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Skupina sovětských vojáků zachycena po osvobozovacích bojích o Kojetín před budovou cukrovaru. Fotografie
zapůjčena z archívu pana F. Riegla.

55.VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
A UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
(Zamyšlení nad jedním výročím)
Před padesáti pěti lety skončila druhá světová
válka, která ve svém závěru přinesla osvobození
našich zemích a tedy také našeho města, od fašistické okupace.
Přímí účastníci a pamětníci těchto událostí pomalu odcházejí, podrobnosti a souvislosti se vytrácejí z paměti. Jen kronikářské zápisy zůstávají trvalým svědectvím těchto událostí.
Poloha města Kojetína způsobila, že v závěru
druhé světové války byl z města vytvořen silný
opěrný bod německých fašistických vojsk. Německé velení chtělo zadržet postup Rudé armády, případně vytvořit podmínky k protiofenzívě.
Boje o město trvaly pět dnů. Začaly v úterý
1.května 1945 a v neděli 6.května 1945 časně
ráno vstoupili do města rumunští vojáci bojující
ve svazku 2.ukrajinského frontu maršála Malinovského.
Události v sobotu 5.května 1945 a ve dny následující popsal kojetínský kronikář pan Maxmilián Navrátil následovně:
„Sobota 5.května-boj vrcholí. Nastává nejprudší kanonáda, která trvala od 10.hodiny ranní do

3.hodiny odpoledne. Granát praská za granátem. Mezi 3. a 4. hod. odpoledne zapálena sladovna střelami ruské baterie, která je skryta pod
dílnami fy ing. Beneš v Němčicích. V Tyršově
ulici zničena nová dílna forem na klobouky pana
Františka Navrátila, dále v Palackého ulici (Šprloch) vyhořely tři chalupy (Minařík J., Minařík
V. a Bartoloměj Kubes) a u Antonína Minaříka
chlévy. Když večer přišla zpráva, že Kroměříž
jest obsazen, Němci, aby nebyli zaskočeni, před
půlnocí opustili město a vyhodili za sebou poslední most přes Moravu na silnici k Chropyni.
Boj po té ustává a jednotky druhé ukrajinské
armády maršála Malinovského obsazují město.
Jsou to Rumuni, kteří bojovali po boku Rusů
proti Němcům.
V neděli 6.května - časně zrána vstupují rumunští vojáci do města, jsouce nadšeně vítáni
obyvatelstvem. Vojáci jsou unavení a zabláceni,
neboť poslední tři dny pršelo. Lidé vylézají z krytů
a podávají unaveným vojákům občerstvení.
V pondělí 7.května proudí městem nepřehledné kolony Rudé armády, pronásledujíce ustupující Němce k Prostějovu a Olomouci. K večeru

projíždí městem též československý oddíl. Vojáci odpočívají chvíli na náměstí, jsouce obklopeni občanstvem.
V úterý 8.května bylo dopoledne projíždějícím československým důstojníkem na náměstí
občanstvu ohlášeno, že německá armáda kapitulovala a o 10.hod. večer nastává klid zbraní.
Ruští vojáci ležící v Kojetíně a v okolí oslavovali mír tuto noc střelbou a vypouštěním barevných raket.
Tak skončila druhá světová válka, která začala 1.září 1939 německým útokem na Polsko.
Komu by tenkráte z nás napadlo, že ta válka
skončí za Kojetínem u Klenovic, kde byly poslední boje.“
(Kronika města Kojetína, zápis za rok 1945)
V bojích o město přišlo o život 28 občanů a
4 osoby zemřely později následkem zranění. Do
společného hrobu bylo pohřbeno také 40 rumunských vojáků, 2 ruští a 2 němečtí, kteří padli
za bojů o město. Mnoho svých padlých odvezli
Němci při ústupu.
Ve městě bylo vypáleno 10 obytných budov,
pokračování na str. 2
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18 stodol, nádražní skladiště, cukrovar, skladiště cukrovaru, sladovna, dílna na klobouky. Přes Moravu byly zničeny všechny mosty.
Utraceno bylo 32 kusů hovězího
dobytka, 27 koní a mnoho vepřů.
Byly poškozeny také budovy,
nejvíce budova školy na náměstí
Míru (dívčí škola). Kostel zůstal
uchráněn, stejně tak mariánský
sloup na náměstí. Vedle stojící sochy svatých byly silně poškozeny.
Nejvíce utrpěla část města Lešetín,
kde bylo poškozeno 20 domů.
Školní budova na ulici Svatopluka
Čecha (chlapecká škola) byla zasažena dvěma zásahy. Poškozena
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byla také hřbitovní kaple.
V koncentračních táborech a nacistických žalářích zahynulo 37 kojetínských občanů. Druhá světová
válka vykořenila z Kojetína jednu
skupinu jeho obyvatel. V roce 1942
bylo odtransportováno do Terezína
a potom dále do koncentračních
táborů, také 58 židovských spoluobčanů z Kojetína.
Vzpomínky na události před padesáti pěti lety by měly být vedeny
především úctou k těm, kterým takové pojmy a ideály jako vlast, národ, svoboda, demokracie, republika, vlastenectví nebyly cizí. Nelze
však žít jen minulostí, nemůžeme
být zahleděni jen do minulosti. Ne-

můžeme však žít také jen přítomností, nemůžeme žít bez spojnice
mezi minulostí, přítomností a budoucností. Musíme vědět kdo jsme,
odkud jsme a kam jdeme.Proto tedy
si musíme připomínat takové události jako je ukončení druhé světové války a osvobození od fašistické
okupace. Nejen připomínat a nezapomínat, ale také čerpat poučení.
K 55.výročí ukončení druhé světové války a osvobození Československa bude uspořádán pod záštitou starosty města Kojetína ve čtvrtek 4.května 2000 v 16 hod. v sále
Sokolovny Kojetín slavnostní koncert souborů a žáků Základní umě-

lecké školy v Kojetíně.
V pátek 5.května 2000 bude položením květů vzdána úcta všem
padlým, zavražděným a umučeným
za druhé světové války následovně:
13,00 hod. - k pamětním deskám na náměstí Republiky a
na objektu Sokolovny,
13,30 hod. - k památníku na
náměstí Svobody,
14,00 hod. - k pamětním deskám na budově synagogy a
k pamětní desce na bude ZŠ
Svatopluka Čecha.
Věřím,že občané svou účastí uctí
památku všech, kteří za vlast a za
naši svobodu položili své životy.
PhDr.František Řezáč

Z jednání městské rady
Městská rada se na svém 26. zasedání, konaném dne 18.dubna 2000,
zabývala mimo jiné touto problematikou:
- schválila koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti na rok 2001 ve
stávající výši. V praxi to znamená, že se výše daně z nemovitosti pro
příští rok ve městě Kojetíně měnit nebude
- projednala a schválila zvýšení nájemného z obecních bytů ve městě
Kojetíně pro období od 1.července 2000 do 30.června 2001.
Nájemné v našem městě vzroste následovně:
byty I. kategorie z 13,42 Kč na 14,08 Kč/m2
byty II.kategorie z 10,06 Kč na 10,55 Kč/m2
byty III.kategorie z 7,84 Kč na 8,22 Kč/m2
byty IV.kategorie z 5,60 Kč na 5,87 Kč/m2
- pro podporu podnikatelské činnosti ve městě naopak rada neschválila
zvýšení nájemného z nebytových prostor a ponechala je v dosavadní
výši. Výše nájemného z nebytových prostor tak zůstává již třetím rokem na stejné úrovni
- schválila snížení nájemného do konce měsíce června letošního roku

-

-
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Téměř zapomenuté výročí
V souvislosti s ukončením
druhé světové války a s osvobozením Československa je
třeba vzpomenout osobnost
významného politika a státníka, který stál u zrodu Československé republiky a který
byl významným představitelem československého odboje za druhé světové války, je
třeba vzpomenout druhého
prezidenta Československé
republiky Dr. Edvarda Beneše (28.5.1884 - 3.9.1948).
Uplyne tedy 116 let od jeho
narození.
Dr. Edvard Beneš jako přední žák a spolupracovník T.G.
Masaryka byl ovlivněn jeho
názory a přijal jeho humanitní program. Období Mnichova a události po něm vedly

v obecních bytech, ve kterých v současné době probíhá realizace půdních vestaveb - schválila uzavření smlouvy mezi Městem Kojetín
a firmou Hostalek Werbung s.r.o. o pronájmu sloupů veřejného osvětlení pro reklamní účely a uzavření smlouvy mezi Městem Kojetín
a panem Petrem Vavříkem, o pronájmu výlepových ploch ve městě,
rovněž pro reklamní účely. Sběr plakátů pro výlep bude zajištěn
v provozovně „Potraviny Vavříková“, Kroměřížská ul. 595, Kojetín
souhlasila se zveřejněním prodeje domu č.p. 774 v Husově ulici
schválila jako dodavatele ozvučení sálu Sokolovny firmu Seco-akustika, p. Zdeněk Flora, Přerov a dodavatele vybavení Infostudia firmu
Aliacon s.r.o. Kojetín
schválila poskytnutí finančního příspěvku MHJ - hasičskému sboru
Kojetín ve výši 1.500 Kč na činnost s mládeží
souhlasila s použitím symbolu znaku a praporu města Kojetín oddílem Junák Kojetín, v souvislosti s vydáním propagačního materiálu
Jiřina Páleníková
k 80. výročí založení oddílu.

