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Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci

Kojetínská rehabilitace se dočkala

komplexní rekonstrukce a byla dne

10.5.2001 slavnostně zkolaudová-

na.

Tato investiční akce v celkové výši

4.000.000,- Kč byla financována

z rozpočtu města Kojetín, fondů

EU a státního rozpočtu. Kromě

běžných rehabilitačních služeb bu-

dou moci toto zařízení využívat ob-

čané Kojetína a okolí také jako sau-

nu, solárium, vířivé koupele a ma-

sáže. Na přiložených fotografiích

jsou ukázány některé části rehabi-

litace, jak vypadaly na jaře 1999.

Přiložena je ukázka nového pro-

vozu - velká a malá vířivka. Na

spodní fotografii vidíme slavnost-

ní přípitek z kolaudace této stavby

v budově polikliniky.
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CO PŘINESE NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ?

Mimořádné zasedání zastupitelstva města

Den dětí v Kojetíně

Vážení přátelé,

MO ČSSD Kojetín Vás srdečně zve na tradiční
DEN DĚTÍ, který se koná v neděli 3.6. 2001 od
13:00 hodin v areálu střelnice v Kojetíně.

Jako obvykle je připravena :
- řada soutěží, vystoupení dětí z Kojetína
- nejrůznější atrakce pro děti
- bohatá tombola a občerstvení pro všechny

Dne 10.června 2001 vstoupí v platnost nový jízdní řád ČD.

Jeho zvláštností je, že doba platnosti bude 18 měsíců, tj. do

14.prosince 2002. Termín změn jízdních řádů se poprvé

v historii přesouvá v celé Evropě z období přelomu května a

června na konec roku. Důvodem této změny je financování

veřejné osobní dopravy.

Nyní několik poznámek ke změnám na tratích Přerov - Brno

a Kojetín - Valašské Meziříčí. V dálkové dopravě byla zrušena

dvojice rychlíků 430/431 „Petrov“ Brno - Košice - Brno. Ve

směru do Brna byl tento vlak nahrazen rychlíkem 662 „Ro-

žmberk“ Bohumín - Plzeň ( s příjezdem do Kojetína v 5.50

hod., který poveze skupinu přímých vozů Košice - Přerov -

Brno. V opačném směru bude rychlík „Petrov“ nahrazen rych-

líkem 663 „Rožmberk“ Plzeň Přerov (s příjezdem do Kojetína

v 22.16 hod.), který pojede denně a poveze skupiny přímých

vozů do Bohumína a Košic. Noční rychlík 666 Bohumín -

Plzeň (s odjezdem v 1.55 hod. z Kojetína) je zrušen bez náhra-

dy. Na trati Valašské Meziříčí - Kojetín byl zrušen spěšný vlak

1642 Ostrava - Kojetín ( s příjezdem do Kojetína v 10.39

hod.), který byl nahrazen osobními vlaky.

V regionální dopravě zůstává rozsah jízdního řádu stejný jako

je rozsah jízdního řádu 2000/01. Časové polohy osobních

vlaků zůstávají přibližně stejné jako v současném jízdním řádu.

Na závěr jeden tip pro vás. Osobní vlak 4061 s odjezdem

Podstatou celostní medicíny je posouzení zdravotního stavu

člověka v souvislostech. Organismus je jeden celek, kde nedo-

konalá činnost jednoho orgánu způsobí celý řetězec reakcí. Je

proto důležité najít příčinu zdravotní poruchy, která způsobila

oslabení. Organismus je obvykle zatěžován vlivy jedů z život-

ního prostředí, průmyslu (těžké kovy, plísně, viry, chemické

látky, radioaktivita ...) a stresy. Nezbytným předpokladem léč-

by je proto očista - detoxikace těla. Odstraněním všech jedo-

vatých látek se v organismu nastartuje samouzdravovací pro-

ces, který je přirozenou vlastností celého organismu.

Bezbolestné testování unikátním přístrojem SALVIA z vý-

z Kojetína v 6.41 hod. pokračuje z Přerova každou sobotu jako

spěšný vlak 1703 do Jeseníku. V lednu a únoru jezdí tento

přímý vlak i v neděli, v období mezi vánočními svátky a novo-

ročními svátky jezdí denně. Na Ramzovou přijíždí v 9.07 hod.

Pro zpáteční cestu lze využít spěšný vlak 1706 Jeseník - Přerov

s odjezdem z Ramzové v 15.13 hod. s přestupem v Přerově na

rychlík 734, který přijíždí do Kojetína v 18.01 hod.
Bureš Jindřich, Ing.Procházka Vladimír

PŘÍRODNÍ OČISTA TĚLA PODLE CELOSTNÍ MEDICÍNY MUDR. JONÁŠE

zkumu MUDr. J. Jonáše určí toxickou zátěž a také stanoví

ze 130 druhů speciálních preparátů vhodný druh k jejímu od-

stranění. Testování je vhodné i pro děti.

Takto se lze přírodní cestou zbavit plísní, akné, ekzémů, aler-

gií, zánětů dutin, zánětů střev, chronických bolestí hlavy, zad,

následků stresu....

Měření provádí a preparáty dodá I.Bartůšková, Fučíkova 672,

Chropyně, (0634/ 356 432).

Blíže se můžete seznámit s řízenou detoxikací  spolu s před-

vedením přístroje dne 13.června 2001 v 17 hodin v Sokolov-

ně Kojetín.

Hned dvakrát se sešlo Zastupitelstvo města Kojetín na mimo-

řádném zasedání a to 19. dubna a 3.května 2001, kdy hlavním

bodem obou těchto jednání byl návrh správce konkurzní podsta-

ty, JUDr. Lumíra Vaculíka , na odkoupení bývalého hotelu Pivo-

var do majetku města.

Po prohlídce objektu a zjištění skutečného stavu nemovitosti,

rozsáhlé diskusi a zvážení všech stanovisek k předloženému návr-

hu zastupitelstvo nakonec většinou svých hlasů schválilo odkoupe-

ní hotelu Pivovar do majetku města za kupní cenu 3.150.000,-Kč.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
města

Vážení spoluobčané,

zvu Vás na zasedání Zastupitelstva města Koje-
tín, které se koná v úterý 19.6.2001 od 15.00 ho-
din v sále Sokolovny. Na programu bude mimo
jiné stav v přípravě a realizace investic, zpráva o
činnosti firmy Technis, prodej pozemků a prio-
ritních akcií.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města
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Mladí hasiči v Kojetíně

V soboru 16. 6. 2001 se v 9:00 hodin
sjede do Kojetína 30 požárních druž-
stev dětí z Moravy, aby navzájem po-
rovnali své schopnosti ve III. kole sou-
těže v požárním sportu mladých ha-
sičů v rámci MORAVSKÉ HASIČSKÉ
JEDNOTY.

Přijďte se podívat na stadion Slavoje
Kojetín, co všechno umí naše děti a
současně povzbudit kojetínské druž-
stvo.

Provozní doba Rehabilitace v Kojetíně

Po 6.30-17.00

Út 6.30-16.30

St 6.30-17.00

Čt 6.30-17.30,

Ordinace MUDr. Koudelkové 13.00-17.30

Pá 6.30-14.00

Po telefonickém objednání je možno využívat
saunu, solárium, masáže a vířivou vanu.

Provozní doba sauny:

Po 13.00-17.00 - sauna muži
Út 13.00-16.30 - sauna ženy
St 13.00-17.00 - sauna muži
Čt 13.00-17.30 - sauna ženy
Pá 15.00-17.00 - společná nebo individuální

sauna
So - individuální sauna dle telefonického

objednání

Veškerá zařízení na rehabilitaci je možné navštívit i mimo provozní dobu
vždy po telefonické objednávce.

Brablíková Leona, rehabilitace d

Hypotetické

tajné podzemní chodby
na Tovačovsku a v Pomoraví

v publikaci

Záhady nikdy nekončí

s psychotronikou při pátrání po pod-
zemních chodbách, pohřešovaných a

podezřelých osobách.

Poznej tajemné podzemí svého
bydliště a okolí.

Knihu vydal Region Věrovany pod ve-
denín JUDr. Krempla.

Publikaci je možno
získat na MěÚ
v Kojetíně - Ing. Šírek

HODINÁŘSTVÍ LASOVSKÝ
Komenského nám.50, KOJETÍN

• PROVÁDÍME OPRAVY HODIN A HODINEK
SE ZÁRUKOU

• PRODEJ HODINEK ORIENT AUTOMAT,
Q + Q, MPM, BRILLIANT,

záruční i pozáruční servis zajištěn
• FOTOLAB SBĚRNA - při zakoupení

filmu vyvolání zdarma
• NOVĚ ZAVEDEN PRODEJ OBRAZŮ

! V ČERVNU 10 % SLEVA
PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ NAD 500,-KČ !
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Rozhovor s Ing. Josefem Droběnou, předsedou Agrodružstva Morava Kojetín

Kojetín se nachází v typické ze-
mědělské oblasti hanácké rovi-
ny, kde odedávna generace na-
šich předků hospodařily na orné
půdě a využívaly úrodné půdy.
V současnosti nejvíce zeměděl-
ské půdy obhospodařuje na
Kojetínsku Agrodružstvo Mora-
va, jehož předsedu Ing. Josefa
Droběnu jsme požádali o rozho-
vor do červnového čísla Kojetín-
ského zpravodaje.

Pane předsedo, mohl byste na-
šim čtenářům v kostce předsta-
vit podnik, který řídíte?

Agrodružstvo Morava je podnikem

zabývajícím se klasickou zemědělskou

výrobou v řepařské výrobní oblasti.

Kromě 250 ha, kde pěstujeme cuk-

rovku, se zabýváme především výro-

bou obilovin, zejména potravinářské

pšenice, sladovnického ječmene a

kukuřice na zrno. Z technických plo-

din pěstujeme ozimou řepku, mák a

druhým rokem slunečnici. V oblasti

živočišné výroby je hlavním předmě-

tem naší činnosti chov prasat se spe-

cializací na rozmnožovací chov na

farmě Křižíky, se stavem 140 pras-

nic. Celkem chováme 300 prasnic a

plemenný materiál, který produkuje-

me prodáváme do okresů Kroměříž,

Přerov, Prostějov, Uherské Hradiště

a někdy také vyvážíme na Slovensko.

Kvalitu Vašeho plemenného ma-
teriálu jsem mohl velmi dobře
posuzovat ve svém bývalém za-
městnání, jako pracovník pleme-
nářské firmy. Jak si s jeho kva-
litou stojíte dnes?

Snažíme se neustále udržovat i zvy-

šovat kvalitu produkovaných prasni-

ček, kříženek plemene bílé ušlechtilé

a landrase. Výhodou je, že náš mate-

riál doplňujeme obnovou ze šlechti-

telského chovu Milotice nad Bečvou,

který je zárukou tradičně vysoké kva-

lity prasniček. Náš materiál se vyzna-

čuje pevnou konstitucí a výbornými

parametry růstové i reprodukční

schopnosti. O tom, že je materiál kva-

litní, svědčí i zájem našich odběrate-

lů, kteří od nás nakoupili v loňském

roce téměř 1000 prasniček a někteří

se sem znovu nakupovat vracejí po

letech přerušení obchodních vztahů.

