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V komunálních volbách v 
říjnu 2006 zvolili obyvatelé Ko-
jetína a místních částí Kovalovic 
a Popůvek 21 zastupitelů města. 
Následně zastupitelé volbou 
starosty, místostarosty a dalších 
5 členů rady města určili poli-
tickou reprezentaci města, která 
bude v příštích čtyřech letech 
usilovat o další rozvoj města a 
postupné zlepšování podmínek 
života v něm.

Volené orgány samosprávy 
budou vyvíjet toto úsilí spo-
lu s organizacemi, u nichž je 
Město Kojetín zřizovatelem a 
nebo zakladatelem, se všemi 
zaměstnanci Města Kojetína, 
poradními a kontrolními orgá-
ny zastupitelstva a rady města 
a všemi dalšími občany, kteří 
mají na rozvoji našeho města 
zájem. Vedení města bude dále 

rozvíjet spolupráci s podniky, 
podnikateli a zájmovými or-
ganizacemi, realizujícími svou 
činnost na území města a jeho 
místních částí.

Další všestranný rozvoj měs-
ta bude velmi úzce souviset s 
využitím možností, které samo-
správám měst a obcí nabídnou 
dotační tituly strukturálních 
fondů EU v plánovacím období 
2007 - 2013. Nutnost přípravy 
jednotlivých projektů a žádostí 
o dotační fi nanční prostředky 
nabývá na významu i z důvodů 
postupného snižování investič-
ních dotací pro města a obce ze 
státního rozpočtu.

Další rozvoj našeho města 
a úrovně života v něm, je be-
zesporu věcí veřejnou a proto 
přivítáme všechny konstruk-
tivní a reálné připomínky ob-

čanů k projednání v radě příp. 
zastupitelstvu města.

V právě probíhajícím vo-
lebním období budeme po-
stupně realizovat příp. usilovat 
o uskutečnění následujících 
hlavních úkolů:

Při správě města:
• Členové volených or-

gánů a všichni zaměstnanci 
města musí vytvářet podmínky 
pro to, aby byl městský úřad 
moderním a efektivním praco-
vištěm, které bude poskytovat 
v určeném rozsahu kvalitní, 
spolehlivé a snadno dostupné 
služby pro všechny naše ob-

čany (pořízení Geografi ckého 
informačního systému, platby 
kartou, platby prostřednictvím 
SIPO, řešení vhodných prostor 
odboru SV, spisovna atd.).

• Prostřednictvím čle-
nů výborů ZM a komisí RM, 
veřejných zasedání a schůzí s 
občany, ve vývěskách, v  Ko-
jetínském zpravodaji a na in-
ternetových stránkách města 
budou poskytovány aktuální a 
pravdivé informace o všem, co 
se občanů Kojetína a místních 
částí bezprostředně dotýká.

• K dalšímu zkvalitnění 
služeb pro občany určitě při-
spěje i dlouhodobé vzdělávání 
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a podpora profesního a osobní-
ho růstu pracovníků městského 
úřadu. Do tohoto projektu, spo-
lufi nancovaného z ESF (Evrop-
ského strukturálního fondu) a 
státního rozpočtu je v současné 
době zapojeno v Kojetíně 28 
kontaktních pracovníků, 7 čle-
nů MP a 9 vedoucích pracov-
níků (včetně organizačních slo-
žek). Vzdělávání bude probíhat 
až do roku 2008.

Hospodaření města:
• Město Kojetín a jeho 

příspěvkové organizace bu-
dou hospodařit podle řádně 
připravených, projednaných a 
schválených vyrovnaných roz-
počtů. Spolu s pravidelným 
zveřejňováním informací o 
čerpání rozpočtů budou obča-
nům předkládány přehledy o 
nakládání s majetkem města, 
úvěrovém zatížení a o provede-
ných inventarizacích.

• Podobně, jako v před-
chozích obdobích, bude vě-
nována velká pozornost apli-
kaci zákona č. 320/2001 Sb., 
o fi nanční kontrole, prováděcí 
vyhlášky č. 416/2004 a všech 
dalších vnitřních směrnic a 
předpisů, které s kontrolou 
hospodaření a fi nancování 
souvisí (činnost výborů ZM, 
auditora, kontrolorky, FO 
apod.).

• Veškeré prodeje, koupě 
příp. pronájmy majetku města 
budou vždy zveřejněny v sou-
ladu s platnou legislativou.

• Pravidelně budou při 
jednáních ZM zveřejňovány i 
výrobní a ekonomické výsled-
ky společnosti Technis Kojetín 
s r.o. Valná hromada i dozorčí 
rada této společnosti zajistí 
řádnou činnost a hospodaření 
společnosti.

Sociální oblast:
• Hlavní úkoly pro vo-

lené orgány samosprávy a 
výkonné složky sociální péče 
jsou stanoveny ve schválené 
„Sociální koncepci Města Ko-
jetín na období 2005 - 2008“. 
Komunitní plánování sociál-
ních služeb bude zahájeno v 
dubnu 2007, na základě vý-

sledků bude doplněna sociální 
koncepce města. Proto bude 
průběžně věnována velká po-
zornost činnosti pečovatelské 
služby města, úrovni života v 
domech s pečovatelskou služ-
bou a spolupráci a součinnosti 
s ostatními organizacemi v ob-
lasti sociálních služeb.

• Všechny pečovatelky 
PS Kojetín jsou a budou zapoje-
ny do projektu „Vzdělávání pro 
pracovníky sociální péče“, kte-
rý je organizačně zabezpečen 
Českou asociací pečovatelských 
služeb a spolufi nancován je z 
ESF a státního rozpočtu. Cílem 
tohoto vzdělávacího procesu je 
zvýšení úrovně a kvality posky-
tovaných sociálních služeb.

• V rámci sociální pre-
vence bude i nadále odbor SVZ, 
komise péče o rodinu a děti, 
vedení kojetínských základ-
ních škol a MP věnovat velkou 
pozornost dodržování  a plně-
ní všech ustanovení zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí v platném znění.

• Aktivně podpoříme 
záměr Ministerstva práce a so-
ciálních věcí, sloučit všechny 
složky výkonu sociální politiky 
státu tzv. „pod jednu střechu“ s 
cílem, co nejvíce omezit mož-
nosti pro zneužívání systému 
sociální péče. V podmínkách 
našeho města to znamená vyu-
žití budovy bývalého fi nanční-
ho úřadu Úřadem práce Přerov 
a sociálním odborem MěÚ Ko-
jetín.

Zdravotnictví:
• Prioritou v oblasti 

zdravotnictví a zdravotnic-
kých služeb na území města je 
dokončení přípravy projektu 
a zpracování žádosti o dotaci 
na celkovou rekonstrukci ob-
jektu Polikliniky v Kojetíně. V 
případě získání výrazné dotace 
zajistíme realizaci tohoto zá-
měru. Dojde tím k vytvoření 
velmi kvalitních podmínek 
pro celé spektrum lékařských a 
zdravotnických služeb pro ob-
čany z Kojetína a celé spádové 
oblasti.

• Budeme rovněž i na-
dále podporovat preventivní 

programy zaměřené na zdraví 
u dětí a mládeže jako jsou - 
Zdravá škola, saunování a tzv. 
míčkování dětí z MŠ apod.

• Formou příspěvku na 
činnost podpoříme nezisko-
vé organizace, které pečují o 
zdravotně postižené občany a 
jejichž aktivit se účastní obča-
né Kojetína (např. Unie Roska, 
Centrum pro výchovu a vzdě-
lávání mentálně postižených 
Přerov atd.).

Životní prostředí:
• V průběhu více jako 

2 roků (2007 - 2009) bude re-
alizována jedna z největších 
investičních akcí v Kojetíně 
- dobudování a rekonstrukce 
kanalizace, včetně cca 300 ks 
nových kanalizačních přípo-
jek. Tato stavba (investor Vo-
dovody a kanalizace Přerov 
a.s.) s přímým a velkým vlivem 
na zvýšení kvality podzem-
ních vod a tím na dlouhodo-
bé výrazné zlepšení životního 
prostředí, přinese při realizaci 
řadu problémů. Úkolem měs-
ta bude - stálou spoluprací 
s investorem a dodavatelem 
tzv. „minimalizovat škody“ 
a zajistit pro obyvatele města 
přijatelné podmínky běžného 
života, především v ulicích a 
lokalitách v nichž bude výstav-
ba probíhat.

• Povedeme další jed-
nání s Povodím Moravy s.p. a 
Olomouckým krajem o dokon-
čení protipovodňových opat-
ření - především vybudování 
stavidla u náhonu tzv. Greft u u 
Uhřičic.

• V průběhu celého vo-
lebního období bude zajištěna 
spolupráce a podpora při pořá-
dání výchovných ekologických 
akcí jako jsou „Den Země, Den 
stromů apod.“. Těchto, pro-
zatím velmi zdařilých akcí, se 
účastní především děti a mlá-
dež a jsou součástí výchovy 
mladé generace ke kladnému 
vztahu k přírodě a životnímu 
prostředí obecně.

• Jednou z priorit pro 
volené orgány města v oblasti 
životního prostředí je a bude i 
péče o zeleň. Výsadba nových 

stromů a keřů po investičních 
akcích musí být samozřejmostí 
(zapojení města do programu 
Strom života - Nadace Partner-
ství).

• Prostřednictvím komi-
se životního prostředí odboru 
VŽPD a městské policie bude 
vyvinuto v oblasti prevence 
i postihů maximální úsilí o 
omezení vzniku tzv. černých 
skládek na území  a v okolí 
města Kojetína a jeho místních 
částí.

Bytová politika:
• Prostřednictvím správ-

ce bytového fondu (Technis 
Kojetín spol. s r.o.) zajistíme 
řádnou údržbu a opravy byto-
vých domů a bytů ve vlastnic-
tví města.

• Dobudováním infra-
struktury (kanalizace) vytvoří-
me podmínky pro výstavbu ro-
dinných domků ve Dvořákově 
a Tvorovské ulici.

• V průběhu volebního 
období dořešíme likvidaci tzv. 
„Bílých domků“ a zajistíme 
přípravu uvolněného území 
pro podnikatelské záměry v 
souladu s územním plánem 
města.

Investiční výstavba:
• Bude dokončena celko-

vá rekonstrukce hotelu Pivovar 
a v srpnu 2007 bude hotel uve-
den do provozu.

• V případě poskytnu-
tí účelové dotace od MMR na 
„Regeneraci panelového sídliště 
Sever - I. etapa“ bude po dopra-
cování projektové dokumentace 
a výběrovém řízení na dodava-
tele tato část realizována.

• V průběhu celého 
období (2007 - 2010) budou 
postupně zajišťovány opravy 
komunikací po rekonstrukci a 
budování nové kanalizace.

• Zabezpečíme zpraco-
vání projektových dokumentací 
a žádostí o dotace ze státního 
rozpočtu a dotačních programů 
EU na rekonstrukci a dostavbu 
MŠ v Hanusíkově ulici, celkovou 
rekonstrukci budovy Poliklini-
ky, dokončení interiérů v Soko-
lovně, celkovou opravu budovy 
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využívané MŠ a MěDDM na 
Masarykově náměstí a dalších 
etap regenerace sídliště Sever.

Vzdělání, kultura, sport:
• Podpoříme záměr ve-

dení ZŠ nám. Míru vybudovat 
„multimediální učebnu“ a za-
jistíme spolufi nancování.

• Podpoříme přípravu 
a případné vybudování mul-
tifunkčního areálu u Moravy 
(návaznost na loděnici, spor-
tovní vodácké akce a kulturní 

akce).
• Připravíme investiční 

záměr a žádost o dotaci na vý-
stavbu sportovní haly v Kojetí-
ně.

• Každoročně zajistíme 
fi nanční podporu sportovním 
oddílům a zájmovým organiza-
cím na práci s dětmi a mládeží.

• Pro občany z Kojetína 
a okolí a návštěvníky našeho 
města budou i nadále pořádá-
ny tradiční kulturní akce regio-
nálního významu - Kojetínské 

hody, hudební léto, divadelní 
přehlídky, výstavy obrazů a 
muzejních sbírek a další.

• Péče o památky a drob-
né stavby - každoročně opravit 
alespoň jednu tuto stavbu a 
přispět tak k zachování kultur-
ního dědictví našich předků.

Veřejný pořádek:
• Další rozvoj spolupráce 

Městské policie Kojetín a Poli-
cie ČR je jednou z podmínek 
zlepšení bezpečnostní situace 

v Kojetíně a místních částech. 
Musí dojít ke zvýšení aktivity 
obou složek při pochůzkové 
činnosti a tím snížení počtu 
trestných činů a přestupků v 
oblasti tzv. pouliční kriminali-
ty a vandalismu.

• Prostřednictvím pří-
spěvkových organizací města 
budou ve spolupráci s MP a 
složkami integrovaného zá-
chranného systému pořádány 
preventivní bezpečnostní akce 
především pro děti a mládež.

Z jednání Rady města
 8. zasedání Rady města Kojetín se konalo 24. dubna 2007.

