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Dostaveníčko divadelních amatérských souborů v Kojetíně již podesáté

Stalo  se již tradicí, že závěr měsíce března patří v Kojetíně amatérskému
divadlu.

10. jubilejní ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů KOJE-
TÍN 2002, jejímž vyhlašovatelem je  Město Kojetín a Městské kulturní stře-
disko v Kojetíně se uskuteční v sále Sokolovny Kojetín ve dnech 20. - 24.
března 2002. Vítěz kojetínské přehlídky  postoupí na Národní přehlídku do
Třebíče, která je posledním stupínkem před možností představit svůj sou-
bor v Hronově. V posledních letech se to podařilo dvěma vítězům naší
přehlídky a to divadelnímu souboru z Kroměříže s muzikálem Jeptišky
a Ořechovskému divadlu s inscenací Strakonický dudák.

Letošní programová nabídka je opět pro diváka velmi lákavá a pestrá.
Děti se mohou těšit na pohádky: „Ferda Mravenec v cizích službách“, „Vodník
Mařenka“ a „Kouzelná lampa Aladinova“ v podání divadelních souborů
z Polné u Jihlavy, Kroměříže a Zlína.

Dospělí návštěvníci  budou mít možnost shlédnout jak díla klasiků, tak
i současných autorů.

Těžký úkol v letošním roce musela řešit  programová rada, neboť jen do
soutěže se přihlásilo 15 divadelních souborů z celé Moravy od Ostravy,
Opavy až po Uherský Brod. Soutěžit o postup na národní přehlídku dosta-
lo nakonec příležitost 7 divadelních souborů, a to z kraje Olomouckého
a Zlínského. Samozřejmě nás, pořadatele, velmi těší tento zájem, ale rozší-
řit přehlídku na další dny není možné jak z důvodů organizačních, tak hlav-
ně finančních. Přesto během 10. ročníku naší divadelní přehlídky odehraje
pro malé i velké diváky 12 divadelních souborů 17 inscenací.

Dá se tedy předpokládat, že práce odborné poroty nebude vůbec lehká.
Domácí soubor Hanácká scéna nastudoval pro letošní sezónu inscenaci
2 + 2 = 5, kterou upravil Karel Nováček podle komedie R. Cooney
1 + 1 = 3 a já věřím, že se jim podaří navázat na úspěch z loňského
ročníku, kdy náš soubor získal 2. místo a individuální ocenění odborné
poroty. Velkými favority budou jistě divadelní soubor z Kroměříže, Divadlo
Dostavník, či Malá scéna ZUŠ Zlín. My všichni však dobře víme, že přesto-
že každé ocenění od odborné poroty potěší, nehrají ochotníci svá předsta-

vení pouze pro ni. Jejich hlavním cílem je diváka pobavit, rozesmát, ale
možná také přivést k zamyšlení nad radostmi i strastmi našeho života.

Slavnostní zahájení  10. ročníku Přehlídky amatérských divadelních sou-
borů Kojetín 2002 se uskuteční v sále Sokolovny ve čtvrtek 21. března
2002 v 19.30 hodin a po něm bude bezprostředně následovat divadelní
představení Pavla Dostála v úpravě Ing. Tomáše Hradila s názvem „První
muž, kterého potkám“ v podání DS KS Velká Bystřice. Ve středu  však již
budou mít možnost nejdříve dopoledne a odpoledne  malí a poté večer
dospělí diváci shlédnout nesoutěžní představení hostujících souborů, a to
Malé scény ZUŠ Zlín, Nezávislé scény KD Kroměříž a Ořechovského diva-
dla, které k nám přijede se zajímavou rozvernou komedií Vlastimila Pešky
s názvem „Po všem hovno, po včelách med aneb Vostatkové sód!“, která
bude pro diváky, spolu s dalšími inscenacemi, určitě krásným uměleckým
zážitkem.

Přijďte, jste srdečně zváni, rádi vás v sále Sokolovny Kojetín uvítáme
a věřte, nebudete litovat.

Mgr. Miroslava Ernstová
ředitelka MěKS Kojetín
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín  se na

svém zasedání dne 12. února
2002 zabývala mimo jiné touto
problematikou:

- souhlasila s bezúplatným, případ-
ně úplatným převodem 9 pozemků
z majetku České republiky do majet-
ku Města Kojetín. Ve většině přípa-
dů jde o zastavěné pozemky pod
budovami v majetku města,
- souhlasila se zveřejněním prodeje
rodinného domku č.p. 77 v Příční
ulici. Jde o domek ve velmi špatném
technickém stavu, o jehož koupi pro-
jevili dosavadní nájemníci zájem,
- schválila pronájem části pozemku
ve Sladovní ulici, o výměře cca 60m2,
panu Dalimilu Kolkovi,
- souhlasila se zveřejněním prodeje
části pozemku parcela č. 10 - zahra-
da - v k.ú. Kovalovice, o výměře cca

80m2,
- nesouhlasila s odložením splácení
dvou půjček z PFRB manželům Šó-
šovým, jejich žádost o odložení splá-
tek penále z těchto půjček předloží
zastupitelstvu k projednání na břez-
nové zasedání,
- schválila smlouvu o nájmu nebyto-
vých prostor mezi Městem Kojetín
a Základní uměleckou školou v Ko-
jetíně. Smlouva o pronájmu budovy
ZUŠ je uzavřena na dobu neurčitou,
- schválila pronájem  nebytových
prostor v objektu Polikliniky (kožní
ambulance) MUDr. Iloně Březinové.
Od 1. 3. 2002 bude do těchto pro-
stor přestěhovaná neurologická am-
bulance,
- souhlasila se zveřejněním pronájmu
garáže č. 223 v areálu Polikliniky
a tří garáží ve dvorním traktu domu
č.p. 54 na Masarykově náměstí,

- vzala na vědomí zprávu společnos-
ti Technis o výsledku hospodaření
s bytovým a nebytovým fondem měs-
ta za rok 2001,
- schválila návrh plánu oprav byto-
vého fondu pro rok 2002,
- vzala na vědomí zprávu o činnosti
Městské policie a Policie ČR, OOP
Kojetín za rok 2001, stejně jako
zprávu tajemnice MěÚ o vyhodno-
cení výkonu státní správy na Měst-
ském úřadu Kojetín za rok 2001,
- povolila výjimku z počtu dětí ve tří-
dě v Mateřské škole Kojetín. Ve škol-
ním roce 2001/2002 může být
v každé třídě maximálně 25 dětí,
- vzala na vědomí rezignaci Mgr.
Bohumila Navrátila na mandát čle-
na Zastupitelstva města. Novým čle-
nem Zastupitelstva se stal pan Radi-
mír Mirvald
- schválila provedení oprav v objek-

tu  Zvláštní školy Kojetín ve výši 41
tis. Kč,
- schválila smlouvu o pronájmu po-
zemku (sportovního areálu) mezi
Městem Kojetín a Gymnáziem Ko-
jetín. Občané tak budou mít možnost
v době, kdy toto zařízení nebude vy-
užíváno školami, jej bezplatně užívat,
ovšem na své vlastní nebezpečí,
- schválila uzavření smlouvy mezi
Městem Kojetín a Ing. Jaroslavem
Plevou na zpracování zjednodušené
projektové dokumentace - řešení
havarijního stavu střechy bývalého
Pivovaru,
- souhlasila s finanční spoluúčastí
města na realizaci údržby a oprav
židovského hřbitova ve výši 15 tis.
Kč v roce 2002.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Výroční zpráva o poskyto-
vání informací Městem
Kojetín

Od 1. ledna roku 2000  nabyl účin-
nosti zákon o svobodném přístupu
k informacím, podle nějž mají mimo
jiné i obce povinnost zveřejňovat in-
formace, vztahující se k jejich působ-
nosti. Mezi informace, které obec
zveřejňuje na své úřední desce a od

Informace pro občany

1. 1. 2001 také prostřednictvím in-
ternetu, patří  výroční zpráva za
předcházející kalendářní rok o po-
skytování informací.
Pracovníci městského úřadu posky-
tovali v průběhu celého minulého
roku občanům ústní informace, vzta-
hující se jak k činnosti městského
úřadu, tak k činnosti volených orgá-
nů. V evidenci úřadu jsou vedeni
žadatelé, kteří se na úřad obrátili
s písemnou žádostí a nebo ti, jejichž

Výkon státní správy na
MěÚ Kojetín

Pověřený Městský úřad Kojetín za-
bezpečuje výkon státní správy na
základě Vyhlášky č. 349 Ministerstva
vnitra v územním obvodě, který
mimo Kojetína tvoří obce Křenovi-
ce, Lobodice, Měrovice n.H., Oplo-
cany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov
a Uhřičice. Ne u všech agend, které
MěÚ spravuje, je územní obvod stej-
ný.

