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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

uplynulé měsíce byly velmi bohaté na události, které měly, mají a budou
mít vliv na život v celé naší vlasti.

Vyvrcholením dění v Kojetíně byly v letošním roce bezesporu volby do
Zastupitelstva města, volba členů výkonného orgánu - Rady města,
místostarosty a starosty na příští volební období.

Pro řadu z nás to byly týdny a měsíce o to rušnější a náročnější, čím více
jsme byli zapojeni do příprav, organizace a aktivní účasti v předvolební
kampani, ve které jsme přesvědčovali spoluobčany v Kojetíně a místních
částech o tom, že právě ten náš volební program a naši kandidáti jsou
opravdovou zárukou dalšího rozvoje Kojetína v příštím období.

Postupně opadly emoce z předvolební kampaně, radost i zklamání
z volebních výsledků a nastává čas usilovné a odpovědné práce.

Hlasy voličů, důvěra, která tím byla vyslovena, určitě potěšila všechny
zvolené zastupitele, ale současně je zavázala k opravdu velké zodpovědnosti
při rozhodování a již nyní si musíme uvědomit, že ne vždy budou rozhodnutí
zastupitelů snadná, ne vždy budou přijímána s ovacemi, že budou rozhodnutí
nepopulární, mnohdy nepříjemná, a  že je právě my, zastupitelé, budeme
muset umět vysvětlit a obhájit před lidmi, kteří nám onu již zmíněnou důvěru
dali.

K tomu nám všem členům zastupitelstva přeji, abychom měli dostatek
kvalitních a objektivních podkladů a informací a při rozhodování uplatnili
všechny odborné znalosti a praktické zkušenosti, získané v minulém volebním
období.

Podle složení Zastupitelstva a Rady města mohu ovšem již dnes prohlásit,

že všechna rozhodnutí  a usnesení obou volených orgánů samosprávy budou
určitě směřovat k jednomu - a sice k rozvoji našeho města, k vytvoření co
nejlepších podmínek pro život v něm a k tomu, abychom v okamžiku, kdy
ho budeme předávat nastupující generaci, se nemuseli za svou práci stydět.

Vážení občané Kojetína, Kovalovic a Popůvek, Vám všem přeji
v nastávajícím předvánočním shonu, abyste nezapomněli, že nejkrásnější
svátky roku mají být naplněny klidem, pohodou a vzájemným porozuměním.

Ing. Mojmír Haupt
   starosta města

foto: J. Daněk
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Z jednání Rady města

Z jednání ustavujícího Zastupitelstva města

Dne 26. listopadu 2002 se sešla
ke svému prvnímu zasedání
v novém volebním období Rada
města. Na pořadu jedná-
ní převažovala finanční
a majetková problematika.
Z usnesení, která byla radou
přijata, vybíráme:
- rada projednala  a odsouhlasila
návrh rozpočtového provizoria
města na měsíc leden 2003.
Zastupitelstvu bude předložena na
toto období   ke schválení výše příjmů
i výdajů  8,5 mil. Kč,
- rada souhlasi la s při jetím
kontokorentního úvěru od České
spořitelny a.s. pro rok 2003. Tento
úvěr by měl v případě ne-
rovnoměrného plynutí daní do
rozpočtu města překlenout výpadek
finančních prostředků. Město využívá
služby České spořitelny již třetím
rokem, dosud však úvěr nemusel být
čerpán,
- rada stanovila příspěvkovým
organizacím, zřízeným městem,

jednotlivé skupiny pro účetní odpisy
a účetní odpisový plán pro letošní
rok,
- zabývala se žádostí Školní jídelny,
Mateřské školy a Městského
kulturního střediska o změnu
rozpočtu. Vzhledem ke skutečnosti,
že se jednalo o přesun položek
v rámci schváleného rozpočtu pro
letošní rok, Rada těmto žádostem
vyhověla,
- při projednávání bytové
problematiky rada schváli la
pronájem obecního bytu v DPS Jana
Peštuky 1322, paní Drahomíře
Janouškové a souhlasila s dvojí
výměnou obecních bytů mezi
nájemci panem Františkem
Konečným a paní Boženou
Řachovou,
- rada souhlasila s dlouhodobým
pronájmem nebytových prostor
v budovách obou základních škol.
U ZŠ nám. Míru jde o pronájem
tělocvičny s příslušenstvím po
skončení školního vyučování

sportovním klubům a oddílům
a učebny výpočetní techniky
Městskému domu dětí a mládeže.
U obou škol pak byl schválen
pronájem nebytových prostor, ve
kterých bude provozován školní bufet
- rada schválila pronájem nebytových
prostor v objektu Polikliniky Městu
Přerov, které zde bude místo
Okresního úřadu provozovat
Kontaktní místo státní sociální
podpory,
- souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemku parcela č. 514
v k.ú. Kojetín - ulice Padlých hrdinů
a pozemku parcela č. 1887
v k.ú.Kojetín - areál Agroposu,
- projednala žádost nájemce
obecního bytu č. 908/3 v Nádražní
ulici o odprodej užívaného bytu
a souhlasila se zveřejněním prodeje,
- schválila pronájem části pozemku
p.č. 204/1 v k.ú. Kojetín - Sladovní
ulice - paní Lence Machů za cenu
0,85 Kč/m2 za rok,
- souhlasila s přičleněním pozemků

Ustavující zasedání Zastupitelstva
města Kojetín se  konalo dne 12.
listopadu 2002 v  sále nově
rekonstruovaného   Okresního domu
- Informačního a vzdělávacího centra
Kojetín, za širokého zájmu veřejnosti.
Po ověření platnosti volby 21 členů
Zastupitelstva města Kojetín a složení

v majetku města o výměře 5226m2

do honitby Honebního společenstva
Doubrava Křenovice u Kojetína,
- souhlasila s prodloužením termínu
pro podávání žádostí o půjčky
z Povodňového fondu rozvoje
bydlení na opravy bytů a rodinných
domů. Po schválení zastupitelstvem
bude možnost žádosti o půjčky
podávat u MěÚ Kojetín do 30. 12.
2002,
- Rada souhlasila s úhradou nákladů
za provedené práce na budově
Vzdělávacího a informačního centra
v Kojetíně a s úhradou nákladů za
práce související s přípravou
staveniště  stavby rekonstrukce
sladovny na byty,
- při projednávání organizačních
záležitostí schválila rada  organizační
zajištění zasedání zastupitelstva
města a termínový plán jednání rady
města pro rok 2003.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

slibu členů Zastupitelstva  byl zvolen
starostou města Kojetín  Ing. Mojmír
Haupt a místostarostou města Ing.
Jiří Šírek. Zastupitelstvo stanovilo
počet členů rady města pro volební
období 2002 - 2006, stejně jako
v předcházejícím volebním období,
na 7 a určilo funkce starosty

a místostarosty jako funkce, pro
které budou členové Zastupitelstva
města uvolněni.

Dalšími členy Rady města Kojetín
byli zvoleni: RNDr. Jitka Hálková,
MUDr. Martin Hönig, Ladislav
Polák, František Řihošek  a František
Krejčiřík.

