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Rok práce kojetínského zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
je to sice neuvěřitelné, ale téměř přesně před rokem, jste v komunálních
volbách rozhodli o složení zastupitelstva města a tím i o směrech dalšího
rozvoje Kojetína v tomto volebním období. Uběhl jeho první rok a je tedy
na místě otázka – „daří se naplnit dané sliby?“ a nebo daří se „pokračovat
v započatém díle?“.
Podle mého názoru prokázaly volené orgány města v průběhu uplynulého roku, že si Vaše volební hlasy zasloužily. Díky pečlivé přípravě investičních záměrů a projektů v předchozím období, výborné spolupráci s poslanci
Parlamentu ČR z Kojetína a výkonnému týmu zaměstnanců městského úřadu se můžete sami nejlépe přesvědčit, jak je postupně naplňován Program
hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje našeho města.
Nejlépe se samozřejmě hodnotí realizace jednotlivých investičních projektů jako jsou např. výstavba 32 bytů v objektu bývalé sladovny v Kojetíně
anebo celková oprava Základní školy na náměstí Míru. Obě investiční akce
jdou do finále. První etapa opravy školy je téměř dokončena a podle informací o přípravě státního rozpočtu na rok 2004 je nadějná dotace na dokončení oprav školy a okolí v příštím roce. Pro základní školu je to určitě
pěkný dárek ke 100. narozeninám.
Výstavba bytů bude dokončena na přelomu roku a noví nájemníci se budou stěhovat po kolaudaci v lednu 2004 s tím, že v jarních měsících budou
dokončeny úpravy okolního terénu, vysety trávníky a provedena výsadba
stromů a keřů.
Mimo tyto náročné a finančně nákladné stavby byly v průběhu roku realizovány i drobnější investice. S finanční podporou (80% nákladů) ze strukturálního fondu EU – SAPARD byl vybudován sběrný dvůr odpadu, který
bude sloužit obyvatelům Kojetína od 5. 11. 2003.
V těchto dnech probíhají dokončovací práce interiérů galerie a muzea
Regionálního kulturně vzdělávacího a informačního centra (tzv. Okresní dům)

tak, aby mohly být i tyto prostory zpřístupněny veřejnosti koncem letošního
roku.
V průběhu roku bylo vynaloženo značné úsilí na přípravu dalších záměrů
a projektů na příští období. Některé z nich již uspěly ve výběrových řízeních
(např. celková oprava hřiště ZŠ Sv. Čecha), o dalších bude rozhodnuto při
schválení státního rozpočtu a rozpočtu města na příští rok.
Celkové hodnocení roku 2003 provede zastupitelstvo města v březnu
2004 a na stránkách zpravodaje s ním budete podrobně seznámeni.
O řadě problémů jsme v průběhu roku s občany města diskutovali, množství jednání a výměna názorů nás jistě ještě čeká, ale již dnes můžeme konstatovat, že se prozatím naše práce daří a společně si určitě všichni přejeme, aby přes všechny problémy a potíže byl Kojetín stále pěknějším městem.
Ing. Mojmír Haupt
starosta města
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Z jednání Rady města
Dne 30. září 2003 zasedala
Rada města Kojetín, z jejíhož
jednání přinášíme přehled nejdůležitějších usnesení. Rada
města:
- schválila přepracovaný rozpočet
Školní jídelny Kojetín na rok 2003
dle předlohy,
- uložila odboru vnitřních věcí, školství a kultury, Komisi školství a kultury RM, Stravovací komisi RM
a ředitelce Školní jídelny Kojetín dopracovat provozní řád Školní jídelny
Kojetín a návrh předložit RM 11/
2003,
- vzala na vědomí zápis z jednání
Stravovací komise RM ze dne 17. 9.
2003,
- schválila rozpočtové opatření pro
Městské kulturní středisko Kojetín –
navýšení příspěvku na provoz roku
2003 ve výši 92 tis. Kč,
- zřídila komisi pro přípravu rozpočtu města Kojetín na rok 2004 a uložila jí předložit I. pracovní verzi návrhu rozpočtu Města Kojetín na rok
2004 na jednání RM 10/03,
- zřídila na funkční období od 1. 10.
2003 do 30. 9. 2004 hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise k provedení fyzických
a dokladových inventur pro rok
2003, jmenovala předsedu hlavní inventarizační komise a její členy,
- jmenovala předsedy a členy dílčích
inventarizačních komisí dle předložených návrhů a stanovila termíny
k provedení dílčích inventarizací
a termín k vyhotovení závěrečného
protokolu z provedené fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků města dle předloženého návrhu,
- uložila ředitelům příspěvkových
organizací a jednateli společnosti
Technis Kojetín s r.o. předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu
do 15. 10. 2003 vlastní zajištění
průběhu inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2003, složení hlavní inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a termíny provedení fyzických a dokladových inventarizací, stejně jako předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do
31. ledna 2004 zápis o provedené
inventarizaci,
- schválila změnu organizačního
řádu Městského úřadu Kojetín:
- s účinností od 1. 11. 2003 zřízení
nového pracovního místa na odboru majetku a investic města – provozního pracovníka sběrového dvora odpadů,
- s účinností od 1. 1. 2004 zrušení
pracovního místa domovníka na od-

boru majetku a investic města,
- souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout pozemek p. č. 4456 –
ost. plocha o výměře 2319 m2 v k.ú.
Kojetín,
- souhlasila s výpůjčkou nemovitostí
v majetku města, v k.ú. Kojetín
a k.ú.Popůvky u Kojetína:
- kaple sv. Jana Nepomuckého na
pozemku p. č. 1449,
- kaple sv. Prokopa na pozemku p.
č. 42,
- kaple sv. Anny na pozemku p. č.
2500,
Římskokatolické farnosti Kojetín,
Komenského náměstí č. 48, na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou šest
měsíců,
- souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku parc. č. 212/
2 – ost. plocha v k.ú. Kovalovice
u Kojetína,
- schválila vyřazení bytu č. 4, Padlých hrdinů 975, Kojetín, Kojetín I –
Město, z bytového fondu,
- schválila snížení nájemného ve služebním bytě nájemce Vladimíra Zaorala v budově Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, za období červenec a srpen 2003 dle předloženého návrhu,
- souhlasila:
- s dlouhodobým podnájmem nebytových prostor v budově Základní
školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín, Kojetín I – Město
- s dlouhodobým podnájmem nebytových prostor v budově Základní
školy Kojetín, Svatopluka Čecha
586, Kojetín, Kojetín I – Město
- s dlouhodobým podnájem nebytových prostor v budově Mateřské školy Kojetín, Masarykovo náměstí 52,
Kojetín, Kojetín I – Město,
- uložila odboru majetku a investic
města, ve spolupráci s odborem
vnitřních věcí, školství a kultury, dořešit výši nájemného z nebytových
prostor pro zájmové kroužky MěDDM Kojetín s řediteli Základní školy
nám. Míru Kojetín a Základní školy
Svat. Čecha Kojetín,
- schválila pronájem kanceláře
v budově Polikliniky Kojetín, 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I - Město
nájemci Raiffeisen stavební spořitelna Praha, pobočka Prostějov
s účinností od 1.10. 2003 na dobu
neurčitou,
- schválila uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor
v objektu č.p. 197 v ulici Hanusíkova v Kojetíně, mezi Městem Kojetín
a Základní uměleckou školou Kojetín, Hanusíkova 197, Kojetín,
- schválila uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor

v objektu č. p. 492 v ulici Sladovní,
mezi Městem Kojetín a Zvláštní školou Kojetín, Sladovní 492, Kojetín,
- schválila dohodu o splácení dluhu
mezi Městem Kojetín a Milenou Ošťádalovou, bytem Kojetín, Kojetín IMěsto, Chytilova1061,
- souhlasila s prodejem budovy trafostanice, postavené na pozemku
p. č. 1784 a prodejem pozemku
p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31m2, v k.ú. Kojetín, panu Miroslavu Poláchovi, Sadová 1295, Kojetín, Kojetín I-Město, za cenu 155.090,- Kč dle znaleckého posudku a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti
a za podmínky přizpůsobení vzhledu trafostanice požadavkům města,
- schválila rozpočtové opatření ve
výši 76 tis. Kč, jako neinvestiční dotaci nefinančním podnikatelským
subjektům – fyzickým osobám, pro
firmu AKORD, na provizorní přeložku nízkého napětí ve Sladovní ulici,
Kojetín,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou PRINTES – ATELIER s.r.o., Škodova 3,
Přerov na zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení na
akci „Rekonstrukce obslužné komunikace v průmyslové zóně Kojetín“,
za cenu 49.665,- Kč včetně DPH,
- schválila rozpočtové opatření ve
výši 50.000,- Kč na úhradu projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Rekonstrukce obslužné
komunikace v průmyslové zóně Kojetín“,
- souhlasila se záměrem zpracování
studie k žádosti z programu PHARE
2003 – stavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cest k turistickým objektům a kulturním památkám - rekonstrukce komunikace
Husovy ulice,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou
AQUATIS a.s., Botanická 56, Brno
na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci
„Rozvoj technické a dopravní infrastruktury Města Kojetín – kanalizace, 1. etapa“, za cenu 498.204,- Kč
včetně DPH,
- vzala na vědomí výroční zprávy
Základní školy Kojetín, náměstí Míru
83, Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Mateřské školy Kojetín, Městského domu dětí a mládeže souhlasila se záměrem Základní
školy Kojetín, Svatopluka Čecha
586, zřídit školní klub,
- souhlasila se zněním Dodatku č. 3
ke Zřizovací listině Základní školy
Kojetín, Svatopluka Čecha 586,
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- schválila poskytnutí peněžitého
daru paní Olze Svobodníkové, bytem Kojetín, Kojetín I – Město, ve
výši 3.000,- Kč k zajištění dopravy
syna Martina do speciálního školního zařízení,
- vzala na vědomí žádosti o finanční
příspěvky Spolku Trend vozíčkářů
a Arcidiecézní charity Olomouc.
S přihlédnutím k současnému čerpání rozpočtu města těmto žádostem
nevyhověla,
- schválila předložený plán zimní
údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby místních komunikací v zimním období 2003/2004
a uložila jednateli společnosti Technis Kojetín s r.o. zabezpečit realizaci
schváleného plánu v plném rozsahu,
- vzala na vědomí předloženou zprávu o technicko-organizačním opatření při svozu cukrové řepy při řepné kampani,
- schválila:
- pronájem obecního bytu č. 4, III.
kategorie, vel. 1+1, v ulici Padlých
hrdinů 815, Kojetín I-Město panu
Janu Mikovi, jako výměnu za byt č.
2, III. kategorie, vel. 1+1, v ulici
Padlých hrdinů 818, Kojetín I-Město, kauce 3.800,- Kč
- pronájem obecního bytu č. 2, III.
kategorie, vel. 1+1, v ulici Padlých
hrdinů 818, Kojetín I-Město panu
Milanu Giňovi, jako výměnu za byt
č. 3, IV. kategorie, vel. 3+1, v ulici
Padlých hrdinů 974, Kojetín I-Město, bez kauce,
- pronájem obecního bytu č. 3, IV.
kategorie, vel. 3+1, v ulici Padlých
hrdinů 974, Kojetín I-Město panu
Karolu Žigovi, bytem Kojetín, Padlých hrdinů 975, Kojetín I-Město,
jako bytu náhradního, bez kauce,
- pronájem obecního bytu č. 4, III.
kategorie, vel. 1+1, v ulici Padlých
hrdinů 816, Kojetín I-Město paní
Yvetě Žigové, bytem Rumunská 899,
Kojetín I - Město, kauce 3.800,- Kč
– pronájem se uskuteční za předpokladu realizace výše schválených výměn bytů,
- schválila paní Alenu Novákovou,
bytem Žeranovice 38, náhradníkem
na pronájem bytu zvláštního určení
v domě č. p. 1309 v ulici Sladovní,
Kojetín a uložila odboru sociálních
věcí a zdravotnictví zajistit pro pí
Alenu Novákovou doporučení příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle § 9
odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb.,
v platném znění,
- schválila pronájem obecního bytu
č. 2, I. kategorie, vel. 3+1 s příslušenstvím v domě č.p. 1247 v ulici
Dudíkova, Kojetín I-Město, manže-
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Z jednání Rady města
lům Markétě a Luboši Ligačovým, na
dobu určitou jednoho roku a uložila
Komisi pro bytové otázky RM svolat
jednání s manželi Ligačovými
k projednání připomínek vzešlých
z jednání RM a pořídit z tohoto jednání písemný zápis,
- odložila projednání návrhu Komise
pro bytové otázky RM na podání
žaloby na vyklizení bytu č. 6, II. kategorie, vel. 2+1, v ulici Kuzníkova
1176, Kojetín I-Město, na jednání
RM 10/03 a uložila odboru majetku a investic města prověřit možnosti
řešení problematiky neoprávněného
užívání obecních bytů,
- nedala souhlas k podnájmu obecního bytu č. 8, II. kategorie, vel. 2+1,
Kojetín I-Město, pro pí Miloslavu
Horákovou a schválila podání výpovědi z nájmu bytu č. 8, II. kategorie,
vel. 2+1, Kuzníkova 1176, Kojetín
I-Město, dosavadní nájemkyni s přivolením soudu podle ustanovení
§ 711 občanského zákoníku,
- vzala na vědomí žádost obce Křenovice o pomoc při zajištění bytové
náhrady pro pí Marii Davidovou,
bytem Křenovice 133,
- vzala na vědomí zápisy z jednání
komisí rady města, které jednaly
v měsíci srpnu a září 2003,
- vzala na vědomí žádost Ministerstva vnitra ČR o zapojení obce do
Státního integračního programu pro
azylanty a vzhledem k současné bytové situaci ve městě se nebude
město Kojetín do výše uvedeného
programu zapojovat,
- schválila vyřazení neupotřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku dle návrhu hlavní in-

