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Když ukládá mě k spánku,
vždycky mě pohladí
a řekne uspávanku
o zlatém kapradí.
Potom si sedne k šití
či stoupne k žehlení,
pavoučí hebkou nití
jsme spolu spojeni.
A když mě ze sna budí
těžký sen horečky,
přivine si mě k hrudi
s bílými zvonečky.
Na čelo obklad podá,
utěší, když je třeba,
čisťounká jako voda
a dobrá jako chleba.
Kéž bych moh’ jednou vrátit
tu péči a tu lásku,
dřív než se v nebi ztratí
s balonkem na provázku.
archiv
MěÚ Kojetín

12. květen - Den matek
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Kojetínský zpravodaj

Z jednání Rady města
Rada města Kojetín se na
svém 60. zasedání dne
16. dubna 2002 zabývala mimo jiné touto problematikou:
- vzala na vědomí informaci odboru
majetku a investic města o novém
výpočtu maximálního základního
měsíčního nájemného v obecních
bytech od 1. července 2002. Podle
Výměru Ministerstva financí ČR č.
1/2002 se od tohoto data pro
výpočet nájemného započítávají celé
podlahové plochy místností,
užívaných výhradně nájemcem bytu
(tzn. i sklepy, soc.zařízení apod.),
- rada neschválila další zvýšení
základního měsíčního nájemného
z obecních bytů a z nebytových
prostor k datu 1. 7. 2002,
- vzhledem k špatnému technickému
stavu schválila vyřazení bytu č. 5
v ulici Padlých hrdinů 932 z bytového
fondu,
- souhlasila s návrhem kupní smlouvy
mezi Městem Kojetín a ČR Pozemkovým fondem na odkoupení
pozemků parcela č. 337 a 365/8
v k.ú. Kojetín do majetku Města
Kojetín,
- schválila obnovení smlouvy o nájmu
nebytových prostor - garáže v areálu
Polikliniky - mezi Městem Kojetín
a dosavadní nájemkyní MUDr.
Dagmar Horákovou,
- souhlasila se zveřejněním záměru

prodat pozemek parcela č. 659/1 zastavěná plocha v k.ú. Kojetín
(Přerovská ul.) o výměře 63m2,
- nesouhlasila se zveřejněním záměru
prodat část pozemku parcela č. 603/
1 - ostatní plocha v k.ú. Kojetín
(před restaurací Morava - Dudíkova
ul.) o výměře 49m2 a parcela č. 707
- zastavěná plocha v k.ú. Kojetín
(bývalé Sběrné suroviny-Olomoucká
ul.) o výměře 1105 m2,
- nesouhlasila s nabídkou akciové
společnosti EASTERN SUGAR ČR
na prodej pozemku parcela č. 2309zastavěná plocha a parcela č. 2813/
61 - ostatní plocha v k.ú. Kojetín do
majetku Města Kojetín za cenu
400.000,- Kč,
- souhlasila s pronájmem části
pozemku parcela č. 633/1 - ostatní
plocha v k.ú. Kojetín (u samoobslužné prodejny Tyršova ulice)
o výměře 40m2,
- schválila pronájem bytu č.3 panu
Janu Mlečkovi a bytu č. 11 paní
Vlastě Umělé. Oba tyto byty jsou
v Domě s pečovatelskou službou na
ul.Dr. E. Beneše,
- rada nedala souhlas k podnájmu
obecního bytu č. 2 ve Sladovní ulici
1185 a bytu č. 10 ve Sladovní ulici
1191 a trvá na ukončení užívání
obou bytů bez souhlasu vlastníka do
30. 4. 2002,
- po ustavení Hodnotitelské komise

pro posouzení a vyhodnocení
nabídek na výběr zhotovitele
investiční akce „ Přestavba Sladovny
Kojetín na byty“ jmenovala její členy:
Ing. Petr Vrbka - RTS a.s. Brno
Ing. Bořivoj Horváth - RTS a.s. Brno
Ladislav Polák - předseda Komise
pro podporu podnikání, člen RM
Ing. Jiří Šírek - místostarosta města
Ing. Mojmír Haupt - starosta města,
- na základě výsledků výběrového
řízení schválila dodavatele na akci
„Vzdělávací a informační centrum
Kojetín“ v pořadí:
1. Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty
3967, Zlín
2. Přerovská stavební společnost
s.r.o., Skopalova 2861/7, Přerov
3. Manďák a.s., 1.máje 532,
Kroměříž,
- delegovala do konkurzního řízení
na obsazení funkce ředitele Základní
školy Kojetín, náměstí Míru 83,
místostarostu města Ing. Jiřího Šírka,
- schválila smlouvu o dílo mezi
Městem Kojetín a společností
Technis Kojetín na provedení
dodávky, včetně montáže, parapetů
vnitřních, venkovních a balkónových
dveří na domě Rumunská 1178 za
cenu 62.039,30 Kč,
- schválila smlouvu o dílo mezi
Městem Kojetín a společností Realka
Rubíček s r.o. Kroměříž na
zpracování projektových prací -

investičního záměru pro akci
„Rekonstrukce Sladovny Kojetín na
byty“ a mandátní smlouvu rovněž
mezi Městem Kojetín a společností
Realka Rubíček s r.o. Kroměříž na
výkon stavebního a technického
dozoru v průběhu provádění díla
„Vzdělávací a informační centrum
Kojetín“,
- schválila smlouvu o dílo mezi
Městem Kojetín a Pozemním
stavitelstvím Zlín a.s., na zpracování
projektu vnitřního zařízení
„Vzdělávacího a informačního centra
Kojetín“,
- vzala na vědomí zprávu o výsledcích
hloubkové kontroly účetnictví,
provedené na Základní škole,
Svatopluka Čecha 586, Kojetín
a uložila ředitelce Mgr. Olze
Odehnalové realizovat vydaná
opatření,
- vzala na vědomí zprávu o výsledku
kontroly zaměřené na účelné použití
příspěvků, poskytnutých Městem
Kojetín zájmovým sdružením,
neziskovým a podobným organizacím v roce 2001 a pozastavila
do doby projednání zprávy
o kontrole v zastupitelstvu města,
poskytnutí příspěvku TJ Sokol
Kojetín pro rok 2002.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Valná hromada společnosti Technis, s.r.o. Kojetín
Dne 16. dubna zasedala Valná
hromada společnosti Technis Kojetín
s.r.o., aby projednala výsledky
hospodaření společnosti za rok
2001.
Podrobně se zabývala výroční
zprávou společnosti za uplynulý rok
a zprávou auditora o ověření roční
účetní závěrky. Vzhledem ke
skutečnosti, že dle názoru auditora
Ing. Jaroslava Daňhy byla účetní
závěrka sestavena na základě
účetnictví vedeného v souladu se
zákonem o účetnictví a příslušnými
právními předpisy České republiky

a ve všech významných souvislostech
věr ně zobrazuje stav majetku,
závazků, vlastního kapitálu a finanční
situaci společnosti Technis, valná
hromada schválila účetní závěrku,
včetně výroku auditora i výroční
zprávu společnosti za rok 2001.
Hospodaření společnosti Technis
skončilo v roce 2001 ziskem ve výši
377 tis.Kč a valná hromada
rozhodla o jeho zaúčtování tak, aby
byla snížena ztráta z minulých let.
S vyhodnocením topné sezóny
roku 2001 seznámil členy valné
hromady jednatel společnosti pan

Miloslav Ticháček. Z pohledu
dosaženého hospodářského výsledku
hodnotil rok 2001 kladně . Zisk ve
výši 357 tis.Kč byl převeden na
tvorbu zákonných rezerv na opravu
potrubních tras Dudíkova 1265,
1266, 1247 a Kuzníkova 1248. Na
tyto uvažované opravy je již
zpracována projektová dokumentace
o celkových nákladech cca 715 tis.
Kč. Při předpokládaném dosaženém
zisku v roce 2002 bude tento
převeden opět k navýšení zákonných
rezerv a s realizací oprav je uvažováno v roce 2003.