VZP stojí za svými klienty

Beneše k rozhodnutí, že nelze osud Československa spojovat pouze s osudem západních mocností, které jej zradily a strach z obnovy německé moci jej přivedl k politice,
která našla svůj výraz v koncepci Československa jako
mostu mezi Východem a Západem.
Dr.Edvard Beneš byl klíčovou osobností československých dějin v letech 1938 1948 s velkou historickou,
politickou a ústavní zodpovědností. Měl velký vliv nejen
na československou, ale i na
evropskou politiku. Bude trvat dlouho, než jeho činnost
bude objektivně zhodnocena
v mezinárodním a historickém kontextu.
-řez-

Vážení čtenáři,
v poslední době se na naší okresní pojišťovně setkáváme s klienty
VZP, kterým jsou v řadě případů mnohdy i samotnými lékaři sdělovány nepravdivé údaje o tom, že
naše pojišťovna neplatí zdravotní
péči a že stanovila každému praktickému lékaři „tvrdý finanční limit“, který je chápán tak, že lékař,
který již předepsal léky do výše limitu, nemůže pacientům předepsat
žádný další lék atd.
Chceme vás, vážení klienti, ubezpečit, že naše pojišťovna provádí
úhradu zdravotní péče trvale již
několik let, navíc se snažíme zabránit zbytečnému plýtvání finančními prostředky a umožnit jejich využívání na dobrou práci praktických lékařů, na poskytování kvalitní léčebné péče pacientům a na
předepisování skutečně potřeb-
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ných léčivých preparátů.
Současně bychom vám rádi sdělili, že v případě vaší potřeby vám
poskytneme řadu informací pro
celkovou i dílčí orientaci v systému
zdravotního pojištění a vašich právech. Mnohá tvrzení, které naši
klienti obdrželi prostřednictvím sdělovacích prostředků nebo samotných lékařů, jsou mnohdy zkreslená a nepravdivá. Chceme vás ubezpečit, že v případě potřeby řešení
vašich problémů se můžete vždy
obrátit na naši Okresní pojišťovnu,
rádi vám pomůžeme, neboť chceme zůstat vaší zdravotní pojišťovnou pro celý váš život.
VZP ČR, OP Přerov, Smetanova 9
Expozitura Hranice, Purgešova 6
Expozitura Lipník nad Bečvou,
Bratrská 358
Expozitura Kojetín,
6.května 1160

Kojetínský zpravodaj
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ZDRAVOTNICTVÍ V KOJETÍNĚ
Ambulance oční - MUDr. Šustková Soňa
Kojetín, 6. května 1373 - poliklinika, tel: 76 30 71
Po, St 8:00 - 14:00 hod. Čt 13:00 - 17:00 hod.
MUDr. Nohejlová Marie
Kojetín, 6. května 1373
Út 8:00 - 14:00 hod.
Ambulance ušní, nosní, krční - MUDr. Adamicová Yveta
Kojetín, 6. května 1373 - poliklinika,
tel: 0606 27 59 27
Po, Čt 7:00 - 12:00 hod.
Léčebná rehabilitace - Dana Medková, Leona Brablíková
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 15 52
Po, Út, St 6:30 - 15:30 hod.
Čt 6:30 - 17:00 hod., Pá 6:30 - 12:00 hod.
Ordinace gynekologická - MUDr. Küchler Jan
Kojetín, Nová 1402 (SBD), tel: 76 31 09
Po 13:00 - 17:00 hod., Út, Čt 7:30 - 11:00 hod.
St 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
Pá 7:30 - 12:00 hod.
Ordinace chirurgická a cévní - MUDr. Matoušek Pavel
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 21 27
chirurgie Po, Út 7:30 - 15:00 hod.
Čt 7:30 - 10:00 hod., Pá 7:30 - 13:00 hod.
cévní - pouze na tel. objednání !
St 16:00 - 19:00 hod., Čt 10:00 - 15:00 hod.
Ordinace interní - MUDr. Kobza Richard
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 17 84
Po 6:30 - 13:00 diab. por., EKG
Út, St 6:30 - 12:00 hod.
Čt 6:30 - 11:00 hod. diab.
Pá 6:30 - 12:00 hod.
Ordinace neurologická - MUDr. Březinová Hana
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 30 09
Út, St, Pá 8:00 - 14:00 hod.
Ordinace ortopedická - MUDr. Rak Dušan
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 30 09
Dr. Možný - Po 8.00 - 13:00 hod.
FN Olomouc - MUDr. Tomáš Přerovský
Čt 16:00 - 19:00 hod.
Sanitas - Jura Vladimír
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 35 37
Po - Pá 7:00 - 15:30 hod.
Sova Rudolf - dopravní zdravotní služba
Kojetín, 6. května 1373
Praktický lékař - MUDr. Horáková Dagmar
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 35 08
Po 8:30 - 10:00, 12:30 - 16:00 hod.
Út - Pá 7:30 - 12:30 hod.
MUDr. Palmašová Jana
Kojetín, Husova 742, tel: 76 30 57
Po, St, Čt, Pá 7:00 - 14:00 hod., Út 7:00 16:00 hod.
MUDr. Vilém Vilém
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 18 00
Po, Út, Čt 7:45 - 14:00 hod.
St 12:00 - 17:00 hod., Pá 7:45 - 13:00 hod.
Praktický lékař, homeopatie - MUDr. Roh Josef
Kojetín, 6. května 1044, tel: 76 30 97
Po, Út, St, Pá 7:00 - 14:00 hod.
Čt 7:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hod.
Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Procházková Vlasta
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 17 85
Po - Pá 8:00 - 12:00 hod., Út, Čt poradna 13:00 - 15:00 hod.
MUDr. Küchlerová Taťána
Kojetín, Husova 64, tel: 76 41 06
Po - Pá 8.00 - 12.30 hod. a 13.00 - 15.00 hod.

Zubní ordinace - MUDr. Nosková Jaroslava
Kojetín, Havlíčkova 942, tel: 76 45 93
Po, Út, Čt 7:30 - 15:00 hod.
St 9:00 - 16:00 hod., Pá 7:30 - 14:00 hod.
MUDr. Pisková Marie
Kojetín, Svat. Čecha 697, tel: 76 24 96
Po, Út, St 7:45 - 15:00 hod.
Čt 7:45 - 17:30 hod.
Pá 7:45 - 14:00 hod.
MUDr. Wernerová Pavla
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 32 99
Po 7:30 - 16:30 hod.
Út, St, Čt 7:30 - 14:30 hod.
Pá 7:30 - 12:00 hod.
Radiodiagnostické odd. (rentgen, ultrazvuk) - MUDr. Hubíková Alena
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 32 62
Po - Pá 8:00 - 14:00 hod.
Zubní ordinace pro děti - MUDr. Fojtíková Jitka
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 35 26
Po 6:30 - 16:00 hod.
Út, St, Čt 6:30 - 14:00 hod.
Pá 6:30 - 11:00 hod.
Zubní laboratoř - Mikulková Marta
Kojetín, Svat. Čecha 697, tel: 76 31 06
Pohotovost - Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 40 00
So, Ne, svátky
Zubní pohotovost - Přerov Předmostí
So, Ne, svátky
Laboratoř klinické biochemie - Mezníková Anežka
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 17 82
odběry Po - Pá 7:15 - 10:00 hod.
Kosmetika - Komínková Věra
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 35 82
dle objednání
Út, Čt, Pá 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
So 7:00 - 10:00 hod.
Kožní ordinace - MUDr. Michal Zdeněk
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 12 76
Po, St 8:15 - 12:00, 12:45 - 15:00 hod.
Psychiatrie - MUDr. Novotná Alena
Út 7:30 - 15:00 hod.
Ortodoncie - MUDr. Ottová Jana
v ordinaci Dr. Fojtíkové - Pá odpoledne
12:00 - 14:00 hod.
Logopedie - PaeDr. Stryková Alena
Kojetín, 6. května 1373, tel: 20 25 20
Út 10:30 - 16:00 hod.
Čt 10:00 - 15:00 hod.
Urologie - MUDr. Plintovič Michal
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 32 97
Po 7:30 - 13.30 hod.

St 14:30 - 18:30 hod.
Správce polikliniky - Magda Šírková
Kojetín, 6. května 1373, tel: 76 33 05
Po-Pá 7.00 - 15.30,
Revírní bratrská pokladna - Součková Magda
St 8:00 -15:30 hod.
VZP - Šimečková Danuše, tel: 76 35 92
Po 8:15 - 13:50 hod.
St 8:15 - 13:50 hod.
Lékárna U Zlatého lva - RNDr. Hálková Jitka, tel: 76 17 59
Po - Pá 7:00 - 17:00 hod.
Lékárna U kříže - Vyskočilová Danuše, 76 27 58
Po - Pá 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
So 9:00 - 11:00 hod.
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INFORMACE o místech, kde lze získat potvrzení či doklady o nuceném nasazení
1. Státní okresní archivy a archivy měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
Ústí nad Labem)
Žadatel se písemně obrátí na dnešní okresní archiv (archiv města),
který vlastní dokumenty okresu, ze kterého byl žadatel na nucené
práce během 2. světové války poslán; není tedy podstatné, v kterém
okrese České republiky dnes žadatel bydlí. Adresy archivů je možno
získat na okresním úřadě, ale i na každé poště v telefonním seznamu.
Ve státních okresních archivech (archivech města) lze získat potvrzení
o přikázání žadateli příslušným pracovním úřadem na práce v Německu.
2. Česká správa sociálního zabezpečení v Praze, Křížová 25, 225 08
Praha 5.
Zde lze získat potvrzení o započítání doby nuceného nasazení do důchodu, eventuelně i doklady, které žadatel o důchod svého času poskytl České správě sociálního zabezpečení v Praze. Žádejte, bude-li
možno údaj zjistit, aby bylo na potvrzení uvedeno místo, kam jste byl/
a deportován/a.
3. Ministerstvo obrany České republiky, Hlavní personální úřad, pošt.
úřad 61/26, 160 01 Praha 6 - Dejvice.
Písemnou žádost může občan předat i osobně, výhradně však ve
středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 15,30 hodin přímo v budově
Ministerstva obrany ČR, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6 - Dejvice. Určité informace mohou být poskytnuty i telefonicky na tel. číslech 02/20 212 606, 20 212 673, 20 212 670, 20 212 672.
Na Ministerstvo obrany ČR se mohou obrátit občané totálně nasazení,
kteří byli v rámci tohoto nuceného nasazení vězněni a žádali v uplynulých letech od MO osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. V kategorii československý politický vězeň. Ve spisových materiálech těchto občanů (i těch, jimž nebylo osvědčení podle uvedeného zákona
vydáno) mohou být archivovány i některé dokumenty, prokazující
nucené nasazení. Z těchto dokladů, které občan přiložil k žádosti
o osvědčení, budou na jeho písemnou žádost pořízeny ověřené xerokopie bez poplatků.

