Číslo 10

říjen 2003

T.G. Masaryk na náměstí v Kojetíně v roce 1928 (vedle něj ministr vojenství
Udržal)

Vzpomínka na 28. říjen 1918
K výročí vzniku samostatného Československa uvádíme výpis
z kroniky ZŠ Svatopluka Čecha, která popisuje tuto významnou
událost pohledem tehdejšího kronikáře.
Veliká radost! Samostatný československý stát je skutkem. Srdce prudce
zabušilo. Slzou radosti zalilo se oko českého člověka. Také a snad zvláště
český učitel, příslušník stavu dosud nesvobodného, pocítil nezměrná štěstí.
Okovy padly, v ruce naše odevzdána československá škola.
Šťastni jsme také proto, že účastni jsme byli i my na velikém díle osvobození svou prací, že jsme po desítiletí – starý kantor i nový učitel – zasévali
zrnka, z nichž dnes vyrostla sklízeň.
Vzpomínáme minulosti: veliké víry Komenského i těch, kteří jsouce jeho
žáky, snažili se jíti v duchu a šlépějích jeho, vzdor nesvobodě své, kteří víru
tu posilovali, zasévali a pěstili.
Obracíme se k budoucnosti: odkazem Komenského, slibujíce pracovati
o „mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo“, snažíce se nahraditi drahému svému národu dluh svůj nezaviněný.
Svoboda, po níž po celá století naši předkové marně toužili a pro niž
umírali, stala se za našich dnů skutečností. Svoboda naše ztělesněna je
v demokratické republice, kterou s jásavým nadšením všichni bez rozdílu
pozdravujeme.
V památný a radostný den 28. října 1918, kdy prohlásil se český národ
samostatným a svrchovaným pánem v oblasti československé, kdy setřásl
těžká pouta třístaletého ujařmení, nebyli jsme učitelé a žáci pohromadě ve
svých školních místnostech, nýbrž dokončovali prázdno pro chřipkovou
epidemii do 4. listopadu stanovené, a tak škola nebyla 28. října svědkem
bezděčného projevu nevýslovné radosti a plamenného nadšení našeho. Za
to měli učitelé i žáci příležitost býti nerušenými svědky veřejné oslavy v městě.
5. pak listopadu po prázdnu, za něhož žactvo nasbíralo si z dojmů netušeného převratu nedocenitelných vzpomínek a nejlepších povzbuzení pro
život, dostavilo se v plném počtu zase do svých učíren, kde přechod v nové

poměry zahájen promluvou tříd o dějinném převratu pro všechny vrstvy
národa a zvláště pro vývoj našeho školství, ale také o povinnostech žactva
v této vážné době : vzorné kázni, svědomité práci a neutuchající vděčnosti
k našim osvoboditelům.
Přiblížil se 8. listopad, výročí bitvy na Bílé hoře, a tím příležitost naposledy ještě vzpomenouti tohoto neblahého dne v dějinách naší vlasti, ježto
obratem z 28. října navždy odčiněna byla ona hrozná pohroma. Žáci shromáždili se s učitelským sborem v tělocvičně vkusně vyzdobené. Zde promluvil ředitel k žákům za přítomnosti městské rady, členů místní školní rady
a okresního československého národního výboru o významu katastrofy bělohorské a o nynějším historickém převratu. Vzpomenuto zásluh těch, kteří
se o obnovu samostatnosti české zasloužili, zvláště prof. dra T. G. Masaryka. Učitel Ferd. Venclík přednesl epopej českých legionářů na francouzském bojišti „Tisíc nesmrtelných“. K tomu družily se recitace básní „Tři doby
země české“ od Bol. Jablonského, „Modlitba na Řípu“ od Jar. Vrchlického,
„Jsme svobodni“ od K. Neumanna. Doslovem předsedy místní školní rady
dra Fr. Hyláka, v němž připomenul školní mládeži vážný úkol v přítomné
době, slavnost skončena.
Pak následovalo převzetí všech stávajících úřadů. Státní převrat v Čechách
uspořádal se v úplném klidu, bez krveprolití, ne tak stalo se ve Vídni
a v Budapešti. Císař Karel za těchto okolností vzdal se dne 11. listopadu
1918 trůnu a říše Rakousko-Uherská rozpadla se úplně!
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Z jednání Rady města
Ze 14. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16.
září 2003, přinášíme výpis následujících usnesení:
Rada města
- schválila rozpočtové opatření v celkové výši 551 tis. Kč,
- souhlasila s rozpočtovým opatřením ve výši 100 tis. Kč pro Charitu
Kojetín na zajištění provozu v roce
2003,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000,- Kč Václavu Baďurovi, veliteli JSDH Kojetín, na
úhradu části nákladů spojených
s účastí na 21. Mistrovství světa
v silniční cyklistice hasičů a 3. Mistrovství světa v silniční cyklistice hasičů v jízdě na čas, konaných ve
dnech 18. 9. – 21. 9. 2003 v Itálii,
- souhlasila s povolením výjimky
z počtu žáků v přípravné třídě pro
děti ze znevýhodněného sociálního
prostředí na Základní škole Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, ve školním
roce 2003/2004 – dle žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Olgy Odehnalové,
- souhlasila s uvolněním částky
10.000,- Kč z Ekologického fondu
města Kojetín na následující akce:
1. na zpracování studie obnovy dřevin v lokalitě „Cholerák“ ve výši
7.000,-Kč,
2. na nákup dřevin ke „Dni stromů“
ve výši 3.000,- Kč za podmínky, že
dřeviny budou vysazeny žáky Gym-

názia Kojetín na sportovním areálu
Gymnázia Kojetín, dle projektu ozelenění zpracovaného Ing. A. Acostovu,
- schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor
mezi Městem Kojetín a Základní
uměleckou školou Kojetín, řešící
opravy a udržování budovy nájemcem,
- souhlasila s prodejem části pozemku parc. č. 19 – ost. plocha, o výměře cca 200 m2, v k.ú. Popůvky,
manželům Pavlovi a Ivance Jurikovým, za cenu 30,- Kč/m2, úhradu
nákladů spojených s převodem nemovitosti a úhradu za vyhotovení geometrického plánu,
- souhlasila s prodejem části pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr:
p. č. 5704/1 - p. č. 1843/14,
1844/17, 1930/23, 1930/24,
2925/266,
2925/268,2925/290 o výměře
550 m2
p. č. 5706/2 - p. č. 1844/13,
2825/239, 2925/261 o výměře
950 m2
p. č. 2905 - p. č. 1843/13, 1844/
11, 2825/237, 2925/263, 2925/
265 o výměře 547 m2,
Agro-družstvu Morava Komenského
nám. 1052, Kojetín za cenu 60,Kč/m2 a úhradu,

nákladů spojených s převodem nemovitosti,
- souhlasila s prodejem části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr: p. č. 736/1
v k.ú. Kojetín:
manželům Janě a Davidovi Behancovým, o výměře cca 600 m2, za
cenu 100,- Kč/m2, úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti
a úhradu za vyhotovení geometrického plánu nutného pro oddělení
prodávaných částí,
- odložila projednání prodeje budovy trafostanice, postavené na pozemku p. č. 1784 a prodeje pozemku p.
č. st. 1784 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 31 m2, v k.ú. Kojetín, panu Miroslavu Poláchovi
a uložila vedoucímu odboru MIM projednat s panem Miroslavem Poláchem bližší podmínky prodeje
a o výsledku jednání informovat RM
30. 9. 2003,
- souhlasila se zveřejněním záměru
směny pozemku p. č. 740/1 orná
půda, pozemek ve zjednodušené evidenci původ parcely Pozemkový katastr, o výměře 46 09 m2, v k.ú.
Kojetín, ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, zapsaný na LV 10002
u Katastrálního úřadu v Přerově
s tím, že PF budou nabídnuty
k výběru pozemky ve vlastnictví města:

1. p. č. 3029 o výměře 46 00 m2
v k.ú. Kojetín,
2. p. č. 1334/8 o výměře 4826 m2
v k.ú. Kojetín,
3. p. č. 3595 o výměře 4730 m2
v k.ú. Kojetín,
- nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr: p. č. 736/1
v k.ú. Kojetín o výměře cca 800 m2
a uložila vedoucímu odboru MIM informovat žadatele o odkoupení pozemku o současném záměru Města
Kojetín a o zpracovávání studie pro
danou lokalitu,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou Ladislav Bradna Kojetín, na akci „Izolace a oprava vnitř ních omítek
v objektu služebny Městské policie
Kojetín“, za cenu 143.615,50 Kč
včetně DPH,
- vzala na vědomí písemné podklady
firmy Lihovar Kojetín a. s. ze dne
15. 9. 2003 - podnikatelský a investiční záměr, oznámení společnosti
Moravský lihovar a.s. o převzetí vlastnictví Lihovaru Kojetín a. s. a nabídku Moravského lihovaru Kojetín
a. s. na odkup pozemků p. č. 6756
a 6757.

ve vlastnictví Města Kojetín, p. č.
5671/2, 5675/1, 1332/2, 1332/
4 v k.ú. Kojetín, ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s.,
- schválilo prodej pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr: p. č. 6756 ( orná
půda) o výměře 64436 m2 a p. č.
6757 (orná půda) o výměře 8319
m2 v k.ú. Kojetín, firmě KORFIL,
a.s., Uzbecká 32, 625 00 Brno minimálně za cenu dle znaleckého posudku č. 2588/2003-Sm ze dne 29.
7. 2003 vypracovaného znalcem
Františkem Smejkalem na cenu pozemků p. č. 6756 a 6757 v k.ú.
Kojetín a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitosti a zřízením
věcného předkupního práva pro
Město Kojetín,
- schválilo v souladu s usnesením ZM
uzavření „Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě“ o prodeji pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr: p. č. 6756 (orná
půda) o výměře 64436 m2 a p. č.
6757 (orná půda) o výměře 8319

m2 v k.ú. Kojetín s firmou KORFIL
a.s., Uzbecká 32, 625 00 Brno,
- schválilo prodej pozemku parc. č.
512 – zahrada o výměře 294 m2 za
cenu 100,- Kč/m2 a části pozemku
parc. č. 5784/13 – ost. plocha, (výměra dle GP) v k.ú. Kojetín, ul. Kroměřížská za cenu 20,-Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem
nemovitosti a úhradu za vypracování geometrického plánu, firmě PROPAL, spol. s.r.o., Padlých hrdinů
159, Kojetín I – Město,
- schválilo prodej části pozemku
parc. č. 19 – ost. plocha v k.ú. Popůvky, manželům Pavlu a Ivance
Juríkovým, za cenu 30,- Kč/m2,
úhradu nákladů spojených s pře-vodem nemovitosti a úhradu nákladů
na vyhotovení geometrického plánu,
- schválilo prodej části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr: p.č.736/1
v k.ú. Kojetín, o výměře cca 600 m2,
manželům Davidovi a Janě Behancovým, za cenu 100,- Kč/m2, úhrapokračování na str. 3