Před zahájením topné sezóny
bude realizováno přepojení
tepelného kanálu mezi domy
Dudíkova 1265, 1266 a domem
Nová 1229 za účelem odpojení
kotelny na Dudíkově ulici.
V závěru jednání schválila valná
hromada hlavní záměry činnosti
a rozpočet společnosti Technis pro
letošní rok : náklady 32.750 tis. Kč,
výnosy 33.100 tis. Kč, předpokládaný zisk 350 tis. Kč.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Starosta města Kojetína, podle
ustanovení § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje, že volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se

budou konat ve dnech 14. a 15.
června 2002 proběhnou ve městě
Kojetíně v 8 stálých volebních
okrscích:
volební okrsek č. 1
KD Sokolovna Kojetín, nám.
Republiky 1033
volební okrsek č. 2
ZŠ nám. Míru 83, Kojetín

volební okrsek č. 3
ZŠ Svat. Čecha 586, Kojetín
volební okrsek č. 4
Zvláštní škola Kojetín, Sladovní 492
volební okrsek č. 5
MěDDM Kojetín, Masarykovo
nám. 52
volební okrsek č. 6
Gymnázium Kojetín, Sv. Čecha 683
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volební okrsek č. 7
KD Popůvky Kojetín, Kojetín II Popůvky
volební okrsek č. 8
KD Kovalovice, Kojetín III Kovalovice
Ing. Mojmír Haupt
starosta města
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Informace pro občany
Hájit si své je samozřejmost. Tak čemu se
všichni tak diví?
Když mě požádal před časem
o odbornou pomoc kojetínský
starosta, jednalo se o běžnou věc.
Vzpomínáte? Kojetínská radnice
chtěla znát obsah smlouvy o půjčce,
na základě které prostějovská radnice
půjčila některým rómským rodinám
peníze na koupi domu v Kojetíně.
Navštěvuje mne mnoho starostů,
a já se jim snažím pomáhat.
Kojetínskou záležitost jsem chápala
jako věc zcela normální - převezmu
případ, pomohu... To, že Prostějov
chce utajit smlouvy, bylo směšné podle zákona o svobodném přístupu
k informacím byly tyto smlouvy věc
veřejná. V tomto duchu jsem
prostějovské radnici napsala důrazný
dopis s tím, že buď smlouvy
poskytnou, nebo dám věc k soudu.
Ale co se nestalo - prostějovský
senátor Robert Kolář, o kterém jsem
do té doby neslyšela, mi to pěkně
dal - prý si honím kšefty a politické
body... Přiznám se, že podobná
reakce od politika byl pro mne mírný
šok, obzvláště když se jednalo
současně o prostějovského zastupitele, který mohl smlouvu sám
zveřejnit stokrát, a „honit body“ sám
- tedy pokud si myslí, že jde v životě
pouze o to.
Pan senátor navíc nazval
mou práci advokátky „kšeftem“ (ne
prací!) - ač z ní odvádím daně
a přispívám tedy i na jeho senátorský

plat. Byl to zkrátka takový zoufalý
výkřik politika, který promeškal
příležitost být odvážným hrdinou,
a velmi mu vadilo, že noviny udělaly
„hrdinku“ ze mě, která tu odvahu
vystoupit na podporu Kojetína proti
početně silnějšímu Prostějovu měla.
Inu - z nás dvou jsem byla, ač žena,
v tu chvíli větší chlap já. Ale to
samozřejmě nestačilo. O co tedy šlo?
Pravdou je, že kojetínský
starosta Haupt se prostě nedal.
Pravdou je, že jsem se do případu
vložila já, protože jako advokátka se
specializačně zabývám mimo jiné
obecním právem na informace,
a kojetínská radnice si mne
proto najala jako profesionála.
Pravdou také je, že po mém
zásahu prostějovská radnice byla
nucena smlouvu o půjčce
Rómům zveřejnit - vyhrála jsem
tedy první kolo a se mnou samozřejmě i kojetínská radnice.
A z těch poskytnutých smluv
vyplynulo další:
Smlouvy o půjčce jsou neplatné pro
obsahové a formální vady. Snažíme
se rovněž dosáhnout vyslovení
neplatnosti kupních smluv a smlouvy
o zprostředkování prodeje.
Nic z toho se neděje proto, že
by kojetínská radnice byla
rasistická. To je vyvráceno už tím,
že se stará o Rómy na svém území.
(Ostatně kladla jsem novinářům
otázku, ať oni rozhodnou, kdo je
větší rasista - zdali ten, kdo se brání
nenadálému přílivu rómských rodin
jako například Velká Britanie, nebo
ten, kdo je ze svého území docela

průhledně odesílá pryč).
Kojetínská radnice si prostě jen
hájila a hájí své. Žádné město by totiž
nemělo řešit své problémy na úkor
jiných měst, jak to udělal Prostějov,
a to navíc za zcela nestandardních
podmínek - prostějovská radnice
totiž ve smlouvě deklarovala, že
Rómové nemusejí půjčku vracet.
Nejenže to nemůže vůbec zaručit, ale
je to navíc jasnou pozitivní
diskriminací vůči jiným rodinám, po
kterých tu půjčku chtít zpět samozřejmě bude.
Prostějov zkrátka zvolil
nešťastné řešení, kterým
poškodil všechny:
1. Rómy, protože jim neumí
zaručit, že peníze nebudou
muset vrátit.
2. Kojetín, kterému tímto
krokem zasáhl do jeho
programů pro Rómy.
3. Prostějovské rodiny, které
musí půjčky vracet bez ohledu
na svou sociální situaci.
4. Nejvíce pak sebe sama,
protože utajováním smlouvy
utržil mediální ostudu.
Kojetín tedy jednal sebevědomě,
rázně a hájil své. To mu nikdo
nemůže upřít, navíc v tomto duchu
skládali zastupitelé slib. Proč tedy se
tomu každý (i pan senátor) tak diví?
Nezná zákon o obcích? A to, že se
do toho „plete“ nějaká advokátka
bůhví odkud, a dělá si „kšefty“, jak
se pan senátor vyjádřil, se děje
jednak proto, že to je její výkon
profese, a jednak možná proto, že
profese „senátor“ jako taková je

v této kauze Kojetínu houby platná zvláště probudí-li se tento senátor pět
minut po dvanácté.
Tedy Kojetín se chová jako samostatné sebevědomé
město, používá ar gumenty
namísto výkřiků a spolupracuje
s profesionály. A této odvaze
hájit si své tleskejme.
Nedávno jsem Kojetín navštívila.
Jsem totiž zvyklá vracet se „na místo
činu“ a dlužno dodat, že mne zatím
vítali všude rádi. Ani Kojetín nebyl
výjimkou a mne to těší. Dokonce
jsem se setkala s dotčenými
rómskými rodinami a bylo to
užitečné. Rozešli jsme se slušným
podáním ruky a mnohé si aspoň
vysvětlili.
A protože jsem zvyklá nazývat věci
pravými jmény, musím říci popravdě
- ano, kandiduji do Poslanecké
sněmovny za ČSSD. To mi však
nebránilo postavit se tvrdě proti
místostarostům Prostějova,
kteří jsou ze stejné strany.
Udělala bych to i tehdy, kdyby
starosta Kojetína byl zcela „modrý“
- a to proto, že byl prostě v právu.
Neodlišuji ve své práci právo
a bezpráví podle stranických dresů.
Stranicky to viděl pouze zmiňovaný
pan senátor - ale až tehdy, kdy jsem
začala vyhrávat. Po boji je každý
generál, říkávala moje babička. Jenže
ti generálové jsou zapotřebí dříve když o něco jde. Ovšem to chce
osobní odvahu.
Mgr. Jana Hamplová
advokátka zastupující Kojetín
v uvedené kauze