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NÉMECKO
1. Bundesversicherungsanstalt fűr Angestellte, 107 04 Berlín - Wilmersdorf, Ruhrstrasse 2. Žadatel může obdržet na základě písemné žádosti potvrzení o svém pojištění v době nuceného nasazení.
2. Archivy měst, ve kterých byli občané nuceně nasazeni nebo poblíž
kterých pracovali. Zde lze získat potvrzení o době svého nuceného
nasazení v místě, kde byl žadatel nuceně nasazen.
3. Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), sídlících v příslušných městech
v nichž (nebo poblíž) nuceně nasazení pracovali. Zde lze získat potvrzení o době svého nuceného nasazení v místě, kde byl žadatel
evidován jako pojištěnec po dobu svého nuceného nasazení.
RAKOUSKO
1. Pensionsversicherungsanstalt der Angessstellten, 1021 Wien, Friedrich Hillegeiststr. 1, Postfach 1000.
Žadatel může obdržet na základě písemné žádosti potvrzení o svém
pojištění v době nuceného nasazení, tedy i části doby jeho nuceného nasazení.
2. Archivy měst, ve kterých byli občané nuceně nasazeni nebo poblíž
kterých pracovali.
Zde lze získat potvrzení o době svého nuceného nasazení v místě,
kde byl žadatel nuceně nasazen.
POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste si dle možností obstarali více dokumentů, včetně dokladů o případné další perzekuci spojené s nuceným nasazením (tresty, vězení atd.). Nevíme přesně, jaké doklady bude
v konečné fázi německá strana požadovat.
Všichni nuceně nasazeni, kteří byli deportováni mimo území tzv. Protektorátu Čechy a Morava, mohou žádat o evidenci u Svazu nuceně
nasazených občanů ČR (ústřední kancelář: U královské louky 5, Praha 5 - Smíchov, 150 00, tel. 02/57 328 358; obracet byste se měl/a
na okresní organizaci ve Vašem bydlišti, informace o adrese zjistíte
na Vašem okresním úřadě, na odboru sociálních věcí). Zaevidování
není vázáno na členství, platí pouze administrativní poplatek.

ANKETA
Pokračujeme ve zveřejňování názorů občanů našeho města na problémy a otázky života ve městě Kojetíně. Tentokrát proběhla anketa na
téma :
JAK HODNOTÍTE ÚROVEŇ OBCHODŮ V KOJETÍNĚ, KTERÝ POVAŽUJETE ZA NEJLEPŠÍ A KTERÝ ZA NEJHORŠÍ ?
1. Úroveň obchodů ve vašem městě je příšerná, obchodů je málo, snad
kromě potravin, jsou zastarale vybavené a mnohdy připomínají svou
úrovní a ochotou prodavaček období komunismu. Mám-li někoho chválit, pak prodejnu Pramen 7 plus v Tyršově ulici, i když je zde draho a
za nejhorší považuji prodejnu Jednoty na Masarykově nám.
L.V., Kroměříž
2. V kojetínské obchodní síti mě nejvíc vadí neochota prodavačů, někdy
mám pocit, že je otravuji. Také oblečení prodavaček je často nepříliš
vhodné. Špatná je i nabídka ovoce a zeleniny, to co se prodává na
pultech je většinou staré a nečerstvé. Nejhoršími prodejnami v Kojetíně jsou všechny vietnamské obchody, naopak se mi dobře nakupuje
v prodejně Pramen 7 Plus v Tyršově ulici a v prodejně Conti.
P.S., Přerov
3. V Kojetíně moc nenakupuji, úroveň obchodů je průměrná, stručně
řečeno nic moc. Příjemně mě překvapil sortiment v pekárně MSH a
dobře se nakupuje také v Tomi.
P.T. Chropyně
4. Obchodní síť je pro takové město jako Kojetín dostačující, těžko se
dá srovnat s okresními nebo většími městy. Rád nakupuji v prodejně
Ovoce-zelenina u zastávky ČSAD na Masarykově nám., myslím, že

vysloveně špatný obchod zde není.
H.V. Kroměříž
5. Máme zde slušnou konkurenci v řadě typů obchodů, i když někdo
zkrachuje, bývá brzy nahrazen novým podnikatelem. Dobře se mi
nakupuje v samoobsluze na sídlišti Sever, naopak nejhorší obchod s
ukrutně nesympatickou prodavačkou je na Tržním náměstí - tímto
pozdravuji paní Hájkovou - vedoucí.
D.S. Kojetín
6. Úroveň obchodů odpovídá velikosti našeho města. Nejhorší úrovně
dosahuje novinový stánek na Masarykově nám. p. Hrdého. Starší prodavačka je nesympatická a neochotná. Kladně hodnotím úroveň prodejny Song - p. Němec. I když zde neseženu vše, pan Němec ochotně
objedná požadovaný sortiment.
M.P. Němčice n.H.
7. Těší mě slušná konkurence obchodů, nakupuji hlavně potraviny, pro
jiné zboží raději zajíždím jinam. Množství sortimentu se nedá srovnat
s minulostí, mnohdy na to lidé zapomínají. Vysoce kladně hodnotím
prodejnu Krčmař na nám. Míru, naopak nelíbí se mi v obuvi prodejny
Artes (Tipsport, prodavačky, hluk) a v obou cukrárnách.
T.V. Kojetín
8. Nejhorší bylo období, kdy pan Pleva vlastnil prodejnu potravin u restaurace Morava. Bylo zde možno nakoupit prošlé zboží, mnohdy až
tři týdny, dětská krupice prošlá i dva měsíce, což mě, hlavně kvůli
dětem, neskutečně vytáčelo. Dnes, kdy tuto prodejnu provozuje jiný
prodejce, sem chodím nakupovat rád. Naopak se Plevovi neblaze prezentují v prodejně Bufet na nádraží. Na nabízené zboží se těžko jen
dívá, ne tak konzumuje.
B.T. Kojetín
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S FOTOAPARÁTEM PO KOJETÍNĚ

Jednou z posledních připomínek 2. světové války je porušená zeď od letecké
pumy na domě v ulici Sv. Čecha.

Některé nemovitosti v našem městě však vypadají, jakoby válka skončila
teprve nedávno - např. tento dům v Příční ulici.

„Život někdy tropí hlouposti“ - tentokrát v případě přemístění vývěsky
pohřební služby do výlohy bývalé prodejny MASO UZENINY na náměstí
Míru.
Během měsíce dubna provedla firma Technis, s.r.o. Kojetín masivní výsadbu
dřevin na území našeho města. Na fotografii je AVIE naložena stromky,
kterých bylo vysazeno téměř 100 kusů.

I v Kojetíně existuje „Zeď nářků“. (Ne) známý pisatel si ve Vyškovské ulici již několik let vylévá své srdce.
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Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
Hory
12. leden 2000, středa, jako každá jiná. Pro některé žáky naší školy
však ničím výjimečná. Zájemci
z 6.-9. ročníku se totiž zúčastnili jednodenního lyžařského zájezdu do
Kunčic.
Plni elánu jsme nastoupili v sedm
hodin ráno do autobusu a hurá za
sněhem. Cesta ubíhala docela rychle a než jsme se nadáli, cíl byl
v dohlednu. Jelikož se sluníčko
usmívalo už od vjezdu do Kunčic, i
na našich tvářích se objevil úsměv,
který nevymizel po celý den. Poča-

sí přálo a to byl první předpoklad k
tomu, aby se lyžování zalíbilo i naprostým začátečníkům. Mnozí pilovali styl, získávali další zkušenosti,
jezdili „naplno“. Ti další se sžívali
s „prkýnky“ na nohou. I zde se potvrdilo staré známé - opakování je
matkou moudrosti. Při opakovaných pádech připomínali někteří
začátečníci spíše sněhovou kouli, ale
trpělivost a snaha plody přináší.
Ještě před závěrečnou všichni do
jednoho vyjeli na vleku k vrcholu a
svah zdolali. Mgr. Yveta Gorčíková

Změna na ZŠ Kojetín, Sv. Čecha
Od 1. ledna roku 2000 začala
pracovat na naší škole nová pracovnice Marie Kováčová, která má
zatím pro nás všechny nezvyklou
funkci, je pedagogickou asistentkou, znamená to jakousi pomocnici učitelům, zejména ve třídách,
kde některé děti nestačí tempu
v hodině, jsou často nemocné, ve
většině případech se jedná hlavně
o děti z romských rodin.
Pedagogická asistentka má také
za úkol pomáhat dětem v přípravě
na vyučování, vede doučovací

kroužky a také zájmové kroužky.
Je v přímém kontaktu s rodiči.
Spolupracuje s výchovnou poradkyní.
Cílem je, aby romské děti bez
větších problémů absolvovali základní školu a mohli si najít pak odpovídající povolání. Mnohé ovlivní
škola, ale základ je v rodině, prvořadá je řádná docházka do školy
a pravidelná příprava na vyučování od 1. roč. školy.
Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

Zveme Vás na:
9. 5. 2000

Prodej uč. pomůcek na příští školní rok za
velmi výhodné ceny, akce se koná
ve spolupráci s Papírem plus Přerov.
Od 12,00 hod. - 17,00 hod.
Konzultační den pro rodiče
- od 10,00 hod. - 17,00 hod.
Galerie na plotě
15. - 20. 5. 2000 Jedeme do školy v přírodě.
Kdo? Žáci 2. - 5. ročníků
Kam? Malá Morávka
23. 5. 2000 2. roč. vybíjené dívek „O putovní pohár
starosty města...“ /Sokolovna/
2. 6. 2000 Olympijský den

Týden zdraví na naší základní škole
Ve dnech 10. - 14.4. 2000 proběhl na naší škole v rámci projektu „Zdravá škola“ - „Týden zdraví“.
Do všech akcí zaměřených na zdravou výživu, hygienu, boj proti negativním jevům, ekologii, zájmy a záliby se zapojili žáci jak prvního tak i druhého
stupně.
Pro 1. - 4. ročník byly připraveny tyto činnosti:
- přednáška Mgr. Sylvie Houšťavové z OPPP v Přerově na téma: „Boj proti
negativním jevům“, „Zdravý životní styl“,
- video: „Zdraví“, „U lékaře“,
- Živý had,
- malování na náměstí na téma „Jaro“,
- ukázka správného stolování s ochutnávkou zdravé svačinky,
- exkurze v drůbežárně,
- sportovní miniolympiáda,
- přírodovědná vycházka,
- soutěže: - úklid lesa; ovoce + zelenina; skládání puzzle; zdravé zuby; obrázková soutěž.
Děti dostávaly každý den multivitamíny a vitamínové bonbony jako odměny
, za což bychom chtěli poděkovat MUDr. T. Kűchlerové a RNDr. J. Hálkové. Děkujeme také MÚ Kojetín, který nám poskytl pro děti další odměny
a drobné dárky. Děti byly zaujaty i kalendáříčkem s tématy jednotlivých dnů,
který si mohly vybarvit, a který pro ně paní učitelky připravily. Výkony
všech byly odměněny v závěru týdne ovocnou svačinkou a diplomem.
Pro žáky 5. - 9. ročníků byly připraveny tyto akce:
- zájezd na krytý bazén v Kroměříži,
- návštěva sauny v Kojetíně,
- beseda v Městské knihovně,
- turistický pochod s vědomostním a dovednostním testem.
V rámci jednotlivých předmětů žáci
- poznávali při vycházkách ekosystém rybníka,
- na videu shlédli filmy o mezilidských konfliktech a narušování ekosystémů člověkem,
- uspořádali výstavky svých výrobků: Pořádek x nepořádek - popelnice,
kontejnery, úklidové vozy; Člověk v pohybu na nářadí; Správné stolování, zdravá výživa,
- vypracovali a statisticky vyhodnotili dotazník Zdravé životní návyky,
- upravili a zaseli školní pozemek,
- v hodinách matematiky se snažili přiblížit co nejvíce praxi v úlohách
o procentech, modelování geom. těles i práci na PC.
Součástí „Týdne zdraví“ byly i „Barevné dny“, které se dětem velmi líbily,
zvláště když se s nimi do určené barvy oblékly i jejich paní učitelky. I soutěž
o zdravou svačinku dětí zaujala, možná i víc, než jsme očekávali.
Důstojným zakončením týdne bylo připomenutí „Dne země“. Zástupci
žáků 1. i 2. stupně vysadili na počest tohoto svátku dva stromky v parku
poblíž naší školy.
Mgr. Štefanová Miluše, Mgr. Dočkalová Jana