Před pěti lety jste zrušili chov
dojnic. Nelitujete dnes tohoto
kroku?

Nelitujeme, především vzhledem

k současným nákupním cenám mlé-

ka i vzhledem k celkové situaci

v chovu skotu. Nemusím jistě při-

pomínat kauzu slintavky a kulhav-

ky a problematiku nemoci šílených

krav. Jinak jsme skot úplně nezru-

šili, jako doplněk živočišné výroby

provádíme výkrm skotu.

Kolik zaměstnanců má Váš pod-
nik?

Zaměstnáváme 60 pracovníků,

hospodaříme na téměř 1800 ha půdy

v celkem 7 katastrálních územích.

Možná bude vaše čtenáře zajímat, že

na daních odvádíme státu téměř 6 mi-

lionů Kč.

Nacházíme se sice v úrodné ob-
lasti Hané, nicméně nepříznivé
přírodní vlivy posledních let se
jistě dotkly výnosů a ekonomi-
ky vašeho podniku.

Samozřejmě, postihla nás nejen

povodeň v roce 1997, ale značné

ztráty způsobilo i loňské sucho, kde

byly značné ztráty ve výnosech u ja-

řin. Např. výnosová deprese u jarní-

ho ječmene znamenala nejnižší vý-

nosy za posledních 25 let. Máme ne-

výhodu i v tom, že pouze 1 katastr ze

7, na kterých hospodaříme, je zařa-

zen v prvním pásmu náhrad za su-

cho. Stát se sice snaží tyto ztráty kom-

penzovat poskytováním dotací, bo-

hužel však na finanční prostředky

dosud čekáme.

Vztah státu k zemědělcům byl
častokrát předmětem kritiky ze
strany představitelů zemědělské
prvovýroby. Jak hodnotíte sou-
časnou zemědělskou politiku
v ČR?

Faktem je, že české zemědělství bylo

hlavním pilířem udržení sociálního

smíru po roce 1989. Faktem také je,

že se pravidla vyhlašovaná státem čas-

to měnila a zemědělci ztráceli jakou-

koliv jistotu. V současné době jsou tato

pravidla dodržována a musím konsta-

tovat, že v rámci dotačních titulů exis-

tuje dnes určitý systém.

To je dotační záležitost. Co ale
nákupní ceny vašich produktů ?
To byl přeci hlavní důvod stíž-
ností a nářků zemědělců.

U nákupních cen našich produktů

došlo v roce 2000 k určité stabilizaci a

také proto jsme dosáhli kladného hos-

podářského výsledku. Pozitivně se zde

projevila i vyšší cena u vepřového masa,

která je způsobena orientací spotřebi-

telů na vepřové maso a drůbež a nižší

nabídkou zvířat, než je poptávka spo-

třebitelů. V rostlinné výrobě nám hlav-

ní zdroj příjmů tvoří tržby za obiloviny,

které pěstujeme na 55% plochy. Tech-

nické plodiny jsou pro nás zajímavé jako

předplodina a doplněk financí v mimo-

sezónním období.

Do čeho jste směřovali své in-
vestice během posledních let?

Žádné výrazné investiční akce

jsme v posledních letech nerealizo-

vali. Zaměřili jsme se na běžnou

údržbu a hlavní investice směřovaly

do nákupu těžkých kolových trak-

torů FORD a CASE, secí kombina-

ce a sklizňové techniky. V příštím

období chceme investovat přede-

vším do chovu prasat.

Zemědělství je oblastí, která se
nejvýrazněji podepisuje na po-
době životního prostředí. Mys-
líte si, že úroveň hospodaření
posledních 10 let znamenala
změnu k lepšímu?

Co se týká aplikace průmyslových

hnojiv je situace srovnatelná s 80.

lety. Nižší spotřeba hnojiv je způso-

bena ekonomickými důvody, i když

to není správné řešení, protože zá-

sobu živin v půdě je nutno zvýšit. Co

se týká postřiků, tam se nešetřilo ni-

kdy, ať proti plevelům, nebo proti

chorobám. Šetření se potom projeví

tím, že pěstovaná komodita je nepro-

dejná. Myslím, že všeobecné zlepše-

ní životního prostředí je dáno řadou

dalších vlivů, než jen zemědělstvím.

Jak se vyrovnáváte s problémem
vyvážení a likvidace kejdy - od-
padu způsobeného  chovem pra-
sat ? Nezpůsobuje vyvážení kej-
dy likvidaci Včelínských luk?

Včelínské louky jsou významným

krajinným prvkem, kde je dodržován

režim omezeného hospodaření, to

znamená, že vývoz kejdy je zde mož-

ný jen na určitá místa. Jinak tyto lou-

ky pravidelně sečeme a využíváme

pro senážování.

Pane předsedo, myslíte si, že
pro mladé lidi má dnes země-
dělství perspektivu?

Zemědělství v této zemi je a bude.

Určitě se bude hospodařit a k této

práci bude potřeba odborníků. Mys-

lím, že studovat zemědělství smysl má

a mladí lidé, kteří o tento obor mají

zájem určitě perspektivu mají a v ži-

votě se neztratí.

A na závěr poslední otázka. Mys-
líte si, že je oprávněná obava
z našeho vstupu do EU?

Česká republika v EU bude, proto-

že do Evropy patří, ať se nám to za-

mlouvá nebo ne. Hranice EU se jed-

noduše posunou dál na východ od Roz-

vadova a já chci věřit tomu, že jako čle-

nové EU na tom budeme lépe. Je otáz-

kou. kdy a za jakých podmínek bude

náš vstup realizován. To už je ale otáz-

ka vyjednávání našich politiků.

Pane předsedo, děkuji Vám za
rozhovor, přeji Vám i Agrodruž-
stvu Morava hodně zdaru v hos-
podaření.

Otázky: Ing. J. Šírek.
Foto: R. Brauner
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Významné osobnosti města Kojetína

Výčet významných osobností

města Kojetína povětšinou začíná

jménem TOMÁŠE KUZNÍKA.

Jeho jméno najdeme v historických

studiích také v podobě „Kužník“ a

jako křestní jméno bývá uváděno

mnohdy také jméno „Jan“.

Místo narození Tomáše Kuzníka

není přesně známo. Co je jisté, je

ta skutečnost, že se narodil na

Hané, v kraji mezi soutokem Hané

s Moravou. Příjmení Kuzník je do-

loženo ve vesnicích v okolí Kojetí-

na. Narodil se v roce 1716, vystu-

doval u piaristů v Kroměříži, kde

získal dobré znalosti latiny, lásku k

hudbě a schopnost samostatné slo-

vesné tvorby. Za své povolání zvo-

lil varhanictví a učitelství.

Po dvacetiletém působení v Na-

pajedlích přichází v roce 1761 do

Kojetína, kde jako rektor školy

působil čtvrt století, až do své smr-

ti 13. dubna 1786. Do Kojetína

se dostal když mu bylo 45 let. V té

době měl dva syny na studiích a

dospívající dcerku Rozárku, která

se později provdala do vážené ko-

jetínské rodiny. V Kojetíně se do

Kuzníkovy rodiny ještě narodila

dcera Anna. Po padesátém roce

Kuzník ovdověl, ale oženil se zno-

vu s paní Helenou. Toto manžel-

ství zůstalo již bezdětné.

Rektor Tomáš Kuzník zemřel 13.

4. 1786 ve věku 70 let.Těšil se ve

městě velké vážnosti a měl i znač-

né jmění. Bydlel při škole u Kro-

měřížské brány v sousedství fary a

kostela. Později mu byl upraven byt

nad městskou branou. Po Kuzní-

kově smrti se do tohoto bytu na-

stěhoval nový kojetínský rektor,

Kuzníkův zeť, Antonín Přibyl.

Tomáš Kuzník vstoupil do pod-

vědomí obyvatel města i širšího

okolí především jako „hanácký ver-

šovec 18. věku“, který  „sdílel osud

básníků z pomezí umělé literatury

a lidové poesie.“ Tak charakteri-

zoval rektora Tomáše Kuzníka Ju-

lius Heidenreich - Dolanský ve své

práci „Tomáš Kuzník, Hanácké pís-

ně z časů roboty.“ Vydala Spoři-

telna města Kojetína v jubilejním

roce 1936, tedy v roce 150. výro-

čí úmrtí Tomáše Kuzníka. V tomto

roce byla také odhalena na budo-

vě bývalé chlapecké školy T. Kuz-

níkovi pamětní deska. Byla umís-

těna tak, aby byla viditelná od bý-

valé Kroměřížské brány.

Ve zmíněné práci J. Heidenreich

- Dolanský hodnotí především Kuz-

níkovy písně, které se zachovaly

díky sběratelské činnosti Heřmana

Gallaše a vydavatele Tomáše Fry-

čaje, který je zařadil do sbírky Múza

moravská. Autor dochází k názo-

ru, že Kuzník skládal jadrné písně,

které reagovaly na tehdejší události

- těžký život venkovského lidu, na

robotní útrapy, na těžká příkoří za

pruského vpádu, ale také s humo-

rem líčí vlastnosti hanáckého sed-

láka a vyjadřuje touhu po svobo-

dě. Mnohé písně Tomáše Kuzníka

zlidověly. Kromě písňové tvorby

složil také tři lidové opery.

Jméno Tomáše Kuzníka připo-

míná v Kojetíně nejen zmíněná

pamětní deska, ale také název uli-

ce. Při příležitosti 210. výročí úmrtí

kojetínského rektora a básníka sta-

ré Hané byl uspořádán k jeho po-

ctě v kostele Nanebevzetí Panny

Marie varhanní koncert.
řez

CYKLOSERVIS
DARI

autorizovaný prodejce jízdních kol AUTHOR

VÁM NABÍZÍ
* jízdní kola značek AUTHOR, FAVORIT, JOKO
* cyklistické oblečení značky AUTHOR
* velký výběr cyklistických přileb
* široký výběr plášťů, duší, aj.

OPRAVY JÍZDNÍCH KOL PROVÁDÍME
DO 2-3 DNŮ

V současné době firma ROZŠIŘUJE
sortiment o následující zboží:

TENIS: prodej značek WILSON, WISCH
OBUV: prodej značkové obuvi WILSON
BADMINTON: prodej značek WISCH, PIONEER
CHRÁNIČE: prodej chráničů na ruce, kolena,

lokty, aj.
VODNÍ SPORT: plavecké kruhy, rukávky, vesty, le-
hátka, plážové míče, hračky do vody, nafukovací
bazény, čluny, plavecké brýle, aj.

VŠE ZA VELMI ZAJÍMAVÉ CENY!
KDE NÁS NAJDETE?

ulice Svatopluka Čecha 826, 752 01 Kojetín,
tel.: 0641/764 516
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná

Obec Záříčí

Jarmila Kajanovičová
starostka obce Záříčí

Uprostřed Hané, v kraji ryb-

níků, potoků a řek vznikla ně-

kdy na přelomu 12. až 13. sto-

letí na obchodní stezce a za ře-

kami obec Záříčí. První písem-

ná zpráva pochází z roku 1261,

takže je jasné, že obec slaví

v letošním roce 740 let od své-

ho vzniku.

