nabízel
p. Kusák prodej nemovitosti Městu
při osobním jednání s Ing. Šírkem,

který ale potvrdil stanovisko ZM
z května 1999.

 Počátkem října minulého roku
jsme byli informováni, že byl tento
dům nabídnut k prodeji Městu Pře-
rov a Prostějov s předběžným zá-
jmem Prostějova. Navštívil  jsem pro-
to 10. října 2001 starostu Města Pro-
stějova Ing. Tesaře, abych zjistil dal-
ší záměry zástupců města v této zá-
ležitosti. Ing. Tesař mi přislíbil, že při
jakémkoliv konkrétním závěru bude
Kojetín upozorněn, příp. že budeme
o celé věci jednat. Již v té době totiž
informace obsahovala úmysl prostě-
jovských zastupitelů vystěhovat do
Kojetína romské rodiny, z kolonie
U Sv. Anny.

Velmi nepříjemně mě proto pře-
kvapil dotaz redaktorky MF Dnes
z 8. ledna 2002, co říkám jako před-
stavitel města na skutečnost, že bu-
dou do Kojetína opravdu přestěho-
vány 3 romské rodiny z Prostějova.

Ihned jsme na internetových strán-
kách zjistili, že 6. 12. 2001 ZM Pro-
stějova schválilo poskytnutí půjčky ve
výši 850 000,- Kč Emílii Kimové,
Heleně Husárové a Pavlíně Polho-
šové všechny bytem U Sv. Anny,
Prostějov na nákup a opravy nemo-
vitostí v Kojetíně, Padlých hrdinů
č. 467.

Ve středu 9. 1. 2002 jsem se pro-
to spojil s místostarostou města
p. Mačákem, který mě ubezpečil, že
nás rozhodně chtěli informovat, ale
bohužel to „nějak“ nevyšlo, že po-
dobným způsobem řeší „romskou
problematiku“ dotýkající se pěti ro-
din (asi 62 lidí) v Nezamyslicích
a Dobromilících, že mají pro toto ře-
šení plnou podporu zmocněnce pro
lidská práva p. Jařaba a v případě,
že po dobu 5 roků budou příjemci
půjčky o nemovitost „řádně pečo-
vat“, nemusí půjčku vracet. Vzhle-
dem k tomu, že byl v denním tisku

popsaný záměr zveřejněn, je od pát-
ku 11. 1. 2002 Městský úřad Koje-
tín atakován občany města (přede-
vším z ulice Padlých hrdinů), kteří
žádají okamžitě zásah a znemožnění
realizace přesunu dalších romských
rodin do Kojetína.

Navázali jsme proto s místostaros-
tou Ing. Šírkem kontakt s vlastníky
uvedené nemovitosti a po několika
jednáních jsme se předběžně dohod-
li, že zruší kupní smlouvu s Rómy
a nemovitost odprodají Městu Koje-
tín pro řešení stejného problému, ale
na území města Kojetína.

RM projednala celou záležitost na
svém zasedání 15. 1. 2002 a dopo-
ručila schválit koupi uvedené nemo-
vitosti do vlastnictví Města Kojetín.

Tuto koupi řešilo Zastupitelstvo
města Kojetín na svém mimořádném
zasedání v pondělí  21. 1. 2002
a po rozpravě, které se zúčastnilo
i nezvykle velké množství občanů na-
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Rozpočet Města Kojetín na rok 2002 je sestaven jako vyrovnaný. Rozpočtové příjmy pokrývají předpokládané výdaje včetně splátek úvěrů a půjček.

šeho města, přijalo následující usne-
sení.

USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva
města Kojetín, konaného dne
21. ledna 2002 v 16:00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín, nám.
Republiky 1033

Koupě obytného domu v ul.
Padlých hrdinů č.p. 467

Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje koupi obytného domu -
nemovitosti v Kojetíně, ulici Padlých
hrdinů č. p. 467 se stavební plochou
parc. č. 505/1 o výměře 306 m2 za

Z jednání mimořádného Zastupitelstva města
kupní cenu 1.000.000,- Kč a úhra-
du nákladů spojených s převodem
nemovitostí, jehož vlastníky jsou Ja-
roslava Bartošáková, Oldřiška Matu-
líková, Jaroslava Kusáková a Marie
Kubalíková,

- ukládá starostovi města uzavřít kup-
ní smlouvu mezi Městem Kojetín
a vlastníky výše uvedené nemovitos-
ti za stanovených podmínek,

- ukládá radě města zabezpečit za-
pracování částky 1.000.000,- Kč na
koupi domu č. p. 467 a náklady spo-
jené s převodem nemovitosti do roz-
počtového opatření č. 1/2002,

- ukládá radě města vypracovat ná-

vrh na vyhlášení veřejné sbírky na
úhradu nákladů na koupi nemovitosti
č. p. 467 v ulici Padlých hrdinů
v Kojetíně,

- ukládá starostovi města informovat
Krajské zastupitelstvo Olomouckého
kraje  o vzniklé situaci s cílem hledat
společné řešení romské problemati-
ky v kraji,

- ukládá starostovi města přizvat na
jednání zastupitelstva města v břez-

nu zmocněnce vlády pro lidská prá-
va MUDr. Jařaba.

Smyslem těchto rozhodnutí  je
získání této nemovitosti do ma-
jetku města a možnost jejího
využití pro řešení bytové proble-
matiky mladých a sociálně slab-
ších rodin z Kojetína.

Ing. Mojmír Haupt, starosta
Ing. Jiří Šírek, místostarosta

Informace pro občany

Rozpočet Města Kojetín na rok 2002
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Rozhovor s ředitelem a jednatelem MDK Kojetín, spol. s r.o.

Mechanické dílny Kojetín, spol.
s r. o. patří k významným stro-
jírenským závodům v Kojetíně
i v celé oblasti mikroregionu
střední Haná. Nejen díky dlou-
holeté tradici, specializaci výro-
by, ale i tradiční kvalitě. Koje-
tínskému zpravodaji poskytl
rozhovor ředitel a jednatel této
firmy pan Ing. Vlastimil Frélich.
Do funkce nastoupil v březnu
2001 v době, kdy se další čin-
nost a perspektiva MDK zdála
velmi nejistá.

Pane řediteli, mohl byste nám
stručně popsat historii vaší fir-
my?

