Číslo 12

Z historie Základní školy náměstí Míru 83
V historických pramenech se dozvídáme o školství v Kojetíně z roku 1566.
Stará kojetínská škola stála v Kroměřížské bráně poblíž kostela až do padesátých let předminulého století. Několik desítek dětí řemeslníků a poddaných, i se svou početnou rodinou, musel tehdy rektor školy přestěhovat do
přízemního domku s jednou třídou. To byla podoba kojetínské školy až do
konce 18. století.
Teprve roku 1788 bylo po „visitaci“ královského školního komisaře
J. A. Prakische nařízeno rozšířit školu o jednu třídu. Budovu zvedli o přístavbu
prvního poschodí a zde vznikla druhá třída a byt pro druhého učitele. V té
době začal ve škole vypomáhat tzv. „školní mládenec“, který bydlil v komůrce
nad Kroměřížskou bránou. Byl sice výpomocnou silou, ale velmi často
zastupoval učitele i rektora zároveň, když byli zaneprázdněni varhanickými
povinnostmi.
Učitelé 17. a 18. století měli těžký život zde na Hané, kde největší hodnota
byly výměry polností. Byli zcela závislí na celoročním platu vyměřeném obcí a
na tzv. „sobotáles“ – naturáliích od rodičů žáků. Aby se uživili – často s početnou
rodinou – zabývali se chovem hospodářských zvířat a pěstováním zemědělských
plodin. Není divu, že někdy zanedbávali své povinnosti.
Když byl na zdejší školu roku 1874 ustanoven rektor František Slaměník,
našel školní budovu ve velkém nepořádku a stálo ho mnoho úsilí, než vychoval
v povědomí pohodlných Hanáků úctu ke vzdělání.
Již ve čtyřicátých letech 19. století se ukázalo, že škola je příliš přetížena
zmíněnou přístavbou, ve zdivu se stále zvětšovaly trhliny, stěny a stropy
praskaly, proto krajský úřad nařídil obci stavbu nové školní budovy. Obec
stavbu odkládala čtyři desetiletí a teprve po úředním uzavření školy
v Kroměřížské bráně, zakoupila na rynku (nynější Masarykovo náměstí) dům
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číslo 52. Do této „prozatímní“ školy, jak ji nazývají kroniky, se rektor stěhoval
se dvěma třídami, ale počet žáků v průběhu dalších let stále narůstal, takže
roku 1877 byla škola již pětitřídní, po 10 letech jedenáctitřídní.
V roce 1888 byla postavena nová školní budova za bývalou Kroměřížskou
bránou (dnešní ZŠ Sv. Čecha). Tam byla umístěna chlapecká škola obecná
i měšťanská. Jejím prvním ředitelem se stal odborný učitel Jan Berák.
Dívčí obecná a měšťanská škola zůstaly v budově na rynku.
Nadučitelem obecné školy dívčí byl v té době František Robenek. V prvním
školním roce po stavbě chlapecké školy měla měšťanská škola dívčí jednu
pobočku, v roce 1891-1892 již tři dívčí pobočky. Měšťanská škola dívčí byla
tehdy umístěna v druhé „obecní budově“. Tato organizace trvala až do roku
1898. Od téhož roku se stal František Robenek definitivním ředitelem dívčí
školy.
V tomto období došlo v Kojetíně k rozsáhlému jednání o stavbě nové budovy
školy, protože dosavadní dívčí školy byly již zchátralé a po všech stránkách
(hlavně hygienické) zcela závadné.
Konečně v roce 1903 byla nová budova dívčí obecné školy postavena
a k ní byly připojeny dívčí pobočky měšťanské školy. Dlouholetým správcem
této školy se stal první ředitel Josef Hlobil. Základní kámen na stavbu této
školy byl položen 25. října 1902 na stavební parcele domu předměšťana
Františka Kotka č. 83. Podle plánů docenta K. Kepka z techniky v Brně stavitel
Josef Ryšavý z Kojetína 31. října 1903 stavbu dokončil. První vyučování v této
školní budově bylo 5. prosince 1903. Škola byla ve své době nejmodernější
budovou ve městě. Působila i velmi výstavně, socha J. A. Komenského ve
výklenku na severní straně budovy od profesora Františka Dvořáka z Brna
a několik hlav národních buditelů na fasádě pod střechou do dnešních dob
nenechávají nikoho na pochybách, že jde o školní budovu. První ředitel této
školy Josef Hlobil prožil na škole po jejím vzniku mnoho změn. Statečně
pokračování na straně 8
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Z jednání Rady města
Dne 25. listopadu zasedala
Rada města Kojetín, z jejíhož
jednání přinášíme přehled nejdůležitějších usnesení.
Rada města:
- schválila rozpočtové opatření ve
výši 74 tis. Kč pro Základní školu
nám. Míru Kojetín, z důvodu nutnosti
pokrytí nákladů vzniklých při rekonstrukci školy,
- souhlasila s návrhy Obecně závazných vyhlášek města Kojetín:
č. 6/2003 o místním poplatku ze
psů,
č. 7/2003 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství,
č. 8/2003 o místním poplatku ze
vstupného,
č. 9/2003 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj,
které předloží po zapracování připomínek Krajského úřadu Olomouckého kraje k projednání ZM,
- schválila termínový a obsahový plán
jednání rady města na rok 2004,
- souhlasila s darováním tří kusů elektronických akustických sirén Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje a předloží tento záměr zastupitelstvu města k projednání,
- souhlasila s vybudováním řídící jednotky ULTRA MASTER pro řízení
elektronických sirén ve městě Kojetín,
- souhlasila s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 10/2003, kterou

se mění OZV č. 4/2001, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kojetín,
- s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 11/2003 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a předloží je zastupitelstvu města
k projednání,
- souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout část pozemku parc.
č. 204/1 ost. plocha o výměře108m2 v k.ú. Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemků p. č. 101/2 – zahrada, o výměře 76 m2, p. č. st.
1115 zastavěná plocha, o výměře
191 m2 a domu č.p. 839 postaveného na pozemku p. č. st. 1115
v k.ú. Kojetín, ul. Hanusíkova,
- schválila pronájem pozemku p. č.
4456 – ost. plocha, o výměře 2319
m2, v k.ú. Kojetín na dobu neurčitou, s výpověďní dobou 6 měsíců, za
cenu 100,- Kč/rok panu Lukáši Procházkovi, Nová 1218, Kojetín I Město, za účelem sečení trávy na
seno a k provádění výcviku koní,
- souhlasila s prodejem části pozemku p. č. 212/2 – ost. plocha, o výměře cca 300 m2, v k.ú. Kovalovice
u Kojetína manželům Dagmar a Bru-

no Jedličkovým, Tvorovská 540,
Kojetín I - Město, za cenu 10,- Kč/
m 2 , úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitosti a úhradu
nákladů spojených s vyhotovením
geometrického plánu,
- schválila pronájem obecního bytu
č. 4, I. kategorie, vel. 1+1, v ulici
Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, kauce 15.000,- Kč,
uchazečům v pořadí:
1. p. Ignác Koudelka, bytem Husova 758, Kojetín, Kojetín I-Město
2. pí Miloslava Šťastníková, bytem
Křenovská 654, Kojetín, Kojetín
I-Město,
- vyhověla žádosti p. Hany Králové,
bytem v DPS v ulici 6. května 1160,
Kojetín, Kojetín I-Město, ze dne 20.
11. 2003, ve věci splátkového kalendáře na částku 20.000,- Kč
k úhradě nákladů spojených
s vybudováním DPS,
- neschválila odprodej movitých věcí,
umístěných v nebytových prostorách
objektu Polikliniky Kojetín – rehabilitace - současné nájemkyni,
- schválila pronájem bytu č. 6, Kuzníkova 1176, Kojetín I – Město,
manželům Peterkovým za nájemné
ve výši 30,- Kč/m2 a kauci dle platných zásad,
- schválila poskytnutí peněžitých darů
občanům pracujícím jako členové
komisí a zvláštních orgánů rady města a výši odměn členům Jednotek
Sboru dobrovolných hasičů Kojetín

Starosta města Kojetín si Vás dovoluje pozvat na

za období od 11/2002 do 10/2003,
- souhlasila s ukončením televizního
vysílání Infostudia ke dni 31. 12.
2003 v souvislosti s malou sledovaností vysílání občany města a vysokými ekonomickými náklady na toto
vysílání,
- vzala na vědomí výpověď ze smlouvy o pronájmu miniatur – golfu, podanou panem Ivanem Roemrem,
- souhlasila s bezúplatným převodem
pozemku p.č. 657/2 ost. plocha v k.
ú. Kojetín od TJ Sokol Kojetín do
majetku Města Kojetín,
- schválila dodatek č. 3 ke smlouvě
o dílo mezi Městem Kojetín a firmou
VW Wachal, a.s. Kroměříž, řešící
změnu ceny díla a dobu plnění,
- uložila odboru majetku a investic
města předložit na lednové jednání
RM návrh smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou VW Wachal,
a.s., Kroměříž na výstavbu 32. bytu
ve Sladovně,
- schválila s účinností od 1. 1. 2004
nový Provozní řád Školní jídelny
Kojetín,
- souhlasila s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Kojetín
k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku a pro pořádání
veřejných produkcí hudby; tento návrh předloží zastupitelstvu města
k projednání.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Provoz Městského úřadu Kojetín

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍN,

v době od 22. 12. 2003 do 4. 1. 2004

které se uskuteční
v úterý dne 16. prosince 2003 v 15:00 hodin
v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín
Na programu jednání bude mimo jiné:
❖ Rozpočtové provizorium na leden 2004 ❖ Zpráva o přípravě
a realizaci investic města za rok 2003 ❖ Obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích a odpadech ❖ Obecně závazná vyhláška
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a pro pořádání veřejných produkcí hudby ❖ Převod majetku
Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje ❖ Výroční
zprávy základních škol, mateřské školy a městského domu dětí
a mládeže ❖

Pondělí
Úterý

22. 12. 2003
23. 12. 2003

běžný provoz MěÚ
běžný provoz MěÚ

Pondělí
Úterý

29. 12. 2003
30. 12. 2003

běžný provoz MěÚ
běžný provoz MěÚ

Středa
Pátek

31. 12. 2003
2. 1. 2004

MěÚ bude uzavřen – čerpání ŘD
MěÚ bude uzavřen – čerpání ŘD

Doporučujeme občanům, aby si záležitosti, které potřebují na MěÚ
projednat, nenechávali až na poslední dny v roce a využili k návštěvě
MěÚ především prodloužených dnů
(pondělí, středa: 8 – 12.00 13 – 17.00 hodin) již nyní.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Ing. Mojmír Haupt, starosta města