V úvodním projevu starosta města
zhodnotil uplynulou volební kampaň,
poděkoval voličům za vyslovenou
důvěru a požádal nově zvolené členy
Zastupitelstva, aby při své práci měli
na zřeteli prospěch města a jeho
občanů.             Jiřina Páleníková

tajemnice MěÚ Kojetín

Starosta Města Kojetín
si Vás dovoluje pozvat na

1. řádné zasedání
Zastupitelstva Města Kojetín,

které se uskuteční v úterý 10. prosince 2002
od 15.00 hod.

v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín
(Okresní dům)

Na programu jednání bude mj.
- rozpočtové opatření

- nakládání s majetkem města
- rozpočtové provizorium

- volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva

Ing. Mojmír Haupt
starosta města

CHCETE VÍCE INFORMACÍ ZE ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ?

SLEDUJTE VYSÍLÁNÍ INFOSTUDIA

KOJETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

v těchto dnech:

pondělí 11.00  a 17.30 hod.

středa 11.00 a 17.30 hod.

čtvrtek 11.00 hod.

na kanále ARD kabelové televizeI 
N

 F
 O

I 
N

 F
 O

Rada města  souhlasila na svém zasedání dne 26. 11. 2002

se změnou harmonogramu termínu pro použití finančních

prostředků povodňového fondu rozvoje bydlení a pro-

dloužila lhůtu pro podání žádosti k účasti na výběrovém

řízení do 30. prosince 2002.

Upozorňujeme všechny zájemce o čerpání finančních

prostředků z tohoto fondu, aby využili prodloužení tohoto

termínu a se svými požadavky se obraceli na Odbor majetku

a investic Městského úřadu Kojetín.
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Provoz Městského úřadu Kojetín
od 23. 12. 2002 do 31. 12. 2002

V době vánočních svátků bude provoz Městského úřadu Kojetín
omezen následujícím způsobem:

pondělí 23. 12. 2002
na MěÚ Kojetín bude v provozu pouze podatelna písemností,

a to v době od 8:00 do 13:30 hod, ostatní kanceláře budou uzavřeny

pátek 27. 12. 2002
MěÚ Kojetín bude uzavřen - čerpání ŘD

pondělí 30. 12. 2002
běžný provoz MěÚ

úterý 31. 12. 2002
MěÚ Kojetín bude uzavřen - čerpání ŘD

Doporučujeme občanům, aby si záležitosti,
které potřebují na MěÚ projednat,

nenechávali až na poslední dny tohoto roku
a využili již nyní k projednání  především prodloužených dnů

(pondělí,  středa: 7-12.00, 13 - 17.00 hodin),
kdy jsou pracovníci MěÚ občanům k dispozici.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

V sobotu dne 4. ledna 2003 v dopoledních hodinách
proběhne ve městě Kojetíně a okolních obcích

4. ROČNÍK  TŘÍKRÁLOVÉ  SBÍRKY

Děkujeme všem, kteří otevřou našim koledníkům dveře a přispějí do
pokladničky jakýmkoliv finančním darem.

Zároveň Vám chceme oznámit, jakým způsobem byly využity peníze,
které jste nám darovali při sbírce v roce letošním. Na krytí nákladů

Krizového centra pro matky s dětmi v tísni bylo použito 20 000 Kč,
na činnost Romského klubu 3 000 Kč.

Pro sociálně slabé rodiny a rodiny v nouzi bylo rozdáno jako přímá
pomoc 9 802,- Kč.

Peníze takto vybrané opět poslouží pro dobré účely,
vyúčtování Vám zase veřejně předložíme.

S přáním prožití hezkých Vánoc

Charita Kojetín

Místní sdružení ODS Kojetín děkuje všem
občanům, kteří dali v komunálních volbách
hlasy kandidátům naší strany. Vážíme si Vaší

důvěry a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a pohody v Novém roce.

Ceny vodného a stočného pro rok 2003

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. oznamují, s platností od 1. 1.
2003, zvýšení ceny za dodávku vody z veřejného vodovodu a za odvádění
odpadních vod veřejnou kanalizací.

Zvýšení ceny vodného je vyvoláno nárůstem nákladů na výrobu
a distribuci pitné vody, zejména s ohledem na další zvýšení poplatku za
odběr podzemní vody, které jsou odvodem státu předepsaným §88
a §127 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Současně u pitné vody
dochází k povinnosti vyměnit některé současné typy vodoměrů, které
z rozhodnutí Českého metrologického institutu již nebude možné od roku
2005 používat. U společnosti VaK Přerov, a. s. se jedná o cca 80%
všech používaných vodoměrů, které bude nutno vyměnit nad rámec běžné
údržby sítě.

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod se na nárůstu ceny stočného
podílí nutná modernizace čistírenských zařízení a zastaralých kanalizačních
řádů tak, aby jejich provoz vyhovoval požadavkům nově vydaných
předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, které stanovují přísnější
limity zbytkového znečištění vypouštěného do vodních toků. Jedná se
především o zvýšení odpisů z nově pořízených investic (rekonstrukce
ČOV Přerov, ČOV Hranice, převzetí ČOV Kojetín do majetku
společnosti).

Ceny za služby budou, stejně jako v uplynulém roce, stejné pro všechny
kategorie odběratelů, tj. jak pro domácnost, tak i pro ostatní odběratele.

Nové ceny jsou:
vodné 21,10 Kč/m3 (včetně DPH)
stočné 16,00 Kč/m3 (včetně DPH)

Ing. Miroslav Dundálek
ředitel společnosti

KK

MM

BB
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Rozhovor s Jiřím Zahradníčkem, majitelem Rybářství Tovačov

Historie rybníkářství na
Tovačovsku sahá až do počátku
16. století. Tehdejší panovnické
rody zakládaly v zdejší krajině
řadu rybníků. Dnešním
majitelem firmy Rybářství
Tovačov, která zajišťuje chov
ryb na tovačovských rybnících,
je pan Jiří Zahradníček. Požádal
jsem jej o rozhovor, který se
týkal nejen kaprů pro nad-
cházející Vánoce.

Pane Zahradníčku, jak Vaše
firma vznikla?

Vznikla z bývalého státního
podniku Státní rybářství. Při
privatizaci byly jednotlivé provozy
nabízeny přednostně jej ich
vedoucím. K tomu došlo 1. 2. 1996
- tehdy jsem měl z tohoto kroku
obavy, dnes ale mohu říci, že
podnikání v tomto oboru, včetně
oblastí, které na to navazují, se dá
provádět lépe v rámci soukromé
firmy, než tehdejšího státního
podniku. Mám na mysli realizaci
některých opatření v chovu ryb,
zbytečné dotace na chov vodní
drůbeže, ale také lepší vztah k okolní
přírodě.

musí být na velmi dobré úrovni,
chováte-li takovou choulostivou
rybu, jako je candát.

Skutečně došlo v devadesátých
letech minulého století k výraznému
zlepšení čistoty vod a po roce 1990
odchováváme i candáta, kterého
jsme před tím byli zvyklí znát jako
úlovek rybářů z nedalekých pískoven,
známých svou čistou vodou.

Se zlepšováním kvality
životního prostředí dochází ke
zvyšování počtů rybích pre-
dátorů, kteří samozřejmě

reagují na zvyšování počtu své
kořisti.
Mezi nimi jistě dominují
kormoráni. Co pro Vás tito ptáci
znamenají?