Původní podnik - součást společ-
nosti Vítkovice, byl založen v roce
1960 a zpočátku tvořily výrobní ná-
plň drobné zámečnické a svářečské
výrobky pro závod v Ostravě, poz-
ději se začalo vyrábět zařízení pro
hutě, válcovny, doly, kypřiče půdy
atd. V roce 1966 byla zahájena vý-
roba přepravníků betonu VD 5
a o rok později byly uvedeny na trh
vázací stroje NESA a byla rozšířena
také výroba zařízení pro doly a úprav-
ny uhlí. V 70. letech tvořily hlavní

nosný program přepravníky betonu
VD 6, frézy pro zemědělství a ko-
rečky pro uhelné doly. Po roce 1990
dochází ke změně našeho sortimen-
tu. Ve výrobě převládají technologic-
ká zařízení a atypické konstrukce
podle požadavků zákazníka.

Na konci 90. let se však MDK
dostalo do problémů. Můžete
nám sdělit, co je způsobilo?

V podstatě díky změnám ve vlast-
ních Vítkovicích došlo k výraznému
omezení výroby pro Vítkovice a na
vedení ležela nutnost najít nový pro-
gram pro provozní jednotku v Koje-
tíně. Tato dceřinná společnost totiž
zůstala tak trochu na pokraji zájmu,
protože jsme daleko od Ostravy
a celkový objem výroby nebyl z po-
hledu Vítkovic zajímavý. Proto se
v roce 2000 objevovaly otázky, co
vlastně bude s MDK dál. Dnes již
mohu říci, že se  v této době jednalo
o celkovém bytí nebo nebytí MDK.

Jak se tyto problémy podaři-
lo zažehnat?

Po dohodě s vedením Vítkovic
jsme přikročili v roce 2001 k orga-
nizačním a výrobním změnám ve-
doucích ke stabilizování firmy a na-
startovali restrukturalizační program,
který by měl vést ke konečné priva-
tizaci firmy v letošním roce. Podstat-
né je, že jsme vyrobili v loňském roce
objemově téměř dvojnásobek pro-
dukce než v roce předchozím, což je
jedna ze základních podmínek ve-
doucích k prosperitě firmy. Na mi-
mořádné valné hromadě Vítkovic,
jejichž jsme stoprocentní dceřinnou
společností, 17. 12. 2001 bylo na-
výšeno základní jmění společnosti
MDK, což je naplněním dalšího kro-
ku k reálnému fungování firmy.

Pokud vím, došlo v tomto
období k propuštění určitého

počtu zaměstnanců. Bude ten-
to trend pokračovat i nadále?

V těžké době před březnem 2001
došlo k určitému omezení počtu pra-
covníků, protože vedení nevědělo, co
se bude dít a jak může některé pra-
covníky zaměstnat. V současnosti
však dochází k navýšení počtu pra-
covníků, takže ze současných 92
bychom letos chtěli ve vybraných
profesích zaměstnat dalších 14
a v dohledné době by MDK mělo
začít fungovat opět ve dvousměnném
provozu.

Jaký sortiment dnes vlastně
vyrábíte?

Mohu říci, že sortiment je široký
a jsme schopni naplnit většinu
atypických přání našich zákazníků.
Jedná se přede-
vším o techno-
logické l inky
a jej ich části,
ocelové kon-
strukce pro hu-
tě, strojírenství,
stavebnictví, ze-
mědělství, do-
pravu, energeti-
ku a chemický
průmysl. Do bu-
doucna chceme
postavit rozvoj
firmy i na vlast-
ních výrobcích
ve vybrané ko-
moditě.

Do jakých
zemí exportu-
jete vaše vý-
robky?

Dříve jsme vy-
ráběli 70 - 80 %
naší produkce
pro mateřskou
společnost Vít-

kovice. Po již zmíněném vývoji
v Ostravě jsme byli nuceni hledat
nové zákazníky pro udržení života-
schopnosti firmy. Dnes v podstatě
produkujeme 50-60% na export
hlavně pro našeho tradičního zákaz-
níka v SRN a taktéž určitou nosnou
část našeho výrobního programu
tvoří dodávky pro našeho francouz-
ského partnera, jemuž dodáváme
kostry pro výrobu alternátorů.

Myslíte si, že MDK je dnes ži-
votaschopnou firmou, schopnou
konkurence a perspektivy?

Ano, jsem o tom přesvědčen. Dis-
ponujeme totiž kvalitním kádrem
pracovníků a umíme reagovat ve
velice krátkém čase na splnění po-
žadavků našich zákazníků. V rámci
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rozjednaných aktivit bychom chtěli v letošním roce
stabilizovat naši funkčnost a tím se postupně vy-
pořádat i se zátěží z předchozích období. Výho-
dou sice je, že nejsme nijak úvěrově zatíženi, ale
na druhé straně se potýkáme se získáváním pro-
středků k profinancování chodu podniku. Další
vývoj naší firmy vidím optimisticky, přičemž ne-
zakrývám, že nás ještě čeká tvrdé období pro za-
bezpečení fungování firmy.

Pane řediteli, jsem rád, že po určitém ob-
dobí nejistot a černých zpráv o MDK může-
me dnes našim občanům předložit podstat-
ně optimističtější zprávy, které, jak věřím,
budou znamenat udržení a rozvoj této tra-
diční firmy v Kojetíně i zdroj pracovních
míst pro naše občany a děkuji vám za roz-
hovor.                   Otázky kladl: Ing. J. Šírek

Foto: archiv MDK Kojetín

Zprávy z mikroregionu

Mikroregion Střední Haná
na Regiontouru 2002

V rámci expozice Olomouckého kraje na
11. mezinárodním veletrhu turistického ruchu
v Brně - Regiontour 2002 se představil s nabíd-
kou svých turistických a kulturních zajímavostí také
náš mikroregion Střední Haná.

V době od 10. do 13. ledna 2002, kdy se na
výstavišti vystřídaly tisíce návštěvníků, jsme roz-
dali stovky propagačních materiálů informujících
naše i zahraniční návštěvníky o životě a tradicích
ve městech a obcích na Střední Hané. Není bez
zajímavosti, že o některé materiály byl zájem i od
návštěvníků ze zámoří, konkrétně z Dallasu
v USA, jehož představitelé byli příjemně překva-
peni, především tradicemi židovské kultury a ná-
rodopisem.