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Z jednání Zastupitelstva města
Dne 16. září 2003 se sešlo
k devátému zasedání v tomto
volebním období zastupitelstva
města. Z projednávaných bodů
programu přinášíme následující usnesení:
Zastupitelstvo města
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti
rady města, která od zasedání zastupitelstva města dne 17. 6. 2003 jednala celkem 4x a to : 17. 6., 8. 7.,
19. 8. a 16. 9. 2003,
- vzalo na vědomí plnění usnesení
zastupitelstva města ze dne 11. 6.
a 17. 9. 2002 a ze dne 28. 1., 25.
3., 17. 6. a 14. 7. 2003,
- vzalo na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení hospodaření Města Kojetín za I. pololetí roku 2003,
- vzalo na vědomí zprávu o stavu
pohledávek Města Kojetín ke dni
30. 6. 2003,
- vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/03,
- schválilo rozpočtové opatření ve
výši 100 tis. Kč pro Charitu Kojetín
na zajištění provozu v roce 2003,

- schválilo:
- zvýšení poskytnuté dotace na provoz Charity Kojetín o částku
100.000,- Kč (celková výše poskytnuté dotace činí v letošním roce
219.000,- Kč),
- dodatek ke smlouvě o poskytnutí
finanční dotace uzavřené mezi Městem Kojetín a Charitou Kojetín,
schválenou ZM dne 25. 3. 2003
usnesením Z 52/03-03,
- schválilo prodej pozemku p. č.
7007 – zahrada o výměře 531 m2
v k.ú. Kojetín, ul. Kroměřížská manželům Jiřímu a Ludmile Pivným, za
cenu 15,-Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti,
- schválilo prodej části pozemku
parc. č. 119 ost. plocha v k.ú. Kovalovice u Kojetína o výměře cca
11,3 m2, manželům Jiřině a Jiřímu
Jandovým, za cenu 30,-Kč/m 2
a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, včetně úhrady za
vypracování GP,
- schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích
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Z jednání Zastupitelstva města
pokračování ze str. 2
du nákladů spojených s převodem nemovitosti
a úhradu nákladů na vyhotovení geometrického
plánu pro oddělení kupované části,
- schválilo prodej části pozemků ve zjednodušené
evidenci – parcely původ Pozemkový katastr: p.
č. 5704/1 - p. č. 1843/14, 1844/17, 1930/
23, 1930/24, 2925/266, 2925/268, 2925/
290 o výměře 550 m2,
p. č. 5706/2 - p. č. 1844/13, 2825/239,
2925/261 o výměře 950 m2,
p. č. 2905 - p. č. 1843/13, 1844/11, 2825/

237, 2925/263, 2925/265 o výměře 547 m2,
Agro-družstvu Morava Komenského nám. 1052,
Kojetín za cenu 60,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti,
- vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003 o
zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/1997, Tržní řád,
- vzalo na vědomí petici občanů za zrušení OZV
města Kojetín č. 3/2003 ze dne 17. 6. 2003
k zabe-zpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby
a k ochraně před hlukem a vibracemi, doručenou

Městskému úřadu Kojetín 29. 7. 2003 a návrhu
na zrušení uvedené OZV nevyhovuje,
- schválilo uvolnění částky 10.000,- Kč z Ekologického fondu města Kojetín na následující akce:
- 7.000,- Kč na zpracování studie obnovy dřevin
v lokalitě „Cholerák“
- 3.000,- Kč na nákup dřevin ke „Dni stromu“,
- vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 15. 9. 2003.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Investiční akce v našem městě
1

2

3

6

4
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5

V současné době probíhá v Kojetíně několik
významných investičních akcí. V první řadě je
to rekonstrukce budovy Základní školy na náměstí Míru (foto č. 1), kde se po opravách tříd
a sociálních zařízení chystá dokončení vnějšího
vzhledu této krásné budovy, která v letošním roce
slaví sto let od svého založení. (Podrobně strana
7.) První etapa této rekonstrukce bude dokončena do listopadu 2003 a je financována z dotace státu ve výši 15 mil. Kč.
V Husově ulici (foto č. 2) probíhá vybudování
kanalizačního řádu, jehož investorem je společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. V příštím roce dojde k celkové opravě vozovky v této
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ulici, která byla dlouhodobě ve velmi špatném
stavu. Investorem bude tentokrát Město Kojetín.
Ve Sladovní ulici (foto č. 3) pokračuje rekonstrukce objektu bývalé sladovny a její přestavba
na celkem 32 bytů. Rozsáhlá investice v objemu
téměř 50 mil. Kč by měla být dokončena v závěru roku 2003.
V prostorách bývalé uhelny v Družstevní ulici
byl právě dokončen sběrový dvůr odpadu (foto
č. 4 - 7). Tato akce byla finančně podpořena ze
strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně
z programu Sapard. Z celkové částky více než
2,6 mil. Kč se evropské finance podílejí 80%,
zbytek financuje ze svého rozpočtu Město Kojetín. V těchto prostorách tak vznikne moderní
zařízení na sběr a shromažďování některých druhů odpadů. Kojetínští občané tak budou mít
možnost v provozních hodinách využívat tohoto dvora k uložení některých nebezpečných odpadů, menšího množství stavebního odpadu,
skla, papíru, plastů apod. O konkrétním provozu a druhu odpadu budeme naše čtenáře informovat v příštím čísle KZ.
Ing. J. Šírek
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Došlo do redakce

Dopis místostarostovi města Kojetín ze dne 2. září 2003
Dne 24. 8. 2003 uspořádalo kulturní Sdružení
Martěnská Omladina „Hanácké odpoledne 2003“
na náměstí Edvarda Beneše v Holešově. Této
kulturní společenské akce se zúčastnili i další čtyři
soubory, mimo jiné národopisný soubor Hanácká beseda při Městském kulturním středisku Kojetín, Výbor pro udržování tradic ze Sazovic, folklórní soubor Ječmínek s pěveckým souborem Hlahol z Mysločovic. K dobré náladě a poslechu vy-

hrávala krojovaná hudba „Hulíňané“.
Dovolte nám touto cestou zveřejnění našeho
poděkování ve Vašem místním rozhlase za hezké
vystoupení a dobrou prezentaci Vašeho národopisného souboru Hanácká beseda Kojetín, kteří
se velmi úspěšně podíleli svým vystoupením na
celém odpoledním programu „Hanácké odpoledne“ v Holešově. Oceňujeme jejich obětavost,
ochotu pracovat ve svém volném čase pro něco
pěkného a krásného, jako je tanec a zpěv, přičemž si nikdo z nás neuvědomuje, že se stávají
určitými nositeli kulturních, lidských tradic a tak

dělají radost určitě nejen sobě, ale hlavně druhým.
Přejeme Vašemu souboru hodně štěstí, ale
i zdraví, které je k tomu tolik někdy potřeba, hodně úspěchů, radosti, málo starostí v jejich další
činnosti a již se těšíme na podobné setkání či jinou kulturní společenskou akci.
S pozdravem
Kulturní Sdružení Martěnská Omladina
Drahoslav Bojňanský, vedoucí souboru

Významné osobnosti Kojetína - MVDr. František Nevrla
Díky dopisu vdovy po kojetínském rodákovi MVDr. Františku Nevrlovi máme možnost blíže se seznámit s jeho životopisem
a nekrologem. Zároveň předkládáme naším
čtenářům tři přeložené sonety W. Shakespeara ze sbírky věnované paní Nevrlovou
do sbírek našeho muzea.
Vážení přátelé,
jsem manželka kojetínského rodáka MVDr.
Františka NEVRLY (1898-1982) z domu č. 668
na Hanusíkově ulici. Manžel se kromě svého povolání vojenského veterináře věnoval i literární
činnosti a je jediným Čechem (i Moravanem), který
přeložil z anglického originálu do češtiny celé dílo
W. Shakespeara. Tato skutečnost byla zaznamenána i v anglickém vydání Guinnesovy knihy rekordů. Celé jeho dílo je uloženo v Památníku národního písemnictví v Praze pod číslem 1171/
LA3233/2000. Překlad jeho Shakespearových
divadelních her vydalo již dříve nakladatelství Di-

lia. Některé z nich s velkým úspěchem hrálo dřívější Zájezdové divadlo Praha.
Je mi již 91 roků, a proto plním jeho poslední
přání věnovat rodnému městu některou ze svých
prací. Posílám Vám proto překlad Shakespearových sonetů pro Váš historický archiv, muzeum
nebo městskou knihovnu. Zároveň přikládám
i kopii hodnocení jeho životní činnosti, uveřejněné v době jeho úmrtí v časopise Veterinářství.
Manžel na své rodné město nikdy nezapomněl,
v Praze se pravidelně zúčastňoval setkání kojetínských rodáků a pokud mohl, rád se do Kojetína
vracel. Věřím, že tuto malou připomínku na Vašeho rodáka přijmete a za to Vám za něj děkuji!
Se srdečným pozdravem
Blažena Nevrlová