Rada města se na tomto zasedání mimo jiné zabývala následujícími body programu:
souhlasila s použitím fi -

nančních prostředků ve výši 
869.373,16 Kč (odvod části 
výtěžku z provozu výherních 
hracích přístrojů za rok 2006) 
na veřejně prospěšný účel - 
údržba veřejné zeleně fi rmě 
Technis Kojetín spol. s r.o., v 
rámci schváleného rozpočtu 
na rok 2007,

souhlasila s platností obec-
ně závazné vyhlášky Města 
Kojetín č.1/2002, o použití ko-
efi cientu pro výpočet daně z 
nemovitostí pro rok 2008,

jmenovala na návrh tajem-
nice MěÚ Kojetín, s účinností 
od 1.7.2007, vedoucím odboru 
majetku a investic města MěÚ 
Kojetín Ing. Dušana Laboně, 
nar. 30.1.1961 v Přerově,

souhlasila se zveřejněním 
záměru uzavření Smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s., spočívající v 
právu vstupovat a vjíždět všemi 
dopravními prostředky na po-
zemek p.č. 4233/9, ostatní plo-
cha, v k.ú. Kojetín, v souvislosti 
s provozem, opravami, údržbou, 
změnami a odstraňováním 
přípojky NN AYKY 4Bx16 
(rozvodného zařízení), způsob 
dotčení - průchod kabelem vy-
stavění skříně SS 100 s tím, že 
po kolaudaci dokončené stavby 
rozvodného zařízení bude mezi 
účastníky uzavřena Smlouva o 
zřízení věcného břemene,

souhlasila s prodejem části 
pozemků p.č.st. 686, zast. plo-
cha a nádvoří a části pozem-
ku vedeného ve zjednodušené 
evidenci - původ parcel PK 
p.č. 362/2, o celkové výměře 
cca 140 m2, k.ú. Kojetín, panu 
Davidu Drbalovi, Závodí 212, 
Kojetín I-Město, za cenu 100,- 
Kč/m2 a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem nemovitosti, 
předloží k projednání a schvá-
lení ZM 06/07,

souhlasila s prodejem 
pozemků p.č. 2925/191, ost. 
plocha, o výměře 49 m2 , p.č. 
2925/192, ost. plocha, o vý-
měře 504 m2, p.č. 2925/193, 
ost. plocha, o výměře 93 m2,  
p.č. 2925/194, ost. plocha, o 
výměře 229 m2 , k.ú. Kojetín, 
AGRO-družstvu Morava Koje-
tín, za cenu 70 Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem 
nemovitostí, předloží k projed-
nání a schválení ZM 06/07,

souhlasila se zveřejněním 
záměru prodeje části pozemku 
p.č.st. 6346/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře cca 300 m2, 
k.ú. Kojetín, ul. Přerovská,

schválila uzavření Smlouvy 
o věcném břemeni mezi měs-
tem Kojetín a ČEZ DISTRIBU-
CE, a.s., Teplická 847/8, 405 02 
Děčín 4, s právem vybudová-
ní a provozování kabelového 
zemního vedení NN se zaústě-
ním do nové rozpojovací skří-
ně, na pozemku p.č. 5767/2, 

ost. plocha, k.ú. Kojetín, pro 
stavbu „Kojetín - Dr. E. Beneše 
HOTEL, NNK“, za jednorázo-
vou úhradu 1 800,-Kč,

souhlasila se zveřejněním 
záměru pronajmout část po-
zemku vedeného ve zjednodu-
šené evidenci - původ parcel 
Pozemkový katastr, p.č. 365/6, 
k.ú. Kojetín, areál koupaliště, o 
výměře 1 m2, na dobu určitou 
od 15. 6. do 2. 9. 2007,  za úče-
lem umístění stánku k prodeji 
cukrové vaty,

schválila pronájem neby-
tových prostor v budově bez 
č.p. na pozemku p.č.st. 1437, 
ul. Tyršova, Kojetín, Kojetín 
I-Město, o výměře 10,6 m2, p. 
Miroslavu Krchňákovi, bytem 
Polkovice 188, na dobu neur-
čitou, za účelem provozování 
vzorkové prodejny na plovou-
cí podlahy, linolea, koberce 
apod., za čtvrtletní smluvní 
nájemné 3.000,- Kč,

souhlasila s přípravou akce 
„Vyhlášení sportovních osob-
ností města Kojetína za rok 
2006“,

vyhlásila  sportovní osob-
nosti města Kojetín za rok 
2006:

-za Sportovní klub Morava 
Kojetín: Braunerová Marie,

-za klub stolního tenisu Zá-
kladní školy Sladovní 492, Ko-
jetín: Spálovská Klára, Krištof 
Lukáš,

-za TJ Slavoj Kojetín: Lýsek 

Daniel, Nguyen Th anh Tung,
-za TJ Sokol Kojetín:Gam-

ba Robert, Formánek David, 
Jurmanová Alena, Ing. Ptáček 
Leoš, Prokeš Lukáš, Odehnal 
Jakub, Stavinohová Lenka, Ju-
řen Martin,

-za Sportovní oddíl Kano-
istika Kojetín: Kavulová Kate-
řina a Šupčíková Petra,

-za  Bujinkan Budo Taijutsu 
Kojetín: Šídlo Miloslav a Maťo 
Jakub,

-za vzornou reprezenta-
ci města: Alena Pátková - 1. a 
2. místo na MS v orientačním 
běhu, 

udělila - In memoriam Pa-
mětní plaketu města Kojetína 
za celoživotní činnost v oblasti 
sportu Lubomíru Juřenovi a 
Miroslavě Kopřivové, 

- Pamětní plaketu města 
Kojetína za dlouholetou činnost 
v oblasti sportu PhDr. Františku 
Řezáčovi,

uložila místostarostovi ve 
spolupráci s odborem VVŠK 
zpracovat návrh kritérií pro 
vyhlašování sportovních osob-
ností města Kojetína a předlo-
žit je na jednání RM,

vzala na vědomí  návrh na 
založení společnosti „Pivovar-
ský hotel Kojetín, s.r.o.“,

uložila starostovi města 
svolat jednání zastupitelstva 
města dne 17.5.2007,

jmenovala komisi pro vý-
běrové řízení na obsazení pozi-
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ce ředitele nově vznikající spol. 
„Pivovarský hotel Kojetín“,

předloží na jednání RM 
17.5.2007 návrh na jmenování 
ředitele nově vznikající spol. 
„Pivovarský hotel Kojetín“,

schválila  uzavření Smlou-
vy o dílo se společností VISSO 
s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 
Olomouc-Hodolany na vypra-
cování projektové dokumen-
tace na akci „Kojetín - Kana-

lizace ul. Tvorovská“ za částku 
85.823,- Kč vč. DPH,

schválila uzavření Smlou-
vy o dílo se společností VISSO 
s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 
Olomouc-Hodolany na vypra-

cování projektové dokumenta-
ce na akci „Kojetín - Kanalizace 
ul. Padlých hrdinů“ za částku 
90.559,- Kč vč. DPH.

 Jiří Šírek, 
místostarosta města

5. zasedání Zastupitelstva města Kojetín se konalo dne 3. dubna 2007.
Zastupitelstvo města se na tomto zasedání mimo jiné zabývalo následujícími body programu:

Z jednání Zastupitelstva města

schválilo závěrečný účet 
Města Kojetín za rok 2006, je-
hož součástí je zpráva o výsled-
ku přezkoumání hospodaření 
Města Kojetín za rok 2006,

souhlasilo  s hospodaře-
ním Města Kojetín za rok 2006 
a to bez výhrad, 

vzalo na vědomí  zprávu o 
stavu pohledávek Města Koje-
tín k 31.12.2006,

schválilo vyhodnocení roz-
počtového provizoria Města 
Kojetín za období leden 2007
výdaje    3,194.174,58 Kč
příjmy 10,371.879,94 Kč,

schválilo návrh na poskyt-
nutí peněžitých dotací na rok 
2007, zpracovaný komisí RM 
pro poskytování peněžitých 
dotací,

schválilo  uzavření smluv o 
poskytnutí peněžitých dotací, 
dle platných zásad, v celkové 
výši 700.000,- Kč,

schválilo závěrečnou zprá-
vu o provedené inventarizaci 
majetku Města Kojetín a pří-
spěvkových organizací, zříze-
ných Městem Kojetín, ke dni 
31.12.2006,

schválilo převod vlastnic-
tví bytů, dle zákona č. 72/1994 
Sb., ve znění platných předpisů 
a to:

12 bytů a spoluvlastnický 
podíl na společných částech 
domu č.p.1176, ul. Kuzníko-
va a pozemku p.č. st. 1467, za 
cenu 2 700,- Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem 
nemovitostí, 

12 bytů a spoluvlastnický 
podíl na společných částech 
domu č.p. 1178, ul. Rumun-
ská a pozemku p.č. st.1469, za 
cenu 2 700,- Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem 
nemovitostí, 

12 bytů a spoluvlastnický 
podíl na společných částech 
domu č.p. 1179, ul. Jiráskova a 
pozemku p.č. st. 1470, za cenu 
3 000,- Kč/m2 a úhradu nákla-
dů spojených s převodem ne-
movitostí, vše v k.ú. Kojetín,

schválilo odkoupení po-
zemků p.č. st. 158, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 358 m2 a p.č. 
159, ost. plocha, o výměře 113 
m2, k.ú. Popůvky u Kojetína z 
majetku Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00 Praha 28, za cenu 
dle znaleckého posudku,

schválilo prodej nemovitos-
tí - budovy č.p. 1421, postavené 
na pozemku p.č. st. 1434 (pěsti-
telské pálenice) a pozemku p.č. 

st. 1434, o výměře 262 m2, k.ú. 
Kojetín, fi rmě Moravský liho-
var Kojetín a.s., Padlých hrdinů 
927/865, Kojetín, IČ: 26463571 
za cenu 530 000,- Kč, kdy ná-
klady spojené s převodem ne-
movitostí budou hrazeny dle 
platných právních předpisů,

neschválilo prodej budo-
vy bez č.p. - garáže, postavené 
na pozemcích p.č. 1733/1, p.č. 
1733/2, p.č. 1733/3, vše zastavě-
ná plocha a nádvoří a pozemků 
p.č. st. 1733/1, o výměře 19 m2, 
p.č.st. 1733/2, o výměře 18 m2 a 
p.č. st. 1733/3, o výměře 20 m2, 
vše zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kojetín, ul. Rumunská,

odložilo  řešení prodeje po-
zemku p.č. 664/2, orná půda, o 
výměře 467 m2, k.ú. Kojetín, ul. 
6. května na příští zasedání ZM,

uložilo RM zpracovat po-
drobné podklady k tomuto 
prodeji a možnosti využití po-
zemku a informace předložit 
na jednání ZM 06/07,

vzalo na vědomí Zprávu o 
výsledku hospodaření s byto-
vým fondem v roce 2006,

vzalo na vědomí zprávu o 
činnosti Školní jídelny Kojetín, 
příspěvkové organizace za rok 
2006,

vzalo na vědomí Výroční 

zprávu o činnosti Pečovatelské 
služby Města Kojetín za rok 
2006,

schválilo Program rozvoje 
města Kojetína v období 2007 
– 2010,

zvolilo Ing. Radka Lavrin-
ce do funkce člena Finančního 
výboru ZM Kojetína,

plně podpořilo snahu a 
veškeré kroky volených orgánů 
samosprávy Statutárního měs-
ta Přerov, vedoucí k urychlení 
výstavby dálnice D1 v oblasti 
Přerova,

žádá poslance PS PČR všech 
politických stran, zvolených v 
Olomouckém kraji, aby uplatnili 
veškerý vliv k prosazení původ-
ních termínů této velmi význam-
né a pro Přerov a okolí „životně 
důležité“ investiční akce,

schválilo poskytnutí peně-
žitého daru ve výši 5 mil. Kč 
akciové společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Přerov v roce 
2007,

schválilo uzavření darovací 
smlouvy mezi akciovou spo-
lečností Vodovody a kanalizace 
Přerov a Městem Kojetín.

Jiří Šírek, 
místostarosta města

Stanovisko Města Kojetín ke kácení stromů v souvislosti 
s budováním a opravou kanalizace ve městě

V posledních dnech se ob-
jevily v Kojetíně anonymní le-
táky upozorňující na zhoršené 
klima v ZŠ Sv. Čecha, v sou-
vislosti s pokácením vzrost-
lých stromů u školní budovy. 
Chápeme obavy jeho tvůrce 
o životní prostředí ve městě, 
bohužel, vzhledem k obrovské 

investiční akci, kterou naše 
město dosud nezažilo, nelze 
postupovat jiným způsobem.

Na vysvětlenou, proč bu-
dou tyto stromy vykáceny:

1. Celá akce je výrazně do-
tována z fondů EU a směřuje k 
budování nové kanalizace tam, 
kde dosud není a k rekonstruk-

ci staré, stávající. Z dotačních 
podmínek je jasné, že kanali-
zace v ul. Svat. Čecha (páteřní 
stoka) musí vést ve stávajícím 
profi lu staré stoky, tedy právě 
v zeleném pásu u školy. Mimo-
chodem, již dříve upozorňoval 
na problém vzrostlých stromů i 
vlastník kanalizace - společnost 

VaK Přerov, protože rostou nad 
stokou v ochranném pásmu ka-
nalizace a je otázkou, dokdy by 
šlo tuto situaci tolerovat, i kdyby 
k opravě kanalizace nedošlo.

2. Technicky je nemož-
né provést vyvložkování staré 
stoky a tím řešit celou situaci 
bezvýkopově, poněvadž je bez 
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spádu a nevhodně zalomená 
(informace projektanta Ing. 
Nikodýma, zástupce projekční 
fi rmy Aquatis Brno, a.s.).

3. I kdyby bylo možné teo-
reticky uvažovat o jiném umís-
tění této páteřní stoky, dostává-
me se do problému s existencí 
sítí (voda, plyn, telefon atd.) v 
chodníku u školy, příp. se zása-
hem do opravené vozovky v ul. 
Svat. Čecha, která je majetkem 
Olomouckého kraje, ne Města 
Kojetín. I kdybychom připus-
tili, že někde, někdo najde pár 
miliónů na opravu této vozov-
ky, je technicky dost dobře ne-
možné tady stoku vést.

4. Město Kojetín je si velmi 
dobře vědomé, že kácení ja-
kýchkoliv dřevin je vždy zása-
hem, většinou občanů chápa-

ným negativně. Podoba celého 
projektu nevznikla na stole za 
týden, ale byla  konzultována 
se všemi dotčenými orgány, 
posuzována na výrobních vý-
borech atd. 