Dvacet sedm pracovníků na šesti
odborech zabezpečuje výkon státní
správy a vyjmenovat všechny oblasti
by bylo docela obsáhlé. Důležitým
předpokladem pro kvalitní výkon
státní správy je vysoká odbornost
pracovníků v dané oblasti, znalost
zákonů a správního řízení.

Pracovníci se podrobují přípravě
a zkouškám odborné způsobilosti,
které organizačně pro obce zabez-

žádosti o informace nebylo z nejrůz-
nějších důvodů vyhověno.V případě,
že  poskytnutí požadované informa-
ce je spojeno s náklady na kopírová-
ní, případně vyhledávání informace,
jsou žadatelům účtovány prokazatel-
né náklady, na základě stanoveného
ceníku. Písemně bylo na MěÚ Koje-
tín v průběhu roku 2001 doručeno
10 žádostí o poskytnutí informací.
Jedné žádosti nebylo vyhověno,
vzhledem k tomu, že se na požado-

vané informace nevztahoval zákon
č. 106/1999 Sb..Dalším devíti žá-
dostem bylo vyhověno a informace
byly poskytnuty. Za poskytnuté in-
formace byla předepsána v souladu
s výše uvedeným zákonem částka na
úhradu nákladů spojených s poskyt-
nutím informace v celkové výši
716,20 Kč.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

pečuje Institut pro místní správu, ve
spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR
a vysokými školami v Čechách a na
Moravě.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme
malý úřad, neobejdeme se bez ku-
mulace odborností. A tak není vý-
jimkou, že někteří pracovníci mají
dvě, tři i více zkoušek odborné způ-
sobilosti, to podle toho, jakou agen-
du zabezpečují. Stalo se již tradicí,
že pracovníci našeho MěÚ skládají
tyto zkoušky s velmi dobrými výsled-
ky a na první termín.

Dalším důležitým předpokladem
pro kvalitní výkon státní správy je
dnes také výpočetní technika s od-
povídajícím programovým vybave-
ním a správcem počítačové sítě, kte-
rý dbá jak o její údržbu, tak i o její
rozvoj. V současné době je právě
díky mravenčí práci správce počíta-
čové sítě využíváno pracovníky MěÚ
cca 16 provázaných agend. Mezi ty

nejrozsáhlejší patří evidence písem-
ností, příjmy města, sociální agen-
da, sociální agenda a stavební agen-
da. Vybavení úřadu výpočetní tech-
nikou i jednotlivými programy je
vzhledem k podpoře vedení města
na velmi dobré úrovni a srovnatelné
i s mnohem většími městy, než je to
naše.

Během jednoho roku je úřadem
vydáno několik tisíc správních roz-
hodnutí. Měřítkem kvality výkonu
státní správy jsou jak počty podaných
odvolání, jež odvolací orgán potvr-
dil a vrátil k novému projednání, tak
i výsledky kontrol, které pracovníci
Okresního úřadu v Přerově každo-
ročně na MěÚ provázejí. V prvém
případě se dají potvrzená odvolání
spočítat na prstech jedné ruky, ve
druhém případě z výsledků kontrol
nebylo zjištěno žádné vážné pochy-
bení, kterého by se MěÚ  při výko-
nu státní správy dopustil.

Stát poskytuje pověřeným úřadům
příspěvek na výkon státní správy,
z nějž se hradí jak mzdy pracovníků,
tak provozní náklady. Vzhledem
k tomu, že jde o příspěvek, nestačí
tento na pokrytí veškerých nákladů,
které městu v souvislosti s výkonem
státní správy vznikají a tudíž musí zbý-
vající část finančních prostředků hra-
dit ze svého rozpočtu. Protože ve
většině případů zabezpečují pracov-
níci MěÚ jak výkon státní správy, tak
i samosprávy, lze velmi obtížně pro-
počíst, jaké procento z jednotlivých
oblastí zabezpečují a určit zcela přes-
ně náklady na výkon státní správy
a samosprávy. Podle posledních pro-
počtů tvoří výkon státní správy cca
60% a výkon samosprávy cca 40%
náplně činnosti našeho městského
úřadu.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ
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Liberecká a kojetínská
radnice varuje

Živnostenský úřad libereckého
magistrátu se na nás obrátil s žádos-
tí o zveřejnění varování všech ředi-
telů škol a jiných institucí před bru-
sičským gangem. Jedná se o skupi-
nu romských podnikatelů, kteří se
telefonicky objednají a slibují nabrou-
šení nožů a nůžek. Doklady na pod-
nikání řádně získali na živnostenském
úřadě. Brusiči zákon neporušují, ale
při sjednávání poskytovaných služeb
jednají lstivě. Skupina brusičů navště-
vuje především mateřské školy, škol-
ní jídelny, restaurace, ale neváhají
nabídnout své služby i jednotlivým
občanům v domácnosti v domovech

důchodců nebo v domech s pečova-
telskou službou. Říkají, že nejsou dra-
zí a pracují přímo na místě. Předlo-
žený ceník přitom obsahuje dvojí
taxu. Při stanovení její výše záleží na
tom, jak byl předmět opotřebovaný
a o tom rozhodují ve svůj prospěch.
Zákazníci si pak nevšimnou několi-
kaprocentní přirážky, která je účto-
vána k cenám za provedení práce na
místě do 24 hodin, dále si naúčtují
cestovné a někdy i DPH. Ochotně
chtějí nabrousit vše, co jim přijde pod
ruku. Pak však přijde studená spr-
cha. Tu zažilo na vlastní kůži již ně-
kolik důvěřivců. Jeden z nich měl za
nabroušení nože do strojku zaplatit
1.050 Kč.

Skupina kočovných brusičů půso-

bila již na Jablonecku, Liberecku,
Českolipsku, Trutnovsku, Teplicku,
Lounsku, Benecku, ale i v Praze.
Svými službami způsobili již mnoho
škod. Každým rokem je v tisku varo-
vání pro občany, přesto ale stížností
stále přibývá. Živnostenský úřad li-
bereckého magistrátu eviduje něko-
lik desítek oficiálních stížností na
nepřiměřenou cenu a hlavně na ne-
kvalitní práci.

Občané by neměli využívat těchto
služeb z důvodu, že brusiči nemají
stálou provozovnu z čehož vyplývá,
že zákazník nemá možnost, kdy
uplatnit případné reklamace.

A ještě jedno upozornění.
V posledních měsících došlo
v Kojetíně a okolních městech

k návštěvám různých osob, kte-
ré se vydávaly za pracovníky
společností, jež vyplácejí výhry,
za kolegy z pracoviště manžel-
ky apod. Jejich cíl byl však vždy
jediný: snaha získat od důvěři-
vých občanů peníze a rychle
zmizet. Tyto případy se odehrá-
ly v domech s pečovatelskou
službou i domech SBD. Chtěl
bych proto důrazně varovat
všechny spoluobčany před ja-
koukoliv vstřícností a důvěrou
k těmto podvodníkům.

Chráníte tím nejen svůj maje-
tek, ale také zdraví!

Ing. Jiří Šírek
místostarosta

Místní organizace ČSSD v Kojetíně informuje:

Výbor MO ČSSD se na svém jednání 4. 2. 2002 zabýval přípravou členské schůze, která bude hodnotit činnost organizace
v uplynulém kalendářním roce, současnou situaci v Kojetíně a přípravou některých kulturně společenských a zábavných akcí
v I. pololetí roku 2002. K těm tradičním jako je společenský večer při příležitosti Mezinárodního dne žen, prvomájové dopoledne
a oslavy Dne dětí přibude v letošním roce ještě např. májový koncert ke Dni matek, setkání s významnými politiky - členy vlády apod.
Všechny tyto akce jsou připravovány pro širokou veřejnost, a proto si Vás všechny dovolujeme pozvat již nyní

na sobotu 9. 3. 2002,
kdy pořádáme SPOLEČENSKÝ  VEČER

v restauraci Na Hrázi.
Od 19 hodin bude hrát hudební skupina MOPR z Kojetína.

Pro všechny ženy budou připraveny krásné růže.