Letos, 10. dubna, zemřel v Praze MVDr. František NEVRLA, nestor našich vojenských veterinárních lékařů, první náčelník veterinární služby
Pohraniční stráže, známý v naší kulturní veřejnosti.
Zprávu o jeho skonu přinesly kulturní rubriky
i mimopražského denního tisku.
Zásluhy Dr. Nevrly zhodnotil při jeho osmdesátce plk. v. v. Dr. Alois Píša (Veterinářství č. 28,
1978, 4, 184). Vystihl Nevrlův život a dílo veterinárního lékaře i jeho literární činnost, přesahující

rozsahem i kvalitou možnosti amatéra. Dr. Nevrla od mládí psal, byl autorem divadelní hry Nevěra, kterou uvedlo v roce 1930 Východoslovenské
divadlo v Košicích. V té době napsal řadu velmi
dobrých fejetonů do Lidových novin. Celý život
překládal a tato činnost naplnila i jeho léta odpočinku v Praze. Právem se uvádí, že Dr. Nevrla patří
i ve světovém měřítku k největším překladatelům
Shakespeara (37 dramat, všechny sonety a lyricko-epické básně). Z angličtiny překládal také Burnse, Shelleyho, Miltona, z němčiny také Schillera
(mj. trilogii Valdštějn), Goetha aj..
Dr. Nevrlu vyhledávali v posledních letech i

novináři (např. Mladý svět, 14, 1972 – srpnové
číslo). Do bohatého programu našich historiků
přispěl Dr. Nevrla pořadem Shakespearův svět
zvířat a také charakteristikou zvířat i jejich chorob
v Shakespearově díle. Pěkná publikace vyšla tiskem v pardubickém oddělení veterinární osvěty.
MVDr. František Nevrla svým životním dílem
obohatil československou veterinární medicínu.
Nemělo by se zapomenout, že to byl právě Dr.
Nevrla, který v době nesvobody za protektorátu
ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole u Libčic vypracovat a v krátké době do praxe zavedl
vyšetřování na roztočovou nákazu včel …

Když vidím hodiny jak ubíhají
a den se vzdává v temnotách svých krás,
když vidím fialky, jak uvadají
a stříbrem pokrývá se temný vlas;
a hrdé stromy bezlisté a holé,
jež stáda před úpalem střežily,
obilí, pohřbené již ve stodole,
kde bílé brady se mu zježily;
a když tak přemýšlím i o tvé kráse,
také se musí času podrobit,
krása i dobro nevyhne se zkáze,
kde druzí rostou, nutno ustoupit;
před kosou času nic tě nechrání
než potomstvo, jež jí ubrání.

Buď spokojen; až krutý smrti rozkaz
odstraní ze světa mou hromádku,
život můj v řádcích těch ti nechá odkaz,
by připomínal ti mou památku.
Až budeš číst v nich, snad tvá mysl spatří
ten jejich díl, jenž byl ti zasvěcen.
Země má zemi mou, neb ta jí patří;
lepší má část, můj duch, však v tobě jen;
nuž jen mou žití nádobu jsi ztratil,
potravu červů, tělo prohnilé,
jímž silám zákeřným jsem daň svou splatil,
naň vzpomínat by bylo nemilé.
Cenné je to, co tělo skrývalo
a to je tvé, to s tebou zůstalo.

Ubohý duchu, jenž mé tělo řídíš,
proč těla hříšného jsi otrokem,
proč úpíš uvnitř, hladem se tam svíjíš,
ač vnějšek zdobíš skvostným oděvem?
proč tolik hodnot na tak krátkou chvíli
ukládáš do své schránky zvetšelé?
Což červi, těla dědicové čilí,
pozřou tvé skvosty a tím skončí vše?
Teď, duchu, žij zas na útraty sluhy,
ať úpí on a tobě prospívá;
ozdob se božstvím, smetím zaplať dluhy,
uvnitř se syť, ať vnějšek proklíná;
a pozři Smrt, jež lidi požírá,
Smrt zemře, ze Smrti strach umírá.

Nekrolog v časopise „Veterinářství“
v roce 1982
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Rozhovor s Václavem Baďurou
Pane Baďuro,
kolika takovýchto soutěží jste se
již zúčastnil?
Celkem jsem byl
na osmi Mistrovství
světa hasičů v cyklistice a jedenkrát
jsem se zúčastnil
světových hasičských a policejních
her ve Švédsku. Měl
jsem možnost poznat tak několik evropských zemí.

Bývalý profesionální hasič
a nadšený cyklista Václav Baďura (62 let) se ve dnech 18. - 21.
9. 2003 zúčastnil 21. Mistrovství světa hasičů v silniční cyklistice, 3. Mistovství světa hasičů v časovce a 8. Mistovství
hasičů v závodech horských kol.
Tato akce se konala v italské Val
di Fiemme. Protože zde reprezentoval nejen české, ale i kojetínské hasiče, požádali jsme
jej o rozhovor.

Jaký byl program Vašeho pobytu v Itálii?
Spolu s výpravou
českých hasičů jsme
se dopravili do místa konání šampionátu v blízkosti městečka Cavalese
v italských Alpách. Byl jsem nadšený krásnou přírodou a štíty alpských
hor. Ve středu a ve čtvrtek jsme se
seznamovali s tratí a trénovali. Ve
čtvrtek večer proběhlo slavnostní
zahájení v Cavalese.

Kolik států se zúčastnilo těchto soutěží?

Kolik kilometrů jste celkem
v životě najel v sedle kola?

Celkem 22 zemí a 500 závodníků. Na slavnostním zahájení jsme byli
z bývalého východního bloku jen
Češi a Slováci. Já jsem měl jako nejstarší český závodník tu čest nést tabuli s nápisem Czech Republic. Toto
zahájení přenášela i italská televize.

Od dubna 1988 jsem najel celkem
231 tisíc km a mým cílem je do konce roku 2004 ujet 250 tisíc km. Letos jsem ujel již 11 tisíc km, v průměru denně 44 km. Cyklistice vděčím za dobrý fyzický fond. Do důchodu jsem jako hasič působil ve
výjezdní jednotce hasičského vozidla.
A navíc jsem poznal hodně zajímavých lidí i zemí.

Jak jste dopadl na vlastních
závodech?
V pátek v časovce na 15,5 km ve
městečku Lago jsem obsadil 12. místo ve své kategorii a v sobotu v silničním závodě na tři okruhy v délce
51 km v Zianu jsem skončil sedmnáctý. Celkově Češi získali čtyři medaile - jednu stříbrnou a tři bronzové.

Pane Baďuro, děkuji Vám za
rozhovor a přeji Vám hodně
šťastných kilometrů na kole.
I já děkuji a dovolte mi, abych touto
cestou poděkoval Městu Kojetín za
finanční dar poskytnutý na MS v Itálii.
Otázky: Ing. Jiří Šírek
Foto: archív Václava Baďury
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Anketa - „Co vám říká datum 28. říjen?“
1. Založení Československé republiky.

6. 28. říjen - znovuzrození naší
státnosti, znovuzrození z třistaletého spánku pod cizí nadvládou
a obrovská možnost začít znovu po
svých. Velikost do toho všeho vnesl
T. G. Masaryk, uznávaná osobnost
po celém světě. Náš stát byl v dobrých rukou a jsme šťastni, že to
právě takto začalo. Co se stalo později, za to už nemůžeme.

2. Vznik samostatné Československé republiky.

7. Nějaký svátek - vznik Československa.

3. Vznik samostatné Československé republiky.

8. To se slavívalo vždycky i za komunistů - vznik samostatnosti.

4. Vznik Československa.

9. To se určitě něco stalo - vznik
Československé republiky - Masaryk.

5. Vznik samostatného Československa.

10. To bylo osvobození republiky,
to se stalo ještě za mě.

Otázky: J. Dvořáková
Foto: H. Svačinová

28. říjen 1918 …
Zanedlouho si budeme připomínat 28. říjen 1918. Bude to již osmdesátý
pátý 28. říjen. Den, který pro generace našich rodičů a prarodičů znamenal
skutečný státní svátek. Tento den byl skutečným dnem svátečním, dnem
pracovního klidu. V tento den si připomínáme také ty, kteří se o samostatný československý stát zasloužili. Byli to příslušníci domácího odboje, zahraničního odboje či příslušníci prvního československého vojska v zahraničí
– legionáři. Všem patří naše úcta, vděk, vzpomínka.
Stát o který usilovali, bojovali a umírali, ve Francii, Itálii, v Rusku, na
Sibiři, již neexistuje. Češi a Slováci se vydali cestou samostatných národních států. Zda to byl správný krok, to zhodnotí historie. Česká republika
však přesto v preambuli své ústavy zdůrazňuje, že „jsme věrni všem dobrým
tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé.“
28. říjen 1918 je spojen se třemi jmény představitelů zahraničního odboje. Tomášem Garriguem Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem. Vzhledem k autoritě a úctě, kterou T. G. Masaryk měl
a vzhledem k zásluhám o samostatný československý stát, byl zvolen prvním prezidentem Československé republiky. Jako prezident i přes svůj vysoký věk, jezdil T.G. Masaryk za svými občany. Při těchto cestách navštívil
také čtyřikrát Kojetín.
První Masarykova návštěva Kojetína byla v roce 1924, v pondělí 23. června, kdy kojetínským nádražím projel prezidentský salonní vlak. Na nádraží
vítali pana prezidenta zástupy lidí, školní mládež a představitelé obcí
a úřadů, nejen z Kojetína, ale také z okolí.