Vážení spoluobčané,
vánoční strom na našem náměstí je neklamným znamením blíží- dárků můžeme my, dospělí předat něco navíc. Něco, co přes řadu drobcích se Vánoc. Znovu po roce nastává ono zvláštní období, ve kterém jsou ných dárků mnoha dětem chybí a je to úplně zadarmo. Přidejme k dárkům
našim dětem a vnoučatům vlídné slovo, úsměv a pohlazení. Možná to
naše touhy, přání a cíle velmi podobné, i když jsme každý jiný.
Je to období, kdy se přes veškerý spěch a shon alespoň snažíme být bude dárek z nejkrásnějších.
Ať jsou tedy letošní Vánoce třpytivě bílé a svátečně krásné. Krásné dny
vlídní, ohleduplní a přátelští – zkrátka téměř všichni podléháme té krása dobré zprávy ať nám všem vydrží po celý příští rok.
né, sváteční náladě.
Vánoční svátky jsou především svátky dětí. Kdo z nás by neznal jejich
Ing. Mojmír Haupt, starosta města
rozechvělé očekávání a rozzářené oči pod svítícím stromečkem. Kromě
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Informace pro občany
Informace Finančního úřadu v Kojetíně
Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí od 1. ledna 2004
Chystáte se k prodeji nemovitostí
v příštím roce? Jestliže ano, pak je
tedy na místě, abyste se seznámili se
změnami při podávání daňových přiznání a zejména při placení daně
z převodu nemovitostí pro rok 2004.
S účinností od 1. ledna 2004 dochází novelou zákona č. 357/1992
Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, k zásadní
změně jak v podání přiznání k dani
z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně.
Tato změna se týká případů, kdy
je úplatný převod nebo přechod
vlastnictví k nemovitostem uskutečněn po 1. lednu 2004.
Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat místně příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž
- byl zapsán vklad práva do katastru
nemovitostí 1), tj. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ke kterému se váží právní účinky vkladu
práva do katastru nemovitostí, byl
podán katastrálnímu úřadu dnem
1. ledna 2004 a následně,
- nabyla účinnosti smlouva o úplat-

ném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru
nemovitostí,
- bylo vydáno potvrzení o nabytí
vlastnictví k vydražené nemovitosti
ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo
zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
- nabylo právní moci rozhodnutí
nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy
k nemovitosti.
U všech úplatných převodů nebo
přechodů vlastnictví k nemovitostem
uskutečněných v době od 1. ledna
2004 je daňový subjekt povinen
v daňovém přiznání si daň z převodu
nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň
zaplatit. Sazba daně z převodu nemovitostí z úplatných převodů či přechodů vlastnických práv uskutečněných po 1. lednu 2004 činí 3% základu daně.
Povinnou přílohou daňového přiznání je
- ověřený opis nebo ověřená kopie
smlouvy nebo jiné listiny, kterou se
potvrzují nebo osvědčují vlastnické
vztahy k nemovitosti (s doložkou

o povolení vkladu do katastru nemovitostí),
- znalecký posudek o ceně zjištěné
podle oceňovacího předpisu kromě
případů, kdy zákon povinnost předložení znaleckého posudku neukládá.
Na závěr ještě jedno doporučení.
Dodržujte uvedené lhůty jak pro placení daně z převodu nemovitostí, tak
pro podání daňového přiznání včetně povinných příloh. Vyhnete se tak
zbytečným problémům při jednání na
finančních úřadech. Z ustanovení
§ 63 a 68 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů je zřejmé, že
nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak
učiní opožděně, tj. po lhůtě k podání
daňového přiznání, vystavuje se
sankci v podobě penále na dani
z převodu nemovitostí, popř. možnosti zvýšení daně až o 10%.
_______________________________
1) Podle § § 35 odst. 2 vyhl. č. 190/
1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, katastrální úřad v případě povolení vkladu práva vyznačí na prvopisech smlouvy doložku, kde se
mimo jiné uvádí „Vklad práva zapsán

v katastru nemovitostí dne…“. Od
tohoto data běží lhůta pro podání
daňového přiznání.
Bližší informace k této změně
lze po 1. lednu 2004 získat
na Finančním úřadě
v Kojetíně,
oddělení majetkových daní
a ostatních agend,
a to vždy v úřední dny
pondělí a středa 8 – 17 hod.
nebo telefonicky na číslech
581751362, 581751361,
581751360.
Bankovní spojení pro daň
z převodu nemovitostí:
číslo účtu správce daně:
7763 – 37622831 / 0710
u pobočky banky :
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Ostrava
konstantní symbol:
1148 – převodní příkaz,
1149 – poštovní poukázka
variabilní symbol:
u fyzické osoby – rodné číslo,
u právnické osoby – IČO.
Ing. Jana Braunerová, oddělení majetkových daní a ostatních
agend

Informace Městského úřadu Kojetín
Proč se nesmí stavební suť využít k terénním úpravám?
Odpověď je jednoduchá, „stavební suť“ je ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., odpadem,
(odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů
uvedených v příloze č. 1 k zák.)
zpravidla stavebním a demoličním
odpadem a může mít nebezpečné
vlastnosti, které ohrožují lidské zdraví
nebo poškozují životní prostředí.
(Podle Katalogu odpadů vyhl 381/
2001 patří stavební a demoliční
odpady do skupiny 17 zpravidla se
jedná o skupinu 170106* směsi
nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahujících nebezpečné látky
nebo 170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuvedené
pod číslem výrobků 170106.)
Vzhledem k tomu, že se jedná
o stavební a demoliční odpad, je kaž-

dý povinen s ním zacházet ve smyslu zákona o odpadech a dodržovat
obecné povinnosti uved. v § 12
např.:
* nakládat s odpady a zbavovat
se jich pouze způsobem stanoveným
tímto zákonem a ostatními právními
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí,
* nakládat s nimi pouze
v zařízeních tomu určených, při
tomto nakládání nesmí být ohrožené lidské zdraví ani ohrožováno nebo
poškozováno životní prostředí a nesmí být překročeny limity znečišťování stanovené zvl. předpisy,
* zjistit si, zda osoba, které odpady předáváme, je k jejich převzetí oprávněna!
(Nakládáním je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup,
třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.)
Ve smyslu § 10 vyhl č. 383/2002,

o podrobnostech nakládání s odpady
je inertním odpadem cituji: „Odpad, který nemá nebezpečné
vlastnosti a u něhož při normálních
klimatických podmínkách nedochází k žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně.
Inertní odpad se ve vodě snadno nerozpouští, nehoří ani jinak fyzikálně
nebo chemicky nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu a neovlivňuje škodlivě jiné látky, s nimiž přichází do styku, způsobem, který by
mohl vést k poškození životního prostředí či ohrožení lidského zdraví.
Koncentrace znečišťujících látek
(škodlivin) ve výluhu a v sušině tohoto odpadu nesmí překročit žádný
z ukazatelů stanovených pro skupiny S-inertní odpad. Směsný stavební odpad se nepovažuje za
odpad inertní“.
Město Kojetín využilo možnosti
uvedené §17 odst. 2 zákona o odpadech a vydalo Obecně závaznou
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vyhlášku č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města
Kojetín.
Článek 4 uvádí systém nakládání
se stavebním odpadem zde je např.
uvedeno, že:
* nakládání se stav. odpadem zajišťuje osoba provádějící svoz komunálního odpadu,
* sběr odpadu se provádí do kontejnerů a odstranění se provádí na náklady fyzické osoby,
* nevylučuje se možnost zajistit si
odstranění stavebního odpadu odvozem na skládku, či využitím odpadu
(např. recyklací) tohoto odpadu vlastními prostředky, popř jiným zákonným způsobem.
Eliška Izsová
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Rozhovor s Jitkou Vranovou - letuškou společnosti Qatar Airways

Povolání letušky má pro běžného člověka stále příchuť romantiky a exotických
dálek, ale také určitých rizik, které s sebou
přináší. Tím spíše, že letecká společnost,
se kterou létá, sídlí v arabském státu Katar. Byl jsem proto vděčný Jitce Vranové,
bývalé učitelce kojetínského gymnázia, že
si našla čas a během své návštěvy Kojetína
se přišla podělit o své zážitky z práce letušky a o životě v této zemi.
Jak jste se k tomuto zajímavému povolání
dostala?
Přihlásila jsem se do konkurzu, který tato společnost pořádala v Praze, po 11 měsících jsem
na něj byla pozvaná a po jeho úspěšném absolvování mě informovali, že jsem byla přijata jako letuška do společnosti Qatar Airways. Z České republiky nás odletělo 9, po čase jsme ale v Kataru
zůstali jenom 3. Hlavně proto, že se mí kolegové
nedokázali přizpůsobit životu v této arabské zemi,
ale i proto, že je tam přísná prohibice a nedostupnost alkoholu pro normálního člověka.
Mohla byste problém prohibice blíže vysvětlit?
Je to všeobecné ve všech islámských zemích.
Alkohol je zde velmi drahý a prodává se jen
v malém okruhu prodejen. Například v Kataru jsou
ceny pro normálního člověka, jakým byli
i někteří mí kolegové, nedostupné a funguje zde
jen jeden obchod, kde si lidé, kteří mají povolení
od státu Katar, mohou alkohol zakoupit. Letecká
poslečnost Qatar Airways je asi tak velká jako

Ceské aerolinie, má 24 letadel a jejich počet chce
do roku 2007 zvýšit. Je hodnocena jako špičková letecká společnost v rámci arabských zemí
a na světě je co se týká úrovně služeb a posádek
řazena na 5. místo.

né, například jde-li dívka v době ramadánu v tričku
nebo se vede s chlapcem za ruku nebo si nedej
bože na veřejnosti dají polibek. Někdy to znamená i konflikt s místními obyvateli, či předvedení
na policii a pokutu.

Jakým způsobem v Kataru bydlíte?
Bydlíme ve speciálních bytech, v jakýchsi činžovních domech, ve městě Doha. Celkem je nás
tu asi 1200 letušek. Před každým letem jsme sváženi na letiště autobusy, ti movitější používají již
vlastní automobily.

Které země jste jako letuška měla možnost
navštívit?
Létáme do 46 míst na světě, z těch exotických
třeba do Malajsie, Indonésie, Indie nebo Filipín.
Naše společnost zavedla nově i lety do Moskvy,
Soulu, Šanghaje nebo Tripolisu. Při kratších letech se hned vracím zpět, při delších mám možnost se po světových metropolích trochu porozhlédnout.

Mohla byste nám představit Katar a jeho
leteckou společnost?
Katar je malý stát na jižním okraji Perského zálivu, má asi 600 tisíc obyvatel, a protože zde kromě ropy nic jiného nemají, patří mezi nejbohatší
státy na světě. Díky tomuto bohatství se zde staví
v poslední době obrovské budovy, nákupní centra a pořádají atraktivní sportovní a kulturní akce.
Jsou to vystoupení nejslavnějších světových zpěváků, turnaje v tenisu, golfu, fotbalu apod. Místní
obyvatelé prakticky nepracují nebo jsou to všechno vlastníci a manažeři.
Takže vlastní práci ve službách a jinde obstarávají cizinci. Můžete říct z kterých zemí?
Jen v naší letecké společnosti je zaměstnáno
asi 50 národností, kvalifikované práce zde zajišťují lidé doslova z celého světa – především
z Evropy, Austrálie a Ameriky. Např. mou spolubydlící je kolegyně z Argentiny a co se týká Čechů, působí zde řada lékařů, zdravotních sester
a učitelů.
Jak se žije mladému Evropanovi v této bohaté, ale kulturně a nábožensky zcela odlišné zemi?
S místními obyvateli se ani příliš nevidíme a nepřicházíme spolu do kontaktu. Pro ně jsme pouze lepší sloužící – podřadnější lidé, kteří si musejí
vydělávat prací. Jejich tradiční náboženství je značně omezuje ve věcech, které se nám zdají zcela
přirozené a normální. Je to zároveň i brzda na
jejich snaze otevřít se světu, rozvíjet cestovní ruch
a přiblížit se více Američanům. Ti zde mají mimo
jiné dvě vojenské základny. I když Katar není tou
nejkonzervativnější islámskou zemí. Projevy tohoto
náboženství jsou často pro Evropana nepříjem-
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Na jakých strojích létáte?
Všechno jsou to airbusy typu A300, 319, 320
a 330. Jejich posádky nejsou stálé, společnost
s námi pořád trochu „míchá“, abychom neotupěli, byli ostražití a nevznikaly mezi námi vztahy,
které by při letu přinášely určitá rizika.
Jaká vidíte bezpečnostní rizika ve vaší profesi? Setkala jste se někdy s nebezpečím
únosu nebo teroristického útoku?
Na letištích se provádějí kontroly, společnost
se tím brání všemožným rizikům, ale z důvodu
dodržení času odletů je nelze provádět úplně stoprocentně. Riziko, že projde pasažér, který nemá
nejčistší úmysly, stále existuje. Pokud vím, v naší
společnosti došlo k únosu někdy v 80. letech. Byl
to Iráčan, který prchal ze země ze strachu před
vězením a využil našeho letu k únosu. K ničemu
vážněmu tehdy nedošlo. Jinak musím poznamenat, že letecká doprava je stále stonásobně bezpečnější než automobilová.
Poznala jste nějaká opatření v době války
v Iráku?
Navštívila nás dokonce česká velvyslankyně
v Kuvajtu, která nás seznamovala s tím, jak bychom byli evakuováni z Kataru do vlasti a jaká
opatření bychom museli podstoupit. Bylo to ale
jen naštěstí na úrovni teorie. Místní obyvatele tato
válka nijak nevzrušila, myslím, že nějaký soucit
s Irákem tady nebyl patrný. Katařany zajímá to,
že jsou bohatí, protože mají zásoby ropy a problémy okolí příliš nevnímají.