Další informace z mikroregionu
Střední Haná

✦ Po schválení v zastupitelstvech všech členských
měst a obcí mikroregionu Střední Haná došlo
27. 12. 2001 k transformaci našeho mikroregio-
nu na dobrovolný svazek obcí s názvem Svazek
obcí mikroregionu Střední Haná. Tuto registraci
provedl Okresní úřad v Přerově na základě nové-
ho znění zákona o obcích a je nutná pro další
plynulé fungování mikroregionu.
✦ Mikroregion Střední Haná má vytvořeny spo-
lečné internetové stránky, na jejichž tvorbu získal
dotaci z prostředků Programu obnovy venkova.
Zbylou částku doplatil ze svého rozpočtu mikro-
region. Na těchto internetových stránkách jsou
představeny všechny obce a města našeho mik-
roregionu, tedy kromě Kojetína také Tovačov,

Němčice nad Hanou, Chropyně, Křenovice, Mě-
rovice, Lobodice, Stříbrnice, Uhřičice, Polkovice,
Oplocany, Tvorovice, Troubky, Ivaň a Záříčí. Tyto
internetové stránky je možno navštívit na adrese:

             www.strednihana.cz
✦ Dotace ze státního rozpočtu na opravy budov
budou mimo Kojetína směřovat také do někte-
rých měst a obcí našeho mikroregionu. Částku
6 mil. Kč získá město Němčice n/H na rekon-
strukci a přístavbu sokolovny a ZŠ a město Tova-
čov 2,5 mil. Kč na rekonstrukci zámecké kaple.
Obec Uhřičice obdrží dotaci ve výši 1,5 mil. Kč
na rekonstrukci požární zbrojnice.

Ing. Jiří Šírek, předseda mikroregionu
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Zprávy z mikroregionu

Pozvánka do Křenovic

Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice zve na
TRADIČNÍ KARNEVAL,

který pořádá v pátek dne 8. února 2002 v kulturním domě.
Ráz: „Ze všech koutů světa“

Začátek ve 20 hodin - Sraz masek 19.30 hodin
Hraje skupina MOPR Kojetín

Bohaté občerstvení včetně srnčího guláše zajištěno
Vstupné: 40,- Kč, maska zdarma

DĚTSKÝ KARNEVAL,
který pořádá v neděli 10. února 2002 ve 14 hodin v kulturním domě

TRADIČNÍ VODĚNÍ MEDVĚDA a POCHOVÁVÁNÍ BASY,
které se koná v úterý 12. února 2002 ve 20 hodin v kulturním domě

První sobotu a neděli v novém roce  se vydali do ulic našeho města
i okolních obcí skupinky koledníků, aby vykoledovali při Tříkrálové sbír-
ce dary pro potřebné.  V samotném městě Kojetíně koledovalo 13 sku-
pinek a výtěžek této sbírky činil 40.858,90 Kč.  V Křenovicích to byly
tři skupinky koledníků a ti vybrali 8.806,50 Kč. Nově chodili koledníci
v Lobodicích , kde výtěžek sbírky činil 5.824,40 Kč a v Uhřičicích, kde
lidé přispěli  částkou 5.555,50 Kč. V Polkovicích koledovaly 3 skupin-
ky koledníků a výtěžek zde činil 6.015,30 Kč a v Měrovicích 1 skupin-

ka, která vykoledovala 5.833,20 Kč. Přestože bylo v těchto dnech vel-
mi mrazivé počasí a koledníci v Kojetíně nestihli obejít celé město, činí
výtěžek Tříkrálové sbírky za farnost Kojetín a výše uvedené obce
72.893,80 Kč.
Ještě jednou touto cestou děkujeme jak malým koledníkům, spolu s ve-
doucími skupinek, tak všem dárcům, kteří přispěli na charitativní účely.

Jiřina Páleníková, předsedkyně Charitní rady

Koledníci koledovali

Zimní lidová tvořivost
Bohatá sněhová nadílka, která v lednu překvapila občany na Hané, znamenala mimo

problémy na silnicích také možnost vyniknout některým našim lidovým tvůrcům. Děti

postavily desítky sněhuláků a činili se také někteří dospělí. Ze všech sněhových výtvorů

vybíráme díla, která postavili tvůrci v Tovačově-Anníně (sněhový kapr a tučňák)

a v Oplocanech, kde vznikla žena-sněhulák.

Ing. Jiří Šírek
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Žehnání Domu svatého Josefa
Tento název asi většině z vás mnoho neřekne, přitom ale budovu, které

se týká, znáte. Jde o tzv. „klášter“, který stojí vedle kostela a v posledních
letech byl využíván základní školou pro třídy prvního stupně.

Dům byl postaven na konci 19. století z dotace olomouckého arcibis-
kupa Dr. Theodora Kohna a požehnán 15. srpna 1899 za účasti papež-
ského preláta a kanovníka v Kroměříži P. Blažka a říšského a zemského
poslance P. Dr. Antonína Cyrila Stojana, faráře v Dražovicích u Vyškova,
pozdějšího olomouckého arcibiskupa. Při budově byla Josefou a Marií
Mildnerovými z Vyškova založena nadace. Dům byl odevzdán Milosrd-
ným sestrám svatého Kříže a sloužil jako klášter. Mateřská škola, zřízená
a vedená zde sestrami, byla první mateřskou školou v Kojetíně.

Milosrdné sestry svatého Kříže setrvaly v budově na Komenského ná-
městí až do r. 1949, kdy byl klášter zabrán pro potřeby nově zřízeného
okresního národního výboru. Později je budova využívána k různým úče-
lům, nejdéle snad slouží jako domov mládeže zemědělského odborného
učiliště.

V roce 1992 bylo obnoveno působení Nadace Marie a Josefy Mildne-
rových, která byla v roce 1999 podle nového zákona o nadacích zaregis-
trována jako Nadační fond Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka
Fučíka a Františky Bíbrové. V roce 1993 byla budova pronajata Městské-
mu úřadu v Kojetíně, který ji předal do užívání Základní škole Svatopluka
Čecha. Škola budovu předala zpět nadačnímu fondu 31. srpna 2001.
Krátce poté byl dům nazván „Domem svatého Josefa“ a začal být využí-
ván pro potřeby farnosti. Od října probíhaly úpravy prvního patra, ve
kterém vznikly tělocvična a klubovna pro děti a sál, který lze využívat pro

různé příležitosti, v nejbližší době pro farní dětský karneval a farní ples.
Nejdůležitější den nastal v sobotu 19. ledna. V 9:00 hod. byl dům ote-

vřen pro veřejnost, aby měl každý možnost shlédnout výsledek usilovné
tříměsíční práce dobrovolníků z farnosti Kojetína a okolí. Za dvě hodiny
se zde vystřídalo asi 150 lidí, z nichž většina zůstala i na žehnání domu,
které začínalo v 11:00 hodin. Úvodní referát o historii budovy přednesl
PhDr. František Řezáč a po krátkém církevním obřadu dům požehnal
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Žehnání se zúčastnili místní
kněží - farář P. Mgr. Pavel Ryšavý a kaplan P. Mgr. Zdeněk Stodůlka,
zástupci města - starosta Ing. Mojmír Haupt, místostarosta Ing. Jiří Šírek
a tajemnice městského úřadu Jiřina Páleníková, zástupci okolních farnos-
tí Křenovic, Lobodic, Měrovic a Polkovic a mnoho dalších osob.