Vy jako ornitolog jistě dobře víte,
že jich na Tovačovsku bývají hejna
o velikosti až tisíc kusů. Snažíme se
je na rybnících plašit střelbou. Já sám
nejsem přítelem střílení těchto ptáků,
mimo jiné také proto, že dvacet
střelených z tisícového hejna nic
neřeší. Každopádně nám tito žrouti

Které rybníky obhospo-
dařujete?

Jsou to všechny tovačovské
rybníky, tedy Hradecký, Křenovský,
Kolečko a Náklo o rozloze přes 150
ha, u nichž postupně skupujeme
pozemky, přičemž vlastní „stavba“
rybníka je naše. K tomu vlastníme
také sádky vybudované
v roce 1998.

Jaký byl, z pohledu Vás jako
majitele firmy, letošní výlov
Hradeckého rybníka?

Díky letošnímu dobrému počasí,

kdy nedocházelo k náhlým teplotním
změnám a díky kvalitní krmivové
základně, došlo k dobrému vývinu
ryb, takže letošní produkce byla asi
2000q, z toho je tržní produkce asi
2/3 a zbylá 1/3 slouží jako chovná
ryba zpět pro nás a některé
organizace ČRS. Co se týká druhů
ryb, zaměřujeme se samozřejmě
hlavně na kapra, dále pak na amura,
tolstolobika, štiku a candáta.

To znamená, že čistota vody

ryb působí určité ztráty, já je odhaduji
na 1 až 1,2 milionů Kč. Není to jen
konzumací ryb, ale také jejich
plašením v době, kdy se mají chystat
k zazimování, případně poraněním
ryb v období před zimou, což působí
vyšší úhyn ryb na konci zimy.

Pane Zahradníčku, jak jste
připraveni nasytit tradiční český
vánoční trh kapry? Nebude mít
na cenu vánočního kapra vliv
srpnová povodeň v jižních
Čechách, tradiční rybníkářské
oblasti?

V jižních Čechách mají na
některých rybnících více než 50%
ztráty. Vzhledem k nadbytku kapra
u nás, ale nehrozí, že by byl
vánočních ryb nedostatek. Naše
rybářství pokryjí požadavky českého
trhu přednostně před exportem,
připouštím však, že cena může mírně
vzrůst, řekněme o 3 - 4 % a že naše
zahraniční odbytiště obsadí Maďaři,
Poláci a Ukrajinci.

Kam všude tovačovský kapr
směřuje?

Směřuje do čtyř moravských krajů
a především do obchodní sítě
Delvita, kde zásobujeme 13 těchto
velkých obchodních středisek.
Tovačovský kapr je tam žádaným
artiklem, protože má vysokou
chuťovou kvalitu, danou krmivem
a dobrým podložím rybníků. Pro vaši
orientaci je cena 1. třídy našeho
kapra kolem 68,- Kč, výběr, což je
váha nad 2,5 kg stojí asi o 10,- Kč
více a nejdražší rybou je candát,
s cenou okolo 200,- Kč.

Pane Zahradníčku, jak vidíte
perspektivu tohoto tradičního,
ale přeci jen náročného
a mnohdy rizikového pod-
nikání?

Naši činnost zajišťujeme na
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Zprávy z mikroregionu

Otevření zámecké kaple v tovačovském zámku

Rozhovor s Jiřím Zahradníčkem, majitelem Rybářství Tovačov
Tovačovsku s pěti lidmi, v době výlovů přijímáme až 15 lidí navíc. Pokud
z hlediska perspektivy a našeho očekávaného vstupu do EU nastanou
problémy, mohou být způsobeny tím, že náš konzument dostává na stůl
stále poměrně malé množství zpracovaných ryb a stále dává přednost rybě
živé. Je to dáno mj. také vysokou cenou takto zpracovaných ryb před rybami
živými a malým počtem zpracoven ryb u nás. O perspektivu českého nebo
našeho tovačovského rybářství ale obavy nemám.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji vám hodně úspěšných výlovů na
vašich rybnících.

Otázky: Ing. J. Šírek
Foto: Archiv Rybářství Tovačov

Zámek v Tovačově tvoří výraznou dominantu
v naší hanácké krajině a je jedním z nej-
významnějších architektonických souborů v ČR.
Jeho tvář jej řadí mezi nejhodnotnější stavby svého
druhu u nás. Mimo řadu renesančních prvků
skrývá v sobě tovačovský zámek i skvost raně
barokní architektury - zámeckou kapli s bohatou
malířskou a štukatérskou výzdobou.

S její stavbou bylo započato v roce 1559 na
příkaz Vratislava z Pernštýna, který ji nechal
zbudovat pro svou choť, španělskou šlechtičnu
Marii Maxmilienu Manrigue de Lara. Kaple byla
původně vysvěcena v roce 1612 a až v roce 1672
se jí dostalo dnešní honosné výzdoby. Kaple má
tvar osmiúhelníku a její výška je 17,24 m. Jejímu
interiéru dominuje oltář s dvojicí sloupů po bocích,
na nichž stojí plastiky svatých. Oltářní obraz
zachycuje zvěstování Panny Marie, klenba kaple
je bohatě zdobena náboženskými výjevy. V kapli
se nachází velmi zajímavá veduta Tovačova
zobrazující velmi podrobně vzhled zámku s kaplí

a zámeckou věží. Dalšími zajímavostmi kaple je
obraz Krista na skle, plastiky svatého Petra
a Pavla, starobylé varhany dovezené spolu
s obrazem Krista z Jeruzaléma v roce 1640.

Zámecká kaple byla rekonstruována s finanční
pomocí Ministerstva kultury ČR a slavnostně
otevřena 27. září 2002. Je vzácnou a působivou
památkou raně barokního slohu s bohatým
uměleckým interiérem a tvoří výrazný
architektonický prvek celého areálu tovačovského
zámku. Je důkazem toho, že tento zámek získává
v posledních letech díky rekonstrukcím a opravám
významné postavení v rámci památek na střední
Moravě.

Na přiložených fotografiích je zobrazena veduta
tovačovského zámku ze 17. století, vyzdobený
strop kaple a oltář po rekonstrukci celého objektu.

Z materiálů MěÚ Tovačov
zpracoval Ing. J. Šírek
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Otázka: „Co Vás v Kojetíně nejvíce tíží?“
„Co by podle Vás mělo nově zvolené zastupitelstvo řešit nejdříve?“

Anketa

6. Jako první? Mě trápila pošta,
ale tento problém se už vyřešil.

5. Bydlím v Popůvkách a v naší
ulici by měli opravit cestu s odpady
- je tam spousta louží.

12. Starosta pro město udělal
hodně a je znovu zvolen, tak
doufám, že bude pokračovat.
Nejhorší otázka Kojetína je
nezaměstnanost, není tady žádný
průmysl.

4. Žiji tady dlouho, ale nemůžu říct,
co mě tíží. Zdá se mi, že na
hřbitově je vysázeno moc stromů
a na pečovatelském domě nám
chybí balkony. Bydlí tam
sedmdesátníci, musí chodit dolů.