Kojetínský zpravodaj
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Rozhovor s Jitkou Vranovou - letuškou společnosti Qatar Airways
Co byste poradila našim děvčatům, chtějíli se stát letuškami?
Velkou roli hraje hlavně štěstí uspět v podobném konkurzu, který jsem absolvovala i já. Samozřejmě, že je nutné mít perfektní jazykové znalosti a schopnost přizpůsobit se nejrůznějším úskalím tohoto povolání.
Děkuji Vám za rozhovor.
Otázky: Ing. J. Šírek
Foto: archiv J. Vranové

Charita Kojetín
Tříkrálová sbírka 3. 1. 2004
Ačkoli se to může zdát neuvěřitelné, je tomu
opět téměř rok, co se do ulic vypravily tisíce dětí,
aby si připomněly cestu tří králů do Betléma. Chodily od domu k domu, ode dveří ke dveřím a všude zvěstovaly tu radostnou novinu o narození
Božího syna. Jako každoročně bylo jejich koledování spojeno s tříkrálovou sbírkou, jejíž výtěžek
šel na pomoc potřebným.
Děkujeme všem, kteří otevřeli koledníkům nejen
dveře, ale i svá srdce a „korunou“ vhozenou do
pokladničky podpořili snahu Charity Kojetín pomáhat.
Celková částka 39 808,-Kč byla využita
následovně:
■ 14 000,- Kč přímá pomoc rodinám
a jednotlivcům v nouzi

13 000,- Kč na částečné krytí provozních nákladů Azylového domu pro matky s dětmi v tísni

■

12 808,- Kč na podporu činnosti Rómského klubu

■

Organizace Tříkrálové sbírky je věc velmi náročná a proto bychom chtěli požádat všechny, kdo
by měli chuť přidat se 3. 1. 2004 do řad koledníků nebo jinak pomoci při zajišťování hladkého průběhu celé sbírky, aby nám o sobě dali vědět na

telefonních číslech 732 57 43 32 nebo 581 762
160, popřípadě osobně na Stacionáři sv. Josefa
(pod kostelem).
Těšíme se na Vás.
Za Charitu Kojetín Ivana Lasovská, DiS

Město Kojetín ve spolupráci s pečovatelskou službou srdečně zve spoluobčany na

VÁNOČNÍ

SETKÁNÍ

SE

SENIORY

které se uskuteční ve čtvrtek dne 18. prosince 2003 v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Přijďte si společně s námi přiblížit kouzlo Vánoc!
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„Jak si představujete ideálního Silvestra? Jak budete letos Silvestra trávit?“
1. Nevím. Doma u televize.

6. Určitě v kruhu rodinném a s přáteli. Tak jak jsem říkal.

2. S dobrými přáteli. S dobrými

7. Ideálního Silvestra? V rodinném
kruhu - doma. Asi takovým způsobem.

přáteli.

3. U televize, u pohádek. O prázdninách jedeme na lyže na Ramzovou.

8. Určitě jinak než ho budeme le-

4. V pohodě. Tak jako vždycky

9. Poslední hodiny roku bych chtěl
strávit někde v poklidu v příjemné
restauraci se známými. Letošního
Silvestra budeme trávit pravděpodobně u Škeříka v hospodě.

tos trávit. V rodinném kruhu.

s kamarády doma.

5. Nevím. Doma s dcerkou.

10. S rodinou doma. S rodinou
doma.

Otázky: J. Dvořáková
Foto: H. Svačinová

KALENDÁRIUM – PROSINEC 2003
❉ 2. prosinec
Na rakouský trůn nastoupil mladý císař František Josef I. (1848). (155 let)
❉ 7. prosinec
Zemřel Jan Blažej Santini – Aichl, český architekt, nejosobitější stavitel epochy vrcholného baroka v Čechách a tvůrce tzv. barokní gotiky (1723). (280
let)
❉ 9. prosinec
Založena Rudolfova huť, dnešní Vítkovické železárny (1828). (175 let)
❉ 11. prosinec
Narodil se Robert Koch, německý lékař a mikrobiolog, průkopník moderní
mikrobiologie (1843). (160 let).
❉ 12. prosinec
Narodil se Čingiz Ajtmatov, kyrgyzský prozaik a dramatik, magický realista,
který proslul hlavně novelou Džamila (1928). (75 let)

kouský malíř a tvůrce originální „organické“ architektury (1928). (75 let)
❉ 18. prosinec
Narodil se František Ferdinand ď Este, rakouský následník trůnu (1863).
(140 let)
❉ 25. prosinec
Zemřel Karel Čapek, český spisovatel, dramatik a novinář, jedna z určujících
osobností české meziválečné kultury (1938). (65 let)
❉ 28. prosinec
Byl vydán patent o mincovní kaladě, státním bankrotu na území Čech
a Moravy, způsobeném válečnými spekulacemi, které vedly k poklesu reálné hodnoty mincí (tj. obsahu drahého kovu v nich) téměř na desetinu (1623).
(380 let)
❉ 31. prosinec
Zemřel Vojtěch rytíř Lanna, český průmyslník a mecenáš umění (1908). (95
let)

❉ 15. prosinec
Narodil se Friedensreich Hundertwasser, vlastním jménem Stowasser, ra-
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(Zpracováno podle časopisu Dějiny a současnost, únor 2003) řez
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Došlo do redakce

I k nám přijde…stáří
Motto: Phil Bosmans
„Měj čas pro staré lidi. Příliš mnoho se o nich mluví.
O jejich důchodu, o jejich bytě, o jejich malých a velkých trápeních…
Ale s nimi samotnými se mluví příliš málo. Mluvme s nimi.
Udiví nás jejich životní moudrost, někdy humor, jejich filosofie, jejich
jistota – mír v srdci.“
V nadcházejícím vánočním čase přichází na člověka různé myšlenky, zvláště když je na obzoru další rok na účet našeho „životního“ konta. Výše je
u každého z nás různá.
Brzy padesát, usmívajíc se sama sobě, cítím se už malinko „oprávněná“
zafilosofovat si o otázce stáří, které má pomalé, ale neomylně vstřícné kroky. Nejen ke mně!
Jak je to báječné pozorovat miminka v kočárcích! I my přeci takoví malinkatí, baculatí, ukřičení kdysi byli. Středobodem vesmíru a pozornosti malého rodinného kruhu! Obletovaní, opečovávaní, nejkrásnější ze všech dětí
na světě! Každý z nás!
Čas, ten kůň rychlý, až splašený, uhání ale mílovými tempy, naráz dospělí, dnes už tzv. „zralí“, skoro moudří, skoro staří – pro mladší generaci
s kritickýma očima.
Zhodnocujeme své zbylé životní síly, možnosti, potencionální obyvatelé
pečovatelských či jiných domů. Jsme na řadě – věčný koloběh! Ještě to
JDE, ještě můžem, ale budoucí otazníky vyvstávají! Vždy je to o podmínkách života, které máme, o rodině, její podpoře a lásce, o nesobeckosti
jiných! V Kojetíně jsou čtyři Domy s pečovatelskou službou, v blízkém Tovačově Domov důchodců, Hospic někde dál – na Sv. Kopečku, či pomůže
Charita?
Ta prostřednictvím svých pracovníků formou pomoci oddaluje co nejdéle
přemístění nemocného do nemocnice či Domova důchodců.
Je dobře, že existují! Pomáhají starému člověku žít a dožít stáří. Bývá totiž
někdy velmi obtížné – sklerotické, popletené, opuštěné, nejisté, zatěžující…
Je jich velmi třeba! A je třeba v těchto situacích mnoho lidství, vřelosti,
trpělivosti, všeho, co dělá člověka člověkem. Hlavně je třeba LÁSKU! POCHOPENÍ!
Nepovažuji nic z toho za samozřejmost – stojí to totiž hodně lidského
úsilí, dobré vůle, otevřené srdce! I já to vše budu jednou potřebovat! Navštívila jsem ze zájmu Krizové centrum Charity Kojetín, Stacionář na Domě Sv.
Josefa – pod katolickým kostelem a viděla tolik dobré snahy, tolik vykonané
práce, tolik láskyplného úsilí, že vlastně vznikl na základě tohoto zážitku
tento článek. Ještě není dost peněz, aby se činnost charity plně rozvinula,
ale pravdou je, že např. kojetínská Charita – rómský klub pod vedením paní
Pompové – pracuje naprosto spolehlivě, jejich vypracovaný projekt „Práce
s rómskou mládeží“ získal 7. místo mezi stovkou podaných rómských projektů v naší republice. Už to zasluhuje ocenění, podporu.
Všechny tyto organizace v Kojetíně existují a pracují hlavně díky podpoře a pochopení Městského úřadu – bez toho NIC! Ověřila jsem si, že „hlas
lidu“ je na Městském úřadě SLYŠEN, není smeten ze stolu, že pan starosta
Ing. Mojmír Haupt srdce má, to dovede naslouchat i steskům starého člo-

věka, jeho obavám, starostem, nejistotám, že není VLAŽNÝ! Dovede
a hlavně chce řešit otázky bezpečnosti a ochrany Pečovatelských domů
v Kojetíně, finančně spolu s paní tajemnicí Páleníkovou a Ing. Šírkem dovedou Charitu v Kojetíně podržet.
Pracuji na jednom z Pečovatelských domů – byť jako uklízečka (ale ráda),
tak o tom něco vím! Proto chci PODĚKOVAT jim všem, především a hlavně Městu Kojetín, panu starostovi, že tyto otázky vnímá lidsky a citlivě.
O čem je ŽIVOT? Přece o pomoci a lidství a lásce! Víme to každý na sobě
nejlíp! Všichni budeme, až přijde čas, bezbranní, nejistí, potřební pomoci.
Věřím – dovoláme se i dnes – v džungli pochybných dealerů navštěvujících
pečovatelské domy, v chaosu neklidné společnosti, jejímž měřítkem se stává pouze a jen finanční zisk!
Na okraj: Letos jsem si prožila 14 dní na Šumavě s rodinou, mezi lidmi
vysoké duchovní úrovně – bylo to štěstí. Zavítala k nám do Orlovic u Nýrska
i paní spisovatelka Eva Krislová z Prahy – autorka knihy „Čísi svět“, která
má vyjít o Vánocích. Strávili jsme s ní několik večerů, zažili její povídání
o Indii a lidech v ní – je to její láska! Stále se tam vrací. Vyprávěla nám
o indických pohádkách i o ohlasu českých pohádek tam. Naše česká pohádka „O Červené Karkulce“ vyvolala nelibost a odpor indických dětí. Vždyť:
„Jak mohli ti nehodní lidé nechat babičku samotnou v domečku, co kdyby ji
vlk snědl! Oni nemají srdce!“
Je to jiné – nezápadní uvažování – my jsme jim nepochopitelní, oni nám
také. Ale tohle indické děti napadlo, naše děti jsou s tím naprosto srozuměné. Jiný život, jiné podmínky. A přesto, myslím, že u všech lidí platí uvnitř:
„Kde jsem doma? Tam, kde nacházím teplo a bezpečí, kde vládne vzájemná
důvěra a láskyplná péče, kde každý má srdce pro každého.“ (P. Bosmans)
V předvánočním čase bych chtěla popřát všem starým lidem v kterémkoliv
zařízení v Kojetíně, aby svátky prožili ve vlídném, láskyplném ovzduší a necítili se sami, aby se setkávali s láskou a shovívavou trpělivostí, aby ještě
cítili svůj smysl, své místo v této společnosti.
A také, až bude Tří králů, aby jejich kasička našla otevřené srdce i dlaň –
PRO DOBROU VĚC!
Marie Přecechtělová, Husova 754, Kojetín

OBCHODNÍ ŘEDITEL
BANKOVNÍ UNIE
Českomoravské stavební spořitelny, a.s.
vyhlašuje

KONKURZ
na uvolněné místo

FINANČNÍ PORADCE
BANKOVNÍ LINIE ČMSS
pro oblast Přerovska, Prostějovska a Kroměřížska
Přihlášku s krátkým životopisem
zašlete na adresu:
radim.velecky@cmss-oz.cz

Českomoravská
stavební spořitelna

Redakční rada Kojetínského zpravodaje
přeje všem svým čtenářům spokojené Vánoce
a úspěšný vstup do nového roku 2004