Nejstarší zpráva o obci po-

chází z období, kdy Smil ze Stří-

lek daroval ves nově založené-

mu cisterciálskému klášteru ve

Vizovicích. Poté byla obec při-

členěna k biskupství olomouc-

kému, když je zakoupil biskup

Jan II. V pozdějším  období

vlastnili tuto obec dva pánové -

Přemysl Otakar II. a Zbyněk ze

Záříčí. Poté se dostává Záříčí do

majetku bratrů Jakuba, Jenče a

Racka z Rakodav. Jakub držel

Záříčí ještě v roce 1420. Po-

tomci tohoto rodu pak prodali

své statky olomouckému bisku-

povi Stanislavu I. Po spojení

obou částí Záříčí s Chropyní

došlo k trvalému spojení s pan-

stvím kroměřížským. Z pozděj-

ších dob, přesně z roku 1681

se zachovala obecní pečeť, na

níž je vyryto radlo a kolem ná-

pis: „Obecny peczet dedieny

Zarzieczi 1681“. Obyvatelstvo

obce většinou robotovalo.

V roce 1615 byl sepsán urbář

panství chropyňského, z něhož

vysvítaly poddanské poměry

zářičských dost jasně. Poddaní

mohli užívat panská luka pro

svou obživu. 30letá válka znač-

ně zničila celou obec. Ze 45

chalup stojících zde v roce

1666 jich v roce 1771 zbylo jen

15. V roce 1840 se začali oby-

vatelé vykupovat z roboty,

i když si kroměřížská vrchnost

vymínila, že i tyto vykoupené

může povolávat v době žní na

robotu. V Záříčí nikdy nebyl

kostel, pouze na návsi stávala

dřevěná zvonice, která byla

v roce 1854 přestavena na kap-

li sv. Floriána se sochou tohoto

ochránce proti ohni. Škola byla

postavena v roce 1870, do té

doby děti docházely do blízké

Chropyně.

V obci dnes žije 740 obyva-

tel a má 270 obydlených bytů.

Katastrální výměra je 803 ha.

Záříčí vždy patřilo k zeměděl-

ským obcím, na katastru hos-

podaří firma Agro Ječmínek

s.r.o. Chropyně. V části areálu

bývalého statku sídlí firma Za-

hrada Olomouc, pěstující okras-

né dřeviny. Další firmou  toho-

to typu je Floreko, zabývající se

pěstováním ovocných keřů a

stromů. Dalšími firmami jsou

firmy PAMKO vyrábějící plas-

tové výrobky a firma Kladivo-

vá, která převíjí motory.

Obec má zpracovanou urba-

nistickou studii z roku 1997.

Její vznik urychlila situace po

povodni, kdy bylo nutno nepro-

dleně odstranit velké škody, kte-

ré v obci způsobila. Tato studie

řeší program obnovy domů, ka-

nalizace, komunikací, hřbitova,

veřejných budov a prostranství,

včetně parků, kaple a sportov-

ního areálu. V posledních letech

se Záříčí rozvíjí nejen po strán-

ce urbanistické, ale je kladen

důraz na společenské a kultur-

ní vyžití jeho obyvatel. Obno-

vují se tak staré zvyky, vyvěrají-

cí z náboženských a lidových

tradic.V obci je aktivní myslivec-

ké sdružení, sbor dobrovolných

hasičů, červený kříž, svaz cho-

vatelů, spolek SK Haná, při

němž působí fotbalový klub,

stolní tenisté a taneční kroužek.

Nejvýraznější upoutávkou pro

každého návštěvníka této obce

jsou přírodní krásy v jejím oko-

lí. Zářičské louky jsou nejrozsáh-

lejšími lukami na střední Mora-

vě a obklopené hradbou lužní-

ho lesa tvoří krásnou přírodní

scenérii. V blízkosti obce se na-

chází štěrkovna, využívaná jako

přírodní koupaliště a rybářský

revír. Chvályhodným krokem

byla i revitalizace rybníčku Je-

zera v roce 1999. Rybníček byl

prohlouben, osázen stromy a

upraveno prostranství okolo.

Dnes je domovem vzácných

druhů obojživelníků, vodních

rostlin a hmyzu.

Obec má mimo již zmiňova-

nou kapli několik dalších zají-

mavých staveb. Jednou z nich

je socha Svatého  Františka

z roku 1890, nejstarší kříž

v obci je z roku 1746. V roce

1830 jako památka na oběti

cholery byla vystavěna Boží

muka v polích, na místě, kde

se počítalo se zřízením hřbito-

va. Ze záměru sešlo, Boží muka

byla zasažena bleskem a neby-

la obnovena. S jejich obnovou

se uvažuje v  letošním roce. Za-

jímavostí obce je také pomní-

ček zvaný Ham, postavený

v roce 1968, který je symbolem

častých záplav, které obec od

nepaměti postihovaly.

Obec Záříčí je dnes moderní

a upravenou obcí s krásnou

okolní krajinou, lidé zde zůstali

pracovití a jejich podíl na ob-

nově a úpravách naleznete na

každém kroku v této malebné

obci, zasazené mezi okresy Kro-

měříž a Přerov.
Z podkladů OÚ Záříčí zpracoval Ing. J.
Šírek.
Foto Ing. J. Šírek.Budova Obecního úřadu

Kaple sv. Floriána

Pohled na záříčské louky
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Uhřičické hody
Jako vždy první neděli po svát-

ku sv. Floriana, patrona obce, se

i letos konaly v Uhřičicích hody.

Začaly květinovou výzdobou pa-

mátek a položením květů u pa-

mětní desky obětem II. světové

války a u Körnerova kříže.

V sobotu dopoledne se kona-

ly myslivecké střelby na asfal-

tové terče. V pěkném prostře-

dí mysliveckého areálu soutěži-

lo 12 místních a 7 hostů. Nej-

lepší mušku prokázal p. Jiří

Bocan. Bezvadná organizace a

dobré gulášové občerstvení při-

spěly k pohodě závodníků i při-

hlížejících.

V odpoledním utkání v kopa-

né na hřišti TJ Sokol pak zvítě-

zili myslivci nad Sokoly.

Obec Uhřičice se již řadu let sna-

ží odvrátit nepřátele přírody od zvy-

ku odkládání odpadků na nepovo-

lená místa. Pokud se najde v od-

padu adresa původce, navštíví ho

starosta a člen rady obce. Zatím

taková návštěva vždy přinesla vý-

sledek. U původců odpadů ze vzdá-

lenějších měst se zatím jejich čin-

nost řešit nepodařilo, ale i to se

obrací k lepšímu.

V pondělí 14. května projedna-

Večer uspořádali hasiči hodo-

vou taneční zábavu, kde se mlá-

dež veselila při country hudbě.

Hodová neděle začala budíč-

kem dechové hudby. Hlavní

událostí hodů je tradiční průvod

do Kojetína. Jako vždy i letos

se přes 50 účastníků sešlo v 6

ráno u sochy sv. Floriana, aby

se v kojetínském kostele účast-

nili mše svaté. Průvod v čele s

obecními korouhvemi přivítal u

vhodu do chrámu pan farář

Ryšavý.

Při návratu z pobožnosti již

počasí průvodu nepřálo. Před

promoknutím zachránil účastní-

ky autobus ČSAD, který je sve-

zl domů, kde ani nekáplo, tak-

že průvod mohl být u sochy sv.

Proti nepovoleným skládkám odpadů.
la komise pro projednávání pře-

stupků při MěÚ v Prostějově pře-

stupek založení nepovolené sklád-

ky odpadu s prostějovským obča-

nem, jehož adresa byla nalezena

v odpadcích u bývalé zastávky ČD

mezi obcemi Uhřičice a Polkovice.

Přesto, že dotyčný občan odpad

následně odstranil, věříme, že se

finančnímu postihu nevyhne a že

to bude varováním pro podobné ni-

čitele přírody.

Vám nabízí profesionální výuku řízení motorových vozidel. Výuka bude
přizpůsobena vašim požadavkům.

- Kurzy možno uhradit ve formě splátek
- Výcvik v jízdě je prováděn zkušenými odborníky s dlouholetou praxí ve výcviku
- Nástup na jízdy lze dohodnout v místě bydliště
- Individuelní příprava každého žáka na závěrečné zkoušky
- Možnost samostatného doučování

Máme ověřeno, že nové testy lze při kvalitní výuce dobře zvládnout.

AUTOŠKOLA
Nebojte se autoškoly v nových

podmínkách roku 2001.

Autoškola
GARDAVSKÝ
v Kojetíně

Volejte 0641/763 505 nebo 0602 715 500 a poskytneme Vám kompletní
informace o naší autoškole a rozsahu poskytovaných služeb.

Floriana tradiční modlitbou

ukončen.

Fotbaloví fanoušci mohli v ne-

děli odpoledne sledovat mis-

trovské utkání uhřičické TJ So-

kol s Post Přerov s výsledkem

1:1. K radosti dětí a nabourání

peněženek rodičů přispěly pou-

ťové atrakce, provozované již

od úterý 1. května. I letošní

hody se vydařily.
Zdeněk Tichý, starosta Uhřičic
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Otázka: Myslíte si, že by Město Kojetín mělo vydat Obecně závaznou vyhlášku o omezení otevírací doby
v restauracích a provozování výherních hracích automatů?

Anketa pro občany

Ano mělo, jsme pro. Protože byd-

lím tady na náměstí a ze dvora sly-

ším stálý hluk, je to hrozné. I když

si myslím, že to nebude mít žádný

význam.

Rozhodně ne.

Hrací automaty bych úplně zaká-

zal. Jinak omezení hospod je nám

jedno, nijak nás neomezují.

Mělo,  třeba, když je otevřeno do

pěti do rána, tak to lidi ruší a ne-

můžou spát.

My nikam nechodíme, tak je nám

to celkem jedno. Dřív byl slyšet rá-

mus ze střelnice, ale to už skonči-

lo.

Já si myslím, že je to každého soukromá

věc, myslím majitelů restaurací, záleží pře-

ce na něm jak bude otevřeno. Kojetín

není moc velké město, aby bylo otevře-

no třeba až do dvanácti, kolikrát je to

zbytečné - záleží hlavně na kšeftě. S au-

tomaty je to dost ošemetná věc, někdo

je provozuje, někdo ne. A je to zase kaž-

dého věc, když do toho chce hodit pení-

ze, tak do toho hodí. Myslím si, že to v

dnešní době nikdo nikomu nemůže za-

kázat.

Automaty bych omezil, ale hospo-

dy ne, proč? Omezil bych v hos-

podách automaty, ty tam  nemají

co dělat, ale hospody bych nechal

normálně otevřené, chodí se tam

lidi stravovat, to by nemělo být

omezené.

Já si myslím, že ani ne, že je to

v Kojetíně dobré, tak jak to je.

Automaty bych omezil a respekto-

val zákaz hraní osobám mladším

18 let a víc to hlídal.

Myslím si, že stačí, aby bylo ote-

vřeno tak do 22-23 hodin, v sobo-

tu a ve víkendy možná déle.