Miroslav Kapoun, předseda MO ČSSD

Občanům Kojetína a okolí je dům
č.p. 8 na Masarykově náměstí dů-
věrně známý pod názvem „Okresní
dům“. Jeho historie sahá až do stře-
dověku a jsou dochovány záznamy,
že původní „Panská hospoda“ byla
pravděpodobně dvoupodlažní rene-
sanční budova, tvořící při budování
a výstavbě kojetínského náměstí
umístěním na dominantním rohu
protiváhu kostelu Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Mnoho dokladů z té doby
se nedochovalo a tak jsou registro-
vány až zásadní změny vzniklé pře-
stavbou na hotel v roce 1911.

Ve stylu „Vídeňské secese“ zpra-
coval projekty architekt František
Skopalík a tak vzniklo vskutku origi-
nální středisko společenského živo-
ta v Kojetíně.

V průběhu minulých desetiletí bu-
dova postupně chátrala a protože si
díky své historii a významu zaslouží

Vzdělávací a informační centrum Kojetín
navrácení důstojné podoby s cílem
reprezentovat město Kojetín, jako
sídlo Mikroregionu Střední Haná,
bylo vyvinuto značné úsilí o celko-
vou rekonstrukci a rehabilitaci stav-
by.

Město Kojetín zadalo zpracování
projektové dokumentace a po řadě
průběžných konzultací byl zpracován
kolektivem projektantů pod vedením
Ing. arch. Badala z Brna projekt, bylo
vydáno stavební povolení a zbývalo
zabezpečit finanční prostředky na
celkovou opravu budovy. Se žádostí
o pomoc jsme se obrátili na poslan-
ce Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR Ing. Pavla Höniga a Mirosla-
va Kapouna (oba z ČSSD) a díky je-
jich úsilí a mnoha jednání byly nako-
nec náklady na investiční část akce -
„Vzdělávací a informační centrum
Kojetín“ ve výši 24,2 mil. Kč zařa-
zeny do programu „Dotace posky-

tované obcím“ státního rozpočtu na
rok 2002.

V měsíci lednu a únoru byly pře-
místěny knihovna, archiv města a jí-
delna do náhradních prostor. V prů-
běhu března bude vybrán dodavatel
investiční akce, která bude trvat zhru-
ba 6 měsíců a po jejíž realizaci bu-
dou v novém „Okresním domě“
umístěny a zpřístupněny - knihovna,
muzeum, galerie, společenský sál se
zázemím a venkovní atrium s arká-
dami ve dvorním traktu.

Doufám, že realizace tohoto zá-
měru pomůže pozdvihnout sebevě-
domí občanů, mladé generaci připo-
menout její kořeny a tím budovat
a navracet patřičnou hrdost a místní
patriotismus v rámci města a celého
našeho mikroregionu.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města

UPOZORNĚNÍ

Na sportovní areál u koje-
tínského gymnázia byly nain-
stalovány skateboardová drá-
ha a U rampa, které zatím
nemohou sloužit svému úče-
lu a jejich používání je nyní
zakázáno. V současné době
probíhají úpravy tohoto zaří-
zení odbornou firmou tak,
aby došlo k odhlučnění celé-
ho zařízení vůči okolí.

Tato opatření byla uskuteč-
něna pro zajištění bezpečnosti
dětí a omezení hluku způso-
beného činností na instalova-
ných zařízeních.

Po provedených úpravách
může sportovní veřejnost vy-
užívat tato zařízení po splně-
ní potřebných podmínek.
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Nové Centrum žilní chirurgie v Kojetíně
Za neuvěřitelných 5 měsíců
změnila svou podobu chát-
rající prodejna u nádraží
v Kojetíně. V sobotu
2. února 2002 zde bylo
slavnostně otevřeno nové

nestátní zdravotnické  zaří-
zení Centrum žilní chirurgie,

které vzniklo rekonstrukcí bývalé pro-
dejny Jednoty.

Tento malý zázrak by nemohl být
uveden do života nebýt ochoty,
vstřícnosti, pracovního nasazení
a obětavosti mnoha lidí.Těm všem
patří mé upřímné díky.

Pacienty upozorňuji, že v chirur-

gické ordinaci na poliklinice posky-
tujeme služby v nezměněném rozsa-
hu a stejných ordinačních hodinách.
V Centru žilní chirurgie se budeme
v současné době  věnovat pacientům
v úterý a ve čtvrtek v dopoledních
i odpoledních hodinách. Pátky jsou
vyhrazeny operačním zákrokům.

Připravujeme rozšíření pracovní
doby včetně možnosti ošetření po-
mocí laseru.

Ještě jednou  všem děkuji  a  paci-
entům přeji, aby se i oni v novém
prostředí dobře cítili.

Kontakt:
tel. 0641/ 70 11 80

MUDr. Pavel Matoušek

KATOS  CZ s.r.o.
Husova 727, 752 01 KOJETÍN
KATOS  CZ s.r.o.

nabízí

novou

sérii

pohlednic

zimního

Kojetína
❅

❅

❅
❅

❅

❅

❅

❅Husova 727, 752 01 KOJETÍN

hledá

pracovnici do ekonomického úseku
✶ pracoviště v Kojetíně ✶

✶ nutná znalost podvojného účetnictví ✶

Kontakt :
0641 / 762 003,   0608 / 728 840
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Zprávy z mikroregionu

Co nového v Oplocanech?
✤ Probíhá sanace bývalé skládky zřízené zde kdysi Drobnými provozovna-
mi města Tovačov. Zároveň se připravuje její ozelenění, které bude dokon-
čeno v letošním roce na podzim. Skládka používaná do konce 80. let tak
konečně nebude hyzdit okolí Oplocan.
✤ Byla provedena restaurace plastiky a podstavce sochy sv. Floriána, jedi-
né zapsané kulturní památky v obci. Zároveň byl vybudován přístupový chod-
níček a chystá se nová výsadba v okolí sochy. Náklad na celou akci byl asi
170 tis. Kč.
✤ Opraven byl také památník obětem 1. světové války, kdy došlo ke zpev-
nění pomníku a renovaci nápisů a fotografií obětí za vydatné pomoci
p. Smolky z Troubek.
✤ Byla postavena nová autobusová čekárna nákladem 60 tis. Kč. Snahou
starostů obcí ležících na trase Kojetín - Tovačov je jednotná podoba autobu-
sových zastávek.                          text a foto: Karel Šálek a Ing. Jiří Šírek

Mikroregion Střední Haná se prezentoval na významné regionální akci v Olomouci
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Významné osobnosti města Kojetína

Univ. prof. Dr. Jana BERDY-
CHOVÁ                (dokončení)

Paní profesorko, měla jste při
své rozsáhlé činnosti vědecké
a pedagogické ještě čas na prá-
ci v zájmové tělesné výchově?

Od samých začátků své učitelské
dráhy jsem pracovala jako dobrovol-
ná cvičitelka. Prošla jsem funkcemi
od cvičitelky až po vedoucí odbor-
ných komisí. Stále jsem ještě člen-
kou vědecké rady Českého svazu tě-
lesné výchovy a členkou předsednic-
tva vědecké rady.

Jak jste přišla, paní profesor-
ko, na myšlenku společného
cvičení rodičů a dětí?

Výzkumy ukázaly, že děti vedené
od nejútlejšího věku k pohybové ak-
tivitě se lépe vyvíjejí. To mne přived-
lo na myšlenku organizovat cvičení
rodičů s dětmi. Děti v přítomnosti
osob jim citově blízkých, cvičí bez
traumat, mají z pohybu radost, nau-
čí se řadě pohybových aktivit, které
by samy, bez pomoci maminek ni-
kdy nedokázaly. A tak od roku 1964
jsme začali společně cvičit. Děti cvi-
čí v radostné atmosféře, dělají úžas-
né pokroky v pohyblivosti, pohoto-

vosti, odvaze, samostatnosti a v cel-
kovém tělesném i duševním rozvoji.
Přínosem je toto společné cvičení
také pro rodiče a pro rozvoj citových
vztahů mezi rodiči a dětmi.

Metoda společného cvičení rodi-
čů a dětí se záhy rozšířila nejen
v celém bývalém Československu, ale
byla převzata také v řadě zahranič-
ních států (např. v bývalé Jugoslávii,
v Polsku, v Německu, v Rusku, v Ja-
ponsku).