Je jistě vhodné poděkovat nejen všem, kteří se zasloužili o všechny
práce na Domě svatého Josefa, ale i těm, kdo zajišťovali důstojný průběh
bohoslužby. Náš dík patří správní radě Nadačního fondu Josefy a Marie
Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové, kterému bu-
dova patří, dále ekonomické radě farnosti, která podpořila úpravy první-
ho patra, a všem ochotným farníkům, kteří zde strávili mnoho hodin prá-
ce, pomohli svými dary také k vybavení domu a podpořili toto dílo svými
modlitbami a obětmi. Děkujeme Mons. Janu Graubnerovi za jeho pří-
tomnost a povzbuzení pro každé společné chvíle strávené v Domě svaté-
ho Josefa.

Jiří Gračka
(Děkuji PhDr. F. Řezáčovi, z jehož referátu o historii Domu svatého

Josefa jsem v tomto článku čerpal.)

VZP informuje VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

Nařízením vlády ze dne
21. 11. 2001 byla s účinností od
1. 1. 2002 zvýšena minimální
mzda na 5.700,- Kč. V souvis-
losti s touto změnou dochází
v oblasti pojistného na veřejné
zdravotní pojištění k následujícím
změnám.

U OSVČ - od ledna 2002 činí
minimální vyměřovací základ pro
platbu zálohy na pojistné 5.700,-
Kč. Tzn. osoby, které jsou po-
vinny platit zálohy alespoň z mi-

nimálního vyměřovacího základu,
uhradí  poprvé za  leden 2002
(splatnost  8. 2. 2002) zálohu ve
výši 770,-Kč.

U OBZP - pojistné za měsíc le-
den 2002 (splatnost 8. 2. 2002)
a následující měsíce činí 770,-Kč.

U zaměstnavatelů se projeví
zvýšení minimální mzdy ve vzta-
hu ke zdravotnímu pojištění ná-
sledujícím způsobem:
- Při provádění doplatků do mini-
ma u zaměstnanců, u kterých je

příjem nižší než minimální mzda,
- Při odvodu pojistného za obdo-
bí pracovního volna bez náhrady
příjmů,
- Při odvodu pojistného za obdo-
bí neomluvené absence.
Odpočet u pojištěnců, za které je
plátce pojistného stát, zůstává
v částce 3.250.- Kč.

Pokud se týká průkazů pojiš-
těnce, dosavadní průkazy (růžo-
vé) zůstávají v platnosti. Jejich
platnost bude ukončena až výmě-

nou za nový typ průkazu (čipo-
vou kartu). Výměna za nový typ
průkazu bude prováděna v rámci
celé VZP ČR po etapách. Výmě-
na všech průkazů bude ukonče-
na nejpozději do 31. 12. 2004.
Nejpozději v tento den tedy skon-
čí platnost starého typu průkazu.
Dosavadní průkazy (růžové) zůstá-
vají tedy v platnosti, i v případě
pokud je na nich uveden starší
datum platnosti.
Okresní pojišťovna VZP Přerov
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Do galerie významných osobnos-
tí města Kojetína bezesporu také
patří univ. prof. Dr. Jana BER-
DYCHOVÁ, rozená Dudíková.

Jana Berdychová se narodila v Ko-
jetíně, 17. února 1909. Jejím rod-
ným domem je dům číslo 7 na dneš-
ním Masarykově náměstí. Narodila
se v rodině rolníka a obchodníka
Eduarda Dudíka. Rodina Dudíkova
se výrazně zapsala nejen do dějin
města, ale i Moravy, které  dala vy-
nikajícího historiografa P. Bedu Du-
díka.

Po ukončení obecné a měšťanské
školy v Kojetíně Jana Berdychová
studovala na učitelském ústavu v Pře-
rově a v Kroměříži, kde také učitel-
ská studia ukončila. Po maturitě na-
stoupila jako výpomocná učitelka
v Praze. Zde se také provdala za Ota-
kara Berdycha, komisaře minister-
stva zemědělství. Po jeho tragické
smrti v roce 1936 se plně věnovala
výchově syna a školské práci na
obecných školách. Brzy se vypraco-
vala na jednu z nejlepších učitelek -
elementaristek. V roce 1946 jí bylo
nabídnuto uplatnění ve Výzkumném
ústavu pedagogickém J. Á. Komen-
ského v Praze. Nastoupila na úseku
tělovýchovy mládeže a od té doby
začala svou odbornou a vědeckou
činnost.

Na své rodné město, na rodný kraj
Hanou, nezapomněla ani v Praze.
V roce 1955 se podílela na založení
„Hanáckého souboru“ v Praze, kte-
rý si vytyčil úkol propagovat Hanou
a hanácký folklór. Soubor je aktivní
do dnešních dnů. Rozvíjí hanácké
tance a zpěvy, vystupuje při různých
příležitostech, pořádá národopisné
slavnosti.

O právě skončeném století,
o svém životě, o práci učitelské, vě-
decké, o práci v tělovýchově i o svém
vztahu k rodnému Kojetínu, univ.
prof. Jana Berdychová říká:
„Snad žádná generace neprožila to-
lik změn, převratů, zklamání a vítěz-
ství, jako naše. Když jsem se narodi-
la, pokoušel se člověk vznést leta-
dlem do vzduchu, atom byl neděli-
telný, vlak byl nejrychlejším doprav-
ním prostředkem, ale většinou jsme
chodili pěšky. Ve škole jsme zpívali:
„Zachovej nám, Hospodine, císaře
... říš rakouská nepomine.“ Pomi-
nula v roce 1918 a my, děti v městě
Kojetíně jsme byly svědky shazová-
ní rakouské orlice z radnice. Bylo
mně 9 let. Ten den se mně vryl do
paměti trvale. Po nenáviděných zna-
cích Rakousko - Uherska jsme teh-
dy my děti, šlapaly. Po třech stale-

tích vznikl náš samostatný stát.
Náš národní život se bouřlivě roz-

víjel, ale dějiny nám nepřipravily idy-
lu. Brzy se dral k moci z Německa
nacismus, přišel Mnichov, okupace
a největší ponížení národní i lidské.
Paní profesorko, řekněte nám,
jak se dostalo „děvče z Hané“
do Prahy.

Jako absolventka učitelského ústa-
vu jsem učila na základních školách
ve Velké Praze. Léta okupace jsem
prožívala s nadějí, že národ přežije
a znovu povstane. Rok 1945 zna-
menal pro mne obrovský nástup do
nadšené učitelské práce. Dálkovým
studiem pedagogiky, češtiny a těles-
né výchovy jsem
si doplnila vyso-
koškolské vzdě-
lání na Pedago-
gické fakultě
Karlovy univer-
zity a v roce
1952 ukončila
studium dokto-
rátem z pedago-
giky. Téma mé
rigorózní dok-
torské práce
bylo „Funkce
pohybové hry
ve výchovném
procesu mateř-
ských škol“.
V té době zača-
la již má snaha
po zvědečtění
tělesné výchovy dětí od raného věku.
Svou publikační činnost jsem zaháji-
la knížkou „Pohybová průprava
k psaní na elementárním stupni“
(1944).