11. Já jsem spokojen, hodně se
opravilo.

3. Já jsem spokojená, v Kojetíně
se mi líbí.

10. Myslím si, že naše gymnázium
je špatně postaveno, nevím jak MR
mohla odsouhlasit tak špatný plán
- když se člověk podívá na ten
projekt, tak si člověk myslí, že k
tomu snad projet ani nebyl. I ten
sportovní areál - běžecká dráha je
protknuta chodníkem, to se mi
nelíbí, měla být spíš postavena
sportovní hala, třeba by to nebylo
hned první rok, ale bylo by to
zajímavější, vždyť na tom terénu se
nedá hrát.

2. Já mám osobní problém.
Sousedé si dali hliníkovou střechu,
my bydlíme v I. patře, když svítí
slunce, tak musíme zatahovat
žaluzie. Je to opravdu nepříjemné.
Mluvila jsem s poslancem Ka-
pounem, co pro to můžeme udělat
a odpověď zněla, že asi nic. To mě
tíží nejvíc. Jinak jsem spokojená,
v Kojetíně se v poslední době
udělalo hodně. Je to samozřejmě
o penězích, ale co se udělalo se
podařilo a bude se dělat dál.
Fandím novému zastupitelstvu.

9. Jsem krátce v důchodu, tak mě
netíží zcela nic. Přesto si myslím,
že dosavadní zastupitelstvo, které
pokračuje i po komunálních
volbách, toho udělalo hodně pro
Kojetín a věci se pohnuly kupředu
v tom dobrém slova smyslu.

1. Nedostatek pracovních
příležitostí.

8. Co mě vadí? Třeba v Příční ulici
by mohli udělat úzký chodník.
Vidím z okna, že když je tady
provoz, tak lidé uskakují. Opravit
vozovku v Husově ulici.

7. Nelíbí se mi komunikace
s chodníky  v Husově ulici a myslím
si, že by se zastupitelé tímto
problémem měli zabývat nejdříve.
Je ostuda, že 50 m od centra je
komunikace podobná polní cestě.
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Anketa

16. Já si myslím, že když budou
pokračovat a navážou na předešlou
práci, tak to bude dobré.

20. Já jsem spokojen.

15. Jsem spokojen, cesty jsou
opravené, v celku je to v pohodě.

19. Na náměstí Míru opravit
chodníky.

14. Já jsem spokojen. Všichni
máme stejné možnosti.

18. Myslím, že je tady hodně
mladých lidí, kteří nemají co na
práci, nemají ani o ni zájem, jen
se poflakují. To by mělo řešit
zastupitelstvo, nějak ty mladé
zaměstnat.

13. V první řadě vandalismus,
drogy a alkoholismus mladých lidí.
Myslím si, že tady to vyžití pro
mladé není.

17. Já jsem se do Kojetína
přistěhovala, v Kojetíně se mi líbí
a jsem tady spokojená.

Otázky: Hana Svačinová
a Jana Dvořáková

Opravy a ničení
V uplynulém období byly dokončeny opravy dalších komunikací na území

našeho města. Jedná se o předlažbu a opravu chodníků v horní části ulice
Tyršova a opravu pojízdného chodníku v ulici Sv. Čecha mezi veřejnými
WC a budovou základní školy.

Na jedné straně tedy město vynakládá poměrně značné finanční prostředky
na zvelebení majetku, který je v jeho vlastnictví, na straně druhé dochází
k poškozování a ničení zařízení, které se podařilo během posledních let
v Kojetíně vybudovat. Zřejmé je to zejména v prostoru sportovního areálu
u gymnázia, kde došlo k poškození sportovních zařízení, tréninková zeď je
pomalována výtvory sprejerů a došlo k polámání několika vysazených
mladých stromků.                                                               Ing. J. Šírek
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

N a š e   z á k l a d n í   š k o l a
připravuje na čtvrtek

1 2.   p r o s i n c e   2 0 0 3

„Den otevřených dveří 2003“.

Chtěli bychom tímto co nejsrdečněji pozvat
rodiče i příznivce naší školy na návštěvu našich
prostor.

Nabízíme:
Prohlídku vyučovacích hodin ve třídách
Výstavky žákovských prací z vyučovacích hodin
Výstavku tradičního vánočního stolování
Výstavku mimoškolních prací žáků (záliby)
Prezentaci dovedností žáků v učebně informatiky
Představení záměrů na rekonstrukci školy k výročí
školy

Současně se obracíme na všechny příznivce,
kteří by byli ochotni jakýmkoliv způsobem přispět
na oslavy stoletého výročí postavení budovy naší
školy, ať se spojí do konce tohoto kalendářního
roku s vedením (tel. 581762036) a navrhnou
možnosti svého zapojení.

Všechny srdečně zve
vedení ZŠ Kojetín, náměstí Míru

Hrou proti AIDS
Koncem října byl v tělocvičně naší školy

připraven preventivní program „Hrou proti AIDS“
určený pro žáky devátých tříd. Zajímavý pořad
s aktivním zapojením žáků sestavili pracovníci
OHES v Přerově. Žáci formou soutěživých her
poznávali rizika a základní informace o zákeřné
nemoci a byli motivování k úvaze o vlastních
postojích a chování v krizových situacích.

Celkem se akce zúčastnilo 36 žáků naší školy
a další skupinu tvořili žáci sousední základní školy.
Chtěli bychom touto formou poděkovat
organizátorům za zajímavou a užitečnou akci pro
naše žáky.

Mexiko
Počátkem listopadu byl v kojetínské sokolovně

připraven populárně naučný program „ Byli jsme
v Mexiku“ pro žáky našich 7. - 9. tříd. Celý pořad
připravili pelhřimovští cestovatelé, kteří velice
zajímavou formou děti seznámili s exotickou a pro
nás celkem neznámou krajinou a lidmi dalekého
Mexika. Zvukový i obrazový doprovod vytvořil
celkem reálnou představu o skutečném životě
v mexických městech i na venkově, o překrásné
přírodě i tajemných historických památkách.
Mnohým možná pořad nabídl představu, jakým
způsobem je možné cestovat po světě.

VH

Počítačová gramotnost
V souvislosti s projektem „Internet do škol“ jsme

pro naše vyučující připravili ve spolupráci se
Střední integrovanou školou v Přerově na
Kouřílkově ulici základní uživatelský kurz. Díky
nevšední ochotě lektorky ing. Kajnarové bylo
možné celý kurz absolvovat přímo v učebně
informatiky naší školy. Celkem jsme mohli do
kurzu zařadit deset vyučujících, které po 24
hodinách výuky úspěšně složily certifikační
zkoušku a obdrží tak oficiální dokument
o základním vzdělání v oboru informačních
technologií. Mohou tak samostatně pronikat do
tajů „záhadné“ techniky a využít ji ve větší míře
a bez obav ve výuce našich žáků.

Chceme také poděkovat za velice vstřícný
přístup a poutavý výklad naší lektorce, která
úspěšně provedla účastníky kurzu všemi
nástrahami školení a těšíme se na další spolupráci.

Běh Terryho Foxe
Ve středu 13. listopadu se na stadiónu Slavoje

Kojetín konal Běh Terryho Foxe. Klání se
zúčastnily Základní škola nám.Míru a organizátor
akce,Základní škola Svatopluka Čecha.Žáci
osmých a devátých tříd běželi trať dlouhou asi
kilometr a první místo z chlapců obsadil Jakub
Šubík  a mezi dívkami byla nejlepší Pavla Eliášová.