Dalo mnoho úsilí, než se nám po-
dařilo začlenit formu cvičení rodičů
s dětmi do řádného systému tělesné
kultury. Dnes se už stalo toto cviče-
ní prvním článkem tělocvičné sou-
stavy jak v Sokole, tak i v Asociaci
Sport pro všechny, ujalo se v mateř-
ských školách a v jeslích a to nejen
u nás, ale téměř na všech kontinen-
tech. S radostí konstatujeme, že „cvi-
čení rodičů a dětí z Čech do celého
světa letí.“

Dříve, než Vám položím paní
profesorko závěrečnou otázku,
prosím, abyste doplnila jednu
z prvních otázek: „ Jak se do-
stalo „děvče z Hané“ do Prahy?“

Když jsem v roce 1928, po matu-
ritě, kterou jsem složila s vyzname-

náním, žádala školního inspektora
Dr. Rozholda v Přerově o místo, řekl
že můj tatínek Dudík mě uživí, že pro
mne místo nemá. Chtěla jsem učit,
byla jsem plná ideálů, podala jsem si
proto žádost do Kroměříže. Opět
bezvýsledně. Abych doma nezahále-
la, poslala mne Hanácká župa sokol-
ská na ústřední cvičitelské školení do
Prahy. Našim domovem byl Tyršův
dům. Školení vedla sama hlavní ná-
čelnice Marie Provazníková. Byla na
nás velmi přísná, ale laskavá. V ne-
děli jsme s ní chodili poznávat Pra-
hu. Při jedné procházce jsem uvidě-
la na Staroměstské radnici tuto vý-
zvu: „Přijme se větší počet výpomoc-
ných učitelů na půl roku neb Pěvec-
ké sdružení pražských učitelů jede na
turné do USA.“

Ihned jsem podala žádost a byla
přijata. Dostala jsem místo jako vý-
pomocná učitelka na obecné škole
v Radlicích s okamžitým nástupem.
Rovnou ze cvičitelské školy - právě
končila - jsem v Praze zůstala. Netu-
šila jsem, jak obtížná je dráha výpo-
mocné učitelky. Spočívala v neustá-
lém střídání míst. Učila jsem za ne-
mocné třeba jen týden a tak jsem za
dva roky vystřídala 36 škol. Byla to

sice tvrdá, ale dobrá škola pro začá-
tečnici. Když jsem si čekatelské ob-
dobí ve Velké Praze protrpěla, rodi-
če nic nebránili tomu, abych zůstala
u zdrojů vzdělání a kultury, tedy
v Praze. Zapsala jsem se do kursů
francouzštiny, němčiny, do různých
pohybových a tanečních škol, abych
poznala vše, co skýtá hlavní město.
Později jsem byla členkou Pěvecké-
ho sdružení pražských učitelek, po-
sluchačkou nově vzniklé Pedagogic-
ké fakulty Univerzity Karlovy. Srd-
cem jsem však zůstala stále Moravan-
kou a tou se cítím i v pokročilém
věku.

Paní profesorko, co můžete
říci čtenářům Kojetínského
zpravodaje závěrem?

Závěrem chci konstatovat, že nej-
větší umění je umět kvalitně žít. To
znamená žít zdravě, morálně, kultur-
ně a radostně. Pohybová aktivita, cvi-
čení, sport, tanec k tomu neodděli-
telně patří.

Paní profesorko, děkuji Vám za
rozhovor a do dalších let přeji
hodně zdraví, elánu a životního
optimismu.

Otázky vložil řez

PŘEPEJSKOVÁNO ...?
Tento neobvyklý výraz použila

v nejmenovaném větším moravském
městě jedna malá holčička (dnes již
velká slečna), když uviděla na trávní-
ku pobíhat větší množství pejsků.
(„Je tady přepejskováno“, řekla teh-

Slovo k měsíci...
dy.) Sníh letos zmizel v našich nad-
mořských výškách velmi brzy a v ze-
lených pásech podél chodníků, na
trávnících parků, zůstaly bělající se
památky po těch našich čtyřnohých
přátelích. Při pohledu na ně se mi
vybavilo to neobvyklé slovo: Je tedy

také v Kojetíně „přepejskováno?“
Nevím! Je potěšující, že občané mají
kladný vztah k těm čtyřnohým přá-
telům člověka. Nebylo by však mož-
né, aby trochu té náklonnosti pře-
nesli také k prostředí, které nás ob-
klopuje? Nešlo by v tom prvním jar-

ním měsíci - v březnu, zbavit naše
trávníky a chodníky těch psích hro-
mádek? Výzva pro všechny: Pro pá-
nečky pejsků (používat sáčky) i pro
ty, kteří mají úklid města na starosti.
Myslím si, že i pejsci by se cítili lépe.
Děti určitě!                              řez

Došlo do redakce
Vážená redakce,

již několik let si pravidelně kupuji
Kojetínský zpravodaj a musím s po-
těšením konstatovat, že se jeho kva-
lita neustále zlepšuje, jak po stránce
obsahové tak po stránce grafické
a přeji Vám, aby to tak zůstalo i na-
dále. Trošku mi ale vadí, že nás stále
informujete jen o věcech kladných.
Co udělal dobře MěÚ, co udělaly
dobře jednotlivé školy, různé krouž-
ky, policie apod. Zkrátka chybí mi
ve vašem zpravodaji také trocha kri-
tiky. Co se neudělalo, co se udělalo
špatně a co by se mohlo udělat.

Proto jsem se rozhodl napsat pří-
spěvek, který jsem nazval

„ZEBRY V KOJETÍNĚ“
Nechci zde psát o exotických li-

chokopytnících, ale o obyčejných

přechodech pro chodce. V loňském
roce došlo v podzimních měsících
k opravám a novému vodorovnému
značení přechodů pro chodce, tzv.
„zeber“. Je dobře, že se udělalo něco
pro bezpečnost chodců. Otázkou je
do jaké míry? Zebry se sice namalo-
valy, ale pod sněhem, který v pro-
sinci na vozovkách ležel stejně ne-
byly vidět. A jak vypadá svislé zna-
čení, kterým tyto přechody mají být
doplněny? Špatně. Někde je zebra
doplněna svislými značkami z obou
stran, tak, jak to má být, ale na vět-
šině přechodů tyto značky chybí
nebo jsou jen z jedné strany. Jak
bezpečný je přechod, na kterém bílé
pruhy nejsou pod sněhem vidět
a nebo jsou dnes již téměř vygumo-
vány koly těžkých automobilových
návěsů a svislé značky nejsou ? Cho-

dec, který zde často chodívá o pře-
chodu ví, ale jak zareaguje řidič, kte-
rý situaci nezná? Jako příklad uvedu
přechod v ulici Sv. Čecha na rohu
Kroměřížské, přechod v ulici 6.květ-
na na rohu s Vyškovskou, na stejné
křižovatce přechod přes Palackého
ul. a podobných přechodů je víc.

Další co mě zajímá je, jak se roz-
hoduje o umístění přechodů. Proč
není vůbec značený přechod přes
Vyškovskou ulici, když každý, kdo jde
tudy z nádraží na sídliště, přechází
přímo do Palackého ul. a jistě neob-
chází celou křižovatku po třech (dnes
už dvou) vyznačených přechodech.

Jako další problém vidím přecho-
dy v Kroměřížské ulici. Tato ulice
patří v Kojetíně mezi ulice s největ-
ším dopravním provozem a přesto
zde není vyznačen ani jeden pře-

chod. Lidé bydlící v Blanské ulici
a v domech na stejné straně Kromě-
řížské ulice  by měli mít právo bez-
pečně přejít přes vozovku, když se
chtějí dostat do obchodů, restaura-
ce nebo Dudíkovou ulicí na polikli-
niku. Myslím si, že přechod, který
by navazoval na tuto ulici (Dudíko-
vu) by umožnil, aby hlavně starší spo-
luobčané nemuseli trávit někdy
i dlouhé minuty čekáním u okraje vo-
zovky, až budou moci bezpečně pře-
jít.

V prosincovém čísle zpravodaje
bylo uvedeno, že odbor dopravy
bude hodnotit stav komunikací v Ko-
jetíně. Možná, že nyní před nastáva-
jícím jarem by bylo vhodné se nad
tímto článkem zamyslet a něco pro
vylepšení situace udělat.