Město Kojetín, vědomo si 
své odpovědnosti za stav život-
ního prostředí, přistoupilo k 
tomuto projektu hlavně proto, 
že dojde k výraznému zlepšení 
kvality vod podzemních i v ře-
kách Moravě a Bečvě. Zároveň 
se vší vážností prohlašujeme, že 
v průběhu následujícího období 
zadá Město Kojetín zpracová-
ní studie na řešení ozelenění 
ploch dotčených výstavbou ka-
nalizace. Následně budeme z 
prostředků vlastních, státních, 
krajských i EU realizovat výsad-
bu vhodných dřevin do těchto 

lokalit i na jiná místa ve městě.
Děkujeme všem našim ob-

čanům i návštěvníkům města za 
pochopení při problémech, kte-
ré jim v souvislosti s výstavbou 

kanalizace v Kojetíně vzniknou 
a věříme, že výsledný efekt tato 
negativa bohatě vyváží.

Mojmír Haupt, starosta
Jiří Šírek, místostarosta

Informace pro občany
Otevírací doba pracoviště Kojetín 

Finančního úřadu v Přerově 
pro veřejnost od 16.4.2007 bude:

pondělí a středa 8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hodin,
 tj. otevřeno jen v tzv. úřední dny.

Oznámení
Na prodejně 

Textil Katka 
nám. Míru 81, Kojetín 

je zahájen provoz opravy obuvi.

Komunitní plánování sociálních služeb

Vážení občané,
rádi bychom Vás seznámili s 

novým projektem, který připra-
vuje město Kojetín.

Jedná se o komunitní plá-
nování sociálních služeb.

Pokud Vás informace za-
ujmou a budete se chtít na 
plánování sociálních služeb ve 
Vašem městě podílet, uvítáme 
Váš zájem.

Co je komunitní plánová-
ní sociálních služeb (KPSS)?

Komunitní plánování je 
způsob, jak zjišťovat potřeby 
občanů a podle nich utvářet 
nabídku sociálních služeb. 
Spočívá ve spolupráci a zapo-
jení uživatelů, poskytovatelů a 
zadavatelů (např. obce) sociál-
ních služeb.

Co je cílem KPSS?
Cílem je zjištění potřeb a 

názorů široké veřejnosti (uži-
vatelů) na sociální služby a je-
jich fungování, a aby lidé měli 
k dispozici takové sociální 
služby, které potřebují.

Porovnáním stavu posky-
tovaných služeb, potřeb lidí a 
množství fi nančních prostřed-
ků vzniká v procesu vzájem-
ných konzultací komunitní 
plán. Ten je obecným vyhlá-
šením, jakým směrem se mají 
sociální služby v obci ubírat.

Co získá uživatel a posky-
tovatel, zapojí-li se do komu-
nitního plánování?
 - Možnost podílet se na utvá-
ření celkového systému sociál-
ních služeb, 
 - Příležitost prosazovat vlastní 
zájmy a cíle,
 - Příležitost k navázání nové 
spolupráce,
 - Informace o aktivitách, po-

třebách a trendech v oblasti so-
ciálních služeb.

Kdo se účastní přípravy 
komunitního plánu?

Uživatelé sociálních slu-
žeb — lidé v nepříznivé soci-
ální situaci, kterým jsou služby 
určeny.

Poskytovatelé sociálních 
služeb — organizace, které 
služby poskytují a nabízejí.

Zadavatelé sociálních slu-
žeb — odpovídají za zajištění 
sociálních služeb na přísluš-
ném území. Jsou jimi přede-
vším obce a kraje.

Veřejnost — všichni ostat-
ní zájemci, kterým nejsou so-
ciální služby a jejich fungování 
a poskytování lhostejné a jsou 
schopni aktivně přispět k vy-
tvoření plánu nebo jeho reali-
zaci.

Co je výsledkem komunit-
ního plánování?

Výsledkem je zejména sys-

tém sociálních služeb na míst-
ní úrovni, který odpovídá zjiš-
těným potřebám, reaguje na 
lokální odlišnosti a zajišťuje, že 
fi nanční prostředky vynaklá-
dané na služby jsou efektivně 
využívány.

Děkujeme, že jste tomuto 
článku věnovali Vaši pozornost. 

Splnění cílů projektu je ne-
myslitelné bez aktivní účasti 
těch, kteří mají se sociálními 
službami něco společného, a 
také samozřejmě široké veřej-
nosti. Každý, kdo se bude chtít 
do projektu zapojit a ovlivnit 
jeho průběh a výsledky, je ví-
tán. Pokud tedy chcete „být při 
tom“, navštivte naše internetové 
stránky www.kojetin.cz/kpss.

Více informací o KPSS Vám 
také podá koordinátor KPSS 
- MěÚ Kojetín, Masarykovo 
nám. 20, přízemí, dveře č. 8, 
tel.: 581 277 431.

řídící skupina KPSS

Důvodem kácení stromů je rekonstrukce této kanalizační šachty 
na ulici Sv. Čecha
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Sociálně-právní ochrana dětí

Mateřská škola Kojetín

Málokdo si mohl nevšim-
nout, že v měsíci dubnu se sla-
vily Velikonoční svátky patřící 
k nejstarším svátkům vůbec. 
Hoši se mohli těšit z bohaté vý-
služky a děvčata z vymrskání, 
které jim má zajistit zdraví, píli 
a veselí po celý rok.  V souvis-
losti s velikonočním týdnem 
jsme připravili i činnosti s dět-
mi ve víceúčelové klubovně. 

Na žluté úterý před začát-
kem pašijového týdne jsme, 
a to nejen s děvčaty, tvořili 
velikonoční věneček. K ozdo-
bení vytvořeného základu z 
vrbového proutí nám poslou-
žily nakoupené dekorativní 
předměty (vajíčka, květinové 
ozdoby, mašle, aj.) Výrobní 
postup nebyl složitý, jak potvr-
dili někteří účastníci a snad by 
si jej mohli příští rok zhotovit 

i sami. Věnečky vytvořené dět-
mi vypadaly velice pěkně a děti 
uvedly, že si věnečkem ozdobí 
dveře nebo i okno. 

Na Velký pátek 6.4.2007 
jsme s chlapci vyráběli tatary. 
Z různých důvodů se větší část 
pozvaných chlapců neúčastni-
la, ale ti co přišli, se něco no-
vého naučili a neodešli s prázd-
nou. Tatary jsme pletli z osmi 

vrbových proutků. Na začátku 
se chlapcům zdálo pletení pří-
liš složité. To proto, že svazek 
proutí u držadla tvořeného 
omotávkou byl málo pružný, 
ale vše mělo úspěšný konec. 
Špičky tatarů jsme svázali pro-
vázkem a ozdobili mašlemi, 
jejich počet na tataru dříve 
symbolizoval množství dívek, 
které koledník vymrskal. Na 

závěr bych chtěla poděkovat 
chlapcům, kteří přišli, i přesto-
že podle jejich slov, doma tatar 
mají, ale upletený z drátu. Podle 
tradice má být tatar upletený z 
vrbového proutí utrženého po 
prvním jarním úplňku, proto-
že proutí obsahuje sílu (život), 
která se přenáší z proutku na 
toho, koho chlapec vymrská.

Beseda na téma kouření

Sociálně-právní ochrana 
dětí ve spolupráci se Zdravot-
ním ústavem v Olomouci po-
řádala besedu na téma kouření. 
Beseda proběhla se žáky 3. a 4. 
tříd ZŠ Sv. Čecha. Přednášela 
paní Anna Stojanová, která je 
pracovnicí Laboratorního cen-
tra Přerov. Žákům vysvětlila 
nejen historii vzniku cigarety, 
ale i problémy, které se mohou 
vyskytnout při jejím kouření. 

Paní Stojanová dětem kou-
ření nezakazovala, ale pouka-

zovala na poškození organismu 
kouřením (osoba, která kouří 
bude mít předčasné vrásky, ne-
kvalitní pleť, páchnoucí dech, 
kterým bude odpuzovat nejen 
své kamarády, ale v budoucnu 
i opačné pohlaví). Každý z nás 
má právo říci cigaretě NE! a 
rozhodnout se, zda začne nebo 
nezačne kouřit. Děti se aktivně 
účastnily při odpovídání na do-
tazy pí Stojanové. Např. na ciga-
retách se jim líbí, že se mohou 
prodávat až od 18 let, více od-
povědí padlo na dotaz, co se jim 

na cigaretách nelíbí. Uváděli, že 
nemají rádi, když někdo kouří 
doma, v restauraci nebo venku 
a že kouření způsobuje různá 
onemocnění aj. Žáci se shodli 
s paní Stojanovou na názoru, že 
je lepší s kouřením vůbec neza-
čínat nebo s ním skončit včas.

Na závěr besedy žákům uká-
zala přístroj na měření hladiny 
oxidu uhelnatého v plících člo-
věka a rozdala žákům informa-
ce o internetových adresách, na 
které se mohou obrátit oni sami 
nebo jejich kamarádi a rodiče. 

Adresy :  
www.dokurte.cz 
www.kurakovaplice.cz 
www.nicquitincg.cz
www.prestantekourit.cz
www.nicorette.cz

Kouřící rodiče by měli být 
upřímní a dětem přiznat, že ne-
jsou zrovna dobrým příkladem 
a vysvětlit jim, proč nechtějí, 
aby je dítě v tomto případě ná-
sledovalo. 

Lucie Zlámalová, 
sociálně-právní ochrana dětí

Je za námi duben a s ním i Velikonoce!

Velikonoce jsou tradič-
ní oslavou jara nazývané také 
„svátky jara“. Připomněli jsme 
si je i my v obou mateřských 
školách říkankami, říkadly a 
písničkami. Děti si k Veliko-

nocům nazdobily kraslice, na 
Masarykově náměstí se do vý-
zdoby zapojili také rodiče dětí, 
za což si děti odnesly sladkou 
odměnu. Společně s dětmi jsme 
pak vyzdobili vstupní šatnu  i 
halu obou budov naší MŠ. Tuto 
jarní výstavu ocenili všichni, 
kdo přišli na Den otevřených 
dveří na návštěvu za pohádkou, 
ale také ti, kdo přišli začátkem 

dubna do naší mateřské školy 
k zápisu na školní rok 2007/08. 

Během měsíce dubna pro-
běhly také nutné opravy na na-
šem školním hřišti a konečně 
nám jarní sluníčko dovolilo, 
abychom po dlouhé zimě zase 
vyzkoušeli všechny průlezky, 
klouzačky a pískoviště.

Koncem dubna jsme se s 
dětmi slétli na školním hřišti 

jako čarodějnice. Děti si spo-
lečně s rodiči doma připravili 
košťata a hráli jsme si až do 
oběda!

Zita Čížkovská
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ZŠ  nám. Míru Kojetín
Exkurze na Lidovou hvězdárnu v Prostějově

„Žluťásci“, aneb Mateřinky v pohybu

Ve čtvrtek 12.dubna 2007  
proběhla v Přerově nesoutěžní  
taneční přehlídka dětí z ma-
teřských škol. Akce vypukla 
odpoledne v 16.00 hod., a to 

v sále Městského domu. 
Prezentovalo se zde 13 
mateřských škol z Přero-
va a blízkého okolí. Slav-
nostní zahájení zábav-
ného odpoledne uvedla 
píseň s výstižným ná-
zvem „Kdo si hraje, ne-
zlobí“. Na tuto veselou 
a rytmickou písničku 
si všechny děti zatan-

čily, a to pod vedením sym-
patické moderátorky Lenky 
Sujové, vedoucí sekce tělesné 
výchovy. Atmosféra zcela za-

plněného sálu byla vyjímeč-
ná, děti sklízely obrovský 
úspěch.Všechna vystoupení 
byla skvělá, velmi nápaditá a 
hlavně originální.

Roztleskat „Měšťák“ 
se podařilo také deseti dě-
tem z MŠ z Kojetína. Děti 
se zde prezentovaly s ta-
neční skladbou „Žluťásci“. 
Žlutí motýlci se také roz-
létli 30.4.2007  na podiu  
Sokolovny v Kojetíně a to 
na akci „Sportovec roku 
2006“.

Děkujeme všem dětem za 
reprezentaci Mateřské školy 
Kojetín a přejeme mnoho dal-
ších úspěchů.

Radka Michálková

Vynášeli jsme Moranu

Začátek jara je  ve zname-
ní tradičních lidových zvyků, 

mezi které patří také 
loučení se zimou.

I děti z MŠ na Ma-
sarykově náměstí se 
rozloučily se symbo-
lem zimy – Moranou. 
V úterý 27. 3. jsme se 
vydali přes naše město 
k řece Moravě s fi gu-
rínou Morany, kterou 
jsme potom hodili do 
jejich vod. Při tom 

jsme si zazpívali písničky s jar-
ní tématikou, zavzpomínali si 

na zimu, která sice letos nebyla  
nijak krutá ani bohatá na sníh, 
ale přesto jsme rádi, že je už za 
námi a že přišlo 
tolik očekávané 
krásné jaro, jehož 
začátek jsme vy-
nesením Morany 
oslavili.

Jarní svátky – 
Velikonoce – jsme 
přivítali výzdobou 
MŠ i velikonoční 
výstavkou, kterou 
se svými výrobky 
vytvořili děti a je-

jich rodiče. Děti byly za svou 
práci sladce odměněny.