DF

Zvláštní škola Kojetín

I letos jsme byli nejlepší!

Letos  již  počtvrté se naši žáci zúčastnili
Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise
žáků zvláštních škol. Ve všech třech předchozích
ročnících jsme byli nejúspěšnější výpravou a získali
titul Mistra Moravy a Slezska. Ani letos jsme

nezklamali a v duchu tradice již počtvrté toto
mistrovství vyhráli.Tím nejlepším se  stal Rostislav
Ondič, žák 8. ročníku. Další dvě místa obsadili
Jiří Krištof a Petr Spodný. Čtveřici reprezentantů
naší školy doplňoval Josef Čipčala.Všichni
jmenovaní si tak  zajistili  postup na Mistrovství
republiky, které proběhne v prosinci v Hradci

Králové.Máme velkou radost z úspěchů našich
žáků a bereme to jako další důkaz dlouhodobé
a systematické práce s dětmi zvláštní školy.

Blahopřejeme!
Mgr. Alena Dufková

trenérka

Odborné učiliště a Praktická škola Křenovice

Odborné učiliště a Praktická škola
Křenovice

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

spojený s
VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ

STŘEDA 4. 12. 2002 8.00 - 18.00 hod.

CO NABÍZÍME:
prohlídku školy, dílen, domova mládeže, prodej
školních výrobků, tombolu
CO ZÍSKÁTE:
informace o studiu ve školním roce 2003/2004
PŘEHLED O UČEBNÍCH OBORECH:
- Šití oděvů
- Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce
- Kuchařské práce

Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni
žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní
docházku a kteří při přijímacím řízení splnili
podmínky pro přijetí prokázáním vhodných
schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní
způsobilosti požadované pro zvolený obor
vzdělání, přičemž úspěšní absolventi 9. ročníku
zvláštní školy jsou přijímáni přednostně, v souladu
s § 32 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb. Přijímací
zkoušky se konají dle vyhlášky MŠMT ČR č. 10/
1997 Sb.

Nabídka vzdělání v učebních oborech na naší
škole je určena především absolventům zvláštních
škol a těm žákům základních škol, kteří mají
v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch a u nichž
není pravděpodobné, že by úspěšně zvládali
náročnější učivo na SOU, popřípadě těm, kteří
nebudou ke studiu na SOU přijati. Na přihlášce
je nutné vyjádření ošetřujícího lékaře

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!
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Základní umělecká škola Kojetín
Klavírní koncert v ZUŠ Kojetín

Dne 8. 11. 2002 se v podvečer uskutečnil při zaplněném sálu klavírní
koncert čtyřruční a 2 klavírní. Koncert byl originální v tom, že jednak není
běžné slyšet hru na 2 klavíry a také proto, že jsme si mohli poslechnout
efektní kousek pro xylofon a klavír. Účinkujícími byli žáci od nejmladších po
nejstarší ze třídy MgA. Miluše Venclíkové. Jako host zde vystoupila Mgr.
Květuše Fridrichová, dlouholetá spoluhráčka MgA. Miluše Venclíkové, které
tento koncert zakončily skladbou pro 2 klavíry. Právem byl tento krásný
večer odměněn velkým potleskem.

Mgr. Olga Janáčová

Základní umělecká škola Kojetín zve na
Vánoční koncert

v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
pořádaný dne 12. prosince 2002 v 18 hodin.

Na programu jsou díla starých mistrů: Jean Philippe Rameau, Georg Fridrich
Händel, Georg Philip Telemann, Franz Schubert,

Adam Michna z Otradovic, Antonio Vivaldi.
Účinkují učitelé a žáci ZUŠ Kojetín.

Srdečně zveme

Gymnázium Kojetín KOJETíN

Halloween na gymnáziu
Že studium cizího jazyka nemusí být pouhé učení, se přesvědčili studenti

naší školy.
Na 31. října byla totiž vyhlášena soutěž Halloween, který se, jak všichni

víme, slaví ve Sp-
ojených Státech. To
se hlavně děti oblékají
do masek, chodí
ulicemi a zpívají
koledy, za které pak
od dospělých dostá-
vají sladkosti. Za
každým oknem je
dýně, jejíž rozškle-
bená tvář ozářená
svíčkou zdraví nebo
straší všechny
kolemjdoucí.

A v tom spočívala
naše soutěž. Připravit
dobrotu z dýně, na-
psat k ní recept, aby
si všichni zájemci tu
pochoutku mohli
doma také připravit
a ve strašidelné masce
se dostavit do školy.

Zájem o soutěž byl

opravdu veliký. Pochutin se nám sešlo velké množství, takže celý profesorský
sbor měl co dělat, aby „okoštoval“ od každého aspoň kousek. A že to bylo
dobré! V tento den však na profesory nečekaly jen doma připravené lahůdky.
Ve třídách se na ně z lavic šklebily ohavné čarodějnice, takže strach byl
alespoň jednou na druhé straně fronty.

A soutěžilo se. Lovit jablka z vody či je pojídat zavěšená na gumičce,
vyzkoušet si své znalosti z anglo-americko-australských reálií v upraveném
Riskuj, to byly jen některé z aktivit.

A co říci závěrem? Bavili se jak studenti, tak i vyučující, kteří dětem ukázali,
že studium cizího jazyka zahrnuje i poznávání kultur jiných národů.
V tomto školním roce kabinet anglického jazyka připravuje také divadelní
představení „The Detectives“ v angličtině a studijně poznávací zájezd do
Skotska.                                                                         Svatava Hrdá

SOU,OU a U stavební Přerov, Bří Hovůrkových 17
Tel.: 581 20 82 56-8, Fax: 581 20 11 82

Odloučené pracoviště Kojetín, Křenovská 676

Tel.: 581762258-9, Fax: 581762753

Žákům z 9. roč. základních škol nabízíme tříleté učební obory SOU, ukončené
závěrečnou zkouškou a výučním listem:
36-52-H/001 INSTALATÉR
36-55-H/001 KLEMPÍŘ STAVEBNÍ VÝROBY
36-64-H/001 TESAŘ
36-67-H/001 ZEDNÍK
36-69-H/001 POKRÝVAČ
32-52-H/001 BRAŠNÁŘ - pro dívky i chlapce
Žákům z 9. roč. zvláštních základních škol nabízíme tříleté učební obory
OU, ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
33-56-E/004 TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
36-57-E/004 MALÍŘSKÉ PRÁCE - MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
36-67-E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE

SOU, OU a U stavební Přerov

VZDĚLÁVACÍ  NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ  ROK  2003/2004

Žákům, kteří ukončí docházku v 6., 7. nebo 8. ročníku základní školy
nabízíme dvouleté učební obory U, ukončené závěrečnou zkouškou a výučním
listem:
36-57-E/008 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
36-67-E/003 STAVEBNÍ  VÝROBA
65-51-E/001 PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

- pro dívky i chlapce

Odborný výcvik probíhá souběžně v Přerově i na odloučeném pracovišti
v Kojetíně.

Úspěšní absolventi oborů SOU začínající číslem 36, mohou pokračovat
v dálkovém nástavbovém studiu, ukončeném maturitní zkouškou.