Na těchto základech můžete stavět
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
-pokračování ze str. 1
v prvních letech překonával období výchovy závislé
na požadavcích rakouského mocnářství, ale
i nepředstavitelné obtíže v období 1. světové války,
kdy byla uzavřena pro vyučování budova
chlapeckých škol. Všichni žáci se učili v dívčí škole,
v obecním domě v Hasičské ulici, v budově
hospodářské školy a podobně. V knize Kojetínsko
od Karla Štégera a Františka Doležala z roku 1933
o tom čteme:
„I v sále u Chmelů na čas jedna třída měšťanská
umístěna, kde bylo roztomilé vyučování, když ve
vedlejší místnosti pleskaly karty hostů, zpívány písně
neb jiné kratochvíle. Učitelstvo se stále střídalo. Ti,
kteří zůstali, byli přibíráni k soupisům a rekvírování
obilí, k upisování válečných půjček, konali pro
vojíny v poli různé sbírky, jako: jahodového neb
ostružinového listí, kopřiv, šatstva, kovů, papírů atd.
V dětech se měly pěstovat patriotické city a válečný
duch.“
Ale ani po skončení 1. světové války se škola
nevěnovala pouze úkolům pedagogickým
a didaktickým. Učitelé nezůstali lhostejní k různým
sociálním podmínkám žáků, byli členy spolku
„Okresní péče o mládež“ a starali se o ošacení
a stravování žactva z nejchudších rodin. Zvlášť
obtížná byla tato práce v období velké hospodářské
krize v letech 1930 – 1933.
Velmi podrobně ji popisuje ředitelka dívčí obecné
a měšťanské školy Ludmila Pýrková v druhém dílu
školní kroniky. V těchto letech byly trvalou součástí
kroniky této školy samostatné kapitoly „Podpora
chudých“ a „Dary“.
V letech 1931 – 1932 byla přes všechny
hospodářské obtíže provedena přístavba ke škole
– škola byla vybavena ústředním topením a moderní
tělocvičnou s nářaďovnou podle projektu architekta
T. Šipky. Přístavba byla provedena místním
podnikatelem stavitelem J. Novotným. Také ve
staré budově byly tehdy provedeny úpravy –
zaveden vodovod, postaveny šatny, sprchy
a kuchyň s jídelnou.
I druhá světová válka školu poznamenala. Ze
školy se stal lazaret a koncem války si pro úkoly
chodily děti na různá místa Kojetína. Např.
i v hostinci U Hýžďalů se učilo. Při květnovém
pochodu rumunských vojsk v roce 1945 přes
Kojetín byla naše škola během ostřelování města
zasažena velmi citelně na několika místech (hlavně
v ředitelně a tělocvičně). Po osvobozovacích bojích
měla budova školy značně poškozenou střechu.
Část této střechy byla spolu s jinými památkami
při opravách v roce 1945 vložena do zvláštní
schránky v kupoli školy. Tato schránka byla
otevřena teprve až při generální opravě (1977 –
1983).
V letech 1954 - 1966 byla škola nově reorganizována na jedenáctiletou střední školu,
nejstarší žáci zde získávali středoškolské vzdělání
ukončené maturitní zkouškou. Tehdy zde byl
ředitelem Karel Palla, který spravoval tuto školu až
do roku 1976. Jeho zápisy ve školních kronikách,
ale i zápisy jeho následovníka Miroslava Matějčka,
jsou převážně zaměřeny politicky.
Velmi nerada vzpomínám na léta tzv. „generální
opravy školy“ – od roku 1977 do roku 1983.

Samozřejmě, že bylo provedeno mnoho práce
(např. výměna oken, přístavba sociálního zařízení,
vybudování dvou kabinetů, přístavba umývárny
u tělocvičny, rozvod vody do tříd, výměna střešní
krytiny, hromosvodů, oprava fasády apod.), ale
všechny ty práce by nebyly tak nákladné, kdyby se
předcházejících 30 let dbalo na řádnou údržbu.
A ta organizace! Všechna ta léta oprav znamenala
hlomoz a rachot právě v době vyučování. Současně
s vyučováním končila také pracovní doba dělníků.
Generální oprava byla tehdy ohodnocena celkovou
částkou 3 888 000,- Kč.
Změna po listopadové revoluci pro tuto školu
znamenala, že zdejší učitelé, zmocněni ministerstvem školství, odvolali tehdejšího ředitele
školy Miroslava Matějčka a pověřili vedením školy
svoji bývalou kolegyni Mgr. Alenu Palánkovou,
která byla později do své funkce potvrzena
konkurzem. Spravovala školu až do odchodu do
důchodu v červenci 2002. Na základě výsledků
konkurzu byl jejím nástupcem jmenován současný
ředitel Mgr. Rudolf Pavlíček.
Budovu školy (dříve dívčí) postupně od jejího
vzniku spravovali tito ředitelé:
1. Josef Hlobil (1903 – 1918), 2. Jan Voříšek
(1918 – 1925), 3. Štěpánka Sedlářová (1925 –
1926), 4. Ludmila Pýrková (1926 – 1934), 5.
Aloisie Hýžďalová (1934 – 1936), 6. Bernarda
Kojecká (1936 – 1941), 7. František Šeda (1941
– 1953), 8. Karel Palla (1953 – 1976), 9. Miroslav
Matějček (1976 – 1990), 10. Mgr. Alena
Palánková (Veselá) (1990 – 2002), 11. Mgr. Rudolf
Pavlíček (2002 – nyní).
V roce 2003 oslaví tato školní budova 100.
výročí své existence. Za ta léta se musela vyrovnat
s mnohými úskalími. Doslova jí procházely dějiny.
Zažila rakouské mocnářství, období 1. republiky,
dvě války a období poválečné. Všechny změny
hospodářské a politické se projevily na dětech
i učitelích, na budově školy i způsobu učení v ní.
Moc bych této škole přála, aby v příštích letech
měla vždy dost prostředků na svou rekonstrukci,
aby vše, co se v ní zrenovuje, vždy a dlouho sloužilo
jenom k získávání těch nejkvalitnějších poznatků
života i vědy, aby učitelé měli dostatek času, sil
a podpory rodičů k výchově těch nejskvělejších
absolventů. Aby ti nejlepší řemeslníci, obchodníci,
podnikatelé či vysokoškolští profesoři nezapomínali, kde své první vědomosti získali …
Mgr. Marie Ševčíková

Prameny a literatura:
1. Školní kronika dívčí a měšťanské školy, díl I.
2. Školní kronika dívčí a měšťanské školy, díl II.
3. Kronika hlavní dívčí školy v Kojetíně, díl III.
4. Kronika jedenáctileté střední školy v Kojetíně
5. Školní kronika chlapecké obecné a měšťanské
školy, díl I.
6. Školní kronika chlapecké obecné a měšťanské
školy, díl II.
7. Kolektiv autorů: Kojetínsko, Brno 1933
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Máme sto let
Sto let v historii vesmíru je zanedbatelný
okamžik, v historii člověka se jedná o poněkud delší
čas, v dějinách města už tento čas nelze přehlédnout, ale pokud se jedná o život školy, to už je
bilance výchovy a vzdělanosti několika generací.
Co se odehrálo v době posledních dvou desetiletí
od oslav 80. výročí naší školy? Byli jsme všichni
svědky významných historických mezníků. V roce
1989 došlo v naší zemi k „sametové“ revoluci –
přechodu společenského systému směrem
k pluralitní demokracii, prožili jsme si přelom
století i tísíciletí.
Ono se řekne škola. Již naši předkové velice
záhy poznali, jak důležitá je starost o nejmladší
generaci a že zvlášť péče o řádné vzdělání byla
vždy tou nejlepší vizitkou společnosti. Každý
osvícený představitel obce se snažil pro školní
mládež vytvořit pokud možno výhodné podmínky.
Kojetínští se do této velice chvályhodné práce dali
před více než sto lety, kdy zahájili budování
školských zařízení ve městě. Nejdříve byla
postavena chlapecká škola pod kostelem
a 5. prosince 1903 byla slavnostně otevřena naše
Obecná a měšťanská škola dívčí v Kojetíně.
Když se v letošním roce připravovala
rekonstrukce budovy, bylo nutné provést řadu
průzkumných sond, aby mohly být nachystány
potřebné podklady pro projekční práce. Sami
současní specialisté byli velice mile překvapeni
úrovní zručnosti stavitelů z počátku minulého
století. Řada jejich řešení snese i po sto letech
současná přísná odborná měřítka.
Chceme-li navázat na slavné tradice naší školy,
musíme vytvořit všem žákům, rodičům i dalším
partnerům ty nejlepší podmínky pro nelehkou
vzdělávací činnost. Určitě máme nač navazovat.
V kronikách jsou zachyceny slavné historické
úspěchy žáků školy v nejrůznějších oborech
i soutěžích. O většině z nich jsou informace
v almanachu školy vydaném k 80. výročí otevření
školy.
Jaké bylo poslední dvacetiletí? V moderních
kronikách i fotokronikách jsou dokumentovány
další výkony našich žáků počínaje sportovními
úspěchy i v rámci okresních soutěží (posledním byl
postup do okresního finále Coca – cola cupu 2003)
přes zapojení do různých znalostních olympiád –
2. místo Tomáše Hromady, žáka 9. třídy,
v krajském kole Zeměpisné olympiády 2003 nebo
čelná místa v okresních kolech Biologické
i Dějepisné olympiády v témže roce. Do života
školy se aktivně začaly, zvlášť po roce 1990,
zapojovat samy děti a začaly se objevovat některé
jimi navržené akce, které určitě přispěly k dotváření
vnitřní atmosféry ve škole a jistě i k demokratizaci
klimatu. V zájmu větší informovanosti veřejnosti
o vnitřním chodu školy jsou připraveny v čase
výročí školy tradiční Dny otevřených dveří, kdy si
rodiče mohou přijít prohlédnout své ratolesti přímo
do vyučovací hodiny a vidět tak část jejich školní
práce. Kromě toho mohou projít všechny prostory
a zjistit si potřebné informace, které jim mohou
pomoci řešit některé problémy. Děti si každoročně
na Mikuláše připomínají tradiční lidové zvyky.
Nejstarší žáci přestrojení za pekelníky v čele
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
s anděly procházejí třídami 1. stupně a spravedlivě
ocení děti za jejich skutky. Starší ročníky
každoročně připravují pro své mladší spolužáky
Dětský den orientovaný na zábavné hrátky, kde
má každý možnost ukázat své kvality. To připravují
děti dětem. A dokáží hodně.
Jedním z pilířů každého školního organizmu je
třída. Vzniká příchodem nejmenších žáčků do první
třídy, její kolektiv se utváří po celou dobu školní
docházky až do času posledního zvonění, kdy už
ze školy odchází rozumní absolventi se základními
znalostmi a dovednostmi potřebnými v životě.
Velice důležitou roli v tomto čase hrají třídní učitelé,
kteří mají vždy snahu vytvořit tu nejlepší vnitřní
pohodu a u dětí pěstovat potřebné návyky. Mnozí
potom dlouhá léta vzpomínají na zážitky ze školních
let. Kromě historek ze školních lavic zde často
figurují tradiční třídní akce – školní výlety. Děti
procestovaly mnoho krásných koutů nejen
v českých zemích, ale podívaly se i do rakouského
Semmeringu a do Vídně.
Škola pro své žáky zařazuje do každoročního
programu také řadu sportovních soutěží; mezi
tradiční akce patří lyžařské výcvikové kurzy,
plavecký výcvik nebo školy v přírodě, kam
v posledních letech vyjíždí vždy čtyři ročníky
z I. stupně. Divadelní nebo filmová představení
jsou již pravidlem a mezi dětmi jsou velice oblíbená.
Naši žáci vyjíždějí na poznávací exkurze do
hvězdárny, biologické stanice, cukrovaru i jaderné
elektrárny. Výčet takových doplňků výuky je
rozsáhlý a jeho úkolem je vyvolat u dětí přirozený
zájem o poznání. Jen tak máme větší šanci prosadit
a ukázat jim praktické využití znalostí získaných ve
škole. Nesmíme zapomenout na první i poslední
zvonění – přivítání prvňáčků a rozloučení
s odcházejícími deváťáky.
Ani materiální podmínky přímo ve škole nejsou
zanedbatelné. Právě k 80. výročí byly ukončeny
další rekonstrukční práce ve škole, které vylepšily
zázemí odborných učeben – pracoven fyziky,
chemie a biologie, ale také zajistily na svou dobu
odpovídající hygienická zařízení. Čas však nelze
zastavit a všechno chce své. Vybavení školy, pokud
ta má zájem o udržení kroku s vývojem je nezbytné
neustále doplňovat a vylepšovat. Objevila se
pracovna pro výuku rodinné výchovy – cvičná
kuchyňka, vyučující pro děti připravili i účelné
učebny pro výuku hudební výchovy, pracovna
fyziky, chemie byla upravena víceúčelově a slouží
i jako promítací prostor vybavený videem
a v nedávné době jsme vybudovali učebnu
informatiky, naši chloubu. Zde se nám podařilo ve
spolupráci s městem a školským úřadem v Přerově
zajistit v roce 1999 i kompletní nové vybavení
počítačovou technikou. Od roku 2000 jsme
připojeni na internetovou síť. Stovky a tisíce žáků,
které prošly za ta léta naší školou, zanechaly své
stopy a významné jubileum školy bylo jedinečnou
šancí jak dosáhnout generální rekonstrukce, která
je připravena na tento rok.
Ke škole neodmyslitelně patří i její nervová
soustava – učitelský sbor, který je základem jakékoliv
práce. Za celé století prošly našimi učebnami stovky
vyučujících, kteří se snažili ze všech sil předávat
moudro svým žákům a mnozí tak činili s láskou
i v době mimo vyučování. Řada z nich již není mezi