Co vás přivedlo, paní profe-
sorko, k vědeckému zájmu o tě-
lesnou výchovu?

V roce l946 jsem byla na základě
svého pokrokového postoje v době
okupace povolána do Výzkumného
ústavu pedagogického v Praze a po-
věřena vypracováním nových osnov
tělesné výchovy pro základní a ma-
teřské školy. Nadšení pro obrodu
školy zachvátilo všechny pedagogy.
Zkoušeli jsme, zkoumali, studovali,
psali a přednášeli ve směru zvědečtě-
ní koncepce škol všech stupňů
a typů. Středem mého zájmu bylo
podložit systém tělesné výchovy mlá-
deže vědeckými argumenty, nespo-
kojit se s pouhou empirií. Zahájili
jsme s týmem pracovníků těsnou
spolupráci s lékaři, hlavně pediatry
a ortopedy, zkoumali účinnost tělo-
výchovného procesu objektivními
metodami, prověřovali každou směr-

nici doporučovanou praxí. Těžištěm
mé práce bylo na vědeckých zákla-
dech vypracovat systém tělesné vý-
chovy pro předškolní věk a pro
I. stupeň škol. S tím souvisela pří-
prava metodických materiálů, no-
vých školních osnov a nových učeb-
nic tělesné výchovy pro vyučující.

Jaká byla vaše cesta za vyso-
koškolskou katedru?

Vedena snahou spojovat teorii
s praxí přešla jsem v roce 1956 jako
odborná asistentka na základě kon-
kurzního řízení na katedru teorie
a metodiky tělesné výchovy Fakulty
tělesné výchovy a sportu Univerzity
Karlovy v Praze. Zde jsem využívala

bohaté zkuše-
nosti z výzkumů
i z praxe ve smě-
ru odborné pří-
pravy budoucích
učitelů tělesné
výchovy, publi-
kovala jsem řadu
metodických sta-
tí, skript pro po-
sluchače a zahá-
jila jsem instrukč-
ní činnost v čes-
kos lovenském
rozhlase a televi-
zi. Nesčetnými
přednáškami pro
učitele, rodiče,
pro pracovníky
dobrovolné těles-
né výchovy jsem

přispívala k racionalizaci a efektivitě
tělovýchovných aktivit nejen
v Československu, ale i na kongre-
sech a seminářích v zahraničí. Svěd-
čí o tom četné publikace uveřejněné
v Německu, Polsku, bývalé Jugoslá-
vii, Itálii, na Kubě a jinde.

Jaké problémy v oblasti těles-
né výchovy jste řešila?

Potřeba vysokoškolského vzdělá-
ní učitelů vyvolala vznik Ústavu pro
dálkové studium učitelů na Karlově
univerzitě (v roce 1959). Byla jsem
do tohoto ústavu převedena a pově-
řena vypracováním osnov dálkové-
ho a postgraduálního studia učitelů
tělesné výchovy základních a střed-
ních škol. Náročné úkoly vyžadova-
ly studium zahraničních vzdělávacích
systémů a pokračování ve výzkum-
ných úkolech. Těžištěm mého sna-
žení bylo vědecky objasnit téma „Vý-
chova k správnému držení těla“.
S rozsáhlým týmem spolupracovní-
ků - pedagogů a lékařů se po vícele-
tém longitudinálním sledování poda-
řilo dospět k uspokojivým výsledkům
v této oblasti, publikovat a do praxe

uvádět zásady správného držení těla
dětí od raného věku až po dospě-
lost. Dalším víceletým výzkumem
jsme řešili teorie vyučování jednotli-
vým předmětům ve vztahu k přípra-
vě učitelů, permanentní celoživotní
postgraduální vzdělávání, jako sys-
tém v životě každého vyučujícího aj.
Na základě řádného habilitačního ří-
zení na Fakultě tělesné výchovy
a sportu Karlovy univerzity dosáhla
jsem v roce 1962 jmenování docent-
kou teorie a metodiky tělesné výcho-
vy. Habilitační práce „Příspěvek
k teorii tvorby hromadných tělový-
chovných vystoupení“ nasvědčuje, že
jsem se soustředila na oblast tvorby
pohybových skladeb jako hudebně -
pohybových kompozic, odpovídají-
cích jak fyziologickým, tak estetic-
kým kriteriím výchovy. Tato oblast
mého zájmu měla již své začátky
v době, kdy jsem nastupovala jako
začínající učitelka (1929) a kdy jsem
tvořila pohybové celky, pásma
a skladby pro děti, jako součást hu-
debně - pohybové výchovy, nejen ve
škole, ale i v zájmové tělesné výcho-
vě organizace Sokol v Kojetíně a pak
v Československém svazu tělesné
výchovy.

V roce 1968 jsem obhájila kandi-
daturu věd publikováním výzkumné
práce „Dynamika výkonnosti v zá-
kladních pohybových dovednostech
dětí prepubertálního věku“. Závěry
všech výzkumných prací jsem pře-
dávala praxi v nesčetných odborných
statích a v učebnicích tělesné výcho-
vy pro učitele základních a středních
škol.

V roce 1974 vyvinul se z potřeb
vzdělávání učitelů „Ústřední ústav
pro vzdělávání pedagogických pra-
covníků“, který soustředil přípravu
koncepce dálkového a celoživotního
postgraduálního studia učitelů všech
stupňů a druhů škol v Českosloven-
sku. Byla jsem jmenována vedoucí
kabinetu tělesné výchovy a vedla
jsem školení ředitelů, inspektorů
a učitelů na různých formách a úrov-
ních. Tam jsem také přednášela
a metodicky řídila kabinety tělesné
výchovy krajských pedagogických
ústavů, vedla jsem odborné komise
a vykonávala další práce, spojené
s touto funkcí. Zásada spojovat teo-
rii s praxí vedla mne k tomu, že jsem
nepřetržitě vyučovala alespoň něko-
lik hodin na Pedagogické fakultě
Karlovy univerzity a to jak na kated-
ře tělesné výchovy, tak i na katedře
pedagogiky.

Otázky vložil řez
 Dokončení v příštím čísle.