Nasťa Šírková

14. dubna letošního školní-
ho roku si žáci 5. ročníku naší 
školy vyjeli na  exkurzi do pro-
stějovské  hvězdárny. Měla pro 
ně být možností ověřit si, kolik 
znalostí o vesmíru a hlavně o 
sluneční  soustavě se jim v ho-
dinách přírodovědy podařilo 
získat a také uchovat v paměti, 
získat nové poznatky  a zjistit, 
jak se na hvězdárně vesmírná 
tělesa pozorují.Vedoucí hvěz-
dárny, Dr. Jiří Prudký, nás uví-
tal ve stanoveném čase, tj. v 9 
hodin u vchodu do hvězdárny. 
Zvědavé žáky i s vyučujícími 
usadil do posluchárny.  Násle-
dující téměř hodinu nás velmi 
zajímavým způsobem sezna-
moval s planetami o Pluto 
ochuzené sluneční soustavy a 

s nejnovějšími objevy a foto-
grafi emi pořízenými různými, 
člověkem do vesmíru vyslaný-
mi, průzkumnými zařízeními. 
Přednáška byla zpestřena i sou-
těžemi pro žáky. Ti nejúspěšněj-
ší byli odměněni diplomy. Po 
krátké přestávce jsme vyšli do 
horní části hvězdárny a po od-
sunutí střechy pozorovali dale-
kohledem Slunce. Také jsme se 
dozvěděli, jak se dá dalekohled 
sestrojit a jak  vlastně bezpečně 
Slunce pozorovat. Počasí nám 
přálo, ale žádné zvláštní úkazy 
na Slunci však bohužel zrovna 
pozorovatelné nebyly. Dětem 
se připravený program líbil a 
zdál se zajímavý. Většina z nich 
se na hvězdárně ocitla poprvé 
v životě. O svých dojmech na-

psaly např. toto: 
Nejvíc se mně líbilo, jak jsme 

pozorovali zvětšené Slunce. Ne-
bylo vidět celé, jenom čtvrtka, 
a to byla škoda. Ale moc mě 
zaujala střecha, která se začala 
posouvat, abychom viděli Slun-
ce. Nejzajímavější byly obrázky, 
některé byly takové, jaké jsem 
ještě neviděla.Vypadaly tak, 
jako kdybych seděla v raketě.

 Simona Purová, 5.A

Z Kojetína jsme vyjeli v 8 
hodin autobusem. V 8.45  jsme 
byli v Prostějově. Protože byl 
ještě čas, vytáhli jsme svačiny 
a chvíli si zahráli na hřišti. Na 
hvězdárně se nás ujal pán, kte-
rý nám na promítacím plátně 
ukazoval vesmír. Nejprve nám 

vyprávěl o Slunci, planetách a 
jejich měsících. Pak na modelu 
ukázal pohyby Země a Měsíce. 
Potom následovala přestávka, 
během které jsme si mohli kou-
pit zajímavosti o vesmíru. Sbali-
li jsme si věci a vydali se k dale-
kohledu. Pán nám vysvětlil, jak 
nebezpečné je dívat se přímo do 
Slunce. Otevřel zasouvací stře-
chu a postupně jsme se dívali 
dalekohledem. Když se podívali 
všichni, pomalu jsme sestupo-
vali po schodech ven. Návštěva 
hvězdárny se mi moc líbila a 
doufám, že se tam ještě někdy 
podívám.

Jiří Mlčoch, 5.B

Ivana Panáková, Marta Peprná
                    vyučující 5. tříd
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Týden zdraví  na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha

ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Paragraf 11/55
Dne 23. 

března 2007 se 
na naší škole, 
jako každoroč-
ně, uskutečnila 
soutěž Paragraf 

11/55. Zúčastnili se jí žáci 7., 
8. a 9. tříd. A co je to vlastně 
Paragraf 11/55? Tento projekt 
vyhlašuje Aliance 18. Je to se-
skupení lidí, jejichž cílem je 
dodržování zákona o ochraně 
před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi, který zakazu-
je prodávat tabákové výrobky 
osobám mladším 18 let.

Mezi jednotlivými koly 
soutěže si pro nás žáci naší 

školy připravili vystoupení 
-  ukázky aerobiku, break dan-
ce a scénického tance. Celou 
soutěž moderoval sympatic-
ký Martin Beránek, kterému 
asistovala žákyně 9. A Tereza 
Krejsová.

Vítězné družstvo třídy 9. 
A bude naši školu reprezento-
vat v oblastním kole, které se 
uskuteční 15. 5. 2007 v Koje-
tíně.

Našemu družstvu držíme 
palce!
  Jana Sladká, 

Kristýna Hrouzová, 
žákyně třídy 9.A

DISKO – soutěž časopisu 
Kouzelná škola

KDY?   Ve středu 18.4.2007
KDE?   V tělocvičně školy
KDO?   Jednotlivci nebo dvo-
jice mladší (1.-2. třída) a starší 
(3.-4. třída) kategorie
UVÁDÍ redakční rada Kouzel-
né školy                        

Na obloze se stále častěji ob-
jevovalo hřejivé sluníčko, rtuť 
teploměru začala šplhat do da-
leko příjemnějších poloh a my, 
těšící se na kvetoucí teplé jaro, 
jsme dostali zajímavý nápad. 
Sluneční paprsky nám dodávaly 
novou energii a my jsme cítili 
potřebu ji nějak vybít. Chtělo se 
nám skákat, běhat, tančit … 

A tak nás napadla DISKO 
– SOUTĚŽ. Upoutávku na 
soutěž a její podmínky jsme 
zveřejnili ve školním časopi-
su. Začaly se vybírat písničky a 

připravovat všechny organizač-
ní nezbytnosti. Prostě všechno 
to papírování okolo. A pak to 
najednou bylo tady! Na soutěž 
jsme se všichni moc těšili.

A měli jsme velkou radost, 
že všechni přihlášení soutěžící 
to myslí s přípravou vážně.

Organizace a moderování 
byla naše starost, o hodnocení 
jednotlivých tanečních vystou-
pení jsme poprosili starší ka-
marády z druhého stupně a k 
výborné atmosférě celé soutěže 
přispěli nemalým podílem také 
naši skvěle fandící spolužáci z 
1. až 5. tříd a jejich paní  učitel-
ky a pan učitel.

Těšíme se s Vámi na příští 
ročník DISKO – SOUTĚŽE!

Za Kouzelnou školu 
Mgr. Martina Kopová

Sběrová liga
Dne 3.dubna 2007 se usku-

tečnilo 3. kolo sběrové ligy naší 
školy. Celkem jsme nasbírali 
13 883 kg papíru. Nejlepšími 
sběrači tentokrát byli:
Roman Paprskarz 6.A 664,5 kg
Martin Dostalík 3.B 369,5 kg
Leoš Ptáček 8.B 347 kg
Adéla Mužíková 5.A 312,5 kg
Denisa Topičová 4.A 300 kg

Nikola Topičová 4.A 300 kg
Děkujeme všem žákům, 

kteří se podíleli na naplnění 
4 kontejnerů!!! Poslední kolo 
naší soutěže proběhne 29. květ-
na 2007. V závěrečném hodno-
cení budou tentokrát kromě 
jednotlivců odměněny také 
nejlepší třídy v každé kategorii, 
a to příspěvkem na školní akci.

V letošním školním roce je 
to posedmé, kdy pro naše žáky  
připravujeme Týden zdraví. 
Stalo se pravidlem, že veškeré 

aktivity v tomto týdnu jsou 
zaměřeny na zdraví a to na 
všechny jeho složky, nejen 
zdraví fyzické, zdravou vý-
živu, zdraví psychické, ale i 
zdravé vztahy a zdravé život-
ní prostředí a vše, co k tomu 
patří.

Přestože se tato akce opa-
kuje každý rok se stejným cí-
lem, prostředky k jeho dosa-
žení jsou vždy jiné. Letos jsme 
vsadili na samostatnou práci 
žáků, práci ve skupinách, na 
to, jak umí shromažďovat a 

třídit informace, pracovat s PC, 
internetem, získané informace 
vyhodnotit a zpracovat a dát 
jim určitou formu. Výsledkem 

byly projekty, zpracované na 
určité předem zvolené téma. 

Zatímco žáci prvního 
stupně se zabývali většinou 
tématem zdraví, zdravá výži-
va a zdravé zuby (ale i zde se 
objevilo téma drog, ochrany 
zvířat, ekologie či sportu), žáci 
druhého stupně si vybrali „těž-
ší témata“, např. třídění a vyu-
žití odpadů a vliv prostředí na 
člověka, globální oteplování, 
bezpečnost v dopravě, či v sou-
časné době hodně diskutované 
téma – vliv módy na zdraví, 
bulimie a anorexie.

Každý z projektů byl origi-
nál, všechny práce byly velmi 
hezky zpracovány a bylo patr-

né, že k úkolu přistoupili zod-
povědně nejen žáci, ale i jejich 
třídní učitelé a učitelky. Celý 
projektový den jsme uzavřeli 
závěrečnou prezentací jednot-
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Gymnázium Kojetín
Spolupráce gymnázia s Městskou policií v Kojetíně

livých prací na školním hřišti. 
Všechny projekty budou vysta-
veny a představeny i rodičům 
při příležitosti konzultačního 
dne, který proběhne 24.4.2007.

Protože se blížily Velikono-
ce, svátky jara, bylo nutné se 
řádně rozloučit s „paní Zimou“, 
čehož se ujali žáci 1. stupně a 

spolu se svými staršími spolu-
žáky vynesli ve středu Moranu 
a přivítali hrami v přírodě jaro.

To, jak a proč se slaví Veli-
konoce, je našim žákům také 
dostatečně známo, protože 
každoročně pořádáme i „Den 
velikonočních tradic“. V ten-
to den provoní školu vůně 

mazanců, perníčků, jarních 
pomazánek a zeleninových 
salátů. O tradici Velikonoc u 
nás či v Anglii se mohou žáci 
seznámit prostřednictvím 
projektů, které pro ně v tento 
den připravili starší spolužáci. 
Hoši si na velikonoční pon-
dělí připravili tatary, menší 

děti určitě udělaly radost ma-
minkám drobnými výrobky a 
kraslicemi. Žáky zaujala i vý-
roba keramických drobných 
dárků, velikonočních přáníček 
či oplétání sklenic drátem.  

Miluše Štefanová
Jana Dočkalová

Také v letošním roce velmi 
úspěšně pokračuje spolupráce 
gymnázia a městských stráž-
níků – velitele městské policie 
Jiřího Hübnera a jeho kolegy 
Roberta Zedníčka. Na podzim 

minulého roku se usku-
tečnil první blok besed 
žáků nižšího gymnázia 
(od primy do kvarty) na 
předem stanovená témata 
– od zásad bezpečného 
chování, chování na po-
zemních komunikacích až 
po odpovědnost mládeže 
za trestné činy.

Letos pokračují stráž-
níci ve druhém bloku 
výchovných besed, dopl-

něných o zajímavou projekci 
fi lmů s problematikou drog, 
obchodu s bílým masem, ná-
silí. Poučují studenty o nebez-
pečném působení neseriozních 
agentur či lidí, kteří lákají na 

skvělou práci nebo kurzy do 
zahraničí. 

Pro starší studenty (1. až 4. 
ročník) vedou strážníci kurzy 
sebeobrany. Tyto šestihodino-
vé bloky jsou přímo součástí 
hodin tělesné výchovy. V břez-
nu začala už druhá část prak-
tického nácviku sebeobrany, a 
to jak u chlapců, tak u dívek. 
Výuka probíhá s přihlédnutím 
k právním otázkám obrany a 
je doplněna o příklady z pra-
xe, strážníci reagují na dotazy 
a podněty. Studenti se tedy učí 
nejen bránit, ale i rozlišovat ta-
kové termíny, jako je například 
nutná obrana či krajní nouze. 
Tato forma výuky je vítána a 
má u studentů velký pozitivní 
ohlas. 

Spolupráce bude v září po-
kračovat – nejbližším pláno-
vaným společným projektem 
gymnázia a policie je letní vý-
chovně-vzdělávací a adaptační 
kurz v Buchlovicích. Zúčastní 
se ho studenti budoucího 1. 
ročníku a kvinty a bude plný 
tvůrčích aktivit, pohybu a po-
znání. 

Srdíčkový den  
3. dubna 2007
Vybralo se: 13.028 Kč.
Dobrovolníci prodáva-

li refl exní pásky a oslovovali 
dárce v Kojetíně, Němčicích a 
Chropyni. Výtěžek sbírky po-
užije Občanské sdružení „Ži-
vot dětem“ na pomoc dětským 
oddělením nemocnic v České 
republice a dětským zaříze-
ním, která pečují o nemocné a 
handicapované děti, a to na ná-
kup přístrojové a zdravotnické 
technologie a na rekonstrukci 
a zlepšení prostředí těchto od-
dělení.

Děkujeme dárcům i všem 
studentům, kteří se charitativ-
ního dne zúčastnili.

Chtěli bychom  touto ces-
tou Městské policii v Kojetíně 
poděkovat a doufáme, že nám 
a těmto aktivitám zůstane na-
kloněna.

Marcela Dejdarová
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Akce na květen
7. – 30. 5. 2007
Výukové programy z oblasti výchovy k zodpovědnému part-
nerství a sexuálnímu zdraví
-  pro žáky základních škol a gymnázia Mikroregionu Střední
 Haná

15. 5. 2007
Oblastní kolo Paragraf 11/55 – Sokolovna Kojetín
-  vědomostní soutěž  5-ti členných týmů žáků 6.-9.tříd
-  o postup do krajského fi nále budou soutěžit družstva Gym-
 názia Kojetín, ZŠ nám. Míru Kojetín, ZŠ  Klenovice, ZŠ Troub-
 ky nad Bečvou a ZŠ Prostějov.

18. - 20. 5. 2007
„Kunčický pedál“
-  víkend s koly pro rodiče s dětmi na chatě „U smrku“ v Kunčicích

Městský dům dětí a mládeže

19. 5. 2007
Výlet zájmového kroužku Šikulka do Vyškova 

26. 5. 2007
„Radovánky ve Stříbrnicích“
-  zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče, soutěže, atrak-
 ce, pestrý program.

28. 5. 2007
Krajské kolo Paragraf 11/55 – Sokolovna Kojetín
-  vítězné družstvo získá kromě odměn i dvoudenní pobyt 
 v Praze s návštěvou Senátu Parlamentu ČR, plavbou na
 parníku s programem a dalšími překvapeními.

Léto s Domečkem9. - 14. 7. 2007
„Léto na zámku“ Luhačovice (od 6. třídy)
- Výtvarná, keramická a taneční sekce, po-
znávání lázeňského města.

16. - 20. 7. 2007
„Prázdninové  rekordy“ Kojetín a okolí 
(od 1.třídy)
- Týdenní příměstský tábor, sport, hry, vý-
lety.