Z prací našich žáků:
První týden v dubnu
možná trochu zhubnu
máme zdravou školu
přestanu pít kolu.
Jím műsli
a dobře mi to myslí
zdraví a sílu najdu v sýru
chci-li dostat jedničku
musím si dát mrkvičku.

Žáci 1. stupně ZŠ Sv. Čecha
Kojetín po malování na
Masarykově náměstí.

-6-

Kojetínský zpravodaj

Žáci ZŠ Sv. Čecha Kojetín vysazují lípy v parku u své školy.

5/2000

Obnovení tradice „vynášení Morany z města“ žáky ZŠ Sv. Čecha

Malování pro radost
Snad každý, kdo se ve svém
oblíbeném křesle u oblíbeného
televizního seriálu občas napije kávy nebo čaje, má také svůj
oblíbený hrníček. Ovšem ne
každému se poštěstí, aby to byl
hrníček originální a nadto ještě vlastnoručně malovaný. Věřte, nevěřte, ale takový hrníček
bude mít po dnešku doma každý žáček Základní školy Svat.

Čecha. Právě dnes si všichni
mohli vyzkoušet, jak se na takový porcelánový hrníček maluje. ...a že nám to šlo...
Jenom je nutné ještě nechat
hrníček odpočinout - dobře zaschnout - potom vypálit v elektrické troubě, no a pak už jen
ochutnat čaj ze „svého „ hrníčku.
Děti malovaly pro maminky,

tatínky, babičky, kamarády
a kamarádky, pro sebe nebo
jen tak, aby si tuto práci vyzkoušely a potom se teprve rozhodnou, komu hrníčkem udělají
radost.
Motivů, které mohou hrníčky ozdobit je nepřeberné množství. Nejvíce se však objevovala tematika blížících se velikonoc, veselá sluníčka, kytičky,

srdíčka, různé ornamenty a geometrické vzory, nebo třeba
portrét domácího mazlíčka Vám
jistě zvedne náladu.
Všechny hrníčky se moc podařily, a tak nezbývá, než jejich
šťastným majitelům popřát, aby
jim z malovaných hrníčků dlouho chutnalo.
Němečková Marie
vyučující Vv

Základní škola Kojetín, náměstí Míru

NABÍZÍME:

Školní družina v novém

Chcete doplnit vybavení svým dětem?
Naše škola nabízí dětem od 4 do 8 let zachovalé lavice
i židličky. Mohou sloužit jako pracovní stolky k všestrannému využití.
Jaká bude cena?
Žákovská židlička.....20,- Kč
Žákovský stolek.....30,- Kč
Nabídka platí do vyčerpání zásob!
Zájemci se mohou přihlásit na vedení školy)
u zástupce ředitele Mgr. Ivo Pavlíka
Tel.: 0641/76 20 36

O jarních prázdninách proběhla
s pomocí MěÚ rekonstrukce školní družiny při ZŠ nám. Míru, umístěná v Hanusíkově ulici. Zbouráním přepážky mezi dvěma místnostmi došlo ke zvětšení třídy, která byla svými rozměry nevyhovující počtu dětí. Také šatna se přestěhovala do větších prostor, které
uvolnila jídelna. Velmi důležité pro
bezpečnost dětí bylo začlenění sociálního zařízení do komplexu ŠD.

Byla přistavěna zeď, která uzavírá
a odděluje družinu od prostor jídelny. Tyto úpravy přispěly k modernizaci prostředí, ve kterém děti tráví svůj volný čas. Školní družina má
nyní dvě pěkná prostorná oddělení pro 50 dětí. Po získání dalších
finančních prostředků budeme za
pomoci MěÚ pokračovat v modernizaci stávajícího vybavení.

lepšení prostředí ve škole zvláště podmínky na využití přestávek, připravují se akce na
lepší využití volného času (především pro mladší spolužáky)
a postupně sestavují nápady využitelné při setkání s představiteli města. Mluvčími Dětského
parlamentu se stali Aneta Lalošáková z osmé a Zdeněk Hošek
ze sedmé třídy. Patronem je
Mgr. Zdeněk Šípek.
Rozhodně nebudou mít tito
„poslanci“ lehkou pozici, ale budou se snažit všemi silami, aby

atmosféra školy byla stále lepší
a pro všechny příjemnější. Škola přece není strašidlem dětí, ale
místem, kde všichni hledají něco
nového, zajímavého, ale také
příjemného. Popřejme jim mnoho odvahy a úspěchů a snažme
se spolupracovat, protože v týmové práci jsou možné doslova
zázraky.
Leonardo da Vinci:
„Dokonalost se skládá
z maličkostí, ale dokonalost
sama maličkostí není.“

Alena Burešová
vedoucí vychovatelka

Jak to chodí u nás v parlamentu
Dětský parlament na naší škole existuje od konce února
2000. Ve volbách bylo celkem
zvoleno 15 zástupců jednotlivých tříd (od 6. do 8. ročníku).
Nejstarší žáci I. stupně mají
možnost pracovat v parlamentu
také jako vyslanci našich nejmladších spolužáků. Volby zajišťovali jako neutrální strana žáci
devátých tříd. Pomáhali ve funkci volební komise, zpracovatelů
výsledků i technického zabezpečení celých voleb. Patří jim za
to velký dík.

První měsíc se parlament vzájemně seznamoval a vyjasňoval
si představy o další práci a zvažoval výběr svých představitelů.
Uskutečnila se i první schůzka
s vedením školy, kdy se ředitelka školy společně se zástupcem
ředitele seznámili se zvolenými
členy a snažili se vypátrat záměry nového dětského uskupení na
škole. Zatím se všichni schází
každý pátek a postupně se utváří
krok za krokem základní osnova celé činnosti parlamentu.
Nejvíce námětů směřuje do vy-

-7-

Parlamentní patron

5/2000

Kojetínský zpravodaj

Základní umělecká škola Kojetín v roce 2000
Základní umělecká škola v Kojetíně poskytuje každoročně tradičně
výuku na rozličné hudební nástroje: housle, kytaru, klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon,
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh,
zpěv a bicí nástroje. Je to umožněno tím, že škola zaměstnává kvalifikované pedagogy, kteří mají pro
výuku těchto nástrojů patřičnou
aprobaci. Škola je vybavena hudebními nástroji, které je možno žákům
bezplatně zapůjčit.
V poslední době je módním trendem hrát na zobcové flétny a elektronické klávesové nástroje. Zobcová flétna by však měla v převážné
míře sloužit jako základní nástroj
a dále by měli žáci pokračovat na

klasické dechové nástroje. Proto výuka na klasické hudební nástroje
bude od nového školního roku finančně zvýhodněna. Informace
podají učitelé jednotlivých nástrojů.
V letošním roce proběhly soutěže ZUŠ pořádaných Ministerstvem
školství ČR.
Okresního kola se zúčastnilo pěvecké duo ( Pavla Herodková a Alice Vránová ) - pod vedením p.uč.
Aloise Grubera obhájilo II.místo.
Alena Lejsková získala ve hře na
saxofon III.místo. Nejvíce žáků se
zúčastnilo ve hře na zobcovou flétnu. Karolína Látalová, Veronika
Blablová, Jana Křepelková a Helena Dostálová byly ohodnoceny diplomem za účast.Eva Arnoštová
získala III.místo, Ondřej Vožda, Te-

reza Voždová, Jana Trávníčková
a Adéla Kozárková II.místo, Eva Mizerová I.místo a Marek Rynda
I.místo s postupem do regionálního kola.Vyučujícím těchto žáků je
pí.uč.Rita Ryndová, které tímto
děkuji za její práci a reprezentaci
ZUŠ Kojetín ve velmi silné konkurenci. Regionální kolo proběhlo dne
23.3.2000 v Hranicích, kde Marek
Rynda získal vynikající umístění 5.místo v kraji ve hře na zobcovou
flétnu. V sobotu 8.dubna 2000 proběhlo regionální kolo soutěže „Pískání pro zdraví“. Konalo se v Olomouci. Eva Mizerová získala ve své
kategorii 4.místo, Marek Rynda
3.místo, v jeho kategorii nebylo
uděleno I.místo, takže prakticky
skončil jako druhý nejlepší v regio-