Druhá návštěva se uskutečnila ve středu 28. srpna 1929. Prezident Masaryk byl na Moravě při příležitosti velkého armádního cvičení. Přijížděl od
Tovačova směrem na Kroměříž. Lidé ho vítali a zdravili po obou stranách
silnice a hlavně na náměstí, kde stáli představitelé města, spolky, vojenští
vysloužilci, reprezentanti úřadů, podniků a školní mládež. Přes Kojetín jel
prezident na koni, na kterého přesedl nad Jordánem. Zde ho vyfotografoval fotograf – amatér Miloš Vomela. Neoficielního uvítání se panu prezidentovi dostalo u domu č. 102 v Kroměřížské ulici, kde ho uvítal pan Hynek Dostál.
Třetí návštěva byla za několik dní, v sobotu 31. srpna 1929, kdy T. G.
Masaryk jel salonním vlakem z Kroměříže do Brna. Do Kojetína dojel po
8. hod. ráno. Na nádraží, jak píše kronikář, ho vítaly úřady, spolky, korporace, školní mládež s učiteli. Sehnalova hudba hrála v krojích, provolávalo
se „Nazdar“.
Zápis o této návštěvě kronikář uzavírá: „Uvítání bylo slavnostní, účast
velká, ale ve středu 28. srpna to bylo srdečnější a proto pěknější“.
Po čtvrté prezident Masaryk navštívil Kojetín 5. července 1930. Opět
projížděl nádražím. Bylo to v soboru ve 3 hod. 20 minut odpoledne. Vlak
s panem prezidentem na chvíli zastavil, pan prezident stál u okna, děkoval
za pozdravy a podepisoval pamětní knihy.
Návštěvy významných osobností, setkání s nimi, se jistě zapíše hluboko
do paměti všech zúčastněných. Lidé, kteří se těchto událostí zúčastnili odešli nebo odcházejí, fotografie vybledly, myšlenky a ideály bychom však měli
nést dál. Je to naše povinnost a náš závazek všem těm, kteří před 85 lety
stáli u zrodu státu, k jehož tradicím se hlásíme.
řez
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Rámcový program výročních
oslav školy
6. 11. 2003 – 10. 12. 2003
Výstava z historie i současnosti naší
školy
4. 12. 2003
Máme narozeniny - vystoupení žáků
5. 12. 2003
Den otevřených dveří
pro širokou veřejnost i žáky kojetínských
i dalších škol z okolí
6. 12. 2003
Den otevřených dveří pro hosty,
bývalé učitele i žáky školy
6. 12. 2003
Výroční ples nejen pro pamětníky
A řada dalších akcí tradičních i netradičních
v průběhu celého školního roku – informace
budou zveřejněny vždy v dostatečném předstihu.
Organizační výbor výročních oslav

Máme novou školu
V letošním roce se podařilo díky spolupráci
vedení města, poslanců za náš region získat státní dotaci na zabezpečení rekonstrukčních prací
na objektu naší školy. Stoletá budova si již zasloužila renovaci a před stavební firmou byl postaven
velice obtížný úkol – zvládnout během letních
prázdnin náročnou přestavbu včetně kompletních
vnitřních rozvodů. Kojetínská stavební firma Ptáček se stala dodavatelem pro generálního garanta stavby firmu Manďák z Kroměříže.
V Kojetíně sledovali žáci, učitelé, rodiče i zřizovatel s napětím souboj s časem. Dlouho nebylo na pohled patrné, jak daleko postoupily všechny potřebné práce. Pod lešením se skryla oprava
fasády, která patří díky historické podobě
k nejnáročnějším krokům celé akce. V polovině
srpna již mezi trubkami lešení vykukovaly první
náznaky konečného vzhledu. Závěr prázdnin byl
velice náročný a do úklidových prací se zapojili
všichni pracovníci školy. Odvedli ohromný kus
práce a zasloužili se tak o přípravu většiny prostor školy na zahájení školního roku. Díky všem
zainteresovaným se mohla 1. září 2003 otevřít
pro žáky část školy (zatím bez tělocvičny a jejího
nového zázemí). Všechny třídy včetně nových
odborných učeben – fyziky, informatiky i laboratoře chemie jsme v rámci Dne otevřených dveří
představili všem zájemcům. Byla slyšet řada velice potěšujících ohlasů na výrazné zlepšení podmínek pro výuku žáků i celkové řešení projektu.
Na zahajovacích i dokončovacích pracích se podílely i místní firmy formou sponzorských darů.
Můžeme jmenovat firmy Drogerie Zápařková,
Jelínek – trading s. r. o. a další uvedeme v dalších
našich materiálech.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem za odvedenou práci a těšíme se na den, kdy budeme moci
všem ukázat výsledek po dokončení první části
oprav školy. V plné parádě se předvedeme na
výročních oslavách v prosinci letošního roku.

Výzva
Naše škola slaví v letošním roce významné
jubileum – sto let od otevření budovy na nynějším náměstí Míru 83.
Obracíme se tímto na všechny bývalé pracovníky a žáky naší školy, kteří mají zájem
o účast na akcích pořádaných při této příležitosti, aby se spojili s vedením školy a dohodli
na dalším postupu. Potřebujeme především obnovit adresář všech dostupných absolventů
i kolegů.
Těšíme se na jakýkoliv doplňující námět výročních oslav.
Kontaktní adresa:
Základní škola, náměstí Míru 83,
752 01 Kojetín,
telefon: 581762036,
e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz
Mgr. Rudolf Pavlíček, ředitel školy

Turnaj v nohejbale
ZŠ nám. Míru Kojetín u příležitosti stého výročí svého založení pořádá podnikový turnaj
trojic v nohejbale.
Datum a čas: 11. 10. 2003 v 9.00 hod.
Místo:
hřiště na Sokolovně
Přihlášky:
v den turnaje do 8.45 hod
Startovné: 150 Kč na družstvo
Systém:
dle počtu přihlášených družstev
Kategorie: součet roků všech hráčů v týmu
musí přesáhnout stáří naší školy - 100 let
Ceny:
zajistí pořadatel, který tímto
podnikům děkuje za případné
sponzorské dary
Informace:
Rudolf Pavlíček, tel.: 607 825 610

Mgr. Zdeněk Šípek
zástupce ředitele
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Co je nového na Základní škole Svatopluka Čecha?
Školní rok 2003-2004 začal na naší škole l.září, přestože se na mnohých
školách stávkovalo. Tento způsob a zrovna l. září se nám prostě nelíbí.
Na škole pracují noví učitelé, neboť nám některé paní učitelky odešly na
mateřskou dovolenou. Posílili jsme učitelský sbor o dva muže (Marcel Hrabal – TV-Př.) a Jiří Isakidis (M-OV-Výpoč. tech.), dále byla přijata na školu
paní učitelka na chemii a přírodopis, na anglický jazyk a jedna vyučující na
l. stupeň. (Jančíková Zdeňka, Vránová Eva, Rumplová Vladimíra.)
Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme nově zařadili volitelné předměty seminář chemický, biologický, společenské vědy,nepovinné předměty cvičení z jazyka českého a matematiky v 9. ročníku. Žákům 8. a 9. tříd přibyla
1 vyučovací hodina (dáno MP MŠMT).
Na škole pracuje několik kroužků – kroužek cizího jazyka ve 3. roč., zdravotní tělesná výchova, výtvarný kroužek, logopedický kroužek.
Do osnov žáků se dostaly prvky tématiky ochrany člověka za mimořádných situací, v rámci tohoto pořádá škola 3 denní kurz pro žáky 2. stupně,
který se uskuteční začátkem října v Tršicích.
I v letošním školním roce organizuje škola lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd
a školu v přírodě pro žáky 2.-5. ročníku. Pravidelné návštěvy divadel jsou již
nedílnou součástí učebních plánů.
Během školního roku proběhne několik exkurzí, nejbližší je naplánovaná
exkurze žáků společenskovědního semináře do Prahy spojená s návštěvou

Poslanecké sněmovny.
V rámci vypsaných projektů Olomouckého kraje vypracovala škola projekt, který by mohl pomoci vyřešit ve spolupráci se zřizovatelem problém
našeho školního hřiště, které má nevyhovující povrch. Držíme si palce, abychom byli vybráni. Pro školu by se tak vyřešily značné problémy související
s výukou tělesné výchovy, pobytu žáků školní družiny po vyučování a dalších volnočasových aktivit žáků naší školy.
26. září proběhly na škole akce související s Dnem světových jazyků, budeme připravovat akce související s plněním projektu Zdravá škola, kdy
v letošním školním roce budeme vyzvání k hodnocení stávajícího projektu
a k obhajobě nově zpracovaného projektu.Jsme zapojeni do ekologického
programu a prvky ekologické výchovy se objevují v tématech výuky.Škola je
zapojena do dopravní výchovy a žáci se zúčastňují akcí, včetně dopravní
soutěže organizované v Přerově.Dopravní výchova je součástí výuky.
Veřejnost budeme i nadále zvát na tradiční den otevřených dveří, výstavky prací žáků, vánoční jarmark, galerii na plotě apod.
Škola si nesmírně váží velmi dobré spolupráce se zřizovatelem a se SRPŠ.
Členové výboru SRPŠ maximálně vycházejí škole vstříc, za což jim velmi
děkuji.
A jaká máme přání – dostatek žáků, dobrou spolupráci s rodiči, pohodu
a klid k práci, ale také dostatek financí ke zlepšení prostředí ve škole pro
děti i zaměstnance.
Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Gymnázium Kojetín

KOJETíN

Olomoucká letní škola
Letos jsem dostala možnost strávit červenec trochu netradičně. Po zvládnutí přijímacího pohovoru jsem se, spolu s další studentkou Gymnázia Kojetín Ivetou Kyselou, dostala na Olomouckou letní školu.
Letošního jubilejního desátého ročníku se zúčastnilo čtyřicet studentů ze
čtrnácti zemí světa. Proto jediný dorozumívací jazyk byla jen angličtina. Na
akci určenou středoškolákům přijeli lidé až z Koreje, Kazachstánu, Gruzie či
USA.
Cílem Olomoucké letní školy je rozšířit si komunikační dovednosti a schopnost naslouchat druhým, dovědět se něco nového. Je to také možnost setkat se se svými vrstevníky z různých zemí celého světa, vyměnit si názory
na současné problémy a pobavit se o mezinárodní situaci.
Školní část trvala tři týdny. Měli jsme semináře z odborných předmětů
jako jsou ekologie, politologie, sociologie či ekonomie. V globálním studiu
jsme si procvičovali schopnost mluvit s vrstevníky a vyjadřovat své názory.
Během těchto tří týdnů jsme také jezdili na různé výlety, chodili do kina, na
bowling, plavat…
Po školní části kurzu absolvovali zahraniční studenti víkend v českých rodinách. Já jsem si pozvala studentku z Moldavska a myslím, že se jí Kojetín
velmi líbil.
Na organizaci Olomoucké letní školy se podílejí Univerzita Palackého,
americké nadace, ambasády a univerzity. Chtěla bych také touto cestou
poděkovat Rotari klubu v Kroměříži, který studentům Gymnázia Kojetín

přispívá na pobyt v Olomouci. Absolventi olomouckého kurzu mají téměř
stoprocentní úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy.
Díky Olomoucké letní škole jsem získala mnoho zkušeností a hlavně poznala nové přátele.
Petra Hladíková, studentka Gymnázia Kojetín