Mělo, určitě mělo. Omezení oteví-

rací doby by přispělo k většímu kli-

du tady ve městě. K těm automa-

tům se nevyjadřuji.

Myslíte, že by to mělo nějaký vý-

znam?

Bydlím blízko Sokolovny a někdy

se mi zdá, že kdyby bylo otevřeno

do 22.00 hodin, úplně by to stači-

lo.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

PROGRAM „ŠKOLA BEZ DROG“
Základní škola Kojetín, nám.Míru 83 je zapojena od roku 1998 do

programu „Škola bez drog“, což jsou projekty realizované v rámci mini-

málních preventivních programů zneužívání návykových látek,  preven-

ce kriminality a dalších patologických jevů.

Systém primární prevence je na naší škole realizován za spolupráce

všech pedag.pracovníků, rodičů, lékařů, pracovníků OPPP Přerov, cen-

tra KAPPA, policie a dalších institucí.

V rámci nabídky OPPP Přerov byly v tomto šk. roce uskutečněny

preventivní programy pro žáky l. - 4.tříd „Zdravý životní styl“. Měly vést

děti k pochopení pojmu zdraví, nemoci a úrazu, k podpoře  a rozvíjení

zdraví.  Program obsahoval celkem 6 bloků. Děti se na každé setkání

těšily a spontánně reagovaly při plnění úkolů.

PEER program, protidrogovou prevenci využívající vrstevnického pů-

sobení, zajistily studentky Gymnázia Kojetín pro žáky 6.tříd. Formou

skupinové práce řešili žáci otázky, např. proč je dobré být zdráv, nekou-

řit, nepít alkohol, nebrat drogy. Cílem bylo nabídnout dětem možnost

vytvořit si a upevnit vlastní postoje a názory na danou tématiku.

Besedu na téma „Mládež a delikvence“ provedla PhDr. Zdenka Bure-

šová  Objasnila žákům způsoby zacházení s ohroženými a společnost

ohrožujícími mladistvými z pohledu kurátorů pro mládež.

V rámci školy jsou uskutečňovány volnočasové aktivity žáků s ohle-

dem na věk a zájmy. Žáci I.stupně prověřili svou zručnost a dovednost

při výrobě draků nejrůznějších tvarů v soutěži „Hanácká drakiáda“. Do

soutěží s přírodovědnou a vlastivědnou tematikou za účelem poznání

okolí města, jeho pamětihodností a přírodních krás pod názvem „Po-

znej přírodu - poznej město, kde žiješ“ se zapojili žáci 3.tříd.

Pro žáky s hudebním talentem se uskutečnila pěvecká soutěž „Hanác-

ký skřivan“. Výtvarná soutěž „Jen si, děti,všimněte, co je krásy na svě-

tě“ byla určena pro výtvarně orientované děti. Jejím cílem bylo nebýt

lhostejný ke svému okolí, znát svou rodinu, školu, obec.

K utužení zdraví je pro děti pořádáno „Zábavné dopoledne,“ a to

formou soutěží, sportovních her a poznávání přírody. Do sportovních

akcí, jejichž cílem je vyplnit volný čas žáků a vytvářet u nich kladný vztah

ke sportu, se může zapojit každý žák naší školy. Rodiče jsou na třídních

schůzkách informováni o záměrech a způsobech realizace protidrogo-

vého programu. Cílem práce na naší škole je učit žáky přijímat odpo-

vědnost za svůj život i životy ostatních. Mgr.Věra Kurfürstová,
učitelka ZŠ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - MALÁ MORÁVKA
14. - 19.5.2001 - 2.-5.třídy ZŠ Kojetín,nám.Míru 83

Vyučující: M.Čmelová,K.Kalovská, R.Pěchová, M.Ševčíková,

I.Pavlík, E.Kočí, R.Psotková, M. Peprná, I. Panáková, E. Šestá-

ková , I. Trefilková, A.Burešová

Kuchaři a kuchařinky -jídlo bylo jak od maminky.

Nejednou jsme si přidali - pěkně jsme tu přibrali.

Knedlíků jsme snědli šest -“gatě“ budem popouštět....

Než zas půjdem do světa - bude tvrdá dieta.

Těmito slovy jsme se jen neradi loučili s personálem chaty

Malá Morávka.

Skončila škola v přírodě a žáci 2.- 5.ročníků ZŠ n.Míru se

zase vrátili domů. Spolu se svými učiteli teď vzpomínají na

krásnou krajinu a vycházky do okolí, na výuku v přírodě, hry

a soutěže po celý den. Také stezka odvahy a noční hra v lese

byla pro mnohé děti nezapomenutelným zážitkem.

Hned první den všechny děti bouřlivě fandily právě projíž-

dějícím cyklistům při Závodě míru.

Zajímavé bylo poznání lázeňského městečka Karlova Stu-

dánka, ochutnání léčivého pramene a cesta lesem zpět na

chatu. Ve čtvrtek jsme zdolali nejvyšší horu Jeseníků Praděd

a z rozhledny jsme pozorovali celé její okolí. Na vrcholu nás

překvapily zbytky sněhu a všechny nás vyprovokovaly ke „květ-

novému koulování“. Došli jsme v pořádku a po 17 km v no-

hách nás čekal vyhřátý bazén u chaty. Poslední den krásné

slunné počasí vystřídal déšť. Nám to ale vůbec nevadilo. Celá

chata se proměnila v několik stanovišť. Děti soutěžily v pře-

tahování, v hodu na cíl, v chůzi na lyžích, plnily úkoly z mate-

matiky a prvouky. Za vítězství získaly žetony, které pro tuto

chvíli měly hodnotu peněz. Samy si pak mohly nakupovat a

vybírat sladkosti, omalovánky, tužky, propisovací tužky a dal-

ší věci ze sponzorských darů, za které touto cestou rodičům

děkujeme.

Starší děti se vydaly na výpravu za krásami Bílé Opavy.

Mnohé zažily poprvé náročnou cestu zpestřenou pomocnými

řetězy a krásnými vodopády. Jistě si budou pamatovat dob-

rodružství jarní cesty údolím.

Domů jsme dojeli se spoustou zážitků, na které budeme

dlouho vzpomínat.
Mgr.Renata Pěchová, učitelka ZŠ

VÁZIČKY
Dne 3.4.2001 proběhla na ZŠ nám Míru v Kojetíně výtvarná akce,

pořádaná pod vedením dvou výtvarnic z Olomouce. Šlo o plastickou malbu

na sklo - děti si barevně vyzdobily vázičku z čistého skla. Další zájemci se

mohli textilními barvami vydekorovat ušitý polštář. K loňské zkušenosti,

kdy malí výtvarníci barevně řešili povrch porcelánového hrníčku, tak při-

byly  další netradiční techniky, které si žáci mohli vyzkoušet.
Jana Frydrychová

učitelka ZŠ Kojetín, nám. Míru

OHROŽENÁ PŘÍRODA
Žáci ZŠ Kojetín, nám.Míru 83 měli dne 27.4.2001 možnost na vlast-

ní oči spatřit ojedinělý program s živými dravými ptáky, kterých násled-

kem zhoršujícího se životního prostředí z naší přírody ubývá.

Akci pořádala obecně prospěšná společnost ZAYFERUS Brno. Pro-

gram měl dvě části. V první z nich mohli žáci zhlédnout 20 druhů kritic-

ky ohrožených ptáků a vyslechnout poučný výklad o každém z nich.

V následující části sledovali volné vypouštění ptáků. Na závěr byli všich-

ni žáci přezkoušeni a nejlepší z nich odměněni.

Mladším i těm starším dětem se program líbil a většina z nich  si

uvědomila, že je třeba přírodě pomáhat. Mgr.Věra Kurfürstová,
učitelka ZŠ - 9.tříd

JEDEME DO PRAHY
Žák 5.B Zdeněk Panáček patří mezi vítěze celostátní výtvarné soutě-

že „Jak to vidím já“ vyhlášené ministrem vnitra. Pan ministr Gross po-

zval celou naši třídu k předání ceny pro Zdeňka.

Všichni se těšíme 14. června 2001 do divadla Pyramida, kde budeme

reprezentovat nejen naši školu, ale i město Kojetín.         Žáci 5.B ZŠ

Luňák červený
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Tělovýchovná Olympiáda dětí předškolního věku

Okresní sekce Tv pro mateřské školy se zabývá tělovýchovnými for-

mami, způsoby, náplní a provádění Tv na mateřských školách. Zvláště

se snaží předávat podněty mladým nezkušeným učitelkám. V jejím týmu

pracují učitelky a ředitelky z Přerova, Hranic, Kojetína a ostatních při-

lehlých obcí. Jednou z činností je konání tělovýchovných olympiád

v okrscích Přerovska.

V úterý  22.května 2001 se konala dětská tělovýchovná olympiáda

v areálu Sokolské zahrady v Kojetíně. Zúčastnily se jí děti z mateřských

škol ul. Hanusíkova, Masarykovo nám., Uhřičic, Tovačova, Měrovic a

Křenovic. Olympiádu slavnostně zahájil starosta města Kojetína ing.

Mojmír Haupt, který popřál dětem mnoho úspěchů při závodech. Děti

soutěžily v běhu na 20 m, skoku snožmo z místa a hodu malým míč-

kem. Tělovýchovnému klání přihlíželi a děti povzbuzovali  nejen rodi-

če, ale také jejich mladší  kamarádi. I když počasí bylo chladnější, ná-

lada a elán dětem vydržely až do vyhlášení výsledků. Vítězové byli od-

měněni medailemi, věcnými cenami a diplomy, ostatní děti sladkost-

mi.