21. - 28. 7. 2007
„O zlatého kapra“ Tovačov (pro dětské 
rybáře)
- Každý účastník musí vlastnit povolenku 
k odchytu. Celotáborová soutěž.

11. - 24. 8. 2007
„Rytíři kulatého stolu“ Nejdek údolí Ra-
díčka (stanový tábor pro děti od 1. třídy)
- Staň se jedním z rytířů, kteří ví, co zna-
mená čest, přátelství a odvaha.

20. - 24 .8. 2007
„Expedice Archeo“ Kojetín a okolí
- Příměstský tábor, možnost přihlásit se i 
na jednotlivé dny - soutěže, hry, výlety.

Akce, které se konaly
28. 3. – 23. 4. 2007 proběhlo dvanáct výukových programů 

zaměřených na práci s keramickou hlínou pro děti mateřských 
škol, školní družiny a základní školy.

30. 3. 2007 proběhlo školní kolo vědomostní soutěže „Para-
graf 11/55“ na Gymnáziu Kojetín. Soutěže se zúčastnilo 5 pěti-
členných družstev. Prokázat znalosti z oblasti práva, obhájit svůj 
názor na daný problém před obecenstvem a porotou, odstranit 
špatné zákony a nahradit je novými, během časového limitu po-

stavit za pomoci plastového pohárku, 10 papírů, izolepy a 5 slá-
mek, co nejvyšší věž a v neposlední řadě odhadnout věk fi gurantů 
a říct, kterým z nich by soutěžící prodali tabákové výrobky. Věřte, 
že to nebylo mnohdy jednoduché. Ale družstva se se všemi úkoly 
poprala na výbornou.

Prvenství a postup do oblastního kola si vybojovalo modré 
družstvo ve složení Karel Beneš, Pavel Francínek, Ivan Jarmer, 
Luděk Otta a Tomáš Šestořád.
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7. 4. 2007 se v Prostějově v Domě kultury „Duha“ konala sou-

těž plastikových modelářů. Po mnohaleté tradici se sešly oprav-
du špičkové modely. Děti z MěDDM Kojetín nezůstaly stranou a 
zaslouží si oprávněnou pochvalu. Ve svých kategoriích se umís-
tili: Rudolf Kalovský s „Pauze IV“. na 10. místě, Kryštof Skřipec s 
„P-51“ na 8. místě, Mirek Mikulík s „Mi-24“ na 5. místě, Honzík 
Matoušek s „Bf 109“ na 4. místě. Je to úspěch o to větší, že děti jsou 
začátečníci a na jednotlivých soutěžích získávají cenné zkušenosti.

Oslavili jsme Den Země

Podrobnosti o této soutěži najdete na www.pv72.webgarden.cz.
Miloslav Ševeček

vedoucí ZK plastik.modeláři

12. - 15. 4. 2007 sedm účastníků získalo osvědčení o absolvo-
vání kurzu „Zdravotník zotavovacích akcí“, který proběhl ve spo-
lupráci s ČČK Přerov. Funkci zdravotníka na táborech, školách v 
přírodě aj. zájmových aktivitách mohou vykonávat po dobu 4 let.

MěDDM Kojetín ve spolupráci s Měs-
tem Kojetín, fi rmou EKOKOM, Hasič-
ským záchranných sborem Olomouckého 
kraje se sídlem v Kojetíně a Přerově, fi r-
mou TECHNIS s r. o., Gymnáziem Koje-
tín, ZŠ nám. Míru, ZŠ Sv. Čecha a Českou 
pojišťovnou v Kojetíně připravil pro děti, 
žáky a studenty všech škol a veřejnost 
Mikroregionu Střední Haná, „BAREVNÝ 
DEN“.

V pátek 20. dubna jste mohli u kašny 
na Masarykově náměstí soutěživou for-
mou třídit odpad, prohlédnout si vozový 
park HZS a Technisu s. r. o. Kojetín, vy-
robit si ekologického motýla nebo hmyz, 
vyzkoušet si svou obratnost na sportov-
ních stanovištích.

ZŠ Polkovice a třídy 4.A, 5.A a 5.B 
ZŠ Sv.Čecha Kojetín, které vyrobily ori-
ginální boxy na odpad - „Petkožrouty“ a 
„Papírožrouty“, získaly diplom a sladkou 
odměnu přímo z rukou pana místosta-
rosty. Vyrobené exponáty jsou vystaveny 
na chodbě u odboru životního prostředí 

MěÚ Kojetín. U kašny děti malovaly kří-
dami na chodník na téma „Příroda kolem 
mě“.

V parku před ZŠ Sv. Čecha byli žáci II. 
stupně ZŠ a gymnázia seznámeni s „pta-
čími“ kamarády, kteří žijí u nás, zapojili se 
do měření obvodu kmene, obvodu koru-
ny a skupinky žáků sledovaly a zapisovaly 
dopravní zatíženost ulice Svat. Čecha.

Od 8.30 do 12.00 hodin projelo ulicí: 
37 kamionů, 98 nákladních automobilů, 1 
autobus, 82 dodávek, 7 traktorů, 2 motor-
ky, 9 multikár, 336 osobních automobilů, 
7 cisteren. Celkem dopravní zátěž čítala 
579 vozidel. Nejvyšší dopravní zatíženost 
byla od 8.30 do 9.00 hod. a od 10.30 do 
11.00 hod.

ZŠ nám. Míru Kojetín připravila pro 
děti MŠ a prváky „Přírodovědnou stez-
ku“. Děti si zde mohly vyzkoušet roztřídit 
do barevných boxů odpad, přiřadit mlá-
ďátko ke zvířecí mamince, roztřídit, kte-
rá zvířátka patří do ZOO, která babičce 
na dvorek a která žijí ve volné přírodě. 

Nejtěžším úkolem bylo poskládat barvy 
duhy.

Pro žáky a studenty, kteří se blíže 
zajímají o přírodu, byla určena cesta na 
Cholerák, kde pod odborným dohledem 
a výkladem Věry Trávníčkové a Martiny 
Výtiskové, sledovala jednotlivá družstva 
základních škol a gymnázia dřeviny v 
okolí vod, poznávala rostliny, odchytávala 
plankton, luštila kvizy za pomocí obráz-
ků. K velmi zajímavým patřilo i povídání 
o rybníku a jeho obhospodařování.

Tyto zkušenosti mohli členové jed-
notlivých družstev využít v přírodověd-
ně ekologické postupové soutěži MŠM-
TV s názvem “Zelená stezka - Zlatý list“. 
Místní kolo soutěže proběhlo ve čtvrtek 
26. dubna 2007 v areálu střelnice a okolí 
rybníka „Na hrázi“. Jednotlivá stanoviště 
prověřila znalost dětí ze zoologie, botani-
ky, ekologie, ochrany přírody, mineralo-
gie, geologie, astronomie a meteorologie.

Marie Beránková

Barevný den

Zelená stezkaCholerák
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Kam za kulturou 
Květen 2007

Expozice muzea:
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY stálá roční výstava

Výstava z díla ak. sochaře 
STANISLAVA HLOBILA st.

ak. sochaře STANISLAVA HLOBILA ml.
Výstava otevřena do 31. května 2007

Putovní výstava Tisíc tváří ženy
Výstava otevřena od 7. května do 15. června 2007

Galerie VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 - 17.00 hodin, 

so, ne po tel. domluvě

HOLT NĚKDO TO RÁD HOT
Dlouho očekávaná premiéra divadelního souboru 

Hanácká scéna při MěKS Kojetín
2. května 2007 ve 20.00 hodin, Sokolovna Kojetín

vstupné 40 Kč

CIMBÁLOVÁ MUZIKA RÉVA
pořad pro žáky ZŠ nám. Míru Kojetín

9. května 2007 v 8.15 hodin, Sokolovna Kojetín

HVĚZDY, HUMOR, MÓDNÍ SHOW
Modely fi rmy Jaal, modelky Moniky Žídkové, moderátor Petr 
Stebnický z TV Nova, objeví se zde král popu Michael Jackson 
a na závěr vystoupí travesti skupina Šemeron (Madona, Cher, 

Csáková, Zagorová, Tina Turner a další...)
11.května 2007 ve 20.00 hodin, Sokolovna Kojetín, vstupné: 100 Kč

Víkendová pohádka pro děti ve volné dny
FERDA MRAVENEC

Divadlo Genus Brno
13. května 2007 ve 14.30 hodin, Sokolovna Kojetín, vstupné: 30 Kč

AUSTRÁLIE
Cestopisná přednáška - Pohodáři Kopřivnice

14. května 2007 v 8.15 a 10.15 hod, Sokolovna Kojetín

KONCERT ZUŠ KOJETÍN
16. května 2007 v 16.00 hod, Sokolovna Kojetín

PEKELNÝ KLUBOVÝ 
PODVEČER S VAVŘOU - TECHNO

Torin, Funsmaker, Luxus, Louis, Čad a další
18. května 2007 v 19 hodin, peklo Sokolovny Kojetín

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU 
MUZIKOU DUBINA

s cimbálem až do rána, dobré vínko a písničky
25. května 2007 v 19 hodin, sál VIC Kojetín, vstupné: 50 Kč

Červen 2007

Prodejní výstava naivních, lehce erotických 
obrazů Lady Hamerníkové z Třebíče

Výstava otevřena od 25. června do 10. srpna 2007
Galerie VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 - 17.00 hodin, 
so, ne po tel. domluvě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VIC 
SPOJENÝ S VÍTÁNÍM LÉTA

po celý den přístup do všech galerií a expozic zdarma!
Na nádvoří od 16 hodin program - taneční vystoupení, 

mažoretky, pohádka pro děti, soutěže...
1. června 2007, celý den, Vzdělávací a informační centrum 

Kojetín, Masarykovo nám. 8

PEKELNÝ KLUBOVÝ PODVEČER 
S KUCOU

8. června 2007, 19 hodin, peklo Sokolovny Kojetín

NUMERO PIO - HIP HOP FEST
23. června 2007 ve 20.00 hodin, Sokolovna Kojetín
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Městské kulturní středisko pořádá 
ve spolupráci s CK Marion Tour tyto zájezdy:

Podkarpatská Rus - Lvov
4. - 8. května 2007, cena 4550 Kč

Vídeň - španělská jezdecká škola (Hofb urg s drezůrou Lipicánských koní, centrum 
Vídně, Prátr)
5. května 2007, cena 460 Kč

Súl´ovské skaly (pěší tura)
12. května 2007, cena 410 Kč

Vídeň - zámek Schönbrunn (prohlídka zámku, centra Vídně, Prátr, park Augarten)
19. května 2007, cena 460 Kč

Pražská botanická zahrada - Skleník Fata morgana
26. května 2007, cena 460 Kč

Po stopách císařovny Sisi
26. května 2007, cena 520 Kč

Zámek Hof - Moravské pole (Dolní Rakousko, zámek Hof, město Hainburg, Pet-
ronell, zámek Rohrau)
2. června 2007, cena 560 Kč

Vrátná Dolina - Jánošíkovy diery (pěší tura)
9. června 2007, cena 460 Kč

Muzikál Jack Rozparovač - Divadlo Kalich Praha
9. června 2007, cena 1060 Kč

Muzikál Angelika - Divadlo Broadway Praha
9. nebo 16. června 2007, cena 1060, 860, 710 Kč (vstupenka, doprava, průvodce)

Krakov - Velička
16. června 2007, cena 730 Kč

Tulln - Květinový veletrh - Rakousko
25. srpna 2007, cena 760 Kč

Severní Maďarsko
28. - 30. září 2007, cena: 3500 Kč

Bližší informace a přihlášky: Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 
1033, 752 01 Kojetín, tel: 581 76 20 46, 774 001 405

Z kroniky MěKS
Opět jsme  pro nejmenší připravili víkendo-

vou pohádkou. Naše pozvání přijalo 15. dubna 
2007 divadlo  - Řád červených nosů z Blatnice 
pod Svatým Antonínkem a do Kojetína přivezlo 
pohádku Tři prasátka a vlk. Ve velmi moderním 
zpracování klasické pohádky s písničkami opět 
dobro zvítězilo nad zlem.

V pořadí už dru-
hý benefi ční večer pro 
Kappa-Help Přerov 
ve spolupráci s MěKS 
Kojetín se uskutečnil 
20.4. 2007 v pátek. Tak 
jako na první akci, nej-
dřív byly v plánu ka-
pely, tentokráte opro-
ti minulé párty, kde 

hrály tři, to byly čtyři. Poté návštěvníky do rána 
provedla čtyřka Dj´s. Akci první zahájili místní 
SKINNED ALIVE, druzí z poloviny místní GO-
SPEL OF THE FUTURE. Třetí se na to vrhli SEE 
YOU IN HELL z Brna a koncertní šňůru dokončili 
RISPOSTA taktéž z Brna. Po malé přestavbě pro-
storu určeného k hraní, zmizely aparáty kapel a ob-
jevily se gramofóny a mixážní pulty a do svých vi-
nylových desek se opřeli Dj´s. Hrálo se až do rána a 
během několika hodin se vystřídali Dj Funsmaker, 
Dj Lenzy, Dj Sid W a Dj Flash. Akce se zdařila, je-
nom návštěvnost mohla být o něco vyšší.

Poděkování zaslouží slečna ředitelka Hana 
Svačinová za svoji vstřícnost a ochotu, všichni 
co pomáhali při organizaci a chodu akce a v ne-
poslední řadě také ti kteří podpořili tento pro-
jekt svou návštěvou.

Pokud se chcete dozvědět něco víc o organi-
zaci Kappa-Help, zde uvádím kontakt na webové 
stránky: www.kappa-help.cz                          Kari 
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Městská knihovna v Kojetíně
Ještě jednou – projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

V březnovém čísle „Ko-
jetínského zpravodaje“ jsme 
informovali o zajímavém celo-
státním projektu, do kterého se 
zapojila řada knihoven, včetně 
té naší kojetínské.