Požární ochrana ve městě Kojetíně
Rada města na svém zasedání
projednala a schválila plán
preventivně výchovné činnosti na
úseku PO. Jedním z úkolů je
seznámit co nejširší veřejnost se
základní problematikou PO a to
i prostřednictvím Kojetínského
zpravodaje.Koordinací preventivně
výchovné činnosti na tomto úseku byl
pověřen p. Antonín Ševeček.
Požární ochrana - část 1.
Tato disciplína se zabývá nejen
hašením požárů, jak by se dalo
usuzovat z názvu, ale i dalšími
činnostmi, které souvisí s ochranou
obyvatelstva. Požární ochrana je
velmi významnou součástí našeho
života a byla vždy, i v minulosti. Velmi
známé jsou požáry, kdy vyhořela celá

města, o lidských obětech ani
nemluvě.Naštěstí už není středověk
a lidstvo si tato nebezpečí začalo
uvědomovat. V našem státě je tato
otázka řešena souhrnem právních
předpisů a norem včetně Ústavy
státu. Hlavní otázky, např. určení
práv a povinností, základy chování
při vzniku události ale i postihy za
nedodržení apod. jsou předmětem
zákona č. 133/1985 Sb.,o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (úplné znění zákona - z. č.
67/2001 Sb. - dále jen Zákon o PO).
Tento předpis určuje i úkoly
státní správě a samosprávě,
v našem případě úkoly Městu
Kojetín a Městskému úřadu
Kojetín. Tyto úkoly, i celá požární
ochrana, se rozdělují na dvě hlavní
části které však spolu úzce souvisí,

první z nich je:
Preventivní činnost (prevence) se
zabývá především předcházením
požárů nebo jiných událostí, které by
mohly ohrozit zdraví nebo životy,
znehodnotit nebo zničit majetek
obyvatel, firem nebo státu. Prevence
je velmi důležitou součástí požární
ochrany, neboť škody vzniknou ve
většině případů, kdy je tato nějakým
způsobem porušena, hlavní příčiny
jsou opomenutí nebo neznalost.
Součástí je například posuzování
staveb, nebo činností z hlediska
požární ochrany. Hlavním úkolem
posuzování je určit podle norem,
(například největší výšky budovy,
vzdálenosti od jiných staveb, nebo
i druh stavebních materiálů) jak velké
požární
nebezpečí
budova
představuje a co lze učinit pro to, aby
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se v určitém časovém limitu požár
dále nerozšiřoval a nerozvíjel. Dále
je to posouzení největšího počtu
osob, například obchodní centra,
kulturní domy. Tady je hlavním
kriteriem bezpečná evakuace osob
z ohroženého prostoru. Posuzování
činností, například skladování
hořlavých nebo nebezpečných látek,
výrobní činnost z těchto látek a další
činnosti které by mohly ohrozit zdraví
nebo majetek
Hlavním úkolem města v oblasti
prevence je preventivně výchovná
činnost. Tuto soustředíme hlavně na
publikace v tisku, besedy, relace
v mediálních prostředcích, práci
s dětmi a mládeží, v neposlední řadě
také poradenskou činností
a preventivně požár ními prohlídkami. Tyto prohlídky budou mít
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Požární ochrana ve městě Kojetíně
- část 1 určuje Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů,
právnických a fyzických osob na
úseku požární ochrany
- část 2 Státní správa a samospráva
na úseku požární ochrany
- část 3 je v novelizaci zrušena
- část 4 Jednotky požární ochrany
- část 5 Spolupráce na úseku požární
ochrany
- část 6 Postih právnických osob,

stavu PO města. Tyto aktivity ovšem
nenahrazují výkon Státního
požárního dozoru, tam kde je určen.
Pro upřesnění některých pojmů se
v dalších vydáních Kojetínského
zpravodaje postupně zaměříme na
Zákon o PO, tento je rozdělen na
jednotlivé části.
- v Úvodním ustanovení jsou
zdůrazněny, účel zákona a základní
povinnosti občana

zaměření na řešení konkrétních
problémů s majiteli a uživateli
nemovitostí, dále na řešení problémů
malé živnostenské činnosti. Důraz
bude kladen na vysvětlení problému
a navrhnutí řešení. Tato činnost bude
bezplatně prováděna hlavně na
popud dotčené osoby (majitele,
uživatele, živnostníka apod.). Účelem
těchto prohlídek nebude sepisování
závad ani sankcionování, ale zlepšení

fyzických podnikajících osob
a fyzických osob
- část 7 Náhrada škody
- část 8 Společná přechodná
a závěrečná ustanovení
Uvedené části se pokusíme Vám
předložit tak, aby byly srozumitelné
nejširší veřejnosti, včetně uvedení
příkladů z praxe.
Antonín Ševeček

Informace politických stran
MO ČSSD Kojetín vás srdečně zve na setkání s kandidáty ČSSD pro parlamentní volby
při následujících akcích:

VOLBY
2002
SKÁ STRAN
E
Č

RATICK
OK
Á
M

A

CIÁLNĚ D
SO
E

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ
PŘEDVOLEBNÍ KAMPANĚ
ČSSD
✹ KONCERT MILANA DROBNÉHO
úterý - 30. 4. 2002 od 18.00 hod.,
Masarykovo nám. Kojetín
PRVOMÁJOVÉ DOPOLEDNE
s bohatým programem
středa - 1. 5. 2002 od 9.00 hod.
Masarykovo nám. Kojetín
✹

✹

PODVEČER S VLČNOVJANKOU
slovácká krojovaná dechová hudba
bude vyhrávat k svátku matek
sobota - 11. 5. 2002 od 18.00 hod.
Masarykovo nám. Kojetín

✹ TRADIČNÍ

OSLAVA DNE DĚTÍ
hry - soutěže - atrakce
neděle - 2. 6. 2002 od 13.00 hod.
Střelnice Kojetín

✹ DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
pro děti z 1. - 3. tříd ZŠ
sobota - 25. 5. 2002 od 9.30 hod.
sál Sokolovny Kojetín

✹ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PLNÉ
HUDBY
přehlídka kojetínských kapel,
jako host vystoupí olomoucký
DIXILAND
neděle - 9. 6. 2002 od 15.00 hod.
Masarykovo nám. Kojetín
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
BLAHOPŘEJEME VŠEM OBČANŮM, ČLENŮM A SYMPATIZUJÍCÍM KSČM MĚSTA KOJETÍNA,
MÍSTNÍCH ČÁSTÍ I MĚST A OBCÍ MIKROREGIONU „STŘEDNÍ HANÁ“
U PŘÍLEŽITOSTI