Významné osobnosti města Kojetína
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Otázka: „Kde budeš pokračovat ve studiu po ukončení základní školy?“
„Už víš, jaké povolání bys v budoucnu chtěl dělat?“

Anketa pro žáky 9. tříd kojetínských základních škol

1. Kuchařka - asi i v budoucnu.

2. Obchodní akademie Přerov -
nevím.

3. Obchodní akademie Přerov -
nevím.

4. Nástrojař nebo obráběč kovů
v Prostějově, popřípadě v Kromě-
říži, ještě přímo nevím, ale  asi bych
zůstal u tohoto povolání, podle
mého je velmi žádané.

5. Mechanik, opravář - ještě nevím.

6. Veterina nebo gymnázium - ješ-
tě nevím, podle toho kam se do-
stanu.

7. Gymnázium nebo zemědělská
škola - chtěla bych dělat něco
v oblasti ekologie.

8. Obchodní akademie Přerov -
vůbec nevím.

9. Hlásím se na číšníka, pak jsem
si vybral kuchaře, nebyla by špat-
ná obchodní akademie, chci se stát
hercem.

10. Mechanik nebo kuchař.

11. Hotelovka Kroměříž, kdyby mi
to nevyšlo tak obchodní akademie.
Je široké spektrum, co bych moh-
la v  budoucnu dělat, budu mít
mnoho možností.

12. Obchodní Prostějov. Chtěla
bych být sekretářkou.

13. Opravář zemědělských strojů.

14. Nábytkářská Tovačov.

15. Zdravotní škola Přerov.

16. Číšník - v budoucnu se tomu
chci věnovat hlavně v zahraničí.
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Anketa pro žáky 9. tříd kojetínských základních škol

ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Pohádkový zápis do 1. třídy  24. a 25. 1. 2002

Okresní kolo soutěže v německé konverzaci reprezentovali 3 žáci ze Základní školy, ul. Sv. Čecha v Kojetíně.
Nejlépe si vedla Helena Zlámalová ze 7. ročníku, která se umístila na 2. místě.

Gratulujeme.

17. Kadeřnice.

18. Střední průmyslová škola Pro-
stějov - v budoucnu vysoká.

19. Integrovaná střední škola Pro-
stějov - a do budoucna ještě nevím.

20. Stavební Lipník a uvidí se.

Ve dnech 24. a 25. 1. 2002 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd.
Jak už nadpis napovídá, šlo o posouzení zralosti budoucího žáka formou
velmi netradiční, ale dětem nejbližší - prostřednictvím pohádek.

Děti za doprovodu rodičů odvážně vystoupaly do věže - tedy do nejvyšší-
ho patra školy a zde již začal pohádkový maratón. Všechny třídy se promě-
nily v pohádkové komnaty, kde čekala „živá“ princezna s pohádkou
i s pohádkovými úkoly. Bylo velmi zajímavé sledovat děti, jak se zaujetím
stavějí věž pro Šípkovou Růženku, říkají básničku Budulínkovi nebo malují
maminku u pohádky Hrnečku vař. Právě tato kresbička přivítá nové prvňáč-
ky 1. září v naší školní galerii.

V neposlední řadě šlo i o to, aby rodiče a prarodiče, kteří při příležitosti
zápisu do 1. tříd školu navštívili, měli při pohádkovém putování možnost
posoudit úroveň a vybavenost tříd 1. stupně i školní družiny. Mohli si pro-
hlédnout učebnice a školní potřeby, se kterými budou prvňáčci pracovat
a získat informace, které školní potřeby musí zakoupit sami.

Příprava této akce byla oproti klasickému zápisu pro všechny zúčastněné
učitelky náročnější, ale podařilo se „rozpovídat“ a pobavit všechny děti
(a mnohé rodiče). Počet zapsaných dětí napovídá tomu, že ve školním roce
2002/2003 budou opět otevřeny dvě 1. třídy.           Mgr. Alena Botková
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

Jak jsme lyžovali
ZŠ n. Míru uspořádala v týdnu 13. - 18. 1. 2002

tradiční lyžařský výcvikový kurz, který proběhl na
RS Kokory v Kunčicích.

Počasí nám letos přálo. Na sjezdovkách byl metr
kvalitního sněhu. Žáci byli velmi zdatní a učenliví.

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům,
kteří se nějakým způsobem podíleli na našem ly-
žařském výcviku.

Dále děkujeme případným sponzorům, kteří by
škole věnovali starší lyže a lyžáky.

Mgr. Pavlíček Rudolf

Více než polovina z nich nikdy nestála na lyžích.
Přesto jsme už druhý den zahájili výcvik na vleku.

Podařilo se vytvořit perfektní kolektiv, který
zvládl velmi rychle základní techniky lyžování,
dokázal si vytvořit večerní programy na chatě
a dokonce vydržel týden bez televize.
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MěDDM Kojetín

KAM O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH...

1. Zimní tábor Karlov p/Pradědem 24. 2. - 2. 3. 2002
- pro děti a mládež od 7. tříd ZŠ

- lyžování a další zimní radovánky, hry, soutěže

2. Zimní pobyt pro rodiny s dětmi - Karlov p/Pradědem
    24. 2. - 2. 3. 2002

3. Zimní příměstský tábor od 25. 2. - 1. 3. 2002
„Za tajnostmi Kojetína“

- celotáborová hra, soutěže, výlet do ZOO Lešná,
Aqua centrum Vyškov

4. Zimní tábor pro rodiče a děti 24. 2. - 2. 3. 2002
„S tebou mě baví svět“

Kunčice p/Kralickým Sněžníkem - obsazeno

AKCE NA ÚNOR

8. 2. 2002 Porada externích pracovníků

14. 2. 2002 Valentýnská disko show pro děti
- vestibul Sokolovny Kojetín 16:00 - 19:30 hod.

20. 2. 2002 „Máme rádi zvířata“
- beseda s MVDr. Odložilíkovou,  prohlídka ordinace

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

„Hry bez hranic“
soutěž na krytém bazéně pro žáky od 7. tříd

9. 3. 2002  „Hanácká písnička“
okresní kolo soutěže zpěváků lidové písně

Základní škola Kojetín, náměstí Míru

Zápis do 1. třídy 24. a 25. 1. 2002
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TO NEJLEPŠÍ V BŘEZNU
Vánoce, Vánoce...nepřicházejí - jsou nenávratně za námi. Ani ta

pohoda už není, co byla. Alespoň ve škole ne. Opakování, zkoušení,

klasifikace, u některých obavy z nadcházejících dní, týdnů, měsíců.

Mám na mysli nejen maturanty, kteří již mají na dohled cílovou pásku.

I v této době si však dovolíme připomenout akci, která je na gymnáziu

Kojetín již tradiční. Pravidelně informujeme veřejnost o úspěšnosti naší

Vánoční akademie, která proběhla 21. 12. 2001 a podle bez-

prostředních ohlasů se povedla.