ventarizační komise ze dne 29. 9.
2003 a jeho odprodej za cenu
13.052,- Kč RNDr. Martinu Novákovi, Biochemická laboratoř, Kroměříž,
- schválila uzavření kupní smlouvy
mezi Městem Kojetín a firmou
TECHNISPOL spol. s r.o., Prusinovského 3/203, Kroměříž na dodávku
svítidel na vybavení Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín (galerie a muzea), Masarykovo nám. 8,
za cenu 311.001,- Kč včetně DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou ALIACON s.r.o., náměstí Svobody 268,
Kojetín na vybavení Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8, výpočetní technikou, za cenu 218.572,40 Kč včetně DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou Petr
Polák – Stolárna – UNIVERS CENTRUM, Popůvky 71, Kojetín, na dodávku vybavení interiérů objektu
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8 , za
cenu 108.116,40 Kč včetně DPH,
- schválila rozpočtové opatření ve
výši 35 tis. Kč na úhradu propagačního materiálu – kalendáře Mikroregionu střední Haná na rok 2004,
- schválila jako dodavatele kuchyní
do Sladovny, Sladovní č. p. 1309,
Kojetín firmu Hanák nábytek, a.s.,
Kroměříž za předpokladu, že bude
na zhotovení zakázky dodržen cenový limit 2,3 mil. Kč. V případě nedodržení cenového limitu firmou
Hanák nábytek, a.s. bude jako dodavatel kuchyní oslovena firma Ko-

ryna nábytek, a.s. Koryčany,
- uložila starostovi města, na základě připomínky předsedy Osadního
výboru Kovalovice, zabezpečit zpevnění místní komunikace v Kovalovicích.
Rada města zasedala rovněž 14.
října 2003, aby projednala záležitosti vážící se k provozu
sběrného dvora Kojetín a uzavíraní smluv. Přijala následující
usnesení:
- schválila provozní řád sběrného
dvora Kojetín,
- schválila uzavření smlouvy o provozování sběrného dvora odpadu
Kojetín mezi Městem Kojetín a firmou Technis Kojetín spol. s r.o.
Kojetín,
- uložila místostarostovi Ing. Šírkovi
předložit na jednání RM 10/03 ceník služeb sběrného dvora odpadu
Kojetín a seznámit veřejnost
s podmínkami provozování sběrného dvora odpadu do konce měsíce
října 2003,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 20/2003 o dodávce projektových
prací mezi Městem Kojetín a Ing.
arch. Petrem Leinertem, na vyhotovení dokumentace k akci „Urbanistická studie Kojetín – Dvořákova ulice“, za cenu 36.504,- Kč,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 19/03 mezi Městem Kojetín a firmou MYFA Olomouc s.r.o. na dodávku „Stoka Fk a domovní přípojky ulice Padlých hrdinů“, za cenu
283.541,- Kč včetně DPH s tím, že
uvedená smluvní cena bude uhraze-

na v roce 2004. Současně uložila
odboru majetku a investic města
uplatnit požadavek na danou částku
ve výši 283.541,- Kč včetně DPH
do rozpočtu Města Kojetín na rok
2004,
- souhlasila s navrhovanou změnou
termínu pro čerpání a vyúčtování
dotace na činnost Charitě Kojetín.
Termín pro čerpání dotace na činnost je prodloužen do 30. 11. 2003
a termín pro konečné vyúčtování
dotace do 20. 12. 2003,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 159-45/2003 mezi Městem Kojetín a firmou SIGNALBAU a.s. Přerov na realizaci akce – definitivní
přeložka nízkého napětí ve Sladovní
ulici, Kojetín, pro firmu Akord Kojetín, za cenu 132.105,- Kč včetně
DPH,
- schválila rozpočtové opatření ve
výši 132 tis. Kč, jako neinvestiční
dotaci nefinančním podnikatelským
subjektům – fyzickým osobám, pro
firmu AKORD Kojetín na definitivní
přeložku nízkého napětí ve Sladovní
ulici, Kojetín,
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 655 v k.ú.
Kojetín mezi Městem Kojetín a uživatelem – Gymnáziem Kojetín na
dobu určitou do 31. 7. 2050,
- uložila starostovi města Ing. Hauptovi přizvat na jednání RM 10/03
ředitele Policie ČR, obvodní oddělení Přerov, k seznámení RM
s informacemi k řešení drogové problematiky ve městě Kojetín.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

KALENDÁRIUM – LISTOPAD 2003
❉ 3. listopad
Na Staroměstském náměstí v Praze byl stržen barokní Mariánský sloup,
který antiklerikálně naladěná část národních radikálů vnímala jako symbol
bělohorské poroby (1918). (85 let)
❉ 8. listopad
Po požáru bylo znovuotevřeno Národní divadlo v Praze slavnostním představením Smetanovy opery Libuše (1883). (120 let)

❉ 16. listopad
Narodil se Jan Bauch, český malíř, grafik a sochař. Nositelem významu i
tvárným prvkem jeho obrazů byla především barva (1898). (105 let)
❉ 22. listopad
Obnoveno jednání Ústavodárného říšského sněmu, jenž byl po podzimních
vídeňských bouřích přenesen na zámek do Kroměříže (1848). (155 let)

❉ 11. listopad
Abdikací císaře Karla I. definitivně skončila existence rakousko – uherského
státu (1918). (85 let)

❉ 27. listopad
Zemřel Bohumil Kubišta, český malíř a grafik, jenž osobitě rozvinul v českém
umění podněty kubismu a expresionismu (1918). (85 let)

❉ 12. listopad
Zemřel Alexander Bach, rakouský politik, ministr vnitra, symbol novoabsolutistického režimu 50.let 19. století (1893). (110 let)

❉ 29. listopad
Zemřel Karel IV. Lucemburský, císař římský a král český, nejvýznamnější
panovnická osobnost českého středověku (1378). (625 let)

❉ 14. listopad
Tomáš Garrigue Masaryk byl poprvé zvolen (aklamačně) prezidentem ČSR
(1918). (85 let)

❉ 30. listopad
Narodila se Božena Benešová, česká prozaička a básnířka (1873). (130 let)
řez
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Informace pro občany - sběrný dvůr odpadu v otázkách a odpovědích
finančních nákladů, zbylých 20%
přidalo ze svého rozpočtu Město
Kojetín. Celkový objem proinvestovaných finančních prostředků činil
asi 2,6 mil. Kč.

Od 5. listopadu 2003 bude pro
veřejnost otevřen sběrný dvůr odpadu na Družstevní ulici v Kojetíně. Kojetín se tak stává dalším městem, kde
občané mají možnost v průběhu týdne odnášet své odpady na stanovené místo, podobně jako je tomu dnes
již v Kroměříži, Prostějově
a dalších městech. Myšlenky o vzniku tohoto zařízení se objevily již v
roce 2000, jako společná iniciativa
mikroregionu Střední Haná, konkrétně měst Kojetín, Tovačov a obce
Troubky. Realizace těchto myšlenek
byla možná díky úspěšné žádosti
Města Kojetín podané agentuře Sapard, tedy jednomu ze strukturálních
fondů Evropské unie. Ta přispěla na
realizaci celé akce 80% celkových

1. Kdy bude sběrný dvůr otevřen pro veřejnost?
Středa, čtvrtek, pátek 8.30 - 12.30
a 13.00 - 17.00, sobota 8.00 12.00
2. Kolik budeme platit za uložení odpadu?
Kojetínští občané nebudou platit nic.
Náklady na sběrný dvůr jsou součástí poplatků za komunální odpad, který hradí každý občan Kojetína, Popůvek a Kovalovic.
3. Jaké druhy odpadů je možné
do sběrného dvora přinést?
Jsou to obaly se zbytky nebezpečných látek, filtrační materiály včetně
olejových filtrů, znečištěné tkaniny
a ochranné oděvy, směs nebo frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků i s obsahem nebezpečných

látek. Další nebezpečné odpady včetně zářivek, ledniček, mrazniček, barev, lepidel, léčiv, baterií, akumulátorů, televizorů, elektrických a elektronických zařízení. Pneumatiky, asfaltové směsi, barevné kovy (ty se ale
nevykupují!), papír, lepenka, sklo,
oděvy, textil, dřevo, plasty, kovy a
biologicky rozložitelný odpad.
4. Jaký je limit pro množství
těchto odpadů?
Množství stavební suti je omezeno
hmotností 50 kg, protože tento odpad není zahrnut v OZV města a je
nutné jej likvidovat po dohodě s firmou Technis, případně jiným subjektem. Odpad ze zahrad - větve a zbytky stromů, je potřeba upravit do
vhodné délky cca 2 m a starý nábytek a zbytky vybavení domácnosti je
žádoucí upravit tak, aby svým objemem nezaplnily kontejner, ale byly
lehce uložitelné.
5. Kdo je provozovatelem tohoto zařízení?
Sběrný dvůr vznikl z bývalé uhelny,

Inzerce
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která je v majetku města Kojetín.
Provozováním tohoto zařízení pověřila Rada města firmu Technis Kojetín spol. s r.o.
6. Není toto zařízení zdrojem
ohrožení životního prostředí
v této lokalitě?
Schválení jeho provozu potvrdily orgány Krajského úřadu, hygieny, životního prostředí atd. Je zpracován
provozní řád odpovídající současným
požadavkům na shromažďování
a ukládání odpadů. Určitě nedojde
k porušení životního prostředí.