Studenti kojetínského Gymnázia
v celostátním kole

Zapomenutý slavný rodák
Oblast Hané dala našemu národu mnoho vynikajících synů.
Mezi nimi byl i světový malíř Martin CHVÁTAL (Quadal), který se
narodil 28.10.1736 v Měrovicích
nad Hanou, rodičům Adamovi
a Anně Chvátalovým.
Proslavil jméno českého národa téměř ve všech státech tehdejší
Evropy. Jeho obrazy jsou dodnes
uloženy v mnoha galeriích, jako
vzácná umělecká díla.
O rodu Chvátalů v Měrovicích
je zmínka již z roku 1678, kdy
v lánovém rejstříku 62 (St.archiv
Brno, sign. D 1) je uvedeno, že
Ondra Chvátal hospodařil v Měrovicích na 54 měřicích pole. V
gruntovní knize pro Měrovice
z let 1710 - 1763 (Zemský archiv
Janovice) je rod Chvátalů uváděn
na gruntě č.2. Toto hospodářství
přešlo dědictvím až na Adama
Chvátala, který se v roce 1722
oženil s Annou, rozenou Doleželovou ze sousedních Němčic nad
Hanou.
Na gruntě v Měrovicích hospodařil Adam Chvátal, otec malíře
Martina, až do roku 1757, kdy
grunt v Měrovicích prodal Josefu
Novotnému a odstěhoval se do
rodiště své manželky do Němčic
(viz fond Velkostatek Kojetín, kniha č.80 - fólio 7 - 10). To už bylo
synovi Martinovi 21 roků. Tím
rod Chvátalů v Měrovicích zanikl
a zapomnělo se na něj.
Obě skutečnosti, jak sňatek
Adama Chvátala s Annou, roze-

nu. V poslední době se jméno ZUŠ
Kojetín objevuje na soutěžích mezi
takovými renomovanými školami
jako Ostrava, Olomouc, Zlín, Svitavy, Jeseník apod. Ještě jednou
bych chtěl touto cestou poděkovat
pí.uč. Ritě Ryndové DiS a pí.uč.
Mgr. Miluši Venclíkové za vysoce
profesionální přístup k výuce žáků
a za reprezentaci ZUŠ Kojetín.
S potěšením mohu též konstatovat,
že na naší škole vyučuje pí.prof.Mgr.
Zdenka Vaculovičová, která je profesorkou na konzervatoři v Kroměříži, je instrumentalistkou evropského formátu, která vystupuje na významných hudebních akcích a setkáních hlavně ve Švýcarsku a Německu.
Petr Vacek
ředitel ZUŠ Kojetín
KOJETíN

V ústní části krajského kola soutěže EUROPANOSTRA 2000 si
vedli studenti Tomáš Vaško, Tomáš
Brabec a Petr Procházka natolik
úspěšně, že porota ohodnotila jejich
projekt sportovního areálu
s cyklostezkou za nejzdařilejší.
Při samotné obhajobě zmíněného projektu prokázali všichni tři dobrou znalost zpracované problematiky, schopnost pohotově a věcně reagovat na dotazy oponentů z řad
ostatních soutěžících i poroty.

V celostátním kole soutěže, které proběhne 27. - 30. dubna 2000
v Poděbradech, změří své síly s nejlepšími družstvy ze všech budoucích krajů ČR. Jejich úkolem zde
bude prosazovat zájmy Finska
(země EU, která jim byla přiřknuta
losem) na simulovaných zasedáních
orgánů EU.
V případě, že se i v tomto finálovém klání umístí mezi pěti nejúspěšnějšími, zúčastní se lákavého
týdenního zájezdu do Bruselu.
Mgr. Jaromír Růžička

ré v té době vynikaly bohatou kulturou v malířství - Itálie, Rakousko, Anglie, Holandsko. Svým nadáním, pílí a vytrvalostí si vybojoval tento odvážný synek z Hané
čestné místo v evropském umění
XVIII.století. Svědčí o tom i dnešní skutečnosti, že jeho obrazy
zdobí umělecké sbírky všech významných evropských galerií.
Nejvíce údajů o životě a díle
malíře Martina Chvátala získal
studiem odborné literatury a cestováním po Evropě. Florián Zapletal. Ve své publikaci „Světový
malíř - Hanák“ (Listy z dějin moravského baroku, Olomouc
1914) nás seznámil s podrobnostmi života malíře i s reprodukcemi řady Chvátalových obrazů,
uložených v obrazárnách a muzeích v daleké cizině. Omylem
však uvádí - především v publikaci „Malíř Chvátal z Němčic nad

Hanou“, vydané k výročí narození malíře v roce 1936 v Přerově
- za místo narození malíře Němčice nad Hanou. Přehlédl ve smíšené matrice far ního úřadu
v Němčicích důležitou poznámku
„z Měrovic“.
K objasnění místa narození malíře Martina Chvátala přispěl rozhodující měrou František Řezáč
v „Příspěvku k životopisu moravského malíře Martina Chvátala“
(Zprávy Vlastivědného ústavu
v Olomouci r.1966, čís.130,
str.20-22), který studiem archivních materiálů bezpečně prokázal, že místem narození malíře
Martina Chvátala jsou Měrovice
nad Hanou.
A tak po mnoha letech se mohou občané Měrovic nad Hanou
chlubit slavným rodákem, na kterého dočista zapomněli.
František Navrátil

KOJETíN

nou Doleželovou, tak i narození
syna Martina jsou zapsány v matrikách farního úřadu v Němčicích, protože od roku 1676 až do
roku 1812 nebyla fara v Měrovicích obsazena duchovním správcem a Měrovice byly spolu
s Hruškou přifařeny do Němčic
(„František Neradil - Měrovice“,
str. 91 z roku 1908 a Zem. Archiv v Brně, Pamětní kn. Tovačovská, fol. 266).
Martin Chvátal studoval a maloval v Paříži, ve Vídni, v Anglii,
Německu, Holandsku atd. V roce
1797 odcestoval do Ruska, kde
se stal v Petrohradě dvorním malířem ruského cara Pavla I. a portrétistou petrohradské a moskevské společnosti. V Paříži přijal
jméno Quadal, protože se jméno
Chvátal Francouzům špatně vyslovovalo.
Procestoval země Evropy, kte-
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Svaz chovatelů a příznivců moravského polokrevného koně
V posledním čísle zpravodaje jsem se zmínil jaká plemena koní (i jiná
hospodářská zvířata) budou při vstupu do Evropské unie nadále registrována a dále zušlechťována.
Po vstupu do EU budou stanoveny regule:
1. Plemena chovaná v zemi po několik desítek let nebo staletí.
2. Plemena odpovídající svým typem daným požadavkům dnešní doby.
3. Plemena s patřičnou užitkovostí , která se může nadále zvyšovat.
4.Chová-li se stejné plemeno v několika zemích, uvádí se na 1. místě
země, která své plemeno přihlásila do EU dřív a toto plemeno je

vzorem pro ostatní stejná plemena chovaná v ostatních zemích ARABSKÝ KŮŇ.
PŘÍKLAD: Anglie chová poníky určené výšky v kohoutku od 65 cm do
80 cm - to je standard. Německo chová poníky výšky od 70 cm do 90
cm. Anglie přihlásila své poníky dříve do chovu EU a proto je anglické
plemeno poníků vzorem pro všechny chovatele.
Samozřejmě jsou další regule a předpisy EU, ale ty jsou méně zajímavé. Tímto jsem chtěl upozornit, že vše má své klady a nedostatky.
Ing. Čeněk Krybus

Ptactvo Kojetínska - jarní návraty

Špaček obecný krmící své mládě.

Zpívající samec rákosníka velkého.

Většině našich obyvatel jistě neušlo, že se nacházíme v období,
které překypuje ptačím zpěvem
a jistě jste si všimli, že většina ptáků, kteří nás na podzim opustili,
se vrátila zpět a právě probíhá příprava pro hnízdění a vyvádění
mláďat. Toto období je jistě jedním z nejradostnějších v roce
a možná si ani neuvědomujeme,
že právě ptačí zpěv a vůbec přítomnost našich opeřených spoluobyvatel nám zpříjemňuje jarní období.

Přílet prvních navrátilců začal již
po půli února, kdy přiletěli tradičně první skřivani, následováni
špačky a drozdy. V průběhu března pak dorazili holubi hřivnáči, čejky, rehci a také čápi, kteří si letos
pospíšili téměř o dva týdny. Teď,
kdy uzavíráme toto číslo Kojetínského zpravodaje se vrátili také
pěnice, ťuhýk, hrdlička divoká
a jiní ptáci, kteří zimovali až v oblasti tropické Afriky. V následujících dnech se sestava ptačích dru-

hů doplní o ty, kteří přilétají nejpozději. Jedná se o rorýse, žluvu
a rákosníky. Rorýsi od konce dubna oživují přímo střed našeho
města, protože hnízdí na vysokých
budovách a jsou to vynikající letci, kteří nikdy neusedají a v letu
i spí. Žluva je krásný, žlutě zbarvený pták, žijící skrytě v korunách
stromů, rákosníci jsou skrytí obyvatelé pobřežních porostů našich
rybníků, odkud se ozývají výrazIng. Jiří Šírek
ným zpěvem.

Jeden z prvních poslů jara je konipas bílý, přilétající již koncem února.
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Zprávy z mikroregionu

Město Tovačov
Vás srdečně zve
na akce:

NAVŠTIVTE ZÁMEK
TOVAČOV
Návštěvní doba: středa, sobota,
neděle V, VI, IX, X • 13 - 17 hodin VII, VIII • 10 - 18 hodin
Prohlídka s průvodcem: Historie a
stavební vývoj zámku, Expozice
Ctibor Tovačovský z Cimburka,
Bitva u Tovačova v roce 1866,
Tovačovská Judaica, Archeologie.
Prohlídka bez průvodce: Výstup na
věž, Informační centrum.

MĚSTO NĚMČICE N. H., MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
A DIVADELNÍ SPOLEK „NA ŠTACI“ NĚMČICE N. H.,
OO SČDO STŘEDNÍ MORAVA
vás zvou na

HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ NĚMČICE NAD HANOU 2000
29. DUBNA - 6. KVĚTNA 2000

7. KVĚTNA 2000
55. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ ČR
pomník Rudé armády

MORAVSKOU REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKU
VENKOVSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
S VÝBĚREM NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU
„KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM VYSOKÉ N. J.“

8. KVĚTNA 2000
MÁJOVÝ JARMARK
náměstí

MORAVSKOU REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKU
ČINOHERNÍHO DIVADLA
PRO DĚTI S VÝBĚREM NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU
„POPELKA RAKOVNÍK“

27. KVĚTNA 2000
KÁCENÍ MÁJE
soubor HATĚ Tovačov
zámecký park

OBEC UHŘIČICE
Připravuje pravidelně se opakující kulturní akce
v obci Uhřičice v roce 2000, které
by mohly být zajímavé i pro cizí návštěvníky:
7.5.2000 - 6.15 hod.- Hodový
průvod do kostela v Kojetíně s
hudbou, korouhvemi, tak jako
před 100 lety.
Termín bude upřesněn Chovatelská přehlídka klisen moravského teplokrevníka. Cca
40 klisen s hříbaty našeho regionálního plemene.
14.10.2000 - Hubertova jízda, již po patnácté. Obvyklá účast 60 - 100 koní a jezdců.