V článku bylo mimo jiné ře-
čeno, jak důležité a smysluplné je 
společné čtení s malými dětmi, i 
jak velký význam má ve vývo-
ji dítěte kniha – ať už se jedná 
a rozvoj řeči, myšlení, fantazie, 
paměti či obrazotvornosti, nebo 
obohacování o nové vědomosti 
či vzorce morálního chování.

Vztah ke knize lze pěstovat 
už od nejútlejšího věku: „Exis-
tují knížky-hračky, které se dají 
vzít do vany při koupání, kníž-
ky textilní, se kterými malé dítě 
zachází stejně jako s textilními 
či plyšovými hračkami. Knížky 
mají nejen obrázky, ale i jedno-
duchý text. Dítě si tak může vy-
tvořit vztah ke knížce už v době, 
kdy ani nechápe, co knížka je. To 
nejdůležitější ale je – že se má 
setkávat se čtením – s hlasitým 
předčítáním. Každý den by měl 
končit čtením či vyprávěním po-
hádky, říkadel, básničky. Měl by 
to být rituál, kdy se zklidní dítě 
i rodič a společně stráví hezkou 
chvilku u knížky. Televizní ani 
rozhlasové večerníčky nenahra-
dí intimitu společné chvíle, kdy 
mezi dvěma lidmi – dítětem a 
jeho „dospělákem“ proběhne 
sdílení krásného – veselého i 
smutného, napínavého i poetic-
kého – bez rozptylujících a ruši-
vých elementů.

Prostě večerní čtení by se ne-
mělo vynechat. Dítě je pak vní-
má jako stejně důležitou součást 
života, jako jsou jídlo, hygiena, 

pracovní povinnosti…“
...říká tajemnice Svazu kni-

hovníků a zároveň pracovnice 
oddělení vzdělávání Národní 
knihovny ČR Zlata Houšková 
(citováno z časopisu Betynka).

Na otázku, kdy by mělo dítě 
přijít do knihovny poprvé, Zlata 
Houšková odpovídá : „Ideální 
je, když dítě chodí do knihov-
ny již v předčtenářském věku 
jako návštěvník, třeba s rodiči, 
kolem třetího až čtvrtého roku, 
ale klidně si může zvykat i dří-
ve. Knihovna se stane důvěrně 
známým prostředím, je bezpeč-
ná, přátelská a pěkná. Dítě se 
sem pak snadno vypraví samo 
už jako začínající čtenář.“

K objevování světa knih 
malým dětem může rodičům 
jako inspirace posloužit řada 
zajímavých knih, jako např. 
kniha J.Silbergové „Hrajeme si 
s nejmenšími.“

Autorka, zkušená učitelka a 
vychovatelka, doporučuje začít 
s předčítáním už přibližně od 9 
měsíců věku dítěte : ...“Ukažte 
na některý obrázek a vysvětlete, 
co na něm je. Jestli budete uka-
zovat stejný obrázek vícekrát, 
naučí se dítě názvy předmětů 
nebo osob.“...

„Zeptejte se dítěte : „Kde 
je…?“ Dívejte se, zda na obrá-
zek ukáže. Nechte dítě, aby chy-
talo, pouštělo a obracelo stránky 
leporela. Tento druh zkoumání 
světa buduje cestu pro dobrou 
řeč, čtení a také pro příjemné 
chvilky vaše i dítěte.“ …

12 měsíců : ...“Čtení nebo 
vyprávění příběhů napomáhá 
rozvoji mozku a způsobuje, že si 
dítě bude spojovat knihy s tím, 

co má vůbec nejraději – s vaším 
hlasem a blízkostí“…

„Podporujte batole v tom, 
aby si hrálo s knihami s vy-
stouplými obrázky,, které se dají 
ohmatat, a s knihami vyrobe-
nými z látky, plastu či pevného 
kartonu (leporela).“…

„Zpívejte dětské říkanky, 
uveřejněné v knihách.“ …“Při 
čtení měňte hlas, dělejte grima-
sy, které vzbudí zájem dítěte.“ 
...“Dítěti čtěte často, ale vždycky 
jenom chvilku.“ ...

15 měsíců : ...“Je čas na pří-
běh“...“Chcete-li zvýšit zájem 
dítěte, nahraďte jméno dítěte v 
knize jménem svého dítěte“….

18 měsíců : ...“Slova, slova, 
slova…“ …“Obrázky z knih a 
časopisů mohou být skvělým 
zdrojem témat pro rozhovor. 
Nechte dítě, aby si jeden z ob-
rázků vybralo a něco vám o něm 
řeklo, nebo si sami  k němu vy-
myslete jednoduchý příběh.“…

24 měsíců: „Učíme se bás-
ničky“...Dvouleté děti jsou vel-
mi vnímavé. Něco uslyší a už 
začnou sdělené ukládat do pa-
měti, obzvlášť pokud je to spo-
jeno s pohybem.“

30 měsíců : ...“Říkejte bás-
ničku s dítětem. Dramatizujte 
a pokuste se příběh zahrát. Je to 
příjemný a zábavný způsob, jak 
dítě naučit jazykovým doved-
nostem“...

33 měsíců : …“Čtení pří-
běhů dítěti pomůže prodloužit 
dobu, po kterou dokáže udržet 
pozornost“…

Městská knihovna má ve 
svých fondech řadu knih, kte-
ré mohou takto inspirovat ro-
diče i prarodiče malých dětí a 

také spoustu knih, vhodných 
ke čtení s malými dětmi. Velmi 
oblíbená jsou zvuková leporela 
nebo leporela s posuvnými ob-
rázky, říkadla, krátké pohádky.

Řada maminek (nebo ba-
biček, sem tam i nějaký tatínek 
nebo dědeček) s předškolními 
dětmi knihovnu navštěvuje, jak 
dokládají i přiložené fotografi e.

Zájem malých dětí o knihy a 
četbu se snaží podporovat také 
školní družiny při základních 
školách. Pravidelně společně 
knihovnu navštěvují a umož-
ňují tak dětem zvykat si na pro-
středí knihovny a četbu jako na 
něco samozřejmého.

Pracovnice knihovny pro 
tyto děti také připravují besedy 
o knihách.

Ve spolupráci s Mateřskou 
školou Kojetín připravila knihov-
na cyklus besed – předčítání pro 
malé předškoláky. Uskutečněné 
akce byly velmi milé, pracovni-
ce dětského oddělení byla velmi 
překvapena jejich soustředěnos-
tí a zájmem. Nejvíce nás ovšem 
potěšil fakt, že zhruba polovina 
dětí se hlásila, že jim doma rodi-
če a prarodiče také čtou. A tak si 
myslíme, že to s tím čtenářstvím 
dětí u nás nebude zase tak špat-
né, jak to někdy různé průzku-
my uvádějí.

Hana Divilová
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Anketa
Dne 25. dubna jsme se ptali občanů v ulicích města Kojetín třemi otázkami na spokojenost s prací úředníků (úřednic) na MěÚ Koje-
tín. Otázky zněly: 
1) Jak jste spokojen(a) s prací úředníků (úřednic) na MěÚ Kojetín?
2) Vyhovují Vám úřední hodiny (hodiny pro veřejnost)?
3) Využíváte služby elektronické podatelny?

Uherková Marie, Kojetín
1)  Nemám žádné problémy.
2)  Vyhovuje, jenom se neměl rušit Finanční úřad.
3)  Ne, nevyužívám

 
   
Kočička Petr, Kojetín
1)  Hrozně..V jakém smyslu? 
 V dobrém...
2)  Vyhovují.
3)  Ne, nevyužívám.

 
   
Nakládal Luděk, Kojetín
1)  Dobře.
2)  Snad ano.
3)  Ne. 

Vaculová Marie, Kojetín
1)  Abych řekla pravdu - jsem
2)  Ano, úplně to stačí
3)  Ne, nevyužívám, s PC neumím...
 

Šlampová Simona, Kojetín
1)  těžká otázka, neboť jsem úřednice 
 sama, momentálně na mateřské 
 dovolené... Nechci to nějak 
 komentovat...
2)  Ano.
3)  Zatím ne.

Svačinová Hana, Jurmanová Alena

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Někteří spoluobčané mě 

potkávají a ptají se, zda ješ-
tě jsou v Kojetíně skauti. A 
já odpovídám „ano“. Můžete 
se podívat na naši vývěsku v 
Tyršově ulici, kde se dozvíte, 
co děláme. K tomu, co již stihl 
v jarních měsících oddíl dětí 
z Kojetína i oddíl z Uhřičic, 
bych chtěl napsat pár infor-
mací.

Již v pátek – 9.března se 
několik skautek s doprovodem 
jelo podívat na noční dravce. 
O těch vypreparovaných i ži-

vých pořádala přerovská or-
nitologická stanice zajímavou 
přednášku při příležitosti akce 
„Soví noc“.

V sobotu – 17. března se v 
areálu skautské základny po-
řádala úklidová brigáda, (viz 
přiložené fotky) kde se dospě-
lí střediska spolu se staršími 
dětmi chopili motyky, rýče a 
lopaty a odklízeli pozůstatky 
listí po zimě i hlínu po navá-
žení okolo plotu u koupaliště. 
Také se u hřiště pokácely dva 
nefunkční ovocné stromy a 

zasadily čtyři smrčky, jako po-
čátek přírodního plotu mezi 
hřištěm a koupalištěm. Mladší 
děti, pod dozorem vedoucího, 
se vydaly sejmout vyvěšené 
budky na stromech, určených 
k pokácení pro rekonstrukci 
kanalizace ve městě. Součas-
ně prováděly na stávajících 
budkách každoroční jarní vy-
čištění. Přestože bylo chladné 
počasí a hrozily deštivé pře-
háňky, se akce podařila a 12 
dětí i 9 dospělých bylo se svojí 
prací spokojeno.

Hned o týden později 
– 24.března se uskutečnilo 
„Skautské vítání jara“ aneb 
„Hledání jarního klíče!“. Pro 
děti z oddílů i jejich kamará-
dy bylo připraveno odpoledne 
plné soutěžení a her. Na 14 sta-
novištích musel každý účast-
ník splnit „náročný“ úkol, aby 
dostal „Indicii“ a po vepsání 
do šifry na kartičce mu vyšlo 
hledané „heslo dne“. Jednotli-
vé úkoly byly různě zaměřené. 
Někdy více záleželo na hbitos-
ti (třeba u gumové pavučiny), 
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Nyní dělejme něco pro své zdraví

někdy na vědomostech ( třeba 
na přírodní Kimovce) a někdy 
na šikovnosti i štěstí (napří-
klad u hodu na terč).    

Touto akcí jsme chtěli ne-
jen připomenout již uplynulý 
„první jarní den“, ale hlavně 
rozpohybovat mladé i star-
ší členy a už natrvalo zahnat 
případný zimní spánek. Podle 
spokojenosti dětí a přítom-
ných rodičů, se nám tento cíl 
splnil.

V termínu velikonočních 
prázdnin, tedy 5. – 7. dubna, 
se vlakem vydalo z Kojetína i 
Uhřičic 12 dětí a 6 dospělých 
na táborovou základnu „Pod-
hradí“ v Týně nad Bečvou, 
kde se ve srubu ubytovali. Po 
krátkém předání informací 
k objektu a  bezpečnostních  
pokynů následoval připravený 
program.

Do rukou nám nahrála 
sama příroda, když nám po-
slala pěkné teplé a slunečné 
počasí po celé tři dny. Proto 
se většina aktivit i her kona-

la venku na loukách a v lese. 
Jen noci a rána byla chladná 
a proto se dopolední i večerní 
programy raději konaly v sále, 
kde bylo (díky topení v krbu) 
příjemné teploučko. A co se 
všechno dělo? Tak například 
se děti naučily několik nových 
her, jako je „dekomlat“, „lov 
divokých prasat“, „penízko-
vá“ či „řekni, co znáš“. Také si 
zahrály oblíbené Ringo, pře-
hazovanou a přetahovanou, 
„stromovou honičku“ i lesní 
schovávanou. Samozřejmě, 
že nesmělo chybět odpolední 
a večerní zpívání, kdy nám 
všem pomáhala „držet notu“, 
svoji hrou na kytaru, vedou-
cí Martina. A protože „nejen 
hrami živa je skautka“ a za dva 
dny budou Velikonoce, naučily 
se všechny přítomné také zdo-
bit kraslice různou technikou. 
Počínaje zdobením pomocí 
přírodnin, ubrouskovou tech-
nikou, klasickým malováním 
barvami a konče ozdobou z 
barevných písků, vyrobením 

papírového zajíčka či proutě-
ného vajíčka. 

Dalo by se jistě ještě napsat 
spoustu dalších aktivit, které 
se stihly za ty 3 dny, ale bez 
ochotných „dospěláků“ by se 
nic nekonalo. A tak jim všem 
chci tímto poděkovat.

Poslední akce v dubnu  byla 
tuto sobotu – 21.dubna, a to 
účast na akci s názvem „Den 
země“ v Prostějově, kam jsme 
odjeli vlakem. Na hlavním ná-
městí se pořádaly hry se zamě-
řením na ekologii. Také jsme 
viděli vystoupení katů, diva-
delní vystoupení, ekojarmark, 
výstavku hendicapovaných 
zvířat i obojživelníků a shlédli 
jsme promítané fi lmy o příro-
dě prostějovska. Po krátkém 
odpočinku v parku a svačině 
jsme za slunečného počasí od-
jeli domů. Tentokrát nás neby-
lo mnoho, jen 14 dětí a 2 ve-
doucí. Ale podle usměvavých 
a spokojených tváří myslím, že 
si výpravu všichni „užili“!   

Už teď však máme naplá-

nované další akce. V květnu a 
červnu to budou dvě výpravy 
pod stany a jednodenní po-
chod z Tesáku na Hostýn, k 
uctění památky Dr. Plajnera. 
A  samozřejmě nesmí chybět 
letní tábor, který tentokrát 
konáme společně se skauty ze 
střediska Přerov na okraji vo-
jenského prostoru Libavá. A to 
budou zajímavé hlídky!