Všechny zájemce zveme k prohlídce našich areálů v Přerově,
na ul. Bří Hovůrkových 17 a v Kojetíně, na ul. Křenovská 676

dne 16. 1. 2003 v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.
u příležitosti

DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Protidrogová výchova

ZŠ Sv. Čecha  v Kojetíně byla už v tomto roce zapojena do několika
aktivit v oblasti protidrogové prevence a šíření viru HIV a onemocnění AIDS.
18.10.2002 se žáci zúčastnili projektu Hrou proti AIDS, který byl určen
pro 9. třídy. Soutěživou hrou se seznámili se základními znalostmi. Zároveň
byly motivovány k úvaze o vlastních postojích a chování v rizikových situacích.
Pro žáky 8. tříd se konala 5. 11. 2002 beseda na téma  Nebezpečí šíření
viru HIV a nemoci AIDS. Tato beseda byla vedena pracovníkem KKC Kappa
a spolupracovníkem ze sdružení ACET Přerov.

Ve dnech 12. a 20. listopadu byly 9. ročníky na exkurzi v Přerově na
pracovišti KKC Kappa. Náplní byla obecná drogová problematika, činnost
telefonické Linky důvěry a Internetové poradny v regionu i celé ČR.

Běh Terryho Foxe

Již tradičně pořádala ZŠ Sv. Čecha Běh Terryho Foxe. Běhu se zúčastnilo
asi 50 žáků kojetínských škol. Žákům je vždy připomenuto, kdo to byl Terry
Fox a proč se tato akce koná.

Hnutí na vlastních nohou

Pomáháme svým postiženým a nemocným druhům postavit se na vlastní
nohy.

Jak?
Svou fantazií, rukama a láskou  kreslíme obrázky.

Podle svého loga je také nazýváno hnutí STONOŽKA. Děti, kterým nejsou
lhostejní nemocní kamarádi, malují vánoční přáníčka prodávaná v zahraničí
(Norsko, Kanada, Japonsko...). Výtěžek z tohoto prodeje je věnován na
nákup lékařských přístrojů pro dětská oddělení různých nemocnic.

Prezidentka tohoto hnutí je Běla Graan Jensen, která v roce 1968

emigrovala do Norska, kde nyní žije. V říjnu  1996 byla paní Jensen
odměněna  prezidentem ČR Václavem Havlem, patronem tohoto hnutí,
vyznamenáním Za zásluhy. Bylo to krásné vyjádření díků za to, co dělá pro
naše nemocné děti i pro prezentaci naší republiky ve světě.

V tomto hnutí je zapojeno přes 2000 škol v ČR i na Slovensku. Za dobu
působení Stonožky, tj. od roku 1990, získaly svým malováním přes 65. mil.
korun. Hnutí je dobrovolné, pracuje bez placeného aparátu, nikdo nepobírá
plat ani odměnu. Každá vydělaná koruna je použita  na koupi zdravotnického
zařízení.

V letošním roce se zúčastňujeme i my, žáci ZŠ Sv. Čecha v Kojetíně.
Naše děti vyrobily 98 vánočních přáníček, která byla odeslána do Norska
a prodána těm, kteří chtějí přispět na dobrou věc.

Před nedávnem prošla televizním zpravodajstvím zpráva o Hnutí na
vlastních nohou v Bosně. Vojáci několika zemí opravili a zařídili vlastními
silami a s pomocí peněz vydělaných dětmi, školu pro bosenské děti. Výtvarné
práce, aktivity i takovéto akce organizované na pomoc jiným, jsou příkladem
vzájemné lásky, solidarity a porozumění i pro dospělé.

Školení učitelů

10 učitelů ze ZŠ Sv. Čecha získalo certifikát v rámci základního školení
státní informační politiky. Tento 1. stupeň by měli absolvovat všichni učitelé
do konce r. 2005. O vzdělávání informační gramotnosti mají učitelé velký
zájem. Základní znalosti jsou nezbytné ve vyučování i pro další práci.

Den otevřených dveří

Žáci a učitelé zvou všechny příznivce školy  na ZŠ Sv. Čecha  na Den
otevřených dveří, který se koná dne 17.12. od 10-17 hod.

Zveme Vás na prohlídku školy, výstavku prací žáků a můžete se také
podívat přímo  do vyučovacích hodin.

V 15 hod. Vás zveme na malou Vánoční akademii našich žáků.

Televizní lupa
Titulek může navodit dojem, že bude řeč o novém televizním programu.

Nebude. Jedná se o zařízení, které pomáhá slabozrakým, aby nebyli v ofsajdu.
Být v ofsajdu znamená ve fotbale být v postavení mimo hru. V naší škole se
snažíme o to, aby v ofsajdu nebyl žádný žák.

Ani Petr, který má silnou oční vadu, a proto mu čtení a psaní dělá obrovské
problémy.

Proto všichni naši vyučující s Petrem spolupracují, spolupracují s jeho
rodiči i s SPC v Litovli. Již druhý rok má Petr speciální lavici, kterou nechali
rodiče vyrobit. Vyučující kopírují a zvětšují texty. Prostě se snaží o to, aby
byl Petr žákem jako ostatní děti.

Jeho spolužáci jej podporují také, nic mu neodpustí, patří mezi ně.

ZŠ Tovačov

Aby nebyl Petr v ofsajdu ani na 2. stupni, kam v letošním školním roce
postoupil, zapůjčili nám pracovníci SPC v Litovli televizní lupu. Petr má
možnost si pomocí tohoto zařízení text zvětšit, upravit, prostě přizpůsobit
svým očím.

Všichni, kteří sledujeme Petrovy kroky ve škole od 1. třídy, mu držíme
palce, aby zdárně dokončil školní docházku v tovačovské škole, tedy doma
mezi svými kamarády a blízkými.

Věřím, že v těsné spolupráci školy, rodiny i SPC se Petrovi ve škole bude
dařit.

Mgr. Pavel Odehnal
 ředitel ZŠ Tovačov

Mateřská škola Kojetín
Čtvrt roku již uplynulo od zahájení letošního školního roku. Všech

6 oddělení v obou budovách MŠ v Hanusíkově ulici i na Masarykově náměstí
se zaplnilo dětmi. Zvykají si na  „své paní učitelky“ i nové kamarády, učí se
s nimi vycházet  a prožívat radost ze společných her, činností a akcí, kterých
se v pestrém programu MŠ účastní. V letošním roce jsme zkušebně začali
pracovat podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT čj.14
132/01-22, který umožňuje tvořivější zapojení dětí. Nadále je naše výchovná
činnost zaměřena na posilování zdraví a zdravotně orientované odolnosti
a zdatnosti. Děti opět navštěvují kulturní akce, každý měsíc se těší na
maňáskové divadlo, nejstarší děti se v zájmovém kroužku seznamují se základy
anglického jazyka, ve spolupráci s DDM ATLAS Přerov absolvují lekce
dopravní výchovy, správou výslovnost procvičují s logopedkou, která
navštěvuje MŠ. Svou šikovnost předvedly na podzimních besídkách pro
rodiče. Všechny děti se již těší na blížící se nadílku spojenou s návštěvou
Mikuláše a čertů v našich MŠ i na vánoční svátky zdobením svých školiček

i přípravu dárečků a besídek pro své nejbližší ve všech odděleních. Jako
dárek dostaly děti dvě nově zrekonstruované výdejny jídla, nové krásné šatny
a obě oddělení nejmladších dětí i čističky vzduchu.