BLAHOPŘEJEME VŠEM OBČANŮM, ČLENŮM A SYMPATIZUJÍCÍM KSČM MĚSTA KOJETÍNA,
MÍSTNÍCH ČÁSTÍ I MĚST A OBCÍ MIKROREGIONU „STŘEDNÍ HANÁ“
U PŘÍLEŽITOSTI

„SVÁTKU PRÁCE - 1. MÁJE ROKU 2000“
U PŘÍLEŽITOSTI 55. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA KOJETÍNA
RUMUNSKOU A SOVĚTSKOU ARMÁDOU V ROCE 1945
BUDOU POLOŽENY KVĚTINY V PÁTEK DNE 5. KVĚTNA 2000:
17.30 HODIN - U POMNÍKU NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
18.00 HODIN - U POMNÍKU NA NÁMĚSTÍ SVOBODY.
K ÚČASTI ZVE OBČANY MĚSTA - MěV KSČM KOJETÍN
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Kultura v Kojetíně
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V KOJETÍNĚ ZVE ...
PÁTEK 26. KVĚTNA 2000
8.30 A 10.00 HODIN - SÁL SOKOLOVNY KOJETÍN
POŘAD V RÁMCI CYKLU „MLÁDEŽ A KULTURA“
URČEN PRO DĚTI MŠ A ŽÁKY 1.-3. TŘÍD ZŠ
POHÁDKA „KŘESADLO“

STŘEDA 3. KVĚTNA 2000
8.30 A 10.00 HODIN - SÁL SOKOLOVNY KOJETÍN
POŘAD V RÁMCI CYKLU „MLÁDEŽ A KULTURA“
URČEN PRO 3. AŽ 5. TŘÍDY ZŠ
„HRAJEME SI S BOBO DIVADLEM“

SOBOTA 27. KVĚTNA 2000
14.30 HODIN - SÁL SOKOLOVNY KOJETÍN
V RÁMCI VÍKENDOVÝCH DNŮ S POHÁDKOU PRO DĚTI
„PRINCEZNA S OCÁSKEM“
POHÁDKA JE ZPRACOVÁNA VČETNĚ SCÉNY A KOSTÝMŮ
V LADOVSKÉM DUCHU A ÚČINKUJÍ V NÍ HERCI BRNĚNSKÝCH DIVADEL.

ČTVRTEK 4. KVĚTNA 2000
16.00 HODIN - SÁL SOKOLOVNY KOJETÍN
U PŘÍLEŽITOSTI
55. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA KOJETÍNA
„KONCERT ŽÁKŮ A SOUBORŮ ZUŠ KOJETÍN“
PÁTEK 19. KVĚTNA A STŘEDA 24. KVĚTNA 2000
16.00 HODIN - SOKOLOVNA KOJETÍN
„JAK MOHOU PRODUKTY STARÉ ČÍNY A TIBETU OVLIVNIT DÉLKU A KVALITU ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE“

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO PŘIPRAVUJE...

BESEDA O PRODUKTECH, BEZPLATNÁ LÉKAŘSKÁ KONZULTACE
A POSÍLENÍ LÉČITELEM. JAK OBNOVIT OBRANYSCHOPNOST
ORGANISMU, POSÍLIT ZDRAVÍ A UDRŽET SPRÁVNÉ FUNKCE
BIOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ (HORMONÁLNÍ ČINNOST, SRDEČNÍ
CHOROBY, DIABETES, RAKOVINA, AUTOIMUNITNÍ CHOROBY,
NERVOVÝ SYSTÉM, MOČOVÉ ÚSTROJÍ, KOŽNÍ PROJEVY, ATEROSKLERÓZA, OSTEOPORÓZA A ARTHRITIDA). PŘEDNÁŠÍ A RADÍ:
MUDr. JAN MÍKA Z PÍSKU A LÉČITEL STANISLAV MACHÝČEK.

STŘEDA 14. ČERVNA
20.00 HODIN - SÁL SOKOLOVNY KOJETÍN
POŘAD S OBLÍBENÝMI BAVIČI
JOSEFEM NÁHLOVSKÝM A JOSEFEM MLADÝM
„KAFÍČKO, ŠÉFE“
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA MĚKS KOJETÍN (SOKOLOVNA)
- PANÍ ŠIMKOVÁ OD 29. KVĚTNA 2000, TELEFON: 0641/76 20 46

VE ČTVRTEK 25. KVĚTNA 2000 V 19.00 HODIN SE USKUTEČNÍ
V CHRÁMU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V KOJETÍNĚ
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY.
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE KOJETÍNSKÁ FARNOST.
Kojetínská rocková kapela Mirage 2000
Kapela Mirage 2000 vznikla na
přelomu milénia z kapely Atlantic.
Sestava zůstala zachovaná, rozdělila se na dva projekty-Mirage 2000
(vlastní písničky) a Atlantic (převzatá tvorba známých skupin). Nutné
změny byly důsledkem potřeby
skládání vlastní muziky. Stylově by
se dala skupina zařadit mezi rockové s širší orientací (od pohodového rocku přes bigbít až po funky).
5.dubna kluci natočili ve studiu
„Zuska“ v Němčicích svůj první singl „Pořád něco“, jehož autorem je
Laďa Vysloužil. Na aranžmá se
podílela celá kapela rovným dílem
a každý muzikant vnesl do skladby
kus svého hudebního citu. Skladbu je možno slyšet v rádiu Rubi,
AZ, Zlín a jistě brzy přibudou i další stanice. V současné době se skupina připravuje na letní festivaly,
účinkování v rockových klubech
a dotváří repertoár, který představuje 8 vlastních skladeb a 1 coververzi od Black Sabbath. Kapela

MIRAGE 2000

rovněž připravuje vlastní internetové stránky, jejíž adresa bude sdělena prostřednictvím Kojetínského
zpravodaje. Současnou sestavu
tvoří Petr Moudrý-zpěv, Laďa Vysloužil-kytara, klávesy, Pavel Zahrada-sólová kytara, Jirka Šubík-bicí
a Michal Sedlák-baskytara.

Konečný mastering v režii
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Zprávy ze sportu
Sportovec roku 1999
Folklórní soubor žáků Zvláštní
školy v Kojetíně zahájil svým vystoupením vyhlášení nejlepších
sportovců města Kojetína za rok
1999, které se konalo v pondělí
17. dubna 2000 v sále Sokolovny.
Vyhlášení se zúčastnili zástupci
města Kojetína, tělovýchovných
jednot, podniků a závodů, zkrátka
všichni, kterým není slovo sport cizí
a dle svých možností podporují finančně či materiálně tělovýchovnou a sportovní činnost v našem
městě.
Jedním z nejmasovějších sportů
je fotbal. Na území města Kojetína
se tomuto sportu věnují dvě organizace a to TJ Slavoj Kojetín a TJ
Sokol Kovalovice.
Mužstvo mužů TJ SLAVOJ
KOJETÍN hraje nejnižší možnou
třídu - okresní přebor a tento stav
vedl výbor fotbalového oddílu k zamyšlení nad tím, jak dál. A zvolili
tu nejlepší cestu. Založili přípravku pro družstvo mladších žáků
a soustředili se na tréninky družstev
mladších a starších žáků. Proto
ocenění nejlepších sportovců TJ
Slavoj Kojetín patří právě těmto
kategoriím.
Z družstva mladších žáků byl oceněn ZDENĚK HOŠEK, který je
oporou žákovského družstva a také
se podílí na trénincích přípravky
nejmladších fotbalistů.
Z družstva starších žáků, kteří
hrají krajskou soutěž, získal ocenění TOMÁŠ ZEDKA, který za uplynulý rok dosáhl značného výkonnostního vzestupu.
Členové a hráči TJ SOKOL
KOVALOVICE se kromě sportovních aktivit již řadu let věnují také
kulturní a společenské činnosti.
Jsou pořadateli například Dětské-

ho dne, Dětského karnevalu, společenského plesu i předhodové zábavy. Touto činností se snaží získávat finanční prostředky jak na
provoz a údržbu sportovního areálu v Kovalovicích, tak i na pokrytí
nákladů na jednotlivá utkání okresní soutěže, do které postoupilo
družstvo mužů v loňském roce po
vítězství v okresním přeboru.
Členská základna sestává ze 70
členů, z nichž 20 členů je žákovského věku.
Nejlepšími sportovci TJ Sokol
Kovalovice za rok 1999 se stali
ZBYNĚK MASAŘÍK a ANTONÍN PŘEHNAL. Zbyněk Masařík
podával v záložní řadě vyrovnané
výkony a je oporou mužstva ve
všech herních činnostech.
Antonín Přehnal vyniká mezi
svými vrstevníky zejména svou universálností, převážně se však uplatňuje na postu útočníka jako střelec.
Malý dárek oceněným sportovcům přinesla svým vystoupením taneční skupina PENELOPE Městského domu dětí a mládeže v Kojetíně pod vedením Alexandry Přidalové.
Tělovýchovná jednota INGSTAV KOJETÍN udržuje a rozvíjí
tradici vodáckého sportu v Kojetíně. Jejich základnu tvoří celkem
128 členů, z toho 54 dětí a mládeže. Soustavná práce trenérů
i samotných závodníků nese své
ovoce v podobě velmi dobrých výsledků na závodech nejen krajských, ale i celostátních.
Nejlepšími sportovci TJ Ingstav
Kojetín se stali LUCIE KOTOUČOVÁ, která získala na Mistrovství České republiky v kategorii žen
na K1 200metrů 7.místo, na K2
500metrů 5.místo a na K4 2. a
3.místo.
ANTONÍN KOCOUREK se zúčastnil juniorského Mistrovství České republiky - na K2 a K4 500metrů a na K2 a K4 1000 metrů získal čtyřikrát 4.místo.
Z trochu jiného
soudku je činnost AUTOKLUBU KOJETÍN, který se orientuje
na bikrosový sport. Od
dubna do konce října
absolvovali jezdci 29