Upozorňujeme občany, že ukládání odpadů mimo stanovené
plochy nebo v jiných hodinách
než je stanoveno, bude pokládáno za zakládání černé skládky a bude pokutováno.
Jakékoliv uložení odpadu je nutno hlásit obsluze sběrného dvora!
Ing. J. Šírek

Kojetínský zpravodaj

Rozhovor s Jiřím Hübnerem

O kojetínské škole Budžinkan
budó taidžucu jsme Vás informali
v Kojetínském zpravodaji č.7-8 loňského roku. Nindžucu je staré válečnické umění. Trénink v těchto školách obsahuje tradiční boj se zbraněmi i beze zbraně. Co se za poslední
rok změnilo a událo jsme se zeptali učitele této školy pana Jiřího Hübnera z Kojetína.
Na úvod by neškodilo, kdybys
v krátkosti představil kojetínskou školu a vůbec bojové umění Nindžucu?
Raději používám název BUDÓ,
protože je výstižnější. Pro pochopení rozdílu, by bylo nutné dlouhé vysvětlování, které by samo vydalo na
samostatný článek. Název nindžucu
je zavádějící a mnoho lidí si také pod
slovem nindža představuje to, co vidí
v amerických filmech, které jsou od
skutečné reality velmi vzdálené.
V Kojetíně vedu tréninky již víc než
deset let a v současné době probíhají v objektu skautské základny, která se nachází v ulici Závodí 272. Je
to nedaleko fotbalového stadionu
a dříve tam byl internát. Další informace je možno najít na internetové
adrese www.bujinkan.cz/jirih/.
Takže Jirko, co je u Tebe a ve
škole nového?
Největší změna se udála na začátku letošního roku, kdy jsem po dohodě s ředitelkou MěDDM zahájil
činnost zájmového kroužku pro děti
se zaměřením na výuku bojového
umění, které vyučuji. Po prázdninách
jsme se rozhodli v činnosti kroužku
pokračovat a doufám, že mezi dětmi bude dost zájemců.
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Jsi na nějakého svého žáka
pyšný? Slavíte nějaké větší
úspěchy?
Ve zdravém smyslu toho slova
jsem pyšný na všechny své žáky, protože všichni dělají pokroky a to je
dobře. Náš trénink není založený na
výkonu a vůbec není jednoduché
změřit úspěch. My nejsme sportovci, kteří jezdí po soutěžích a měří síly
s ostatními, tam je úspěch vidět.
Bojové umění, které učím souvisí
s osobností člověka. Pokud je žák
schopen rozvíjet sebe, pak rozvíjí
i své umění a to se dá v jistém slova
smyslu označit za úspěch. Ale je to
jako v životě. Ve chvíli, kdy si myslíš, že prožíváš úspěch, ve skutečnosti
se již propadáš a řítíš do bezedné
propasti.
Můžou se do kojetínské školy
přihlásit i noví zájemci?
Samozřejmě že mohou. Ještě se
nestalo, abych někoho vyhodil. Častější je, že lidi odejdou sami, protože
studium v Budžinkanu je velmi těžké, i když se to na první pohled nezdá.
Stálo by tedy za zmínku, kde
se škola nachází a kdy se konají tréninky?
Místo jsem prozradil již v odpovědi
na první otázku a veškeré důležité
informace o trénincích jsou na internetu na adrese, kterou jsem také
uvedl již dříve. Dobrá příležitost pro
první zkušenost s uměním, které
učím, je účast na víkendovém semináři, který proběhne v Kojetíně o
víkendu 22. – 23. listopadu. Informace už jsou na internetu. Popřípadě mi mohou zájemci volat na telefon 603157213.
Řekni nám jak se vůbec člověk může stát mistrem Nindžu-

cu? Co pro to musí udělat?
Poctivě studovat, být trpělivý a mít
dobrého učitele. Jinak já osobně se
necítím jako mistr nindžucu, zatím
jsem jen obyčejný student, který se
ještě musí hodně učit. Můj učitel
v Japonsku, pan Hacumi, je nepochybně mistrem nindžucu. Ale není
jednoduché stát se nindžou a už vůbec není jednoduché stát se mistrem.
Tady opravdu neplatí přísloví, že šaty
dělají člověka.

ném. Je těžké to vysvětlit. Nějaké
přehlídky jsou a samozřejmě se i prezentujeme. Například teď vychází na
stránkách časopisu Fighter’s články
o jednotlivých bojových školách, které jsou předávány v Budžinkanu. Ale
není pro nás jednoduché dělat ukázky, protože to co se učíme na tréninku, není to, co by chtěli vidět na
ukázkách diváci. Oni chtějí show, ale
my nejsme herci, kteří si hrají na
bojové umění.

Kde se může obyčejný člověk
s uměním Nindžucu setkat?
Existují nějaké přehlídky? Prezentujete se vůbec?
V našem státě i v celém světě je
možno setkat se s lidmi, kteří o sobě
tvrdí, že učí nindžucu. Je i mnoho
těch, kteří navštívili několik tréninků
u pana Hacumiho. Ale je potřeba si
uvědomit, že člověk se nestane nindžou tak, že si dá meč na záda a na
obličej masku. Nebo, že se naučí
házet hvězdice, anebo zvládne jiné
atrakce, které jsou ve filmech. Můžeš být dobrý akrobat, ale nemusíš
být nindža. To umění je v něčem ji-

Teď si vzpomínám, že ses zmínil o nějaké prázdninové akci
v Kojetíně. O co se jednalo?
No, ve skutečnosti to bylo před
prázdninami a byly to dvě akce, které byly pro mě osobně hodně zajímavé. Nejprve jsem byl pozván na
Slovensko, kde jsem měl možnost
vést trénink pro jejich armádní instruktory boje z blízka a potom jsem
koncem června zajišťoval výcvik sebeobrany pro strážníky Městské policie Zlín, kteří měli v Kojetíně týdenní výcvikový camp.

Kolik žáků v současné době
navštěvuje kojetínskou školu?
U dospělých je počet celkem ustálený. Obvykle chodí cvičit okolo šesti až deseti lidí. Někdy se sejdeme
i ve větším počtu, ale to jsou výjimečné akce, na které se sjedou studenti z celé Moravy. Do kroužku je
zatím přihlášených asi patnáct dětí,
ale kolik jich zůstane, to se teprve
uvidí.

V posledním rozhovoru jsi hovořil o návštěvě semináře v dalekém Japonsku. Zúčastnil
ses nějakého podobného semináře i letos?
Bohužel jsem nedal dohromady
dost financí, takže zatím ne, ale plánuji výlet na příští rok. Není jednoduché to financovat, protože za námi
nestojí žádní sponzoři a všechno si
platíme z vlastních zdrojů. Takže se
aspoň pravidelně zúčastňuji seminářů u nás doma.
Obohatily Tě nějak semináře?
Získal jsi nové zkušenosti?
Jezdím na semináře za svým učitelem Lubošem Pokorným tady
v Čechách a to hlavně proto, že mě
tyto semináře obohacují. Jinak nové
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Rozhovor s Jiřím Hübnerem
zkušenosti získává člověk každý den,
vždycky život přinese něco nepoznaného.
Co je vlastně cílem tvých cest?
Jde jen o studium bojového
umění?
Buď studium nebo výuka bojového umění. Samozřejmě s tím, že cestuji, mám možnost vidět i jinou kulturu a jiné zvyky, než jsou ty naše,
ale hlavně jsem se přesvědčil, že lidé
mají všude stejné životní strasti a řeší
stejné problémy jako my doma
v Čechách a na Moravě. A převážně je to o penězích.
Jenom mezi námi - viděl
jsi nový film Quentina Tarantino „Kill Bill“? Když pominu litry krve, opravdu si v Japonsku až s posvátnou úctou váží
starých tradic?
Je to jako u nás. Jsou lidé, kteří si
váží starých tradic a nenechají se jimi

- kojetínská škola Budžinkan budó taidžucu podruhé

svázat v dnešním životě a jsou jiní,
kteří za posvátnou úctu ke starým
tradicím vydávají vlastní nechuť
a neochotu přijímat nové věci. Samozřejmě jsou i pro nás staré tradice důležité, protože jsou zdrojem naší
kultury, ale to není důvod k tomu,
zůstat stát na místě. Z toho filmu
jsem viděl jen pár ukázek v televizi,
neviděl jsem ho celý. Hlavně film je
jen film a opravdová realita bývá často odlišná. Japonci jsou velmi zdvořilí a slušní, to je jejich stará tradice
a tu tam vidíš na každém kroku. Když
nakupuji v našich obchodech, vždycky si rád zavzpomínám na trpělivé,
usměvavé a zdvořilé prodavačky
v Japonsku.

Tak platí. Děkuji Ti za rozhovor.
Jsem rád, že jsem mohl na Tvé
otázky odpovědět a budu se těšit na
další rozhovor. Klidně i dřív než za
rok.

My se budeme těšit také. Přejeme Ti hodně úspěchů a pilných studentů, na které můžeš
být pyšný.
Otázky: Hana Svačinová
Foto: archív J. Hübnera

Co plánuješ do budoucna?
Plánů mám hodně, ale nerad
o nich mluvím předem. Raději si zase
za rok popovídáme, pokud budeš mít
zájem, o tom, co se událo.

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

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

ROBERT LUČAN

Anketa -

MOBIL 737 316095 - TEL. 573 357101

„Pocítili jste na vlastní kůži akci KRYŠTOF? Považujete podobné akce za užitečné?“

1. Ne, bohužel ne. Myslím si, že
ano. Proti těm řidičům, co řídí pod
vlivem alkoholu asi ano.

5. Já ne. Myslím si, že ano.

2. Ne. Ne.

6. Určitě ano, proběhlo to
v pořádku. Určitě ano, samozřejmě.
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Anketa -
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„Pocítili jste na vlastní kůži akci KRYŠTOF? Považujete podobné akce za užitečné?“
3. Ne, nezastavili nás. Myslím si,
že ano.

7. Pocítil tak, že jsem byl 2x až 3x
denně zastaven. Tyto akce jsou
k něčemu dobré, ale myslím si, že
na lidi, co pijí denně to stejně neplatí.

4. Já tedy ne. No určitě, na řidiče

8. Pocítil, zastavili mě a vše

přísnost.

v pořádku. Asi ano.

9. Já ne. Myslím si, že to byla akce,
která napomohla k větší ohleduplnosti řidičů. Bylo to myslím dobré.

14. Ne. Já myslím, že ano.

10. Ne, nepocítila. Určitě ano,
měli by řidiče zastavovat častěji než
je staví.

15. Ne. Mohly by být užitečné.

11. Ne. Já myslím, že ano.

16. Ne. Ne.

12. Ne. Ano.

17. Ne. Já jezdím bezpečně, ale
ano.

18. Nepocítil. Užitečné bude, když

13. Ne. Určitě ano.

policie bude tuto činnost provádět
zcela přirozeně a bude mít dostatek pravomocí k náležitým postihům. K tomu ale nepotřebuje vyhlašování podobných monstrózních akcí. Je smutné, že právě
v její době zahynulo na cestách rekordně mnoho lidí a paradoxně
i tři policisté, kteří Kryštofa prováděli.
Otázky: J. Dvořáková
Foto: H. Svačinová
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Zprávy z mikroregionu
Co je nového v Tovačově?
V Tovačově v místní části Annín byla dokončena výstavba kanalizace v hodnotě 12 110 000
Kč. Na tuto stavbu město obdrželo od Státního
fondu životního prostředí dotaci ve výši 60%
a půjčku 20%. Krajskou cestu, která byla touto
stavbou zničena, vybudovalo město za cenu 6 237
200 Kč.
Byla dokončena výstavba technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domků na Podzámčí
v hodnotě 10 500 000 Kč. Na tuto stavbu město

Svatováclavské hody v Tovačově
Jako každoročně,tak i letos se v neděli 28. září
v Tovačově konaly tradiční HODY. Sjeli se příbuzní, známí i neznámí a už v sobotu se sešli za
velmi krásného počasí v zámeckém parku, aby si
připomněli výročí paní Xavery Běhálkové, rodačky a sběratelky hanáckých písniček i výšivek , která
se narodila 23. října 1853, tedy před 150 lety.
Její nástupce - hanácký soubor HATĚ z Tovačova
- předvedl své vystoupení. O paní Xaveře
v krátkém vstupu pohovořil PhDr. Gustav Vožda.
Poseděli i pobesedovali bývalí členové hanáckého souboru paní učitelky Ženčákové, na kterou