Představte si plný sál studentů bouřlivě potleskem

povzbuzující své spolužáky, kteří odmítli přijmout roli

pouhých pasivních účastníků a na pódiu se střídají

se svými výstupy. Vokálně-instrumentální soubor

zpěvem navozuje vánoční atmosféru. Pak se v ply-

nulém proudu střídají dramatické výstupy (Dlouhý,

Široký a Krátkozraký, do hanáckého prostředí pře-

vedená Maryša, scénka ze školního prostředí Alles

gute, Sněhurka a sedm trpaslíků), hudební čísla (Bala-

da pro Adélku, Tři oříšky pro Popelku, hudba pro akor-

deon, flétnový soubor atd.) s tanečními výstupy (irské tance,

aerobick, moderní tance v provedení mistryň světa, našich dvou stu-

dentek, atd.). Mezi vrcholná čísla bezesporu patřila krasojezdecká vy-

stoupení, při kterých nám předvedli naši 4 studenti a 2 hosté, co se dá

dělat na upraveném jízdním kole. O svém umění přesvědčili publikum

i na nedávných zájezdech do Francie a Japonska. Je škoda, že v rámci

tohoto textu nemůžeme být adresní a nelze vyjmenovat všechny účin-

kující.

Tradičně na předvánočním setkání bilancujeme a vyhlašujeme vítěze

soutěží a olympiád. I tento bod programu se poněkud protáhl, neboť

bylo opravdu komu předávat diplomy a věcné ceny. (O tom snad ně-

kdy příště). Celý náš dopolední maratón vrcholil soutěží „Há-

dej, kdo půjde na večeři“, do které se zapojili také ně-

kteří pedagogičtí pracovníci. Obrazné pojmenování

maratón je opravdu na místě, neboť více jak tři ho-

diny programu nelze výstižněji pojmenovat. Na

závěr akce zazněla opět hudba vánoční, tentokrát

v provedení rockového tria ze sedmého ročníku.

Vánoční akademie je sice za námi, ale další už

se připravuje.

14. března 2002 v 17.00 hodin se v sále
Sokolovny Kojetín uskuteční opět tradiční Ve-

řejná akademie, kde můžete každý shlédnout to
nejlepší a možná ještě víc.

Srdečně zveme rodiče, stálé návštěvníky a samozřejmě nejen koje-

tínskou veřejnost.

Mgr. Miroslav Matějček

Požadavky k přijímacím zkouškám pro zájemce o čtyřleté studi-
um na Gymnáziu v Kojetíně pro školní rok 2002/2003:

Český jazyk
Zvuková a grafická stránka jazyka. Pravopisné jevy. Věta jednoduchá a sou-
větí. Významové poměry , druhy vedlejších vět, interpunkce. Určování vět-
ných členů, tvoření vět z větných členů a opačně. Tvoření slov odvozová-
ním, skládáním. Významový rozdíl slov (např. rodinný - rodový - rodný).
Vysvětlení rčení a přísloví. Znalosti základních literárních forem, známých
literárních děl a jejich autorů, znalosti základních literárních termínů, figur
(např. metafora, personifikace...)
Vše v rozsahu učiva ZŠ.

Matematika
Počítání s racionálními čísly, dělitelnost přirozených čísel. Úprava výrazu,
podmínky řešitelnosti. Rovnice o jedné neznámé, slovní úlohy. Řešení sou-
stavy dvou rovnic o dvou neznámých. Procenta, poměr. Využití Pythagoro-
vy věty. Obsah a obvod rovinných obrazců (kruh, čtyřúhelníky). Objem
a povrch jednoduchých těles (hranoly, válec). Konstrukce trojúhelníku, zá-
pis a rozbor konstrukce.

Požadavky k přijímacím zkouškám pro zájemce o osmileté studi-
um na Gymnáziu v Kojetíně pro školní rok 2002/2003:

Český jazyk
Tvoření slov: stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka), souhlás-
kové skupiny při odvozování slov a jejich pravopis, slova příbuzná.
Tvarosloví: určování slovních druhů, podstatná jména - užívání vzorů, určo-
vání mluvnických významů (kategorií) u podstatných jmen a sloves.
Skladba: věta jednoduchá - určování podmětu, přísudku a dalších skladeb-
ních dvojic (bez konkrétního určování rozvíjejících větných členů), poznává-
ní věty jednoduché a souvětí.
Pravopis: psaní i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách,  shoda
podmětu s přísudkem, koncovky podstatných jmen (užívání vzorů), předpo-
ny a předložky s/z, psaní ú/ů, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.
Součástí zkoušky mohou být doplňující úkoly zkoumající všeobecný přehled
uchazeče a úkoly zaměřené na literaturu pro děti a mládež. Přijímací zkouš-
ka odpovídá učivu 1. stupně ZŠ včetně 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. Bude
přihlíženo k dostupným učebnicím JČ a Lv pro 5. ročník ZŠ.

Matematika
Početní výkony s přirozenými čísly včetně dělení jedno a dvojciferným děli-
telem. Zaokrouhlování přirozených čísel. Desetinná čísla řádu desetin a se-
tin, jejich sčítání a odčítání. Zlomek jako část celku, sčítání zlomků se stej-
ným jmenovatelem. Jednotky délky a jejich převody. Obvod obrazce. Se-
strojování kružnice s daným středem a poloměrem. Konstrukce obdélníku,
čtverce a pravoúhlého trojúhelníku. Požadavky k přijímacím zkouškám
z matematiky odpovídají učivu 1. stupně ZŠ včetně 1.pololetí 5.ročníku ZŠ.

Informace o studiu
Gymnázium v Kojetíně bude ve školním roce 2002/2003

přijímat  30 žáků do 1. ročníku osmiletého studia a 30 žáků do  1.ročníku čtyřletého studia.
Přijímací řízení

První termín proběhne 22. dubna 2002 (pro žáky 5. a 9. tříd), druhý termín 9. května 2002 (jen pro žáky  9. tříd).

Gymnázium Kojetín KOJETíN

Případné dotazy týkající se přijímacího řízení na adrese:

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

ředitelka: 0641/763499, FAX, sekretariát: 0641/761833

gkj@gkj.pr-net.cz,
Úřední dny: Pondělí - Středa 8:00 - 10:00,  14:00 - 16:00 h.

KOJETíN
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Kultura ve městě

VI.COUNTRY BÁL v Kojetíně
Rok s rokem se sešel a my jsme pro vás opět připravili nevšední zábavu

v podobě velké westernové show, která se koná 23. února 2002 v sále
Sokolovny v Kojetíně. A co že vám nabízíme? Přece ukázky a výuky tanců
ze všech koutů světa, klasické i moderní country, skotské a irské tance
v provedení taneční skupiny LA QADRILA z Brna, která krom jiného před-
vede i perfektní step-country.