závodů BMX na území celé České
republiky a to napovídá, že jde o
sport finančně velmi náročný. Přitom náklady na pořízení a údržbu
kol, ošacení, a startovné si jezdci
hradí sami. Autoklub jim může
vzhledem ke svým finančním možnostem přispívat pouze na náhrady na cestovné.
Nejlepšími sportovci za rok
1999 se stali VÁCLAV MIRVALD
a MARTIN JORDA.
Václav Mirvald se stal v loňském
roce vítězem Moravské bikrosové
ligy v kategorii do 25-ti let, vítězem Českomoravského poháru
v kategorii 16 až 29 let, získal
5.místo na Mistrovství České republiky a 3.místo na Interzávodech.
Martin Jorda se stal vítězem Moravské bikrosové ligy v kategorii
nad 25 let, získal 2.místo v Českomoravském poháru, 2.místo v Interzávodech a 4.místo na Mistrovství České republiky.
Na slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců města Kojetína za
rok 1999 se představili cvičenci TJ
Sokol Kojetín - odbor Sportu pro
všechny - rodiče s dětmi pod vedením paní Ivany Stavinohové, mladší žákyně, pod vedením Zuzany
Prokešové, žáci a žákyně, kteří
v loňském roce na republikové soutěži Eurotýmů v Doubí u Třeboně
získali 1.místo, pod vedením Aleny Berglové a Lubomíra Juřena,
starší žákyně ve sportovní gymnastice pod vedením Zuzany Prokešové, step aerobik dorostenek
pod vedením Dagmar Juřenové a
aerobik žen pod vedením Zuzany
Wiltové.
TJ SOKOL KOJETÍN je nej-
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větší tělovýchovnou jednotou na
území našeho města. Dělí se na několik oddílů a to odbor Sportu pro
všechny, oddíl odbíjené, oddíl tenisu a oddíl stolního tenisu. Tato
tělovýchovná jednota se také nejvíce podílí na sportovním životě
města. Uveďme jen namátkou školu lyžování, pobyty na táborové základně ve Vrážném, pořádání různých turnajů - Sokol Cup v tenise,
pohár střední Moravy ve volejbale, či Memoriál Rudolfa Silnouška
ve stolním tenise.
ODBOR SPORTU PRO
VŠECHNY zahrnuje všechny věkové kategorie od cvičení rodičů
s dětmi až po kategorii žen. Titul
nejlepšího sportovce města Kojetína za rok 1999 získali:
MARIE GREGOROVÁ, která
je dlouholetou členkou cvičitelského sboru, v minulosti vedla žactvo
i dorostenky, nyní úspěšně vede
ženy v oddíle kalanetiky. Je také
cvičitelkou III.třídy všeobecné gymnastiky.

Kojetínský zpravodaj
ZUZANA PROKEŠOVÁ, která patří k mladým cvičitelkám, pod
jejímž vedením se ve spolupráci
s vedoucími oddílu připravují mladší
žákyně na soutěže Eurotýmů, gymnastiky i pódiových skladeb. V současné době vede navíc skupinu dorostenek v oddíle všeobecné gymnastiky. Je cvičitelkou IV.třídy všeobecné gymnastiky a pravidelně se
zúčastňuje seminářů s problematikou
tohoto odvětví.
JAN LEDVINA patří k nejlepším
cvičencům kolektivu žáků, kteří nejen Tělovýchovnou jednotu Sokol
Kojetín úspěšně reprezentují v soutěžích Eurotýmů, gymnastiky a pódiových skladeb v okresních, oblastních,
ale i republikových přeborech. Je
uznávaným lídrem této žákovské party a také vzorem pro ostatní žáky pro
svou odpovědnost a příkladný přístup
v přípravě na výše uvedené soutěže.

ODDÍL VOLEJBALU má v Kojetíně také dlouholetou tradici a ani
vedení tohoto oddílu nezapomíná na
výchovu mladých hráčů a hráček.
Nejlepšími sportovci za rok 1999 se
stali ALENA JURMANOVÁ a
MICHAL STANĚK.
Oba jsou členové dorosteneckých
družstev, oddíl ale reprezentují
i v soutěžích dospělých. Přes svůj
nízký věk jsou v kolektivech vůdčími
osobnostmi nejen na hřišti, ale
i mimo něj.
ODDÍL TENISU vybudoval
v loňském roce třetí tenisový kurt
spolu s tréninkovou zdí v areálu sokolské zahrady. Všichni členové oddílu - oddíl čítá 50 členů - se aktivně
podíleli na brigádách při úpravách
kurtů i celého areálu. Družstvo „A“
získalo v okresní soutěži 1.místo. Náborem na školách a umožňováním
tréninku za výhodných podmínek
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získává do svých řad děti a mládež a
tato práce se jim vyplácí. A proto
ocenění patřilo JIŘÍMU FINGROVI, který je ve svých 10 letech největší tenisovou nadějí v Kojetíně. Je
nejen velkým talentem, ale také pilně trénujícím hráčem. Jeho přístup
k tenisu by měl být vzorem pro mládež, ale i pro řadu dospělých.
ODDÍL STOLNÍHO TENISU
znovu obnovil svou činnost roku
1994, kdy začalo budování herny
z bývalé kotelny, která dnes patří
k nejlepším v okrese. Každoročně
oddíl stolního tenisu pořádá Memoriál Rudolfa Silnouška pro všechny
věkové kategorie. Dnes má oddíl 40
členů jak dospělých, tak mládeže.
Nejlepším sportovcem města Kojetína za oddíl stolního tenisu se stal
JAROSLAV HUŤKA, který stále
patří mezi nejlepší hráče v okrese
Přerov. Vzhledem ke zdravotním

potížím, které mu znemožňují věnovat se hře v plné síle aktivně, se rozhodl nadále věnovat výchově mladých hráčů.
Mezi ty patří MARTIN PIŠŤELÁK, který hraje za „D“ družstvo
dospělých a jeho úspěšnost v zápasech je sedmdesátiprocentní. Dle potřeby hraje také v družstvu „C“. Patří mezi nejlepší a nejspolehlivější
hráče.
Diplomy, medaile a věcné ceny
všem oceněným předali starosta
města Ing. Mojmír Haupt, zástupce
starosty Ing. Jiří Šírek a předseda
komise pro sport a tělovýchovu Ing.
Leoš Ptáček.
Sportovcům přejeme hodně pevného zdraví, trenérům hodně radosti z úspěchů svých svěřenců, funkcionářům dostatek finančních prostředků na činnost a všem vyznamenaným blahopřejeme.
Mgr. Miroslava Ernstová

Konec závodní sezóny 1999/2000 v oddíle stolního tenisu
Skončila jubilejní sezóna stolního
tenisu po obnovení oddílu. Jako
v loňském roce jsme měli v soutěžích
4 družstva, z toho družstva A a B hrála
v 1. třídě okresního přeboru, C družstvo hrálo 2. třídu a D družstvo 3.
třídu okresního přeboru. Měli jsme
velkou marodku - Luděk Vrtěl po těžkém úrazu první část vůbec nehrál,
Haleš po nemoci jen zaskakoval. Dvě
družstva hrála v jedné soutěži a tak
museli další nezkušení hráči hrát v A
družstvu, což se projevilo na výsledcích družstva C.
Družstvo A se umístilo i přes potíže, které v letošní sezóně mělo na
7. místě, družstvo B skončilo na
9. místě a v soutěži se udrželo. Družstvo C skončilo letos po špatných výsledcích ve druhé polovině sezóny na
místě posledním.
Nejlépe se vedlo D družstvu, které
je složeno z mladých hráčů převážně
dorosteneckého věku, v silné konkurenci 3. třídy obsadili 3. místo.
Družstvo A sehrálo celkem 22
utkání, z toho 9x vyhrálo, 1x remizovalo a 12x utrpělo porážku, družstvo B sehrálo rovněž 22 zápasů, z
toho kojetínští hráči 5x vyhráli, 1x
remizovali a 16x prohráli, C družstvo z 22 utkání 4x vyhrálo, 1x remizovalo a 17x bylo poraženo. D
družstvo sehrálo 18 zápasů z toho
11x vyhrálo, 1x remizovalo a jen 6x
prohrálo.
Okresní sekce stolního tenisu pořádá každoročně bodovací turnaje
pro mládež, kterých se v kategoriích
starších žáků, mladších žáků a dorostenců na 8 bodovacích turnajích

pravidelně zúčastňuje 50 až 60 členů mládeže z celého okresu. Po šesti odehraných turnajích je v kategorii dorostu Jakub Odehnal na 1. místě s 95 body ze 100 možných, Jakub Frűhbauer je s 35 body na
5. místě.
V kategorii starších žáků se s 38
body umístil na 7. místě Martin Rumplík. V soutěži mladších žáků obsadil
rovněž 7.místo se 14 body. Jednoho
bodovacího turnaje se zúčastnila také
žačka Alena Šustová, která získala své
první body.
Každé pondělí a úterý odpoledne je
hala k dispozici Městskému domu dětí
a mládeže Kojetín, kde se schází v zájmovém kroužku pod vedením manželů Štruncových zájemci o stolní tenis ze základních škol. Těchto tréninků se pravidelně účastní 15 až 20 žáků.
V sobotu a neděli 28. a 29. dubna 2000 bude uspořádán 4. ročník
Memoriálu Rudolfa Silnouška. V sobotu bude sehrán turnaj pro neregistrované hráče a zájemce z města,
závodů a škol. Turnaj se bude hrát
po skupinách po 4 hráčích a dále
vyřazovacím systémem. První 3 hráči
postoupí do hlavní soutěže, která se
koná v neděli.
Hlavního turnaje, který se koná
pod záštitou starosty města v neděli
29. dubna 2000, se zúčastní všichni hráči oddílu. Hraje se systémem
na 2 porážky.
Obhájcem 3. ročníku je Bohdan
Malý. V blízké době bude uspořádán
turnaj v rámci memoriálu pro mládež.
Zdeněk Mrázek
předseda oddílu

Výsledky jednotlivých hráčů:
1. třída - družstvo A
Bohdan Malý
Jaroslav Huťka
Luděk Vrtěl
Jiří Kilhof
Bohumír Haleš
Tomáš Zítka
1. třída - družstvo B
Vlastimil Orság
Miroslav Florián
Jaroslav Štrunc
Oldřich Frűhbauer
Jan Zítka
2. třída - družstvo C
Tomáš Zítka
Dalibor Sanitrník
Lukáš Prokeš
Jakub Odehnal
Jan Zítka
Martin Pištělák
Jaroslav Černocký
3. třída - družstvo D
Martin Pištělák
Jan Zítka
Jakub Odehnal
František Čepl
Jakub Frűhbauer
Roman Labounek
Martin Rumplík-žák