Naše poděkování patří Městu Kojetín za ceny pro účastníky olympi-

ády. Už dnes se spolu s dětmi těšíme na další ročník olympiády.
Alena Polišenská

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

BĚH
1.místo : Matoušková Monika, MŠ Uhřičice 1.místo : Jášek Richard, MŠ Měrovice

2.místo : Kavulová Katka, MŠ Hanusíkova 2.místo : Kapoun Jiří, MŠ Hanusíkova

3.místo : Hnízdilová Darja, MŚ Hanusíkova 3.místo : Davidík  Martin,

  MŠ Masarykovo

HOD
1.místo : Hajdová Tereza,MŠ Hanusíkova 1.místo : Stratil David,MŠ Tovačov

2.místo : Vyoralová Monika, MŠ Hanusíkova 2.místo : Staněk Michal,

   MŠ Masarykovo

3.místo : Klimková Jarmila, MŠ Křenovice 3.místo : Ondič Daniel, MŠ Křenovice

SKOK
1.místo : Kolačná Monika, MŠ Hanusíkova 1.místo : Brněnský Adam,

  MŠ Hanusíkova

2.místo : Slouková Kateřina, MŠ Hanusikova 2.místo : Židlík Marek, MŠ Hanusíkova

3.místo : Trávníčková Kateřina,MŠ Hanusíkova 3.místo : Vymětal Dominik,

   MŠ Křenovice

Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
Letos v dubnu proběhl na naší ZŠ už podruhé

v době od 23. - 27.4.2001 „Týden zdraví“. Jako

„škola podporující zdraví“ jsme chtěli dětem

v těchto dnech ještě více přiblížit oblasti, které na

naše zdraví, ať už fyzické nebo psychické mají

nějaký vliv. Všechny činnosti a aktivity, vyučova-

cí i mimo vyučovací akce byly zaměřeny na té-

mata: zdravá výživa, sportovní a pohybové akti-

vity,zdraví a hygiena, negativní jevy a jejich pre-

vence, zájmy, záliby, volný čas a ekologie. Pro

žáky 1. stupně byly každý den připraveny křížov-

ky s tajenkou odpovídající tématu dne, dále pís-

ničky, hry a soutěže související s probíraným pro-

blémem.Nedílnou součástí všech akcí byly „ba-

revné dny“. Ty se líbily především menším dě-

tem. Každý den jste mohli vidět jít do školy děti,

které byly oblečené v jedné určité barvě. Tato akce

samozřejmě nebyla samoúčelná. Každá barva totiž

vyjadřovala právě tu oblast, která byla v ten urči-

tý den probírána. Např. zelené pondělí bylo ve

znamení zdravé výživy. Žáci pracovali s pyrami-

dou zdraví, sestavovali si své zdravé jídelníčky, ve

skupinové práci si sami vyzkoušeli spočítat skrytý

tuk a cukr v potravinách. Dětem ze 4. ročníku

velmi chutnala zdravá pomazánka, kterou si samy

vyrobily. Žluté úterý mělo téma „kamarádi a me-

zilidské vztahy, což je v dnešní době téma velmi

důležité a aktuální.V anonymní anketě se žáci vy-

jadřovali k situaci v jejich třídě, hledali řešení pro-

blémů. Ve středu přišli všichni v bílém a plnili úkoly

v rámci programu „Zdravé zuby“, navštívili zubní

ordinaci, kde jim paní doktorka vysvětlila správ-

ný postup čištění zubů a péči o chrup vůbec.

Červený čtvrtek a téma dne „Úrazy a bezpeč-

nost“ měly za cíl zopakovat a prohloubit u dětí

znalosti o první pomoci, o chování při úrazech a

o bezpečnosti. Modrý pátek měl téma dne „Eko-

logie a ochrana přírody“,. Kromě diskuse o třídě-

ní odpadu a ochraně přírody měli žáci celé školy

mimořádnou příležitost ověřit si vztah k přírodě i

v praxi - pomocí příspěvku na chov ohrožených

dravých ptáků. Shlédli velmi poutavé představení

s ukázkou sokolnictví.

Ekologie byla vlastně nosným tématem pro celý

týden. Kromě těchto akcí probíhal sběr plasto-

vých lahví, starého papíru do kontejnerů, které si

děti předem zkrášlily svými kresbami.Kromě těch-

to aktivit nám Městský dům dětí a mládeže zor-

ganizoval pro 9. ročník besedu s mluvčí Okresní

policie v Přerově „Praktické rady do života“ a

umožnil návštěvu posilovny s odborným výkla-

dem pro žáky 7. - 9. tříd. Žákyním 7. - 8. ročníku

se líbila beseda s kadeřnicí „Jak pečovat o vlasy“

i s ukázkou střihu a beseda s kosmetičkou na téma

„Jak pečovat o pleť“ taktéž s ukázkou líčení. Žáky

7. ročníku určitě zaujala i beseda v Městské

knihovně na téma „Internet a jeho využití“. Všich-

ni žáci 2. stupně si mohli ověřit svou fyzickou

kondici v soutěžích „Maratón v aerobicu“ a „Ram-

bo“.

„Jak se zbavit stresu ve škole“ - to bylo téma,

které pro žáky 7. r. připravila OPPP Pře-

rov.Pracovnice OHS v Přerově vysvětlily žákům

5. ročníků, co je to „Zdravý životní styl“. Asi nej-

větší úspěch u žáků měly akce čištění lesa a ukáz-

ka sokolnictví.

Toto všechno se nám podařilo zajistit jen díly

odborné spolupráci i sponzorské pomoci řady or-

ganizací i jednotlivců, za což jim děkujeme.
Mgr. Miluše Štefanová, Mgr. Jana Dočkalová
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TURNAJ VE VYBÍJENÉ
V pátek 18. května 2001 se uskutečnil turnaj ve vybíjené „O putovní pohár starosty města

Kojetína“. I když nám opět počasí nepřálo, soutěž proběhla na hale SOU stavebního v Kojetíně.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

Kategorie mladší dívky: 3. místo - ZŠ nám. Míru Kojetín, 2. místo - Gymnázium Kojetín, 1.

místo - ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Kategorie starší dívky:

3. místo - ZŠ Troubky, 2. místo - Gymnázium Kojetín, 1. místo - ZŠ nám. Miru Kojetín

Za ceny děkujeme sponzorům.
Mgr. Lenka Navrátilová - ZŠ Kojetín,Sv.Čecha

Ředitelství ZŠ, ul. Sv.Čecha
Kojetín děkuje všem spon-
zorům a nadšeným pedago-
gickým pracovníkům, kteří
nám pomohli při realizaci
„Týdne zdraví“.

Mgr.Olga Odehanlová, ředitelka

Fotografie z akcí ke Dni Země

Akce k letošnímu Dni Země byly zaměřeny na výchovu mládeže a vztah mladých lidí k ochraně životního prostředí. Skauti

uklízeli černé skládky, školáci zpestřili vzhled kontejnerů, uklízeli jarní les, kreslili na dlažbu co se jim líbí a nelíbí v našem městě

a seznámili se s vzácnými druhy dravců a sov.
Foto: J. Šírek, M. Němečková, M. Štefanová, O. Odehnalová
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Gymnázium Kojetín... KOJETíN

STUDENTI DOBÝVAJÍ HASTINGS
Znalost angličtiny je v dnešní době téměř nezbytností. Jedním z nej-

lepších způsobů, jak se v ní zdokonalit, jsou studijně-poznávací pobyty

ve Velké Británii, oblíbené zejména mezi mládeží.

Gymnázium Kojetín umožňuje svým studentům zúčastnit se takovýchto

zájezdů každé dva roky. Jedná se o kurz angličtiny spojený s poznává-

ním historie a současnosti Velké  Británie. Studenti absolvují čtyři  do-

poledne v anglické škole, která se specializuje na výuku cizinců. Během

dvanácti hodin strávených v jiném typu školy, než na jaký jsou naši žáci

zvyklí, mají studenti možnost upevnit si některé gramatické jevy, získat

novou slovní zásobu, ale hlavně mluvit s rodilými mluvčími. Fakt, že

vyučující nemluví česky, není na překážku. Studenti se o to víc snaží

domluvit se, což je hlavní předností tohoto zájezdu.

V letošním roce se cílem naší cesty stal Hastings, město v jihovýchod-

ní Anglii, kde jsme strávili nádherný týden od  29. dubna do 6. května

2001. Naši skupinu tvořilo celkem patnáct studentů a jeden vyučující.

Spolu s námi mířila do Hastings i skupina z vyškovského gymnázia.

Ale nejen školou živ jest člověk, a tak naše další aktivity byly směrová-

ny k poznávání regionu. První den jsme zajeli do známého přístavního

města Dover, kde se stal hlavním bodem programu tamní raně středo-

věký hrad, jehož podzemní chodby sloužily za druhé světové války jako

protiletecké kryty a odkud řídil v létě 1940 admirál Ramsay evakuaci

britských vojsk z obklíčeného Dunkerque ve Francii. Odpoledne naše

kroky zamířily do gotické katedrály v Canterbury, v níž byl roku 1170

na popud krále zavražděn tehdejší arcibiskup Thomas Becket. Odtud

pak jsme jeli do Hastings, kde už na nás čekaly rodiny, v nichž byli

studenti ubytovaní.

Druhý den odpoledne nás čekal výlet do přímořského města Brighto-

nu. Prošli jsme si Královský pavilon, jenž si dal v 19. století postavit

princ - budoucí král - Jiří IV., a molo s obchůdky a restauracemi fungu-

jící jako zdejší zábavní centrum.

Další den ve středu 2. května jsme po škole vyrazili prozkoumat sa-

motné Hastings. Prolezli jsme zříceninu místního hradu, zhlédli video o

bitvě u Hastings a probádali jeskyně, kde v 19. století ukrývali pašeráci

své zboží. Pak už nám patřil místní „Sea Life Centre“, v němž jsme měli

Některé činy politiků nás leckdy

svádějí k názoru, že jen málokdy

přejdou od slov ke skutkům.

Naše škola si však na nedosta-

tek zájmu ze strany „domácích“ po-

litiků stěžovat nemůže.

Po zdařilé besedě s poslanci

ČSSD zastupujícími náš region,

pány Miroslavem Kapounem a Ing.

Pavlem Hönigem, jsme byli my,

Žákovský parlament Gymnázia

Kojetín,  na oplátku pozváni do jed-

nacích prostor Senátu  a Poslanec-

ké sněmovny ČR.

Praha uvítala dvacet studentů a

dva pedagogy nádherným počasím,

jak se na májové dny sluší a patří.

První cesta metrem vedla z nádraží

na stanici Malostranská, odkud jsme

se vydali k Valdštejnskému paláci,

jedné z nejkrásnějších staveb české

barokní architektury, sídlu Senátu

ČR. Zde nás průvodkyně uvedla do

historických budov a měli jsme zá-

roveň možnost usednout v zaseda-

možnost pozorovat ryby, medúzy,  rejnoky a žraloky.

Následujícího dne jsme se vydali do Battle, navštívili muzeum viktori-

ánské doby a pak zamířili do Rye, kde studenti plnili kviz vztahující se

k tomuto městečku. Večer byla diskotéka.

V pátek proběhla návštěva Bodiam Castle, nádherného vodního hra-

du (točily se tu některé scény z Robina Hooda). Na zpáteční cestě jsme

nakoupili zásoby na cestu domů.

Sobota byla posledním dnem našeho pobytu v Anglii a byla věnována

Londýnu. Po chvílích strávených v muzeu voskových figurín  Madam

Tussaud’s jsme si prohlédli nejznámější památky hlavního města: Buc-

kinghamský palác, budovy Parlamentu a Big Ben, Westminsterské opat-

ství, Trafalgarské náměstí se sloupem admirála Nelsona a Tower. Také

jsme se prošli Čínskou čtvrtí v Soho a projeli se metrem.

V sedm hodin večer, notně utrmácení, jsme vyjeli z Londýna k domo-

vu a v neděli odpoledne dorazili zpět ke škole, kde na nás čekali rodiče.

Všem studentům se zájezd líbil (hned zjišťovali, kdy se  pojede do Anglie

znovu). Věřím, že se jim budou nově získané znalosti v životě hodit.
Mgr. Jitka Vranová

Víte, že ...
     Před několika týdny
vypsal Ing. Robert Kolář,
senátor za prostějovský
obvod, soutěž o nejlepší
návrh svých interneto-
vých stránek. Zapojit se
mohli studenti základ-
ních a středních škol
z regionu. Vítězi byla při-
slíbena finanční odměna
a nabídka další spolu-
práce.
     Na hodnocení se po-
dílela mimo jiné také
profesionální reklamní
agentura. Jako nejlepší
byla vybrána WWW pre-
zentace navržená Mar-
kem Kyselým, studentem
sexty kojetínského gym-
názia. Cenu za vítězství
mu předá senátor osob-
ně při své návštěvě Ko-
jetína.

cím sále do senátorských křesel.