čerpalo úvěr ve výši 5 500 000 Kč. Od Ministerstva pro místní rozvoj město obdrželo dotaci ve
výši 1 200 000 Kč. Podmínkou dotace je zkolaudování postavených domů do pěti let od kolaudace výstavby technické infrastruktury. V první etapě bude postaveno 18 rodinných domků, pozemky prodáváme za 250Kč/m2. O další etapu výstavby je již z řad obyvatel zájem.
Pro bezpečnost našich obyvatel byl vybudován
nový přechod pro chodce před domovem důchodců.
Zdenka Dopitová, starostka města

se také nezapomnělo.Velmi milé odpoledne zpříjemnila dechová hudba Věrovanka za řízení pana
Uhlíře.
V neděli na sv. Václava se sjeli do Tovačova
někteří stánkoví prodejci se sortimentem nám
dobře známým z tržnic, ale při zákazu vstupu na
Náměstí už několik let po sobě, jejich zájem opadává. Zato jsme na Náměstí uvítali krámky
s medovinou, tkanými ubrusy, keramikou, ručními šperky, perníky a kraslicemi. Dopoledne děti
soutěžily v historických vědomostech, a spolu
s dospělými se zúčastnily trestání zlotřilců, pobudů a šmelinářů, tak jak se to dělalo ve středověku
(trháním různých údů, zubů, jazyka a řezáním uší).
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Před obědem, kdo chtěl, běžel v historickém kostýmu závod starý přes 500 let „Běh o krmného
vola“, který zavedl už pan Ctibor Tovačovský
z Cimburka. Ve dvou kategoriích běželo na 40
přihlášených žen i mužů. Už tradičně si vítěz odnesl pouze zbytky z tučného vola a plnou nádobu
dobrého moku. Odpoledne se Náměstí dokonce
proměnilo v kolbiště, konal se rytířský turnaj
a na závěr celého dne nám předvedl sokolník své
cvičené dravce. Toto vystoupení, za krásného slunečného počasí, bylo odměněno největším potleskem.
Zdenka Dopitová
starostka města

Kojetínský zpravodaj

11/2003

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Bez práce nejsou koláče aneb Jak
jsme sbírali

Třikrát hurá vítězné trojici v nohejbalovém utkání „stoletých“ týmů

Při podzimním sběru papíru se naši žáci opravdu vyznamenali. Celkem se nasbíralo přes 6 tun,
a to za pouhých pár hodin. Nejlepším sběračským
výsledkem se může pochlubit třída 2. A s necelými
2 tunami papíru, přičemž jen Veronika Mračková
a Danek Otáhal z téže třídy mají na kontě skoro
tunu a půl papíru.
Pomohli tak třídě získat body do soutěže o zájezd do vyškovského Aquaparku. Ti nejpilnější
sběrači byli odměněni poukazy na odběr zboží za
300, 200 a 100 korun.
Tato tradičně pořádaná akce stojí za poděkování všem dalším snaživým žáčkům za to, že svou
troškou přispívají k ochraně životního prostředí
a dávají tak příklad ostatním.
D. Füllová

V půlce října proběhl podnikový turnaj v nohejbale pořádaný naší školou u příležitosti stého výročí svého založení. Malou zajímavostí turnaje
bylo, že součet roků všech hráčů v družstvu musel přesáhnout stáří naší školy – tedy 100 let.
Celodenní zápolení 7 týmů z Kojetína a blízkého
okolí probíhalo ve znamení slunečného počasí
a bojovného nasazení všech přihlášených. Velmi
bych také chtěl ocenit týmy Policie ČR a IPT. Jako
jediní hráli ve složení čistě podnikovém
a splnili tak všechna pravidla soutěže.
Konečným vítězem se stal po právu tým „Kino“
ve složení Dušan Meduna, Marek Polišenský a
Pavel Daněk. Všichni zúčastnění obdrželi věcnou
cenu a vítězná trojice navíc stoletou slivovici, která byla vypálena 5. 12. 1903 u příležitosti ote-

vření naší školy a která byla nalezena při letošní
rekonstrukci v kopuli jedné z věžiček.
Tedy Na zdraví a Sportu zdar!
R. Pavlíček

Žáci už mohou sportovat v tělocvičně
Od 23. října je otevřena další část naší zrekonstruované školy – tělocvična se zázemím a kabinetem. Chlapci a dívky se budou moci po tělocviku osvěžit v nových sprchách a obléci v nových
šatnách.
Základní škola tímto nabízí sportuchtivým pronájem tělocvičny za 140 korun. Dále ve spolupráci se SRPŠ nabízíme lyžařskou výzbroj za symbolickou cenu 40 Kč/den. Bližší informace poskytneme na telefonním čísle: 581 76 20 36.
-š-

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Evropský den jazyků
Víte, že den 26. září byl vyhlášen Evropským
dnem jazyků? Tohoto jsme na naší škole využili
k zamyšlení, jak jsou v životě důležité znalosti cizích jazyků. Uspořádali jsme anketu s těmito otázkami:
- Je důležité učit se cizí jazyky? Proč?
- Co je pro to třeba udělat?
- Myslíš, že máš talent na jazyky?
- Znáš někoho, kdo umí dobře nějaký cizí jazyk?
- Měl jsi příležitost mluvit s cizincem?
Anketa, které se zúčastnilo 180 žáků, ukázala,
že naprostá většina z nich ví, že by se jim tato
dovednost mohla v budoucnu hodit, že je třeba
učit se pravidelně. Hodně žáků si vyzkoušelo své
komunikační schopnosti nejčastěji na dovolené
v Chorvatsku při nákupech. 47 žáků uvedlo, že
neměli dosud příležitost hovořit s cizinci, ani neznají nikoho, kdo umí dobře cizí jazyk.
To se pro mnohé žáky změnilo právě 26. září.
Na besedu s dětmi přišla bývalá absolventka naší
školy Věra Wiltová, která po dokončení střední
školy odjela na 5 let do Velké Británie. Žáci si
připravili spoustu otázek, např. Jak je těžké naučit se anglicky, co je při učení nejdůležitější
i o životě bez rodičů v cizině.
Beseda se všem líbila a doufejme, že dojmy z ní
žáky povzbudí k dalšímu získávání jazykových znalostí.
A tady jsou některé názory našich žáků:
...“Každý by měl umět svůj mateřský jazyk
a esperanto. Byl by to spravedlivý světový jazyk“...
...“S cizincem, vlastně s cizinkou jsem se setkal
v Itálii. Ona mluvila anglicky, ale došli jsme jenom k tomu, že já jsem s České republiky. Bylo
to při příležitosti, kdy moje sestra vyhrála Cocacolu“...
...“Měla jsem příležitost hovořit s cizincem,
když jsme byli na dovolené v Chorvatsku. Byl

to Holanďan. Docela jsme se dorozuměli, ale
on toho uměl víc, než já“...
...“Talent na jazyky nemám, protože se mi nechce učit a nebaví mě mluvit cizím jazykem.
Nejraději mám češtinu – svůj rodný jazyk...
...“V Itálii jsem chtěla koupit rodině nějaké suvenýry, ale než jsem pochopila, co po mně ten
Ital chce, trvalo to čtvrt hodiny“...
... S cizincem jsem měla příležitost mluvit na
dovolené v Itálii v obchodě. No – nemluvila jsem
nic moc – řekla jsem: „Ahoj“, „Děkuji“ a „Kolik
to stojí“, ale řekla jsem to anglicky“...
Mgr. Jitka Šajerová

Všechno nejlepší zvířátka!
Jak to vlastně všechno začalo?
František z ASSISI – tento osvícený mnich
a zakladatel řádu františkánů žil na začátku 13.
století. Vedle své duchovní a literární činnosti proslul rovněž i svým vztahem a láskou ke všem živým tvorům. Stal se proto také jejich ochráncem
a patronem a na jeho svátek – 4.října se začal
slavit celosvětový den zvířat.
I naše škola chtěla spolu se všemi zvířátky oslavit jejich krásný den. Proto jsme si celý 1. stupeň
ZŠ naplánovali na 2. října výlet do ZOO Lešná.
KONEČNĚ – očekávaný den je tady. Děti sportovně oblečené s batůžky na zádech, úsměvem
a radostí ve tváři se již nemůžou dočkat až vyrazíme. Ještě několik potřebných informací a rad
a můžeme třemi autobusy vyrazit za zvířátky. Cesta
byla příjemná, bez sebemenších problémů a obtíží. Už od rána se na nás smálo sluníčko, které nás
šimralo přes sklo během cesty, takže to vypadalo
na opravdu překrásný den.
Celá ZOO Lešná nás velmi příjemně překvapila a potěšila. Po povodních, kdy byla opravena,
získala nový nádech a ráz. Vybudovaly se zde nové
pavilony, u kterých se tajil dech a všechna dětská
očka se nemohla na tu krásu vynadívat. A která
zvířátka se nám nejvíce líbila? Těžko říct, asi všech-
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na, i když každá jiným způsobem.
Po celou dobu našeho výletu nám přálo počasí, byl krásný barevný podzimní den ozářený sluníčkem. Škoda jen, že času na prohlídku této velké ZOO bylo tak málo. Všechny děti by zde nejraději zůstaly ještě nejméně o hodinu déle, abychom mohli shlédnout i krmení jednotlivých zvířátek, které tato ZOO nabízí.
Zvířátkům jsme popřáli všechno nejlepší k jejich svátku a s hlavou plnou bezvadných zážitků
jsme odjížděli zpět do Kojetína.
A co říci na závěr?
Je správné, že i zvířata mají svůj svátek. Sama
to sice netuší, zato my si tak alespoň připomeneme, jak důležitá pro nás jsou, a že si zaslouží naši
ohleduplnost. A ne pouze jeden den v roce…
Věra Kaliňáková

Světový den zvířat
4. říjen byl vyhlášen světovým dnem zvířat,
a proto jsme společně s žáky 6. ročníků ZŠ Svatopluka Čecha navštívili Ornitologickou stanici
v Přerově. Žáci měli možnost shlédnout přes tisíc
vystavených exponátů ptactva střední a východní
Evropy – od nejmenšího Králíčka obecného (čeleď pěnicovití) až po největšího Pelikána bílého
(čeleď pelikánovití). Současně se dozvěděli řadu
zajímavostí o jednotlivých řádech i druzích ptáků.
Díky slunnému počasí to byl krásný výlet plný
nových poznatků, které žáci budou moci využít
zejména v hodinách přírodopisu.
Mgr. Zdeňka Jančíková

Ochrana člověka za mimořádných
událostí
Od školního roku 2003/2004 byla MŠMTV
jako dodatek k učebním osnovám zařazena
„Ochrana člověka za mimořádných událostí“.
Ze dvou možností – zařazení jednotlivých hodin do výuky či výuka tématu jako celku jsme si
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
vybrali tu – věříme, že pro žáky atraktivnější –
pobyt ve školícím středisku v Tršicích u Olomouce a výuku „Ochrany člověka“ tam. Splnili jsme
tak i přání žáků 2. stupně,kteří chtěli jet také na
„školu v přírodě“, jako jejich mladší spolužáci.
Středisko v Tršicích i okolí je velmi příhodné
pro takovéto akce, žákům se tam líbilo. Nepřálo
nám bohužel počasí, a proto jsme spoustu aktivit,
které jsme mohli dělat venku, v přírodě, museli
přesunout do učebny.
Snažili jsme se výklad nových informací, které
si žáci zapisovali do nakopírovaných zápisníčků,
prokládat soutěžemi o ceny a skupinovou prací,
odměněnou diplomem a testy, na kterých jsme
se přesvědčili, jak si žáci nové informace zapamatovali.
Náplní kurzu bylo chování a ochrana v přírodě
při bouřce, při povodních, zemětřeseních, lavinách, sesuvech půdy, haváriích nebezpečných látek a při evakuaci.
Jelikož se pobytu nemohli zúčastnit všichni, rozhodli jsme se, že účastníci kurzu předají své znalosti spolužákům ve třídách v hodinách občanské
a rodinné výchovy, fyziky, chemie a přírodopisu
a stanou se tak jakýmisi školícími pracovníky pro
své spolužáky.
Mgr. Miluše Štefanová
Mgr. Eva Palkovská
Mgr. Marcel Hrabal

Běh Terryho Foxe v Kojetíně
Už více než dvacet let uběhlo od doby, kdy se
mladý Kanaďan Terry Fox, který kvůli rakovině
přišel o nohu, vydal na běh napříč svojí vlastí.
Třiadvacetiletý Terry svůj souboj s rakovinou nakonec prohrál. I tak našel řadu následovníků, kteří se od té doby pravidelně vydávají na trať charitativního běhu, který nese Foxovo jméno. V České republice se Běh Terryho Foxe pořádá pravidelně od roku 1993 a již několik let se běhá také
v Kojetíně.