Srdíčkový den
Gymnázium Kojetín se 17. září 2003 již potřetí aktivně zapojilo do tzv.
„Srdíčkového dne“. Dvojice studentů z každé třídy, vyjma těch nejmladších,
kteří působili pouze na půdě naší školy, se vydaly mezi občany našeho města, aby pomohly Občanskému sdružení Život dětem v získávání finančních
příspěvků.
Toto sdružení se snaží shromáždit prostředky na zlepšení lékařské péče o
naše nejmenší pacienty, a to i každoročním prodejem srdíčkových klipů.
Výtěžek sbírky bude věnován na vybavení II. dětské kliniky Fakultní nemocnice v Praze - Motole.
Studenti gymnázia prodali v ulicích města, na úřadech a ve školách 750
plastikových srdíček a vybrali úctyhodných 16 953 korun.
Proto bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli a také bych chtěla popřát nám všem, aby těch dětských pacientů, na jejichž léčení tato sbírka
přispívá, bylo rok od roku méně. Ještě jednou všem děkujeme.
Mgr. Eva Šťastníková

MěDDM Kojetín
123456789012345678901234567890121
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123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
5. 10. 2003
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
O pohár majitele pohřebního ústavu
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
(volejbalový turnaj pro dospělé)
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
6. – 10. 10. 2003
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Dny otevřených dveří
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na MěDDM Kojetín
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11. 10. 2003
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Pochod slováckými vinohrady
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AKCE NA ŘÍJEN
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16. 10. 2003
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Světýlkový rej pro broučky
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25. – 29. 10. 2003
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Podzimní prázdniny
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pro mládež od 14 – cti let
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27. 10. 2003
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Výlet na ranč do Kostelan
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těšit se můžete na jízdu na koni, indiánské
123456789012345678901234567890121
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soutěže, povídání s indiánem a trapperem
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o životě na Divokém západě, ukázky pastí,
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1234567890123456789012345678901212
zbraní, předmětů denní potřeby, ukázku
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
indiánských tanců + „Kovboj a jeho kolty“,
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1234567890123456789012345678901212
oběd ve stylové restauraci, prohlídku ranče
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
s výkladem…
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29. 10. 2003
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
výlet na hrad Helfštýn
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
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Letní výchovně rekreační tábor - Mokřinky 2003
Ve dnech 9. až 15. srpna 2003 uspořádal Městský úřad Kojetín, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví společně s Městským úřadem Přerov, odborem sociálních služeb a zdravotnictví již zmíněný letní tábor pro děti. Tábora se účastnily děti ve věku od 7 do 12 let z Kojetína, Přerova a okolních
obcí. Tábor byl uspořádán na základě oprávnění ze zákona 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí. V sobotu ráno odjíždělo přistavenými autobusy na týdenní dobrodružství něco okolo 50-ti dětí a 10-ti vedoucích, většinou zaměstnankyň výše uvedených odborů Městských úřadů. Celý týden
jsme strávili v hezkém prostředí rekreačního střediska Holubice-Mokřinky,
Vítkov. Počasí nám přálo a tak jsme každý den mohli trávit ve volné přírodě, zahrát si spoustu zajímavých her včetně celotáborové hry „Cesta do
vesmíru“, uspořádat večerní táborák, nabarvit si oddílová trička, koupat se

ve venkovním bazénu, zatančit si na diskotéce a zámeckém bálu. Prostě
celý týden byl program nabitý od ranního budíčku až do večerky. Děti si na
konci pobytu odvážely domů spoustu cen, které dostaly za výhry
v jednotlivých soutěžích, spoustu zážitků a také nových kamarádů. Všichni
účastníci se již na konci pobytu těšili na další tábor v příštím roce 2004,
který, jak doufáme se nám podaří opět za pomoci Města Kojetín, Přerov a
řadě ochotných sponzorů opět uspořádat. Za všechny účastníky děkujeme.
Všem dětem a jejich rodičům, kteří se tábora zúčastnili i všem občanům
Kojetína: foto z tábora je možné si prohlédnout v budově MěÚ Kojetín,
chodba v přízemí u odboru SVZ.
Petra Pospíšilová

Městská knihovna připravuje ...
...BESEDU pro studenty Gymnázia v Kojetíně s PhDr. Zdeňkou Tomáškovou, autorkou
nové knihy o Petru Bezručovi, s názvem „ORTEL
SAMOTY“ (Vzpomínky sekretářky Petra Bezruče).
...TÝDEN KNIHOVEN
V týdnu od 6. do 12.října
2003 proběhne opět celostátní akce s názvem „Týden
knihoven“. Městská knihovna Kojetín v rámci tohoto
týdne pořádá:
- DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 7. 10. a ve čtvrtek 9. 10. v době od 8 do
17 hod. Zájemci si mohou prohlédnout nově vybavené prostory knihovny a seznámit se se služ-

bami, které jim knihovna může poskytnout.
- SENIORSURFING
Bezplatné školení k internetu pro seniory. Zájemci
se mohou objednávat na pondělí 6. 10. nebo
středu 8.10. na libovolnou hodinu v době od 13
do 17 hod.
- Po celý týden se budou konat EXKURZE žáků
základních škol do knihovny.
- Čtenáři dětského oddělení se mohou těšit na
zajímavé SOUTĚŽE pro účastníky se sladkými
odměnami.
- Obě oddělení knihovny zároveň vyhlašují pro
celý týden ČTENÁŘSKOU AMNESTII, takže
všichni čtenáři, kteří v tomto týdnu navštíví knihovnu, budou osvobozeni od placení
případných upomínacích poplatků a nově
se přihlašující čtenáři od placení registračního poplatku. (Bezplatné půjčování jim bude

umožněno do konce roku 2003.)
- V pátek 10. října se uskuteční SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ STŘEDISKA KOJETÍN. Knihovnu
navštíví knihovníci všech okolních spolupracujících knihoven, aby si navzájem vyměnili své zkušenosti v práci s knihou.
...BESEDU S CESTOVATELEM M. ROZKOŠNÝM
Ve čtvrtek 30. října 2003 v 18 hodin pořádá Městská knihovna v Kojetíně besedu s cestovatelem
a autorem knihy „Z HANÉ DO JERUZELÉMA
A ZPĚT“ Miroslavem Rozkošným. Součástí akce
bude i promítání diapozitivů. Po skončení besedy
následuje autogramiáda. Akce se koná v sále Regionálního vzdělávacího centra (Okresního domu).
Srdečně zveme všechny zájemce!
Hana Divilová, Městská knihovna Kojetín

KALENDÁRIUM – ŘÍJEN 2003
❉ 1. říjen
Položen základní kámen k dostavbě katedrály sv. Víta na Pražském hradě
(1873). (130 let)
❉ 9. říjen
Zemřel Václav Vavřinec Reiner, český malíř a freskař pozdního baroka
(1743).(260 let)
❉ 13. říjen
Císařovnou Marií Terezií byl podepsán patent o prvním soupisu obyvatel na
území rakouské monarchie, který byl proveden o rok později (1753). (250
let)
❉ 16. říjen
Začala bitva u Lipska, zvaná „bitva národů,“ jež trvala tři dny a skončila
definitivním vítězstvím koaličních vojsk nad armádou Napoleona I. Bonaparta (1813). (190 let)
❉ 18. říjen
Mírový kongres v Cáchách ukončil války o dědictví rakouské za cenu územních ztrát ve prospěch španělských Bourbonů, Savojska a hlavně Pruska,

kterému byla odstoupena většina Slezska s Kladskem (1748). (255 let)
❉ 21. říjen
Narodil se Václav Voska, český herec, člen Divadla na Vinohradech, Národního divadla a Městských divadel pražských (1918). (85 let)
❉ 24. říjen
V Münsteru slavnostně podepsán vestfálský mír, kterým skončila třicetiletá
válka (1648). (355 let)
❉ 28. říjen
Vyhlášena samostatná Československá republika (1918). (85 let)
❉ 30. říjen
Představitelé slovenského politického života přijali tzv. Martinskou deklaraci o společném státním životě Čechů a Slováků (1918). (85 let)
❉ 31. říjen
Zemřel Egon Schiele, rakouský malíř, ve stylu osobitě pojaté secese a expresionismu maloval krajiny, portréty i erotické obrazy a kresby (1918). (85
let)
řez
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Kam za kulturou
Městské kulturní středisko v Kojetíně
vyhlašuje pro školní rok 2003/2004 tyto kurzy:
jazykové:
jazyk německý, jazyk anglický, jazyk ruský, jazyk italský
pro začátečníky i pokročilé
praktické:
šití, studená kuchyně, základy práce s videokamerou,
výroba adventních věnců a svícnů, výroba vánočních slaměných ozdob,
pečení a zdobení vánočních perníků
pohybové:
jóga (každé úterý 16.00 a 18.00 hod. - Sokolovna)
taneční výchova pro děti (každé úterý 15.30 hod. – Okresní dům)
taneční výchova pro mládež (každou středu 17.00 hod. – Sokolovna)

staňte se členy souborů pracujících
při MěKS Kojetín:
sborový zpěv:
Solasido a Cantas pro děti, mládež a dospělé
divadlo:
divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín
tanec:
národopisný soubor Hanácká beseda
Informace a přihlášky
Městské kulturní středisko v Kojetíně
nám. Republiky 1033 Kojetín, tel: 581 76 20 46