- VJ -
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Otázka: „Co říkáte výsledkům našich sportovců na zimní olympiádě SALT LAKE CITY 2002?“

Anketa

7. V hokeji se nám to moc nevy-
vedlo, neměli jsme asi na to. Mys-
lím si, že tam hrají pořád stejní hrá-
či, měli by vyměnit ty staré kotr-
melce za mladé hráče. Možná hrál
dobře Jágr a Hašek něco vychytal.
Neumanová zklamala, říkala něco,
že zase neměla namazané lyže.

14. Myslím si, že dopadli docela
dobře, Aleš Valenta získal zlato a
Češi nemusejí vždycky získat v ho-
keji medaili.

13. Dobré. Hokej - no comment.6. Je škoda, že naši hokejisté ne-
dokázali dát gól, ale po herní strán-
ce to byl bezvadnej hokej. Valenta,
Neumanová - dobrý. Počítal jsem
aspoň s jedním zlatem a to se po-
dařilo.

5. Nedělám do sportu a moc mě
to nezajímá.

12. Hokejisti nehráli sice špatně,
ale zklamali, Valenta mě potěšil,
Neumanová mohla být lepší.

4. Hokejisti měli smůlu, ale byli
dobří, bojovali.

11. Hokejisté zklamali, Valenta
skvělej, Neumanová mohla víc.

3. Super, hokejisti to sice trochu
nevychytali, ale hráli dobře. Valen-
ta super, úplně nejlepší. Neumano-
vá zklamala.

10. Hokej špatný - moc jsem na-
šim fandil, skvělej byl Valenta - zlatá
medaile.

9. Někteří se mi samozřejmě moc
líbili. S hokejem jsem tak trochu
počítal, sice jsem trochu věřil, že
postoupíme, ale měl jsem tušení,
že to špatně dopadne.

2. Nejlepší byl Valenta, ten to vy-
hrál úplně nejvíc. Hokej taky dob-
rej, určitě vůbec nevadilo, že naši
prohráli.

1. Docela dobré, střed. 8. Fandili jsme hodně našim ho-
kejistům.
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KOJETíN

ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Jak pomáháme dětem ze znevýhodněného sociálního
prostředí -  zkušenosti a poznatky

Již 3. rokem pracuje na ZŠ Kojetín, Sv. Čecha pedagogický asistent. Co
obnáší tato práce? Asistent učitele se zúčastňuje určených vyučovacích ho-
din ve třídách, kde mají děti potíže při vyučování. Asistent pod vedením
učitele pomáhá dítěti lépe zvládnout učivo, individuální přístup k dítěti je
velmi důležitý. Paní učitelky i děti si na přítomnost asistenta zvykly a kladně
hodnotí pomoc ve výuce u dětí, které by jinak nestačily tempu ve vyučová-
ní. Asistent zajišťuje domácí přípravu v rodinách, kde víme, že by nemusela
být vždy domácí příprava zajištěna, zejména u malých dětí je důležitý návyk
pravidelné a soustavné přípravy na vyučování. Po nemoci asistent za po-
moci učitele žáky doučuje, při delší nemoci zajišťuje nošení domácích úkolů.
Bohužel někteří rodiče neuznají za vhodné, i když je to jejich zákonná po-
vinnost, omluvit žáka ve škole a pak asistent zjišťuje, proč je dítě nepřítom-
né. Jsou však i případy, kdy někteří rodiče berou návštěvu asistenta a zjišťo-
vání  nepřítomnosti žáka ve škole za neoprávněnou a neuvědomují si, že
docházka do školy je povinná a že nepřítomnost musí být vždy řádně a včas
omluvena. Největším problémem je pravidelná docházka do školy, u někte-
rých dlouhodobých absencí mnohdy víme, že dítě se běžně pohybuje po
městě, ale pokud je omluven lékařem či zákonným zástupcem, nemůže při-
tom škola nijak zakročit. U mnohých rodin je tohoto velmi zneužíváno
a rodiče si neuvědomují, že nepravidelnou školní docházkou škodí svým
dětem. Při pravidelné školní docházce by většina žáků školy bez větších
problémů základní školu absolvovala a žáci i s horším prospěchem by měli
větší šanci uplatnit se na trhu práce. Zkušenosti z práce výchovné poradky-
ně jsou takové, že takřka každý žák má představu o své budoucnosti a ne-
chce být nezaměstnaný.

Druhým rokem je otevřen na škole přípravný ročník pro děti ze znevý-
hodněného sociálního prostředí. Přípravný ročník navštěvuje průměrně
7 dětí ve věku 5 - 6 let , děti pracují podle schválených osnov a cílem je, aby
byly lépe připraveny do 1. třídy. Pokud dítě nenavštěvuje mateřskou  školu,
je pravidelná docházka přípravného ročníku pro děti velkým přínosem, děti
se učí především povinnosti někam docházet, zvykají si na práci v menším
kolektivu, učí se hygienickým návykům, poznávat barvy, tvary, držet tužku
apod., připravují se na vstup do školy.

Od ledna pracuje na škole nový asistent, který se dětem maximálně věnu-
je.
Dosavadní výsledky těchto aktivit?

U některých žáků se zlepšila docházka do školy, ubylo neomluvené ab-
sence, mnozí si již zvykli na  pravidelné doučování s asistentem a soustav-
nou přípravu na vyučování.

Víme, že tato práce je během na dlouhé tratě, ale i z celkem  krátkodobé
zkušenosti lze říci, že je asistent učitele na škole pomocí a přínosem pro
děti.

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Hrou proti AIDS
V pondělí 4. února se na ZŠ KOJETÍN, SV.ČECHA pod vedením týmu

lektorů z KKC KAPPA Přerov a OHS uskutečnil projekt nazvaný „Hrou
proti AIDS“, kterého se zúčastnili žáci 9. tříd zmíněné školy a také Zvláštní
škola Kojetín.

Projekt, jak již z názvu vyplývá, se týkal stále více diskutovanější proble-
matiky prevence pohlavně přenosných chorob.Lektoři tentokrát zvolili pro
žáky velmi zajímavý způsob získání znalostí o této problematice - formu
soutěžní hry. Hra spočívala v tom, že žáci byli rozdělení do 3 skupin
a postupně procházeli 5 stanovišť, na kterých získávali za své vědomosti
a dovednosti body a skupina, která dosáhla nejvíce bodů, zvítězila. Na sta-
novištích se zkoušeli např. pantomimicky vyjádřit zadané pocity, seznamo-
vali se s antikoncepčními prostředky a pohlavně přenosnými chorobami,
snažili se vcítit do  různých situací či odpovídat na otázky, které si vytáhli.
Projekt byl velmi přínosný v tom, že žáci na zmíněných stanovištích získáva-
li a prokazovali nejen potřebné teoretické znalosti, ale „Hra“ žákům přede-
vším umožňovala dokázat se vcítit do různých situací, které je v souvislosti
s touto oblastí mohou v životě potkat. Ukázala jim mnoho možností, jak
předcházet nakažení se pohlavní chorobou a učila je „brát život“ zodpověd-
ně.

Žákům  se projekt velmi líbil a byl na jejich tvářích vidět zájem se něco
dovědět. Spokojeni byli nejen žáci ,ale také lektoři, kteří byli velmi překva-
peni dobrými znalostmi žáků, z nichž jedna skupina dosáhla dokonce plné-
ho počtu bodů.
Na závěr nezbývá nic jiného než si přát více takových zdařilých projektů.

Petra Mozgová
vyučující Ov, školní preventista

Ve dnech 4. 3. - 29. 3. 2002

v době od 8.00 do 12.00 hod.

proběhne v areálu AURA INGSTAV,

Křenovská 888, KOJETÍN

VÝPRODEJ
KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU

Kontakt:

8.00 - 14.00 hod. - Marie Navrátilová

tel.: 0641/76 20 96, 0723/ 52 97 85

GYMNÁZIUM KOJETÍN
srdečně zve na

VEŘEJNOU AKADEMII,
která se koná ve čtvrtek 14. března 2002

v 17.00 hodin

v sále Sokolovny Kojetín

SRPŠ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE
UL. SV. ČECHA KOJETÍN

srdečně zve
všechny děti a rodiče na

DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se koná v sobotu 16. března 2002

ve 14.00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

Ve dnech 24. a 25. ledna 2002 proběhl na ZŠ
nám. Míru 83 v Kojetíně zápis dětí do 1. tříd.