Letošní ročník se uskutečnil v úterý 14. října
v 13.00 hodin v okolí fotbalového hřiště. Pořadatelem běhu byla naše škola (ZŠ Sv. Čecha Kojetín). Na startu se shromáždilo 87 účastníků, kteří trať mohli absolvovat jakýmkoli způsobem (běh,
chůze, jízda na kole). Součástí akce byla i sbírka
na humanitární účely.
Doufám, že se příští rok na tomto běhu sejdeme
v ještě hojnější účasti.
Mgr. Marcel Hrabal

Posledním bodem byl nezbytný rozchod žáků na
Václavském náměstí, kde se naši žáčci rozprchli
do všech směrů, aby se po hodině, posilněni lahůdkami z „fast foodů“, úspěšně sešli u sochy svatého Václava. V 16:30 jsme všichni unaveni, ale
plni dojmů, nastoupili do autobusu a odebrali se
zpět na Moravu.
Věřím, že se příští rok do naší stověžaté Prahy
opět vrátíme…
Mgr. Jiří Isakidis

Praha 2003

Několik postřehů z Invexu

V rámci výuky občanské výchovy, společenskovědního semináře a zeměpisu se na ZŠ Svatopluka Čecha pro žáky osmých a devátých tříd uskutečnil ve čtvrtek 16. října 2003 poznávací zájezd
do Prahy.
Jak lépe žákům vysvětlit látku než názorným
příkladem? A protože úkolem občanské výchovy
je především vychovávat zodpovědné a informované občany, vedly první naše kroky přímo ke
zdroji, tedy do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, kde právě probíhalo pravidelné
zasedání. Po nezbytném průchodu bezpečnostním
zařízením se celá naše výprava, tedy 35 žáků a p.
uč. Prášil, p. uč. Němečková a p. uč. Isakidis,
dostala na balkón sněmovny, kde jsme měli možnost sledovat uplatňování nepřímé demokracie
v praxi. Asi hodinový pobyt v Poslanecké sněmovně byl jistě pro všechny podnětným zážitkem.
Na tomto místě musím poděkovat poslancům
z Kojetína, kteří nemalou měrou přispěli k uskutečnění exkurze v Poslanecké sněmovně a také
za čas, který nám věnovali.
Po návštěvě parlamentu následovala „zeměpisná a dějepisná“ část zájezdu v podobě prohlídky
Pražského hradu, Karlova mostu, Staroměstského a Václavského náměstí. Celá procházka historickou Prahou byla provázena poutavým a fundovaným výkladem p. uč. Němečkové a p. uč. Prášila.

Jako každoročně, i letošní podzim je ve znamení všemožných veletrhů. Jedním z těch nejzajímavějších u nás je bezpochyby brněnský Invex –
největší přehlídka výpočetní techniky v České republice. Naše škola, tedy ZŠ Svatopluka Čecha,
uspořádala, stejně jako v loňském roce, pro žáky
devátých tříd exkurzi na tento mimořádný veletrh. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. 10. 2003.
Jelikož ne každému jsou moderní informační technologie blízké, byla účast žáků podmíněna především jejich zájmem.
Jak by se dal popsat letošní Invex? Nemohu
říci, zda tam bylo možno shlédnout vše, co lze
v oboru informačních technologií prezentovat, na
toto tvrzení nestačí těch několik hodin, které jsme
na Invexu strávili. Přesto se opět ukázalo, že pro
„obyčejného smrtelníka“ bylo k vidění nepřeberné množství produktů a technologií. Každý si tam
tedy našel to své…
Letošní Invex probíhal především ve znamení
počítačových her a multimediálních prezentací.
To ocenili především naši žáci, kteří i přes značnou tlačenici využili možnosti vyzkoušet si většinu
z nově prezentovaných počítačových her. Přestože je dnešní mladá generace opravdu velmi náročná, byla exkurze na letošní Invex pro všechny
zajímavá a žáci ji ocenili. Co více si může učitel
přát?
Mgr. Jiří Isakidis

Odborné učiliště a Praktická škola Křenovice 8...
pořádá
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ
ČTVRTEK 4. 12. 2003
8.00 - 18.00 hod.
Co získáte:
informace o studiu ve školním roce 2004/2005
Přehled o učebních oborech: Šití oděvů, květinářské, zelinářské a ovocnářské práce, kuchařské práce
Co nabízíme: prohlídku školy, prohlídku dílen, prohlídku domova mládeže, prodej školních výrobků (vánoční svícny, vánoční dekorace, adventní věnce, dekorace ze sušených květin, ubrusy, nákupní tašky, chňapky, polštářky, povlečení, nátělníky, minisukně, …)
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA
ností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti
Ve školním roce 2004/2005 budeme otevírat:
požadované pro zvolený obor vzdělání, přičemž
1. Obor 31-59-E/001 Šití oděvů
úspěšní absolventi 9. ročníku zvláštní školy jsou
- délka přípravy 3 roky
přijímáni v souladu s § 32 odst. 4 zákona č. 29/
- učební obor je určen pro hochy a dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (vý- 1984 Sb., o soustavě základních škol, středních
škol a vyšších odborných škol, v platném znění,
uční list)
2. Obor 41-52-E/004 Květinářské, zelinář- přednostně. Přijímací zkoušky se konají dle vyhlášky MŠMT ČR č. 10/1997 Sb., o přijímání
ské a ovocnářské práce
žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních
- délka přípravy 3 roky
školách, ve znění pozdějších předpisů.
- učební obor je určen pro hochy i dívky
Nabídka vzdělání v nabízených učebních obo- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výrech na naší škole je určena především absolvenuční list)
tům zvláštních škol a těm žákům základních škol,
3. Obor 65-52-E/001 Kuchařské práce
kteří mají v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch
- délka přípravy 3 roky
a u nichž není pravděpodobné, že by úspěšně zvlá- učební obor je určen pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (vý- dali náročnější učivo na SOU, popřípadě těm, kteří
nebudou ke studiu na SOU přijati.
uční list)
Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni Další informace rádi poskytneme při osobní
žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní
návštěvě školy, na telefonních číslech
docházku a kteří při přijímacím řízení splnili pod581 769 045, 581 769 059
mínky pro přijetí prokázáním vhodných schopnebo na www.oukrenovice.unas.cz
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MěDDM Kojetín
Pravidelné schůzky ZK ve školním roce 2003/2004
zájmový útvar

den

čas

místo

Angličtina pokr ........... středa ............... 16.45 hod. ...... Ztracená ulice
Bojové umění ............. úterý, čtvrtek ..... 17.00 hod. .... areál sk. Závodí
Angličtina zač ............. pondělí ............. 14.00 hod. ...... Ztracená ulice
Brake Dance .............. úterý ................. 17.30 hod. ....... ZŠ Sv. Čecha
Country tance ml. ....... pátek ................ 16.30 hod. .. před poliklinikou
Duha ......................... úterý ................. 14.30 hod. ...... Ztracená ulice
Floorball – mladší ....... pondělí ............. 16.00 hod. ....... ZŠ nám. Míru
Floorball – starší ......... středa ............... 15.00 hod. ....... ZŠ nám. Míru
Kalanetika .................. pondělí, čtvrtek . 19.00 hod. ... sál na poliklinice
Keramika I. ................ pondělí ............. 13.30 hod. ...... Ztracená ulice
Keramika II. ............... úterý ................. 14.30 hod. ...... Ztracená ulice
Keramika III. .............. čtvrtek .............. 15.00 hod. ...... Ztracená ulice
Keramika IV. .............. pátek ................ 15.00 hod. ...... Ztracená ulice
Keramika Oplocany .... úterý ................. 16.00 hod. ............. Oplocany
Keramika-rodiče+děti . středa ............... 17.00 hod. ...... Ztracená ulice
Klub spr. holek ........... středa ............... 14.00 hod. .......... Ztracená ul.
Klubíčko .................... čtvrtek .............. 15.30 hod. .......... Ztracená ul.
Kondiční cvičení ......... pondělí, čtvrtek . 18.00 hod. ............ poliklinika
Kvítko ........................ úterý ................. 16.00 hod. ....... ZŠ Sv. Čecha
Lucky While-coutry ..... pátek ................ 18.00 hod. ... sál na poliklinice
Míčové hry ml. ........... pátek ................ 14.00 hod. . Masarykovo n.52
Minigolf ..................... středa ............... 16.00 hod. ............ koupaliště
Plastikový modeláři ..... pátek ................ 15.00 hod. .......... Ztracená ul.
Rybáři ........................ čtvrtek .............. 16.00 hod. .......... Ztracená ul.
Sebeobrana ................ středa ............... 16.30 hod. ....... ZŠ nám. Míru
Sluníčko-folklor .......... středa ............... 16.00 hod. .... ZŠ Svat. Čecha
Stolní tenis ................. úterý ................. 15.00 hod. . Herna stol. tenisu
Střelba ze vzduch. ....... čtvrtek .............. 15.00 hod. Masarykovo n. 52
Tai-či ......................... úterý ................. 19.00 hod. ....... sál-Poliklinika
Volejbal- chlapci ......... úterý ................. 18.00 hod. ....... ZŠ nám. Míru
Volejbal př.- dívky ....... úterý ................. 15.00 hod. ....... ZŠ nám. Míru
Volejbal mladší- dívky .. pondělí ............. 17.30 hod.
.............................. středa ............... 18.30 hod. . Sokolská zahrada
VT- pokr. ................... pondělí ............. 15.00 hod. ....... ZŠ Sv. Čecha
VT-tvorba animací ...... pondělí ............. 17.15 hod. ....... ZŠ nám. Míru
ZK Polkovice .............. pondělí ............. 15.00 hod. ............. Polkovice
❒ 11. 10. 2003
„POCHOD SLOVÁCKÝMI VINOHRADY“
Krásné počasí provázelo letošní pochod podzimním Slováckem.
10 nadšenců zvládlo 17 km stezku z Rohatce do Mutěnic a další 11 km trať
z Milotic do Mutěnic. Vůbec nešlo o „hltání“ kilometrů, ale všichni jsme si
užívali sluníčka a hlavně byl čas poznat nové přátele, zvyklosti tamních krajů
a ochutnat mnoho dobrůtek.
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Akce, které se konaly
❒ 19. 9. 2003
PIŠKOTÉKA aneb TAK UŽ NÁM ŠKOLA ZAČALA
zábavné odpoledne pro děti a mládež (účast 150 dětí)
❒ 6. – 10. 10. 2003
„BURZA NÁPADŮ PRO VOLNÝ ČAS“
proběhla v rámci dnů otevřených dveří na MěDDM ve spolupráci se ZP
Ministerstva vnitra. Během tohoto týdne si účastníci prohlédli obě budovy
MěDDM a vyrobili si pro své potěšení jednoduchý výrobek. Během tohoto
týdne navštívilo 347 dětí obě budovy MěDDM.