MěKS Kojetín vás zve...
sobota 11. října 2003
KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
Dva králíci známí snad všem dětem si hrají na jevišti, kde prožívají svá
dobrodružství. U toho navíc ještě zpívají a tancují. Děti si hrají společně
s nimi. „Kdo si hraje nezlobí“ je myšlenkou tohoto muzikálu.
Účinkuje Genus divadlo Brno
začátek 14.30 hod., sál Sokolovny Kojetín, vstupné: 20,- Kč
! POZOR – soutěž pro všechny děti - POZOR !
Namaluj obrázek na téma pohádky – přijď do divadla - přines obrázek do
Sokolovny - vyhraješ krásné ceny!
úterý 14. října 2003
TRAVESTI SHOW SCREAMERS
začátek v 19.30 hod., sál Sokolovny Kojetín, vstupné: 150,- 140,- Kč
úterý 21. října 2003
CESTA ZA BOHEM HOR
na motivy japonské pohádky
Chudý japonský chlapec Toši se vydává na strastiplnou cestu
za Bohem hor, aby se ho zeptal na jedinou otázku, co má
učinit, aby on a jeho maminka už nežili v takové bídě a nouzi.
Rozloučí se se svou dívkou Hanako, která je pro nemoc připoutána na lůžko, a odchází. Při svém putování přijde k sadaři,
kterému hynou sakurové stromy, potká ženu, která nemůže
najít nebeskou bránu, dobrotivého mnicha; zlomyslného Tengua, vládce hromu, blesku a větru, krvelačnou ježibabu Jamambu a když konečně dojde cíle, zeptá se na vše oč jej lidé
na jeho pouti požádali. Bůh hor mu poradí, ale na svou otázku už odpověď nedostane. Při zpáteční cestě rozdává radost
a vrací se domů nejen s bohatstvím v srdci, ale i na dlani. Po
jeho radě, kterou dostal od Boha hor, se Hanako uzdravuje
a on tím získává to nejcennější, lásku na celý život.
Účinkuje: Mladá scéna Ústí nad Labem, která je jedním
z divadel hrajícím pro děti a mládež. Svůj repertoár zaměřuje
zejména na tvorbu klasiků domácích i zahraničních. Své inscenace se snaží obohatit zajímavou scénografií, netradiční

světelnou a zvukovou složkou a různými efekty, které by dětem vytvořily svět plný kouzel a imaginace. Začátek v 8.15 a 10.00 hod., sál Sokolovny Kojetín.
.
středa 22. října 2003
koncert ŽALMAN a spol.
začátek v 19.30 hod., sál Sokolovny Kojetín, vstupné: 90,- 80,70,- Kč
sobota 25. října 2003
zájezd na největší show na ledě
ROMEO A JULIE
začátek ve 14.00 hod., zimní
stadion Olomouc, cena: 460,- Kč (vstupenka + doprava), děti do 12 let
360,- Kč
Texty písní: Jaromír Nohavica, scénář a režie: Jindřich Šimek, dirigent:
Paolo Gatto (ITA), hudba: Boris Urbánek, choreografie: P. Camerlengo (ITA),
scéna a kostýmy: Alexander Babraj, světelný design: Jan Plesník
Osoby a obsazení:
Shakespeare: zpívá a hraje Jiří Korn / Jan Přeučil
Julie:
zpívá a mluví Lucie Bílá
bruslí Radka Kovaříková / Jelena Jovanovič (YUG)
Romeo:
zpívá Bohuš Matuš, mluví Pavel Kříž
bruslí René Novotný / Vladislav Žovnirskij (UKR)
Tybalt:
zpívá a mluví Kamil Střihavka
bruslí Alexej Urmanov (RUS)
Markucio:
zpívá Bohouš Josef, mluví Jiří Sedláček
bruslí Armen Saakian (USA)
Benvolio
zpívá Petr Janda, mluví Norbert Lichý
bruslí Karel Nekola / Jan Nerad
Vévoda:
zpívá a hraje Marcel Polonder, mluví Jan Fišar
Chůva:
zpívá a hraje Hana Křížková
Kapulet:
hraje Petr Vaněk / Pavel Handl
Kapuletová:
zpívá a hraje Věra Špinarová / Irena Budweiserová
Montek:
hraje František Návrat / Bohuslav Čvančara
Monteková:
zpívá a hraje Athina Langoska / Jana Vaculíková
Paris:
zpívá a hraje Petr Kotvald
Sluha Kapuletů hraje Rudolf Kubík / Josef Kaluža / Jiří Plouhař
Julie – dítě:
bruslí Dominika Vojtěchová / Klára Vrbická
Informace a přihlášky:
Městské kulturní středisko, nám. Republiky 1033 - Sokolovna,
752 01 Kojetín, tel: 581 76 20 46
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Ze sportu - TJ Sokol Kojetín
Cvičební rok 2003/2004
zahajujeme 15. září

Odbor Sportu pro všechny
Cvičební rok 2003/2004 - Rozvrh cvičebních hodin

Naše nabídka:
● účast ve cvičebních hodinách ve všech čtrnácti oddílech odboru
SPV po celý rok
● víkendové výcvikové lyžařské zájezdy
● účast na stanovém táboře o prázdninách ve Vrážném
● účast na soutěžích v gymnastice, Euroteamů, podiových skladeb,
soutěži zdatnosti v přírodě a dalších sportovních aktivitách, které
jsou určeny všem, kteří se nebojí pohybu.
● cvičení v oddílech dětského aerobiku a mažoretek
● cvičení v oddílech kalanetiky, kondičního cvičení, rytmické gymnastiky, zdravotní TV, cvičení v oddíle rodičů a dětí, florbalu a oddílech základní gymnastiky.
● cvičení v oddíle se zaměřením na nácvik břišních tanců
Vklad na cvičební rok 200,- Kč pro žactvo a 400,-Kč
pro dospělé.

Pondělí:
16.00 - 17.00 žačky 1. - 4. tř. vedoucí: Pěchová Eva
17.00 - 18.00 mažoretky ml.
Štecová Monika
18.00 - 19.00 žaci
Bobiš Broněk
19.00 – 20.00 kalanetiky ženy
Gregorová Marie
Úterý:
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

předškolní děti
aerobik st.žačky
kondiční cvičení
aerobik ženy

Bosáková Liba
Ptáčková Bohdana
Juřenová Dagmar
Ptáčková Bohdana

Středa:
16.00 - 17.00 rodiče s dětmi
18.00 – 19.00 zdravotní TV
19.00 – 20.00 kalanetika

Stavinohová Ivana
Kopřivová Mirka
Gregorová Marie

Čtvrtek:
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Pěchová Eva
Ptáčková Bohdana
Štecová Monika
Juřenová Dagmar

žačky 1. - 4. tř.
aerobik ml. žačky
mažoretky st. žačky
kondiční cvičení

Pátek :
17.00 – 18.00 předškolní děti
Bosáková Liba
18.00 – 19.00 žáci
Bobiš Broněk
19.00 – 20.00 žačky, dorostenky
základní gymnastika
Připravujeme výuku břišních tanců pro začátečníky. Zahájení cvič. hodin
v měsíci říjnu. Vedoucí Zajacová Jana.

Oddíl stolního tenisu před novou
sezónou
V letošní sezóně bude hrát I. družstvo stolního
tenisu opět oblastní soutěž Olomouckého kraje
kam postoupil po vítězství v OP Přerova. V této
soutěži jsou z přerovského okresu kromě našeho
družstva ještě Hranice, Lipník, Buk, Opatovice
a Dřevohostice, které postoupili s námi, dále
z Olomouce dvě družstva Neředína a Nový Svět,
dále Lutín, Šternberk, Mohelnice, Nový Malín
a z Prostějovska OP Prostějov a Čechovice.
Naše družstvo začínalo soutěž dvojzápasem
s Novým Světem a Šternberkem v sobotu 20. září
2003 v naší herně.
V I. družstvu budou hrát: Vlastimil Orság, Bohdan Malý, Luděk Vrtěl, Jiří Kilhof, Jan Huťka
a mladí Jakub Odehnal a Tomáš Zítka.
V loňské sezóně sestoupilo naše „B“ družstvo
z OP, ale kvůli reorganizaci postupuje do I. třídy
okresu více družstev, tak také naše „B“ družstvo
postoupilo. To znamená, že „B“družstvo bude hrát
I. třídu.
V této třídě bude kromě našich družstev dvě
družstva Přerova, dvě družstva Brodku, Hranice,
Lipník, Tovačov, Dřevohostice, Buk, Loučka
a Hlinsko.
V letošní sezóně budou za „B“ družstvo hrát
tito hráči: Jakub Odehnal, Tomáš Zítka, Lukáš
Prokeš, Jakub Frühbauer, Martin Pištělák
a z I. družstva bude fluktuovat Luděk Vrtěl.

Tělovýchovná jednota Sokol Kojetín – odbor SPV
POZVÁNKA
na setkání v tělocvičně s PaeDr. Hanou Kabrnovou,
ústřední cvičitelkou hudebně pohybových forem ČSPV z Brna.
Termín:
1. listopadu 2003 od 9.00 do 11.00 v tělocvičně Sokolovny
Program:
9.00 – 10.00 hod.
Step aerobic – nejlepší cvičení pro zeštíhlení
10.00 – 11.00 hod.
Power joga – energetizační cvičení, které harmonizuje tělo i duši
Vklad: 50,- Kč
Předběžné přihlášky ve cvičebních hodinách kalanetiky u M. Gregorové

„C“ družstvo po sestupu z I. třídy bude hrát OP
II. třídy. V „C“ družstvu jsou převážně starší hráči: Jarda Štrunc, Mirek Florián, Olda Frühbauer,
Jan Zítka, Ruda Frydrych, a fluktuovat může Martin Pištělák. Ve II. třídě hrají kromě našeho družstva Milotice, Opatovice, Jezernice, Přerov, Hranice, Buk, Potštát, Dol. Újezd, Chropyně, Lipník
a Vojenské lesy Lipník.
Soutěže okresu Přerov začnou 5. října 2003
a naše II. družstvo hraje v Buku a III. družstvo hraje
doma s Opatovicemi.
Kromě družstev dospělých začnou také bodovací turnaje v herně v Přerově a zájmový kroužek
MěDDM v naší herně za vedení paní Štruncové.
Počítáme rovněž se spoluprací se Zvláštní školou.
Přejeme našim družstvům, aby se jim
v soutěžích dařilo a aby si tato postavení udržela
a případně zlepšila.
V sobotu 20. 9. 2003 zahájily „A“ mužstva oblastní přebor. Mužstvo „A“ dopoledne prohrálo
4:14 s Novým Světem Olomouc. Body: Kilhof (2),
Malý (1) a Odehnal (1). Odpoledne sehrálo družstvo „A“ zápas se Šternberkem 10:8. Body: Malý
(3), Vrtěl (2), Kilhof (2), Odehnal (2) a jedna čtyřhra.
Odpovědným a bojovným výkonem překvapil
Jakub Odehnal, který poprvé hrál tak těžkou soutěž a udělal tak první body v soutěži.