Za kolektiv vedoucích napsal
Výtiska Antonín , vedoucí střediska

Každý čtvrtek 18.30 – 19.45 
v tělocvičně ZŠ Sv. Čecha pro-
bíhá cvičení dostupné všem, 
kteří mají zájem o své zdraví, 
štěstí atd.

Čínské dechové cvičení či-
gong a taičičuan jsou překrás-
né perly v široké paletě čín-
ských tradičních přírodních 
metod a mají podnes velkou 
popularitu u lidí všech profe-
sí i v letech stáří. Toto umění 
chrání mysl i tělo před nemocí 
(prevence), může pomoci za-
stavit nemoc, vede k dlouho-
věkosti, radosti a štěstí, kráse 

mysli, těla a to je prokázáno 
odvěkou praxí.

Při cvičení taičičuanu se 
nepotřebuje fyzická síla nebo 
rychlost a tak je toto umění 
dostupné všem: starým i mla-
dým, ženám i mužům, zdra-
vým i nemocným.

Cvičení taičičuanu se do-
poručuje všem a obzvláště 
těm, kteří dost své pracovní 
doby prožijí na nohou nebo v 
sedě. Zdravotníci, pracovníci 
osvěty a kultury, umělci růz-
ných směrů, sportovci různých 
disciplín, lidé z rekreace a růz-

ných metod a cvičení mohou 
nalézt užitek při cvičení taiči-
čuanu. Taičičuan se může cvi-
čit kdykoliv a kdekoliv a není 
k tomu třeba žádné zvláštní 
vybavení ani prostor. Výsled-
kem pravidelného cvičení je 
hluboká relaxace mysli, těla, 
kterou lze těžko slovy popsat. 
Toto umění působí pozitivně 
a posiluje kosti a klouby, čin-
nost a pohyblivost šlach a sva-
lů, pomáhá krvi a výživným 
složkám dostat se do každé 
části relaxovaného těla, regu-
luje funkce nervového systé-

mu, odstraňuje stres a vede 
k bilanci a rovnováze funkcí 
vnitřních orgánů, metabolis-
mu, imunologickému systému 
atd. Cvičení těla, mysli a de-
chu pro správný oběh krve a 
kvalitu krve, což je základem 
zdravé a správné mentální a 
fyzické aktivity, správné funk-
ce mozku, vyvážené, klidné 
funkce emocí, silné vůle a roz-
hodnosti dobrého zdraví. 

Život je pohyb. Těšíme se 
na Vás.
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Zpravodaj ukazuje vzácnou podobu života města
V nedávném čase jsem si 

dovolil psát do Zpravodaje 
Kojetína o „městečku“, jak rád 
jej navštěvuji (více jak 5 roků) 
a jak se mi zamlouvají mnohé 
zdejší podniky (zařízení),  akce 
v nich, lidé usmívající se, vlídní 
pracovníci... Dodal jsem, že i 
zde vážení občané si při jejich 
hovorech zachovávají lidskou 
kulturu společenského chování 
a to přes některé negativní jevy, 
které se ve městě objevují, či v 
posledním čase objevily (jak 
bylo u mého příspěvku správně 
komentováno vzácným před-
stavitelem obce a redakce). 
Děkuji dnes touto cestou za 
zveřejnění mého příspěvku o 
městečku. Ano, je tomu tak, ale 
nechci a nechtěl jsem opome-

nout, a to dnes touto cestou ko-
nám zdůrazňuji a vyslovuji, se 
vší úctou a spokojeností to, že 
by byl takový Zpravodaj (jako je 
Kojetínský) stále tím nejčteněj-
ším v místě, v okolí, eventuálně 
v okrese a kraji. Opět vyslovu-
ji otevřené stanovisko: má své 
(nepřeženu) vysoké obsahové 
kvality (texty a fota). Ano viděl 
jsem, četl mnohé jiné Zpravo-
daje (bez urážek ostatních), 
ale prohlašuji, že odpovědní 
členové ve spolupráci s měst-
skými představiteli, tvoří jádro 
obsahu tohoto Vašeho Zpravo-
daje, za což všem i touto cestou 
vyslovuji mé uznání a potěšení 
coby „Amatérský literát“. Tyto 
výroky ke Zpravodaji nemám 
jenom já, ale slýchám podobně 

hovořit všeliké náhodné obča-
ny ve vašem okolí či na Tova-
čovsku a Dubsku. Jsem osum 
roků členem poesie „Violka“ 
Prostějov, kde se členové klubu 
seznamují (dostává se jim Váš 
Zpravodaj do rukou) a takto 
mnozí o něm, o představených 
redakce, ale i o přispívajících, 
či mnohých autorů příspěvků 
výrazně pochvalně hovoří. Tak 
tedy je opětný můj dík a uzná-
ní a snad hovořím, za všechny, 
kteří rádi čtou Váš Zpravodaj, 
patří Vám vydavatelé a předsta-
vitelé městečka Kojetín. Patří 
Vám toto mé uznání, za kvali-
ty jeho vydávání a to každého 
měsíčního čísla. Kolektiv členů 
poesie „Violka“ Prostějov, ve 
kterém působí na 20. členů, se 

rovněž takto vyjadřují s velkým 
obdivem (pěkná fotodokumen-
tace, zajímavá aktivní činnost 
společenských organizací, škol 
a ostatních institucí). Mějte stá-
le vážení členové celé redakce a 
ostatní představitelé městečka, 
aktuální témata, která čtenáře, 
občany, vždy zaujmou. Přeji celé 
redakci mnoho zdarů a úspě-
chů v takovém to působení, pro 
dobrou mysl, zájmy pro občany, 
v literárním životě městečka..

A jak jsem v posledním 
příspěvku o Kojetíně psal: mu-
sím se opakovat, že kdo nevěří 
mému stanovisku, kupujte si a 
přesvědčte se o těchto faktech 
Kojetínského zpravodaje!

S pozdravem   
Jaroslav Střelák 

Vždycky dbej…

1. Pravdu, víru, četnost, vždy člověče, si na zemi chraň,
 ony patří od počátku světa Tobě, jsou života zbraň.
 v práci, v rodině, mezi přáteli, je v každý čas užívej,
 jejich neposkvrněnost, zásady, při bolu, či pohodě,
 vždy na srdci měj.

2. Ta výzva, patří dnes Tobě, milý Juniore,
 by slova a všechny smutky, při práci, či zábavě,
 nevnášely v život ze seniory,
 žádné nepokoje.

 Dbej společně, dnes, a v další časy,
 by ony zásady, vždy přinášely nám všem, více a více,
 pro život, radostí a krásy.

Jaroslav Střelák

Domove

1. Slunce svit, a přírody krása-to byla,
      co prvá po zrodu očka má spatřila.
      Z kolébky domova, jsem pokukoval,
      Život můj-do let, se jen pohupoval.

2. Je to vesnička Hanácká, útulná, prostá,
      která mně vítala do lůně domova, co by hosta.
      Je to ten domov můj životní příbytek,
      co vší té krásy v sobě má-jako na záhonku kvíteček.

3. Prožitý čas, tou nejhezčí vzpomínkou na domov,
      už mi jen zbývá,
      on nejen bolů, ale i pohody-vždy v sobě skrývá.
      Srdce mé, zůstává šťastné a miluje domov svůj,
      Českého domova, važ si potomku-člověče, on je přec,
      tvým rodištěm-jenom Tvůj.
       

Jaroslav Střelák
 

- Čím toužíš vlát ?
- Snad večerem
v kterém se nedospíme zimy
abychom prsty zmodralými
stínali konce v něm

- Čím toužíš bdít ?
- Snad usínáním
do něhož by mi tvoje ústa
pod křídly noci snesla na sta
tušených svědectví

- Čím toužíš znít ?
- Snad slovy tvými
jež by mi v hrdle vyzpívala
proč duše má se té tvé vzdala
nad zlými lekníny

- Čím toužíš hřát ?
- Snad tvojí dlaní
co by mě skryla před lunami
nocí rozpuklých mezi námi
a pod rotundami

Klára Goldstein 
Konzervatoř EA Kroměříž

LÁSKO, KDE TĚ MÁM HLEDAT…
Hrana dialogu                                                                                                                                                                                                                       
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Severská labuť zpěvná si zamilovala Moravu 
aneb Labutí manželský trojúhelník v Kojetíně

Labutě zpěvné jsou oby-
vateli severu Evropy. Na zimu 
migrují jižněji. V České repub-
lice se tito ptáci objevují pravi-
delně prakticky každou zimu, 
ale přesto patří k vzácným za-
toulancům. Celkový počet u 
nás zimujících labutí zpěvných 
se odhaduje na zhruba deset 
jedinců. 

Výskyt mimo zimu a obdo-
bí migrace je u nás naprostou 
raritou. Doslova ornitologic-
kou senzací se však stala labuť 
zpěvná, která se již rok zdržuje 
na různých místech Moravy. 
Jak mohou ornitologové vědět, 
že se jedná o stále stejného ptá-
ka? Vědí to s naprostou jistotou, 
protože tato labuť je označena  
žlutým plastovým límcem s 
kódem 7R42. Díky tomuto 
označení se je možné dovědět 
i leccos z jejího dřívějšího ži-
vota. Je to samička a byla ozna-
čena již jako dospělá 19.1.2006 
na zimovišti v Dolním Sasku 
v severním Německu. U nás 

byla poprvé zjištěna 
ornitology 16.4.2006 
na Hradeckém ryb-
níku v Tovačově. 
Po dvoutýdenním 
pobytu se objevila 
poblíž  Bzence, ale 
v polovině května se 
vrátila opět do To-
vačova. Pak prožila 
nějakou dobu v Baš-
ňově na Kroměříž-

sku. Její zimní výskyt byl letos 
zaznamenán na Šumpersku, v 
únoru se zdržovala na Hradec-
kém rybníku u Tovačova a nyní 
je již přes měsíc na rybníku Na 
Hrázi v Kojetíně.  

Jak nás ujistil koordinátor 
značkování labutí v Německu, 
pan Axel Degen, jedná se o je-
diný zaznamenaný dlouhodobý 
pobyt labutě zpěvné tak daleko 
na jihovýchod. A to jsou jich 
pomocí značkovacích límců 
sledovány stovky. Ostatní ptáci 
byli podle očekávání zazname-
náni kromě Německa hlavně 
ve Finsku, Švédsku a Polsku. 

Dospělá labuť zpěvná se 
velikostí a barvou opeření ni-
jak neliší od naší labutě velké a 
drobné odlišnosti v siluetě těla 
laik prakticky vůbec nezaregis-
truje. Přesto existuje jeden vel-
mi nápadný rozdíl. Ten spočívá 
ve zbarvení zobáku, který je u 
starých ptáků vpředu černý a 
u hlavy žlutý. Žlutá barva vy-
bíhá na obou stranách zobáku 

klínovitě dopředu. U nás běžně 
žijící labuť velká má oranžo-
vě červený zobák s nápadným 
černým hrbolem u čela. 

Samice zdržující se Na 
Hrázi se vyznačuje i zvláštním 
chováním. Projevuje totiž sna-
hu o páření se samcem labutě 
velké, doprovázenou výrazný-
mi hlasovými projevy. Pár „na-
šich“ labutí se spolu se samicí 
zpěvné labutě zdržuje často na 
břehu rybníka, labuť zpěvná je 
však daleko aktivnější při do-
provázení samce labutě velké. 
Sleduje ho doslova 
při každém pohybu 
a obsazuje i vybu-
dovanou hnízdní 
podložku v ráko-
sině. Celé chová-
ní jakoby směřuje 
ke snaze zkřížit se 
mezi sebou. Zdů-
razňujeme, že jde o 
zcela kuriózní jev, 

ani ze světové literatury dosud 
neznámý. Dosud byl popsán 
kříženec mezi oběma druhy z 
umělého chovu v USA.

Uvidíme, jak se bude la-
butí trojúhelník vyvíjet dál, 
každopádně jde o velmi zají-
mavé chování i výskyt nejen v 
českém měřítku, a to i přesto, 
že nám snaha samice labutě 
zpěvné leccos připomíná i v 
lidských vztazích. 

  Jiří Šírek, Adolf Goebel

TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN 
V KOJETÍNĚ

Neděle 3. června 2007 od 13.00 hodin
Areál střelnice v Kojetíně

Program:
soutěže

vystoupení dětí z Kojetína 
ukázky vojenské a hasící techniky 

bojové umění
občerstvení pro děti i dospělé

SRDEČNĚ ZVE MO ČSSD KOJETÍN

Kalendárium - květen 2007
2. květen 
Narodil se Petr Janda, český hudební skladatel a zpěvák. Spo-

luzakladatel skupiny Olympic, jedné z nejdéle existujících hudeb-
ních skupin v České republice. (1942). (65 let).

4. květen 
V Rakousku (a tedy i v Čechách) byla zrušena doživotní vo-

jenská služba. Tento  krok  přispěl výrazně k modernizaci rakous-
ké armády. (1802). (205 let).

7. květen
Narodil se Jan Herben, český historik, novinář a spisovatel. 

Působil v několika redakcích, publikoval články týkající se pro-

blémů v mnoha oblastech života. (1857). (150 let).

8. květen
Narodil se Vincenc Kramář, český historik umění, odborník 

na soudobé moderní umění, vytvořil sbírku francouzského ku-
bismu, která je dnes součástí Národní galerie v Praze. (1877). 
(130 let).

10. květen
Bylo vydáno Obnovené zřízení zemské. Tato zemská ústava 

mj.posílila moc panovníka na úkor stavů a tím byla zahájena cen-
tralizace habsburského soustátí. (1627). (380 let).
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13. květen
Narodil se Georges Braque, francouzská malíř, jeden ze zakla-

datelů kubismu. Jeho dílo je ozdobou mnoha světových galerií, 
zachovány zůstaly obrazy, kresby i plastiky. (1882). (125 let).

15. květen
Narodila se Madelaine Albrightová, americká politička čes-

kého původu. Ve správě USA zastávala několik postů, vrcholem 
byla funkce ministryně zahraničních věcí. (1937). (70 let).