Karla Jurčíková, učitelka

Ředitelství Mateřské školy Kojetín
zve všechny zájemce 16. prosince 2002 na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Prostředí obou Mateřských škol - v Hanusíkově ulici
i na Masarykově náměstí si můžete prohlédnout

v době od 7 do 16 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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MěDDM Kojetín

❄

❄

❄ ❄

❆

Podzimní prázdniny jsou za námi - jaké byly?
❅ 29. 10. výlet na Janův hrad

Počasí nám přálo a tak jsme s dětmi prožili krásný, slunečný prázdninový
den v romantickém prostředí Lednicko-Valtického areálu. Janův hrad, který
jsme navštívili, sloužil jako lovecký hrádek, kde se konaly lovecké hony.
Nabízí expozici fauny lužního lesa a loveckých trofejí...
Sponzorem této akce byla Lékárna „U zlatého lva“ - RNDr. Jitka Hálková.

❅ 30. 10. návštěva 33. vrtulníkové základny v Bochoři
Velmi ochotně se dětem věnovali zaměstnanci celého vojenského objektu

(technici, opraváři vrtulníků, zaměstnanci řídící věže a meteorologického
střediska). Velké nadšení vládlo po prohlídce řídící věže, z které byl krásný
výhled na ranvej, kde právě startoval vrtulník MI-24 B. Děti měly možnost
prohlédnout si vojenský prostor, podívat se do vrtulníků.

❅ 27. - 30. 10. „Barevný podzim aneb výprava do neznáma“
Tato akce byla určena pro mládež od 14-cti let. Místo pobytu bylo do

poslední chvíle utajováno.
„Navštívili jsme hrad Helfštýn, kino, hráli hry na hřišti, v klubovně a sami
jsme si i vařili.Tyto prázdniny se nám moc líbili. Byli jsme bezva parta...“,
říká Martina, jedna z účastnic čtyřdenního prázdninového pobytu.

❅ 1. 11. „Halloweenská diskoshow“ aneb „strašidlácký“ tanec
Sál byl naaranžován dýňovými svítilnami.  Tančilo se, soutěžilo a „řádilo“

nejen v maskách... Na závěr „Halloweenu“ byly vylosovány ceny a přítomní
bouřlivým potleskem vybrali nejlepší strašidla. Poděkování patří Stavebnímu
bytovému družstvu Kojetín za zapůjčení prostor sálu.

❅ 13. 11. Světýlkový rej pro broučky - pochod se světýlky
„Broučci a berušky“ měli slet na MěDDM, kde si každý z nich vyzvedl

„letkartu“, do které za splnění úkolů sbíral razítka. Nejtěžším úkolem, pro
některé, bylo podepsat se, nebo namalovat obrázek na listinu broučků
a projít tajemné bludiště. Odměnou pro všechny byla sladkost a horký čaj.
Tou pravou odměnou pro všechny broučky byl však čas, který jim věnovali
jejich rodiče, když s nimi tuto večerní procházku absolvovali.

❅ 14. 11. Vánoce, Vánoce přicházejí...
je jedna ze sérií akcí, kdy si děti mohou vyrobit dárek pro své

známé...Tentokrát se vyráběl létající balon s medvídkem. Příště (12. 12.
2002 ) budeme malovat na hedvábné šátky. Můžete se zúčastnit každý čtvrtek
od 16.00 hod. do 17.30 hod. se Saškou a se všemi ze ZK „Hanďák“ na
MěDDM Masarykovo nám. 52.

AKCE NA PROSINEC AKCE NA LEDEN

Městský dům dětí a mládeže v Kojetíně

hledá

vedoucí tanečního zájmového kroužku pro děti
do 15-ti let.

Informace na MěDDM Masarykovo nám. 52,

nebo na tel. 581 762 498.

❄❄
6. 12. Mikulášská show

- aneb „ Sjezd Mikulášů, čertů a čertic“

11. 12. „Vánoce na dědině“ - výlet do Valašského muzea
v přírodě v Rožnově po Radhoštěm

12. 12. „Přebor města Kojetín v nohejbale“ - žáci
(tělocvična ZŠ nám. Míru)

13. 12. Malování na hedvábí

19. 12.  Pečení perníkových stromečků

19. 12. Vánoční koncert ZK SO-LA-SI-DO a ZK Cantas
(sál sokolovny Kojetín)

„Vánoční kapr“ - soutěž ZK Rybář

1. a 15. v každém měsíci soutěž: „Kdo to ví odpoví“
 o volnou vstupenku na koupaliště v měsících červenec, srpen

„VÝSTUP NA MONT BLANC“
(Sportovní X boj)

- Aqua park ve Vyškově

- Soutěž pro mladé DJ

- Karneval na ledě

❄❄
❄

❄
❄

❄

❄ ❄

❄❄

❄
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Z kultury
Závěrečná kolona kurzu taneční a společenské výchovy pořádané Městským kulturním střediskem pro

studenty gymnázia Kojetín.

foto: H. Svačinová

MěKS zve na ...

pořad
TRAVESTI SHOW skupiny CREAMERS,

který se koná ve středu 4. prosince 2002
ve 20.00 hodin v sále Sokolovny Kojetín.

Vstupné: 150,-; 140,- Kč

pořad
VÁNOCE S KAMARÁDY

pro děti MŠ a 1. - 4. tř. ZŠ,
který se koná v pondělí 9. prosince 2002

v 8.30 a 10.00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.

Vstupné: 20,- Kč

vánoční koncert
DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU,

který se koná v pondělí  9. prosince 2002
v 18.00 hodin

v sále Okresního domu
na Masarykově náměstí v Kojetíně.
Vstupné 50,- Kč, důchodci: 25,- Kč

zájezd
do PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ,

který se koná 7. a 14. 12. 2002.
Odjezd v 6.00 hodin od Textilu Polák Kojetín.

Cena zájezdu : 410,- Kč
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Ze sportu
Minigolf

Posledním letošním oficiálním turnajem
v jihomoravské oblasti byl 10. Open, konaný 20. října
v Přerově. Hrály se 4 okruhy ve známém sportovním
a obchodním centru Mlýn, kde se nachází jediný minigolf pod

střechou nejen v oblasti, ale i na celé Moravě. Na žlutomodrém
miniatur-golfu, zjednodušeně zvaném sternit, se představili i 4 hráči
kojetínského klubu.

Mezi muži se zopakoval vítězství z Kojetína I. Knoflíček, hráč 90 Brno,
když zahrál velmi slušných 85 úderů (prům. 21,25). Pět úderů za ním skončilo
duo z brněnského Startu J. Matyš a J. Rimpler.

V ženách se prosadila R.Bednářová z brněnské 90 svými 111 údery (prům.
27,25), mezi seniory dominoval L. Švihel ze Startu Brno s 90 údery (prům.
22,5) a v juniorech vyhrál tovačovský Z. Macháček za 95 úderů (prům.
23,75).