Budoucí prvňáčky jsme přivítali již tradičně
v 1. poschodí v našich svátečně vyzdobených prv-
ních třídách. Nejdříve si děti prohlédly učebnu,
vyzkoušely si, jak se sedí v našich nových moder-
ních lavicích a nakreslily obrázek pro paní učitel-
ku. Ta, pokud bylo třeba, mohla poopravit pří-
padné nesprávné držení psacího náčiní. S prv-

ním školním obrázkem přešly děti v doprovodu
rodičů do další první třídy. Zde si popovídaly
s jinou paní učitelkou nebo panem učitelem o bar-
vách, tvarech, zvířátkách...

Pověděly také pohádku, přednesly básničku
nebo zazpívaly písničku. Odměnou jim byla kro-
mě malé sladkosti i „plná náruč dárků“ od budou-
cích spolužáků.

Spokojené a usměvavé tváře odcházejících dětí

i jejich rodičů byly pro nás tou největší odměnou.
Věříme, že toto první - opravdové setkání se ZŠ
nám. Míru bylo pro všechny příjemné.

Na naší škole jsme zapsali celkem 44 dětí,
z toho 16 chlapců a 28 dívek. Rodiče 4 dětí po-
žádali o odklad školní docházky.

S rodiči se rádi setkáme na informativní schůz-
ce v červnu. Naše milé budoucí prvňáčky slavnost-
ně přivítáme 2. září 2002.       učitelé I. stupně

Zápis do 1. ročníku

Voláme další kamarády! Chcete si s námi hrát,
zpívat, povídat, prožívat zajímavé dny mezi: Ko-
ťátky, Sluníčky, Srdíčky a Pastelkami? Přijďte
se zapsat všichni, kteří chcete nastoupit od
1. 9. 2002, nebo i v průběhu školního roku 2002/
2003, ve dnech 9. - 11. dubna 2002 do budovy
MŠ Hanusíkova 10, od 10 - 16 hodin. Zápis je
společný i pro děti, které budou navštěvovat MŠ
na Masarykově náměstí.
Mateřská škola dětem nabízí:
- ozdravný a sportovní program - vycházky do pří-
rody a okolí města, účast na TV olympiádě ma-
teřských škol, cvičíme v tělocvičně sokolovny, na-
vštěvujeme saunu, připravujeme plavecký výcvik
v Přerově,
- navštěvujeme kulturní pořady MěKS Kojetín,

v olomouckém divadle, pravidelně hrajeme ma-
ňáskové divadlo,
- využíváme keramickou dílnu v MěDDM Kojetín,
- spolupracujeme s oběma základními školami,
městskou knihovnou,
- s dětmi pravidelně pracuje v MŠ logopedická
asistentka,
- nejstarší děti se seznamují se základy angličtiny,
- hrajeme si v dětském koutku s programy na
počítačích v ZŠ nám. Míru.

Těšíme se na vás!
A co je ještě u nás nového?

Od 4. února 2002 začala 3 oddělení pro 5 - 6ti
leté děti (asi 55 dětí) navštěvovat rehabilitační stře-
disko na Poliklinice v Kojetíně. Po dohodě s pí.
Brablíkovou a za velké podpory našeho zřizova-

tele - Města Kojetína - děti navštěvují saunu a na-
víc po saunování probíhá rehabilitační program
na zlepšení celkové fyzické kondice dětí (relaxač-
ní a dechová cvičení, cvičení na míčích, míčková-
ní atd.). Po konzultaci s oběma dětskými lékařka-
mi doufáme, že by tento program mohl výrazně
snížit nemocnost dětí  předškolního věku.

Od 1. 1. 2002 získala naše škola právní sub-
jektivitu, jsme samostatnou příspěvkovou organi-
zací. Právní subjektivita byla součástí koncepční-
ho záměru jak zřizovatele, tak i koncepce školy
a měla by nám umožnit dostatečný prostor pro
odborné rozhodování jak v oblasti pedagogické,
tak i hospodářské.

Mgr. Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ Kojetín

Mateřská škola Kojetín
Zápis do mateřské školy
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MěDDM Kojetín

KAM V LÉTĚ?

1. 7. - 4. 7. 2002
Víkendová akce Boskovice (zámek, hrad, muzeum, westernové
městečko, skleníky, jízdárna, pískovcové jeskyně)
5. - 14. 7. 2002
„10 dnů pro radost i užitek“ - Tesák (táborové dny zaměřené na
rukodělnou, keramickou a výtvarnou činnost)
15. 7. - 27. 7. 2002
„SANATORIUM Dr. Robschitze“ - Tesák
19. 8. - 23. 8. 2002
Příměstský tábor - „Rok na vsi“
9. 8. - 21. 8. 2002
„M*A*S*H“ -  Milenov (provozovatel PS Kojetín)

Sportovní X boj 18. 1. 2002
„Sportovní X boj“ patří již k tradičním akcím MěDDM. Šest druž-

stev po šesti dětech (dva „druháci“, dva „třeťáci“, dva „čtvrťáci“) ze
ZŠ nám. Míru Kojetín, ZŠ Sv. Čecha Kojetín, Zvl. školy Kojetín, ZŠ
Měrovice, ZŠ Křenovice změřilo své síly ve sportovní hale SOU sta-
vebního.

Sportovní atmosféru, smysl pro fér hru a vítečné obecenstvo oce-
nil i pan místostarosta Ing. Jiří Šírek, který dětem předal diplomy,
sladkou odměnu a propagační materiál Kojetína.
A umístění?

1. místo : Zvláštní škola Kojetín
2. místo : Základní škola Měrovice
3. místo : Základní škola Sv. Čecha Kojetín
4. místo : Základní škola Křenovice
5. místo : Základní škola nám. Míru Kojetín
6. místo : smíšené družstvo dětí

Jana Bradnová,
vedoucí odd. tělovýchovy

Klubový podvečer 18. 1. 2002
Jedenkrát měsíčně se konají v prostorách MěDDM Masarykovo nám.

klubové večery pro -náctileté. Smyslem těchto setkání je seznamovat se se
„zajímavými“ lidmi různých profesí, besedy , nebo si jednotlivec může přijít
jen tak zatančit s partou kamarádů a při tom se pobavit při hře „Rande“,
„Hod do klobouku“, „Milionář“ aj. Tyto klubové večery si vytvářejí účastníci
sami za pomoci pracovnic MěDDM

V pátek 18. ledna se tančilo při pohodové hudbě a 40 mladých lidí se
mohlo pobavit u taneční soutěže pro páry, nebo se naučit jednoduchý tane-
ček.

Eva Kočí, vedoucí odd.estetiky a spol. věd

Aqua Centrum Vyškov 23. 1. 2002
Kdo byl v pátek s námi, tak to zažil. Tobogány, vířivé bazény, netradiční

tvary bazénů, - to každý účastník s nadšením vyzkoušel.
Nejnavštěvovanější atrakcí byl velký tobogán, který končil venku pod ši-

rým nebem. Po dvouhodinovém plaveckém maratónu jsme všichni spoko-
jeně odjížděli domů.

Jana Bradnová,
vedoucí odd. tělovýchovy

Porada externích a dobrovolných pracovníků
Setkání všech vedoucích zájmových kroužků proběhlo v pátek 8.2.2002.

Při pracovní poradě byli všichni seznámeni s ročním plánem akcí, s činností
a reprezentací jednotlivých kroužků na veřejnosti a s vyhlídkami MěDDM
Kojetín do budoucna.

Mnoho vedoucích zájmových kroužků se zapojilo do organizace prázdni-
nové činnosti a do zvelebování prostor MěDDM.
K dobré pohodě nechyběly ani tanečky a zpívání s kytarou.

Valentýnská discoshow 14. 2. 2002
Valentýnskou discoshow jsme pro děti a mládež pořádali ve vestibulu so-

kolovny.
Děti obdržely při vstupu perníkové srdce a každý měl možnost napsat své

kamarádce, kamarádovi valentýnské přání na připravená papírová srdíčka.

Jana Bradnová
vedoucí odd. tělovýchovy

AKCE NA BŘEZEN 2002

9. 3. 2002 Hanácká písnička - okresní kolo soutěže dětských zpěvá-
ků lidové písně v sále Sokolovny Kojetín
11. 3. 2002 Koncert Pavla Nováka - v 8.30 hod. a v 10.00 hod.,
v sále Sokolovny Kojetín
19. 3. 2002 Josífek
20. 3. 2002 Vítáme jaro - zábavné hry, soutěže, písničky s kytarou,
opékání jarního buřtíku
28. 3. - 29. 3. Velikonoční prázdniny (výroba velikonočních ozdob,
barvení vajíček, výlet „Za krásami botanické zahrady“- Olomouc.)
Výtvarná soutěž „Škola a moje obavy“
Připravujeme: Turnaj v pozemním hokeji, Pexesový turnaj, Soutěž
o nejlepšího Gamesmana (pro hráče počítačových her)



3/2002Kojetínský zpravodaj

- 11 -

Z kultury

Ve středu 6. února 2002 přijala pozvání Městského kulturního
střediska v Kojetíně paní Jarmila Šuláková doprovázená skupinou
Fleret.