SVÁTKU PRÁCE - 1. MÁJE ROKU 2002
U PŘÍLEŽITOSTI 57.VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A OSVOBOZENÍ MĚSTA KOJETÍNA,
POLOŽÍ V NEDĚLI 5. KVĚTNA 2002
DELEGACE ZO KSČM V KOJETÍNĚ KYTIČKY V 17.00 HOD.
U POMNÍKU OSVOBOZENÍ A V 17.30 HOD. U PAMÁTNÍKU SOVĚTSKÉ A RUMUNSKÉ ARMÁDY.
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Zprávy z mikroregionu
píseň, která odlehčila ne příliš veselé
vyprávění o malířově životní cestě.
Překvapilo také, že po 50-ti letech
zapomenutí byly veřejnosti představeny dva obrazy, které věnoval
E. Filla v roce 1950 rodnému městu,
jako základ jeho pamětní síně. Při
prohlídce galerie v zámku si mohli
všichni přečíst zápis z matriky
r. 1882, kdy se malíř v nádražním
bytě svých rodičů narodil. Hosté
obdivovali nejen obrazy Fillovy, ale
i výkresy dětí ze ZŠ a ZUŠ
v Chropyni. Zvláště odborníci vysoce
hodnotili práci učitelů, kteří s dětmi
pracují i těch učitelek, které výstavu
instalovaly. Za hudebního doprovodu
městského rozhlasu, který poprvé
všem občanům zahrál Chropyňskou
polku, prošli všichni novou ulicí,
nesoucí jméno E. Filly. Pan J. Krejší
- malířův synovec poděkoval Radě
města za to, že si takto cení památky
jeho strýce a pochválil Chropyni:
„Chtěl bych tady, v ulici mého strýce
bydlet“, řekl on i jeho paní. Na závěr
oslavy měli účastníci možnost se
podívat na část sbírky pana Dolníčkana fotografie a vyprávění o dalších
významných chropyňských osob-

Důstojné uctění 120. výročí narození Emila Filly
Kdo z občanů Chropyně přišel ve
čtvrtek 4. dubna 2002 do našeho
zámku, měl možnost seznámit se
podrobně se životem a dílem,
v současnosti nejváženějšího
výtvarného umělce v ČR. Je jím náš
rodák, malíř E. Filla. ten den by se
dožil 120 let. Městský úřad
v Chropyni - jako jedna z mála
institucí v ČR - uspořádal důstojnou
vzpomínkovou akci k tomuto výročí.
Pozvání na ni přijal synovec E.Filly
s manželkou a přáteli, dále zástupci
KÚ, OÚ a Muzea Kroměřížska,
výtvarní kritici a kunzhistorikové
z Brna. Bylo milé, že přijeli
i starostové okolních obcí
z mikroregionu Střední Haná
a občané města, kterým hlavně byla
slavnost určena. Úvodem nám
představil p. Vrána - skladatel, svoji
novou polku. Je o králi Ječmínkovi
a jmenuje se Chropyňská polka.
Vyslovil přání, aby se stala takovou
chropyňskou hymnou. Rádi
přijímáme, je veselá a hezká.
Děvčata ZŠ zazpívaly hanáckou

nostech. Tato výstava i dětské práce
budou na zámku do června. Zveme
tím všechny občany, přijďte k nám,
prožijete hezkou nedělní hodinku,
dozvíte se o historii i současnosti
svého bydliště. Máme otevřeno
kromě pondělků denně od 9 do 12
a od 13 do 17 hod. až do září.
Redaktorka Českého rozhlasu pí
Andrea Jurášková-Hamáčková celou
akci zpracovala a Český rozhlas ji
bude vysílat.
Věříme, že touto akcí MěÚ
a všichni zúčastnění přispěli
k naplnění posledních slov E. Filly.
Napsal je těsně před smrtí, je to
Horáciův citát: Non omnis moriar Nezemřu zcela.
H. Sadyková, průvodkyně
na zámku Chropyně

Při příležitosti oslav 111. výročí založení školy si Vás dovoluje ZŠ TOVAČOV pozvat na
✸

SLAVNOSTNÍ AKADEMII ✸

která se koná 3. května 2002 v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici.
✸

NÁVŠTĚVNÍ DEN č. 5 (Den otevřených dveří) ✸

který se bude konat 14. května 2002.
Od 9.00 do 17.00 hodin si můžete prohlédnout učebny školy, výstavky prací žáků,
ke shlédnutí budou i nejstarší kroniky a ostatní historické materiály
(zapůjčené pouze při příležitosti tohoto významného výročí).
Součástí je též prodejní akce školních a kancelářských potřeb.
-5-
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Významné osobnosti Kojetína
Snad již jen jméno NEVRLA
připomíná kojetínského rodáka
Františka NEVRLU, který se
v Kojetíně narodil 22. února 1898.
Vystudoval kroměřížské gymnázium
a v roce 1916 nastoupil vojenskou
službu v Přerově. Válečné události
první světové války ho zavedly až na
rumunskou frontu.
Po ukončení války vystudoval
Vysokou školu zvěrolékařskou
v Brně, promoval v roce 1922
a nastoupil jako důstojník - veterinář
v tvořící se československé armádě.
V aktivní službě zůstal až do odchodu
do důchodu.
František Nevrla byl člověk aktivní,
s širokým kulturním rozhledem.

Zajímal se o hudbu i o literaturu.
Vystudoval hudební teorii a sám
napsal několik skladeb (např.
Scherzo pro smyčcové kvarteto).
Ještě více než hudba přitahovala Dr.
Nevrlu literatura. Od roku 1929
spolupracoval s Lidovými novinami,
ve kterých mu bylo otištěno na sto
článků a povídek. Psal také odborné
statě, které vycházely ve Včelařských
listech, v časopise Věda a život
i jinde. Za tuto bohatou činnost získal
členství ve Společnosti pro dějiny
vědy a techniky.
Po válce Dr. Nevrlu zaujala činnost
překladatelská. Už za studií překládal
římské klasiky a nyní se k této
nelehké činnosti vrátil. Zaměřil se

hlavně na verše německých
a anglických klasiků, překládal
velikány typu Burnse, Miltona,
Sheileyho, Tennysona, Heina
i Schillera. Posléze se soustředil na
nesmrtelného Williama Shakespeara. Podařilo se mu to, co
žádnému překladateli před tím přeložit kompletní dílo tohoto
velikána světové literatury. Rozsah
překladů čítá 37 divadelních her, 154
sonetů a 5 lyricko - epických básní.
Největšího úspěchu dosáhl Nevrlův
překlad Richarda II., který byl uveden
v roce 1962 Státním zájezdovým
divadlem. Úspěšné představení mělo
přes 100 repríz. V roce 1964
dokončil František Nevrla titulky

k anglickému filmu Jindřich V.
Nevrlovy překlady vysoce
hodnotila řada odborníků. Řeč jeho
textů je skutečně básnická, plynulá,
srozumitelná a jasná. Tyto překlady
snesou nejpřísnější měřítko, jak co
do shody s originálem, tak i po
stránce básnické.
Celoživotní dílo Františka Nevrly,
ve kterém je obsažena také vlastní
dramatická tvorba, nemalým
způsobem obohatilo českou
literaturu.
řez

