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Probíhají opravy komunikací v našem městě
Od poloviny měsíce září probíhají v Kojetíně opravy a
rekonstrukce některých komunikací. V první řadě je to komplexní rekonstrukce vozovky v ulici Svatopluka Čecha, která navazuje na opravu ulice Palackého provedenou v loňském roce. Jedná se o velmi zatíženou komunikaci vzhledem k jejímu významu - obchvatu kolem náměstí, kam je
vjezd nákladním vozidlům zakázán. Současně bude provedena i oprava chodníků ležících u této vozovky.
Souběžně s touto akcí probíhá rekonstrukce dlažby v ulici Havlíčkova, přesně řečeno v její první polovině. Další
polovina této ulice společně s ulicí Tyršovou bude opravena buď v závěru letošního roku nebo na počátku roku 2002.
Součástí této rekonstrukce bude i vytvoření nových parkovacích míst u budovy Polikliniky směrem k budovanému
sportovnímu areálu. Důležitá je i poslední akce, při které
byla dokončena výstavba cyklotrasy „Bečva“ na území města
Kojetína. Tato cyklotrasa je postupně budována podél řeky
Bečvy a Moravy. Naše město má tak na svém území tuto
trasu včetně označení vybudovanou. V současné době probíhají jednání se zástupci OkÚ Kroměříž ohledně napojení
této trasy směrem k jihu, přes obce a města okresu Kromě-

říž. Dobudovat tento úsek bylo možné díky dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, které jak loni, tak letos podpořilo
tuto akci 50% dotací. Město Kojetín má v oblasti oprav
komunikací ještě hodně problémů k řešení. Většinou je náprava možná jen s pomocí dotací ze státního rozpočtu.
Věřím však, že postupem času se naše město dočká podobných rekonstrukcí i v dalších ulicích, které to vyžadují.
Ing. Jiří Šírek
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Z mimořádného jednání Rady města
V měsíci září zasedala mimořádně rada města hned dvakrát. Na programu jednání dne 4.září bylo schválení uzavření smluv o dílo a to na
opravu chodníků v ulici Svatopluka Čecha a na výstavbu cyklotrasy
Bečva v mikroregionu střední Haná.
Oprava chodníků představuje v rozpočtu města částku cca 524 tisíc
Kč a výstavba cyklotrasy cca 750 tisíc Kč. Na výstavbu cyklotrasy obdrží
město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 375 tisíc Kč.
Dne 18. září vzala rada města na vědomí rezignaci Ing. Karla Werne-

ra na funkci člena zastupitelstva města a prohlásila pana Bedřicha Fajtla novým členem zastupitelstva.
Rada na tomto zasedání schválila také uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Kojetín a firmou Strabag ČR, na položení dešťové kanalizace k vybudování vpustí v ulici Svatopluka Čecha. Cena tohoto díla představuje částku 177 tisíc Kč. Druhou smlouvou, kterou rada
schválila, byla smlouva mezi městem a firmou Emos Přerov, na dodávku telefonní ústředny pro městský úřad v ceně 269 tisíc Kč.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Zasedání Zastupitelstva města
Dne 4.září 2001 se na 22. zasedání Zastupitelstva města
Kojetín sešli jeho členové, aby se zabývali mimo jiné touto
problematikou:
* zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení hospodaření Města Kojetín za 1.pololetí roku 2001 a zprávu o vyhodnocení
pohledávek města k 30.6.2001,
* vzalo na vědomí rezignaci Ing. Vladimíra Ševely na funkci člena Finančního výboru ZM a uložilo radě města zabezpečit nové návrhy na
doplnění finančního výboru, které budou zastupitelstvu předloženy
na prosincovém zasedání,
* schválilo vložení majetku města - Čistírny odpadních vod v Kojetíně,
včetně všech součástí, příslušenství a porostů - do společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., za účelem zvýšení základního jmění.
Současně schválilo přijetí 25.017 ks akcií této společnosti do majetku
města. Jmenovitá hodnota za 1 akcii činí 1.000,-Kč,
* schválilo uzavření Dohody o započtení vzájemných pohledávek mezi
Městem Kojetín a panem Ivanem Roemerem, v souvislosti s vybudováním minigolfu v areálu koupaliště,
* schválilo navýšení účelového příspěvku Městskému kulturnímu středisku v Kojetíně o částku 145 tisíc Kč. Tato částka je určena na částečné
pokrytí nákladů spojených s pořádáním Kojetínských hodů,
* schválilo prodej pozemků ve Sladovní ulici parcela č. 4233/3, 4233/
27-31, kultura zahrada, za cenu 27,-Kč m2 s tím, že všichni kupující
uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí,
* schválilo prodej části pozemku - parcela číslo 40, kultura ostatní
plocha, za cenu 110,-Kč za m2 a parcela číslo 5745/1, kultura
ostatní plocha , za cenu 70,-Kč za m2. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí,
* schválilo prodej bytu I. kategorie v Nádražní ulici č. 908/2, o velikosti
1+1, za cenu 100 tisíc Kč,
* schválilo změnu režimu zaplacení části dvou půjček z Povodňového
fondu a splátkový kalendář manželům Šóšovým,
* schválilo odkoupení části pozemku od Římskokatolické farnosti Kojetín, za cenu dle znaleckého posudku. Město také uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti. Jde o část pozemku přiléhající ke hřbitovu, kde byla v jarních měsících provedena výsadba stromů,
* neschválilo prodej části pozemku parcela číslo 204, kultura ostatní
plocha, za účelem výstavby garáže,

* zvolilo do funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě, pobočky Olomouc, Mgr.Alenu Dufkovou,
* zřizuje s účinností od 1.1.2002 nové příspěvkové organizace města a
to mateřskou školu a školní jídelnu.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

SLADOVNA - BYTY
V souvislosti s plánovanou výstavbou nájemních bytů v objektu bývalé Sladovny se uskuteční
informační schůzka za účasti starosty města pro zájemce o pronájem těchto bytů.
Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 11. října 2001 v 18 hodin v sále Sokolovny.
Na schůzce bude přítomen rovněž zástupce peněžního ústavu, který podá informaci o podmínkách získání úvěru v souvislosti
s bydlením a projektant, který přítomným předloží k nahlédnutí projekty jednotlivých bytů a podá konkrétní
informace o průběhu výstavby.
Srdečně zveme i občany, kteří dosud o byt v tomto objektu neprojevili zájem.
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Informace pro občany
OD STŘEDY 26.9.2001 MÁ MĚÚ KOJETÍN NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY MĚÚ LZE VOLAT NA
PŘÍMÁ ČÍSLA DLE NÍŽE UVEDENÉHO TEL. SEZNAMU.
Jméno a příjmení
Ing. Mojmír Haupt
Ing. Jiří Šírek
Jiřina Páleníková
Fax
zasedací místnost
obřadní síň
MěKS - INFO studio
Městská policie

Funkce
starosta
místostarosta
tajemnice

Telefonní čísla
277 400, 762 118
277 401
277 402
277 403
277 405
277 406
277 407
277 409, 762 760

Odbor vnitřních věcí, školství a kultury
Jana Nakládalová
vedoucí odboru
Jana Orálková
mzdová účetní
Michaela Daňková
sekretariát
Petra Večerková
přestupky, stížnosti
Hana Rohová
školství, kultura
Jana Bradnová
podatelna, spojovatelka
Jarmila Vašíčková
matrika, ohlašovna
Petra Láníková
vyřizování dokladů, ověřování listin a podpisů
Marta Zedníčková
pokladna
Michal Zatloukal
informatik

277 420
277 421
277 422
277 423
277 424
277 411, 0608-712 822
277 425
277 426
277 427
277 444

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Ludmila Prokešová
Alice Přehnalová
Ing. Andrea Kotková
Jana Kotoučová
Lucie Šťastná
Vlasta Bartáková
Simona Kočičková
Petra Pospíšilová

vedoucí odboru
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
důchodci a zdravotně postižení
výkon sociálně právní ochrany

277 430
277 431
277 432
277 433
277 434
277 435
277 436
277 437

Živnostenský odbor
Anna Řihošková
Dana Chytilová

vedoucí odboru
pracovnice kontroly

277 440
277 441

Finanční odbor
Drahomíra Fíková
Blažena Krčmařová
Marie Bělková
Ilona Blažková
Jiřina Látalová

vedoucí odboru
příjmy, cestovné
výdaje, bankovní operace
výdaje, majetek
správa poplatků

277 450
277 451
277 452
277 453
277 454

Odbor majetku a investic města
Lenka Kořínková
Dagmar Hönigová
Markéta Calabová
Františka Drbalová
Libuše Uhrová
Ing. Jaroslav Šoustek
Marián Rusňák

vedoucí odboru
pronájmy bytů a nebyt. prostor, správa nemovitostí
odpady, veřejně prospěšné práce
prodeje nemovitostí, pronájmy pozemků
pojišťení majetku, akcie, půjčky FRB a PFRB
investice, správa nemovitostí
domovník

277 460
277 461
277 462
277 463
277 464
277 465
277 466

Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
Jiří Stav
vedoucí odboru
Eliška Izsová
životní prostředí
Jana Bartková
státní stavební dohled
Jana Bosáková
stavební povolení
Romana Mrázková
územní plán, doprava
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Zprávy z mikroregionu
Léto v Uhřičicích
14. července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů již po páté „Memoriál Václava Baďury“. Soutěže v hasičském sportu se zúčastnila družstva mužů z Chropyně, Křenovic, Pivína, Polkovic, Popůvek, Mořic,
Uhřičic a družstvo žen z Chropyně. Po přátelském sportovním zápolení
zvítězili hasiči z Mořic, krásným časem požárního útoku 24,8 sec.
25. srpna se konaly na střelnici v Kojetíně střelby na asfaltové holuby
Mysliveckého sdružení Uhřičice. Za účasti 14 střelců a 50 přihlížejících
prokázal nejlepší připravenost na nadcházející loveckou sezónu p. Jaroslav Tichý (na fotografii s pohárem).
Dva víkendy strávily uhřičické děti ve stanovém táboře u soutoku Moravy a Valové. Večerní táborák, zkouška odvahy a řada soutěží byly jistě
dobrým zpestřením prázdnin. I zásady správného chování v přírodě jim
mohou být v budoucnu přínosem.
TJ Sokol Uhřičice uspořádala 22. července turnaj v kopané za účasti
mužstev z Kojetína, Křenovic, Polkovic a Uhřičic. Místním se dařilo a

prokázali, že kopaná v Uhřičicích má pořád dobrou úroveň. TJ užívá
pro svou činnost sportovní areál vybavený tělocvičnou, šatnami, klubovnou a sociálním zařízením. V letošním roce byla budova nákladem
obce plynofikována, byla provedena rekonstrukce elektrorozvodů a další opravy celkovým nákladem 220.000,- Kč.
20. října proběhne již 15. ročník Hubertovy jízdy. I letos se očekává
účast nejméně 50 koní, jezdců a vozatajů z celé Moravy.
Zdeněk Tichý, starosta obce Uhřičice

Návštěva mikroregionu střední Haná
na Jesenicku
Ve dnech 20. - 21. září 2001 navštívili zástupci měst a obcí mikroregionu střední Haná mikroregion Jesenicko, především obec Lipová-lázně a město Jeseník. Smyslem této návštěvy bylo navázání spolupráce s
mikroregionem, který leží na opačném cípu Olomouckého kraje. Během návštěvy došlo k výměně zkušeností z práce obou mikroregionů,
převážně v oblasti propagace, rozvoje cestovního ruchu, problematiky
odpadů a jejich likvidace. Zástupci našeho mikroregionu měli možnost
poznat také okresní město Jeseník, které sice patří k našim nejmenším
okresním městům, ale může se pochlubit krásným prostředím, udržova-

nými parky a bohatým kulturním a sportovním zázemím. Tyto kontakty
budou pokračovat i v příštích letech, kdy pozveme zástupce oblasti Jesenicka k nám na Hanou. Chtěli bychom touto cestou poděkovat především starostům Jeseníku panu Ing. Krátkému a Lipové-lázně panu
Ing. Žmolíkovi za přátelské přijetí a čas, který nám věnovali.
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Ing. Jiří Šírek, předseda mikroregionu střední Haná
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Zprávy z mikroregionu
Bezpečnostní agentura přijme do pracovního poměru na pozici strážný několik pracovníků s místem pracoviště v Kojetíně. Bližší informace na telefonu 0606/849913 - p. Havlíček.
Termín nástupu 1. 11. 2001.
Kriteria:
- věk starší 21 let
- morální předpoklady, čistý trestní rejstřík
- dobrý zdravotní stav
- výhodou je vlastní pes služebního plemene a zbrojní průkaz

OBEC STŘÍBRNICE
pronajme zahrádky
o výměře cca 500 m2.
Bližší informace Vám podá Obecní
úřad ve Stříbrnicích v úřední dny
Po a St od 15.00 do 17.00 hod.
na tel. č. 0641/767282

Významné osobnosti města Kojetína
K významným osobnostem města Kojetína bezpochyby patří další z
řady moravských historiků 19. století PhDr. Josef Chytil. Následujícím
krátkým zamyšlením si připomeňme jeho život a činnost.
Josef CHYTIL se narodil v Kojetíně 9.března 1812. Vystudoval gymnázium v Kroměříži a v Brně filozofii. V roce 1833 vstoupil do brněnského augustiniánského kláštera, odkud však v roce 1836 odešel a stal
se praktikantem moravské stavovské kanceláře. V roce 1841 se stal
pomocníkem zemského archiváře Antonína Bočka, po jehož smrti archiv prozatímně řídil a v roce 1855 byl jmenován archivářem.
Dr. Josef Chytil je charakterizován jako muž šlechetné povahy, neúnavné práce a vytrvalosti, nadmíru svědomitý, uvážlivý a kritický. Přepsal mnoho listin důležitých pro moravské dějiny, pořídil jejich seznamy
a rejstříky. Za své zásluhy byl jmenován dopisujícím členem Královské
společnosti věd v Praze. Císař František Josef I. ho vyznamenal zlatým
záslužným křížem s korunou.
Z mnoha vědeckých prací, které napsal, jsme do výběru zařadili jen

několik, vesměs českých:
„Obšírné spravování sněmu zemského v Brně r.1848 - 1849.“
„Staré desky Markrabství moravského XIV. a XV. století.“
„Historické pojednání o zřízení zemském v Markrabství moravském
od XII. století do roku 1849.“
„Příspěvky historické ku poznání staršího a novějšího znaku Markrabství moravského.“
„Codex diplomaticus Moraviae“, svazek V. - VII. Soubor nejvýznamnějších moravských listin. Pokračoval tak v díle svého předchůdce, archiváře Antonína Bočka, který vydal první čtyři svazky.
Svému rodnému městu Kojetínu věnoval práci „Paběrky z dějů kojetínských.“ Vyšlo v Brně roku 1851.
Dr.Josef Chytil zemřel v Brně v roce 1861. Je pohřben na Ústředním
hřbitově, na čestném místě, vedle hrobu Josefa Dobrovského, nedaleko
hrobky Řehoře Mendla, Pavla Křížkovského a dalších vynikajících osobností našeho národa.
řez

Rodáci a jejich město
Kojetínské hody se již stávají tradicí. Dostávají se do podvědomí obyvatel města a celého okolí a stávají se příležitostí k setkání známých a
přátel, kteří se třebas neviděli dlouhá léta. U příležitosti hodů se setkávají také rodáci a spolužáci - pětasedmdesátníci. Setkání organizuje komise pro občanské záležitosti městské rady. Letos se sešel ročník 1926.
O tom, že se jim setkání líbilo, svědčí následující řádky dopisu, který
došel na adresu komise:
„Vážení,
s odstupem času cítím povinnost vrátit se k setkání rodáků a spolužáků
ročníku narození 1926, které se uskutečnilo 19.srpna t.r. Velmi kladně
hodnotím pozornost a organizaci setkání a výběr termínu. Přesto, že již
50 roků v Kojetíně nebydlím, do Kojetína se rád vracím. I když kamarádů a známých ubývá, přesto je na co se dívat - krásné náměstí, aktivita
občanů a činitelů města - to vždy potěší. Přijetí na radnici a bohatý
program u příležitosti kojetínských hodů přispěl k tomu, že všichni účastníci setkání budou na ně dlouho vzpomínat.
Prosím, abyste dodatečně přijali dík za organizaci setkání a tento tlumočili i všem, kteří se na něm jakkoliv podíleli. Jindřich Káňa“.
řez

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Kojetíně
pořádá v neděli, dne 7.října 2001

ZÁJEZD NA OKRESNÍ VÝSTAVU DO LIPNÍKA NAD BEČVOU
pro členy i nečleny ČZS
Odjezd 8.00 hod. od Domu zahrádkářů
Cestovné zdarma pro účastníky zájezdu
Přihláška telefonicky : 0641 764278, pan Josef Masařík, Tyršova 1227 Kojetín
písemně : volnou formou servírce restaurace Domu zahrádkářů
-5-
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Anketa pro občany
Anketní otázka měsíce pro žáky ZŠ a Gymnázia v Kojetíně:
„TVŮJ NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK Z PRÁZDNIN?“
1. Nejkrásnější zážitek jsem měla, když jsem byla v Chorvatsku a
potkala skvělého kluka. S kamarádkou jsem chodila na diskotéky.
Byla tam super zábava. Přes den jsme se koupali v moři a vlny byly
také super. Mnoho pěkných zážitků jsme prožila na vodních lyžích.
H.P.

18. Můj zážitek z prázdnin byl, když jsem viděla samotnou paní ředitelku Gymnázia v Kojetíně, jak si to pěkně šine po Kroměříži v
modrém autě s nápisem „Autoškola“. Řekla jsem si „ Stále dokazuje svým žákům, že píle a učení se, je důležité nejen ve školním
roce, ale i o prázdninách !“
V.T.

2. O prázdninách jsem jezdila na koni, kterého jsem měla u babičky.
Každý den jsem ho krmila a starala se o něj. Tyto prázdniny se mi
moc líbily.
D.V.

19. Zjistila jsem, že bez školy se mi žije naprosto skvěle.

3. Tyto prázdniny jsem byla ve Švýcrasku. Šli jsme na ledovec, bylo
to hrozně nebezpečné a byl to můj nejhezčí zážitek v mém životě.
V.H.
4. Byla jsem na svatbě a moc se mi tam líbilo. Moje sestřenice byla
šťastná, že se vdává. Seznámila jsem se tam s jedním klukem, je to
moc dobrý kluk a dobrý kamarád.
P.
5. Na koupališti jsem našel zlatý přívěšek, zlatou náušnici a stříbrnou
náušnici.
S.
6. Nejlepší o prázdninách jsou tábory, je na nich velká sranda. Mám
tam spoustu kámošek a kámošů. Ale nejvíc se mi líbí plachtit.
Plachtit to je prostě úžasné. Také ušly bitky s kluky. Namlátili jsme
si každý den.
D.
7. Mohl jsem celé prázdniny chodit ke koním, což mě bavilo. Při
hodech na jízdě králů jsem měl příležitost jet na strýcovým poníku.
I když mi bylo v hanáckém kroji horko, přesto to byl skvělý zážitek.
J.G.

20. Prázdniny ? Jedním slovem BOMBA. Byly to jedny z nejlepších
prázdnin!
B.
21. Letošní prázdniny byly nejlepší. Zjistila jsem, že škola není všechno.Super žhavá letní láska, bohužel jen na 3 dny, ale život jde dál
a mládí je jen jedno.
D.F. + H.CH.
22. Trénovali jsme s kamarádem desetiboj a vypracovali si záviděníhodnou muskulaturu. Příští zlaté medaile budou naše. M.J.+D.S.
23. Potlesk za naše vystoupení na Kojetínských hodech.

J.Š.

24. Vyhrál jsem přes Internet týdenní zájezd na Antarktidu.... Pak
jsem se probudil. Škoda, měl jsem v plánu koupit si novou péřovku.
D.H.
25. Taťka se pokoušel vařit oběd! Neúspěšně!

M.K.

26. Každá vteřina prázdnin stála za to, všechny zážitky jsou nejlepší
- to si uvědomuji každý večer, kdy uléhám ke spánku a vedle postele mám nachystán baťoh s učebnicemi.
J.Š.

8. Můj nejlepší zážitek z prázdnin byl, když jsem začal chodit s E.D.
Je to nejhezčí holka, jakou jsem kdy viděl.
Z.
9. Největší zážitek byl, že jsme jeli do Chorvatska a oni tam prodávali celou noc zmrzlinu, velkou, jak za 3 kopečky u nás. Ještě jsem
chytil úhoře.
P.D.
10. Narodila se nám štěňata.

P.

K.

11. Chytil jsem svou největší rybu v životě. Měla míru 94 cm a ulovil
jsem ji v Chorvatsku.
P.V.
12. Celé prázdniny jsou pryč a já z nich nic nemám. I když si na
něco možná vzpomenu. Byl jsem vlastně na soustředění - moc se
mi tam líbilo.
T.P.
13. Můj největší zážitek byl na chatě v Čekyni. Táta si nasadil čertovskou masku a vylekal sestru. Máma to natáčela. To byla sranda, až
jsme všichni málem padli.
L.
14. Byli jsme v Tatrách a lidé nám povídali, že k naší chatě chodí
medvěd. Jednoho dne jsme tam viděli převrácené popelnice. Ten
den v noci nás vzbudil šramot. Vyšli jsme na balkon a uviděli jsme
medvěda. Byli jsme vystrašeni a rychle jsme odešli. Byla to příhoda na celý život.
I.N.
15. V Čechách a potkali jsme pana prezidenta Havla. Byl na chatě.
Pozdravila jsem ho a on mi odpověděl. Požádala jsem ho o podpis, on se mi podepsal a pak jsme si spolu povídali.
L.L.
16. Můj největší zážitek byl, že jsem celé prázdniny neviděl B.M.
K.
17. Můj nejkrásnější zážitek byl, když jsem si jel kupovat kopačky.
H.
-6-
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Z činnosti Klubu rómských dětí a žen Charity Kojetín
Mnoho dětí neví, jak smysluplně využít svůj volný čas. Jejich veškeré
aktivity se soustřeďují na partu, televizní programy, hazardní hry, počítače a jiné. Klub rómských dětí a žen dává možnost dětem a mládeži
zúčastňovat se programu klubu.
Klub připravoval během minulého školního roku různé akce jako:Mikulášska nadílka, Vánoční stromek, Dětský den , příprava obložených chlebíčků, diskotéka, slavnostní ukončení školního roku. Děti se
pochlubily vysvědčením, kde bylo vidět první kroky práce. Za odměnu
dostaly dort věnovaný panem farářem. Předvedly své umění v tanci a
zpěvu. Mají možnost prezentovat svou kulturu.
Klub pořádal také kulturní akce pro děti i rodiny. Výlety na krásné
poutní místo Sv. Hostýn. Děti měly možnost navštívit také zámeckou
záhradu v Kroměříži, Zoo Olomouc, Rómskou pouť na Sv.Kopečku.
Dne 10.září 2001 byl zahájen v klubu nový školní rok. Děti si mohou
zde nejen napsat domáci úkoly, připravit se na následujíci den, ale také
mají možnost naučit se formou her pravidlům slušného chování, osobní
hygieně, stolování. Ze zájmové činnosti jsou to různé ruční práce.
Děti zhotovují přánička, pečou perníčky, velikonoční výrobky. K dispozicí mají hřiště a různé hry. Chodí si do klubu také pro radu a pomoc. I
to je cílem klubu. Vzájemná důvěra a motivace něčemu se naučit. Klub denně navštěvuje 15 - 20 dětí. Provoz klubu je přizpůsoben aktuálním
potřebám dětí a rómských rodin. Denně v dopoledních hodinách poskytuje klub poradenství zaměřené na pomoc ženám při jednání s úřady osvojení technik komunikace, psaní dopisů a žádostí, na sociální a zdravotní oblast, práci v terénu. V odpoledních hodinách probíha příprava dětí
a kurzovní činnost. Chtěli bychom napomoci i duchovní formaci dětí i dospělých výukou náboženství v Kojetíně.
Během školního roku fungují různé akce nejen pro děti, ale i rodiče. Je na škodu věci, že tuto možnost využívají rómové z Kojetína jen v malé
míře.Pro ženy jsou připravované i nadále kurzy :vaření, pečení, vedení domácností a kurz šití, které probíhají jednou týdně. Věřím tomu,že to
přináší efekt, protože při jednotlivých návštěvách po rodinách je vidět, co se ženy naučily. Myslím si, že každý kousek dobra je víc, než nic.
V rámci kurzů připravuje Charita přednášky:
- zdravý způsob života
- úloha mladých rodičů při výchově
- nemoci dětí
- vliv životního prostředí na zdraví
- drogy
- automaty
- alkohol - rozvrat v rodině
Kurzovní činnost i přednášky vedou odborní lektoři.
Touhle cestou nabízíme především dětem, mládeži i ženám zájmové aktivity, které
by je upoutaly a zároveň řěšily jejich potřeby. Zvláště dnes jsme povinni být blížními každému člověku a účinně mu pomáhat skutkem, kdykoliv se s námi setká.
Všichni se musí dívat na svého blížního, bez výjimky, jako na své druhé já. To je
naším cílem.
Klára Pompová, vedoucí Klubu rómských dětí a žen

Kojetínská farnost má své internetové stránky
Na nové internetové adrese www.kojetin.cz/farnost, která je od září
k dispozici, naleznete nejen důležité údaje o správě farností spadajících
pod Kojetín, ale také kroniku za rok 2000, text původní kojetínské
modlitby z roku 1767, přehled církevních objektů v Kojetíně, seznamy
knězů a kaplanů a další informace týkající se farnosti. Nechybí ani úplný
pořad bohoslužeb, který zahrnuje farní kostely v Kojetíně a okolí.
Zajímá-li vás blíže historie chrámu, máte možnost se o ní dozvědět
více, i s podrobným popisem kostela.
Pod dalšími tlačítky se skrývají dvě fotogalerie. První ukazuje čtyřicet
pohledů na kostel a další církevní objekty ve městě a okolí. Druhá fotogalerie slouží hlavně k odpočinku. Nese název Biblická stezka a obsahuje fotografie přírody i kulturních objektů. K těmto fotografiím je vždy
připojen vhodný biblický verš.
Stránky obsahují také třicet odkazů na další církevní subjekty u nás i v
zahraničí a na zajímavé křesťanské stránky. Poslední částí je tiráž, podávající informace o autorech, fotografech, překladatelích a vůbec všech
lidech, kteří se na tvorbě podíleli.
Doufáme, že vám těchto pár informací pomůže moderním způsobem
nahlédnout do života kojetínské farnosti i jeho blízkého okolí.
J.Gračka
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Účinkuje Trio
od sv. Jakuba z Brna
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Informujeme o začátku školního roku 2001-2002
-

vyučujeme podle vzdělávacího programu „Základní škola“
18 tříd, 2 oddělení školní družiny
kurzy plavání ve 3. a 4.ročníku
lyžařský výcvik v 7.ročníku
školní výlety a exkurze v 1.-9.ročníku
pečujeme o děti s poruchami učení, dyslektické děti
logopedická péče
zajišťujeme přípravu žáků pro školní, okresní kola soutěží a olympiád
v jednotlivých předmětech, ve spolupráci s MěDDM volnočasové aktivity pro žáky, dopravní výchovu, dopravní soutěž, pitný režim - školní mléko a ovocné džusy
- pořádáme školní sportovní turnaje, výstavy výtvarných a rukodělných
prací žáků, „Den otevřených dveří školy“, „Sportovně olympijský den“,
třídní schůzky SRPŠ 4x ročně, pravidelně spolupracujeme s rodiči
žáků, kurzy výpočetní techniky
- spolupracujeme s organizací rodičů SRPŠ, organizujeme kroužky vý-

uky cizích jazyků při SRPŠ, se školní psycholožkou, s OPPP v Přerově i Kroměříži, s odborovou organizací na škole, se ZŠ v Měrovicích,
Křenovicích a MŠ v Kojetíně
- využíváme velkých přestávek pro pobyt žáků ve školní knihovně, tělocvičně a počítačové učebně
- pronajímáme tělocvičnu školy
- organizujeme pro žáky kulturní pořady, návštěvy divadel v Brně, Zlíně a Olomouci
Dobré a přátelské vztahy mezi zaměstnanci školy, učiteli a žáky jsou
pro nás prioritou.
Zavedli jsme i pravidelné „rituály“ mezi které patří: „První zvonění“
pro žáky 1.tříd a „Poslední zvonění“ pro žáky 9.tříd.
Kolektiv pracovníků školy se pravidelně schází u příležitosti zahájení a
ukončení školního roku a tradičního „Dne učitelů“, kam zveme i své
bývalé zaměstnance - důchodce.

Poprvé ve škole
3.září 2001 jsme přivítali naše nové žáky 1.tříd, kteří přišli do školy
se svými rodiči a příbuznými.
Přivítali je třídní učitelky v krásně vyzdobených třídách. Přivítání se účastnili i starosta města Ing. Mojmír Haupt s místostarostou Ing. Jiřím Šírkem a pracovnicemi MěÚ. Děti a rodiče uvítala rovněž ředitelka školy
se svým zástupcem. Věříme, že se po celý rok bude dětem ve škole líbit
stejně jako při slavnostním zahájení.
Nástup do 1.třídy je velkým přelomem nejen v životě školáka, ale i
jeho rodiny. Rodiče, babičky a dědečkové jsou těmi, kdo mohou úspěšný start prvňáčkovi usnadnit a zpříjemnit.
Přejeme jim hodně trpělivosti, doporučujeme důslednost a víc chválit
než trestat se rozhodně vyplatí.
Mgr.Alena Veselá, ředitelka školy
Mgr.Rudolf Pavlíček, zást.řed.školy

Úspěchy ZUŠ Kojetín v soutěžích 2001
ZUŠ Kojetín se v roce 2001 zúčastnila jak soutěží pořádaných Ministerstvem školství, tak i soutěží pořádaných dalšími organizacemi, jako je
nadace a agentura Srdce Evropy v Praze, která organizuje a pořádá
regionální a celostátní soutěž „Pískání pro zdraví“. Tuto soutěž zaštítila
zpěvačka Jitka Molavcová a dirigent Felix Slováček. Ve všech těchto
soutěžích naše škola získala vynikající výsledky a umístění, což je i známkou úrovně výuky na této škole. Za tyto výsledky a přípravu žáků děkuji
ještě jednou touto formou pí.uč. Ritě Ryndové a Mgr. Miluši Venclíkové.
Přehled výsledků jednotlivých žáků:
Monika Psotková - 1.místo „Pískání“ ( Olomouc), 8.místo Celostátní
„Pískání“ (Praha), 2.místo Kvintet (Hranice) Helena Dostálová -2.místo
„Pískání“ (Olomouc), 3.místo Kvartet ( Hranice) Eva Mizerová - 2.místo
„Pískání“ (Olomouc), 1.místo Kvartet (Hranice), 2.místo Kvartet (krajská soutěž Prostějov) Martina Šindelková - 2.místo Kvintet ( Hranice)
Kateřina Lučanová - 2.místo Kvintet (Hranice, 2.místo Kvartet ( Krajská
soutěž Prostějov) Kateřina Berčíková - 2.místo Kvintet (Hranice)
Veronika Blablová - 1.místo Kvartet (Hranice), 2.místo Kvartet ( krajská
soutěž Prostějov) Marek Rynda - 1.místo Kvartet (Hranice), 2.místo Kvartet ( Krajská soutěž Prostějov) Karolína Látalová - 1.místo Kvartet ( Hranice) Adéla Kozáková - 3.místo Kvartet (Hranice) Kateřina Kondrusevová - 3.místo Kvartet (Hranice) Jana Trávníčková - 3.místo Kvartet (Hranice) Lubor Horák, František Sehnalík, Kamila Koláriková se zúčastnili
celostátní klavírní soutěže Dvořákův Lipník.

Poděkování
19. srpna 2001 při sečení obilí mezi Kojetínem a Uhřičicemi objevil pan
Miloslav Halenka z Polkovic hnízdo motáka pochopa se dvěma mláďaty.
Protože obsečené hnízdo bylo v terénu velmi nápadné a mláďatům, která
nebyla vzletná, hrozilo nebezpečí likvidace některým predátorem, odebral je z hnízda a dva dny se o mláďata vzorně staral. Poté oznámil tento
nález na MěÚ Kojetín. Obě mláďata pak byla předána do stanice pro
záchranu dravců v Bartošovicích na Novojíčinsku, odkud budou po dochování odbornými pracovníky vypuštěna zpět do volné přírody. Za tento chvályhodný čin patří panu Halenkovi i jeho rodině poděkování.
Odebrání mláďat z hnízda je možné pouze v těchto případech, kdy hrozí
nebezpečí, že hnízdění bude neúspěšné. V ostatních případech je nejlepší
nalezené hnízdo ponechat péči ptačích rodičů.
Ing. Jiří Šírek

Petr Vacek
ředitel ZUŠ Kojetín
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Týden knihoven
Již tradičně na podzim, tentokrát v týdnu od
8. do 13. října 2001 probíhá celostátní akce
Týden knihoven. Městská knihovna v Kojetíně
připravila na tento týden řadu akcí. Po celý týden budou probíhat exkurze žáků základních
škol a gymnázia do knihovny, v dětském oddělení jsou pro děti připraveny zajímavé soutěže.
Kromě toho budou moci čtenáři z řad dětí v
pondělí, úterý a středu využít počítače pro uživatele Internetu a v oddělení pro dospělé čtenáře si vyzkoušet řadu multimediálních encyklopedií (tématicky zaměřených na techniku,
přírodu, hrady a zámky, historii módy, dopravní značky, souhvězdí, hrdiny antických bájí).
Ve čtvrtek 11. října navštíví knihovnu paní
PhDr. Zdeňka Tomášková, která v besedě „Vy-

právění o Petru Bezručovi“ přiblíží studentům
gymnázia netradičním způsobem osobnost významného českého básníka, jehož osobně znala. Díky své profesi psycholožky o něm umí také
velmi poutavě hovořit.
Zájemci z řad seniorů mohou - po předchozí
telefonické domluvě - využít nabídku bezplatného školení k Internetu. Nabídka platí pro dny
čtvrtek a pátek.
Po celý týden v obou odděleních opět vyhlašujeme čtenářskou amnestii, čtenáři obou oddělení budou v tomto týdnu osvobozeni od placení upomínacích poplatků. Nově se přihlašující čtenáři budou mít možnost bezplatného
půjčování do konce roku 2001.
Hana Divilová, Městská knihovna

Svatební vizážistický servis

Vizážista, tvor neznámý...?
Přesto, že se o nás vizážistech hovoří stále
častěji, setkávám se s tím, že veřejnost přesně
neví, co od nás může očekávat. Lidé mají bohužel představu, že klienta nejdříve podrobíme
zdrcující kritice a potom z něj uděláme jiného
člověka bez ohledu na jeho osobnost a peněženku. S tímto názorem se setkávám velmi často. Zřejmě na základě neblahých zkušeností
těch, kteří narazili na tzv. kolegy, kteří parazitují na tomto oboru s vidinou snadného zisku.
Dobrých vizážistů je naštěstí dost, ale tito podnikavci kazí dobré jméno naší profese. Mám
svoji práci ráda a jsem toho názoru, že spokojenost klienta je na prvním místě. Proto chci
přispět radou, jak si vybrat svého vizážistu.
Dobrý vizážista si s vámi nejprve pohovoří a
vyslechne vaše požadavky. Seznámí vás s rozsahem a cenou svých služeb. Nic nezakazuje,
nic nenařizuje. Společně s klientem se snaží najít
přijatelný kompromis, aby výsledek odpovídal
životnímu stylu, dané příležitosti a osobnosti
nositele. Musí umět dobře nalíčit, ale nejen to.

Dokáže poradit s oblečením, barevným laděním a vhodnými doplňky. Je zcela samozřejmé, že vás naučí vše, co budete v praxi při péči
o svůj vzhled potřebovat.
Co vám vizážista může nabídnout:
- tvorba nové image
- konzultace líčení
- určení barevného typu
- stylové a barevné doladění šatníku
- vstup do nového zaměstnání
- přijímací pohovor
- slavnostní příležitosti ( svatby, plesy,
bankety ...)
- důležitá obchodní jednání
- fotografování
- tvorba fotobooku modelky
- líčení manekýn na přehlídky.
Jedním ze způsobů, jak se vyhnout neprofesionalitě, je využívat služeb Asociace vizážistů a
stylistů ČR. Jde o sdružení profesionálů, které
si klade za cíl udržování a rozvíjení profesní úrovně svých členů. Eva Zonková, člen AVS - ČR

Geopatogenní zóny a náš život
Velmi často se setkávám na přednáškách s
názorem, že patogenní zóny je problém, když
nemůžeme spát. A proto si lidé myslí, že když
spí dobře, nemají žádné problémy. Skutečnost
je jiná. Například pokud jde nějaká zóna v oblasti hlavy, tak opravdu dochází k poruchám
spánku, ale v mnohých případech tato zóna
jde přes jinou část těla a tento člověk bude spát
dobře. Jako např. přes pánev. U žen tak velmi
často dochází k ženským problémům, zvláště
problémy s otěhotněním a donošením dítěte.
proto je velmi důležité preventivně ověřovat
dům, který chci stavět nebo byt, který kupuji,
zda není zdraví škodlivý. V opačném případě
mohou nastat takové problémy, že ne vždy je
možné tuto situaci vyřešit k plné spokojenosti.
Např. i v okrese Uherské Hradiště jsou určité
lokality pro stavbu domu nevhodné.
Chtěl bych také poukázat na vaši práci. Je
důležité, aby i kanceláře byly vhodně rozmístě-

ny. V praxi jde mnohdy o úpravu, která ani
nenaruší charakter kanceláře. Mám mnoho
případů a mohu vzpomenout např. Obecní úřad
ve Žlutavě, okres Zlín. Při měření kanceláře byla
zjištěna velmi silná Hartmannova zóna, která
se křížila v rohu místnosti, kde byl stůl s počítačem. Tento počítač při instalaci začal být velmi
poruchový a po přemístění do dobrého místa
se tato situace okamžitě vyřešila. Všichni však
zapomněli, že u tohoto počítače seděla pracovnice, která měla vážné zdravotní problémy.
Uvědomte si, že v posteli člověk tráví v průměru sedm hodin denně a v kanceláři deset i více
hodin.
Josef Ulehla, Inf. 0602/707 953
Přednáška s názvem GEOPATOGENNÍ
ZÓNY A NÁŠ ŽIVOT se uskuteční v
pondělí 15.října 2001 v 18.00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.
!PŘIJĎTE, POKUD VÁM NENÍ
LHOSTEJNÉ VAŠE ZDRAVÍ !
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-konzultace při výběru šatů
- stylové a barevné sladění oblečení
ženicha s nevěstou
- výběr vhodných doplňků
- barevné sladění líčení, šatů a kytice nevěsty
- spolupráce s kadeřnicí při výběru barvy a
stylu účesu nevěsty
- asistence při fotografování v ateliéru
Cena je závislá od rozsahu poskytovaných služeb.

Eva Zonková-poradenská činnost v oboru
životního stylu a rozvoje osobnosti. Řádná
členka Asociace vizážistů a stylistů ČR.
tel.: 0641/763040, 0606/492731

POSKYTNU
VÝHODNOU
FINANČNÍ PŮJČKU
DO 200.000,- Kč
tel.: 0606/ 319 053
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín informuje ...
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2001/2002

PŘEDŠKOLÁCI A MLADŠÍ ŠKOLÁCI
SLUNÍČKO
GYMNASTIKA
KLUBÍČKO PŘEDŠKOLÁCI (VŠESTRANÝ)
KERAMIKA
KVÍTKO výtvarný od předškol.věku
SPOLEČENSKÉ VĚDY A ESTETIKA
AEROBIC
ANGLIČTINA
COUNTRY TANCE
„LUCKY WHILE „
DIVADELNÍ KROUŽEK
HANĎÁK
(KROUŽEK S VÝTVARNÝM A RUKODĚLNÝM
KERAMIKA
KERAMIKA
KL. SPRÁVNÝCH HOLEK
NĚMČINA
PENELOPE -TANEČNÍ
„SO-LA-SI-DO“-SBOR ZPĚV
PŘÍRODOVĚDA
RYBÁŘI - ZAČÁTEČNÍCI
RYBÁŘI - POKROČILÍ
ŠLAPETO
(ZIMNÍ I LETNÍ TURISTIKA)

FOLKLORNÍ
OD 1.TŘÍDY
OD 1.TŘÍDY
OD 1.TŘÍDY (TANEČNÍ)

(7.- 9. TŘÍDA)
(OD 3. TŘÍDY)
(OD 3. TŘÍDY)
COUNTRY TANEČ. SK.
(OD 2. TŘÍDY)
(OD 5.TŘ.)
ZAMĚŘENÍM)
(ZAČÁTEČNÍCI)
(POKROČILÍ)
(OD 3. TŘÍDY)
(OD 3.TŘÍDY)
(OD 6.TŘÍDY)
(OD 3.TŘÍDY)

(OD 3. TŘÍDY)
(OD 5.TŘÍDY)

SPORT
KOŠÍKOVÁ MLADŠÍ
KOŠÍKOVÁ STARŠÍ
MÍČOVÉ HRY ML.
MÍČOVÉ HRY ST.
ODBÍJENÁ DÍVKY
STOLNÍ TENIS
ŠACHY

(OD 5. TŘÍDY)
(OD 7. TŘÍDY)
(3.- 5. TŘÍDA)
(6.- 9. TŘÍDA)
(6.- 9.TŘÍDA)
(OD 3.TŘÍDY)
(OD 3.TŘÍDY)

TECHNIKA
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ

(3. TŘÍDA)
(5.- 6. TŘÍDA)
(6.- 9. TŘÍDA)
(OD 3.TŘ.)

ČINNOST PRO VOLNÝ ČAS
AKCE PRO CELOU RODINU: VÝLETY, SOUTĚŽE, TÁBORY, POSEZENÍ, DIVADLA KLUB MAMINEK: PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ MAMINEK
S DĚTMI MINIPOSILOVNA KLUBOVÉ VEČERY PRO MLÁDEŽ SPONTÁNNÍ= NEOGANIZOVANÁ ČINNOST V PROSTORÁCH MĚDDM
NOVINKY:
1. pro děti předškolního KLUBÍČKO (sport, rukoděl.činnost, hry, soutěže, výlety...)
2. pro děti předškolního a ml.škol.věku VÝTVARNÝ KROUŽEK
3. pro děti od 2.třídy KURZ SEBEOBRANY
4. pro děti od 3.třídy ŠACHY
5. pro mládež a dospělé: KURZ PRÁCE NA PC, KURZ PRÁCE S KERAM.HLÍNOU
6. pro rodiče s dětmi „KLUB MAMINEK“ vždy ve čtvrtek od 16.00 hod. MěDDM- Mat.škola Masarykovo náměstí 52, Kojetín
7. ŠLAPETO“ -zimní a letní turistika pro děti i rodiče.
8. MINI-POSILOVNA v provozu každý den od 13.00 hod. do 19.00 hod. (možnost po domluvě navštívit i v dopoledních hodinách)
Kluci a holky,
prožíváte mnoho času na „ulici“ nebo v parku, popřípadě čekáte na autobus? Máte možnost využít klubovnu na MěDDM (zahrát si stolní hry,
napsat úkoly nebo si jen tak „poklábosit“ s kamarády v klubovně, zahrát si stolní tenis, ringo, kroket na zahradě.
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Středisko Junáka 714.03 Kojetín - letní tábor
Na letošní prázdniny připravilo naše středisko
letní tábor v termínu od 9. do 19. července na
chatě u Týna nad Bečvou. Nejednalo se však o
klasický skautský tábor. Účast na táboře jsme
nabídli i neskautské veřejnosti, která tvořila většinu. Přihlásili se zájemci i odjinud než z Kojetína.
Během tábora jsme chtěli přiblížit účastníkům
velké postavy z našich dějin. Tak se postupně
setkávali s kupcem Sámem, bratry Konstantinem a Metodějem, knížetem Václavem, Karlem IV. a Jiřím z Poděbrad. Však také na závěr
tábora proběhlo několik dramatických vystoupení - scének, které čerpaly náměty právě u
historických postav.
Účastníci si vedli táborové deníky, do kterých
dostávali pamětní kartičky k historickým postavám, části obrázku za úklid, diplomky. Na část
tábora se mohli stát tajným dobrým skřítkem
někomu jinému. Nechyběl výlet na Helfštýn,
bojová hra ani noční stezka a další.
Nejen účastníkům tábora nabízíme členství v
oddílech našeho střediska.
-LO-

Nebuďme lhostejní
Jistě nejsem sama, kdo si všiml výskytu opuštěných psů, kteří se pohybují v našem městě i v
jeho okolí. Vždy jsem měla snahu pomoci opuštěná zvířata bez domova, tepla a potravy
se sama o sebe nepostarají. Jednala jsem osobně s představiteli městské policie, kteří mě poslali za starostou města. Ten mi sdělil, že psí

útulek je v plánu a s jeho výstavbou se má začít
v nejbližší době. S touto odpovědí jsem se v
této situaci nemohla spokojit a zjistila jsem dále,
že podle zákona je, cituji : „nalezenou věc obecní úřad povinen převzít a ponechat ve svém
opatrování vždy, i když k nálezu nedošlo v jeho
územním obvodu“, konec citátu.
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Jen malý příklad na závěr - představ si sám
sebe, čtenáři, že bys byl bez důvodu vypovězen
ze svého domova a byl bys ponechán osudu
pozvolného umírání hlady, ubližování od dalších lidí a nevěděl bys proč.
Snažme se pomoci. Někdy stačí pro začátek
dobrá vůle.
-joch-
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Ze sportu
STOLNÍ TENIS TJ SOKOL KOJETÍN PŘED ZAHÁJENÍM SOUTĚŽÍ 2001-2002
Stolní tenis bude mít v letošních soutěžích jako v minulém roce 3
družstva dospělých. První družstvo postoupilo do oblastního přeboru
olomouckého kraje. Je to návrat do vyšších soutěží, ve kterých hrával
oddíl před 30 lety.
„A“ družstvo bude hrát oblastní přebor s těmito soupeři: SK Přerov
„C“, Sigma Hranice „A“ a „B“, Spartak Lipník, Sokol Buk - loňský
účastník divize. Z okresu Olomouc jsou družstva Sokol Neředín „C“ a
„D“, Sokol Šternberk a Sigma Lutín „B“ a z okresu Šumperk Sokol
Nový Malín a Sp. Mohelnice. Ve dvojici s naším oddílem hraje Technoplast Chropyně - okres Kroměříž.
Soutěž se hraje ve dvojicích vždy v sobotu v 10 hod. a 15 hod. Náš
oddíl začíná soutěž v sobotu 29.9. dvojzápasem se Sokolem Nový Svět
Olomouc a Sokolem Neředín „C“ v 20 hod. a 15 hod. v naší herně.
Pro tuto soutěž má oddíl tyto hráče: ing. Luděk Vrtěl - vedoucí družstva, Bohdan Malý, Jiří Kilhof, Vlastimil Orság a družstvo je doplněno
ještě dvěma hráči, kteří k nám přestoupili ze Sokola Tovačov a to Otáhal Vlastimil a Zdeněk Palčík. Bude to velmi náročná soutěž, ale doufáme, že se nám podaří v soutěži udržet.
„B“ družstvo rovněž postoupilo do okresního přeboru I.třídy, kde bude
hrát s oddíly Sp. Lipník a Sokol Dřevohostice „A“ - ti sestoupili z oblastního přeboru, dále Sp.Lipník „C“, Přerov „D“ a „E“, Brodek, Milotice,
Tovačov, Loučka, Opatovice a ŠSK Hranice. Pro tuto soutěž počítá
CELKY FOTBALISTŮ SLAVOJE KOJETÍN JSOU V SOUTĚŽÍCH NA 1.MÍSTĚ
„A“ mužstvo Slavoje má po 7 letech suverénní sérii vítězství, bez ztráty bodu. Také mužstvo „B“ Slavoje vede OS sk. A a rovněž žáci, kteří
všechna utkání vyhráli při skóre 25 : 0.
Okresní přebor mužů:
SOKOL LOBODICE - SLAVOJ KOJETÍN 1 : 4 ( 1 : 2 )
4.kolo - další derby utkání tentokrát s Lobodicemi, vyznělo jednoznačně pro hosty. Slavoj soupeře převyšoval po všech stránkách - v
kombinaci, technice, pohybu a v zakončení útočných akcí. V první půli
za stavu 2 : 0 si nechal zbytečně vstřelit gól a domácím svitla naděje. Po
změně stran dva vstřelené góly rozhodly o přesvědčivém vítězství hostů.
Góly : M.Zaoral, Miko - 2, Láník.
SLAVOJ KOJETÍN - SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE - 6 : 0 ( 1:0)
5. kolo - Slavoj vstřelil v první čtvrthodině vedoucí gól a to bylo všechno. I když hostům byl vyloučen hráč, nemohl se dostat do tempa a také
vyložené gólové šance si nevytvořil. Teprve po změně stran, dva krásné
góly Marka Zaorala ( dal hattrick) soupeře zlomily a Slavoj pak kraloval.
hráči pak stříleli góly jako na běžícím pásu a hosté si z Kojetína odvezli
debakl. Přesvědčili se tak, že Kojetín vede tabulku okresního přeboru
bez ztráty bodu právem.
Góly : M. Zaoral - 3, Tomšic, Stavinoha, Miko.
SLAVOJ KOJETÍN „A“ - SOKOL ČEKYNĚ - 2:1 (1:0)
6.kolo - soupeř, který v uplynulé sezóně bojoval o postup do I.B třídy
téměř až do posledního kola, nezačal soutěž dobře a pohybuje se v dolní
části tabulky. Přesto v sousedních Kovalovicích zvítězil 4:0. I když Slavoj
si počíná suverénně, přesto se očekával tuhý boj. A vše se nakonec
potvrdilo. V hustém dešti na rozbláceném terénu nakonec Slavoj zvítězil, i když se o výsledek bojovalo až do konce utkání. Hostům byl už v
10.minutě vyloučen hráč, poté Slavoj vstřelil vedoucí gól a tak také
skončil poločas. Po změně stran Slavoj přidal druhý gól a vše se zdálo
jasné. Jenže těsně po vyloučení M.Zaorala hosté snížili a když byl posléze Kojetínu vyloučen další hráč - Lukáš - hosté ožili, ale naštěstí vyrovnat se jim nepodařilo.
Góly : Miko - 2
TATRAN VŠECHOVICE - SLAVOJ KOJETÍN - 2:3
7.kolo - utkání se přikládal velký důraz, neboť domácí ( také nováček
soutěže) mají ve svém kolektivu řadu zkušených hráčů z vyšších tříd.

družstvo s těmito hráči : fluktuanti z „A“ družstva Kilhof Jiří, Orság
Vlastimil a dále Štrunc Jaroslav, Florián Miroslav, Zitka Tomáš a Zitka
Jan. „B“družstvo zahajuje soutěž 30.9. v Lipníku s „B“ družstvem.
„C“ družstvo bude hrát okresní přebor II.třídy a bude hrát s oddíly :
Sokol Buk „B“ a VLS Lipník - sestoupili z OP I.třídy, Brodek „B“,
Dřevohostice „B“, Lipník „D“, Tovačov „B“, SDH Hlinsko, Sokol Jezernice, SK Přerov „F“, Opatovice „B“ a Sigma Hranice „C“. Pro toto
družstvo jsou k dispozici tito hráči: MVDr. Frühbauer Oldřich, Vilém a
Jakub, Sanitrník Dalibor, Prokeš Lukáš, Pištělák Martin, Odehnal Jakub, Rumplík Martin a fluktuanti z „B“ družstva Zitka Tomáš a Jan.
„C“ družstvo sehraje zahajující utkání s VLS Lipník 30.9. v naší herně. Kromě družstev dospělých se budou zúčastňovat bodovacích turnajů také žáci a dorostenci. Tréninky mládeže se konají za vedení manželů
Štruncových každé pondělí a středu.
Rozpis utkání na měsíc říjen:
7.10. neděle 15.00 hod. Sokol Kojetín „B“ : Lipník „C“
14.10. sobota 15.00 hod. Kojetín „C“ : Tovačov „B“
20.10. sobota 10.00 hod. Kojetín „A“ : SK Přerov „C“
15.00 hod. Kojetín „A“ : Neředín Olomouc „D“
21.10. neděle 15.00 hod. Kojetín „B“ : Dřevohostice „A“
28.10. neděle 15.00 hod. Kojetín „C“ : Sigma Hranice „C“
29.10. sobota 10.00 hod. Kojetín „A“ : Neředín Olomouc „C“
15.00 hod. Kojetín „A“ : Nový Svět Olomouc
30.10. neděle 15.00 hod. Kojetín „C“ : Voj.lesy Lipník
Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

Slavoj ale opět potvrdil svou suverenitu a dokázal i v tomto těžkém
utkání na hřišti soupeře zvítězit. V tabulce je bez ztráty bodu na 1.místě.
TJ SLAVOJ KOJETÍN
hraje v měsíci říjnu 2001 na Stadionu Morava tato utkání OP :
7.10. sobota
Žáci
13.15 hod.
TJ Slavoj Kojetín : Sokol Bochoř
7.10. sobota
Muži „B“
15.30 hod.
TJ Slavoj Kojetín : Sokol Polkovice
14.10. neděle
Dorost
13.00 hod.
TJ Slavoj Kojetín : FK Kozlovice
14.10. neděle
Muži „A“
15.30 hod.
TJ Slavoj Kojetín : Sokol Pavlovice
21.10. sobota
Žáci
12.45 hod.
TJ Slavoj Kojetín : Sokol Újezdec
21.10. sobota
Muži „B“
15.00 hod.
TJ Slavoj Kojetín : Sokol Újezdec
28.10. neděle
Dorost
11.30 hod.
TJ Slavoj Kojetín : Union Lověšice
28.10. neděle
Muži „A“
14.00 hod.
TJ Slavoj Kojetín : Sokol Býškovice
-mn-

Roman Matějka a přípravka kojetínského Slavoje
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TJ Ingstav Kojetín - oddíl rychlostní kanoistiky
Vážení příznivci vodního sportu,
po roční odmlce se Vám chceme opět připomenout. V loňském roce jsme Vás informovali o obnovení konání Moravského poháru - memoriálu
K. Fojtácha, který je pevně spojen s historií vodního sportu v Kojetíně.
V letošním roce se konal dne 15. 9. 2001 již 43. ročník těchto závodů v příjemném prostředí kojetínské loděnice. Po úspěšném loňském
ročníku se zúčastnilo více sportovních oddílů, a to z Kojetína, Olomouce, Hranic, Přerova, Frýdku - Místku, Ostrožské Nové Vsi, Brna, Prahy a
silného konkurenta ze zahraničí - slovenského oddílu z Trenčína. Tak velká účast nás potěšila, a to zejména proto, že zde byli měřit síly i závodníci,
kteří reprezentovali v letošním roce Českou republiku na mistrovství světa juniorů v kanoistice pořádané v Brazílii.
Více než 120 závodníku z 9-ti startujících oddílů soutěžilo ve 23 jízdách a 6-ti věkových kategoriích.
V této silné konkurenci nejlépe reprezentovali náš oddíl tito závodníci:
Kategorie:
Mini kajak - MK1 - benjamínky 2000 m - 2. místo Marie Braunerová
Kajak - K2 - muži 5000 m - 3. místo Lubomír Machala - Zdeněk Hruboš
Kanoe - C2 - muži 5000 m - 3. místo Jan Válek - Tomáš Janoušek (Dukla Praha)
Všichni úspěšní závodníci byli oceněni za své sportovní výkony diplomy a věcnými cenami, kterými nás sponzorovali Město Kojetín, Lékárna U
Zlatého lva, Katos Kojetín a Tabák Koukolová. Závodníkům předával ceny místostarosta Města Kojetín ing. Jiří Šírek, kterému tímto děkujeme.
Tyto závody byly příjemnou sportovní tečkou letošní sezóny, která je pro náš oddíl zvlášť významná, protože vrcholí oslavy 50. výročí založení
oddílu, které uzavřeme dne 17. 11. 2001 reprezentačním vodáckým plesem v kojetínské sokolovně.
Za výbor oddílu, Robert Brauner

TJ SOKOL KOJETÍN - ODDÍL VOLEJBALU
hraje v měsíci říjnu 2001 v areálu Sokolské zahrady
vždy v 10.00 hod. a 13.00 hod.
tato utkání :
6.10.
sobota
Ženy
TJ Sokol Kojetín : TJ Litovel
13.10.
sobota
Ženy
TJ Sokol Kojetín TJ Hodolany

TJ SOKOL KOVALOVICE
hraje v měsíci říjnu na hřišti TJ Sokol Kovalovice
tato utkání
21.10.
neděle
mladší žáci 12.45 hod.
TJ Sokol Kovalovice : Miškovice
21.10.
neděle
Muži
15.00 hod.
TJ Sokol Kovalovice : Říkovice
28.10.
neděle
mladší žáci 10.00 hod.
TJ Sokol Kovalovice : Roštění
- 13 -
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Společenská kronika
Kam za kulturou

Blahopřání

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
SRDEČNĚ ZVE NA...

Dne 8.září 2001 oslavili zlatou svatbu manželé
Věra a Otto HANDLOVI z Kojetína.

- koncert Květy paní operety, který se koná v pátek dne
12.října 2001 ve 20 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Vstupné : 50,- 40,- 30,- Kč.
- přednášku Geopatogenní zóny a naše zdraví, která
se koná v pondělí 15.října 2001 v 18.00 hodin v sále Sokolovny Kojetín,
- víkendovou klasickou pohádku pro děti Pták Ohnivák a liška Ryška, která se koná v sobotu 20.října 2001
ve 14.30 hod. v sále Sokolovny Kojetín.
Vstupné : 20,- Kč

BLAHOPŘEJEME!

- zájezd do Vídně s návštěvou vídeňských muzeí, který - Módní přehlídku PODZIM - Společenské odívání,
se koná dne 26.října 2001. Odjezd v 6.00 hod. z Masary- která se koná v pondělí 29.října 2001 v 19.30 hod. v sále
kova náměstí Kojetín, cena zájezdu 320,- Kč.
Sokolovny Kojetín.
- Přihlášky a bližší informace na MěKS Kojetín,
Vstupné : 40,- Kč
tel. 0641/762046.

Uplynulé léto připomíná žluťásek na květu vrbice
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