16. květen
Narodil se Mehmed III. Spravedlivý, turecký sultán. Zastánce 

expanze osmanské říše do Evropy, protagonista tzv. dlouhé války 
s Habsburky. (1567). (440 let).

20. květen
Charles Lindbergh odstartoval k rekordnímu letu z amerického 

na evropský kontinent. Za 33 hodin a 29 minut překonal jako první 
letec na světě Atlantický oceán bez mezipřistání. (1927). (80 let).

22. květen
Zemřel Konstantin I. Veliký, římský císař. Jeho význam spo-

čívá v toleranci křesťanství, které uzákonil Milánským ediktem. 
(337). (1670 let).

 

23. květen
Narodil se Carl Linné, švédský přírodovědec, botanik a lékař. 

Systematizoval odborná názvosloví rostlin a živočichů, z nichž 
většina platí dodnes.(1707). (300 let).

26. květen
Zemřel Karel Kramář, český politik. Významná postava boje 

za státní suverenitu. První předseda československé vlády. (1937). 
(70 let).

27. květen
Byl proveden atentát na Reinharda Heydricha (zemřel 4. červ-

na). Důsledkem této úspěšné akce bylo období heydrichiády, kru-
tého teroru ze strany okupační moci. (1942). (65 let).

29. květen
Narodil se John Fitzgerald Kennedy, americký státník, prezi-

dent USA. Cílem jeho politiky byla stabilizace poměrů na světové 
scéně. Zemřel na  následky atentátu v Dallasu. (1917). (90 let).

(Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2007).
Řez

Církev československá husitská
Náboženská obec KOJETÍN

  2.5.2007 Středa – duchovní péče o děti od 13,30 ve škole (ZŠ Sladovní ul., 5.tř.) a od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
  3.5.2007 Čtvrtek – I. májová pobožnost v rámci biblické hodiny od 18,00 hod. na faře
  6.5.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
  9.5.2007 Středa – duchovní péče o děti od 13,30 ve škole (ZŠ Sladovní ul., 5.tř.) a od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
10.5.2007 Čtvrtek – II. májová pobožnost v rámci biblické hodiny od 18,00 hod. na faře
13.5.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
16.5.2007 Středa – duchovní péče o děti od 13,30 ve škole (ZŠ Sladovní ul., 5.tř.) a od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
17.5.2007 Čtvrtek – III. májová pobožnost v rámci biblické hodiny od 18,00 hod. na faře
20.5.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
23.5.2007 duchovní péče o děti od 13,30 ve škole (ZŠ Sladovní ul., 5.tř.) a od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
24.5.2007 Čtvrtek –  IV. májová pobožnost v rámci biblické hodiny od 18,00 hod. na faře
27.5.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
30.5.2007 Středa – duchovní péče o děti od 13,30 ve škole (ZŠ Sladovní ul., 5.tř.) a od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
31.5.2007 Čtvrtek - V. májová pobožnost v rámci biblické hodiny od 18,00 hod. na faře

S láskou a v lásce na setkání s Vámi se těší
Církev československá husitská

Program setkání v květnu 2007

BUĎME JAKO VČELY
Mystik praví toto: „Když budete hledat, zjistíte, že to láska a ne vědomosti, vás spojuje s existencí, s Bohem. Ne bohatství, ne moc, ne sláva 

– s existencí vás spojuje láska. A vždycky, když cítíte lásku, jste nesmírně šťastní, protože se k vám dostává víc a víc života..
Ježíš a vůbec všichni velcí duchovní mistři jsou jako včely. Včela létá a hledá v údolí krásné květiny. Pak se vrací a tancuje před svými 

přítelkyněmi extatický tanec, čímž jim sděluje, že objevila nádherné údolí plné květin. „Pojďte, pojďte za mnou.“ Ježíš je přesně jako včela, 
jenž nalezla původní zdroj života – údolí plné krásných květin, květů věčnosti. Vrací se a tancuje kolem vás, aby vám předal poselství: „Pojďte 
za mnou..“

Když se to pokusíte pochopit a začnete hledat v svém nitru, zjistíte, že největší význam má láska, že je tou nejpodstatnější věcí ve vašem 
bytí. Nenechte ji vyhladovět. Pomáhejte jí růst, aby z ní mohl vyrůst mohutný strom: aby si ve vás mohli najít úkryt nebeští práci; aby si ve 
vaší lásce mohli odpočinou znavení poutníci; abyste se mohli o svoji lásku dělit;  abyste mohli být jako ta včela. Pak se můžete v extázi dělit 
s lidmi o to, co jste objevili.“

„Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově!“ Matouš 21,9
Jiří Pleva
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Ze sportu
Skončila další sezona oddílu stol. tenisu TJ Sokol Kojetín

Jaká byla? Skončila podle předpokladů? Čekali jsme více?
A družstvo v krajské soutěži po celkem dobře odehrané podzimní části mělo reálnou šanci, vůbec nepředpokládalo, že by mělo mít 

problémy s udržením v soutěži, neboť hrálo více utkání v domácím prostředí. Ovšem těsné prohry náš oddíl přiblížily k sestupovým 
starostem. Ani 10. místo a 36 bodů nestačilo. Proti jiným sezonám se nám skýtá možnost udržení nebot´, A družstvo sehrálo celkem 
22 utkání v nich 5 vyhrálo, 4 remizovalo a 13 prohrálo. 

Výsledky jednotlivých hráčů:
sehrál vyhrál prohrál

Jakub Odehnal 80 47 33
Bohdan Malý 76 42 34
Vlast. Orság 56 25 31
Lukáš Prokeš 72 23 49
Tomáš Zitka 70 21 49

Konečná tabulka soutěže:
1. Tech. Chropyně 22 19 2 1 273:123 62
2. Nov.Svět Olomouc 22 13 4 5 236:160 52
3. Spar. Šternberk 22 14 2 6 221:175 52
4. Spar. Lutín 22 12 3 7 221:175 49
5. Sok. Ondratice 22 11 4 7 201:195 48
6. Mez. Mohelnice 22 11 2 9 197:199 46
7. Sok. Čechovice 22 8 4 10 178:218 42
8. Sok. Tovačov 22 7 4 11 187:209 40
9. Sok. Dřevohostice 22 5 5 12 175:221 37

10. Sok. Kojetín 22 5 4 13 172:224 36
11. Mor. Beroun 22 3 5 14 162:234 33
12. Sig. Hranice 22 4 1 17 153:243 31

Je paradoxem, že naši hráči vyhráli více utkání s družstvy s horní poloviny tabulky. B družstvo v regionálním přeboru I. třídy sehrálo 
opět svůj standard a umístilo se na 3 místě. Letošní přebor ovládl SK Přerov D, který loni sestoupil z krajské soutěže. 

Výsledky jednotlivých hráčů:
sehrál vyhrál prohrál

Jiří Kilhof 96 63 33
Vlast. Orság 96 59 37
Jar. Huťka 100 56 44
Luděk Vrtěl 104 51 53
Martin Pištělák 12 8 4

Staří hráči tohoto družstva si stále udržují svou výkonnost a stále patří k nejlepším v okrese. C družstvo v letošním roce hrálo také I. 
třídu Regionálního přeboru a po celkem slušném podzimu v jarní části zklamali a budou sestupovat zpět do II. třídy.

Výsledky jednotlivých hráčů:
sehrál vyhrál prohrál

Old. Frühbauer 120 55 45
Peter Dujava 88 47 49
Mir. Florián 104 36 68
Jar. Štrunc 88 19 69
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Konečná tabulka I. třídy:
1. SK Přerov D 26 24 0 335:133 74
2. Sok. Lipník C 26 19 4 279:189 68
3. Sok. Kojetín B 26 13 9 271:197 61
4. Sok Přerov E 26 15 4 263:205 60
5. Sok. Lipník B 26 11 8 251:217 56
6. ŠSK Hranice 26 12 4 250:218 54
7. Sok. Buk B 26 11 6 242:226 54
8. Tech. Chropyně 26 9 8 229:239 52
9. Sok. Dolní Újezd 26 10 3 220:248 49

10. SDH Hlinsko 26 8 3 211:257 45
11. Sok. Brodek 26 7 3 207:261 43
12. Sok. Opatovice 26 6 4 192:276 42
13. Sok. Kojetín C 26 5 2 178:290 38
14. Sig. Hranice C 26 2 2 148:320 32

D družstvo hrálo III. třídu Regionálního přeboru a umístilo se na 4.místě, výsledky tohoto družstva ovlivňovalo to v jaké sestavě 
zápasy hrálo. V tomto družstvu se vystřídalo celkem 7 hráčů, z toho 2 dorostenci.

Jednotlivé výsledky:
sehrál sehrál vyhrál prohrál
Martin Pištělák 90 82 8
Zdeněk Horák 96 61 35
Jan Zítka 44 27 17
Rud. Frydrych 96 37 59
Mir. Svobodník 52 25 27
Rich. Vrba 6 2 4
Frant. Rajz 6 2 2

V tomto družstvu byl su-
verénní Martin Pištělák, který 
prohrál pouze 8 zápasů a úspěš-
ně zaskakoval i v B družstvu, 
kde uhrál 50 utkání. Výsledky 
ovlivňovalo i to, že  hrál i Jan 
Zítka, který je pracovně v Pra-
ze. Doufáme také, že barážové 
utkání naše družstvo zvládne a 
zůstane v krajské soutěži i pro 
příští sezonu.

Barážové utkání se Soko-
lem Horní Živoříce se nekona-
lo, neboť toto mužstvo utkání 
vzdalo a tak naše A družstvo 
zůstává v krajské soutěži i pro 
příští sezonu.

Tečku za letošní sezonou 
oddílu stolního tenisu udělal 
XI. Ročník Memoriálu Rudolfa 
Silnouška. Tohoto ročníku se 
zúčastnilo 12 hráčů oddílu. Pro 
různé omluvy se nezúčastnil 
Huťka, Vrtěl, Frühbauer O. a 
Štrunc. Proto byl turnaj sehrán 
ve dvou skupinách po 6 hrá-

čích a čtyři první postoupili do 
závěrečného pavouka. 1. sku-
pinu vyhrál Jakub Odehnal a 
druhý mladý Jakub Frühbauer. 
Všechny boje byly velmi vy-
rovnané, že nikdo nebyl bez 
porážky.

Celkovým vítězem se stal 
Jakub Odehnal, druhý byl To-
máš Zítka a třetí Vlasta Orság 
všichni členové A družstva. 
čtvrtý byl Peter Dujava. Jakub 
Odehnal se tak přiřadil k dosa-
vadním 10 vítězům Memoriálu 
Bohdan Malý 5krát, Jiří Kilhof 
3krát a Orság a Vrtěl jednou.

Turnaj byl dotován, jako 
každoročně, dárkovými cena-
mi. Vítěz dostal do držení pu-
tovní pohár a první tři hráči 
medaile. Oddíl děkuje sponzo-
rům za věcné ceny, které daro-
vali pro tento turnaj. Městský 
úřad Kojetín, Technis Kojetín, 
Pekárna Zádruha Kojetín, Sta-
vební spořitelna Liška p. Kilhof, 

Jelínek Trading Kojetín, NA-
VYS Bystřice pod Hostýnem, 
VAŠINA strojírenská Bystřice 
pod Hostýnem a Florián Mi-
roslav Němčice nad Hanou. 
Tímto podnikem defi nitivně 
skončila letošní sezona oddílu, 
která skončila celkem úspěšně. 
A družstvo se udrželo v krajské 
soutěži, B a D družstva byla na 
předních místech ve svých tří-
dách jen C družstvo na I. třídu 

nestačilo a sestoupilo do II. tří-
dy, co bude pro nás výhodou, 
že nemusíme mít pevné sou-
pisky a hráči můžou fl uktuovat 
ze třídy do třídy. 

Vedení oddílu přeje všem 
hráčům mnoho úspěchů do 
další sezony a doufá že bude 
stejně úspěšná jako letošní.

 Zdeněk Mrázek 
  předseda oddílu
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Firma Propal,spol. s r.o.
Kroměřížská 181
752 01 Kojetín

 tel.: 602 738 616

nabízí dopravu AVIA:

přistavení a odvoz kontejnerů a uložení na skládku
hmotnost 4t

 
AVIA doprava písku, kameniva, hmotnost 4 t

 
LIAZ doprava písku, kameniva, hmotnost 9 t

Luděk Vašíček
nabízí

elektro-montáže, opravy a revize 
vyhrazených el. zařízení a hromosvodů

Mobil: 774 420 262
E-mail: ludekvasicek@seznam.cz

Inzerce

Prodám DB 3+1, 61 m2, 

zděný, po částečné rekonstrukci, 
v Kojetíně. RK-NE. 
Telefon: 582 334 828

Z XI. ročníku memoriálu Rudolfa Silnouška



strana 23Číslo 5/2007

Kojetínský  zpravodaj

Společenská kronika
Dne 21. dubna 2007 nás opustila

univ. prof. PaeDr. Jana BERDYCHOVÁ, CSc.
rozená Dudíková, kojetínský rodačka.

Celý svůj život zasvětila práci pro společnost jako učitelka, vědecká pracovnice, cvičitelka a autorka pohybových skladeb pro 
hromadná vystoupení.

Do posledních chvil svého života si zachovala plnou duševní svěžest.
                                                                                                  Čest její památce!                                                                   Redakční rada KZ

Vzpomínky

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 22. 5. 2007 si připomeneme 1. výročí úmrtí

 paní Boženy Novákové, rozené Staňkové
S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Poděkování
Dne 13. dubna 2007 se konalo poslední rozloučení s mým manželem Rudolfem v obřadní síni Městského hřbitova v Kojetíně. Byl 

to první obřad se zpopelněnými pozůstatky v této obřadní síni. Byl velmi vkusný a dojemný s proslovem, recitací a hudbou. V přítom-
ných smutečních hostech zanechal hluboký zážitek.

Moje vřelé poděkování vyslovuji manželům Bartákovým z pohřební služby.
          D. Karpelisová
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Probouzející se jarní příroda u Kojetína na fotografi ích Jiřího Šírka