V měsíci květnu si připomínáme
dvojí výročí kojetínského rodáka,
akad. malíře Jana SÁZELA. Jeho
životním heslem by mohlo být motto:
„S bolestmi po světě.“

drsný zásah do jeho života a životní
deziluzi. Válka ho nejen vytrhla z jeho
domovského zakořenění, ale také
vyvolala
palčivou
nenávist
k prolévání krve, proti lidským
jatkám nehodným člověka.
Teprve jako třiadvacetiletý se
dostává k naplnění své životní volby
stát se umělcem. Od roku 1921
nastupuje na soukromou krajinářskou školu profesora Engelmüllera a v roce 1923 byl přijat na
Akademii výtvarných umění v Praze,
do ateliéru profesora Jakuba
Obrovského, pozoruhodné osobnosti české kultury. Podněty získané
při studiu nepřebírá mechanicky do
své tvorby, ale transformuje je a bere
jen ty, které odpovídají jeho naturelu.
Po ukončení studií na Akademii
vrací se v roce 1929 natrvalo do
Kojetína a rozvíjí zde svou uměleckou
tvorbu.
V letech 1936 - 1945 byl členem
Spolku výtvarných umělců Aleš
v Brně, od roku 1948 až do své smrti
v roce 1968 byl členem Svazu
československých výtvarných
umělců. Za fašistické okupace byl
nasazen na nucené práce jako lesní
dělník. Zdravotní problémy jej sice

zprostily této povinnosti, zároveň mu
však zkomplikovaly jeho krajinářskou
tvorbu.
Motto jeho života: “S bolestmi po
světě“ se naplňuje i v dalším období
po roce 1948 a provází ho vlastně
až do smrti. Jeho přísná apolitičnost,
pacifismus a kosmopolitismus, to
byly hodnoty, které nový režim
neuznával a hodnotil je negativně.
Jeho tvorba nebyla doceňována, jako
umělec byl přezírán.
Jaký odkaz nám tedy zanechal
tento nevšední umělec? Je to
především jeho odpovědnost k životu
a k umění, láska k rodnému kraji
a k jeho lidu. Sázel patří mezi ty
umělce, kteří navázali na realistické
tradice českého malířství. Známé
jsou jeho krajinomalby s motivy
Kojetína. Vybírá ty motivy, které

důvěrně zná. Jeho krajiny mají
baladický ráz, jsou romanticky laděné
nebo impresionisticky prosvětlené
(např. Mlýnský rybník, Vrby
u Uhřičic, Na kraji města).
Sázelovy portréty jsou kompozičně klidné a vyvážené (Syn, Moje
maminka a další). Zátiší jsou
komponována klasicky, náměty jsou
prosté - ovoce, které dozrává
v zahradách Hané. Umělec hledá řád
prostých věcí, které povyšuje na
symboly země, do oslavy lidské práce
(např. Zátiší s česnekem a cibulí,
Zátiší s ovocem, Zátiší s broskvemi).
Akad. malíř Jan Sázel našel smysl
svého života v malířství. Narozen
8. května 1898, zemřel po dlouhé
a těžké nemoci 3. května 1968.

na těle i na obličeji.Tímto způsobem
mohou být odstraněny i drobné kožní
nerovnosti a mohou být korigovány
kosmeticky nevýhodné jizvy.
Pomocí epilačního LYRA laseru je
odstraňováno nežádoucí či nadměrné ochlupení kdekoliv na těle
a obličeji.
Laserová terapie je s výhodou
využívána tam, kde sebešetrnější

ruka chirurga by již nebyla
kosmeticky a esteticky výhodná.
Kombinací nejmodernějších chirurgických postupů a laserové
technologie můžeme dosáhnout
maximální estetický a kosmetický
efekt u pacientů.

Narodil se v Kojetíně v rodině
pekaře a bylo mu předurčeno
pokračovat v rodinné tradici. Na
přání rodičů se vyučil pekařem. Patřil
ke generaci poznamenané první
světovou válkou. V roce 1916 ho
válečné události zavály na italskou
frontu, kde se také dočkal konce
války. První světová válka znamenala

Literatura: Jaroslav Schnerch,
František Nevrla. In: Kojetínský
kulturní kalendář, únor, 1978.

řez

Ošetření pomocí laseru
V Centru žilní
chirurgie se nedílnou
součástí komplexní
léčby pacientů s žilními
onemocněními od
dubna stává ošetření
laserem.Ve spolupráci
s I. Zlínským laser
centrem, jsme zahájili
léčení s využitím nej-

modernější laserové technologie
dostupné v České republice.Toto
ošetření je využíváno především
v oblasti kosmetické a estetické.
Pulzním KTP laserem odstraňujeme pavoučkovité a metličkovité
žilky v obličeji, na končetinách a na
těle, dále je tato technologie
využívána při odstraňování stařeckých skvrn, bradavic a tzv. ohňů
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Anketa
Otázka: „Jste ochotni pomoci při zvelebování města Kojetína finanční částkou prostřednictvím veřejné sbírky vyhlášené
v souladu s platnou legislativou a to na: jakoukoliv sbírku vyhlášenou Městem Kojetín podle uvážení zastupitelů města,
na charitativní a obdobné účely, na mládež a sport, na vybudování stálé expozice muzea v Kojetíně?“
1. Ježíšmarja, holky z čeho? Já
mám nízký důchod, mám akorát
pro sebe na pivo.

8. Ano. Záleží na co. Muzeum,
mládež a převážně sport.

2. Nejsem místní, ale bydlí tady
dcera a určitě by přispěla. Muzeum
je také důležité, tak asi na muzeum.

9. Vyloučeno.

3. Ano, nevím, asi pro mládež.

10. No já mám malý důchod, takže
já nemůžu žádnému přispět.

4. Proč ne, ať to tady trochu
vypadá pořádně. Je mi to jedno,
když se vyhlásí sbírka, přispěji na
cokoliv.

11. Ne.

5. Ano.

12. Ano, já osobně bych přispěl
na charitu a sport.

6. Ano, přispěl bych na takovou
sbírku, která by prospěla městu.

13. Ano, pokud budu mít. Jsem
totiž důchodce.

7. Já osobně nejsem výdělečně
činný, to je horší, spíš bych přidal
ruku k dílu, tzn. sázení stromků
nebo podobné věci. Bohužel,
peníze ne.

14. Ano, pokud by to bylo na
nějaké prospěšné účely. Nejspíš
bych přispěla na mládež a sport.

-7-
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Den Země v Kojetíně

Již tradičně je 22. duben na celém světě
oslavován jako Den Země, tj. svátek ochrany
životního prostředí, přírody a nekonzumního
životního stylu. Také v Kojetíně má Den Země
svou tradici. V současné době se oslavy tohoto
svátku nesoustředí pouze na jeden den, ale
probíhají od začátku až do konce měsíce dubna.
Naše školy provádí brigády v přírodě, kde
odstraňují nahromaděné odpadky. V rámci oslav
ke Dni Země byly vyhlášeny na školách akce, jako
je „Sběr papíru na záchranu našich lesů“ a „Týden
zdraví“.
Město Kojetín ve spolupráci s Domem dětí
a hnutím NESEHNUTÍ pořádalo již druhým rokem
na Masarykově náměstí v Kojetíně akci pro
všechny občany našeho města, kde se všichni
mohli dozvědět spoustu zajímavostí o přírodě