Uvidíte brilantní ukázky s lasem a bičem v podání kaskadéra v sedle Jose-
fa PELCE. Samozřejmě nebude chybět dobová módní přehlídka včetně spod-
ního prádla v zastoupení spolku „ELEGANTNÍCH DAM“ z Brna a k tomu
všemu budou hrát a zpívat správní kluci z country kapely WESTERN

z Hranic. A to není zdaleka všechno, čekají vás soutěže, odchyt dravé zvě-
ře, volba miss country a jiná překvapení.

Takže dámy a pánové, hurá do dobového a jdeme na to! Všichni jsou už
v Mexicu, buenos dias já taky jdu, jak zpívá Michal Tučný. Ale my jdeme na
v pořadí již VI.COUNTRY BÁL.

Začátek je v 19.00 hodin, tak přijďte včas, ať o nic nepřijdete a pojďte si
s námi hrát, tančit a hlavně se smát, protože vězte, že vaše rozzářená tvář,
je naše vizitka.

Srdečně zveme
Vaše country MAMÁ a spol.

Mladá scéna z Ústí nad Labem v Kojetíně

Dne 16. ledna 2002 sehrál v kojetínské sokolovně divadelní soubor Mla-
dá scéna Ústí nad Labem scénickou pohádku Kristiny Herzinové „Mokrá
říše“ pro děti prvních až pátých tříd ZŠ.

Mladá scéna je jedním z divadel hrajícím pro děti a mládež. Svůj reperto-
ár zaměřuje zejména na tvorbu klasiků domácích i zahraničních, své insce-
nace se snaží obohatit zajímavou scénografií, netradiční světelnou a zvuko-
vou složkou a různými efekty, které by dětem vytvořily svět plný kouzel
a imaginace.

Ve hře se snažili dětem ukázat důležitost lásky a přátelství, kdy láska dvou
mladých lidí nakonec zvítězí nad hloupou ješitností a žárlivostí mocností
Mokré říše.

Divadelní soubor Mladá scéna zavítal do Kojetína na pozvání Městského
kulturního střediska již potřetí. V jejich provedení jsme viděli klasickou po-
hádku Malá mořská víla a efektně zahraný příběh Mauglího.

Tento soubor tvořený mladými lidmi a dětmi, ryzími amatéry, v Kojetíně
vždy rádi přivítáme.

MěKS Kojetín

HANÁCKÁ BESEDA NÁRODOPISNÝ SOUBOR MěKS KOJETÍN

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

TRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁL
V SOBOTU 16. ÚNORA 2002 VE 20.00 HODIN

SOKOLOVNA KOJETÍN

K TANCI A POSLECHU HRAJE:

KROJOVANÁ DECHOVÁ HUDBA BORŠIČANKA Z BORŠIC

CIMBÁLOVÁ MUZIKA DUBINA

JAKO HOST VYSTOUPÍ:

DĚTSKÝ HANÁCKÝ SOUBOR SLUNÍČKO MěDDM KOJETÍN

HANÁCKÝ SOUBOR KOSÍŘ Z KOSTELCE NA HANÉ

HANÁCKÝ SOUBOR PANTLÉK Z NĚMČIC NAD HANOU

SLOSOVATELNÁ VSTUPENKA:  90,- Kč, MÍSTENKA:  10,- Kč

   O OBČERSTVENÍ POSTARÁNO! SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A MÍSTENEK: MěKS KOJETÍN

NÁM. REPUBLIKY 1033, KOJETÍN, PANÍ ŠIMKOVÁ OD 4. 2. 2002

TEL: 0641/76 20 46

Srdečně  zvou  pořadatelé.
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Firma ELEKTRO FORMÁNEK
Rozšiřuje svou činnost o následující služby :

✸ Prodej a servis výpočetní techniky ✸

✸ Poradenská činnost v oblasti hardware ✸

✸ Poradenská činnost v oblasti software ✸

Kontakt: 0641/763816, mobil 0603/968694

Městská knihovna informuje

FIRMA DRAGO spol. s.r.o.
přijímá ve výkupně ovoce
v Zahradní ulici v Kojetíně

OBJEDNÁVKY SADBOVÝCH BRAMBOR

do 10. února 2002
Nabízíme různé odrůdy brambor,
cena za 1kg = 10,- Kč, 11,- Kč

Bližší informace získáte na adrese:
Zahradní č. 232 Kojetín, nebo 0728/049478

Zavedená firma na výrobu dámské těžké konfekce
přijme pro několik volných míst

vyučené i nevyučené švadleny s praxí
ve výrobě na pásu v Kojetíně.

Současně hledáme
kvalitní mistrovou výroby

s nadstandardními finančními podmínkami
podmínkou je minimálně plnění plánu výroby a kvalita

kontakt: 068 5232770, mob. 0601 520120

Městská knihovna Kojetín

Pořádá ve dnech 6. - 8. února 2002 v době od 9.00 do 17.00 hodin

VÝPRODEJ STARŠÍCH VYŘAZENÝCH KNIH
v sále Okresního domu, Masarykovo nám. 8,  Kojetín

Městská knihovna Kojetín

 upozorňuje své čtenáře, že ve dnech 18. - 23. února 2002

bude knihovna uzavřena pro čtenáře z důvodu stěhování.
Opětovný pravidelný provoz bude zahájen v pondělí  25. února 2002

v budově býv. kláštera na Komenského náměstí v Kojetíně (vedle kostela).

Slušný učitel, nekuřák,
HLEDÁ PODNÁJEM V KOJETÍNĚ

u hodných lidí  tel.: 0723/753 499
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Společenská kronika

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 19. ledna 2002 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Tomáš KRČMA

 Darja ŠIMOVÁ

 Tomáš HANDL

Alena POCHYLOVÁ

Jakub URBAN

BLAHOPŘEJEME!

Městské kulturní středisko Kojetín
srdečně zve na

koncert skupiny FLERET
s Jarmilou Šulákovou

6. února 2002 v 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín

Vstupné : 120,- 110,- 100,- Kč
Předprodej vstupenek na Městském kulturním

středisku od 23. ledna 2002.

Dne 12. ledna 2002 oslavili zlatou svatbu

manželé Marie a Blahoslav
MATĚJKOVI z Kojetína.

BLAHOPŘEJEME!

Plesová sezóna

16. 2. 2002 - 20.00 hod.
Tradiční Hanácké bál

Sokolovna Kojetín

23. 2. 2002 - 19.00 hod.
Country bál

Sokolovna Kojetín

17. 3. 2002 - 14.00 hod.
Dětský karneval
Sokolovna Kojetín