❒ 12. 10. 2003
„O POHÁR MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“
III. ročníku turnaje ve volejbale se zúčastnilo 5 družstev. Vítězný putovní
pohár si odvezlo Gymnázium J. Blahoslava z Přerova. Lahodné balíčky
byly rozděleny i mezi ostatní družstva z Kojetína. Poděkování patří jednotlivým hráčům družstva za nadšení, smysl pro recesi a fair play hru. Na fotografii můžete shlédnout i pana Bartáka, který tradičně vyhlašuje výsledky
turnaje a uděluje ocenění. Miss turnaje se stala Klára VOLKOVÁ, misák
turnaje Zbyněk PROKEŠ.
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Městská knihovna informuje
„Ortel samoty“
– beseda o Petru Bezručovi v Městské knihovně v Kojetíně
Dne 29. září 2003 zavítal do Městské knihovny
v Kojetíně vzácný host, osobnost v literárních
a filosofických kruzích, paní PhDr. Zdenka Tomášková. Psycholožka, filosofka, spisovatelka,
dobrý člověk! Autorka na jaře letošního roku vydané knihy o slezském bardovi, významném českém básníkovi Petru Bezručovi, s názvem „Ortel
samoty“.
V sále nově zrekonstruovaného Okresního
domu se toho dne uskutečnily dvě besedy pro studenty kojetínského gymnázia, organizované Městskou knihovnou Kojetín, která léta spolupracuje
nejen s tímto gymnáziem, ale i ostatními školami
v Kojetíně.
Paní doktorka nezavítala do našeho města poprvé, už pár let je vítaným hostem v kojetínské
knihovně. Jezdí tam velmi ráda, vždy se jí dostane srdečného přijetí. Jak sama říká: „Cítím se zde
vždy velmi dobře“.
Mohli jsme tedy v pondělní dopoledne prožít
krásné zajímavé dvě hodiny vyprávění o osobnosti
básníka Petra Bezruče z pohledu člověka, který
je posledním žijícím pamětníkem jeho života,
z úhlu pohledu jeho sekretářky, pravé ruky – paní
doktorky Tomáškové.
Ne, nebyl to výklad „Slezských písní“, na to
jsou hodiny literatury. Bylo to přiblížení jeho soukromého života, kořenů jeho dětství i příčin jeho

pozdějšího vystupování, jednání, osobitého, ne
všemi pochopeného stylu života. Vždyť málokdo
z posluchačů studentů ví, jak složitý a těžký život
měli Bezručovi rodiče. Otec, který pro svou charakternost a pevnost životních zásad připravil svým
dětem nelehká životní období, jim ale zároveň
vštípil pevný charakterový základ.
Kdo z nás ví, že byl dokonce Petr Bezruč odsouzen ve své době k trestu smrti, od kterého jej
vysvobodil člověk, dejme tomu Bohem seslaný?
Že nikdy skutečně nepatřil k vyznavačům komunistického režimu, jak to bylo prezentováno
pro jeho sociální cítění a zobrazování života chudého slezského lidu? Že to byl muž pevných morálních zásad, který svým zdravím, především duševním, doplácel celý život na životní krédo „stát
za svým“ – po vzoru svého otce?
Zveřejňování těchto skutečností se stalo životním posláním paní doktorky Tomáškové, jejíž
autentické vyprávění už vyslechly tisíce posluchačů. Vyprávění zachycuje i již zmiňovaná kniha
Ortel samoty, kterou je možno si vypůjčit
v knihovně.
Byla jsem velmi ráda, že jsem mohla být přítomna besedování „o staříčkovi“, jak jej paní doktorka nazývala.
Petr Bezruč dožil svůj život v Kostelci na Hané,
dnes je v jeho domě zřízeno Muzeum Petra Bezruče, nazývané „Červený domeček“.
Paní doktorka měla radost z pozornosti a opravdového zájmu studentů, z četnosti jejich dotazů,
z celkové atmosféry setkání s mladými lidmi.

Městská knihovna informuje ...
V týdnu od 6. do 12.října
2003 proběhla již několik let
známá celostátní akce Týden knihoven. Městská
knihovna v Kojetíně se, jako
již tradičně, zapojila do tohoto projektu řadou svých akcí,
které byly avizovány již v minulém čísle Zpravodaje.
Ať už to byly Dny otevřených dveří, exkurze žáků
kojetínských škol do knihovny, Seniorsurfing –
školení na internetu pro seniory, soutěže
v dětském oddělení, čtenářská amnestie, možnost
bezplatné registrace do konce roku.
Že bylo v knihovně opravdu rušno, o tom svědčí
stovky návštěvníků, 99 zcela nových čtenářů, přihlášených v tomto týdnu, a nakonec i přiložená
fotografická dokumentace.
Hana Divilová, vedoucí MěK
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Prohlédla si knihovnu v novém, prošla výstavou Signál 64,ocenila úžasnou proměnu Okresního domu po rekonstrukci, je totiž i znalkyně architektury a umění.
Všude jí byly vzornými hostitelkami a průvodkyněmi „děvčata z knihovny“. Jistě to není naposled, co se s takovou vzácnou osobností v Kojetíně
setkáváme a věříme, že i přes nabitý program mezi
nás zase někdy zavítá. Jako poslední žijící pamětnice básníka Petra Bezruče má nám o něm stále
co říct.
Marie Přecechtělová

Poznámka: Zdenka Tomášková, rozená Kadlecová (1929), pochází z Kroměříže. Absolvovala
Universitu Palackého v Olomouci, obor psychologie, v praxi se specializovala na poradenství
a pedopsychologii. Po ukončení působení
u Petra Bezruče pracovala převážně ve zdravotnictví a školství. Petra Bezruče poznala ve
svých jedenácti letech v Kostelci na Hané, kam
se přestěhovala s rodiči a kam se básník uchýlil v době německé okupace. Později se stala
jeho „dobrovolnou sekretářkou“, tuto činnost
vykonávala až do jeho smrti.
Vztah ke svéráznému slezskému bardovi byl
často složitý, což vyplývalo již z věkového rozdílu 62 let. Ve svých vzpomínkách nahlíží na
jeho nejednoduchou osobnost s laskavostí, ale
i díky svému vzdělání i do větší hloubky, než
jsme u memoárové literatury zvyklí.

Kojetínský zpravodaj
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Městská knihovna informuje
Ve dnech 24. – 26. listopadu 2003
uskuteční Městská knihovna v Kojetíně
VÝPRODEJ
STARŠÍCH VYŘAZENÝCH KNIH.
Knihy se budou prodávat
v přízemí Okresního domu
denně v době od 9 do 17 hodin.

Městské kulturní středisko zve na ...
6. listopad 2003 - 19.30 hod.
„ŠEST ŽEN JINDŘICHA VIII.“
Revue plná tak jemného humoru, že ho ani nepostřehnete
Divadlo Dostavník Přerov
Sokolovna Kojetín, vstupné: 40,- Kč

4. prosinec 2003 – 18.00 hod.
KONCERT ZUŠ KOJETÍN
Sokolovna Kojetín
9. prosinec 2003 – 19.30 hod.
Vánoční koncert dechové hudby
VLČNOVJANKA
Sokolovna Kojetín, vstupné: 80,- Kč

7. listopad 2003 – 18.00 hod.
Koncert pěveckých souborů
SO-LA-SI-DO A CANTAS KOJETÍN
„STEJNĚ BYCH OKNEM ZA MUZIKOU PLÁCH’“
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20,- Kč

18. prosinec 2003 – 18.00 hod.
Vánoční koncert pěveckých souborů
SO-LA-SI-DO A CANTAS KOJETÍN
„SLIBY SE MAJ’ PLNIT O VÁNOCÍCH“
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20,- Kč

22. listopad 2003 - 14.30 hod.
„DLOUHÝ, ŠIROKÝ, BYSTROZRAKÝ“
Pohádka pro děti ve volné dny
Divadlo Koráb Brno
Sokolovna Kojetín
Vstupné: 20,- Kč

19. prosinec 2003 – 17.00 hod.
ZPÍVÁNÍ POD STROMEČKEM
Masarykovo náměstí Kojetín

Lípy svobody v Kojetíně

Na následujících fotografiích si připomeneme
vysazení Lip svobody v našem městě. Na první
fotografii je zachyceno zasazení Lípy svobody kojetínskými junáky zřejmě v blízkosti Loděnice. Vlevo je Antonín Výtiska, současný vedoucí střediska Junáku, kůl zabíjí Milan Stav, tehdejší vedoucí
střediska, za ním je Leopold Vačík, vedoucí oddílu.
Na druhé fotografii je zachycen nástup junáků
u zasazení Lípy svobody 2. oddílu z roku 1968.
V první řadě zprava je vedoucí 2. oddílu Ladislav

Mucha, vedle něj Jiří Kačírek, úplně vpravo od
stromu je tehdejší tajemník střediska Zdeněk Matějka. Tato lípa zasazená u soutoku Moravy a Struhy u Loděnice zůstala po zrušení organizace osamocena, později zlomena a zanesena zavážkou.
V těchto místech měla stát skautská klubovna,
materiál k její stavbě byl později rozkraden.
Na třetí fotografii je vysazení Lípy svobody organizované ZV ROH a ředitelstvím Polikliniky Kojetín dne 25. 10. 1968. Lípa stojí u tehdejší interny, nyní DPS. Strom sází František Riegl, zleva je Marie Řihošková, MUDr. Vavroušek, paní
Heinrichová, Vít Borovka a Věra Klangová.
Foto: archiv Františka Riegla
Text: Milan Stav, František Riegl
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ROSKA se představuje
Vzhůru srdce
Vážení čtenáři,
ráda bych Vám na našich stránkách představila
Regionální organizaci ROSKA Přerov, která sdružuje postižené roztroušenou sklerózou a jejímiž
členy jsou i občané z našeho mikroregionu.
V měsíci červnu letošního roku jsem měla možnost zúčastnit se spolu s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kojetín, paní Ludmilou Prokešovou, dne otevřených dveří, jehož
cílem bylo přiblížit široké veřejnosti, co to roztroušená skleróza je, jak se lidé, postiženi touto
chorobou aktivně zapojují do běžného života
a jaké jsou možnosti pomoci nemocným nebo rodinným příslušníkům. Bylo možné se zde seznámit s činností regionální organizace, s časopisy
a odbornou literaturou, s ukázkami rehabilitačního cvičení, s rehabilitačními pomůckami
k usnadnění a zkvalitnění pohybu a v neposlední
řadě i s videozáznamem z akcí a rekondičních
pobytů. To, co mě na tomto setkání nejvíce zaujalo byla skutečnost, s jakým odhodláním v srdci
se tito lidé snaží pomoci si navzájem, být si oporou i rádcem, ale především kamarádem, se kterým mohou všechny své starosti a trápení probrat a také se společně dělit o radosti a drobná
vítězství. Nejvíce příležitostí k takovýmto setkáním
skýtají rekondiční pobyty, které Roska Přerov
mohla i díky laskavým sponzorům v letošním roce
uspořádat hned dvakrát. Z toho zářijového vám
přinášíme následující řádky. Můžete se z nich
mimo jiné dozvědět, jak hluboko do svých sil musí
mnozí z členů Rosky sáhnout, aby rekondiční
pobyt zvládli, ale také o tom, jakou radost mají
z toho, co se dá i s holemi zvládnout. Na závěr
bych chtěla všem jejím členům popřát, aby se
našlo vždy dosti ochotných rukou, které pomůžou, ale i sponzorů, kteří finančně přispějí na
tuto velmi potřebnou činnost a aby se jim heslo
„Vzhůru srdce“, které je jejich krédem, dařilo naplňovat, byť je to mnohdy velmi těžké.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Víkend Rosky Přerov
ve Francové Lhotě
Kolik dní má víkend? Jen dva? A co takhle týdenní víkend, pěkná představa, že? Ale pro Rosku Přerov to byla nyní skutečnost. I tak ten týden
utekl jako voda.
Jak se nám podařilo změnit kalendář? Začalo
to již při přípravě jednodenní rekondice. Že je to
hrozně krátký čas, to bylo každému hned jasné.
A tak se nám podařilo díky příspěvkům rozšířit
víkend o pár dní. Ale týden je přece jenom týden
a tak vedoucím z Ranče U Zvonu – Danovi a Jirkovi se nás zželelo a soukromě nám ještě dva dny
přidali . A hned tu byl jeden celý krásný týden.
I počasí nám bylo nakloněno a tak se dá říct, že
týden od 15. 9. – do 21. 9. 2003 byl prostě
báječný, slunný, plný smíchu, pohody ale i cvičení a pohybu v přírodě …
Den začíná budíčkem s písničkou – jinak to již
na naší rekondici ani nejde. A pak rozcvička před

Rančem. Cvičitelka Zita měla čerstvě po absolvování cvičitelského kurzu, byla plná elánu, dojmů
a tak nám dávala pořádně do těla. Rozhýbala celé
tělo, procvičili jsme i oči, ale nejvíc čekali na harmonizační sestavu a po ní již jen dechové cvičení.
Zvolání při otázce: „Kdo se těší na snídani? – Já!“
– bylo hodně hlasité a pro nás potěšením.
Po snídani již probíhal program podle harmonogramu a rozpisu. První skupinka měla masáže,
druhá odcházela na hipoterapii. Dopoledne uteklo velmi rychle a kdo mohl, zdržoval se u koníčků
co nejdéle. Jako rozptýlení sloužili dva malí a hraví kozlíci. Pak zdravý a hlavně chutný oběd a polední odpočinek. Kdo si myslí, že byl čas na spánek, tak nás nezná. Udělaly se debatní kroužky,
trávení jsme podpořili dobrým pivkem a povídalo
se. Zitě dalo dost práce, aby nás „zvedla a přinutila“ ke cvičení. Bylo tu ale vědomí, že den ještě
nekončí a bude čas na „dořešení problémů“.