Žákovská kategorie přivítala celkem 19 účastníků a zde triumfoval
M.Straško z MGC 90 Brno, když výsledkem 97 úderů (prům. 24,25) přehrál
o 8 úderů svého oddílového kolegu M. Jonnera. Ještě o 2 chyby víc udělal
na 3. příčce prostějovský O. Mlčoch.

Naši žáci se určitě neztratili. Nejlepší z nich, Robert Janáček, obsadil
6.místo v osobním rekordu 125 úderů (prům. 31,25), s novým kojetínským
rekordem na 1 okruh - 26 úderů. Za tento výkon získal 23 bodů do žebříčku.
Překvapil i David Soldán svým 11. místem za 145 úderů (prům. 36,25), což

je nejen jeho osobní maximum, ale znamenalo to i první 3 body do
celostátního žebříčku.

Jan Štefan zahrál rovněž svůj nejlepší výkon a obsadil 14. příčku - jeho
170 (prům. 42,5) však na body nestačilo. Poslední z našich „golfových borců“
byl Petr Ernst ml. na 16. pozici, když zahrál 176 úderů (prům. 44). Tato
čtyřčlenná sestava také absolvovala 3.podzimní kolo druholigové soutěže
družstev. Naši hráli proti silnějším a ostřílenějším soupeřům, se kterými jako
nováčci zatím prohrávají...

Potřetí v řadě vyhrálo jedovnické „áčko“ výkonem 414 úderů (prům.
25,88), druhý skončil tovačovský  „B“- tým. třetí byly Jedovnice „B“ a čtvrtou
příčku obsadil žákovský tým 90 Brno, označený jako „C“.

Náš kolektiv KGB Kojetín, složený výhradně z hráčů v žákovském věku,
sice vytvořil svůj dosavadní nejlepší výsledek 616 úderů (prům. 38,5), ale
na lepší než 5. příčku to nestačilo. Kojetínský celek tak přezimuje na
posledním, pátém místě, ale v zimě se očekává velká posila a příští jaro by
mohlo být veselejší...
Stav II. ligy, skup. D - jižní Morava - po 3 kolech (po podzimní části).
1. MGC Jedovnice „A“ 1236 úderů 18 bodů
2. KDG Tovačov „B“ 1408 12
3. MGC 90 Brno „C“ 1665 8
4. MGC Jedovnice „B“ 1684 7
5. KGB Kojetín 2240 3

Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

Cvičební rok 2002/2003 jsme zahájili tradičně v druhé polovině měsíce
září. V současné době v žákovských kategoriích v šesti oddílech od těch
nejmenších až po čtrnáctileté tělocvičnu navštěvuje 202 dětí, které vede
15 cvičitelek a 4 učitelky mateřské školy.

Nově jsme do činnosti zařadili oddíl mažoretek a oddíl dětského aerobiku,
které si získávají u děvčat stále větší oblibu. Rovněž oddíl předškoláků po
určité stagnaci  v letošním roce patří k těm, které patří co do počtu k nejvíce
navštěvovaným. Tělocvičnu pravidelně využívají i děti z mateřské školy.

Zvýšení návštěvnosti ve většině oddílů nás opravňuje k určité spokojenosti
a potvrzuje dobrou práci obětavých cvičitelek. Nedaří se nám zvýšit zájem
u chlapců i když naši cvičitelé, kteří tento oddíl vedou patří k nejlepším.
Naše cvičitelky rády uvítají další zájemce v oddílech žaček 1. - 4 tř. mažoretek,
dětského aerobiku, předškoláků, oddílu všeobecné gymnastiky, oddílu žáků
2 - 7 tř. i  rodičů a dětí.

Kdy cvičíme
Žactvo 1. - 4. r. po a čt  16.00 - 17. 00  ved. E. Pěchová, M. Prokešová
Mažoretky   po 17.00 - 18.00, čt 18.00 - 19.00  ved. M. Štecová
Dětský aerobik  út 18.00 - 19.00, čt 17.00 - 18.00  ved. B. Ptáčková
Předškoláci   út a pá 17.00 - 18.00  ved. L. Bosáková
Žáci 2. - 7. r. gymnastika, florbal, hry po a pá 18.00 - 19.00  ved. B.
Bobiš
Eurotýmy - podiovky  pá 19.00 - 20.00  ved. Z. Šubíková
Rodiče s dětmi   st a pá 16.00 - 17.00  ved. I. Stavinohová

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny
Vedení lyžařské školy TJ Sokol Kojetín upozorňuje:
Máme ještě volná místa pro začátečníky, půjčujeme lyže a boty vždy v úterý
a čtvrtek od 15.30 do 17.30, v případě dostatečného počtu zájemců
zajistíme další autobus a cvičitele (vhodné pro pokročilé a turisty), schůzka
rodičů účastníků zájezdu bude uskutečněna ve čtvrtek 18. 12. 2002 od
17.00 hod. v šatně sokolovny. Zde podáme podrobné informace
a upřesníme zařazení do jednotlivých skupin. První zájezdy připravujeme
v případě vhodných sněhových podmínek již na 28. 12. příp. 29. 12.
2002. Informace - přihlášky v prodejně obuvi „Artes“ Masarykovo
nám. 24. Uzávěrka přihlášek 14. 12. 2002.

Pozvánka

na setkání v tělocvičně s PaedDr. Hanou Kabrnovou, ústřední cvičitelkou
hudebně pohybových forem ČASPV z Brna.
Termín: 7. prosinece 2002 od 9.00 do 11.00 hodin v tělocvičně Sokolovny
Program: 9.00 - 10.00 hod. Salsa aerobik - v rytmu salsy si perfektně
procvičíte nohy, bok i pas,
10.00 - 11.00 hod. Teli boll - energetizační cvičení, které harmonizuje tělo
i duši.
Vklad: 50,- Kč

Přihlášky ve cvičebních hodinách u Liby Bosákové



Kojetínský zpravodaj12/2002

- 14 -- 14 -

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

Text: Lubomír Juřen
Foto: H. Svačinová a Ing. J. Šírek

Turnaj gymnázií O pohár 17. listopadu

Ve čtvrtek 14. listopadu 2002
proběhl na hale SOU Kojetín
3. ročník turnaje gymnázií regionu
střední Hané o pohár 17. listopadu,
který se koná pod záštitou starosty
města Kojetína. Turnaje se zúčastnila
družstva složená ze studentek
a studentů gymnázií J. Blahoslava
a J. Škody Přerov, J. Wolkera
Prostějov, Arcibiskupského gym-
názia a gymnázia Kroměříž
a domácího družstva. Ve finále
turnaje, ve kterém bouřlivě
povzbuzovali studenti našeho
gymnázia své reprezentanty,
zvítězilo gymnázium Kroměříž právě
nad kojetínskými gymnazisty 2 : 0.

Foto: H. Svačinová
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Inzerce

MORAVA

RESTAURACE   MORAVA
děkuje

všem svým zákazníkům za jejich přízeň
a v roce 2003

přeje hodně zdraví
a vše nejlepší
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Dne 24. prosince 2002
vzpomeneme první výročí úmrtí

naší milé maminky a babičky
paní

Marie Minaříkové.

Syn Jiří a dcera Jana s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

Dne 17. prosince 2002
oslaví své 70. narozeniny

paní
Věra Vondrová.

Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti
do dalších let přejí

Věra, Mirek a Zdeněk s rodinami.