Jako zajímavost můžeme uvést, že

se zde právě intenzivně připravo-

vali na návštěvu španělského prin-

ce. Díky aktivitě pánů Kapouna a

Ing. Höniga nás přišel pozdravit

senátor zastupující olomouckou

oblast, pan Krytinář, který si pro nás

vyšetřil i pár minut pro krátkou be-

sedu o činnosti horní komory par-

lamentu.

Poté nás poslanci M. Kapoun a

Ing. P. Hönig  provedli komplexem

Poslanecké sněmovny, který se

skládá ze čtrnácti  staveb z období

renesance až  klasicismu. Měli jsme

možnost sledovat z galerie pro

hosty jednání rozpočtového výbo-

ru, jemuž předsedal V. Tlustý. Pak

jsme procházeli jednotlivými kříd-

ly budov, kde mají pracovny po-

slanci všech politických stran za-

stoupených v Parlamentu ČR.

Musíme konstatovat, že oba po-

slanci byli skvělými průvodci a že

ochotně odpovídali  na naše lec-

kdy i všetečné dotazy.

Po náročném dopoledním pro-

gramu nám patřičně vyhládlo. Ani

tato skutečnost neunikla pozornos-

ti pánů Kapouna a Ing. Höniga a

nabídli nám oběd v malé jídelně

v paláci Smiřických. Po této sym-

patické tečce jsme se  rozloučili a

mířili vstříc dalšímu programu, jímž

bylo večerní představení operety

Mamzelle Nitouche v Divadle Na

Fidlovačce a prohlídka historické-

ho jádra města a areálu Pražské-

ho hradu následující den.

Na závěr bychom ještě jednou

chtěli poděkovat oběma poslan-

cům za čas, který nám věnovali, a

za přípravu opravdu zajímavého

programu. Doufáme, že je naše

společnost neodradila od dalších

vzájemných kontaktů a těšíme se

na příští setkání ať již v nových

prostorách gymnázia, nebo opět

v Praze. Veronika Hrdá

PARLAMENT V PARLAMENTU
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Spolupráce ZvŠ Kojetín a ZŠ Křenovice navázána

Prvním počinem naší spo-

lupráce byla účast dětí obou

škol na společném plaveckém

výcviku na krytém bazénu

v Přerově, na počátku školní-

ho roku.

Po úspěchu této akce jsme

byli přizváni i k účasti na ško-

le v přírodě v Orlických ho-

rách, konané 3.5.-10.5..Pen-

zion „Eva“ v Deštném nám

poskytl doslova „domácké

prostředí“. V rámci programu

se uskutečnilo mnoho spor-

tovních soutěží a her, také se

pořádaly diskotéky a večerní

posezení u táboráku a velký

počet společných turistických

výletů. Navštívili jsme zámek

Opočno, radniční věž v

Dobrušce, Šarlišský mlýn a

jiné pamětihodnosti tohoto

kraje. Také jsme měli možnost

zhlédnout rekonstrukci doby-

tí vesnice Bystré, jež se kona-

la na oslavu osvobození naší

vlasti.

Během týdenního pobytu

na čerstvém vzduchu byla na-

vázána nová přátelství. Poča-

sí nám přálo a my doufáme,

že žákům na školu v přírodě

zůstanou hezké vzpomínky.

Na tuto, zatím poslední spo-

lečnou akci budou navazovat

i další : „Dětský den“ v ZŠ

Křenovice, v rámci kterého

uvidíme divadelní představení

žáků Dlouhý, Široký a Bystro-

zraký a „Sportovní den“, po-

řádaný na ZvŠ Kojetín.

Chtěli bychom poděkovat

všem kolegům ze ZŠ Křeno-

vice, z jejichž iniciativy tato

spolupráce vzešla a doufáme,

že v ní budeme nadále pokra-

čovat i v příštím školním roce.
Mgr.Hana Jarmerová,
Mgr. Pavla Stiborková

ZvŠ Kojetín

MěDDM Kojetín informuje

AKCE NA ČERVEN
1.6.2001 Návštěva Dne otevřených dveří na letišti v Prostějově

1.6.2001 Chcete být milionářem - soutěž pro děti

6.6.2001 Koloběžkiáda

8.6.2001 Klubový podvečer s programem

15.6.2001. 1 Tobogánmánie (koupaliště Chropyně)

22.-24.6.2001 „Nebaví vás lenošit? - Pojďte s námi skotačit!“ (Milenov)

27.6.2001 Ahoj školo, hurá prázdniny

29.6.-1.7.2001 Stavba LT Tesák

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
každou středu od 16. 30 hodin „ Klub maminek „ s programem

„Bambiriáda“ - prezentace ZK MěDDM - Praha

„Hrajeme si s hlínou“ - odpoledne pro MŠ

LETNÍ TÁBORY:
7.-14.7.2001    -  Odborné soustředění keramických ZK

16.-28.7.2001  -  Letní tábor Tesák - Cvičná louka

17.-29.8.2001  -  Letní tábor Milenov (ve spolupráci s PS Kojetín)

13.-17.8.2001  -  Příměstský LT Kojetín

20.-24.8.2001  -  Příměstský LT Kojetín

„DOKUD SE ZPÍVÁ ...“
11.května 2001 v 18 hodin se uskutečnil v sále Sokolovny v Kojetíně

koncert „Dokud se zpívá...“. Představil se nám pěvecký soubor MěD-

DM v Kojetíně SO - LA - SI - DO vedený Mgr. Zuzanou Zifčákovou a

hostující pěvecký soubor ZŠ Zachar v Kroměříži pod vedením Mgr. Re-

náty Vozkové. Tyto dva pěvecké soubory spolupracují zhruba dva měsí-

ce.

V programu jsme mohli slyšet písně 60.let, písně lidové, folkové, po-

pulární, písně ze současnosti a také několik muzikálových melodií. Vý-

běrem písní působil celý koncert jako velká „duhová kulička“.

Mluveným slovem nás provázela Mgr. Martina Boušková, moderátor-

ka rádia A-Z Zlín. V průběhu koncertu jsme mohli slyšet i několik písní

v podání komorního souboru a také sólistů - Mgr. Renaty Vozkové, Mgr.

Zuzany Zifčákové, Veroniky Oulehlové, Pavly Herodkové, Květy Krč-

mařové.

Jazzové sólo na klavír předvedla Petra Galetková. Doprovodnou příč-

nou flétnu jsme slyšeli v podání Petry a Hany Galetkových. Lenka Ml-

čochová nám krásným způsobem zahrála doprovodné housle. Dopro-

vod na klavír a dirigování - Mgr. Renata Vozková. Doprovod na klavír,

el. klávesy a kytaru - Mgr. Zuzana Zifčáková.
Mgr. Zuzana Zifčáková, vedoucí ZK SO - LA - SI - DO

Městský dům dětí a
mládeže Kojetín tím-
to děkuje Mgr. Zuza-
ně Zifčákové za čas
a námahu, kterou
věnovala, aby při-
pravila tento večer
plný nejen hudeb-
ních zážitků.
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MěDDM Kojetín informuje
„RADY DO ŽIVOTA“

Ve spolupráci s OO Policie Kojetín a OŘ Policie Přerov jsme

připravili besedu pro žáky 9.tříd ZŠ. Žáci měli možnost dozvědět

se, co a jak s občanským průkazem - kde si ho mohou vyzved-

nout, jak s ním zacházet, kdy je může příslušník policie legitimo-

vat, co dělat když občanský průkaz ztratím atd. Dále se měli

možnost zeptat na věci, které je na práci policie zajímají a také

jak se zachovat v určitých situacích.

Po skončení besedy se chlapci, kteří se zajímají o posilování,

měli možnost podívat do naší mini posilovny, kde jim zkušený

kulturista  pověděl jak se chovat v posilovně, jak správně posilo-

vat, jak u posilování dýchat a co dělat, aby svaly narostly.
Eva Kočí, vedoucí oddělení MěDDM

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA MODELŮ Z PLASTU, PAPÍRU A
OSTATNÍHO MATERIÁLU (PRO DĚTI DO 15-TI LET)

První ročník soutěžní výstavy modelů z plastu, papíru a ostatního ma-

teriálu se konal od 5. do 7.května v prostorách Sokolovny v Kojetíně.

Vyhlašovatelem byl Městský dům dětí a mládeže ve spolupráci s Měst-

ským kulturním střediskem v Kojetíně.

Poděkování patří především panu Miloslavu Ševečkovi, který celou

akci nejen vyhecoval, ale i zorganizoval. Také bez pomoci sponzorů

bychom se do uspořádání výstavní soutěže nemohli vůbec pustit. Dou-

fám, že pro mnohé diváky byla tato akce podnětem, jak využít svůj

volný čas nejen v době dlouhých zimních večerů, a že v dalším ročníku

bude modelů již více.

Mezi nejlépe umístěnými byli tito: Jiří Pěcha, Tomáš Telička, Lukáš

Novotný, Michal Ševeček, Veronika Blablová, Jakub Ševeček.
Marie Beránková, ředitelka MěDDM

Středisko Junáka 714.03 Kojetín

KAPKA NADĚJE
Kapka naděje je název skautské akce pořádané pro Nadaci pro trans-

plantaci kostní dřeně. Jejím hlavním pořadatelem je roverský kmen Šam-

bala z Plzně. K letošnímu ročníku Kapky naděje se připojí i roverský

kmen z Kojetína, který jsme představili v minulém čísle Kojetínského

zpravodaje. 22. června 2001 od 10 do 18 hodin budou roveři a rangers

- členové Junáka, umývat přední okna automobilů, na některých benzi-

nových stanicích. Přitom budou podávat informace o činnosti Nadace

pro transplantace kostní dřeně a o možnostech pomoci. Budou také

přijímat finanční prostředky do kasičky s logem Nadace. Budeme se

snažit, aby tomu tak bylo i na benzinových stanicích v Kojetíně.
Roverský kmen Kojetín

Městská knihovna informuje
V uplynulém pololetí připravi-

la Městská knihovna v Kojetíně

pro své čtenáře - nejen pro ně -

řadu nejrůznějších akcí. Nejen že

každodenně ( včetně sobot) po-

skytovala výpůjční služby a mož-

nost využití Internetu, ale výraz-

ně se rozšířilo také využívání me-

ziknihovní výpůjční služby. Tato

skutečnost souvisí se zavedením

tzv. souborného katalogu a s při-

pojením knihovny k Internetu.

ˇČtenáři mají nyní možnost na-

hlédnout do fondů jiných kniho-

ven a prostřednictvím kojetínské

knihovny si vypůjčit kteroukoliv

naučnou literaturu, o kterou mají

zájem. Díky automatizovanému

výpůjčnímu systému se také

urychlil a zpřesnil systém rezer-

vace žádaných knih. Rovněž

u této služby zaznamenaly pra-

covnice knihovny několikanásob-

ný nárůst zájmu čtenářů.