V sále Sokolovny se sešli příznivci nejen lidové písně, které dyna-
mický projev Jarmily Šulákové zvedal ze židlí. Celý koncert byl vel-
kým uměleckým zážitkem a paní Jarmilu Šulákovou vždy v Kojetíně
rádi přivítáme.

V sobotu 16. února 2002 se sálem Sokolovny rozléhala lidová hud-
ba v podání dechové hudby Boršičanka, konal se totiž tradiční Ha-
nácké bál.

Na bále vystoupili dětský soubor Sluníčko při MěDDM Kojetín,
národopisný soubor Pantlék z Němčic nad Hanou, národopisný sou-
bor Kosíř z Kostelce na Hané a domácí soubor Hanácká beseda
Kojetín.

Ve sklepě Sokolovny vyhrávala cimbálová muzika Dubina.
Vyvrcholením celého bálu bylo společné zatancování Hanácké

besedy.                                                                 H. Svačinová

✺ ✺ ✺

„Miluj svůj život“
Louse Hay

„ Miluji svůj život“.
Správná odpověď na správnou radu.

Vloni jsme vzpomenuli 30.  výročí založení jógových kurzů v Kojetíně.
Některý rok jsme se scházeli týdně ve 4 skupinách. Tak na pozvánce na
jarní cyklus r. 1985 se stručně oznamuje: „Cvičí se v pondělí v 17.15 hod,
v 19.15 hod., v úterý v 17.15 hod., v 19.15 hod. v klubovně Osvětové
besedy Kojetín. Přineste si sebou cvičební úbor a deku“. Osvětová beseda
pod vedením obětavé ředitelky Boženy Novotné vybavila kurzy jógy v r.
1982 devatenácti molitanovými matracemi a potahy, aby se cvičencům lépe
cvičilo. Takový přepych si nemohly dovolit jógové skupiny v Praze, ani
v Brně, ani v Olomouci. To nemálo přispělo k oblibě našich setkání. Velký
zájem o jógu u nás v červnu 1978 vzbudila Čechoameričanka Louisa Zá-
branská Osius z Floridy. Tato známá jógová misionářka, které jóga po těžké
autohavárii zachránila život, jezdila po světě a propagovala jógu jako účin-
nou prevenci proti nemocím a stárnutí. Zavítala i do Kojetína a na besedě
v Okresním domě se představila slovy: „Jsem 81 roků - mladá“. A řekla
pravdu. Dokázala to svěžestí své mysli i svého těla při cvičení svých jógo-
vých sestav. Plánovala pro Kojetín dva dny a přesto, že měla návštěvu
v Československu rozpočítanou na hodiny, zůstala v Kojetíně o celý den
déle. Poděkovali jsme jí v dopise z 14. 6. 1978: „Může být něco krásnějšího

než setkat se ve svém životě s člověkem, který je dobrý jako chléb, umí se
nezištně a s láskou rozdávat, aby druzí našli krásnější a lepší život? Může být
něco vznešenějšího, než být obdarován přítomností člověka, který září jako

Jóga jako jho lásky
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slunce a svým světlem a teplem rozsévá radost a sílu? Aby se naše srdce
zahřálo a pookřálo? Sestro Louiso, to všechno jsme prožívali kolem Vás
tyto dny, na něž nebudeme moci zapomenout. Díky! Naše láska a vděčnost
Vás bude provázet na Vašich cestách radostného svědectví o nalezení zdra-
ví, štěstí a kráse našeho lidského života. V úctě a v lásce Vaši kojetínští
jógínci“.

Jóga správně praktikovaná není jen cvičením, které nás harmonizuje, je
vlastně i uměním, jež spontánně vytváří neopakovatelné lidské sblížení
a štěstí. Na fotografii Věry Hamrníkové z prosince 1988 vidíme, že jóga
není jen cvičení, ale i družná radostná beseda, kde se dovídáme něco
o tajemství činnosti jógových praktik. Pomoci jógy, prověřené staletími,
přijme člověk určité vyzkoušené šablony na provádění cviků a jiných jógo-
vých aktivit, včetně postojů k sobě, druhým lidem, k věcem a událostem.
Získaná harmonie se potom projeví i na jeho chůzi, způsobu řeči, v posto-
jích k sobě, k okolí, v přijímání dobrých i nedobrých věcí, které nám život
přináší.

Na spodní fotografii vidíme vzadu vpravo v bílém cvičebním úboru Zoltá-
na Morvu z východního Slovenska, žáka známého propagátora jógy na
Slovensku Milana Poláška. Zoltán si v Kroměříži odbýval základní vojen-
skou službu. Nějak se dověděl o józe v Kojetíně. Přijel a začal cvičit s námi.
Od prvého setkání byl náš a my jeho. Jóga pomáhá vytvářet kladně laděný

Jóga jako jho lásky
životní styl. To je velmi důležité pro život člověka, jeho zdraví, radostnost,
vyrovnanost, vyváženost, celkovou harmonii, která potom proniká jeho jed-
náním, chováním, mluvením, pracovní činností, ochotou pomáhat druhým
i přírodě a tak přispívat k radostnému životu zde na zemi. Termín „jóga“
pochází ze sanskrtu, jednoho z nejstarších jazyků světa. Kořen slova „judž“
znamená spojit, sjednotit, stát se jedním. Z tohoto indoevropského zdroje
pak pochází anglické slovo „ to yoke“ (jho) , francouzské „conjugere“ (spo-
jit), německé „das Joch“ (jho) a naše „jho“. Vezměme si např. naši chůzi
a dech. Když je sjednotím, tj. sladím rytmus chůze s dechem, stane se má
chůze mladistvější, pružnější a neunaví. Zpětně to působí na zkvalitnění
mého dechu. Toto zkvalitnění dechu působí kladně na mé myšlení, které se
stává tvůrčí, bystřejší a zpět kladně ovlivňuje můj dech a chůzi. Dochází tak
k okysličení a ozdravění celého organismu.

Jóga tedy znamená splynutí, být zajedno sám se sebou, s přírodou,
s lidmi, s celým kosmem. Vede to k celkové harmonii a tím i k upevňování
zdraví, pocitu vyrovnanosti, štěstí. Obého je dnes tak povážlivě málo.

Zapište si do svého pracovního kalendáře, že jarní cyklus jógy začíná
v Kojetíně v úterý, dne 5. března 2002  v Sokolovně v 1. poschodí v 16.00
a v 18.00 hodin.
Milujme tedy svůj život konkrétními rozhodnutími a činy.

 - doma -

PODĚKOVÁNÍ
Městské kulturní středisko Kojetín

upřímně děkuje ředitelství a studentům Gymnázia Kojetín
za pomoc při stěhování městské knihovny

do náhradních prostor za účelem rekonstrukce Okresního domu v Kojetíně

Zaměstnání hledá:
POSKYTNU

výhodnou
finanční

půjčku
DO 200.000,- Kč

tel.: 0606 / 319 053
Nástup  možný ihned

Kontakt: 0776 / 20 86 09

✶ kuchař s praxí ✶

 ✶ kuchařka ✶
(popřípadě prodavačka)
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Ze sportu
Turnaj žáků TJ Slavoj Kojetín

Tělovýchovná jednota SLAVOJ Kojetín, oddíl kopané, uspořádala
dne 9. února 2002 žákovský zimní turnaj v kopané pro žáky (roč. 87
a mladší), v místní hale SOU.

Po oslovení  patnácti oddílů kopané hrajících stejnou fotbalovou tří-
du, se turnaje zúčastnila družstva, která byla rozlosována do dvou sku-
pin:
Skupina A
Kojetín, Kovalovice, Kozlovice, Rataje nahradilo spojené družstvo Koj-
Kov (Kojetín-Kovalovice)
Skupina B
Chropyně, Kyselovice, Určice, Pivín

Z obsazení turnaje je zřejmé, že se turnaje zúčastnilo, shodou okol-
ností - po omluvě družstva z Ratají, velké procento fotbalistů - žáků
z „Kojetínska“. Je příjemným zjištěním, že i složené družstvo se v turna-
ji umístilo velmi pěkně, ačkoliv zde hráli chlapci nejnižšího věku. Favo-
ritem turnaje bylo družstvo žáků z Chropyně, které má několik posil
z Kojetína.