Odpoledne ještě probíhaly venku soutěže a hlavně procházky. Jelikož byla nyní na rekondici většina chodících – tak trošku náročnější. S těmi, kteří
zůstali v „základním táboře“ na Ranči, protože by
trasu nezvládli a nedalo se tam dojet ani auty,
Katka – kulturní referent- hrála hry. Pohyb léčí –
naše heslo a tak z 15 účastníků se deset vydalo
na vrchol Pulčinských skal a díky bezvadným průvodcům – Jirkovi Mítkovi a Luďkovi Hřibovi jsme
to zvládli všichni. Kluci byli chvílemi záchranáři,
chvílemi tahači. Trasa byla velmi náročná, ale kdy
se ještě dostaneme do Skalního městečka, kolikrát uvidíme ten pohled z vrcholu skal a načerpáme energii? Také výprava na Čubův kopec na
rozhlednu a vyšlapat všech 60 dřevěných schodů
– to byl skoro sen. Ale rozhled do okolí stál za to,
byly vidět i obrysy Velké Fatry. Počasí a čistá obloha nám námahu vynahradily.A ještě jeden výlet
k 500 let staré Kobzově lípě, zašeptat své přání
a zase zpět na Ranč. Vše bez ztráty kytičky. Pomalu jsme nebyli roskaři, ale turistický oddíl i když
někteří s holemi. Ten pocit, že jsme to zvládli, stál
za to, zvedl každému sebevědomí, dokázal, že ještě
něco zmůžeme, že v partě nás nic nezlomí. I když
do Francové Lhoty jezdíme již přes deset let
a teprve nyní jsme si troufli více poznat okolí, dostat se do míst, o kterých jsme si mysleli, že již
pro nás nejsou, že vlastně nic není překážkou,
jen někdy potřebujeme pomoc silných rukou
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a dobrých průvodců.
Bez čeho si ještě neumíme představit rekondici? Bez bazénu – a jízdy starou hasičskou Avií,
kterou nám sponzorsky propůjčuje pan starosta
Matůš, a v ní zpěv upravený kodrcáním, pronájem bazénu v Brumově, kam se dostanou i vozíčkáři a je jen pro nás.
Večerní programy – na ty se nejvíce těšíme.
Vedle soutěží, her, vtipů, také opékání špekáčků
v Hucul klubu, v pátek menší večírek s písničkou,
přednáškou na téma: „Važte si žen a Chvalte se
navzájem“, vtipy. A ještě jednu zajímavou přednášku nám připravil pan Milan Ptáček. Je to nadšenec na historii Valašska. Pomocí videozáznamu
i vystavených exponátů nám velmi poutavě vyprávěl o valašských řemeslech, dozvěděli jsme se,
jak se plete koště, dělá mléko, okovává koník…
Půjčil nám kazety a tak si vše můžeme ještě jednou v klidu prohlédnout.
A poslední večer nám sponzorsky připravili
manželé Laďa a Martina Szóllósyovi a Milan
a Naďa Ptáčkovi. Již v červnu nám tam sponzorsky připravili kácení máje, pohoštění a zábavu.
Bylo krásně a teplo a tak opět bylo posezení při
harmonice venku - před hostincem U Ptáčků. Připravili nám dobré klobásky, pohled do ohně a zvuk
harmoniky vykouzlily báječnou atmosféru. Ta byla
ještě dotvořena prostředím pod stromy, vedle historických strojů, sekaček,válců… Když pak pokročila hodina a ubylo světla, tak jsme se všichni
přesunuli do hostince U Ptáčků. Zde pak pokračovalo posezení s harmonikou, zpěvem a dobrou
náladou.
Slovo večerka je nám neznámé a tak po návratu na Ranč vždycky všichni sedáváme spolu na
velitelské sedmnáctce a dlouho do noci pokračuje večerní povídání. Kolik lidí se vejde na pokoj
pro tři? Občas všech 15.
Letošní rekondice byla ještě něčím zvláštní. Na
víkend za námi přijeli i známí z lázní Vráž a absolvovali s námi některé procházky. Setkání bylo
velice milé a vzpomínky navodily dobrou atmosféru. Vůbec nevadilo, že nejsou našimi členy,
a tak Lenka, Tomáš i Prokop hned zapadli do
kolektivu.
Rekondice utekla velmi rychle, škoda. Určitě
jsme načerpali hodně sil, zlepšili si fyzičku, náladu i celkový psychický stav, protáhli a promasírovali ztuhlé svaly, dokázali si, co ještě zvládneme.
Dozvěděli se hodně nového a odjížděli jsme smutní, že je konec rekondice, ale zase spokojeni
a s tím, že příště přijedeme všichni znovu. Rekondice splnila účel a všechny finanční prostředky byly smysluplně a účelně využity. Na zdaru rekondice vedle státních dotací a dotací z obecních
a městských úřadů má velký podíl i přispění sponzorů – jako příspěvky pana Prokopa Mareše, vedení Ranče U Zvonu – Jirky Mítka a Daniela Janečka, z hostince U Ptáčků - Martiny a Ladi Szóllósyových, Nadi a Milana Ptáčkových, paní Páleníkové. Všem děkujeme za jejich přispění i za jejich pochopení a vztah ke zdravotně postiženým.

Irena Hrubá
předsedkyně Rosky Přerov
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Charita Kojetín
Jaký byl rok 2003 na Charitě Kojetín?
Žloutnoucí listí a sychravé počasí nám dává tušit brzký příchod zimy a tedy i konce roku. Dříve
však, než celé město zrychlí svůj krok v předvánočním shonu a než hodiny kostela odbijí dvanáct a my se rovnýma nohama ocitneme v roce
2004, je vhodný čas vzpomenout si na ty, kterým osud v tom letošním roce nepřál a oni se ocitli,
často bez vlastního přičinění, v nouzi. Ať již nouzi
materiální, finanční nebo duševní. A právě takoví
lidé často klepou na dveře Charity a prosí o pomoc. Činnost Charity Kojetín je zaměřena na
všechny věkové kategorie (děti ze sociálně slabých
rodin, matky s dětmi v tísni i na seniory). Abychom si ucelili představu o tom, co vlastně Charita dělá a čeho v tomto roce dosáhla, vezmeme to
hezky popořádku.
Azylový dům slouží matkám s dětmi v situacích,
kdy se ocitnou bez přístřeší a bez finančních prostředků na ulici a mohlo by dojít k ohrožení života či zdraví dítěte nebo matky. V letošním roce

zatím využilo služeb azylového domu (ubytování,
poradenská činnost, psychologická pomoc a další) 14 matek se svými dětmi.
Rómský klub dětí a žen funguje již třetím rokem avšak letos prodělal mnoho změn. Po hodinách usilovné a vyčerpávající práce se totiž konečně podařilo zrekonstruovat část prostor
v areálu Charity Kojetín a celý Klub se mohl přestěhovat.
I přes spoustu starostí, které s sebou renovace
přinesla, podařilo se zorganizovat několik kulturně vzdělávacích výletů např. na sv. Hostýn, na
festival Rómská píseň do Rožnova pod Radhoštěm, do Milotic a Blatnice pod sv. Antonínkem.
Tradičně se také letos uskutečnila Rómská pouť
na sv. Kopeček u Olomouce.
Největším úspěchem letošního roku je bezpochyby otevření Denního stacionáře svatého Josefa pro seniory. Toto zařízení slouží lidem důchodového věku z Kojetína a nejbližšího okolí, kteří
nemohou nebo nechtějí trávit svůj čas sami doma.
Ve Stacionáři mají možnost potkávat své vrstevníky a společně s nimi se účastnit besed a jiných
zajímavých akcí, povídat si, sledovat televizi, cvi-

čit, věnovat se ručním pracím, tvořivé činnosti
apod. Jsou zde zajištěny základní ošetřovatelské
a zdravotnické úkony, v případě potřeby a zájmu
doprava a obědy.
Z programu Denního stacionáře vybíráme:
- čtvrteční cvičení, relaxace a masáže
- pondělní dechová cvičení s flétnou
- 11. 11. 2003 Zimní inspirace – tvořivá činnost
- 14. 11. 2003 Výroba zimních a vánočních přáníček
- 17. 11. 2003 Papež Jan Pavel II. – promítání
filmu
- 26. 11. 2003 Výroba adventních věnců a vánočních svícnů
- 1. 12. 2003 – První adventní setkání
Charita Kojetín touto formou děkuje všem za veškerou podporu a pomoc, ať již materiální, finanční či modlitební. Zvláštní poděkování patří Zastupitelstvu Města Kojetína za výraznou finanční
podporu naší činnosti.
Veronika Němčáková
vedoucí Denního stacionáře

Výzva pro seniory
Město Kojetín připravuje ve spolupráci s pečovatelskou službou
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ STARŠÍCH OBYVATEL KOJETÍNA, POPŮVEK A KOVALOVIC.
Setkání se uskuteční v měsíci prosinci v sále Vzdělávacího a informačního centra (Okresní dům).
Přesný termín bude zveřejněn v prosincovém čísle Kojetínského zpravodaje.
Zájemci se mohou přihlásit písemně na adrese:
Pečovatelská služba, nám. Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín
nebo telefonicky na čísle: 581 76 22 82.

Adopce na dálku
Vážení přátelé,
projekt Adopce na dálku® je rozvojovým projektem Arcidiecézní charity Praha. Prostřednictvím individuální pomoci konkrétních dárců,
„adoptivních“ rodičů, pomáhá více než 9000 nejchudších dětí v Indii a Ugandě k získání vzdělání
a spolu s ním perspektivnější budoucnosti.
Rádi bychom oslovili širší veřejnost a představili jí naši charitativní činnost. Na „adopci“ čekají
stovky potřebných dětí, které doufají, že budou
jednou moct chodit do školy. Můžete jim pomoci
i vy, informace o projektu v médiích se setkávají
s velkým ohlasem ze strany lidí, kteří si přejí zapojit se do projektu.
Jarmila Kabátová
Vedoucí projektu Adopce na dálku®

Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44
120 00 Praha 2
tel.: 737 28 28 10
jarmila.kabatova@charita-adopce.cz
www.charita-adopce.cz
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- Naším posláním je otevírat nejchudším
dětem přístup ke vzdělání, perspektivnější
budoucnosti a radostněji prožitému dětství
- Projekt je prvním svého druhu v České
republice; v srpnu 2003 oslavil 10. výročí svého založení
- V rámci Adopce na dálku® realizujeme
řadu dalších projektů v Indii i Ugandě
(projekt odstranění dětské práce, stavba
první česko-ugandské nemocnice atd.)
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Ze sportu - TJ Sokol Kojetín
Oddíl základního lyžování

Odbor Sportu pro všechny

❒ V roce 2004 připravujeme opět tradiční lyžařské výcvikové zájezdy pro
děti od 7 do 14 let.
Výcvik je veden lyžařskými instruktory s praxí.

❒ Nabízí Výuku břišních tanců pro začátečnice
Kdy? Každou středu od 20.00 v tělocvičně sokolovny. Výuku vede cvičitelka odboru SPV Jana Zajacová, frekventantka kurzu břišních tanců v roce
2002 v Přerově.

❒ Pokročilým a zdatným lyžařům nabízíme zájezdy do známých lyžařských
středisek Beskyd, Javorníků a Jeseníků.
Přihlášky a informace:
od 10. listopadu v prodejně obuvi Artes, Masarykovo nám. Kojetín,
Předpokládaná uzávěrka - 13. prosince 2003.
Cena za pět výcvikových zájezdů – 800,- Kč.