Knihovna úzce spolupracuje se

školními družinami, který umož-

ňuje pravidelné společné návště-

vy dětí v dětském oddělení. Po

celý rok probíhají ve spolupráci

s oběma základními školami a

gymnáziem lekce informační vý-

chovy. V prvním pololetí to byly

akce pro I.stupeň ZŠ, na podzim

připravujeme takovéto lekce pro

II.stupeň ZŠ a souběžné ročníky

gymnázia.

V březnu se knihovna zapojila

do celostátní akce BŘEZEN -

měsíc Internetu a

připravila školení

pro žáky 9.třídy ZŠ

ul. SV.Čecha. Nově

bylo organizováno

školení k Internetu

pro seniory - SENI-

ORSURFING, čili

bezplatné školení k

základům vyhledá-

vání informaci pro-

střednictvím Inter-

netu.

Školení k základům práce s In-

ternetem pokračovala v dubnu

akcemi pro 7.třídy ZŠ ul. Sv. Če-

cha a pro žáky Odborného uči-

liště v Křenovicích.

V květnu se konaly v knihovně

besedy se spisovatelkou Věrou

Řeháčkovou. Byli jsme potěšeni,

že přijala pozvání a do našeho

města přijela. Besedy s kojetín-

skými čtenáři se uskutečnily ve

čtvrtek 3.května v sále Okresní-

ho domu. Paní Řeháčková vyprá-

věla dětem z obou základních škol

a také čtenářům z gymnázia o

svém životě i o svých knihách,

kterých napsala už hezkou řád-

ku. Zájemci si mohli knihy také

na místě zakoupit od spisovatel-

ky nebo zapůjčit z knihovny. Sou-

částí besedy byla i autogramiáda

a výstavka knih uvedené autor-

ky.

Řadu akcí připravuje knihovna

i na měsíc červen:

- tradiční knihovnická minima

pro předškolní oddělení mateřské

školy,

- exkurze pro žáky zvláštní školy

- besedy o zajímavých knihách

pro malé čtenáře z 1.tříd.

Blíží se doba dovolených a řada

čtenářů se pravidelně v tuto dobu

zajímá o úpravu půjčovní doby

knihovny v letních měsících. Tyto

čtenáře ujišťujeme, že výpůjční

doba oddělení pro dospělé čte-

náře zůstává s výjimkou sobot ne-

změněna i v červenci a srpnu.

Výpůjční doba v dětském od-

dělení se přizpůsobí zájmu dětí o

dopoledni půjčování. Přesná půj-

čovní doba bude sdělena v prů-

běhu měsíce června školám a v

červenci v Kojetínském zpravo-

daji, včetně možnosti využívání

Internetu.
Hana Divilová
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Představuje se taneční škola PULS Přerov

Taneční škola Puls Přerov vznik-

la zhruba před dvěmi lety a za tuto

dobu se stala nejúspěšnější taneč-

ní školou nejen v Přerově. Taneč-

níci z taneční školy Puls ji již něko-

likrát úspěšně reprezentovali na

soutěžích po celé Evropě.

Taneční škola Puls sdružuje mla-

dé lidi v sedmi tanečních skupinách

ve věku od 3 - 30 let a zajišťuje

výuku moderních tanečních stylů

(disco dance, hip-hop, break dan-

ce, free style, electric boogie), ta-

neční vystoupení na prezentacích,

výstavách, plesech, přehlídkách ...,

choreografie na přání.

Taneční skupiny TŠ PULS Pře-

rov Sněženky a machr - naši

nejmenší tanečníci. Tancují zde děti

od 3 - 9 let. Zúčastňují se nejrůz-

nějších soutěží a vystoupení se svý-

mi , zatím dvěmi, choreografiemi.

Jedno choreografie je ve stylu dět-

ského diska a druhá (novější) je hip-

hopová. Tito malí špunti si tento

víkend jedou zasoutěžit na Mistrov-

ství Moravy, kde doufáme uspějí a

postoupí na MČR. Počet taneční-

ků 20.

Fresh - děvčata ve věku 10 - 14

let věnující se disco dance již ně-

kolik roků. Za tuto dobu získaly ne-

jedno ocenění na nejrůznějších

soutěžích a přehlídkách po celé

ČR.

Skupina Fresh se v současné

době připravuje na Mistrovství

Moravy, ze kterého by ráda postou-

pila na MČR.

Duck People - juniorská skupi-

na věnující se hip-hopovému tan-

čení, která je složena převážně z

děvčat ve věku 10 - 14 let. V této

věkové kategorii je u nás v repub-

lice největší konkurence a skupina

Duck People se hned v prvním

roce svého vzniku probojovala

mezi šest nejlepších juniorských

formací v republice se skladbou

„první“. I letos by skupina ráda

zopakovala úspěchy z minulého

roku. I tato skupina již vystupuje

na veřejných akcí a to převážně na

plesech, akcích pořádaných měs-

tem na náměstí TGM apod.

Duck Beat holky - skupina vě-

nující se dívčímu pojetí hip-hopo-

vého tancování je složena z taneč-

nic ve věku 15 - 22 let z nichž vět-

šina tancuje již řadu let a mají za

sebou mnoho tanečních soutěží a

úspěchů. V loňském roce se umís-

tily mezi šesti nejlepšími hip-hopo-

vými skupinami v republice a letos

míří ještě výše. Účinkují na nejrůz-

nějších akcích, diskotékách, ple-

sech apod. Ve skupině je v součas-

né době kolem 15ti děvčat. V le-

tošním roce na regionálním Mis-

trovstvím Střední Moravy se umís-

tily na druhém místě, hned za TS

Duck Beat a taktéž postupují na

MČR.

DUCK BEAT -

n e j ú spě šně j š í

skupina TŠ Puls.

Jedná se o polo-

p r o f e s i oná l n í

skupinu, jejichž

vystoupení si k

prezentaci vybra-

ly různé firmy

zvučných jmen.

Tanečníci této

skupiny tančili na

módních přehlíd-

kách OP Prostějov, narozenino-

vých show rádií Apollo, Evropa 2

atd. Taneční skupina Duck Beat

také natáčela videoklip s chlapec-

kou skupinou A - TAK ! Tato sku-

pina je složena ze samých chlapců

a to ve věku 15 - 25 let. Počet ta-

nečníků 11. Tato skupina získala v

loňském roce titul Mistra ČR, ví-

cemistra Slovenska, vícemistra ČR

v malých formacích a reprezento-

vala ČR na Mistrovství světa v Ně-

mecku, kde se dostala až do finále

mezi nejlepších 6 skupin na světě.

Letos se chystá úspěchy z loňské-

ho roku zopakovat, což dokazuje

první místo na regionálním Mis-

trovství Střední Moravy, ze které-

ho postoupila na Mistrovství ČR.

Taneční škola Puls Přerov dále

vyučuje Break dance + electric

boogie; vyučují se zde základy

elektric boogie (robot) a break dan-

ce (točení na hlavě apod.).

Memento - přípravná taneční

skupina pro skupinu Fresh, kde se

učí základy disco dance.

Lze vytvořit i choreografie na

přání z různých stylů i skupin.

Doufám, že si jistě něco z naší

nabídky vyberete co by se Vám lí-

bilo na zpestření Vašich nejrůzněj-

ších akcí.

Cena závisí na vybrané skupině,

počtu tanečníků, počtu a délce vy-

stoupení atd.

Kontakt: David Tichý, DiS, Nová

1260, 752 01 Kojetín

telefon: 0604/ 340 659, e-mail:

duckbeat@post.cz,

propag.ddm@volny.cz (práce)

Těším se na vzájemnou spoluprá-

ci.
Za TŠ Puls Přerov David Tichý

Z módní přehlídky „Léto - podzim“ Městského kulturního střediska Kojetín
Městské kulturní středisko Kojetín

srdečně zve
zvláště ženy všech
věkových skupin,

na besedu s názvem

POVÍDÁNÍ O MÓDĚ
- NEJEN PLETENÉ,

která se koná ve čtvrtek
7.června 2001 v 19 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.

Dovíte se, jaké jsou módní trendy
v oblasti pletené módy, jakým

způsobem jsou vyráběny, budete si
moci jednotlivé modely vyzkoušet
a to ve všech velikostech  (od S-
XXXL), popřípadě si je objednat
nebo přímo zakoupit za velmi

přijatelné ceny.
Přijďte prožít příjemný večer,

těšíme se na vás!
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V pátek 20.dubna 2001
se na velmi úspěšném kon-
certě představila kojetín-
ské veřejnosti zpěvačka
Alča Mašková za doprovo-
du trumpetisty Lázara
Cruze a Milana Kašuby.

Koncert Alči Maškové Městské kulturní středisko Kojetín
 v y h l a š u j e

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
KOJETÍN - SÁL SOKOLOVNY

OD 12.ZÁŘÍ 2001 V 17 HOD. (STŘEDA) cena: 500,- Kč/osoba
a

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ A TANEČNÍ PÁRY
KOJETÍN - SÁL SOKOLOVNY

OD  12. ZÁŘÍ 2001 V 19.30 HOD. (STŘEDA)
cena : za taneční pár 1.250,- Kč/pár

Veškeré informace:
Městské kulturní středisko, nám.Republiky 1033, Kojetín

tel.: 0641/ 762 046, mobil : 0605 815 999
a

Pavel Nečesaný, Velká Dlážka 1 Přerov
tel. : 0641/300 244, mobil : 0606 437 702

!Do všech kurzů  nutno objednat  předem!

ZLATÁ TEČKA ZA SEZÓNOU 2000/2001
 STOLNÍHO TENISU TJ SOKOL KOJETÍN

Letošní sezóna  stolního tenisu skončila úspěchem všech mužstev v

okresních přeborech . „A“ družstvo po velmi dobrých výsledcích skonči-

lo na 2.místě OP I.třídy, „B“ družstvo bylo ve 2.třídě na 3.místě a „C“

družstvo - složeno z mladíků -  splnilo cíl udržet se ve 2.třídě OP a

skončili na 9.místě.

Mezi nejlepší hráče oddílu patří v 1.třídě OP Bohdan Malý a Jiří Kil-

hof,  ve 2.třídě OP Jaroslav Štrunc a Oldřich Frühbauer. V okresním

žebříčku, ve kterém jsou klasifikováni hráči krajského přeboru se nejlé-

pe umístil Bohdan Malý, Jiří Kilhof a Luděk Vrtěl.

V úterý 15.května se konala v Přerově závěrečná schůze sekce stolní-

ho tenisu, na které byly schváleny výsledky a tabulka OP. Protože bude

pro příští sezónu rozšířená účast v KP olomouckého kraje na 14 oddílů,

postupují z OP 2 družstva. V důsledku toho postoupí do KP také naše

„A“ družstvo. Po 5 letech po obnovení je to pro oddíl historická událost.

Ze 2.třídy OP nemají zájem o postup Dřevohostice, proto postoupí do

OP 1.třídy taktéž  naše družstvo „B“.