V klání skupiny A zvítězil Kojetín. Na druhém místě skončili chlapci
z Kozlovic, třetí složené družstvo KojKov, čtvrté bylo družstvo žáčků
z Kovalovic.

Skupinu B podle očekávání vyhrálo družstvo Chropyně. Na druhé
příčce se umístili žáci z Určic, třetí zde skončili hráči Pivína a čtvrtí byli
hráči z Kyselovic.

Do zápasu o umístnění nastupovala družstva:
o sedmé a osmé místo - Kovalovice : Kyselovice 0:3,
o páté a šesté místo - KojKov : Pivín 1:4, o třetí
a čtvrté místo - Kozlovice - Určice 0:5 a o první
a druhé místo Kojetín : Chropyně. Tento očekávaný boj
byl velmi vyrovnaný a vyžádal si mnoho sil a nervů trenérů, rozhodčího
a samozřejmě i hráčů. Žáci z  Kojetína však měli v závěru boje více
fotbalového štěstí a zvítězili 4:3 v zápase i v celém turnaji.

Hráči Kojetína tak prokázali svou připravenost pro další část soutěže
a jsou příslibem příjemných fotbalových zážitků pro příznivce žákovské-
ho fotbalu v Kojetíně.

V turnaji byl vyhlášen nejlepším brankařem Jan Dragon ze Sokola
Určice
Nejlepším hráčem a zároveň střelcem turnaje byl vyhlášen Jan Kantor
z TJ Slavoj Kojetín.

Organizátoři turnaje jsou spokojeni, že se podařilo smysluplně vypl-
nit volný den žáků a vytvořit podmínky pro sport našich fotbalových
nadějí. Víme, že účastníci turnaje byli s jeho průběhem spokojeni
a podle jejich ohlasů už dnes můžeme říct, že s obsazením letního tur-
naje nebudou problémy.

Turnaj byl uspořádán pod záštitou Města Kojetína a za podpory spon-
zorů, kterým tímto děkujeme.

Věříme, že nám zachovají přízeň a umožní tak uspořádání letního
turnaje, který se bude konat na travnatém hřišti TJ SLAVOJ Koje-
tín.

Hana Hošková

IX. ročník turnaje starých pánů v sálové kopané

Dne  16. února 2002  uspořádalo SOU, OU a  U stavební Přerov, od-
loučené  pracoviště  Kojetín,  turnaj   v  sálové  kopané  hráčů starších 35
let.
    Turnaj  se hrál  ve sportovní  hale SOU  v Kojetíně za účasti šesti druž-
stev, systémem každý s každým, hrací doba 2 x 10 minut.

Výsledky:
SK Záříčí XXX 3:2 1:4 1:3 7:1 1:1 13:11 5
TJ Chropyně 2:3 XXX 3:5 1:1 0:2 2:2 7:13 2
SOU stavební 4:1 5:3 XXX 1:3 2:1 1:1 13:9 7
TJ Bezměrov 3:1 1:1 3:1 XXX 3:1 0:5 10:9 7
SK Lobodice 1:7 2:0 1:2 1:3 XXX 0:4 5:16 2
FK Bystřice 1:1 2:2 1:1 5:0 4:0 XXX 13:4 7
O celkovém pořadí rozhodovala vzájemná utkání.

Celkové pořadí:
1. FK Bystřice pod Hostýnem
2. TJ Bezměrov
3. SOU stavební Přerov, odloučené pracoviště Kojetín
4. SK Haná Záříčí
5. SK Sokol Lobodice
6. FK Technoplast Chropyně

    Nejlepším střelcem  turnaje se stal  s šesti bran-
kami  Václav Karhan  z  družstva SK Haná
Záříčí.  Nejlepším hráčem byl vyhlášen Zde-
něk  Strašák  z  družstva  TJ  Bezměrov.  Nej-
lepším  brankařem turnaje byl vyhlášen Petr
Dostál z FK Bystřice.

Děkujeme všem sponzorům turnaje.

Evžen Salaš
vedoucí odlouč. pracoviště

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny
Prázdniny pod stanem v roce 2002

Chlapci a děvčata,
nabízíme vám účast na táboře, který v termínu od 7. 7. do 20. 7.

2002 pro vás připravuje skupina zkušených cvičitelů TJ Sokol Kojetín.
Tábor již tradičně pořádáme na stanové základně ve Vrážném.

Tábor žactva je určen chkapcům a děvčatům ve věku od 10 do 14 let
(roč. 1988 - 92). Vklad za pobyt na táboře činí 1.800,- Kč.

V programu převažují hry a soutěže ve všech možných podobách, od
budíčku až do večerky. Hlavní částí programu je vždy celotáborová hra,
která vás určitě nezklame.

Pokud máte zájem, vyzvedněte
si předběžnou přihlášku na adrese:

Lubomír Juřen, Sv. Čecha 1205, 752 01 Kojetín,
tel. 0641/76 24 83, 0607/58 73 99

Předběžnou přihlášku pak odevzdejte nejpozději do 30. března 2002
Na setkání se těší parta vedoucích tábora žactva.

Lubomír Juřen
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Ohlédnutí za olympiádou

Tipování výsledku hokejového zápasu ČR : Rusko ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Salt Lake City v jedné z kojetínských hospůdek.

Nervozita fanoušků během zápasu vzrůstala, našim hráčům se nepodařilo, bohužel, vstřelit gól.

Hoši, děkujem! 7. 2. - 24. 2. 2002

SALT LAKE 2002SALT LAKE 2002
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PROGRAM PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ KOJETÍN 2002 - 10. ROČNÍK

STŘEDA  20. 3. 2002  8.15 a 10.00 hod.
Malá scéna ZUŠ Zlín

Saša Lichý
KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA

pohádka

STŘEDA  20. 3. 2002  14.00 hod.
Nezávislá scéna KD Kroměříž

VODNÍK MAŘENKA
pohádka

STŘEDA  20. 3. 2002  19.30 hod.
Divadlo Ořechov
Vlastimil Peška

PO VŠEM HOVNO, PO VČELÁCH MED
aneb VOSTATKOVÉ SÓD

rozverná komedie v ořechovském nářečí

ČTVRTEK  21. 3. 2002  10.00 hod.
Loutkové divadlo RADOST Brno

Alois Jirásek, Vlastimil Peška
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

zábavný výlet do českých dějin

ČTVRTEK  21. 3. 2002  19.30 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 10. ROČNÍKU

DS Kulturního střediska Velká Bystřice
Pavel Dostál, úprava Ing. T. Hradil

PRVNÍ MUŽ, KTERÉHO POTKÁM
hořká komedie

PÁTEK  22. 3. 2002  8.15 a 10.00 hod.
Divadlo DUHA Polná

Ondřej Sekora
FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH

pohádka

PÁTEK  22. 3. 2002  16.00 hod.
Malá scéna ZUŠ Zlín

Federico García Lorca
DŮM DONI ALBY

drama

PÁTEK  22. 3. 2002  19.30 hod.
DS Domu kultury Kroměříž

Agatha Christie
TROJČLENKA

detektivní hra

SOBOTA  23. 3. 2002  10.00 hod.
Divadlo Nad kinem Horní Moštěnice

Eugen O’Neill
MĚSÍC PRO SMOLAŘE

divadelní hra

SOBOTA  23. 3. 2002  15.00 hod.
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
Ray Cooney, úprava K. Nováček

2 + 2 = 5
komedie

SOBOTA  23. 3. 2002  19.30 hod.
Divadlo DOSTAVNÍK Přerov

Zdeněk Hilbert
ROBIN HOOD

aneb JAK TO BYLO DOOPRAVDY
hudební komedie

NEDĚLE  24. 3. 2002  10.00 hod.
Moje divadlo Prostějov

František Ferdinand Šamberk
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ

česká komorní komedie

NEDĚLE  24. 3. 2002  14.00 hod.
Divadlo 6. května Holešov

Vladimír Renčín
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

hudební komedie

NEDĚLE  24. 3. 2002  17.00 hod.
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 10. ROČNÍKU

PŘIJĎTE, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
DO SÁLU SOKOLOVNY V KOJETÍNĚ !