střední Hané. Nezávislé ekologické hnutí (NESEHNUTÍ) formou testů seznámilo děti s tříděním
odpadů, ozónovou vrstvou Země a spoustou
dalších zajímavostí z ekologie.
Dům dětí s dětmi v soutěži tzv. „HOUSENKY“
nasbíral a zapojil 2 km 406 m PET lahví. Děti
závěrem housenku sešlapaly a uklidily do předem
připraveného kontejneru.
Děti mohly svá přání ke Dni Země vyjádřit
i kreslenou formou a to tak, že na „Strom přání“
si mohly zavěsit právě to své. Některé děti svá
přání nakreslily na plakáty a výkresy, které budou
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vystaveny ve volebních místnostech.
Věříme, že se všem líbila soutěž o „Ekologické
vozidlo roku 2002“, kde děti vytvořily neobyčejně
krásná vozidla z papírových krabic. Děti svoji
šikovnost předvedly i v soutěži „PETboj“, rovněž
tak v soutěži „TŘÍDĚNÍ ODPADŮ“, kde předvedly,
jak je jim vlastní třídit odpady.
Oko diváka potěšila MODNÍ PŘEHLÍDKA, kde
děti předvedly vlastnoručně vyrobené modely
z plastových lahví, folií a dalších materiálů, které
se dají jen stěží využít.
V průběhu celého dopoledne se konal na hřišti
před poliklinikou sportovní turnaj ke Dni Země
„Malá kopaná o putovní pohár místostarosty
města“.
Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy,
MěÚ Kojetín, chce poděkovat Všem, kteří se
zapojili do akce „Den Země“, zejména MěDDM,
vedení Města Kojetín, NESEHNUTÍ, všem
sponzorům, učitelům a dětem, kteří se v naprosté
pohodě a s přehledem zapojili do všech akcí.
Věříme, že si všichni v tento den uvědomili, jak se
mají chovat k přírodě, našemu životnímu prostředí
a především sami k sobě. Děkujeme Vám.
Eliška Izsová
foto Hana Svačinová
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Den Země v Kojetíně
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MŠ Kojetín v rehabilitačním středisku
Při příchodu na naše rehabilitační oddělení jsou děti rozděleny do dvou
skupin. Zatímco jedna skupina cvičí, druhá se saunuje. Po hodině dochází
k výměně skupin. Speciální cvičební program je zaměřen na správné držení
těla - děti se učí využít vědomě zapojovat jednotlivé svalové skupiny,
orientovat své tělo v prostoru. Fyzioterapeutka provádí nácvik tzv. dechové
gymnastiky, kde se snaží využít lokalizovaného dýchání, při němž dochází
ke zlepšení prokrvení vnitřních orgánů a zvýšení vitální kapacity plic.
Zaměřuje se na léčbu a prevenci plochonoží. Hitem posledních let se stala
cvičební pomůcka - gymball. Podle nejnovějších poznatků lze pomocí míče
úspěšně předcházet bolestem zad, špatným pohybovým návykům, vadnému
držení těla. Správným pérováním na míči můžeme rozptýlit neklid a nervozitu
- nejen u dětí. Na míči můžeme nejen hravě a zábavně cvičit, ale také správně
a zdravě sedět.
Vlastnímu cvičebnímu programu předchází zahřívací část, která se provádí
formou hry s využitím rytmických hudebních prvků a mezi dětmi je velmi
oblíbená. Tato cvičební hodina je ukončena relaxací zaměřenou na předškolní
věk. Po ukončení rehabilitačního programu dochází k výměně skupin.
Cvičební program po saunování se zásadně liší od předcházejícího. Děti
přichází ze sauny unavené, prohřáté, často spavé. Volíme cviky relaxační,
protahovací - strečink. Součástí cvičební jednotky jsou i základní prvky jógy,

kdy se děti učí „hospodařit“ s dechem. Sledování dechu pomáhá dětem
k soustředění. Během cvičení se děti seznamují se základy anatomie člověka.
Ozdravné programy jsou zpestřeny faciilitační technikou tzv. míčkování - je
to metoda napomáhající léčbě alergických, astmatických a průduškových
onemocnění. Při míčkování nejde jen o povrchovou masáž, ale dochází
k reflexnímu působení na vnitřní orgány a k celkovému zlepšení zdravotního
stavu organismu.
Z mnoha lékařských výzkumů vyplývá, že dnešní děti mají daleko méně
pohybové aktivity, než tomu bylo před dvaceti lety. Častěji vysedávají
u televize a počítačů - chybí jim pohyb. To se „zdánlivě“ nepřímo odráží na
jejich zdravotním stavu. Stěžují si na bolesti hlavy, krční a bederní páteře,
bývají méně odolné vůči běžným virovým onemocněním, trpí poruchou
obranyschopnosti organismu. Proto jsme velice vstřícně přivítali možnost
spolupráce Mateřské školy v Kojetíně a Městského úřadu v Kojetíně s naším
rehabilitačním střediskem.
Věřme, že kombinace výše uvedených rehabilitačních metod bude mít
zdárný vliv na celkové zlepšení zdravotního stavu našich dětí.
za Rehabilitaci Kojetín
Leona Bráblíková

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Ve dnech 22. - 26. 4. 2002 proběhl už potřetí na naší škole „Týden
zdraví“. Do všech akcí, zaměřených na zdravou výživu, prevenci sociálně
patologických jevů, ekologii, zdraví a hygienu, sportovní a pohybové aktivity,
dopravní výchovu, se zapojili žáci celé naší školy.
Nedílnou součástí týdne byly také již tradiční „barevné dny“. Každý den
jste mohli vidět jít do školy děti, které byly oblečené v jedné určité barvě
a každá vyjadřovala právě danou určitou oblast.Např. zeleným pondělím
jsme si připomněli „Den Země“. Zúčastnili jsme se nejrůznějších aktivit
s tématem ekologie, zdravé životní prostředí, vztah lidí k přírodě. Velký
úspěch měla netradiční módní přehlídka modelů,vyrobených z plastů, folií
a dalších umělohmotných materiálů, kterou žáci naší školy předvedli ostatním
školám i veřejnosti.
Okolní přírodu a její zvláštnosti měli možnost poznat žáci 7. - 9. ročníku
při celodenním výjezdu na kolech podél Moravy až k tovačovským rybníkům.
Oblíbená je také akce „čištění lesa“, které se letos zúčastnili už podruhé žáci
6. tříd. Svou fyzickou kondici a připravenost si mohli žáci 1. stupně ověřit
při dopoledni plném her a soutěží, žáci 2. stupně pak při soutěžích

„Rambo“,„Maraton v aerobiku“ či při společné návštěvě posilovny. Kresbou
na náměstí ukázali žáci 1. - 5. tříd své znalosti z dopravní výchovy i BESIPu.
Zdravá výživa byla tématem hodin rodinné výchovy i prvouky, nechyběla
ani praktická výroba zdravých pomazánek s nezbytnou ochutnávkou.
Historii naší země poznávali žáci 1. stupně na výstavě v Kroměříži, žáci
2. stupně pak při exkurzích na zámcích ve Slavkově a v Kroměříži
i v přerovském muzeu.
Ty z 8. a 9. tříd, kteří mají zájem o fyziku, určitě zaujala přednáška
s besedou na téma „Astronomie“ a ty, kteří rádi zpívají, pak pěvecká soutěž,
kde jednotlivé výkony hodnotila hvězdná porota, složená z našich vyučujících.
Vše by se ale nepodařilo uskutečnit bez spolupráce učitelů, kteří často
i na úkor svého volného času pomáhali akce pro žáky připravit i uskutečnit.
Za spolupráci i sponzorskou pomoc dále děkujeme MěÚ Kojetín, MěDDM,
SRPŠ při ZŠ SV. Čecha, instruktorkám aerobiku B. Ptáčkové a N. Hořínové,
Ing. Berčíkovi a L. Richterkovi.
Mgr. Miluše Štefanová, Mgr. Veronika Gambová

Gymnázium Kojetín

KOJETíN

Soutěž Naší přírodou
Dne 9. 4. 2002 proběhlo na Biologické stanici v Přerově semifinále
soutěže “Naší přírodou“. Tato soutěž probíhá již několik roků ve dvou kolech.
Ze semifinále vzešli vítězové, kteří se spolu utkají ve finále.O tuto soutěž je
mezi přerovskými i okolními školami velký zájem. Je to soutěž, která nečerpá
jen ze znalostí získaných ve školní literatuře, ale také ze zajímavostí o všech
organizmech, z poznávacích schopností, znalostí chování zvířat, z poslechu
zvukových projevů atd.
Soutěž proběhla ve dvou kategoriích mladší ( 6. -7. třídy ZŠ), starší (8. - 9.
třídy ZŠ) a nižší ročníky gymnázií.
Všichni z prvních míst, tedy Ondřej Vožda, Martin Režný a Dominik Vlč
postupují do oblastního finále a za odměnu se zúčastní zájezdu, který pořádá
Biologická stanice pro všechny vítěze. Kam? Bude to překvapení.
Všem studentům, kteří mají o tuto soutěž zájem a reprezentují tak sebe
i školu, děkuji a přeji jim další úspěchy v životě a především zdraví a dobrou
náladu.
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Gymnázium Kojetín reprezentovali :
společenstvo les
mladší kategorie :
Coufalová Sabina
starší kategorie :
Matuška Jan
společenstvo pole, louky
mladší kategorie :
Vožda Ondřej
starší kategorie :
Pěchová Petra
společenstvo zahrady, lidská sídliště
mladší kategorie :
Lasovská Markéta
starší kategorie :
Dominik Vlč
společenstvo voda
mladší kategorie :
Ledvina Jan
starší kategorie :
Režný Martin