68 zápasů
60
40
78
32
42

42 vítězství
39
22
41
10
6

70,6
65
55
53,6
31,3
12,5

%
%
%
%
%
%

84
80
76
84
12

44
30
28
30
1

52,4
37,5
36,8
36,7
8,4

%
%
%
%
%

78
52
60
28
60
28
32

27
16
15
11
14
5
5

35,5
30,8
25
31
23,3
18
15,6

%
%
%
%
%
%
%

84
52
32
48
28
44
12

43
33
23
27
13
15
6

67
63,5
71
58,25
48,5
34
50

%
%
%
%
%
%
%

Družstvo D:
Jakub Odehnal, Jan Zítka, Martin Pištělák, Alena Šustová
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TJ Sokol Kojetín-odbor Sportu pro všechny
Okresní přehlídka pódiových skladeb v Tovačově za naší účasti
Dne 25.března 2000 se cvičenci odboru Sportu pro všechny TJ Sokol Kojetín z oddílů rodičů a dětí, mladších žákyň, dorostenek a žen zúčastnili okresní přehlídky v Tovačově. Celkem zde soutěžilo 16 kolektivů
žactva i dospělých z okresu Přerov. Kojetínští cvičenci předvedli pódiové skladby, které nacvičily cvičitelky Ivana Stavinohová, Marie Prokešová, Dagmara
Juřenová a Zuzana Wiltová. Do
oblastního kola, které se uskuteční 15.května 2000, byla vybrána skladba „Ženy a aerobik“.
Precizně nacvičenou skladbu
předvedly také dorostenky. Na

1.místě ve své kategorii se umístily mladší žákyně se skladbou
„Zajíc z klobouku“. Rovněž rodiče a děti zacvičili svou skladbičku v pohodě a s úspěchem.
Mrzí nás rozhodnutí výběrové komise, že oblastní přehlídky se zúčastní jen dospělí cvičenci. Vždyť zejména dorostenky by se určitě v této přehlídce
neztratily. Přejeme úspěch našim zástupkyním, ženám z oddílu aerobiku, které vede Zuzana Wiltová. Nejúspěšnější kolektivy budou reprezentovat
oblast na republikové přehlídce,
která bude uskutečněna v měsíci červnu v Olomouci.

Sportovní a turistické akce odboru Sport pro všechny v měsíci květnu 2000:
5. - 7. května
6. - 7. května
6. - 8. května
14. května
21. května
27. května

Okresní sraz mládeže v přírodě na Potštátě (žactvo, dorost),
Soutěž zdatnosti v přírodě „Medvědí stezka“ - Potštát (žactvo, dorost),
Třídenní pobytový zájezd na základnu ve Vrážném. Vede L. Juřen (žáctvo),
Oblastní soutěž žactva ve sportovní gymnastice - Frýdek - Místek (žactvo, dorost)
Okresní soutěž ve volejbale MIX - Henčlov (dospělí),
Celodenní autobusový zájezd na Šiklův mlýn. Vede Ivana Stavinohová (všichni)

Pravidelné cvičení všech oddílů odboru Sportu pro všechny probíhá podle stanoveného rozpisu.
Naše nabídka:
Provozovatel:
Termín:
Účast:
Vklad:

„Prázdniny pod stanem ve Vrážném“
TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny
9. - 22. července 2000
Chlapci a děvčata ve věku od 10 do 14 let
1.800,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, strava, doprava z Kojetína a zpět zvláštním autobusem

Přihlášky a informace Lubomír Juřen, ulice Svatopluka Čecha 1205, 752 01 Kojetín, tel: 0641/76 24 83
-JuL-
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TJ SLAVOJ Kojetín informuje...
* Valnou hromadou TJ Slavoj Kojetín konanou v únoru 2000 byl
ustanoven nový výkonný výbor,
který se bude snažit získat zpět
důvěru svých členů i veřejnosti
a povznést úroveň kojetínského
fotbalu.
Novými členy výboru byli zvoleni:
Předseda: pan Ticháček
Místopředseda: pan Nakládal
Tajemník: pan Bosák
Propagace a jednání s ČSTV:
pan Navrátil
Zapisovatelská činnost: pan Hubík
Finanční manager: pan Konečný,
pan Navrátil
Pokladník, ekonom: pan Kaštil,
sl. Tomková
Správce stadionu: paní Zaoralová

Technické zabezpečení: pánové
Bureš, Zaoral, Matějka

trenérů Bradny a Matějky.
Naši nejmladší fotbalisté
mají o fotbal zájem,
dokazuje to
i účast
na
úterních a pátečních
trénincích. Dne 15.
dubna 2000 sehráli své
první přípravné utkání
na hřišti TJ Sokol
Kovalovice s domácím
týmem.

* V měsíci březnu 2000 začala jarní část fotbalové soutěže, ve které si mužstva Slavoje vedou ke
dni 21. dubna 2000 následovně:
„A“ mužstvo: 3. místo
„B“ mužstvo: 13 místo
Dorost:3 místo
Starší žáci:
13. místo
Mladší žáci: 9. místo
* Nově vzniklá přípravka vstoupí
do své 1. soutěžní sezóny
v měsíci květnu pod vedením

voje. Materiální škoda bufetu přesahovala výši škody
odcizeného zboží.
* Touto
cestou
bychom
chtěli poděkovat všem
sponzorům a městu Kojetín
za poskytnuté finanční prostředky na sportovní činnost.
Roman Matějka

* Z pondělka 17. dubna na
úterý 18. dubna 2000
byl neznámým pachatelem vykraden bufet Sla-

TJ SOKOL Kojetín - oddíl tenisu
Hráči družstva A oddílu tenisu
TJ Sokol Kojetín převzali dne 26.
dubna 2000 v Dřevohosticích putovní pohár za první místo v
Okresní soutěži družstev za rok
1999. Po dvou letech se tato cenná trofej stěhuje do našeho města. Strůjci tohoto úspěchu byli
hráči: Alois Šírek, Leoš Ptáček a
Robert Gamba, kteří vytvoořili
ideální tým a dokázali zvítězit v
deseti náročných zápasech této
soutěže. Okresní soutěž družstev
se hraje systémem dvou dvouher
a jedné čtyřhry, jednokolově od
května do července. V letošním

roce bude mnohem težší obhájit
toto prvenství a udržet putovní
pohár nadále v Kojetíně. Zároveň
zveme všechny příznivce bílého
sportu na tenisové kurty na Sokolovnu, kde budou probíhat domácí zápasy okresní soutěže, 19.
ročník turnaje Sokol Cup a další
tenisové zápasy. Přijďte povzbudit kojetínské hráče, nebo si sami
zkuste zahrát na kurtech a na
tréninkové zdi.
Zájemci se mohou přihlásit na
telefonním čísle 0641/763486
nebo 0602/78 44 77.

Jeden z nejlepších
českých tenistů - Sláva
Doseděl.

Výbor oddílu

UPOZORNĚNÍ
UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY,
ŽE V PRODEJNĚ LEVNÉ LÁTKY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
BYLA ZŘÍZENA SBĚRNA ŠATSTVA A PRÁDLA K VYČIŠTĚNÍ.
DODACÍ LHŮTA - 7 DNÍ BEZ EXPRESNÍ PŘIRÁŽKY.
PRÁDLO PEREME ZA DODRŽENÍ VYSOCE HYGIENICKÝCH PODMÍNEK.
IMPREGNUJEME A ČISTÍME ŠATSTVO VŠEHO DRUHU
- DEKY, PROŠÍVANÉ I VLNĚNÉ PŘIKRÝVKY, SPACÁKY, PÉŘOVÉ BUNDY...
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ
PRODEJNA LEVNÉ LÁTKY
KOUKOLOVÁ JITKA - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, KOJETÍN
- 15 -

5/2000

Kojetínský zpravodaj

Společenská kronika

V měsíci dubnu se dožili
významného
životního jubilea:
94 let
92 let
80 let
75 let

70 let

V měsíci březnu nás opustili:

Veronika ŘEZÁČOVÁ
Marie ŠIMKOVÁ
Milada DEDKOVÁ
Vladimír CHLUBNA
Filomena KAPOUNOVÁ
Marie LUČANOVÁ
Olga TICHÁ
Jaroslava VINKLÁTOVÁ
Marie ZHÁNĚLOVÁ
Marie BOSÁKOVÁ
Drahomíra KVAPILOVÁ
Ludmila MIKULKOVÁ
Zdeněk TVRDÝ
Růžena VYMAZALOVÁ
Rostislav ZAVADIL

Mária HORÁKOVÁ, Jan POLÁCH, Oldřich ŘIHOŠEK,
František VALOUCH z Kojetína,
Ludmila HORÁKOVÁ z Kojetína-Popůvek.
Čest jejich památce!

V sobotu 8. dubna 2000 byly slavnostně
přivítány do svazku občanů
města Kojetína tyto děti:
Marie CHVÁTALOVÁ, Adam STON,
Aneta KOŇÁRKOVÁ, Pavlína COUFALOVÁ,
Martin PETROVSKÝ

Nejprodávanější tituly za měsíc duben

LIDOVÉ PRANOSTIKY NA MĚSÍC KVĚTEN

v prodejně Zdeněk Němec - SONG Kojetín
* Studený máj - v stodole ráj.
* Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.
* Sníh v máji - hodně trávy.
* Když máj vláhy nedá, červen se předá.
* Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček,
poroste chlebíček.
* Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
* Svatá Žofie políčka často zalije.
* Májová voda vypije víno.
* Večerní rosy v máji hodně sena dají.
* Je-li už máj zahradníkem, není zase rolníkem.
* Když se v máji blýská, sedlák si výská.
* V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
* Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
* Bujný květ - plný úl.
* Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí.
* Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

☛ CD, kazety

☛ Knihy

1. TĚŽKEJ POKONDR - VYPUSŤTE
KRAKENA
2. AC/DC - STIFF UPPER LIP
3. A-TEENS - THE ABBA GENERATION
4. JOŽO RÁŽ - JOŽO
5. BUTY - KAPRADÍ
6. MORAVĚNKA - 10 LET
7. MICHAL TUČNÝ - ODJÍŽDÍM V
DÁL
8. LUNETIC - NOHAMA NA ZEMI
9. ŠMOULOVÉ
10. L. MACHÁLKOVÁ - FILM &MUZIKÁL II.

1. DONA - VELIKONOČNÍ KUCHAŘKA
2. WOODIWISSOVÁ - PLAMEN V
SRDCI
3. KARTOGRAFIE - ŠKOLNÍ ATLAS
SVĚTA
4. IKAR - KUCHYNĚ A KOUPELNY
5. LIBREX - NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY
6. TOPP - VESELÉ VELIKONOCE
7. DIDEROT - VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE
8. GRADA - KRBY II.
9. BRÁZDA - RUKOVĚŤ VINAŘE
10. IKAR - ABECEDA RYBAŘENÍ
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