❒ Žákům 1. třídy základní školy nabízíme cvičební hodiny zaměřené na
základy pohybových dovedností z oblasti míčových her a gymnastických
cvičení. Cvičení zahajujeme 4. listopadu od 16.00 hod.
Vedoucí oddílu Lubomír Juřen

❒ Mimořádná nabídka
Na 6. – 10. 12. 2003 ve spolupráci s cestovkou Maják z Přerova připravujeme lyžařský zájezd do Itálie – VAL de FIEMME.
Informace: Infocentrum ŠZL, výborovna TJ Sokol vždy v pondělí a čtvrtek
od 15.00 do 18.00 hod., tel.: 607587399, 581762483.
Upozornění
Účastníkům ŠZL nabízíme zapůjčení lyží a bot.
Cena na jeden zájezd 60,- až 100,- Kč
(dle kvality výzbroje).

Ze sportu - Minigolf
Oblastní turnaj opět v Kojetíně
V neděli 28. 9. 2003 jsme se po ročním čekání
znovu dočkali oficiálního turnaje. Pod názvem
8. Open oblasti Morava-jih uspořádal náš klub zdařilou akci na místním minigolfu v areálu kojetínského koupaliště. Rovněž účast byla vysoká - přijelo celkem 62 hráčů a hráček, z toho bylo
9 domácích.
Kategorie mužů měla 16 účastníků, mezi nimiž jasně
dominoval M. Urbánek z 90 Brno, když zahrál 92 úderů (prům. 23) a vyrovnal loňský výkon svého klubového kolegy I. Knoflíčka, jenž letos bohužel
nestartoval. Druhý skončil S. Škurek ze Startu Brno výkonem 96 (24)
a bronzovou pozici obsadil R. Doležel st. v barvách rakouského BGC Wien
(99 – 24,75).
Kojetínský nejlepší muž I. Roemer vybojoval 6. příčku výkonem 102 (25,5),
kterého zdolaly především pořadatelské starosti ve funkci ředitele turnaje.
Až patnáctý skončil Zdeněk Havlíček, když zahrál 140 (35).
Pouhé 3 ženy nastoupily ve své kategorii a o vítězce musel rozhodnout až
závěrečný rozstřel. Ten lépe zvládla V. Dostálková z Tovačova, když zdolala
L. Škurkovou z brněnského Startu, obě zahrály stejný výkon 125 (31,25).
Bronzová příčka pak zbyla na tovačovskou M. Trnkalovou (144 – 36).
Deset účastníků měla nejstarší kategorie seniorů a také zde se nakonec
„střílelo“. Pevnější nervy prokázal F. Dostálek v dresu Jedovnic a napodobil
svou manželku z kategorie žen. Poražený Z. Rejhon z Přerova obsadil tedy
druhou příčku a oba hráči se prezentovali výkonem 110 (27,5). Třetí pozici
získal Jos. Rimpler z Jedovnic za 112 úderů (28).
Juniorů v turnaji hrálo celkem 12 a tady se prosadili především tovačovští hráči. Se 101 úderem na kontě vyhrál T. Trnkal (25,25) před svým oddílovým druhem A. Dočkalem (102- 25,5) jen o jediný úder. Třetí příčku
obsadil M. Mlčoch z Prostějova se 104 (26).
Náš jediný zástupce v této věkové skupině Martin Dvořák zahrál skvěle
(110 – 27,5) a vybojoval 4. místo.
Nejvíc obsazená kategorie žáků čítala 21 účastníků. Zde se prezentoval
vynikajícím výkonem Pavel Nadaský z 90 Brno, když zahrál 90 úderů (22,5)
a vytvořil nový rekord hřiště na 4 okruhy. Druhý skončil J. Doležel z Holešova
dalším skvělým výkonem 96 (24) a třetí příčku obsadil konečně domácí hráč
– Luděk Nakládal ml. za skóre 109 úderů (27,25).

Další naši zástupci se také drželi dobře, 7. místo obsadil Jan Dvořák
a 8. příčku Robert Janáček, oba se 113 údery (28,25). Dvanáctá skončila
Alena Šustová (122-30,5), o místo za ní na 13. příčce byla Jana Nakládalová (123-30,75) a 16. místo obsadila Romana Šustová za výkon 131 (32,75).
V neoficiálních kategoriích byl vyhlášen nejlepší mezi mladšími žáky S. Kutra z Holešova a mezi dívkami S. Handlová z brněnské 90, kde získala cenu
za 3. místo naše A. Šustová. Tady byla 4. Jana Nakládalová a pátá
R. Šustová, celkem hrálo sedm děvčat.
Druholigová soutěž přivítala ve 3. kole kompletních 9 družstev, což je
proti loňským pěti značný posun, alespoň co do počtu týmů. Od začátku
vedl B-tým Tovačova, aby nakonec bezpečně zvítězil a odnesl si velký dort
od paní Nakládalové za výkon 423 úderů (26,44). Kojetínský KGB bojoval
sice statečně, ale na lepší než 2. příčku to tentokrát nestačilo. I tak sestava
R. Janáček, L. Nakládal, J. Dvořák, I. Roemer zahrála kvalitní výkon (43727,31) a celkově se posunula na skvělou 3. příčku!
Stav II. ligy – skupiny D (Morava-jih): 1. místo DGC Bystřice p. H. (26
bodů), 2. KDG Tovačov B (25), 3. KGB Kojetín (19), 4. MGC 90 Brno C
(18), 5. MGC Jedovnice B (16), 6. Start Brno (15), 7. Taurus Prostějov
(10), 8. ME Blansko (5), 9. MGC Holešov (4).
Závěrem lze zhodnotit tuto akci jako velmi úspěšnou, zvláště díky slunečnému počasí, které vládlo po celý víkend. Výborné bylo i zázemí díky rodině
Janáčkových, která se po oba dny starala o občerstvení a v neposlední řadě
i díky sponzorům, kteří věnovali vskutku krásné ceny (Auto-moto Krchňák,
Balmat, Conti, Herna Siesta, Město Kojetín, Potraviny Enapo, Potraviny
Vavříková, Košíkářství Kočičkovi, Restaurace UNO, Song Zdeněk Němec).
O 14 dní později se na kojetínském minigolfu konal Přebor klubu KGB
Kojetín, který už byl druhý v pořadí. Hrálo se 11. října odpoledne na čtyři
okruhy za účasti pouhých šesti hráčů a hráček.
Novým přeborníkem se stal Luděk Nakládal průměrem 29, druhý skončil
obhájce loňského titulu R. Janáček a bronzovou příčku si překvapivě vybojovala R. Šustová, když ve finiši zdolala o jediný úder J. Dvořáka.
Výsledky 2. ročníku Přeboru klubu KGB: 1. Luděk Nakládal (116), 2.
Robert Janáček (120), 3. Romana Šustová (130), 4. Jan Dvořák (131), 5.
Jana Nakládalová (147).
Také zde se podíleli na cenách sponzoři a rovněž díky jim (Restaurace
Morava, Textil Jablonská, Železářství Vojáčkovi).
Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín
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Ze sportu - TJ Slavoj Kojetín
Přehled výsledků
starší přípravky Slavoje Kojetín v podzimní sérii turnajů soutěžního ročníku 2003/2004
❍ Turnaj v Kojetíně 14. 9. 2003
Kojetín – Lověšice 1:0 (Palkovský)
Kojetín – Horní Moštěnice 1:1 (Palkovský)
Kojetín – Říkovice 4:0 (Palkovský 2, Šírek,
Siváková)
Kojetín – Břest 7:0 (Palkovský 2, Jura 2,
Siváková, Zlámal, Formánek)

❍ Turnaj v Horní Moštěnici 27. 9. 2003
Kojetín – Říkovice 7:0 (Siváková 2, Palkovský, Šťastný, Šírek, Kapoun, Jura)
Kojetín – Lověšice 1:0 (Šírek)
Kojetín – Břest 4:1 (Šťastný 3, Siváková)
Kojetín – Horní Moštěnice 6:0 (Kapoun 2,
Palkovský, Jura, Chytil, Zlámal)

❍ Turnaj v Lověšicích 20. 9. 2003
Kojetín – Lověšice 0:0
Kojetín – Břest 4:1 (Šírek 2, Jura, Palkovský)
Kojetín – Horní Moštěnice 5:2 (Šťastný 2,
Kapoun 2, Palkovský)
Kojetín – Říkovice 6:1 (Šťastný 2, Palkovský,
Šírek, Jura, Formánek)

❍ Turnaj v Říkovicích 4. 10. 2003
Kojetín – Říkovice 0:0
Kojetín – Horní Moštěnice 8:0 (Siváková 2,
Navrátil 2, Šťastný, Zlámal, Jura, Chytil)
Kojetín – Lověšice 2:1 (Šťastný, Jura)
Kojetín – Břest 4:0 (Palkovský 3, Siváková)

KOJ
ET

❍ Turnaj v Břestu 11. 10. 2003
Kojetín – Břest 4:0 (Palkovský 2, Kapoun,
Chytil)
Kojetín – Horní Moštěnice 5:0 (Palkovský
3, Šťastný, Navrátil)
Kojetín – Říkovice 10:1 (Šťastný 3, Navrátil
2, Zlámal 2, Palkovský, Kapoun, Jura)
Kojetín – Lověšice 1:0 (Chytil)
Celkové skóre: 80 : 8
Celkový počet získaných bodů: 54
Pořadí: 1. místo po podzimní části
GRATULUJEME VŠEM HRÁČŮM
I TRENÉROVI A. HANDLOVI!

ÍN

Střelci branek v podzimní sérii turnajů
Jméno a příjmení

14.9.
Kojetín

20.9.
Lověšice

27.9.
Horní Moštěnice

4.10.
Říkovice

11.10.
Břest

Celkem
nastříleno branek

Boš Daniel
Bradna Tomáš
Formánek David
Hlavinka Michal
Chytil Martin
Jura Tomáš
Kapoun Jiří
Navrátil Patrik
Palkovský Jan
Siváková Margita
Šírek Jan
Šťastný David
Špunda Dominik
Zlámal Jan

0
1
0
0
2
6
2
1
1

0
1
0
2
2
3
3
4
0
0

0
0
1
2
3
0
2
3
2
4
1

0
0
0
1
2
2
3
3
2
0
1

0
0
0
2
1
2
3
6
4
2

0
0
2
0
4
9
7
5
20
8
6
14
0
5

Marek Palkovský, Jiří Šírek
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Společenská kronika
SOUHRN AKCÍ V LISTOPADU
17. listopad 2003
PROMÍTÁNÍ FILMU - PAPEŽ JAN PAVEL II.
Denní stacionář Sv. Josefa

6. listopad 2003
„ŠEST ŽEN JINDŘICHA VIII.“
Revue plná tak jemného humoru,
že ho ani nepostřehnete
Divadlo Dostavník Přerov
Sokolovna Kojetín

22. listopad 2003
„DLOUHÝ, ŠIROKÝ, BYSTROZRAKÝ“
Pohádka pro děti ve volné dny
Divadlo Koráb Brno
Sokolovna Kojetín

7. listopad 2003
Koncert pěveckých souborů
SO-LA-SI-DO A CANTAS KOJETÍN
„STEJNĚ BYCH OKNEM ZA MUZIKOU PLÁCH’“
Sokolovna Kojetín

22. – 23. listopad 2003
VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ BUDŽINKAN BUDÓ TAIDŽUCU
Objekt skautské základny - Závodí 272

11. listopad 2003
ZIMNÍ INSPIRACE
tvořivá činnost
Denní stacionář Sv. Josefa

24. – 26. listopad 2003
VÝPRODEJ STARŠÍCH VYŘAZENÝCH KNIH
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Přízemí Okresního domu Kojetín

14. listopad 2003
VÝROBA ZIMNÍCH A VÁNOČNÍCH PŘÁNÍČEK
Denní stacionář Sv. Josefa

26. listopad 2003
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ A VÁNOČNÍCH SVÍCNŮ
Denní stacionář Sv. Josefa

14. listopad 2003
„SVĚTÝLKOVÝ REJ PRO BROUČKY“
Pochod se světýlky po vyznačené trase
MěDDM Kojetín

28. listopad 2003
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
MěDDM Kojetín

Vítání dětí
V sobotu 11. října 2003 byly slavnostně přijaty do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Denisa Židlíková

Veronika Rebrošová

Luděk Mlčuch

Miroslav Kapoun

Natálie Koláčná
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