Družstvo A, zleva: Vrtěl, Orság, Huťka, Kilhof,
Malý

Družstvo B zleva: Odehnal, Zítka, Mrázek, Prokeš, Frühbauer

Zdeněk Mrázek
Družstvo C zleva: Pištělák, Zítka, Florián, Štrunc
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Ze sportu - TJ Sokol Kojetín, oddíl tenisu
Kovalovice cup 2003

Turnaj Sokol cup 2003

Za vydařeného počasí proběhl dne 12. 7. 2003 již 3. ročník tenisového
turnaje fotbalistů a příznivců Sokola Kovalovice. Na hřištích oddílu K.T.S.
Kojetín svádělo mezi sebou 14 hráčů jiné souboje, než na které jsou při
fotbalových kláních zvyklí.
Ze tří základních skupin postoupilo 8 hráčů do play off. V semifinále se
utkali Dočkal, Nesvadba, Tomek, Zedníček. V boji třetí místo podlehl Tomek Nesvadbovi a ve finále potrápil Zedníček Dočkala slibným vedením
3:1, ale dvojnásobný šampión si zlepšeným výkonem nenechal třetí titul
vzít.
Pořadí:
1. Dočkal R.
8. Lýsek D.
2. Zedníček M.
9. Hromada M.
3. Nesvadba M.
10. Kusák R.
4. Tomek T.
11. Hrušák F.
5. Zapletal P.
12. Tvrdoň R.
6. Masařík Z.
13. Janováč P.
7. Kocourek M.
14. Zapletal J.

Tradičního mistrovství Kojetína v tenisu se zúčastnilo 20 hráčů. Po bojích
ve skupinách se do závěrečných zápasů probojovali Alois Šírek, Pavel Daněk, Robert Gamba a Jiří Šírek. V celkově 22. finále porazil Alois Šírek
Roberta Gambu 3:2 na sety, když v posledním setu Gamba vzdal za stavu
0:1 pro fyzické vyčerpání. Zápas se totiž hrál ve velkém vedru 20. července
2003. Třetí místo se stalo kořistí Pavla Daňka, který zvítězil nad Jiřím Šírkem 3:0 na sety. Další pořadí: 5. Orság V., 6. Malý B., 7. Skřipec S., 8.
Indrák D., 9. Dravecký Z., 10. Meduna D., 11. Palánek J., 12. Pištělák M.,
13. Ptáček L. st., 14. Němec Z., 15. Kopp F., 16. Finger J. ml.

Z. Němec

Veteran cup 2003
Dlouhodobá soutěž vyvrcholila v neděli 14. září závěrečnými zápasy, ve
kterých se rozhodlo o pořadí na prvních čtyřech místech. V turnaji hráčů
nad 40 let, hraném jako memoriál Zdeňka Řezníčka, byl nejúspěšnější Vlastimil Orság, který zdolal Jaroslava Palánka 2:0 na sety, v zápasu o třetí
místo přehrál Leopold Ptáček Dušana Medunu a obsadil třetí místo. Kojetínští veteráni se činili i v okresní soutěži družstev, kde dokázali zvítězit
a postoupit do skupiny A, kde budou hrát poprvé v roce 2004.

Turnaj kojetínských tenistek 2003
Po roční odmlce se 14. září 2003 uskutečnil jednodenní turnaj kojetínských hráček, kterého se zúčastnilo 8 tenistek.
Zvítězila Andrea Bílá, která ve finále přehrála Janu Judasovou, třetí místo
patří nestárnoucí Aleně Dufkové, která přehrála Zdenu Judasovou. Turnaj
potvrdil, že ženský tenis si v Kojetíně získal u děvčat oblibu a je dobře, že se
do něj zapojuje řada mladých hráček.

Turnaj ve smíšených čtyřhrách
Poprvé v historii kojetínského tenisu se odehrál turnaj smíšených čtyřher
za účasti 5 dvojic.
Vítězství získala dvojice Alois Šírek - Šárka Indráková, kteří byli o skóre
lepší před dvojicí Dušan Meduna - Alena Dufková a Jaroslav Palánek - Andrea Bílá.

Okresní soutěž družstev v tenisu
Ve skupině A okresního přeboru družstev neregistrovaných hráčů se hrály závěrečné zápasy na kurtech TK Precolor Přerov. Kojetínští hráči v sestavě Robert Gamba, Alois Šírek a Miroslav Kolečkář nejprve podlehli v semifinále těsně týmu Baiva Přerov, když náš bod získal Gamba. V zápase o třetí
místo jsme podlehli Wilson Teamu Přerov také 1:2, když znovu bodoval
pouze Gamba. Robert Gamba byl v letošní soutěži výraznou postavou našeho týmu A, bohužel v závěrečných zápasech nedokázali jeho spoluhráči
přidat druhý bod a Kojetín tak po čase opět ustoupil ze stupňů vítězů
a skončil na čtvrtém místě.
Družstvo B v sestavě Vlastimil Orság, Jiří Šírek a Zdeněk Němec
v B skupině okresního přeboru družstev dokázalo zvítězit dvakrát a pětkrát
prohrálo, takže skončilo v polovině tabulky.
V roce 2004 toto družstvo nastoupí v A skupině soutěže veteránů a družstvo B bude doplněno mladšími hráči.
Výbor oddílu tenisu TJ Sokol Kojetín
foto: Z. Němec
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Ze sportu - Minigolf
Nový ročník soutěží družstev zahájen
Na konci srpna byla zahájena podzimní sezóna
v Jedovnicích u Blanska za rekordní účasti 98
hráčů. Kojetínský klub golfových borců vyslal sedm
zástupců a přihlásil dva týmy – juniorský a žákovský.
Mezi 35 muži dominoval překvapivě L. Čech
z Vratimova se 183 údery. Náš jediný hráč Ivan
Roemer se tentokrát protáhl do finále a skončil
celkově na pěkném 8. místě (196 – pr. 24,5).
Žákovská kategorie měla na startu 22 účastníků
a nejlépe si vedl I. Macho z Kopřivnice se 189
údery. Do finále se dostal Robert Janáček, kde si
vybojoval celkovou 7. příčku (224-pr. 28).
Ostatní „golfoví borci“ skončili před branami
finále. Luděk Nakládal ml. na 9. místě (167-pr.
27,8) o pouhý úder od postupu. Jan Dvořák obsadil 11. pozici se 198 (pr. 33), Romana Šustová
byla 14. (212 – 35,3), Jana Nakládalová 16. (221
– 36,8) a David Koplík 19. (228 – 38).
Soutěže družstev jsme ale zahájili excelentně!
Junioři v sestavě Janáček, Nakládal, J. Dvořák
zvítězili a porazili i favorizovaný Prostějov! Naši
zahráli 531 úderů (29,5) a dostali se do čela soutěže.
Stav I. ligy juniorů – skupina B (Morava): 1.
KGB Kojetín (3 body), 2. Taurus Prostějov (1 bod).
Žákovský tým hrál v sestavě Nakládalová,
R. Šustová, Koplík a v úvodu obsadil hezké
2. místo výkonem 661 úder (pr. 36,7), když podlehl pouze favoritu z MGC Olomouc.
Stav I. ligy žáků – skup. B (Morava): 1. MGC Olomouc (5 bodů), 2. KGB Kojetín (3 body), 3. KDG
Šternberk (2), 4. DGC Bystřuce p.H. (1).
V srpnu se také konaly poslední přípravy na
podzimní část sezóny na kojetínském minigolfu
v podobě kontrolních turnajů. Dvanáctý „kontrolák“ se konal 21.8. za účasti 9 hráčů. Tři okruhy
tradičně nejlépe zvládl I. Roemer průměrem 23
údery. Druhý byl J. Dvořák prům. 26 a třetí skončil
R. Janáček (27,3).
13. kontr. turnaj přivítal 12 účastníků a konal
se 28.8. – vítězství znovu „utrpěl“ I. Roemer průměrem 23,7. Po úspěšném rozstřelu skončila druhá Alena Šustová (pr. 28), když zdolala L. Nakládala se stejným výkonem.
První zářijový víkend zahájil podzimní sezónu
i v oblasti Morava-jih. Šestý oblastní turnaj se konal v Bystřici pod Hostýnem za rekordní účasti
75 hráčů, šest jich bylo z Kojetína.
V mužích se mezi 22 aktéry prosadil J. Tolarovič

v dresu Olomouce, když zahrál 86 úderů (pr.
21,5). I. Roemerovi se turnaj nepovedl a skončil
až na 11. místě (100 – 25), zato Zdeněk Havlíček
zahrál osobní rekord 132 údery (pr. 33) a to mu
vyneslo 20. příčku.
Žáků bylo stejně jako mužů 22 a zde vyhrála
domácí žákyně S. Švehlíková výkonem 89 (pr.
22,3). Naši tentokrát skončili v poli poražených,
když se nejlépe umístil L. Nakládal na 9. místě
(109 – 27,3). R. Janáček skončil 11. za 120 úderů (pr. 30), J. Nakládalová byla 16. (140 – 35)
a R. Šustová až dvacátá první (154 – 38,5).
První kolo II. ligy smíšených týmů odstartovalo
nový ročník, kterého se zúčastňuje rekordních
9 družstev.
Domácí Bystřice, která sestoupila z I. ligy, nenechala nikoho na pochybách, že to s návratem
myslí vážně a s přehledem vyhrála výkonem 385
úderů (pr. 24,1). Na paty jí šlapala pouze záloha
Tovačova (399 – 24,9). Kojetín nastoupil bez
J. Dvořáka v sestavě Janáček, Nakládal, R. Šustová, Roemer – po 2. okruhu vystřídala R. Šustovou Nakládalová. Po vyrovnaném souboji s Prostějovem jsme nakonec obsadili až 7. příčku – o 5
úderů za svým soupeřem a celkově slabým výkonem 477 (pr. 29,8).
Hned za týden tj. 14. 9. 2003 jsme se vrátili
do Jedovnic na další oblastní turnaj. Po sobotním
propršeném tréninku se v neděli ukázalo sluníčko a klání za účasti 68 hráčů mohlo hladce proběhnout.
Mezi muži se na stupně vítězů prosadili pouze
borci z MGC 90 Brno, když nakonec vyhrál
M. Žaloudek s 91 úderem (pr. 22,8) Náš zástupce
I. Roemer po výsledku 100 úderů (pr. 25) bral
v konečném účtování 5. místo. Daleko hůře se
s nástrahami zdejšího hřiště vyrovnával Z. Havlíček, který zahrál 163 (pr. 40,8) a obsadil poslední 21. příčku.
V juniorské kategorii dominovala Š. Macháčková ze sousedního Tovačova (100 – 25). Náš
jediný junior Martin Dvořák neoslnil výkonem 153
(pr. 38,3), ale celkově skončil šestý.
Konečně mezi žáky triumfoval R. Hudec
z Bystřice, když zahrál fantastických 91 (pr. 22,8)
a po závěrečném rozřazení s vítězem mužů si odnesl i hlavní cenu v podobě velkého dortu. Naši
se drželi statečně. R. Janáček se vytáhl konečným 5. místem (104 – 26), L. Nakládal skončil
hned za ním na 6. místě (112 – 28), J. Dvořák
byl osmý za výkon 117 (pr. 29,3). Holky se také
činily – R. Šustová brala za výkon 135 (pr. 33,8)
první oficiální body a celkové 14. místo, J. Nakládalová si za výsledek 146 (pr. 36,5) vybojovala
příčku sedmnáctou.
Družstvo nastoupilo do druhého kola II. ligy
v plné sestavě Janáček, Nakládal, J. Dvořák,
a Roemer (náhradník Havlíček) a zcela využilo znalostí zdejších nástrah zpřed 14 dní. Tým bojoval
do posledních chvil o vítězství, aby nakonec podlehl jen superfavoritovi z Bystřice a obsadil fantastické 2. místo!
Po bystřickém debaklu si kojetínský celek „spravil chuť“ novým klubovým rekordem 433 (pr.
27,1) a prohrál o 20 úderů, ale za sebou nechal
všechny zbylé týmy. Po odehraných 2 kolech se

Kojetínský tým na turnaji v Prostějově
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L. Nakládal zdolává jednu z překážek v Prostějově

Nejlepší kojetínská hráčka A. Šustová zdolává
překážku v Kopřivnici

naši borci posunuli na 5. pozici a další kolo se
hraje 28.9.2003 v Kojetíně, kde si mohou toto
skóre i umístění ještě vylepšit.
Stav II. ligy – skupina D (Morava-jih) po dvou
kolech: 1. DGC Bystřice p.H. (20 bodů), 2. KDG
Tovačov „B“ (16), 3. MGC Jedovice „B“ (12), 4.
MGC 90 Brno „C“ (11 – 893 úd.), 5. KGB Kojetín (11 – 910 úd.), 6. Start Brno (10), 7. Taurus
Prostějov (7), 8. ME Blansko (3 – 1103 úd.), 9.
MGC Holešov (3 – 1128 úd.).
Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Stupně vítězů v kategorii žáků v Tovačově
1. místo R. Janáček, 2. místo L. Nakládal

10/2003
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Ze sportu - TJ Slavoj Kojetín
Oslavy 95. výročí založení kopané
v Kojetíně
Vyvrcholením oslav 95. výročí založení kopané v Kojetíně se v sobotu 20. září 2003 stalo
přátelské utkání mezi mužstvy „starých pánů“
z Kojetína a hráči slavné Bolkovy jedenáctky.
Utkání proběhlo za velmi pěkného slunečného
počasí a velkého zájmu diváků na stadioně TJ Slavoj Kojetín.
Slavnostní odpoledne zahájily mažoretky pod
vedením paní Štecové. Ve 14.00 hodin provedl
místostarosta pan Jiří Šírek slavnostní výkop celého utkání. Zápas proběhl ve velmi přátelské atmosféře, a přestože domácí fotbalisté podlehli
hostům 3:5, viděli diváci velmi pěkné utkání.
Pokračováním celé akce bylo vystoupení známého zpěváka Boba Frídla. K dobré náladě všech
zúčastněných přispělo i Countrio z Hodonína,
které hrálo až do večerních hodin. Dětem se nejvíce líbil skákací hrad, dospělí jistě ocenili bohatou tombolu a dobře zajištěné občerstvení. TJ Slavoj Kojetín děkuje všem sponzorům i divákům za
podporu fotbalu v Kojetíně. Velké uznání patří i
všem, kteří se podíleli na pořádání této akce.
Pavel Jarmer, foto: H. Svačinová

Kojetínská přípravka vstoupila výborně do podzimní části soutěží
Výborně si zatím vedou nejmladší kojetínští fotbalisté v podzimní části své soutěže. V prvním
turnaji v Kojetíně 14. 9. 2003 obsadili 1. místo
s celkovým skóre 13:1, o týden později zvítězili
na turnaji v Lověšicích se skóre 15:4. 27. září
zvítězili do třetice na turnaji v Horní Moštěnici.
Svou skupinu vedou s 32 body a skóre 46:6. Naše
hráče čekají na podzim ještě 2 turnaje.
-jš-
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Český zahrádkářský svaz
Zahrádkářská výstava - 9. ročník
V letošním roce realizujeme již 9. ročník zahrádkářské výstavy a prodejních trhů ve spolupráci s Genoservisem a.s., ve dnech 11. a 12. října 2003
na výstavišti v Přerově.
Budou vystavovány nejlepší výpěstky ovoce, zeleniny, citrusů, květin jak
od drobných zahrádkářů tak i velkopěstitelů z celého okolí. Nejlepší
z nejlepších budou oceněny odbornou porotou.
Výrobci a prodejci budou vystavovat a nabízet zahrádkářskou techniku,
nářadí, chemické prostředky, osivo, sadbu, ovocné stromky, okrasné dřeviny, květiny, hnojiva.
Součástí výstavy bude hezká kolekce citrusů, vč. nabídky. Na své si přijdou včelaři a mykologové (houbaři).
Zastoupena bude rovněž nabídka odborné literatury a časopisů, včetně
přednášek na téma „Pěstování ovoce, zeleniny, ochrana a další“.
Nebude chybět široký sortiment proutěných výrobků, zahradní nábytek,
prodej bylinek, čajů, nádobí k přípravě zeleninových pokrmů, keramika,
zařízení pro zpracování ovoce, kaktusy atd.
Pro děti počítáme s atrakcemi a jízdou na koních.

V průběhu výstavy vystoupí hudební skupiny: Kalíšek z Dřevohostic
s vypravěčem panem Kvasnicou, hudební skupina Casablanka, Záhorská
kapela z Pavlovic.
Pro všechny účastníky bude zajištěno bohaté občerstvení.
Pro účely výstavy bude využita překrásná nová hala a v případě potřeby
i pavilon v těsném sousedství. Takže i nepřízeň počasí účast nemusí ovlivnit.
Otevřeno po celou dobu výstavy bude od 9 hod. do 17 hod. Parkování
bude zajištěno na přilehlém parkovišti bez poplatku.
Žádáme touto cestou všechny zahrádkáře z Přerova a širokého okolí, aby
se výstavy zúčastnili v hojném počtu, předvedli své výpěstky a zároveň vypomohli při přípravě výstavy. Všechny ZO ČZS, které organizují své výstavy žádáme, aby je realizovali těsně před naší výstavou a vystavované exponáty přivezli na výstaviště v pátek 10. října od 10 hod., nebo ve čtvrtek 9.
října na sekretariát ČZS ulice Havlíčkova 29.
Odjezd autobusů městské dopravy od přerovského nádraží směrem na
Výstaviště - autobus č. 7 ze stanoviště č. 4: v 7,30; 8,45; 9,55; 11,10;
12,25; 13,40; 14,50; 16,00 hod.
Územní rada ČZS Přerov

Inzerce

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Oddíl rekreačního sportu při SK Haná Záříčí

RAIFFEISEN

si vás dovoluje pozvat na

stavební spořitelna
otevírá v městě Kojetíně

PODZIMNI VESELICI,
KLIENTSKÉ
CENTRUM

která se koná v sobotu 18. října 2003

(uzavírání smluv, úvěrů,
změny ve smlouvách,
smlouvy na děti)

začátek ve 20.00 hod v Kulturním domě v Záříčí
k tanci i poslechu hraje skupina TRIP p. Vaculíka

Otevřeno:
každou středu
od 10.00 do 13. 00 hodin
Místo - kancelář:
ve 2. patře budovy
Polikliniky v Kojetíně

❈ bohatá tombola i občerstvení zajištěno❈
❈ všechny srdečně zvou pořadatelé❈
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Inzerce
Vám nabízí vozem LIAZ a nově i AVIA:
- PŘEPRAVU ODPADU KATEGORIE OSTATNÍ A NEBEZPEČNÉ
- PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
O OBJEMU 3-11m3
NA ODVOZ - STAVEBNÍHO ODPADU (SUTÍ, STŘECH apod.)
- DOMOVNÍHO ODPADU
!!! VČETNĚ ZNEŠKODNĚNÍ !!!

SOUKROMÁ
KONTEJNEROVÁ
AUTODOPRAVA
ROBERT LUČAN

- KRÁTKODOBÝ I DLOUHODOBÝ PRONÁJEM KONTEJNERŮ
- DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (PÍSKU, DRTÍ apod.)
- ROZVOZ DUBOVÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
BLIŽŠÍ INFORMACE:

MOBIL 737 316095 - TEL. 573 357101
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Společenská kronika
Vzpomínka
Byl jste dobrý, vstřícný člověk , pane Aloisi Novotný! Náš „mini nadřízený“.
Vždy bez momentu nadřazení, „lidový člověk“, vlastně s jádrem dobrého venkovského kluka!
Rozloučili jsme se s Vámi 10.9.2003 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně.
Bylo to k neuvěření, ale byla to realita!
Dobrem, kterým jste se zapsal do srdcí nás, kteří Vás znali tím svým úsměvem člověka,
který uměl naslouchat druhému, jste v našich srdcích živý dál.
Za všechny stejně cítící Marie Přecechtělová, Kojetín

V dubnu 2004 uplyne 5 let od vzniku mikroregionu Střední Haná. Ten dnes sdružuje celkem 16 obcí a měst na rozhraní okresů Přerov, Prostějov a Kroměříž, na
rozhraní krajů Olomouckého a Zlínského. K této příležitosti právě vydal stolní týdenní kalendář Mikroregion Střední Haná 2004. Naleznete v něm fotografie ze všech 16
měst a obcí našeho mikroregionu, které zachycují nejen významné stavby a památky,
ale i sportovní a kulturní události. Kalendáře jsou k dispozici na obecních a městských úřadech členských obcí a měst mikroregionu Střední Haná a v některých prodejnách.
Dovolte nám proto, prosím, vyslovit přání, aby právě vydávaný kalendář Mikroregion Střední Haná 2004 nebyl jen pouhou pracovní pomůckou, ale stal se i jakýmsi
klíčem k dalšímu poznávání života, památek a zajímavých objektů v mikroregionu
Střední Haná.
předseda mikroregionu Střední Haná Ing. Jiří Šírek
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