Kromě soutěží dospělých byla také hodnocena činnost mládeže, kte-

rá se zúčastňuje bodovacích turnajů. V soutěžích dorostu jsou Martin

Rumplík a Jakub Frühbauer na 11. a 15.místě. Žáci mladší a starší,

kteří se vloni zúčastňovali bodovacích turnajů dali  v letošním roce před-

nost fotbalu.

Pro příští sezónu ve spolupráci s kroužkem stolního tenisu MěDDM  se

budeme snažit sestavit nové družstvo mladých stolních tenistů.

Ve dnech 28. a 29.dubna 2001 uspořádal oddíl stolního tenisu 5.ročník

Ze sportu
Memoriálu Rudolfa Silnouška, kterého se zúčastnilo 16 hráčů. Hrálo se

vylučovacím systémem  na dvě porážky. Turnaj zahájil jeho ředitel Vl.

Orság a předseda oddílu Z.Mrázek. Potom se rozběhly boje, neboť tento

turnaj je pestižní záležitostí mezi jednotlivými družstvy.

Vítězem se stal a putovní pohár z rukou místostarosty ing. Jiřího Šírka

převzal  Jiří Kilhof, na 2.místě skončil Bohdan Malý, na 3.místě obhájce

loňského vítězství Luděk Vrtěl a na 4.místě nejstarší člen oddílu Jaroslav

Štrunc.Děkujeme všem sponzorům, kteří nám darovali věcné ceny.

V sobotu 28.dubna byl uspořádán také turnaj pro neregistrované a

mládež. Přestože tato akce byla dopředu propagována a plakáty vyvěše-

ny na školách, sportovní referenti na školách asi nemají zájem o jiné

akce, které nepořádají sami. Na předvánočním turnaji měli na I. ZŠ velmi

dobrou účast i ze žáků, kteří chodí do našeho oddílu. Proč nemají o tako-

vou akci referenti zájem je pro nás nepochopitelné. Vedení oddílu zhání

po sponzorech ceny, ale naráží na nezájem. Přitom když město uspořá-

dalo anketu mezi občany, převážně říkají, že není v našem městě mož-

nost sportování. Není pravda, že sokolská zahrada je jen pro vyvolené, ve

všech oddílech TJ Sokol je dostatek vyžití pro všechny, kteří mají zájem

něco dělat. Ať je to několik odborů základní těl.výchovy, tak sokolské

zahradě mají činnost oddíly tenisu, volejbalu a nohejbalu. Náš oddíl má

také dostatek možností přijímat nové členy.

Nakonec ještě přehled dosavadních vítězů Memoriálu Rudolfa Silnouška:

1. ročník: Jiří Kilfof, 2.ročník: Bohdan Malý, 3. ročník: Bohdan Malý,

4.ročník: Luděk Vrtěl, 5. ročník: Jiří Kilhof
Zdeněk Mrázek

předseda oddílu

TJ SLAVOJ KOJETÍN
• 3.6.2001 DOROST KOJETÍN:SOKOL TROUBKY (14.00 HODIN)

• 3.6.2001 KOJETÍN A:PS PŘEROV B (16.30 HODIN)

• 9.6.2001 STARŠÍ ŽÁCI KOJETÍN:VIKTORIE

PŘEROV (9.00 HODIN)

• 9.6.2001 MLADŠÍ ŽÁCI KOJETÍN:VIKTORIE

PŘEROV (10.45 HODIN)

• 9.6.2001 KOJETÍN B:SOKOL LAZNÍKY (16.30 HODIN)

• 17.6.2001 KOJETÍN A:SOKOL KYSELOVICE (16.30 HODIN)

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍZNIVCE TJ SLAVOJ KOJETÍN - OD-
DÍL KOPANÉ

Po pěti neúspěšných letech se našemu oddílu naskýtá možnost po-

stoupit do okresního přeboru. Rozhodující fotbalové utkání v Tovačově

se uskuteční 10.června 2001 v 16.30 hodin.

Tímto zveme všechny příznivce, aby svou přítomností přijeli  na roz-

hodující fotbalová utkání náš oddíl kopané povzbudit.

Autobus pro příznivce bude přistaven ke stadionu Morava, odjezd v

15.30 hod., doprava zdarma!

Poslední zápas v domácím prostředí se bude konat 17.6.2001 v 16.30

hod. a to s druhým uchazečem o postup - oddílem TJ Kyselovice.

TJ SOKOL KOVALOVICE
• 3.6.2001 KOVALOVICE:ŘÍKOVICE (15.00 HODIN)

• 17.6.2001 KOVALOVICE:H.NĚTČICE (16.30 HODIN)

TJ SOKOL KOJETÍN - ODDÍL VOLEJBALU
• 2.6.2001 MUŽI KOJETÍN:LITOVEL (10.00 A 13.00 HODIN)

• 9.6.2001 ŽENY KOJETÍN:OLOMOUC (10.00 A 13.00 HODIN)

• 16.6.2001 MUŽI KOJETÍN:NAPAJEDLA (10.00 A 13.00 HODIN)

• 23.6.2001 ŽENY KOJETÍN:DOBROMILICE (10.00 A 13.00 HODIN)
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RODEO CROS V TOVAČOVĚ
Když se jaro zeptá, co jste dělali v zimě,

málokdo se může něčím pochlubit. Naši dva

členové nezaháleli a pustili se do přestavby zá-

vodního auta na rodeo cros. Tyto závody se

jezdí každých 14 dnů v Tovačově. Po odpra-

cování spousty hodin a vložení vlastních finanč-

ních prostředků, bylo auto připraveno na prv-

ní start.

12.května 2001 nervozita stoupla na svůj

vrchol a adrenalinu v krvi bylo víc, než je zdrá-

vo.

Kdo se přijel podívat, viděl na vlastní oči, co

všechno se musí udělat, než se odstartuje.

I když jízdní  vlastnosti nebyly  tak  úplně  nej-

lepší,  přesto  v tomto závodě, který se jezdí

systémem každý s každým a finále, obsadila

posádka ve složení L.Topič a P.Stavinoha

3.místo. Dalších 14 dnů pracovala  posádka

na vylepšení  jízdních  vlastností, které ukonči-

la v pátek  večer, před následujícím závodem. V sobotu pak

odjížděla do Tovačova s nadějí na lepší umístění. Bohužel,

nepodařilo se, i technika může být zrádná. Ale nebyl to závod

poslední, další se konají v termínech 16.6., 30.6., 14.7., 28.7.,

11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10. a 20.10  pak velké finále s

MORAVSKÁ LIGA BMX
Na bikrosové trati u stadionu Morava se 8.května konal 3.zá-

vod Moravské ligy BMX. Na trať se sjelo 64 závodníků ze

severní a jižní Moravy.Barvy našeho Autoklubu hájili tři jezdci

ve třech kategoriích. Nejmladšímu závodníkovi byli čtyři roky

a přes všechny nástrahy naší trati, odjel všech 6 rozjížděk. Je

radost podívat se na nejmenší jezdce s jakou bojovností zvlá-

dají trať. Šestiletý Dominik Jorda, reprezentant našeho Auto-

klubu, skončil ve své kategorii na pěkném 3.místě.

Dalšími domácí jezdci byli také úspěšní.  Václav Mirvald si

vyjezdil 2.místo a Martin Jorda svou kategorii vyhrál. Všem

závodníkům blahopřejeme.

Na závěr bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu,

který se podílel na přípravě a vlastním průběhu závodu. Děku-

ji i všem rodinným příslušníkům, MUDr. Palmašové a panu

Sovovi, kteří byli ochotni ve svém volném čase zabezpečit zdra-

votnické služby.

REKORD PŘEKONÁN?
Dne 4.května 2001 odjíždělo družstvo dobrovolných hasičů

z Kojetína - směr Máchovo jezero. Ve složení A.Ševeček,

P.Stavinoha, T.Stavinoha, I.Šamánek, L.Hřeblo, M.Bosák,

P.Hrabčík, T.Filípek, M.Novák a kameramanka A.Pelikánová

jeli překonat světový rekord v dálkové dopravě vody. Co to

je? Zapojení dostupné techniky dobrovolných hasičů z celé

republiky tak, aby dopravená voda z Máchova jezera vystříkla

v co největší vzdálenosti. Vždyť světový rekord drželi Němci a

to v délce 46 km. Po dvouletých přípravách se přece jenom

sjelo asi 2 500 hasičů  na letištní ploše v Mimoni, aby se po-

prali s nástrahami přírody a počasí. V sobotu 5.května 2001

v pět hodin ráno se seřadili po nezbytných úpravách na ranve-

ji letiště a odtud odjížděli na svá stanoviště. V půl jedenácté

byla nasáta voda z Máchova jezera a byla dopravována hadi-

cemi přes cisterny a čerpadla na co největ-

ší vzdálenost. Naši hasiči byli zhruba na 42.

km a věřili, že rekord padne. Když asi

v deset hodin večer zvolali: „Voda jde

k nám!“, byli nesmírně šťastni, i když řád-

ně promoklí.

Rekord byl ukončen 6.května v 4.15 ho-

din. A jak to dopadlo ? Rekord byl překo-

nán. Všichni unaveni, mokří a prochladlí

se šťastně v ranních hodinách vraceli na

základnu v Mimoni. Při zpáteční cestě se

dozvěděli celkovou délku rekordu, která činí

47,2 km.

Děkujeme našim dobrovolným hasičům,

jejichž podíl na rekordu činil 340 m, za vzor-

nou reprezentaci města Kojetína.
Ivana Stavinohová

doprovodným programem.

Děkujeme Městu Kojetínu za finanční podporu a věříme, že

v dalších závodech budeme dobře reprezentovat nejen náš au-

toklub, ale především naše město Kojetín.
Ivana Stavinohová

Luboš Topič žene upravenou škodovku do cíle na prvním letošním rodeocrosu.

Ilustrační foto připomíná soutěž mladých hasičů
konanou v květnu 2000 v Kojetíně
Foto: Ing. J. Šírek
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Společenská kronika

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 19. května 2001 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Zuzana Sedláčková

Josef Kusák

BLAHOPŘEJEME!

PŘIPRAVUJEME POZNÁVACÍ ZÁJEZD
DÁNSKO - ŠVÉDSKO

ve dnech 18. - 23.9.2001.

Cena zájezdu: 6.900,- Kč zahrnuje dopravu autobu-
sem OAZA, 3x ubytování, 3x snídani,

3x trajekt, průvodce.
Bližší informace a přihlášky : Městské kulturní

středisko Kojetín, tel.0641/762046
Pavel Křeháček

V měsíci květnu oslavili
diamantovou svatbu

manželé
Josefa a František Smažinkovi

z Kojetína
Blahopřejeme!

Festival SLUNCE
Strážnice se koná

ve dnech 29. - 30.června 2001
Na festivalu vystoupí např.: Jaromír Nohavica, Jana

Kirschner, Janek Ledecký, Kamelot, Čechomor, Sam-

son a jeho parta, Nerez, Vidiek, Jiří Schmitzer

a řada dalších.

Cena vstupenky : 340,- Kč,

Informace a předprodej : Městské kulturní středisko,

nám.Republiky 1033,

752 01 Kojetín, tel.: 0641/762 046, 0605/ 815 999