námi, čas je neúprosný, ale jejich následovníci určitě
dělají vše pro to, aby vysoce nastavenou laťku
přinejmenším udrželi. Týmová práce s dobrou
vnitřní atmosférou patří již léta mezi kladné stránky
této školy bez ohledu na mnohá úskalí profese
i života v podmínkách menšího města. Bez
kvalitního kádru pedagogů by těžko měla šanci
obstát ve stále tvrdších ekonomických podmínkách
pro vzdělávací práci. Spolupráce s rodiči je stále
základem vzájemného pochopení i úspěchu ve
vzdělávání dětí.
Přejme si, aby všechny společenské problémy
měly pokud možno co nejmenší dopad na naše
nejmladší svěřence, žáky základních škol při
zahájení přípravy na uplatnění v životě. Věřme, že
podmínky i díky právě zahájené rekonstrukci budou
pro naše děti rok od roku lepší a spolu s možností
bezproblémového cestování po světě se tak otevřou
brány vzdělání opravdu všude a všem.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří se zasloužili o dobré jméno školy v minulosti
i v současnosti, popřát jim mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti a současně vyslovit přání, aby naše
školička vydržela krásná ještě nejméně dalších sto
let.
Mgr. Rudolf Pavlíček, ředitel školy
Mgr. Zdeněk Šípek, zástupce ředitele

Omluvenka
Vedení školy společně s redakční radou našeho narozeninového památníku se tímto omlouvají za nedopatření, kterým z výčtu pedagogů naší
školy vypadla některá jména vyučujících. Patří
mezi ně pan učitel Otto Vaculík a Jaroslav
Schnerch. Chtěli bychom se obrátit i na případné
další opomenuté s velikou omluvou. Rozhodně
i jim patří veliký dík za vše, čím přispěli k dobrému
jménu naší oslavenkyně, Základní školy v Kojetíně
na náměstí Míru 83.
vedení školy

Poděkování
Právě jsme v centru oslav významného výročí
školy a chceme velice poděkovat všem partnerům školy, počínaje vedením města i zastupitelstvem, přes zástupce našeho regionu v Parlamentu
České republiky, krajských orgánech, firmám i jednotlivcům, kteří nám pomohli při zvládnutí náročné první části rekonstrukce školy, velkým
i menším sponzorům podílejícím se na zajištění
důstojné vzpomínky na minulost školy, za aktivní
přístup a ochotu. Věříme, že všichni vytrvají i nadále v dalších letech a pomohou tak našim dětem
při vytváření těch nejlepších podmínek pro vzdělání.
vedení školy

Předvánoční selanka
Nastoupila jsem na tuto školu o pololetí za mateřskou dovolenou po Jiřince Kopřivové. Jen velmi krátce mě seznámila se třídou a rozloučila se
slovy – že to sama poznám! A poznala jsem!
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S dětmi jsem zpočátku hovořila velmi mírně, abych
si je získala. Vše šlo dobře, ale druhou hodinu od
začátku slyším v zadních lavicích šum a najednou
nepřetržité a zesilující se pískání. Pozvala jsem
onoho chlapce na stupínek, ať si píská tam. To
jsem si dala! Pískal celou hodinu! Děti byly tiché,
kdyby spadl špendlík, byl by slyšet, ale ve mně se
to jen vařilo a sledovala jsem minuty do zvonění
(tehdy trvala vyučovací hodina 50 minut).
S úsměvem jsem pochválila fenomenální výkon
a poradila mládenci studium na konzervatoři, když
má už ve 3. třídě tak výborný dech. Chlapec mi
odvětil, že nepřestával proto, že se bál, že mu
natluču a řeknu vše mamince…
Přišly vánoční svátky. Před školou obchod
„osmdesátka“. Fronta na kapry snad půl kilometru. Tak jsem si ve třídě povzdechla, že budu mít
zase Vánoce bez kapra. Vtom se mi ozval můj
starý známý: „Paní učitelko, já vám pro něj skočím.“ Se strachem jsem mu dala peníze a síťku.
Skutečně! Za půl hodiny přiletěl, oči mu zářily,
kapr skončil v umývadle. Chtěla jsem využít situace, kapra vzala do rukou, že si o něm povíme.
Ale vyklouzl mi, skákal po třídě, děti ho chytaly no rodeo. Konečně byl v umývadle, ale všude plno
vody! A vtom jak z Erbenovy Kytice: „Dveře vrzly, oči temné, pod plachetkou osoba...“ (ta plachetka chyběla). Vstoupil soudruh ředitel. Usedl
za stůl a já učila. Ale jak! Děti stále oči na umývadle, ale vtom kapr ožil, plácal ocasem, stříkal na
zem na poblíž sedící děti, na sešity, na knihy.
Ředitel jen procedil mezi zuby: „Do ředitelny!“
Stálo mě to 200,- Kč z platu…
Po nějakém čase přišel na hospitaci školní inspektor – šedivý a usměvavý pán, když odcházel,
pochválil třídu i mne. Na chodbě mi řekl: „Vy jste
ta rybí učitelka ? Navrhnu vám osobní ohodnocení a bude větší než 200,- Kč!“
Minul rok a kapří příběh pokračoval. Zase předvánoční čas. V sedm ráno zvonek jako divý, přede dveřmi žák… Tvrdý: „Paní učitelko, zařídil jsem
vám kapra, ale potřebuji kýbl!“ A letěl! Než jsem
přišla do školy, dvě ryby byly ve třídě v kbelíku.
Přenesli jsme je na WC, žák utíral zem a hlídal!
A vtom jako vloni – hrůza! Dveře vrzly – znovu
ředitel ! Pohled skočil k umyvadlu – vše v pořádku! Brzy odešel. Po zvonění vletím na WC – žák
seděl na kbelíku, kalhoty mokré a řekl: „Ty potvory strašně šplouchaly, tak jsem je podusil!“ Dostal suché tepláky na cestu domů a já měla spokojené Vánoce a pro své děti dva kapry!
Věra Borovková, učitelka

Nejlepším štěstím člověka je nezávidět
Sto roků - komu z nás se podaří vyšplhat až na
vrchol života? Stoletým nezávidím, a v případě
kojetínské školy mám obrovskou radost, že se
nejedná o stařenku nad hrobem, ale o sličnou,
mládím prosvětlenou dámu, vonící těmi nejkrásnějšími vzpomínkami na školní léta. Říká se, že
kdo projde po mostě minulosti s hrdostí a pokorou, najde na jeho konci moudrost. Nejdříve se
ale musí najít bezpečný brod mezi bezstarostným
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
dětstvím a rozpustilým dospíváním. My, pamětníci a přátelé školních lavic, jsme ho objevili právě
na náměstí Míru č. 83. Otevřela se nám zde brána k vědění a poznání. Před mnoha lety se tento
přístav učení stal i pro nás, děti z křenovské malotřídky místem pro získání sounáležitosti k velké
skupině šesťáků a pro mě osobně i studentským
rájem s vytouženým maturitním vysvědčením,
odrazovým můstkem k přestupu na pedagogickou fakultu a dokonce i první štací kantorky
s čerstvým diplomem v kapse baloňáku. Když jsem
byla svým ročníkovým profesorem dotázána, kdo
z mých bývalých učitelů byl onou sudičkou, která
mi dala do vínku touhu zachovat v sobě co nejdéle kus dětské fantazie, prozářit s ní dny sváteční
i všední a změnit náročné povolání na poslání,
neváhala jsem ani chviličku. Milovala jsem všechny dědice Komenského, kteří se střídali za katedrou , vzhlížela k nim s úctou a snažila se moc nezlobit, ale paní učitelka Olinka Nimmerfrohová,
rozená Štégrová,dcera známého pohádkáře
a autora mé nejmilejší kresbičky v památníku, naše
češtinářka a můj osobní vzor laskavosti, moudrosti a lásky k jedničkářům i pětkařům, v mé mysli podobná Boženě Němcové, byla onou dobrou

vílou, díky níž jsem si vybrala ke studiu právě náš
mateřský jazyk. Od roku 1960, kdy jsem ukončila osmou třídu, jsem neměla čest ji potkat a příležitost stisknout ruku, poděkovat za to, že mi umožnila nakouknout do stupínků života s jeho nevšedními barvami.
A stalo se, že i já jsem stanula před svými osmáky a trápila je diktáty, větnými rozbory a dotazy - co tím chtěl básník říci? Dokonce jsem se
stala záhy i třídní 9.B, a to jsem byla o pouhých
7 roků starší než moji svěřenci! Však jsme se
v letošním zářijovém sluníčku sešli u příležitosti
oslavy jejich půlstoletí právě před touto jubilantkou, abychom v nádherné, přátelské atmosféře
dobili energii do dalších nelehkých dnů. Děti
z obou mých nejmilovanějších ročníků, díky za
pozvání! Jsme jako hvězdy, nemusíme se vidět,
ale víme,že jako kamarádi existujeme...
Pro mě se toto kulaté výročí zároveň stalo jakousi oblou profesní dráhou, která během prázdnin začala ubývat, až v pokleku otevřela vrátka
k rozloučení. I jako důchodkyně se budu ráda, pokud mi osud dovolí, vracet nejen do svého posledního působiště, ale kéž bych směla aspoň ještě jedenkrát procházet chodbami „jedenáctiletky“,

Sdružení rodičů a přátel školy
při Základní škole Kojetín, náměstí Míru
a vedení školy

si Vás dovoluje pozvat na

✤

SPOLEČENSKÝ VEČER ✤
pořádaný ke 100. výročí založení naší školy.

Koná se v sobotu 6. prosince 2003 od 19.30 hodin v kojetínské sokolovně.
V programu vystoupí žáci naší školy s kojetínskými mažoretkami
a taneční školou Atlas z Přerova.
Součástí programu je výherní loterie a aukce výtvarných prací našich dětí.
K tanci a poslechu hraje Panoramaband z Brna a cimbálová muzika Primáš.
Občerstvení je zajištěno.
Vstupenky (50,- Kč) i místenky (50,- Kč) se prodávají v kanceláři školy
od 18. do 28. listopadu 2003. Vstupenka je platná pouze s místenkou.
Těšíme se na současné i bývalé pracovníky, absolventy školy,
rodiče a širokou veřejnost.
Přijďte se pobavit a zavzpomínat si na školní časy!
Těšíme se na Vás
Výnos z prodeje vstupenek přispěje k modernizaci nové učebny informatiky.

Máme narozeniny
Chcete poznat jak to bylo, je a bude v naší škole?
Zveme vás všechny, pamětníky z řad pedagogických i správních zaměstnanců školy,
absolventy a širokou veřejnost na výroční výstavu naší školy.
Otevřena je od 18. listopadu 2003 do 10. prosince 2003 každý den od 10.00 do 17.00 hodin
v prostorách Okresního domu v Kojetíně.
Nabízíme pohledy do minulosti vzdálené i zcela nedávné, zajímavé exponáty z kabinetů
i žákovských lavic, videodokument ze života školy i malou galerii výtvarných prací našich žáků.
Budete mít možnost si koupit kalendář i narozeninový památník. Vstupné je dobrovolné.
Výstavou vás budou provázet naši žáci s vyučujícími.
Těšíme se na vás
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pohladit dveře sborovny a v duchu poděkovat
všem, kteří se podíleli na našem vzdělávání a vychovávání. Vážená školo, Vám přeji, aby na svá
školní léta všichni žáci vzpomínali jen s úsměvem!
Život je moc krátký a mnoho bývalých příslušníků
sboru učitelského nás pozoruje již z obláčku tam
nahoře a snad nám drží místo, abychom na sebe
ještě někdy mohli aspoň mrknout. Ráda bych jim
poslala tento vzkaz: „Měli jsme Vás rádi, ale málo
jsme Vám naši lásku dávali najevo“.
Děkuji vedení školy v čele s panem ředitelem
a všem organizátorům této záslužné akce za obětavou práci a zvedám pomyslnou sklenku k slavnostnímu přípitku, třeba čajem z mateřídoušky (prý
po něm ve spánku uvidíme tančit víly) - ať nikoho
z nás žádná vráska nepřipraví o pocit štěstí, který
se dostaví při vzpomínce na oslavy 100. výročí
otevření budovy ZŠ Kojetín! Ať její zdi propustí
i v dalším století dobrou náladu a dětský smích do
té naší Hané...
Všechno štěstí světa přeje
Mgr. Anna Krušová,
roz. Zavadilová
z Leštiny u Zábřeha na Mor.

Přání do nového roku
Přejeme všem našim žákům,
vyučujícím, rodičům a příznivcům školy
do nového roku mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Věříme, že další rok života naší školy
přinese mnoho radostí a méně starostí
než ten uplynulý.
Mgr. Rudolf Pavlíček

Kojetínský zpravodaj
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Budeme mít nové hřiště…
U ZŠ na ul. Sv. Čecha je v současné době školní hřiště ve zcela havarijním stavu, s nevyhovujícím povrchem zejména po stránce bezpečnosti.
Žáci naší školy jsou však zvyklí trávit přestávky na
hřišti, školní družina pobývá na hřišti odpoledne
a pro výuku tělesné výchovy je nejlepší hřiště přímo u školy. Žáci proto velmi často kritizovali špatný stav hřiště a při jakékoliv příležitosti žádali ředitelku školy o zajištění opravy hřiště.
Škola spolu se zřizovatelem hledala řešení.
A to se našlo. V průběhu letních prázdnin byl zpracován projekt nazvaný Stavební úpravy školního

hřiště, který byl zaslán na KÚ Olomouckého kraje - OPOK 2003, kde se tyto projekty shromažďovaly, po výběrovém řízení byl náš projekt vybrán, v roce 2004 vznikne u školy nové hřiště
s moderním povrchem, které bude využíváno
v tělesné výchově, volných hodinách žáků školy,
k pobytu venku o přestávkách a k ostatním volnočasovým aktivitám žáků školy.
Financování bude zajištěno KÚ Olomouckého
kraje - OPOK 2003, zřizovatelem školy a částečně z prostředků ze státního rozpočtu. Jsme moc
rádi, že to vyšlo a těšíme se na otevření 1. 9.
2004.
Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Gymnázium Kojetín

Zveme Vás:
Dne 16. 12. 2003
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 10 do 17 hodin - prohlídka školy
- v 11 a 15 hodin vánoční besídka školy
– žívý betlém
- prodejní jarmark
vánočních dárečků žáků školy
- konzultační den
17. 12. 2003 den vánočních tradic
v prostorách školy
Srdečně zvou žáci a učitelé

KOJETíN

„O pohár starosty města Kojetína“

Sbírka pro nadaci

Jako už tradičně, i letos se konal volejbalový
turnaj smíšených družstev ,,O pohár starosty
města Kojetína“. Jeho již čtvrtý ročník proběhl ve
čtvrtek 13. listopadu v hale OSP v Kojetíně.
Z kojetínského gymnázia byla na sportovní klání vyslána dvě družstva. Z dalších škol pak kroměřížské Arcibiskupské gymnázium, Gymnázium
Kroměříž a z Prostějova se k nim připojilo Reálné
gymnázium.
Celý volejbalový turnaj začal úvodním slovem
pana starosty Ing. M. Haupta a ředitelky kojetínského gymnázia Mgr. K. Švédové. Ti přivítali sportovce, vyjádřili potěšení z účasti družstev v turnaji
a přání, aby vše proběhlo ve znamení fair play.
Také popřáli družstvům hodně zdaru ve hře.
Průběh samotného klání měl dynamický charakter, k vidění byly vynikající volejbalové výkony
všech hráčů. Bojovnost a nadšení se projevily
v zápasech o ,,medailové“ posty.
Výsledky byly více než uspokojivé. Kojetínské
družstvo, soutěžící pod označením A, získalo první místo bez ztráty jediného setu, na druhém místě se umístilo Gymnázium Kroměříž, na třetím pak
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž.
Chtěli bychom poděkovat těm, kteří se podíleli
na organizaci celého sportovního klání. Za profesorský sbor p. prof. Štefkovi, p. prof. Zatloukalové a p. prof. Mlčochové, dále pak Žákovskému
parlamentu GKJ, žákům GKJ, kteří připravili vynikající soutěžní atmosféru, členům zúčastněných
týmů a rozhodčím. Velký dík patří také panu starostovi, který věnoval hlavní ceny, poté také tradičním sponzorům, k nimž patří Košíkářství –
p. Kočičková, fa KATOS Kalovský, Smíšené zboží – UZENINY Němčice nad Hanou – p. Korvasová, manželé Trnkalovi z Tovačova a p. Hrdá
zajišťující občerstvení pro soutěžící.
Zbývá už jen dodat, že volejbalový turnaj se
konal v tomto termínu naposled. Ten stávající totiž činil některým školám potíže při sestavování
soutěžních družstev.
Příští rok se snad sejdeme ve stejně hojném počtu, i když v jiném, pravděpodobně velikonočním
termínu.
Za žákovský parlament GKJ
Hana Pavlíková

V posledním říjnovém týdnu se i Žákovský parlament Gymnázia Kojetín zapojil do charitativní
akce a uspořádal sbírku drobných mincí (zejména
deseti a dvacetihaléřů, jejichž platnost v běžném
obchodním styku končila 1. listopadu).
Studentům se během několika dnů podařilo vybrat sumu 1981,50 a zaslat ji na konto nadace
Naše dítě.
Děkujeme všem, kteří otevřeli svá srdce i peněženky a přispěli na dobrou věc.
-em-

Žáci kojetínského gymnázia navštívili Madrid
V letošním roce jsem se jako členka týmu Gymnázia Kojetín zapojila do celostátní soutěže „Tisíc
otázek a odpovědí o Evropské unii“ pořádané
sdružením dětí a mládeže Kruh. Z každého kraje
vzešel jeden vítěz a cena byla opravdu lákavá –
týdenní pobyt v některé z členských zemí EU.
K naší velké radosti jsme se v Olomouckém kraji
umístili na prvním místě a los nám určil temperamentní a slunné Španělsko. Nadšení z tohoto
úspěchu nezmenšila ani skutečnost, že polovinu
nákladů na cestu jsme si hradili sami. Se zvědavostí jsme tedy překročili hranice vlasti za doprovodu gestora týmu profesora Jaromíra Růžičky
a paní profesorky Svatavy Hrdé, která svou znalostí španělštiny úspěšně rozbíjela jazykové bariéry. Cílem naší cesty
byla španělská metropole Madrid a vzdělávací ústav s názvem
Tirso de Molina, obdoba českého gymnázia.
Všechny naše obavy
z cizího prostředí se
rozplynuly, jakmile
jsme uviděli rozzářené
a povětšinou snědé tváře našich hostitelů.
Díky nim jsme zažili,
tedy já určitě, skutečně
nezapomenutelný týden. „Naši“ Španělé se
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své role zhostili na výbornou a připravili pestrý
program. K jeho vrcholům patřila prohlídka národního muzea „Del Prado“, které se řadí mezi
nejvýznamnější na světě. Anglická průvodkyně
nám přiblížila díla malířů jako Velazquez, Manet
nebo Goya. Poučná byla rovněž návštěva španělského senátu nebo výlet do romantického historického města Segovilla. Poznávání krásné země
se neomezilo jen na kulturu. Obrovský zážitek pro
nás – fotbalové fandy- byl největší madridský stadion Santiago Bernabeu slavného klubu Real
Madrid. Zdejší atmosféra jasně dokazovala, že
kopaná je španělským národním sportem. Já
osobně jsem měla radost z toho, že jsem se zúčastnila španělského vyučování a měla možnost
porovnat jejich a náš školský systém.
Sbližování se španělsky mluvícími vrstevníky nebylo jednoduché díky jejich často výrazně menší
znalosti cizích jazyků. Nám tento fakt ve skutečnosti zvyšoval sebevědomí. Společnou řeč jsme
navíc našli při dlouhých „poznávacích exkurzích“
rozsvícenou metropolí.
Samotný život v rodinách je nejefektivnější možností jak poznat zdejší zvyky, kuchyni, zkrátka jinou mentalitu typickou pro jižní národy. Za celou
skupinu, tj. dvaadvacet žáků plus učitelé, chci říci,
že pobyt předčil naše očekávání a už se těšíme,
že budeme moci péči španělským studentům oplatit při jejich pobytu v České republice.
Lucie Botková
členka soutěžního týmu
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SOU, OU a U stavební Přerov
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

Žákům, kteří ukončí docházku v 6., 7. nebo 8. třídě ZŠ dvouleté učební obory U zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

SOU,OU a U stavební Přerov
Bří Hovůrkových 17, tel.: 581208256-8, fax: 581200583
Odloučené pracoviště Kojetín, Křenovská 676
tel.: 581762258-9, fax: 581762753

36-57-E/508
36-67-E/503
65-51-E/501

Žákům z 9. tříd ZŠ tříleté učební obory SOU zakončené závěrečnou
zkouškou a výučním listem:
33-56-H/003
36-52-H/001
36-55-H/001
36-57-H/001
36-64-H/001
36-67-H/001

TRUHLÁŘ pro dřevěné konstrukce
INSTALATÉR
KLEMPÍŘ stavební výroby
MALÍŘ
TESAŘ
ZEDNÍK

Odborný výcvik probíhá souběžně v Přerově i na odloučeném pracovišti v Kojetíně.
Úspěšní absolventi oborů SOU začínající číslem 36 mohou pokračovat v tříletém dálkovém nástavbovém studiu 36-44-L/502 STAVEBNÍ PROVOZ, ukončeném maturitní zkouškou.

Žákům z 9. tříd Speciálních ZŠ tříleté učební obory OU zakončené
závěrečnou zkouškou a výučním listem. U těchto oborů podle učebních plánů se nevyučuje fyzika a cizí jazyk:
33-56-E/004
36-57-E/004
36-67-E/001

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
STAVEBNÍ VÝROBA
PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
– pro dívky i chlapce

TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
MALÍŘSKÉ PRÁCE – MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
ZEDNICKÉ PRÁCE

Všechny zájemce zveme k prohlídce našich areálů
v Přerově, ul. Bří Hovůrkových 17
a v Kojetíně, ul. Křenovská 676
dne 8. 1. 2004
v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin
u příležitosti
DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

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

Skaut Kojetín
Skautský výlet za koníčky
V sobotu 15. 11. 2003 jsem se vydala s dětmi
za koníčky do Oseku nad Bečvou.
Když jsme přijeli do Oseku, čekala nás u zastávky autobusu kamarádka Simona, která má
koně na starosti. Šla s námi na to kouzelné místo, kde si děti mohly nejen prohlédnout a pohladit krásné koně, ale také se mohly díky Simoně
na nich povozit. Simča udělala dětem radost také
podkovami pro štěstí.

Když se děti pořádně potěšily s koníčky, rozdělali jsme oheň a mlsné jazýčky si pochutnaly nejen na špekáčcích, ale také na výborných bramborách v alobalu, které pro všechny připravil jeden šikovný skautík.
Na závěr si děti zahrály několik her a soutěží.
I když byl už listopad, počasí nám přálo a my si
mohli pořádně vychutnat ty krásné chvíle u koní
v Oseku na Bečvou.
Jana Krestová
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Základní umělecká škola Kojetín
Z deníku o jízdě a putování komorních souborů
z Kojetína do Vidnavy a zpět
Sedmnáctého dne devátého měsíce třetího roku nového tisíciletí se vydaly na mezinárodní interpretační soutěž s názvem „Karel Ditters z Dittersdorfu“ do Vidnavy dva komorní soubory kojetínské ZUŠ: kvarteto Fresco
a Alotrio.
Vše začalo v časných ranních hodinách. Dopravu zajišťovaly dva osobní
automobily. Operativně jsme se rozdělili na dvě skupiny. První jela ve složení: p. ředitel ZUŠ Petr Vacek (řidič), pí. uč. Rita Ryndová, doprovod Lubor
Horák a účinkující Hanča Pavlíková a Helča Dostálová. Pro zjednodušení ji
nazývejme „skupina A“. Osazenstvo druhého vozu tvořilo také pět osob:
paní Magda Lučanová a kvarteto Fresco ve složení: Evča Mizerová, Verča
Blablová, Katka Lučanová (řidička) a Kája Látalová. Opět ji pro zjednodušení nazývejme „skupina B“. Toto označení má pouze rozlišovací charakter,
rozhodně nevypovídá o technickém stavu výše uvedených vozidel ani o ničem jiném. Prostě „áčka“ a „béčka“. Vlastní cesta probíhala v klidu, nestalo
se nic pozoruhodného, proto jí shrneme jen v několika bodech:
Odjezd; Slavnostní průjezd Olomoucí!; Kdo umí číst v mapě?; Mlha; Další
průjezd Olomoucí!; Kde jsou „béčka“?; Čekání; Sníh, všude sníh; Konečně
Vidnava!

MěDDM Kojetín
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Bližší informace na MěDDM Kojetín, Masarykovo nám. 52, tel: 581 762498

Z AKCÍ, KTERÉ SE KONALY
❑ 25. – 29. 10. 2003 „Podzimky“ na Tesáku
„Je ti 14 let a víc a chceš prožít super 5 dní v „divočině“ na Tesáku? Ano?
Tak neváhej a pojeď s námi… “ Tak takhle vypadal letáček, který zval mládež nejen z Kojetína k příjemnému prožití podzimních prázdnin.
14 účastníků této akce zažilo spoustu zábavy, her a soutěží, noční hru, pěší
výlet na Hostýn, vyzkoušeli si střelbu z paintballové zbraně…

Po příjezdu proběhla tradiční presence a předávání zalepených obálek
jednotlivým členům poroty. Letos jsem na úplatcích nešetřili, proto jsem si
věřili minimálně na třetí místo. Po organizačních záležitostech byl na programu chutný oběd: svíčková s mákem a povidly.
Poté následovalo vlastní soutěžní vystoupení, které samozřejmě nemělo
na konečné pořadí žádný vliv. Jakmile skončila naše kategorie, porota se
odebrala do uzavřené místnosti, kde se pustila do rozlepování obálek. My
jsme už jen netrpělivě čekali na vyhlášení.
Nakonec to dopadlo trochu lépe, než jsme očekávali. Porota ohodnotila
naše finanční dary dvěma druhými místy!!
Na cestě domů se nic zvláštního nestalo, dorazili jsme v určených hodinách k naší základní umělecké škole, odkud se všichni členové výpravy rozešli do svých restauračních zařízení.
Závěrem nám dovolte, abychom touto cestou vyhlásili veřejnou sbírku
finančních prostředků za účelem získání prvního místa pro ZUŠ Kojetín na
soutěži „Karel Ditters z Dittersdorfu“ 2004.
Děkujeme Vám
Lubor Horák, Helena Dostálová
UPOZORNĚNÍ:
Informace zde uvedené jsou pojaté humornou formou, a proto jsou v některých případech zveličené.

❑ 17. 11. 2003 „Turnaj v šipkách“
O titul nej. „šipkaře“ bojovali rodiče s dětmi. Ředitelem turnaje byl pan
Alois Křepelka. Pohodového klání se zúčastnilo 44 aktivních hráčů (rodič+dítě), příjemně strávit sváteční pondělí přišlo celkem 60 nadšenců šipkového klání. Pořadí: 1. místo – Trčka Daniel + tatínek, 2. místo – Orálek
Jakub + tatínek, 3. místo – Večerka René + tatínek

ZAHÁJILI JSME
❑ BŘIŠNÍ TANCE S PAVLÍNOU JEMELÍKOVOU
- pravidelné schůzky v úterý od 19. 00 hod. – sál polikliniky v Kojetíně
❑ KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI
- pravidelné schůzky každou středu od 16. 00 hod. v keramické dílně
MěDDM ve Ztracené ulici
❑ ZK ŠIPKY
- pravidelné schůzky v pondělí od 17. 00 hod. – herna šipek Dudíkova ulice
❑ ZK STŘELBA ZE VZDUCHOVKY
- pravidelné schůzky dle rozpisu, který získáte na MěDDM na Masarykově
nám. 52
❑ ZK VOLEJBAL PŘÍPRAVKA
- pravidelné schůzky v úterý od 15. 00 hod. tělocvična ZŠ nám. Míru
❑ TAI-ČI
- pravidelné schůzky čtvrtek od 18. 30 hod.v tělocvičně ZŠ Sv. Čecha
❑ ZÁJMOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI VE STŘÍBRNICÍCH
- zaměřený na aktivní využití volného času (hry, soutěže, sport, turistika,
rukodělná činnost…)
❑ „SKLADBA“
- nový zájmový kroužek pro děti od 4. třídy, které rády zpívají a chtějí se
naučit skládat své vlastní písničky a skladbičky. Hra na hudební nástroj není
podmínkou.

❑ 31. 10. 2003 „Hallowenské odpoledne“ – druhý ročník
Děti měly možnost přijít v maskách, zatančit si, vyřádit se…, odměnu obdrželi všichni maskovaní.
❑ 14. 11. 2003 „Světýlkový rej pro broučky“
Pochod rodičů a dětí se světýlky po značené trase – děti plnily úkoly
a sbíraly razítka do kartiček, v cíli na ně čekaly berušky, které všem „broučkům“ předaly sladkou odměnu. Na zahřátí byl přípraven horký čaj, soutěže
a tanečky (účast 250 dětí, rodičů, prarodičů…)
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MěDDM Kojetín

„Podzimky“ na Tesáku

Světýlkový rej pro broučky

„Podzimky“ na Tesáku

Hellowenské odpoledne

Turnaj v šipkách

Z kultury
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KONCERT ZUŠ KOJETÍN
Vánoční koncert pěveckých
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Účinkují:
sborů SO-LA-SI-DO a CANTAS
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dechové
hudby
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STROMEČKEM
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učitelé a žáci ZUŠ Kojetín
Kojetín
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VLČNOVJANKA
Masarykovo náměstí Kojetín
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Hosté:
ZUŠ
Žerotín
Olomouc
„Sliby
se
maj’
plnit o vánocích“
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Sokolovna Kojetín,
SO-LA-SI-DO a CANTAS
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- sólisté a smyčcový orchestr
Sokolovna Kojetín,
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vstupné:
80,Kč
MěKS Kojetín
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Sokolovna Kojetín
vstupné: 20,- Kč
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Program kina Tovačov na prosinec 2003
Förchtgottova ulice, Tovačov, PSČ 751 01, Olomoucký kraj
Provozovatel: Miloš Navrátil – Cinema Consulting

Výstava v kině

út ............ 2.12.2003 ................ 20:00 hod ..... - Underworld
pá ........... 5.12.2003 ................ 15:00 hod. .... - Hvězda Betlémská - Bijásek
so ........... 6.12.2003 ................ 17:30 hod. .... - Kruté radosti
so ........... 6.12.2003 ................ 20:00 hod. .... - Kruté radosti
pá – so .... 12. – 13.12.2003 ..... 17:30 hod. .... - Liga výjimečných
pá – so .... 12. – 13.12.2003 ..... 20:00 hod. .... - Liga výjimečných
ne ........... 14.12.2003 .............. 15:00 hod. .... - Liga výjimečných – Bijásek

V pátek 5. prosince 2003 v 15:00 hod. se v kině Tovačov uskuteční
vernisáž výstavy nazvaná Vánoční stromky očima dětí.
Na výstavě se představí děti z MŠ a ZŠ, které podle vlastní fantazie nazdobily 8 vánočních stromečků a výstavu ještě navíc doplnily o další výtvarné práce. Výstava se koná pod záštitou starostky města paní Zdeny Dopitové. Výstava bude otevřena do neděle 4. 1. 2004 každý den.
Máte zájem dostávat program kina Tovačov přímo do vaší e-mailové
schránky? Napište si o něj na adresu kino.tovacov@atlas.cz

út ............ 16.12.2003 .............. 20:00 hod. .... - Master and Commander
so – ne .... 20. – 21.12.2003 ..... 17:30 hod. .... - Želary

Vážení velcí i malý diváci,

so – ne .... 20. – 21.12.2003 ..... 20:00 hod. .... - Želary

ty nejkrásnější svátky z celého roku se tak rychle blíží,

ne ........... 21.12.2003 .............. 15:00 hod. .... - Doba ledová - Bijásek
so – ne .... 27. – 28.12.2003 ..... 17:30 hod. .... - Pupendo

že je nejvyšší čas vám popřát. Přejeme krásné Vánoce

so – ne .... 27. – 28.12.2003 ..... 20:00 hod. .... - Pupendo

v kruhu svých nejbližších, Vánoce plné porozumění,

ne ........... 28.12.2003 .............. 15:00 hod. .... - Pupendo - Bijásek

klidu a pohody.

V lednu 2004 uvedeme např. Kill Bill a další filmy…
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Minigolf

Oficiální sezóna skončila…
Posledními turnaji na jediném moravském krytém hřišti v Přerově
skončila oficiální sezóna jednotlivců
a podzimní část soutěží družstev.
18. října se konal 9. Open namísto zrušeného turnaje v Olomouci.
Hala v Přerově přivítala neuvěřitelný počet 79 účastníků, což je na
oblastní akci jihomoravský historický rekord. Pět hráčů bylo z Kojetína.
Mezi muži dominoval letošní hráč
č. 1 v celé ČR Aleš Vítek z Olomouce, jenž zahrál famózních 86 úderů
(prům. 21,5). Z jižní Moravy byl nejlepší M. Urbánek z 90 Brno (95 –
23,75), který v rozstřelu zdolal
P. Složila ze Startu Brno se stejným
výkonem.
Náš jediný zástupce Ivan Roemer
skončil na pěkném 5. místě výkonem
98 (24,5).
V ženách vyhrála hostující olomoucká D. Henklová (103 – 25,75),
mezi seniory celostátní „jednička“
L. Švihel z brněnského Startu (90 –
22,5) a juniorská kategorie se stala
kořistí M. Jonnera z brněnské 90 za
stejný výkon 90 úderů (22,5).
Mezi žáky vyhrál J. Doležel z Holešova (94 – 23,5), což je na tuto
věkovou kategorii vskutku kvalitní
skóre. Druhý byl P. Nadaský z 90
Brno (99 – 24,75) a třetí S. Švehlíková z Bystřice (104 – 26).
Z našich byl nejlepší Robert Janáček ne hezkém 5. místě (106 –

Vyhlášení výsledků turnaje v Kojetíně. Náš golfový tým obsadil
2. místo

26,5), Jan Dvořák skončil sedmý
(115 – 28,75), Jana Nakládalová
obsadila až 19. příčku (148 – 37)
a novicka Jana Volfová byla poslední, dvacátá čtvrtá průměrem 51,3.
V soutěži smíšených družstev II.
ligy vyhrála podle předpokladu favorizovaná Bystřice pod Hostýnem
(406 – 25,4) o třináct úderů před
„béčkem“ Tovačova, daleko vzadu
zůstal třetí Start Brno.
My jsme hráli bez nemocného
L. Nakládala a bylo to znát. Jeho sestra Jana jej nemohla plně nahradit
a tak jsme obsadili až 5. příčku výkonem 467 (29,2), ale celkově jsme
si udrželi 3. místo.
O den později, v neděli 19. 10.,
byl uspořádán poslední oblastní turnaj pod názvem 10. Open. Hrálo se
opět v přerovské hale, celková účast
byla ale slabší, když se prezentovalo
jen 62 účastníků. Náš klub se z nejrůznějších příčin nezúčastnil…
V jednotlivých kategoriích vyhráli
mezi muži J. Láník z Jedovice (88 –
22) mezi ženami L. Škurková ze Startu Brno (127 – 31,75), mezi seniory
si zopakoval sobotní výhru L. Švihel
ze Startu Brno (92 – 23), mezi juniory zvítězil M. Švehla z 90 Brno (91
– 22,75) a mezi žáky opět J. Doležel z Holešova (91 – 22,75).
Páté kolo druholigové soutěže vyhrál znovu favorit z podhostýnské
Bystřice (397 – 24,8), druhá skončila záloha 90 Brno a třetí byl Tovačov B. My jsme za neúčast „vyfasovali“ 0 bodů a plný počet 2016 úderů, což v celkovém pořadí znamenalo pád až na 6. příčku!
V čele tabulky přezimuje Bystřice,
se ztrátou 6 bodů za ní následuje Btým Tovačova a s velkou ztrátou je
třetí C-tým 90 Brno…

2426), 8. MGC Holešov (9 – 2760),
9. ME Blansko (8 – 4216)

Stav II. ligy (skupiny D – Morava –
jih) po podzimní části: 1. DGC Bystřice p/H. (46 b.-2054 úd.), 2. KDG
Tovačov B (40 – 2118), 3. MGC 90
Brno C (30 – 2239), 4. MGC Jedovnice B (28 – 2242), 5. Start Brno
(27 – 2247), 6. KGB Kojetín (24 –
3830), 7. Taurus Prostějov (17 –

Na jaře nás čeká velká porce 6 kol
jarní části, kde naše druhé nejhorší
skóre musíme vykompenzovat ziskem co největšího počtu bodů. Třetí
místo je stále na dohled a toto medailové umístění je i naším velkým
cílem.
Po týdnu se sešli moravští minigolfisté k zemskému turnaji pod názvem 4.Moravia Tour znovu v přerovské hale. Pořadatelé z SK Mlýn
přivítali v termínu 25. – 26. 10. celkem 93 hráčů a hráček, což znamenalo malý „masakr“ a hrozilo téměř
ušlapání. Z Kojetína přijelo 6 hráčů.
Mezi muži opět zvítězil fenomenální
A. Vítek z Olomouce výkonem 174
údery (21,75), který na dálku soupeřil s rakovnickým S. Stankem
o post české jedničky, což se mu nakonec o jen bod úspěšně zdařilo.
Stříbro vybojoval až v „náhlé smrti“
M. Krecl ze Šternberka (179 – 22,4),
když udolal nejlepšího slovenského
hráče J. Toleroviče ve službách Olomouce. Našemu zástupci I. Roemerovi unikla finálová účast o 3 šťouchy a průměrem 24,3 obsadil 13.
místo.
V ostatních kategoriích vyhrála
mezi ženami L. Doleželová z Bystřice (194 – 24,25), mezi seniory
J. Jašek z Olomouce (176 – 22)
a mezi juniory M. Švehla z brněnské
90 (183 – 22,9).
Mezi 24 žáky si udržel svou formu
holešovský J. Doležel (190 – 23,75),
když o dva údery zdolal své pronásledovatele. Po závěrečném rozstřelu obsadila druhou příčku S. Švehlová z Bystřice (192 – 24), která zdolala kopřivnického I. Macha, jenž
stejným výkonem skončil třetí.
Naše golfové borce atmosféra
dlouhého čekání pomalu zdolávala
a namísto zlepšování se zhoršovali
okruh od okruhu. Nakonec R. Janáček obsadil až 11. příčku (prům.
27,3), když ještě po 3. okruhu byl
třetí! Luděk Nakládal ml. skončil
hned za ním, dvanáctý (27,8) a pře-

Kategorie dívek
3. místo A. Šustová

Kategorie žáků
3. místo L. Nakládal
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kvapila jeho sestra J. Nakládalová
svým 17. místem (30,3). Až osmnáctý skončil J. Dvořák (36,5) a poslední příčka zůstala od startu až do cíle
Romaně Šustové (36,5).
Druhé kolo juniorské I. ligy mělo
opět jen 2 účastníky, kde jsme se
v přímém souboji znovu utkali s prostějovskými mladíky. Po dlouho vyrovnaném souboji jsme nakonec prohráli o 27 bodů a celkově to znamená přezimování na 2. místě. Naši
zahráli 514 (28,6) a konečná ztráta
před jarní částí činí pouhých 6 úderů. Sestava: R. Janáček, J. Dvořák.
L. Nakládal.
Stav I. ligy juniorů (skupina B – Morava) po podzimní části: 1. MGC
Olomouc (8 b. - 1103 úd.), 2. KGB
Kojetín (4 – 1045)
Stejné druhé kolo měla na pořadu i I. liga žákovských družstev, kde
ale startuje čtveřice týmů. Zde dominoval celek Bystřice (489 – 27,2),
který měl ale ztrátu z prvního kola.
Druhá skončila Olomouc, jenž se tak
dostala do čela soutěže. Náš tým ve
složení J. Nakládalová, R. Šustová
a R. Janáček obsadil 3. místo výkonem 565 ( 31,4 ) a rovněž v konečném účtu podzimní části nám patří
celková třetí příčka.
Stav I. ligy žáků (skup. B – Morava)
po podzimní části: 1. MGC Olomouc
(8.b - 1103 úd.), 2. DGC Bystřice
p/H (6 – 1589), 3. KGB Kojetín (5
– 1226), 4. KDG Šternberk (3 –
1327)
Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Z turnaje v Jedovnicích.
Naše golfové naděje J. Nakládalová a R. Šustová
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TJ Sokol Kojetín - oddíl volejbalu
Letošní rok se volejbalistům z našeho města po sportovní stránce velmi
vydařil.
Čtyři družstva hrají pravidelné soutěže. Jsou to družstvo mužů, ženy „A“
ženy „B“ a žačky. V oddíle se začíná formovat i družstvo žáků a přípravka.
Družstvo mužů hraje pod vedením Milana Křepelky krajský přebor II. třídy
Olomoucka.
Po podzimní části je na 1. místě s jedinou porážkou. Pokud na jaře naváže na dobré výsledky z podzimu, můžeme se těšit na postup do krajského
přeboru I. třídy, kam zajisté kojetínský mužský volejbal patří.
Družstvo hraje v tomto složení: Milan Křepelka, Pavel Daněk, Robert
Gamba, Radek Nehoda, Pavel Sixta, Roman Kučírek, Michal Šimkovič, Petr
Sedlák a Radek Ticháček.
Ženský A team hraje také krajský přebor Olomoucka, ve složení Alena
Jurmanová, Míša Jurmanová, Naďa Šoborová, Lenka Šigutová, Jana Judasová, Zdena Judasová, Pavla Gregovská, Andrea Zatloukalová. Družstvo
přezimuje v tabulce na druhém místě, což je velmi dobrý výsledek.
Před zahájením letošních soutěží bylo sestaveno „B“ družstvo žen s cílem,
aby mladší hráčky získaly zkušenosti. Družstvo pod vedením Zdeňka Nováka hraje meziokresní přebor Přerov – Kroměříž. A nevedlo si jako nováček
soutěže vůbec špatně. V polovině soutěže skončilo na čtvrtém místě se ztrátou jednoho bodu na třetího a druhého v pořadí.
Členky „B“ družstva jsou Martina Indráková, Pavla Minaříková, Zdena
Judasová, Zdena Šoborová, Lucie Botková, Veronika Hrdá, Ivana Strouhalová, Veronika Bartošková.
Ve vedení družstva žaček vystřídal paní Pátkovou pan Ivan Ernst v dobré
spolupráci s MěDDM.
Družstvo v současné době hraje krajský přebor, který má osmnáct týmů.
Soutěž je rozdělena do čtyř skupin podle výkonosti. Hraje se turnajovým
způsobem. Po každém turnaji družstva postupují, ale i sestupují. Naše děvčata se pohybují kolem desátého místa celkově. Toto družstvo však věkově
končí v soutěži žaček a v příštím ročníku bude hrát v soutěži kadetek s těmito
hráčkami: Vendula Kozárková, Tereza Mašková, Hana Titzová, Lucie Ja-

nečková, Klára Krčmářová, Gabriela Matoušková, Veronika Hrabálková,
Kristýna Dostálová, Klára Volková.
V roce 2003 se po delší odmlce začalo ve spolupráci s MěDDM formovat i družstvo chlapců.
Zatím chodí na tréninky třináct hochů, kteří by mohli v dohledné době
a při vynaloženém úsilí a trpělivosti začít hrát soutěž v příslušné kategorii.
Všechno však záleží na jejich přístupu k tréninkovému procesu. Doufejme,
že vydrží a přidají se k nim další zájemci o tento sport.
Zatím jsou to tito chlapci: Jan Doubrava, David Formánek, Tomáš Gardavský, Tomáš Hudec, David Kotus, Jakub Malík, Zdeněk Novák, Jan Přecechtěl, Michal Pavlíček, Tomáš Pěcha, Jiří Psotka, Vítěslav Rak, Filip Maňas.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za dobrou spolupráci pracovnicím MěDDM, které našemu oddílu pomáhají získávat z řad dětí další zájemce o volejbal. Důkazem toho je zřízení volejbalové přípravky pod vedením
Kláry Poláchové.
Součástí oddílu je i družstvo mužů veteránů, které se zformovalo před
třemi lety. Zúčastňuje se turnajů nejen ve své kategorii. Všichni tito pánové
jsou bývalí aktivní hráči „A“ ze sedmdesátých a osmdesátých let, kteří hrají
převážně v tomto složení – Alois Nehoda, Miloslav Bartoníček, Jaroslav
Bartoníček, Libor Altman, František Michálek, Josef Hlavinka, Vojtěch Toul,
Vlastimil Štefan, Leopold Ptáček.
Náš oddíl volejbalu při TJ Sokol Kojetín pořádá každý rok pravidelné
turnaje. Na jaře je to před zahájením jarních soutěží jarní turnaj mužů a žen.
Na podzim je to zase pro širokou veřejnost turnaj neregistrovaných, pořádaný ve spolupráci s MěDDM a pod záštitou pana Bartáka, který věnoval
putovní pohár.
V neposlední řadě je to turnaj střední Moravy, který je už nedílnou součástí kojetínských hodů. Tento turnaj má velký ohlas nejen v Čechách
a Moravě, ale také v zahraničí. V jeho dvacetišestileté historii se letos podařilo ve své třídě zvítězit domácímu družstvu mužů.
Závěrem už jen zbývá popřát všem družstvům, aby příští rok 2004 byl
stejně úspěšný jako ten letošní.
Zdeněk Novák

Z úspěšného turnaje Střední Moravy 2003

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

MOBIL 737 316095 - TEL. 573 357101
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Ze sportu
Kojetínská liga malé kopané
Je listopad a právě skončila podzimní část prvního ročníku malé kopané
v Kojetíně. Ti, kteří se během léta nestačili prezentovat můžou být právem
naštvaní jenom sami na sebe, protože na hřišti Gymnázia Kojetín u polikliniky proběhlo nejedno zajímavé sportovní klání. Jarní polovinu soutěže samozřejmě noví zájemci ještě musí oželet, ale již dnes chceme tyto adepty
malé kopané upozornit na druhý ročník, který bude příští rok jistě pokračovat. Nepředpokládáme, že bude přihlášen maximálně možný počet družstev, který je stanoven na 14, ale i tak by noví zájemci neměli otálet a zajistit
si místo v této lukrativní soutěži. Konečný termín pro uzavírku přihlášek
bude 31.7.2004. Přesná herní pravidla a podmínky účasti v ročníku 2004/
2005 budou k dispozici u pořadatele soutěže jehož kontaktními osobami
jsou Miroslav Vondra, Roman Dočkal a Zdenek Dravecký. A na závěr ještě,
jak to letos v naší KLMK vypadá po odehrání cca poloviny zápasů:

Po 10. kole (podzimní část)
1. Restaurace Morava (18), 2. FOF Evropa (12), 3. FC „BUBU“ (10), 4.
JAMAJKA (7), 5. AC Hrnek Kojetín (6), 6. FK s.r.o. (5), 7. S.P.L.A.V.
Lobodice (2)
Střelci po 10. kole:
1. Dočkal (RM) 19x, 2.-3. Smrčka (L) 13x, Kusák (RM) 13x, 4. Volek (FOF)
12x, 5. Dravecký (RM) 11x, 6.-7. Bělaška (FK) 10x, Hovorka (AC) 10x, 8.
Buchta (RM) 9x
Kontaktní osoby:
KO

ÍN
JET

Miroslav Vondra, tel. 581761032, mob. 606660511
Roman Dočkal, tel. 581763562, mob. 602732112
Zdenek Dravecký, mob. 723342707

HZP zkracuje lhůty splatnosti
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna vychází vstříc poskytovatelům zdravotní péče a nabízí jim zkrácení lhůty splatnosti za poskytnutou zdravotní
péči. Pojišťovna se rozhodla přistoupit k tomuto vstřícnému kroku také vzhledem k opožďování plateb jiných pojišťoven, díky kterému se zdravotnická
zařízení dostávají do finančních nesnází a hrozí tak i omezení poskytování
zdravotní péče.
V současné době se staly předmětem mediálního zájmu informace o krizi
českého zdravotnictví, dluzích zdravotnických zařízení, případně zpožděných platbách zdravotních pojišťoven. Nyní se na HZP obrátili někteří poskytovatelé s žádostí o urychlení plateb za vykázanou zdravotní péči. