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Kojetínský zpravodaj

Z jednání Rady města
Rada města Kojetín se na svém listopadovém zasedání,
které se konalo tentokrát v prostorách Základní školy Svatopluka Čecha, zabývala mimo jiné touto problematikou:
* V úvodu jednání, na základě doporučení dílčí inventarizační komise,
shlédla prostory bývalého kina Haná a konstatovala, že budova je ve
velmi špatném technickém stavu.I přes veškerá provedená zabezpečovací opatření se stává tato budova terčem neustálých vloupání, poškozování a znehodnocování. Přestože se objevilo během roku několik zájemců o koupi tohoto objektu, po jeho shlédnutí však od záměru
odstoupili. Město nemá pro tento objekt využití a nemá ani volné
finanční prostředky na jeho rekonstrukci. Proto schválila zveřejnění
prodeje této nemovitosti.
* Rada projednala předložený návrh rozpočtu města na rok 2002. Vzhledem k tomu, že v návrhu převažovala výdajová část nad příjmovou,
uložila rada Komisi pro přípravu rozpočtu dopracovat tento návrh
tak, aby byl na prosincové zasedání rady předložen téměř vyrovnaný
rozpočet.
* Rada vzala na vědomí informace odboru majetku a investic města
o výkonu trestu obecně prospěšných prací. Jde o obecně prospěšné
práce, které jsou vykonávány občany, kterým byl uložen tento alternativní trest a byli odsouzeni k odpracování určitého počtu hodin ve
prospěch města. V letech 2000 - 2001 tento trest odpracovalo pět
občanů, další čtyři k jeho výkonu dosud nenastoupili. Takto odsouzení občané vykonávají veřejně prospěšné práce prostřednictvím společnosti Technis Kojetín.
* Rada projednala žádost ředitele Zvláštní školy Kojetín o zproštění
úhrady nájmu za 2.pololetí letošního roku vzhledem k tomu, že nemá
dostatek finančních prostředků na jeho úhradu. Rada města nesou-

hlasila s prominutím úhrady nájmu a uložila starostovi města, ve spolupráci s ředitelem Zvláštní školy v Kojetíně, jednat s odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje ve
věci úhrady předmětného nájmu.
* Rada souhlasila se zveřejněním prodeje uvolněného bytu první kategorie, o velikosti 1+3, ve Sladovní ulici 339 a se zveřejněním pronájmu části pozemku p.č. 5751/1 o výměře 48 m2 v Blanské ulici.
Současně schválila pronájem bytu čtvrté kategorie v ulici Padlých
hrdinů 974, panu Vladislavu Gogovi.
* Stanovila s účinností od 1.1.2002 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů /likvidace odpadů/ v částce 360,- Kč za jednoho poplatníka.
* Rada odvolala na vlastní žádost z funkce člena Komise péče o rodinu
a dítě slečnu Radku Kováčovou. Novou členkou této komise jmenovala paní Vlastu Bartákovou a zapisovatelkou této komise slečnu Petru Pospíšilovou, DiS.
* Rada schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou
MYFA Olomouc s.r.o. na zřízení 6 kusů vpustí v ulici Tyršova za cenu
47.250,- Kč.
* Rada vzala na vědomí rezignaci Ing. Aloise Nehody na mandát člena
Zastupitelstva města Kojetín a prohlásila Ing. Bohumila Rádla za
člena Zastupitelstva města Kojetín.
* Rada souhlasila se jmenováním paní Marty Mikundové do funkce ředitelky Školní jídelny Kojetín, s účinností od 1.1.2002.
* V závěru jednání schválila změnu termínu konání rady města a zastupitelstva. V prosinci se uskuteční zasedání rady města v pondělí dne
3. 12. a zasedání zastupitelstva města v úterý dne 11. 12.2001.
Jiřina Páleníková,tajemnice MěÚ

Opravy komunikací v Kojetíně
Stav silnic II. a III. třídy, to znamená těch, o které se prostřednictvím Správy a údržby silnic (SÚS)
staral do 1. 7. letošního roku stát
a nyní jsou v majetku a správě Olomouckého kraje, ale i místních
komunikací, kterých je v Kojetíně
většina, není dobrý. Právě tyto
komunikace jsou však nejvíce využívány těžkou dopravou - nákladními automobily projíždějícími Kojetínem ve směru na Přerov, Olomouc, Kroměříž a Brno.
V roce 1999 jsme s řediteli SÚS
Přerov Ing. Barošem a Vodovodů
a kanalizací Přerov Ing. Dundálkem
dohodli společný postup oprav
nejvíce zatížených vozovek a současně i opravy a pročištění kanalizace a vpustí, protože by zřejmě
nemělo význam opravovat komunikace bez předchozí údržby kanalizací. Díky tomu mohly být v roce

2000 opraveny povrchy silnic v ulicích Přerovské a Palackého a dílčí
oprava dlažby na Masarykově náměstí. Důkladnou opravu dále provedla firma STRABAG Olomouc na
křižovatce s Olomouckou ulicí, která byla v havarijním stavu a současně jsme začali připravovat generální
opravu ulice Svatopluka Čecha. Byla
zpracována projektová dokumentace a na základě dobré přípravy a
pomoci poslance parlamentu p.
Kapouna jsme s spolu s ředitelem
SÚS Přerov uspěli na ministerstvu
dopravy při jednání o účelové dotaci a mohla tak být provedena oprava silnice vedoucí kolem tří kojetínských škol za 6,5 milionu Kč a opravená 26. 11. 2001 oficiálně předána do užívání. Z rozpočtu města byla
dofinancována oprava chodníků a
nájezdů do ostatních ulic.
Přes značné problémy při sesta-

vování rozpočtu města na rok
2002 a nedostatku finančních prostředků na investiční akce chceme
zajistit v příštím roce opravy dláždění místních komunikací v ulicích
Havlíčkova a Tyršova a docílit výrazného zlepšení průjezdnosti a
vzhledu těchto frekventovaných
komunikací.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOJETÍN
V úterý 11. 12. 2001 v 15:00 hodin se v obřadní síni Městského úřadu Kojetín uskuteční 23. zasedání
Zastupitelstva města Kojetín. Na programu mimo jiné bude :
- návrh rozpočtu města na rok 2002
- stav v přípravě a realizaci investic za rok 2001
- nakládání s majetkem města
- zpráva o činnosti společnosti Technis Kojetín s r. o.
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V nejbližším období dopracuje
odbor výstavby, životního prostředí a dopravy souhrnnou zprávu
o stavu všech komunikací na území města tak, aby mohl být zpracován dlouhodobý plán oprav
a údržby vozovek a chodníků místních i krajských komunikací.
Ing. Mojmír Haupt, starosta města

Upozornění občanům:
V pondělí dne
31.prosince 2001 bude
Městský úřad Kojetín
pro veřejnost uzavřen
a to z důvodu čerpání
řádné dovolené.
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Informace pro občany
INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍCH PŮJČEK NA OPRAVY, MODERNIZACI A ROZŠÍŘENÍ BYTOVÉHO FONDU.
Město Kojetín v zájmu pomoci vlastníkům obytných budov a bytů
vyhlašuje výběrové řízení na poskytování účelově vázaných úvěrů určených na opravy a modernizaci obytných domů a bytů v roce 2002. Dále
na poskytování úvěrů při zřízení nové bytové jednotky (půdní vestavby a
nástavby).
Žadatelem o poskytnutí účelově vázaného úvěru může být fyzická nebo
právnická osoba vlastnící obytnou budovu nebo byt na území katastru
Kojetín, Popůvky a Kovalovice.
Půjčku lze poskytnout do maximální výše 500.000,- Kč na jednu bytovou jednotku. Úrok se poskytuje s úrokovou sazbou 3% a dobou splatnosti 5 let. Půjčku lze čerpat do 1 roku od uzavření smlouvy o půjčce.
Vrácení půjčky je zajištěno ručením dvou fyzických osob starších 18
let a směnkou. Měsíční příjem ručitele musí být vyšší než je 1,7 násobek
zákonem stanovené minimální měsíční mzdy. Ručitelem nemůže být
důchodce.
Půjčka od 150.000,- Kč výše bude navíc zajištěna zřízením zástavního
práva k nemovitosti, na kterou bude půjčka čerpána.
Termín na podání žádosti je stanoven od 2.1. do 15.2.2002.
Podrobnější informace budou zájemcům poskytnuty na odboru majetku
a investic města MěÚ Kojetín, kde obdrží i formulář žádosti o úvěr.
PŮJČKY Z FONDŮ ROZVOJE BYDLENÍ
I. Obecně
1. Fond rozvoje bydlení - zřízený v roce 1994 (dále jen FRB) Půjčky z
FRB slouží k poskytování půjček subjektům podílejícím se na programu zvelebení bytového fondu, životního prostředí a vzhledu města.
2. Povodňový fond rozvoje bydlení - zřízený v roce 1997 (dále jen PFRB)
Půjčky z PFRB jsou poskytovány v zájmu poskytnutí pomoci vlastníkům
obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou, určených na opravy takto poškozených budov a bytů a na opravy městského bytového fondu poškozeného živelnou pohromou - záplavou. Mimo
to též na poskytnutí účelově vázaných půjček vlastníkům obytných budov a na jejich opravu a na opravu městského bytového fondu.
II. Kdo může požádat o půjčku z FRB a PFRB
Žadatelům účelově vázaných půjček FRB a PFRB může být fyzická nebo
právnická osoba vlastnící obytnou budovu nebo byt v katastrálním úze-

mí Kojetín, Popůvky a Kovalovice.
III. Co potřebujete vědět a předložit
1. Harmonogram termínů je vždy zveřejněn od prosince roku předcházejícího roku, ve kterém se půjčky poskytují a to na úřední tabuli, v
Kojetínském zpravodaji, Infostudiu a internetu.
2. Půjčku si můžete zažádat na závazném formuláři, který obdržíte na
odboru majetku a investic města MěÚ Kojetín vždy od prosince předchozího roku, ve kterém se budou půjčky poskytovat.
3. Žádost o půjčku musí obsahovat zejména:
- jméno a příjmení žadatelů, popřípadě právnické osoby s uvedením
statutárního zástupce,
- adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby,
- označení obytné budovy nebo bytu, na který je podána žádost o poskytnutí půjčky (umístění budovy, číslo popisné, číslo parcely),
- doklad o vlastnictví - výpis z listu vlastnictví vydaný příslušným katastrálním úřadem ne starší 1 rok,
- stavební povolení (s vyznačením nabytí právní moci nebo vzdáním se
práva odvolání) nebo ohlášení stavebních úprav - vydá stavební úřad,
- předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je půjčka žádána s
orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty,
- přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, při kumulaci více
půjček je třeba popis provést odděleně,
- požadovaná výše půjčky,
- záruky.
IV. Správní poplatek
Za podání žádosti o půjčku se neplatí.
V. Kdo rozhodne o poskytnutí půjčky a zda se lze odvolat
O výběru žadatelů o poskytnutí půjčky rozhodne zastupitelstvo města,
proti výsledku výběrového řízení se nelze odvolat, výsledky výběrového
řízení budou zveřejněny na úřední desce městského úřadu.
VI. Kde získáte bližší informace
MěÚ Kojetín, odbor majetku a investic města.

Změna platnosti varovných signálů CO
V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, § 7 odst. 2 písm. f), rozhodl ministr vnitra svým pokynem
ze dne 30. října 2001 změnit platnost varovných signálů CO, které jsou
vyhlašovány prostřednictvím sirén. Jejich současný počet a rozdílný význam pro chování obyvatelstva v míru a za válečného stavu jsou pro
vnímání obyvatelstva nepřijatelné. Proto sdělujeme, že dnem 1. listopadu 2001 rozhodl ministr vnitra zavést na území České republiky jeden
varovný signál „Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě
nebo vzniku mimořádné události. Současně tímto dnem se ukončuje
platnost dosavadních varovných signálů.
Signál „Všeobecná výstraha“ je vyhlašován, na rozdíl od stálého tónu,
který byl používán dosud, kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.
Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro
vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.
Dosud vyhlašovaný signál „Požární poplach“ zůstává v platnosti a
slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Tento není varovným signálem.

Grafické vyjádření varovného signálu „Všeobecná výstraha“:

Grafické vyjádření signálu „Požární poplach“:

Karel Mrnka
vedoucí oddělení KHPL a ochrany obyvatel
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Informace pro občany
Město Kojetín, okres Přerov
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
oznamuje pronájem
nebytových prostor - garáže č. 3
v ul. Padlých hrdinů v Kojetíně
(za areálem TECHNIS Kojetín spol. s r.o.)
podlahová plocha = 16,5 m2
Občané se mohou vyjádřit k záměru města po dobu 15
dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Bližší informace obdrží zájemci na Městském úřadu
v Kojetíně, odboru majetku a investic města.

Občanské průkazy, kterým končí platnost
k 31.12.2001
Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli
občanského průkazu typu knížka a nemají
v něm vyznačeno státní občanství České republiky, že dnem 31.12.2001
končí jejich platnost.
Vzhledem k tomu, že doba vydání nového
občanského průkazu může činit až 30 dnů,
je třeba požádat o jeho vydání co nejdříve.
- pl -

Ing. Mojmír Haupt v.r., starosta

Zprávy z mikroregionu
Podzim v Uhřičicích
29. září se v Uhřičicích uskutečnilo setkání občanů a rodáků. Šedesát
jubilantů a jejich životních partnerů strávilo velmi příjemné odpoledne
završené koncertem skupiny Family s Pavlem Novákem a tanečním večerem. Pořadatelům v čele s Ing. Orálkem a pí Skřipcovou patří poděkování za vysokou úroveň zajímavé akce.
„V náručí ženy a na koňském hřbetě je ráj na světě“ říká arabské
přísloví. 20. října se v Uhřičicích uskutečnil 15. ročník Hubertovy jízdy.
Padesát koní se svými jezdci a vozataji vyrazilo po malém zpoždění na
polní cesty katastrů Uhřičic a Kojetína, aby absolvovali nejen náročnou
trať, ale i několik soutěží. Králem honu se stal p. Lubomír Turovský
z Lobodic, vavříny z vítězství v dalších soutěžích si odnesli p. Milan Smištík
z Uhřičic za staré pány, MVDr. Zuzana Odložilíková z Kojetína v amazonkách a Veronika Uličná z Výšovic v závodu poníků. Počasí bylo vynikající, atmosféra přátelská a zážitky nepřekonatelné. Večer při taneční
zábavě, již bez čtyřnohých závodníků, se podrobili všichni Hubertovu
soudu, kterému předsedal organizátor jízdy p. Milan Smištík. V časných
ranních hodinách se „koňáci“ rozcházeli s přáním „za rok v Uhřičicích
na shledanou“.
Co bude do vánoc?
7. 12. - mikulášská diskotéka v 16:30 hodin
9. 12. - kabaret pro děti i dospělé ve 14:00 hodin
15.12. - posezení pro starší a dříve narozené ve 14:00 hodin
Zdeněk Tichý, starosta obce Uhřičice

Most přes Bečvu u Troubek v provozu
Na přiložených fotografiích vidíme
vlevo bývalý most přes řeku Bečvu
mezi Tovačovem a Troubkami, který byl v minulých dnech demontován a pro silniční dopravu je využíván nově vybudovaný most (obr.
vpravo), který byl instalován nad tok
Bečvy v červnu letošního roku.
Urychlila se tak doprava nejen mezi
těmito obcemi, ale vzniklo také pozoruhodné stavební dílo, jehož konstrukce je ojedinělá v rámci celé Evropy. Nově vybudovaný most je
možno vyzvednout a umožnit tak
provoz lodní dopravy po Bečvě,
o němž se již mnoho let uvažuje.
J.Š.
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Anketa pro občany
„ KDE BUDETE LETOS TRÁVIT VÁNOCE A SILVESTRA A JAKÉ UDRŽUJETE VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE?“

1. Doma, jako vždycky. Vánoční
tradice a zvyky udržujeme jenom
takové obyčejné.

9. Doma s rodinou a dětmi. Rozkrojíme si jablíčka, pouštíme svíčky po vodě apod.

2. S rodinou. Z vánočních zvyků si
děti rozkrajují jablíčka a děláme si
adventní věnec.

10. Doma. Neudržujeme.

3. Vánoce s rodinou, Silvestr ještě
nevím. Dodržujeme skoro všechny
vánoční tradice, krájíme jablíčka,
posíláme po vodě ve skořápce svíčky. Napsali jsme Ježíškovi dopis o
knížku o dalmatinech, panenku,
domeček a kalhoty. Zdobíme stromeček a díváme se na pohádky.

11. Doma - zdobíme stromeček,
tradiční večeře.

12. Doma - zdobíme stromeček,
smažíme kapra.
4. Doma, neudržujeme.

5. Vánoce doma s rodinou a na
Silvestra budu mít odpolední, tak v
práci a potom asi u známých. Vánoční tradice a zvyky se snažím
udržovat kvůli dětem.

6. Ještě nevím, asi doma. Vánoční
zvyky nijak moc neudržujeme, ale
každý rok upeču vánočku, to je tak
jediné.

13. Jako obligátně doma kvůli práci. Ze zvyků jenom ty základní, stromeček, večeře. S dcerou se chodíme podívat do kostela, i když nejsme věřící. Jinak klasika.

14. Vánoce trávím u dcery.

7. Vánoce doma, Silvestr nevím. Z
vánočních zvyků krájíme jablka,
svíčky ve skořápce pouštíme po
vodě a házíme papučem.

15. Vánoce trávíme doma s rodinou a Silvestra ještě nevím. Vždycky musí být živý stromeček, nesmí
být umělý. Kapr asi nebude kvůli
dětem. Jinak krájíme jablíčka na
hvězdičku a chodíme se podívat do
kostela.

8. Doma, máme malé dítě. Takové ty základní zvyky - krájení jablek
apod. Dcerka si psala Ježíškovi o
vysavač

16. Doma. Tradice a zvyky udržujeme - do vody skořápky se svíčkou, krájíme jablíčka apod.
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Rozhovor s kapelou Divokej Bill
Dnes tu s váma hraje Medvěd
009. Proč je to starší brácha
DB?
Vašek: Je to jednoduchý. Hrají
v něm někteří lidi z DB a Medvěd
hraje už o něco dýl.

Kapela Divokej Bill pochází z Úval u Prahy a vznikla v
roce 1996. Krátce po svém
vzniku prošla „personálními
problémy“ a vypadalo to s ni
bledě, ale kapelník a vůdčí
osobnost skupiny ji opět přivedl k životu. Obnovený Bill
měl první koncert 6. června
1998 a od té doby se mu už
jen daří. K jeho úspěchům
patří nejvyšší ocenění z různých soutěží, a to i z té nejcenější-Jim Beam Rock.

Co dělá Divokej Bill, když
zrovna nedivočí na pódiích?
Všichni: Děláme to, co všichni
normální lidi. Nejsme nijak odlišní
jen tím, že hrajem v nějaký kapele.Jezdíme třeba ha hory, ale už po
pár dnech člověkovi schází si zahrát a říká si, že ostatní teď asi hrajou a pilujou různý nedostatky a já
si tady jen tak sedím a oni budou
lepší než já.

Divokej Bill si zahrál i na našich
největších festivalech jako je Trutnov a Rock for People a konečně
je i tady u nás v Kojetíně.
Ačkoliv měli kluci z kapely plno
práce se zvučením sálu, udělali si
na nás čas a při krátkém odpočinku před koncertem a tak jsme si
s nimi mohli popovídat nejen o jejich hudbě.

No a co poslouchá zbytek kapely?
Vašek: Já poslouchám všechno,
co mi kdo strčí pod nos.

Kluci, mohli byste čtenářům
na úvod skupinu trochu představit?
Vašek: Já hraju na elektrickou
kytaru a zpívám, na akustickou kytaru hraje Roman Procházka, na
bicí Honza Veselý, Martin Pecka
na tahací harmoniku, Honza Bártl
na banjo, Míla Jurač na basu,
Adam Karlík na housle, Štěpán
Karbulka zpívá a tancuje.

Tak jsem to nemyslel. Patříte
sice mezi chlapecké kapely, ale
jste „krapet“ jinýho ražení.
Vašek: Myslím, že jsou to úplně normální kluci, kteří dělaj akorát jinou
hudbu a to je asi tak všechno.

Jakou posloucháte hudbu?
Adam: Korn a hlavně sebe.

No už děláte hudbu nějakej ten
pátek. Máte za sebou dvě alba
(Propustka do pekel, Svatá
pravda). Ale myslíte že se dá
v dnešní době hudbou živit?
Vašek: Určitě jo, ale to není náš
případ. Zkus si těch pár tisíc rozdělit mezi osm lidí a uvidíš.
Děláte teda i něco jinýho?
Vašek: Na nic jinýho než na hudbu mi čas nezbývá.
Takže hudba je pro tebe všechno?
Vašek: V podstatě jo.
Kde se vám nejlíp hrálo?
Vašek a postupně všichni: Asi na
Rock for People. Jo na Rock for
People.

Co třeba říkáš na Lunetic, Damiens nebo jiné chlapecké
kapely?
Všichni: Co tim myslíš? My jsme
přece taky chlapecká kapela.

Teď se zeptám a bude to asi
ta nejčastěji pokládaná otázka.Proč vlastně Divokej Bill?
Všichni: No to je pravda. Tohle
je ta nejčastější otázka jakou dostáváme.
Vašek: No Divokej Bill proto, že
máme v kapele banjo a připadalo
nám to jako nějakej western no a
divocí sme dost.
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Vašek: Sory, ale už budem muset
jít hrát.Měj se a dobře se bav!
Po tom, co jsme si v klidu pokecali, se odebrala se část hrající v Medvědovi 009 na pódium a pořádně to rozjeli. Asi po
hodině si dali kluci pauzu a zakrátko nastoupil na podium
Divokej Bill v celé své kráse.
Zazněly písně jak z nového, tak
z předešlého alba a atmosféra
v sále kojetínské sokolovny byla
víc než skvělá. Všechno ale jednou končí a tak musel skončit i
večer s Divokým Billem. A tak
poslední song, který patřil k
přídavku, zazněl po jedenácté
večerní a Divokej Bill zmizel z
pódia a už se tam ani po bouřlivém potlesku nevrátil.
Závěrem bych chtěl poděkovat
Peťovi Vavříkovi - člověkovi bez
kterého by se tento koncert neuskutečnil a všem, co se na něm
nějak podíleli.
L.Šimek a Z.Němec

Kojetínský zpravodaj
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Významné osobnosti města Kojetína

V galerii výtvarných umělců - významných osobností města Kojetína zaujímá významné místo akad.
sochař STANISLAV HLOBIL, od
jehož narození uplyne 31. prosince 93 let.
Akad. sochař Stanislav Hlobil se
narodil v rodině sochařského mistra Josefa Hlobila. Tak jako šest
jeho bratrů i on se vyučil kamenosochařem. Pracoval u akad. sochaře Julia Pelikána v Olomouci. Práce s kamenem ho přivedla na cestu za krásou a uměním. V letech
1927 - 1928 byl zapsán jako hospitant na sochařsko - kamenické
škole v Hořicích. Poslední přípravou před studiem byla práce v sochařských dílnách Otty Velínského
v Praze. V roce 1935 obdržel od

rektorátu Akademie výtvarných
umění v Praze výjimku z předepsaného vzdělání a byl přijat ke studiu. V roce 1939 studium ukončil
ve speciální mistrovské škole akad.
sochaře a medailéra Otakara Španiela. V témže roce byl také přijat
za člena Sdružení výtvarných umělců moravských
v Hodoníně. Odborné a umělecké vzdělávání mu
umožnili jeho
bratři, především
Jan a Josef
a manželka
Františka, která
plně převzala
starost o rodinu.
Léta fašistické
okupace 1939 1945 byla svízelná pro rozlet nadějného umělce. Ani on neušel totálnímu nasazení v Německu.
Po osvobození v roce 1945 nastal obrat. Renovoval zničené nebo
poškozené sochy, spolupracoval
na expozici města Kojetína na kroměřížské výstavě v roce 1948.
Vytvořil sochu prezidenta Masaryka v nadživotní velikosti. Je autorem také pamětní medaile 3. pěšího pluku Jana Žižky z Trocnova.
Pro svou svědomitost, ukázně-

nost a poctivost v umění byl v roce
1949 pozván k působení na kamenosochařském oddělení Vysoké školy umělecké v Bratislavě, na které
byl v roce 1961 jmenován docentem. Zde působil až do své smrti.
Akad. sochař Stanislav Hlobil
vytvořil několik pozoruhodných
portrétů v sádře,
mramoru i bronzu. Např.:
Božena Němcová
- na několika výstavách získala
ocenění,
Děkan Kvapil portrét pro pamětní
desku
v Mořicích na paměť kněze umučeného fašisty,
Boris Slovák portrét kojetínského rodáka, choreografa Slovenského národního divadla.
V ateliéru Stanislava Hlobila
vzniklo i mnoho děl s náboženskou
tématikou, které jsou neobvyklé
svým pojetím námětu:
Socha sv. Jana Nepomuckého Kojetín, pískovcová socha v životní velikosti,
Oltář v kostele - Horní Bečva,
Chrámový portál - Frýdlant,
Svatá Trojice - sádrový reliéf nad
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hlavním oltářem v Nezamyslicích,
Svatý Cyril a sv. Metoděj - sousoší pro olomouckého arcibiskupa
Prečana,
Svatá Ludevíta - pro klášterní
kapli v Kroměříži.
Četné menší plastiky vytvořil pro
kamenickou a keramickou dílnu
bratra Jaroslava. Byl to např. reliéf sv. Cyril a sv. Metoděj, dále pak
několik Madon s Ježíškem, reliéf
Odpočívající matka, Čtyři roční
období, Husopaska a plakety pro
kojetínský veslařský klub.
V Kojetíně je umístěna Hlobilova socha Zedník, na budově bývalého kina Haná byl reliéf Haná,
který je nyní deponován. Pojetím
netradiční je památník Slovenského národního povstání pro obec
Baláže a hlavně pak socha Nepokořená a socha Vzdor - pomník
padlým ve světových válkách.
Poctivost v práci získalo Hlobilovi takovou důvěru, že mu byla
svěřována k provádění do kamene
velká díla předních slovenských
sochařů - Kostky, Pribiše, Štefunka, Trizuljaka, Snopka aj.
Hlobilův tvůrčí elán nepodlomila ani zhoubná, vleklá nemoc. Až
smrt ukončila jeho dílo. Akademický sochař Stanislav Hlobil zemřel
24. listopadu 1961. Svým dílem
-řezzůstává stále mezi námi.

Informace a prodej,
předvedení a servis:
SPEKTRA v.d.n.
Zátišská 915/1
143 00 Praha 4 Modřany
Tel.: 02/ 4014022,
4026905
Fax: 02/402 6903
info@spektravox.cz
Zprostředkování prodeje:
Josef Prokeš, Družstevní
1093, 674 01 Třebíč
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Srnci od Doubravního mostu - II. část
Jak jsem předpokládal, dotyčný
ani žádný jiný srnec se toho večera už neobjevil, a tak jsem se rozhodl zkusit časnou ranní čekanou.
Přenocoval jsem na blízké malé
ukryté kazatelně v remízu pod vrbou a v úterý ráno, ještě za tmy,
jsem již opět seděl na „lipovém“
posedu u řepky. Ranní slunko vycházející nad Křenovickým lesem
mně již začalo nepříjemně svítit do
očí, když najednou v řepce,na tom
samém místě, kde včera stál dotyčný srnec, se několikrát slabě
pohly kvetoucí vršky lodyh plevele
pcháče a vzápětí bylo pouhým
okem zřetelně vidět známou hlavu
i paroží, žel nic víc. Než jsem pomalu a opatrně zalícil pro případ,
že by se ukázal lépe, srnec v řepce
zmizel, jak by se do země propadl
a toho rána jsem ho už nespatřil.
Zkusil jsem to i přes poledne,
ovšem vzhledem k panujícímu, typicky žňovému počasí, kdy je
mnohdy lepší být v malé hospůdce, jak ve velkém revíru či lese, mě
to brzy přestalo bavit. I když náhoda bývá nevyzpytatelná, srnec by
rozhodně musel být na hlavu padlý, kdyby se v takovémto počasí,
byť jen na chvíli, zdržoval v řepce,
kde na slunci muselo být horko, jak
na Sahaře. Raději jsem si také vyhledal příjemné a stinné místo s
výhledem na rodné Křenovice a
blízko za nimi ležící mé bydliště
Kojetín a snažil se alespoň trochu
dohnat spánkové manko z uplynulé
noci, kterou jsem víc proklimbal jak
prospal. V duchu závidím těm, kteří
bez problémů dokáží usnout a vyspat se kdekoliv, kdykoliv a na čemkoliv. Pozdě odpoledne jsem dle
předchozí vzájemné dohody zajel
do Křenovic pro mladšího syna,
také Jiřího. Večerní čekaná měla
být naše vůbec prvá společná poté,
co se také stal myslivcem a členem
naší MS „Háj“ v Křenovicích u
Kojetína. Po skutečně potřebném
a nezbytném občerstvení, resp.
osvěžení v našem malém, útulném
místním baru, při němž jsem syna
obeznámil s aktuální situací, jsme
navečer společně vyrazili. Než jsme
se kousek za Doubravním mostem
rozešli, dohodli jsme si čas a místo
návratu, jakož i světelné signály pro
některé situace, které even. mohly nastat. Syn pak šel doleva kolem řepky vzhůru na posed na
vrbě, já pak opět ochozem v Poto-

kách na „lipový“ posed u řepky,
Ještě za denního světla, několik
metrů před posedem, přešlo pomalu a klidně, zprava doleva osamělé srnče, které vzápětí řepka
úplně pohltila. Pokud nebylo osiřelé, bylo neklamným svědectvím,
že srnčí říje už začala. Večer pokračoval a kýžený srnec stále nikde. Začal jsem řešit závažné dilema, zda opět přenocovat na kazatelně a zkusit znovu ranní čekanou,
nebo s čekanou vůbec počkat, než
řepka bude sklizena. Sv. Hubert s
Dianou však toto dilema rozřešili
za mě.
Již se začalo stmívat, když náhle
přede mnou zleva, se opět objevilo ono osamělé a nyní zjevně dost
neklidné srnče a snažilo se rychle
zmizet vpravo ode mě. Bylo evidentní, že ho něco vylekalo a tak
jsem znovu zbystřil pozornost. Při
jednom z častých pohledů vlevo,
jsem v řepce ve vzdálenosti necelých 50 m, v jednom z mála prořídlých míst, kam bylo z posedu
jakž takž dobře vidět, zpozoroval
nehybnou, tmavou skvrnu, která
tam předtím nebyla. Při pohledu
přes triedr jsem dospěl k názoru,
že to je bedlivě jistící lončák, patrně kňourek, vypuzený z obrovského lánu dozrávající kukuřice, nacházejícího se za mými zády, hned
za Potokami v sousední, už do
okresu Prostějov patřící vitčické
honitbě, odkud se nějakou chvíli
předtím krátce ozývalo hlasité praskání, lámání, chrochtání a kvílení.
Nezáleželo mi vůbec na tom, ulovím-li divočáka či ne. Proto jsem
důkladně zvažoval všechna „proti“
a „pro“, která nakonec převážila
a rozhodla.
Po dunivé ráně z uherskobrodského springfieldu divočák zůstal
„v ohni“, což mně výkonný triedr
9x63 opakovaně stále potvrzoval.
Po nějaké chvíli jsem spatřil nejdříve několikrát vzhůru mířící kužel světelných paprsků a zanedlouho i samotné světlo, což znamenalo, že syn dle dohody jde ke mně.
Než ke mně došel, maně jsem se
přistihl při myšlence, proč zvláště
při nočních lovech divočáků, pořád dochází, byť jen občas, i ke
smrtelným neštěstím. Vždyť přece
by úplně stačilo, kdyby pohybující
se účastník takového lovu včas sem
tam blikl či posvítil dobře svítící
baterkou, aby i tomu sebenedočka-

vějšímu střelci bylo nad slunce jasné, že ani divočák, ani žádná jiná
zvěř světlo nepoužívá. Není to sice
možný spolehlivý resp. účinný způsob jediný, je však osvědčený a všeobecně proto určitě přijatelný.
Po příchodu musel syn vylézt na
posed a světlem baterky mě směrovat k nástřelu, poněvadž k divočákovi se v té řepkové „džungli“ a
již nastalé tmě nedalo jít přímo,
nýbrž jen s oklikou hledáním schůdnějších míst. Jeden samotný by zde
těžko něco svedl, poněvadž by
snadno ztratil orientaci a hledal pak
více méně jen nazdařbůh. Na nástřelu ležel lončák - bachyňka, raději bych však na jejím místě viděl
kýženého srnce. Dostala dubový
žír, já úlomek a pak mně syn asistoval při jejím vyvrhování. Co jsme
si přitom vytrpěli od komárů, to
bych nikomu nepřál. Nepřipadalo
vůbec v úvahu, že bychom ji společně z této „džungle“ dostali. Zde
byl co platný pouze traktor, kterým
by bylo možné zajet až do porostu
přímo k ní. A tak jsme vytáhli
z vany člena naší MS Jožina disponujícího tehdy traktorem, jiného člena naší MS Zdeňka a cestou pro divočáka jsme přibrali dalšího člena naší MS Jendu, s nímž
byl i jeho vnuk a Jožinův syn Ondra, snad také jednou budoucí a řádný myslivec. Jelikož byla doba dovolených a školních prázdnin a nikdo z nás tudíž nikam příliš nepospíchal, mohla po pověšení divočáka ve sklepě u člena naší MS
Zbyňka, následovat malá bezprostřední oslava úspěšného lovu.
Nevím to jistě, ale mám dojem, že
když jsme se od něj rozcházeli, slyšel jsem kokrhat kohouta.
Celou středu jsem pak věnoval
regeneraci svých oslabených, především fyzických sil, ve čtvrtek odpoledne jsem šel pomáhat Zbyňkovi se stahováním a porcováním
divočáka pro potřeby naší MS,
z čehož už jaksi samo sebou předem jasně vyplývalo, že ani tento
den nebude z večerní čekané vůbec nic.
A tak poslední pátek v červenci,
po dvoudenním loveckém „šábesu“
jsem se odpoledne opět vydal na
„lipový“ posed, kde mě po příchodu čekalo velmi příjemné překvapení. Řepka byla sklizena a na vysokém strništi zůstalo jen několik
malých zelených ostrůvků vysoké-
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ho plevele pcháče s bílými chmýřovitými květy. Nic lepšího jsem si
nemohl přát. Připadalo mě to jako
nějaká dokonale připravená scéna
očekávající už jen hlavního aktéra.
A něco mně našeptávalo, že se
určitě dostaví. A také, že ano.
Nastával krásný, ba přímo idylický letní večer, co do počasí mnohem příjemnější a vydařenější, než
byly při čekané ty tři předešlé. Od
blízké vesnice Vlčí Doly, ležící již
na kroměřížském okrese, přilétal ve
výšce osamělý krkavec, nad vrbou
se náhle stočil a za občasného pokrákávání letěl pak šikmo vpravo
za mými zády nad Vitčickým lesem
kamsi dozadu. V posledních letech
se krkavci občas objevují i naší
honitbě přilétající z blízkého lesního komplexu Chřibů, kde jsem jich
jednoho pěkného srpnového odpoledne v předcházejícím roce viděl na obloze na vrcholem Vlčáku
kroužit pohromadě deset. Ostatně
také Křenovický les (včetně své
menší části - Stříbrnického lesa)
označovaný na podrobnějších
(např. turistických) mapách jako
Doubrava a Vitčický les, jsou geograficky nejsevernějšími výběžky
Chřibů. Divočáci se zde začali trvaleji objevovat po roce 1980. Od
roku 1990, hlavně v zimě, i mufloni.
Slunce pomalu zapadající za Vitčický les začalo prodlužovat na řepkovém strnisku přede mnou stíny
vrhané stromy v Potokách, když
vlevo ode mě, prakticky na tom
samém místě, kde jsem před třemi
dny ulovil divočáka, se těsně před
jedním z oněch malých zelených
ostrůvků, náhle jako by z nebe spadl objevil kýžený srnec. Jasně jsem
cítil, že se blíží „velké finále“. Ještě jsem se jen pro jistotu triedrem
přesvědčil, že je to skutečně on.
Sotva jsem ho pomalu a beze spěchu dostal do zaměřovacího dalekohledu, srnec vešel do ostrůvku a
tam zřejmě zalehl. Znovu tedy nezbylo nic jiného, než jen s již připravenou kulovnicí dál trpělivě čekat. Když se na stejném místě po
několika nekonečně dlouhých minutách opět objevil, už jen rutinně
jsem natáhl napínáček a jakmile se
postavil naširoko a dobře mně ukázal svoji tentokrát pravou komoru,
ustálil jsem na ní hrot záměrné
osnovy a lehce stiskl spoušť. Než
rána dozněla, z ostrůvku na jeho
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dolním okraji směrem do Potok,
vyběhla nápadně žlutě zbarvená
srna, zatímco srnec nejdříve na
okamžik ztuhl a pak vyrazil vzhůru
kolem ostrůvku k jeho hornímu
okraji a odtud po vrstevnici směrem ode mně vběhl do sousedního
ostrůvku, za který už nebylo vidět.
Zazdálo se mně, že jedna lodyha
pcháče, poněkud vyčnívající na
jeho vzdálenějším okraji, se opakovaně zachvěla, což jsem viděl
jako dobré znamení.
Teď byl vhodný čas na dobře
chutnající cigaretu, pak jsem sbalil
své „švestky“, slezl s posedu a vydal se k nástřelu. Na něm jsem až

po bedlivější prohlídce našel na
okrajových lodyhách a listech
pcháčů několik krůpějí světlejší
zpěněné barvy, které postupně
přibývalo. Asi 30 metrů od nástřelu, těsně za vzdálenějším okrajem
druhého ostrůvku, jsem na řepkovém strnisku uviděl ležet již zhaslého srnce. Jakmile jsem ho spatřil,
prvý pohled jako obvykle patřil hlavě a leknutím se mně podlomila
kolena. Na hlavě bylo vidět jen slecha, ale žádné parůžky. Teprve,
když můj další pohled sklouzl na
kratiny, oddechl jsem si z úlevou,
že jsem opravdu ulovil srnce a ne
srnu. Srnec, než zhasl, si totiž do

přízemního, svlačcovitého plevele
v řepkovém strništi zamotal svoje
parůžky tak dokonale, že nebyly
vůbec vidět. Byl to čtyřletý srnec,
silný ve zvěřině, s poměrně velkými, ale nízkými věnečkovitými růžemi, s lodyhami od růží po přední výsady silnějšími a perlenými, od
předních výsad po hroty slabšími
a hladkými. Výška levé lodyhy 19
cm, pravé 18,5 cm. Délka předních výsad 1 cm, zadních 1,5 cm.
Moc bych za to nedal, že byl průběrný už i jako roček.
Chvíli jsem nad ním s obnaženou hlavou tiše postál a pak jsem
z blízkých Potok přinesl jemu du-
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bový poslední hryz a sobě úlomek.
Poté při vyvrhování mně asistovali komáři určitě z celých Doubrav. Když jsem ho odnášel z místa, kde spočinul naposled, vyprovázeli nás oba z Doubrav svým
koncertem snad všichni zdejší polní cvrčci, u Doubravního mostu
svým tichým šuměním a občasným zabubláním i Vlčidolka a na
noční, zcela bezoblačné obloze
i právě vycházející kulatý stříbrný
měsíc se svými nespočetnými mihotavě se třpytícími nebeskými
souputnicemi.
MVDr. Jiří Malý
redakčně neupraveno
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

VZP informuje
Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku bychom vás rádi informovali o osmém ročníku
léčebného programu známého odborníkům i laické veřejnosti jako Mořský koník, který uspořádala letos pro své dětské pojištěnce ve věku od 7
do 17 let Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Chronicky nemocným
dětem, trpícím bronchiálním astmatem, obstruktivními bronchitidami,
dermorespiračním syndromem, psoriázou, alergickou rýmou způsobenou pylem a chronickým zánětem vedlejších nosních dutin, byla poskytnuta ozdravná léčba ve třítýdenních turnusech.
V době od 28.května do 1.října 2001 se uskutečnilo šest po sobě následujících přímořských ozdravných pobytů v Makarské v Chorvatsku a dalších pět
turnusů v lokalitě Platamon v Řecku. Bohužel, vzhledem k mezinárodním událostem a pozastavené letecké přepravě v důsledku tragických událostí z 11.září
v USA, vedení VZP ČR za souhlasu Správní rady Ústřední pojišťovny rozhodlo
zrušit šestý turnus v řecké lokalitě Platamon. I přesto však bylo v letošním roce
odléčeno 5 400 dětí. Péči o ně zajišťovalo celkem 53 lékařů, 65 zdravotních
sester a 626 výchovných pracovníků. Průběh jednotlivých turnusů, dodržování
smluvních podmínek, plnění povinností zdravotnických a výchovných pracov-

níků bylo vedením pojišťovny a jejími orgány systematicky kontrolováno.
Přímo v místě pobytu prošly děti vstupními a výstupními lékařskými
prohlídkami, které opět potvrdily, že účinkem thalosoterapie, kinesioterapie a klimatoterapie došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Ošetřující lékaři potvrzují, že díky ozdravným léčebným pobytům přetrvává
lepší zdravotní kondice dětí i v následujících měsících a to má pozitivní
vliv na jejich celkový zdravotní stav. Děti také nechybějí na výuce ve
školách, mohou se věnovat svým koníčkům a v neposlední řadě není
jejich organizmus zatěžován zvýšeným užíváním léků.
Léčební pobyty u moře se pro svůj pozitivní zdravotní přínos každoročně setkávají s kladnou odezvou jak u nemocných dětí tak u jejich
rodičů. Proto vedení VZP ČR plánuje v této léčbě pokračovat i v roce
2002, a to pro stejné indikační skupiny chronických onemocnění, ve
stejných lokalitách a hotelových komplexech a za obdobných podmínek
jako v roce 2001. Rodiče dětí budou včas informováni.
Další informace k této problematice vám rádi poskytnou pracovníci
Okresní pojišťovny v Přerově.
VZP ČR, OP Přerov

Autorizovaný prodejce
František HOŠEK
-TV SERVIS,
Tyršova 29, Kojetín

nabízí prodej
a montáž
„satelitního komplexu
UPC DIRECT“.
Tento Digitální Satelitní
systém firmy PHILIPS je
náhrada za dosavadní
kabelové vysílání MMDS
vzduchem, které končí
dnem 31.12.2001.
Informace v opravně
Tyršova 29, Kojetín,
tel.č.0641/762040,
0605/980876
-9-
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
NAŠE ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina jsou nedílnou součástí každé základní školy. Jejich činnost je doplňující, hlavně v oblasti relaxační a rekreační.
Naše družina při ZŠ nám. Míru je umístěna v budově školní jídelny v
Hanusíkově ulici. Je výhodou, že děti opouštějí po vyučování prostor
školní budovy a svůj volný čas tráví v jiném prostředí. V minulém školním roce byly prostory v rámci možností modernizovány, v další etapě
bude vyměněn i nábytek.
Máme u nás dvě oddělení s vychovatelkami Alenou Burešovou a Jaroslavou Králíkovou . Provoz je rozdělen na dvě části:
1. Ranní (v době od 6,15 do začátku vyučování)
2. Odpolední (po ukončení vyučování do 16,15 hod.)
V ranní „družině“ je tzv. neřízená činnost. Děti se ráno nepřizpůsobují
žádnému danému programu. Každému je ponechána volba individuálního zaměstnání. Je důležité, aby děti na vyučování šly odpočaté a
uvolněné.
Odpolední družina začíná hygienou a obědem. Následuje relaxační a
odpočinková činnost. Děti si podle svého zájmu a nálady vybírají klidné
hry, společně čteme pohádky. Potom jsou zařazeny hlavní zájmové činnosti, které připravujeme každý den v jiné variantě. Například vyrábíme
drobné věci, kreslíme, zpíváme, chodíme na vycházky, do parku, do
knihovny atd. Využíváme také odborné učebny ve škole - počítačovou
učebnu, hudebnu a kuchyňku. Snažíme se těmito rekreačními a zájmovými programy kompenzovat u dětí dlouhé sezení v lavicích.
Školní družina je zařízení pro aktivní odpočinek dětí, a proto plánujeme svůj program podle potřeb a zájmu dětí. Práce s dětmi po dopoledním vyučování, kdy je v jejich přirozená tělesná aktivita potlačována a
naopak jejich soustředěnost v odpoledních hodinách bývá značně oslabena, není jednoduchá. Snažíme se v družině všem vytvořit takové podmínky, aby se od učebních starostí odpoutaly, aktivním pohybem odreagovaly a domů se vracely duševně odpočaté. Pobyt dětí v družině jistě
ocení ti rodiče, kterým záleží na tom, kde a jak tráví jejich dítě volný čas
a současně mají jistotu, že o jejich dítě je postaráno v době, kdy jsou v
zaměstnání.
Alena Burešová, vedoucí vychovatelka

Z prací našich dětí - „Tátův traktor“

ZŠ nám. Míru pořádá dne 18.prosince 2001

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme žáky , jejich rodiče
a ostatní zájemce k návštěvě školy.
PROGRAM: 8,00 - 18,00 hod.
prohlídka všech prostor ZŠ
- možnost účasti při výuce
- prohlídku odborných učeben školy
- výstavky v prostorách školy
- účast rodičů na schůzce SRPŘ v 16,00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ředitelství ZŠ n.Míru

ZA PLAMÍNKEM DO OSTRAVY
V září 2001 se žáci I. stupně ZŠ nám. Míru v Kojetíně zapojili do výtvarné soutěže Severomoravské plynárenské společnosti „O cenu malého Plamínka“, které se zúčastnilo celkem 4 200 dětí.
Velkým a milým překvapením pro nás byla pozvánka na 9. listopadu 2001 do Ostravy, kde se v
Divadle loutek konalo slavnostní vyhlášení vítězů této soutěže.
Rudolf Kalovský ze třídy 2.A získal krásné 10. místo v rámci severomoravského regionu
Lucie Mořická ze třídy 3.A obsadila 19. místo ve stejném regionu
Odměnou pro vítěze a jejich spolužáky bylo pozvání na krásnou loutkovou pohádku „O princezně
Majolence“.
Všichni tak výborně reprezentovali naši školu i město Kojetín až v daleké Ostravě.
Mgr. Jolana Pavlíčková

NOHEJBAL
ZŠ n. Míru uspořádala ve spolupráci s oddílem nohejbalu podnikový turnaj.Dne 20 10. 2001 se
sešlo celkem 10 podnikových týmů z Kojetína i okolí. Za krásného podzimního počasí svedly urputné boje nejen o věcné ceny ale hlavně o hřejivý pocit vítězství.
Výsledky: 1.Cukrovar, 2.Restaurace Morava , 3.ZŠ n. Míru, 4.Conti, 5. Sokol, 6. Energo, 7. Pekárna, 8. ČD 9. Horolezci, 10. Šmatla team
Děkujeme všem za účast a doufáme, že příští rok se v Kojetíně najde ještě více podnikových týmů,
které si najdou chvilku pro rekreační sportování.
Mgr. Rudolf Pavlíček

! SPORTOVCI POZOR !

Naše děti v Ostravě

Prodám rodinný dům v řadové zástavbě
v Tovačově.
2 bytové jednotky, zahrada, cena dohodou.
Informace na tel. 0737/860 568

ZŠ nám. Míru pronajímá tělocvičnu k rekreačnímu sportování.
Cena za 1 hodinu - 120 Kč.
Volné termíny - úterý - 18.00 - 19.30
čtvrtek - 15.00 - 17.00
Informace - ZŠ nám. Míru Kojetín, tel.: 0641/762036
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
OHLÉDNUTÍ ZA SPOLEČENSKÝM VEČEREM ŠKOLY.
V duchu ekologické výchovy uspořádala ZŠ Sv. Čecha společenský
večer, v sokolovně. Neobvyklá výzdoba s využitím plastových lahví a
téměř 20 módních modelů z netradičních materiálů, které si žáci vyrobili
sami ve Vv, pobavily návštěvníky večera. Vystoupení školního kroužku
aerobicu přesvědčilo o vysoké úrovni tohoto kroužku, který reprezentuje
školu na různých soutěžích. Poděkování za zrealizování večera patří zejména p. uč. M. Němečkové, L. Navrátilové, Y. Gorčíkové, E. Palkovské
a ekonomce p. J. Dvořákové.Škoda, že se více rodičů nepřišlo podívat na
účinkující, neboť program žáků byl velmi zdařilý. Děkuji sponzorům večera, restauraci UNO za vždy kvalitní občerstvení a hudební skupině DETO. Odměnou všem, kteří se o tento večer zasloužili, byla dobrá nálada
zúčastněných. Ředitelka školy vyslovuje poděkování všem žákům, kteří se
podíleli jakýmkoliv způsobem na uspořádání této akce.
Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

BĚH TERRYHO FOXE je celosvětově známý. I v Kojetíně se už 3.rokem běžel. Letos se konal 1.listopadu. Trasa se dala absolvovat dvojím
způsobem : 7 km na kole, nebo 2 km během či chůzí. Sraz účastníků by
ve 12.45 hod. u stadiónu, odstartovalo se ve 13.00 hodin. Trasa vedla
kolem stadiónu a rybníka u mlýna. Každý účastník přispěl libovolnou
částkou na konto Terryho Foxe. Celkem bylo vybráno 794,30 Kč. Běhu
se účastnili žáci i vedlejší školy a gymnázia. Počasí nebylo zrovna nejlepší, foukal silný vítr, ale byli jsme rádi, že nepršelo. Doufám, že se běh
bude konat i příští rok, protože se všem líbil.
Eva Sladká - žákyně 9.A

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA KOJETÍN
Pokračujeme v tradici dobrých výsledků
Po odchodu deváťáků do učebních oborů odešli z naší školy i nejlepší
sportovci v čele s dvojnásobným Mistrem republiky ve stolním tenise
Pavlem Skopalem. Uvolnil se trůn, a to byla obrovská motivace pro
mladší žáky, následovat příkladu těch starších a pokusit se zvítězit. Nejdříve na Mistrovství Moravy a Slezska, které proběhlo ve Zlíně ve dnech
20. - 21.10.2001. Tři chlapci do 15 let, dvě dívky a jeden žák nad 15
let obhajovali loňské i předloňské tituly. A podařilo se nám to! V kategorii chlapců získal titul Mistra Moravy a Slezska Milan Baláž. Ale i druhé
a třetí místo obsadili naši žáci - Josef Čipčala a Petr Spodný, všichni žáci
8.post.ročníku. Také v kategorii dívek máme mistryni - Pavlu Ondičovou. Kateřina Bosáková obsadila ve stejné kategorii třetí místo ! Vojtěch
Prázdný, který startoval v kategorii mužů ( nad 15 let neomezeně), obsadil 5.místo. Chlapci si tak vybojovali postup na mistrovství republiky,
které proběhne v prosinci v Hradci Králové. Děvčata nepostupují jen
proto, že jejich kategorie není postupová. Věříme, že chlapci i nadále
budou bojovat s nejvyšším nasazením pro dobré umístění a dobrou reprezentaci školy, města, okresu, kraje i celé Moravy.
Využívám této příležitosti i jako výzvu k zamyšlení celé pedagogické,
ale i rodičovské veřejnosti nad snahami o integrování dětí, nezvládajících osnovy základní školy a nežádoucí prodlužování jejich pobytu
v základní škole.Zde ani při sebevětší snaze učitele nemohou obstát
v konkurenci se zdravými dětmi. Nezažijí tam žádnou radost, ani úspěch,
pouze přehlížení až pohrdání od spolužáků a nervózní reakce rodičů při
špatných známkách. V závěru pak ukončení povinné docházky v nižším
ročníku ZŠ, bez perspektivy dobrého učebního oboru.
Na druhé straně ve zvláštní škole by prožily děti radostné dětství, se
spoustou úspěchů a radosti, s možností pokračovat ve studiu v učebních
oborech s možností dodělat si základní školu a studovat i na oborech
s maturitou.
Tak se ptám - komu prospívá tato současná situace? Dětem ani rodičům ne, pak tedy jen některým ředitelům a ředitelkám základních škol,
kteří si tak zvýší počet žáků, bez ohledu na jejich další osud.
Mgr.Alena Dufková
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Žáci a učitelé ZŠ ul.Sv.Čecha
zvou všechny na „Den otevřených dveří“ dne 13.12. 2001
od 10,00 - 17,00 hod.
Program:
- prohlídka školy
- vánoční jarmark
- vystoupení žáků v tělocvičně
/11.00 - 15.00 hod./
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘENOVICE ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Chtěli bychom vám představit naši školu, která patří ke školám rodinného typu. Základní školu v Křenovicích navštěvují nejen místní žáčci,
ale i děti z Kojetína a Stříbrnic. Jedná se o dvoutřídku se spojeným 1. a
2.ročníkem a 3. a 4.ročníkem.
Jaké jsou výhody naší školy? Především nemáme žádný strach ze šikany, z drog a děti jsou k sobě velmi kamarádské. Umí pomoci čtvrťák
prvňákovi a naopak. Děti v rodinném prostředí naší školy se dobře začleňují do kolektivu. Pro malý počet žáků ve třídě má učitel možnost se
věnovat každému dítěti maximálně individuálně. Těchto výhod využívají
žáci s poruchou dyslexie, žáci integrovaní a hlavně žáci nadaní. Spousta
výukových her probíhá na koberci a dítě tak není nuceno sedět na místě. Výuka probíhá také na počítačích, které jsou využívány v matematice, v českém jazyce a němčině. Velké přestávky děti tráví na školní
zahrádce nebo v zimních měsících v tělocvičně. Pitný režim žáků je zajišťován školním čajem, v rámci programu školní mléko odebírají děti

dvakrát týdně jogurt. Škola pořádá tradiční akce - besídky, Olympijský
den, ozdravný pobyt školy. V rámci využití volného času mohou žáci
navštěvovat kroužek míčových her, němčiny hrou a výuku řím.-kat. náboženství. Za školní družinu se neplatí žádné poplatky.
Den otevřených dveří se bude konat 6. 12. 2001 od 8 hodin.
Co uvidíte?
- dopoledne ukázky výuky
- odpoledne od 12 hodin budeme promítat videokazety z našich vystoupení, výuky, dětského divadla,
- v 16 hodin vám děti zahrají pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků,
- výstavku žákovských prací,
- výstavku fotografií ze školních akcí.
Pro každého návštěvníka připravily děti malé dárečky. Všichni jsou srdečně zváni.
Mgr.Yvona Slaninová, ZŠ Křenovice

KONCERT KOMORNÍ HUDBY ZUŠ KOJETÍN
Je úterý 13.listopadu - zcela obyčejný podvečer. Ne však pro návštěvníky, kteří se sešli v sále Sokolovny Kojetín, aby se nechali unášet nádhernými tóny komorní hudby a ocenili výkony žáků a pedagogů ZUŠ
Kojetín. Akce měla i svého hosta. Až z Olomouce přijel Smyčcový orchestr ZUŠ Žerotín Olomouc, který pod vedením dirigenta Vladimíra
Zemana předvedl ve dvou vstupech své brilantní dovednosti a svým úvodním vystoupením navodil velmi příjemnou atmosféru. vynikající přednes tria g moll Sergeje Rachmaninova nenechal nikoho na pochybách,
že i naše ZUŠ má své hvězdy. Také milovníci opery si přišli na své. Dvě
písně z cyklu „Cikánské melodie“ od Antonína Dvořáka zazněly ze zvonivého hrdla Mgr.Věry Trávníčkové. Bez obdivného potlesku nezůstal
ani výkon p.uč. Aloise Grubera. Vše za klavírního doprovodu MgA.
Miluše Venclíkové. Svým houslovým sólem doslova uchvátila všechny

přítomné MgA. Zdena Vaculovičová. O vysoké umělecké kvalitě jejího
přednesu nelze pochybovat. Arcangelo Corelli: Sonáta č.5 - tak zněl
název dalšího houslového čísla, tentokrát dua pí.uč.Rity Ryndové DiS a
MgA. Zdeny Vaculovičové. Pestrost celého programu dokládá i Sonatina pro lesní roh, kterou zahrál p.uč.Václav Vaculovič. V předposledním
čísle zazněla „Polonéza d moll“ Fryderyka Chopina MgA.Miluše Venclíkové. Závěr patřil stejně jako úvod Smyčcovému orchestru ZUŠ Žerotín
Olomouc. Koncert se konal pod záštitou ředitelky Městského kulturního
střediska v Kojetíně Mgr.Miroslavy Ernstové a ředitele ZUŠ Petra Vacka. Zvláštní poděkování náleží MgA.Miluši Venclíkové, která koncert
programově zajistila. Ani skromná účast návštěvníků neoslabila hodnotu této ojedinělé kulturní akce a jistě zanechala ve všech přítomných
hluboký umělecký zážitek.
- vs -

Gymnázium Kojetín

KOJETíN

17. LISTOPAD - DEN BOJE STUDENTŮ O PUTOVNÍ POHÁR
Když se zmíní 17.listopad, každému se jistě vybaví Den boje studentů za svobodu a demokracii.
Zástupci Žákovského parlamentu
Gymnázia Kojetín však mají toto
datum již druhý rok spojené i s pořádáním volejbalového turnaje smíšených družstev, nad nímž převzal
záštitu starosta města ing. M.Haupt.
Letos si v turnaji změřilo síly celkem šest týmů z pěti gymnázií:
Gymnázia J.Škody Přerov, Gymnázia J.Wolkera Prostějov, Gymnázia
Lipník nad Bečvou, Reálného gymnázia Prostějov a dvě družstva domácích.Tyto týmy se pak v pátek

16. listopadu ráno sešly v prostorách haly SOU Kojetín, aby se mohly zúčastnit tohoto sportovního klání. Po slavnostním zahájení, které
přednesl pan místostarosta J. Šírek
se kapitáni dohodli na systému hry
a první zápas mohl začít.Za bouřlivého povzbuzování studentů se
postupně odehrávalo jedno utkání
za druhým. Finálovou dvojici tvořili vítězové základních skupin a týmy,
jimž patřil druhý post, se utkaly o
třetí místo.Výsledky těchto zápasů
rozhodly o konečném umístění.Po
velmi napínavém třísetovém souboji
nakonec pohár připadl prostějovským studentům
z Gymnázia J. Wolkera, kteří tak na
druhou pozici odsunuli zástupce z Přerova.Neméně strhující byl i zápas o
„bronzovou medaili“ .Ten byl sveden
mezi týmem Reálného gymnázia
Prostějov a prvním
družstvem Kojetína.

Vítězně z něj vyšli naši studenti, kterým se však třetí místo stalo jen slabou náplastí na zmařené finálové
ambice
Po téměř pětihodinové přehlídce studentského volejbalu na opravdu vysoké úrovni přišlo na řadu slavnostní ukončení.Kapitánům umístěných týmů byly předány pohár, diplomy a věcné ceny, jejichž sponzory se pro letošní rok staly firmy
Wachal, Hlavačka a Čech, Katos a
Košíkařství p. Kočičkové. Sváteční
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atmosféru podpořili svou přítomností i pan starosta ing. M. Haupt
a poslanec za ČSSD pan M. Kapoun. Oba studentům, pedagogům
i organizátorům turnaje popřáli neutuchající nadšení a životní i sportovní elán. Pozdravem „Sportu
zdar“ jsme se pak všichni rozloučili
s letošním ročníkem, abychom se
zde za rok opět sešli, tentokrát už
potřetí.
Za Žákovský parlament Iveta Kyselá

Kojetínský zpravodaj
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KOJETíN

POSLANCI A STAROSTA V NOVÉ ŠKOLE
12.listopadu 2001 navštívili kojetínské gymnázium vzácní hosté- poslanci PS Parlamentu ČR Ing. Pavel Hönig a Miroslav Kapoun spolu se
starostou Kojetína panem Ing. Mojmírem Hauptem. Všichni tři přispěli
nemalou měrou ke zdárné realizaci projektu rekonstrukce a přístavby
budovy bývalého zemědělského učiliště za účelem přestěhování Gymnázia, Kojetín, Sv. Čecha 683 do těchto prostor.
Nejdříve se sešli se studenty školy - zástupci jednotlivých tříd gymnázia - při neformální besedě o aktuálních otázkách například dnešního

školství, ekonomiky, dopravy apod. Pan starosta podal zajímavé informace o práci Městského úřadu v Kojetíně a studentům zajímajících se o
veřejnou správu nabídl návštěvu na zasedání městského zastupitelstva.
Oboustrannou užitečnost tohoto setkání dokládá fakt, že trvalo dvě hodiny.
Hosté si nakonec prohlédli celou budovu školy, při níž byli provázeni
paní ředitelkou Mgr. Květoslavou Švédovou.

Odborné učiliště a Praktická škola KŘENOVICE
pořádá

GYMNÁZIUM, KOJETÍN,
Svatopluka Čecha 683

KOJETíN

Mgr. Jaromír Růžička

KOJETíN

pořádá 4. a 8. 12. 2001
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený
s VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ

4. 12. 2001: od 14 00 do 18 00
8. 12. 2001: od 9 00 do 15 00
Program
4. 12. 2001:

1400 - 1700
1500, 1600

ČTVRTEK 6.12.2001 8.00 - 18.00 hod.
CO NABÍZÍME • prohlídku školy
• prohlídku dílen
• prohlídku domova mládeže
• prodej školních výrobků
• tombolu
CO ZÍSKÁTE
• informace o studiu ve školním roce 2002/2003
• přehled o učebních oborech
* Šití oděvů
* Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce
* Kuchařské práce

prohlídka prostor gymnázia
informace ředitelky školy
zájemcům o studium

KOJETíN
8. 12. 2001:

00

00

9 - 15
10 30, 1330

prohlídka prostor gymnázia
informace ředitelky školy
zájemcům o studium
Na prohlídku nové budovy gymnázia srdečně zveme všechny
zájemce o studium a jejich rodiče, ale i kojetínskou veřejnost.

Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili
povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání, přičemž úspěšní absolventi 9. ročníku zvláštní školy jsou přijímáni přednostně, v souladu s § 32 odst. 4 zákona č.
29/1984 Sb. Přijímací zkoušky se konají dle vyhlášky MŠMT ČR č. 10/1997 Sb.
Nabídka vzdělání v učebních oborech na naší škole je určena především absolventům zvláštních škol a těm žákům základních škol, kteří mají v 9. třídě
slabý až velmi slabý prospěch a u nichž není pravděpodobné, že by úspěšně
zvládali náročnější učivo na SOU, popřípadě těm, kteří nebudou ke studiu na
SOU přijati. Na přihlášce je nutné vyjádření ošetřujícího lékaře.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!
Vzdělávací nabídka
SOU, OU a U stavebního v Přerově
Bří Hovůrkových 17, tel.: 0641/208256-8, fax: 0641/201182

Školní rok 2002/2003
Žákům z 9. tříd ZŠ tříleté učební obory SOU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

TRUHLÁŘ pro dřevěné konstrukce, KLEMPÍŘ stavební výroby, TESAŘ, ZEDNÍK, POKRÝVAČ, BRAŠNÁŘ
Žákům z 9. tříd Zvláštních ZŠ tříleté učební obory OU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

MALÍŘSKÉ PRÁCE - malířské a natěračské práce, TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - truhlářské práce ve stavebnictví, ZEDNICKÉ PRÁCE
Žákům, kteří ukončí docházku v 6., 7. nebo 8. třídě ZŠ dvouleté učební obory U zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE, STAVEBNÍ VÝROBA, PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
Odborný výcvik probíhá souběžně i na odloučeném pracovišti v Kojetíně, Křenovská 676, tel.: 0641/762258, fax: 0641/762753.
Účastí v jednoletém Kurzu doplnění učiva ZŠ lez získat vysvědčení, které dokládá splnění povinné školní docházky.
Zveme všechny zájemce k prohlídce našich areálů v Přerově, ul. Bří Hovůrkových 17 a v Kojetíně, ul. Křenovská 676 ve dnech 22. 11. 2001
a 10. 1. 2002 v době od 8:00 do 17:00 hodin u příležitosti „Dnů otevřených dveří“.
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MěDDM Kojetín
KDE JSME BYLI A JAK JSME TRÁVILI VOLNÝ ČAS V ŘÍJNU

6.10. 2001 netradiční pochod po okolí Přerova
„Po stopách lovců mamutů“

8.10. 2001 proběhlaakce HOROLEZCI,
HOROLEZKYNĚ, HOROLEZČATA...

- Huráá na koníčky 27.10. 2001 výlet do
soukromé stáje v Oseku n/Bečvou

Městský dům dětí a mládeže Kojetín pořádá
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky v rozsahu 16 hodin
Obsah kurzu:
1. Základy ovládání PC
2. Programy počítačů (operační systém WINDOWS 98, adresář, soubory, antivirová ochrana,
postup při kolizích programu)
3. Ovládání Windows 98 (práce s okny, ovládací panely, přesun, kopírování souborů, údržba
disku, příslušenství)
4. Programy pro WIN (MS OFFICE 2000)
Kurz práce s keramickou hlínou pro mládež a dospělé v rozsahu 12 hodin (6 lekcí po 2
hodinách) Obsah kurzu: základní keramické techniky, úprava povrchu glazováním i bez
grazur, točení na hrčířském kruhu.
Do obou kurzů se můžete přihlásit na MěDDM Kojetín, Masarykovo nám. 52,
telefon 0641/762498. Počet zájemců omezen.

Sraz kapitánek a kapitánů vodních
skautů v Kojetíně

Vážené dámy v nadcházející společenské sezóně můžete využít mých služeb.
* upravím vás v nejnovějším módním trendu
* poradím s barevností abyste byla „in“
* doladím doplňky
* sladím make-up s účesem
* nalíčím vás profesionálními přípravky na profesionální úrovni
Záleží jen na vás, kterou ze služeb si vyberete,
zda jen jednu, nebo zvolíte kompletní servis.
Chcete mít styl? Navštivte svoji vizážistku.

EvaZonková-vizážistka
Sladovní1291,Kojetín,tel.:0641/763040
mobil:0606/492731

Tříkrálová sbírka 2002
POMOC LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ
V lednu roku 2002 bude v České republice probíhat Tříkrálová sbírka
2002. Táto sbírka je určena na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Prioritou sbírky v Kojetíně a v okolních obcích je podpora Krizového
centra pro matky s dětmi v tísni,částečné krytí nákladů na zřízení denního stacionáře pro seniory v Kojetíně a přímá pomoc rodinám v nouzi.
Samostatná sbírka proběhne v sobotu 5.ledna 2002 jak v Kojetíně,
tak i v okolních obcích. Bližší informace budou k dispozici na letácích
umístěných na veřejně dostupných místech.
Proto, až u Vašich dveří zazvoní zvonek a budou tam stát děti zpívající tříkrálovou koledu, vězte, že přispějete-li, přispějete na dobré dílo a dobrý úmysl.
Za Vaše příspěvky děkujeme CHARITA KOJETÍN

Ve dnech 9.-11. listopdadu 2001 proběhla v
Kojetíně významná
skautská akce - Sraz
kapitánek a kapitánů
vodních skautů ČR.
Toto setkání za účasti
více než 120 zástupců
vodních skautů se uskutečnilo na skautské základně na Závodí. Vodní skauty přišel pozdravit místostarosta Ing. J.
Šírek, který je také provedl našim městem.
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Z kultury
Módní přehlídka 29.10.2001

Kurz taneční a společenské výchovy

VÁNOCE S HUDBOU
Městské kulturní středisko Kojetín srdečně zve na
* 11.12.2001 - 18.00 hod.Sokolovna Kojetín
Koncert Z Betléma se ozývá... Účinkuje dětský pěvecký sbor SOLA-SI-DO MěDDM pod vedením Zuzany Zifčákové a Šárky Indrákové a dětský sbor Klíček ZŠ Zachar Kroměříž pod vedením
Renaty Voskové a Zuzany Zifčákové.
* 12.12. 2001 -8.15 a 10.00 hod. Sokolovna Kojetín
Slyšte, slyšte...aneb Vánočníček pro děti z MŠ, 1.-3.roč.ZŠ. Účinkují herci Divadla Husa na provázku Brno
* 14.12.2001 - 19.30 hod. Sokolovna Kojetín
Vánoční koncert Aleny Maškové s hosty Lázarem Cruzem, Milanem Kašubou a dalšími kroměřížskými jazzmany.
* 17.12.2001 - 8.15 a 10.00 hod. Sokolovna Kojetín
Folkové Vánoce se skupinou JEN TAK pro žáky II.stupně ZŠ
* 17.12.2001 - 19.30 hod. Sokolovna Kojetín
Večer nejen pro ženy - výroba vánočních svícnů, slavnostní štědrovečerní tabule, netradiční silvestrovské občerstvení a Folkové vánoce se skupinou Jen tak
* 19.12.2001 - 16.00 hod., Masarykovo nám. Kojetín
Zpívání pod stromečkem - účinkují žáci kojetínských škol

* 26.12.2001 - 14.00 hod. - Chrám Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
Koncert duchovní hudby z děl A.Dvořáka, A.Scarlatiho,
L.Hasslera a dalších. Účinkuje Smíšený pěvecký sbor VOKÁL
pod vedením K.Pittauerové
DÁLE PŘIPRAVUJEME
* 15.12.2001 - odjezd 6.00 hod. od Textil Polák, Masarykovo nám.
Kojetín
Zájezd do Předvánoční Vídně , cena 395,- Kč
* 28.12.2001 -Zájezd do Aqua parku Babylon Liberec
cena ( doprava, vstupenka, průvodce: Dospělí : 670,- Kč, Děti do
150 cm : 570,- Kč, Děti do 100 cm : 480,- Kč
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Přihlášky a bližší informace :Městské kulturní střediskoSokolovna Kojetín, tel.:0641/762046

MÁTE CHUŤ SI ZAZPÍVAT?
Zájemci do 60 let ( především z řad mužů)
hlaste se na tel. č. 0641/76 42 80 nebo 0641/ 76 20 46
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Ze sportu
TJ SLAVOJ KOJETÍN - ÚSPĚCH STARŠÍ PŘÍPRAVKY
Skončila podzimní část OP starších přípravek. Nejmladší fotbalisté kojetínského Slavoje měli v
této části soutěže za soupeře stejně staré žáky z Lověšic a z Brodku u Přerova. Svoji skupinu „B“
s přehledem vyhráli a postoupili do finálového boje v Radslavicích. Zde na ně čekali vítězové
skupiny „A“ - SO Soběchleby a skupiny „C“ - SO Radslavice. S týmem ze Soběchleb mladí fotbalisté Slavoje remizovali 3:3, s Radslavicemi však prohráli 2:0. Celkově skončili na 3.místě. „Nepropadli“ ani na říjnovém turnaji v Přerově, kde skončili po velkém boji na 2.místě za týmem SK
Hranice.
V průběhu celé podzimní části podávali všichni
velmi dobré a vyrovnané výkony a vždy vystupovali jako jednotný tým. Do soupisky starší přípravky patřili v podzimní části soutěže roku 2001 tito mladí fotbalisté:
Jan Boš, Ladislav Bradna, Jiří Hrabálek, Ivan Jarmer, Tomáš Jarmer, Tomáš Kantor, Martin Linger, Roman Pešek, David Šťastný, Zdeněk Vožda, Tereza Voždová, Zdeněk Zezula.
Nejlepšími střelci se stali : J.Hrabálek, T.Kantor, R.Pešek, D.Šťastný, Z.Zezula.
O tento výrazný úspěch se zasloužila i trojice trenérů - Ladislav Bradna, Roman Matějka a Antonín
Handl, pod jejichž vedením se všechny tyto naděje kojetínského fotbalu již třetí sezónu připravují.
Chtěla bych jim poděkovat jménem všech rodičů, jejichž ratolestem se ve volném čase pravidelně
věnují.
Hana Jarmerová
25. ROČNÍK „PRÁZDNIN POD STANEM VE VRÁŽNÉM“
Po celé dva měsíce od 30. června do 25. srpna 2001 se doslova
z celé republiky sjížděli účastníci tábora dorostu, žactva a čtyř turnusů
táborů rodičů a dětí na táborovou základnu Sokola Kojetín ve Vrážném.
Většina z nich si toto místo oblíbila natolik, že se sem rádi každoročně
vrací, aby prožili prázdninové dny nabité programem od budíčku až do
večerky a mnohdy i déle.
V jakém prostředí se tábor nachází? O tom vypovídá záznam z kroniky tábora dorostu:
„Jsme daleko od hluku měst, šumu motorů a nákupních tašek. Daleko
od spěchajících lidí. Brouzdáme se trávou nedaleko vesničky Vrážné a
najednou se před námi objeví louka ze tří stran obklopená lesem. Stojíme na cestě, jež jakoby dělící čára se vine kolem mýtiny. Rozhlížíme se
kolem sebe. Na jedné straně malý, ale útulný tábor. Dlouhá, do půlkru-

hu postavená řada stanů lemuje táborové náměstí. V jeho středu se
hrdě vypíná vlajkový stožár. Na druhé straně se zvedá zelená stráň.
Pár táborníků si to šlape ranní rosou, vdechuje svěží vzduch, prosáklý
vůní jehličí a někde za zády jim bublá potůček.“
Prázdniny pod stanem v číslech:
Šesti turnusů a školení cvičitelů se zúčastnilo 321 dětí, dorostu a dospělých. Program jim připravovalo 16 vedoucích a 2 stážistky. Stravování zajišťovalo 10 kuchařek. Organizačním zabezpečením byl pověřen
Lubomír Juřen.
I ten 25. ročník trvání táborů ve Vrážném byl úspěšný. Připočteme li k němu 6 ročníků táborů v Domášově a ve Dvorcích je výčet táborů,
které pořádá TJ Sokol Kojetín již od roku 1971, úplný.
JuL,řez

Hledáte pěkný vánoční dárek?

TJ SOKOL KOJETÍN
ŠKOLA ZÁKLADNÍHO LYŽOVÁNÍ

V prodejně Song Kojetín a v knihkupectví
Tovačov

připravuje v roce 2002
* pro začátečníky, děti od 6 do 10 let - lyžařské výcvikové zájezdy. Kurzovné na 5 zájezdů 650,- Kč, doprovod 550,- Kč,
* pro mládež od 11 do 14 let - zdokonalovací lyžařské výcvikové zájezdy. Kurzovné na 5 zájezdů činí 700,- Kč,
* pro mládež od 13 let a dospělé - lyžařské zájezdy do známých lyžařských středisek Beskyd, Javorníků a Jeseníků.
* Přihlášky a informace : Prodejna obuvi „Artes“, Masarykovo nám. 26, Kojetín
Uzávěrka přihlášek 20.12.2001
* Mimořádná nabídka : Účastníkům ŠZL naízíme zapůjčení
lyží a bot. cena na jeden zájezd 60,-až 100,-Kč ( dle kvality
výzbroje).

můžete koupit knihu
Rybník Kolečko
u Tovačova
autoři: J. Šírek, V Štolfa,
J. Polčák

JARNÍ LYŽOVÁNÍ V DOLOMITECH
V termínu od 16.3. do 24.3.2002 připravujeme zájezd do oblasti Alta Valentina v italských Dolomitech, městečka Bormia,
které je nazýváno srdcem této oblasti. Bormio spoli s ostatními středisky Santa Catarina, Livigno, Vel Dentro, nabízí vynikající lyžařské terény, které uspokojí i ty nejnáročnější vyznavače sjezdového lyžování. Zpestřením je i možnost koupání v termálním bazénu, popřípadě nákupy v bezcelní zóně
v Livignu.
Informace : L.Juřen, tel. 0641/762483, 0607 587399

a knihu Kam až dohlédneš z věže tovačovského zámku
od B. Štégera.
Obě knihy popisují přírodní zajímavosti i dávné povídky a pověsti z našeho Mikroregionu.
- 16 -
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Ze sportu

28. září byl finálovým zápasem zakončen 20. ročník tenisového turnaje Sokol Cup. Ve finále porazil Alois Šírek Leoše Ptáčka 3:1 a stal se po 16 vítězem
tohoto turnaje. V zápase o třetí místo porazil Robert Gamba Vlastimila Orsága také 3:1 na sety. Nejúspěšnější hráči letošního Sokol Cupu jsou na
fotografiích podle pořadí, které získali. Na přiložených tabulkách jsou výsledky letošní soutěže družstev okresu Přerov. Naši hráči, kteří hráli ve třech
družstvech obsadili v 1. třídě 3 místo (A. Šírek, R. Gamba, M. Kolečkář),
Tabulky okresní soutěže družstev v tenisu za rok 2001 ve 2. třídě zvítězilo naše C družstvo (L. Ptáček, P. Daněk, D. Indrák) a
postoupilo tak do 1. třídy. 5 místo v této skupině patří družstvu B v setsavě
1. třída
V. Orság, J. Šírek, Z. Němec.

2. třída

- 17 -

12/2001

Kojetínský zpravodaj

Společenská kronika

Vítání občánků

Blahopřání

Dne 10. listopadu 2001 byly slavnostně přivítány do
svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Dne 10.listopadu 2001 oslavili zlatou svatbu manželé
Marie a Jaroslav Zapletalovi z Kojetína.

FILIP JEŽ, JAKUB OREL, DAVID HORVÁTH

BLAHOPŘEJEME!

Redakční rada Kojetínského zpravodaje přeje všem svým
čtenářům příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný
vstup do nového roku 2002.

BLAHOPŘEJEME!

Bohoslužby o Vánocích 2001 v Kojetíně a okolí
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