3. místo
3. místo
1. místo
2. místo
2. místo
1. místo
3. místo
1. místo

Mgr. Vladimíra Vránová
učitelka biologie a chemie
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Jak jsme slavili 1. máj v Kojetíně ...
... v roce 1953

... v roce 1956

... v roce 1968

... v roce 1972

Vážení čtenáři,
přiložené fotografie přibližují kus historie našeho města
i změny, kterými prošlo v průběhu posledních padesáti let. Rádi
bychom podobné historické záběry nabídli i v příštích číslech,
a to z nejrůznějších událostí, jež se našeho města dotkly. Budeme
vám proto vděčni za případné náměty a zapůjčení fotografií,
které tyto události zachycují.
Fotografie použity z archivu MěÚ Kojetín, MěKS Kojetín
a Ing. J. Šírka
- 11 -
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Z kultury
Městská knihovna imformuje
V měsících březen a duben připravila knihovna
jarní cyklus lekcí informační výchovy pro všechny
1.- 4. třídy obou základních škol. Smyslem těchto
akcí bylo seznámit děti s prostředím knihovny,
ukázat jim, co všechno mohou v knihovně najít,
jak mají s knihami zacházet. Poslechli si také,
jak knížka vzniká a z čeho se skládá. Ti starší si
povídali o známých spisovatelích a ilustrátorech,
rozlišovali základní žánrové a tematické rozdělení
literatury, dozvěděli se, jaký rozdíl je mezi knihou

zábavnou a naučnou a také, jak se která
v knihovně řadí, abychom si ji uměli najít.
„Čtvrťáci“ si už také vyzkoušeli hledání knih
v klasických katalozích i na počítači - pracovali
s elektronickým katalogem, což je vždycky velmi
zajímá.
Dokladem odezvy dětí na tyto akce je řada
nových čtenářů dětského oddělení knihovny
kromě již uvedených akcí v oddělení pro mládež
probíhá od března do června soutěž „10x
odpověz!“. Každý měsíc je soutěž zaměřena na
jiné téma - v březnu to byly knihy, v dubnové

soutěži si čtenáři mohou ověřit své vědomosti
z oblasti sportu.
K vyřešení daných úkolů mohou navíc použít
v knihovně všech možných dostupných pramenů
v knihách i v elektronickém katalogu.
Na příští měsíc se chystá „Pohádková olympiáda“ a červen bude již tradičně patřit
mateřské škole - pro předškoláky chystáme tzv.
„knihovnická minima“.
Hana Divilová
Městská knihovna Kojetín

Koncertní verze slavného muzikálu Hair v Kojetíně

MěDDM Kojetín informuje
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Srdečně zveme:
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7. května 2002

✤ JARNÍ CYKLOVÝLET ✤

✤ TURNAJ VE VOLEJBALE ✤

s opékáním špekáčků

„O PUTOVNÍHO JARYNA“
pro žáky 7. - 9. tříd, 9.00 hod., sokolská zahrada Kojetín

✤ KOLOBĚŽKIÁDA ✤
15. května 2002

✤ HRNÍČEK PRO RADOST ✤

✤ VEČERNÍ SLUNOVRATOVÁ VÝPRAVA ✤

Od 17.30 do 19.30 hod. otevřena pro veřejnost keramická dílna.
Vyrobit si můžete hrníček či jiný předmět z keramiky, cena 60,-Kč
Nutno se předem přihlásit na MěDDM.

✤ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA MODELŮ ✤
z plastu, papíru a ostatního materiálu

24. května 2002

(ukažte všem kamarádům, co se vám povedlo vyrobit z papíru,

✤ ...VŠECHNO ZLÝ ZAMETE ČAS ✤

plastu, keramické hlíny, dřeva a jiných materiálů...

koncert pěveckých souborů „SOLASIDO“ a „CANTAS“
MěDDM Kojetín pod vedením Mgr. Zuzany Zifčákové,
pěvecký soubor MěDDM Kojetín pod vedením Šárky Indrákové,
pěvecký soubor KLÍČEK ZŠ Zachar Kroměříž
pod vedením Mgr. Renaty Vozkové

a možná i něco vyhrajete)

✤ STAVBA TÁBORA NA TESÁKU ✤
DOBRODRUŽNÁ CESTA PRO RODIČE
A JEJICH MRŇATA

31. května 2002

✤ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ✤

(výlet na hrad, zámek)

NA LETIŠTI V PROSTĚJOVĚ

Klub maminek ve čtvrtek od 16.00 hod.

✤ DEN PRO SEBE ✤

Pokud si chcete zahrát stolní tenis, stolní fotbal nebo šipky, přijďte

VE SPOLUPRÁCI S OBVOD. ODD. POLICIE
KOJETÍN A OŘ POLICIE PŘEROV

na MěDDM Masarykovo nám. 52
od 13.00 hod. do 19.00 hod.

(pro všechny, které zajímá práce našich policistů)

- 12 -
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Ze sportu
TJ Sokol Kojetín, oddíl stolního
tenisu
TJ Sokol Kojetín oddíl tenisu uspořádal
v neděli 17. dubna 2002 již 6. ročník Memoriálu
Rudolfa Silnouška. Soutěže se zúčastnilo
19 hráčů našeho oddílu. Soutěž byla hrána
systémem vyřazovacím na dvě porážky. Celkem
bylo sehráno 35 utkání. Většina utkání byla
vyrovnaná na 4 nebo 5 setů. Kladem byla dobrá
utkání mladších členů oddílu jako Pištěláka,
Odehnala, Jana a Tomáše Zítky. Spletí výsledků
se nejlépe prokousal Bohdan Malý, který tento
turnaj už vyhrál potřetí. Na druhém místě se
umístil Vlastimil Orság a na třetím a čtvrtém
místě se umístili Vlastimil Otáhal
a Zdeněk Palčík z Tovačova, kteří v letošní
sezoně hostovali v našem oddíle v oblastní
soutěži. Obhájce loňského prvenství Jiří Kilhof

Turnaj v kuželkách

V neděli dne 31.března 2002 byl
sehrán tradiční turnaj „ starých pánů“
v kuželkách, v hezkém prostředí zámecké
zahrady v Kovalovicích u Kojetína. Turnaj
pořádala TJ Sokol Kovalovice a pro
všechny aktéry byly připraveny velmi
lákavé a hodnotné ceny. Turnaje se
zúčastnilo 39 mužů a v kategorii žen
bojovalo 27 dívek různého věku. Turnaj

skončil na 5. místě.
Ve čtvrtek 18. 4. 2002 oddíl uspořádal
v rámci memoriálu turnaj pro žáky. Ten se letos
opravdu vydařil, neboť se turnaje zúčastnilo
28 dětí. V soutěži mladších žáků hrálo 9 hochů
ve dvou skupinách, první dva ze skupiny
postoupili a potom hráli o konečné pořadí.
Zvítězil Michal Sanitrník, druhý byl Martin
Polách, třetí Michal Dušek a čtvrtý Vilém
Červeňák. V soutěži starších žaček vyhrála
Alena Šustová, druhá byla Šobáňová, třetí
Hybnerová. V soutěži starších žáků, kterých se
sešlo 15, bylo hráno rovněž ve skupinách po
4 hráčích a první dva postupovali do
závěrečných bojů. S těmito boji se nejlépe
vypořádala Alena Šustová, která soutěž starších
žáků vyhrála. Jediný set ztratila v semifinále
s Žigou. Na druhém místě se umístil Krčmař,
třetí byl Nekvapil a čtvrtý Žiga. Soutěže se
zúčastnili žáci ze všech kojetínských škol,

gymnázia a zvláštní školy.
Zahájení soutěže dospělých i mládeže se
zúčastnil za Město Kojetín místostarosta Ing.
Jiří Šírek.
Oddíl děkuje sponzorům za věcné ceny jak
pro soutěž dospělých, tak i mládeže.
Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

byl slavnostně zahájen v 9.00 hodin. Pak
se rozpoutal nelítostný boj, boj vzrušující,
jak se říká o každý „klek“. Je třeba říci,
že všichni závodníci bojovali, jak nejlépe
uměli. Přesto ale faktem zůstává, že na
medailová místa dosáhli jen ti nejlepší.
Na nejvyšší stupínek dosáhl Ladislav
Pospíšil, druhou příčku obsadil Josef
Plesník ml. a třetí byl Stanislav Plesník
st. - zvaný Dobaj. V kategorii žen zvítězila
Jarka Procházková, na druhém místě

skončila paní Klimešová a třetí příčka
patřila Jiřině Vojáčkové.
Závěrem je třeba objektivně říci, že
turnaj se vydařil, přispělo k tomu hezké
počasí a dobrá organizace celé akce.
Poděkování patří všem, kdo se na
přípravě turnaje podíleli a po celý den se
starali o jeho hladký průběh.

3. dubna 2002 jsme se rozloučili
s bývalým hráčem našeho oddílu, panem
Josefem Horákem, který byl dlouholetým
hráčem a členem oddílu. Josef Horák se
svým bratrem patřili v 30. a 40. letech
mezi nejlepší hráče na Moravě. Po
přistěhování do Kojetína byl spolu
s Janem Rašťákem základním kamenem
oddílu stolního tenisu.
Čest jeho památce!

K I L I
fitnes
Zveme vás do nového fitnes centra
v objektu Úřadu práce na Družstevní
ulici!

Nabízíme vám:
◗ individuální přístup pod odborným dohledem

možnost vypracování tréninkových plánů
zdravou výživu (proteiny, sacharidy, aminokyseliny, spalovače tuku)
◗ barový pult (iontové nápoje, sacharidové
nápoje, minerálky, proteinové nápoje, káva,
čaj, atd.)
◗
◗

2
řeno
Otev zna 200
. bře
od 7

Otevírací doba:
Po - Pá
9 - 12 hod. 14 - 21.30 hod.
So
10 - 18 hod.
Ne
14 - 20 hod.
Provozovatel: Jiří Kilhof, Družstevní 383,
Kojetín, tel.: 0777 626 162
Slevy při zakoupení permanentky!
Soc. zařízení, šatny, sprchy, WC na úrovni!

Těšíme se na Vaši
návštěvu!
- 13 -

Josef Kusák
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Ze sportu
Vyhlášení nejlepších sportovců města Kojetín za rok 2001

Za TJ Sokol Kojetín - odbor sportu pro všechny
převzaly ocenění Petra Hedvíčková a Dagmar
Juřenová

Za TJ Sokol Kojetín - oddíl volejbalu byla
vyhodnocena jako nejlepší hráčka Pavla
Minaříková

Za TJ Sokol Kojetín - oddíl tenisu byl oceněn
Vlastimil Orság

Pamětní list a plaketa města byla udělena Janě
Večerkové a za TJ Sokol Kojetín - oddíl stolního
tenisu obdržel cenu MVDr. Oldřich Frühbauer

Za TJ Ingstav Kojetín byli vyznamenáni Marie
Braunerová a Radek Nikodým

Za Autoklub Kojetín převzal cenu Martin Jorda ...

... a jeho syn Dominik

TJ Slavoj Kojetín vybral nadějné hráče Jiřího
Hrabálka, Romana Peška, ...

... Jana Kantora a Zdeňka Hoška

Václav Látal a Michal Bělaška byli vyhodnoceni
za TJ Sokol Kovalovice a Tomáš Plesník - brankář
TJ Slavoj Kojetín

Cvičení rodičů s dětmi TJ Sokol Kojetín - Odbor
sportu pro všechny

Aerobikové vystoupení v podání dívek z MěDDM
Kojetín

- 14 -

Kojetínský zpravodaj

5/2002

Ze sportu

O hudební složku se postarali žáci Zvláštní školy
v Kojetíně

Gymnastky TJ Sokol Kojetín předvedly svou
pódiovou sestavu

Jiří Matuška se svým kolem trénuje
v krasojezdecké skupině v Němčicích na Hané

V AREÁLU KOUPALIŠTĚ KOJETÍN (VSTUP OD RYBNÍKA NA HRÁZI)
JE OTEVŘEN MINIGOLF
Provozní doba :
Úterý, Středa, Pátek : 14.00 - 19.00 hodin, Sobota, Neděle: 13.00 - 19.00 hodin
Oficiální trénink klubu golfistů : úterý od 15.00 hodin
ZÁJEMCI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI
Bližší informace : Ivan Roemer, tel. 0641/762536
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Společenská kronika
TJ Sokol Kovalovice
přeje ke kulatému životnímu jubileu 60 let
svému bývalému dlouholetému předsedovi
panu Jaroslavu ZAPLETALOVI
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
do dalších let života.
Stejně tak blahopřejeme
i současnému trenérovi mužů Kovalovice
panu Jiřímu LIBENSKÉMU
k jeho čtyřicátinám.

Kam za kulturou
Městské kulturní středisko Kojetín srdečně zve na . . .
koncert žáků a souborů ZUŠ Kojetín,

„Politické harašení“
Zuzany Bubílkové a Miloslava Šimka,

který se koná ve čtvrtek 2. května 2002 v 16.00 hod.
výstavu fotografii, obrazů Jana Mrňky
a fotografií Daniela Vacka
v době od 2. 5. do 10. 5. 2002
ve vestibulu Sokolovny Kojetín.
Otevřeno Po - Pá : 8.00 - 16.00 hod.

které se koná v úterý 28. května ve 20.00 hod.
v sále Sokolovny Kojetín. Vstupné : 180,- 170,- Kč

BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
MěKS - Sokolovna Kojetín,
nám. Republiky 1033 Kojetín
Tel.: 0641/ 76 20 46,
e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz

víkendovou pohádku pro děti
„PINOCCHIO“,
která se koná v sobotu 4. května 2002 ve 14.30 hod.
v sále Sokolovny Kojetín. Vstupné: 20,- Kč

Módní přehlídku „ Jaro, léto 2002“,
která se koná ve čtvrtek 9. května 2002 ve 20.00 hod.
v sále Sokolovny Kojetín. Vstupné : 40,- Kč

hudební pohádku „Kvítek Vítek“

Upozorňujeme občany, že z důvodu nemoci
se neuskuteční divadelní představení

Hanácké scény Kojetín 2 + 2 = 5,

pro děti z MŠ a z 1. - 3. tř. ZŠ,
která se koná ve středu 29. května 2002
v 8.30 a 10.00 hod.
v sále Sokolovny Kojetín. Vstupné : 15,- Kč

které se mělo konat 3. května 2002
v Sokolovně Kojetín.

Foto připomínající měsíc květin a lásky
z filmu Cesty za krásou Signálu 64
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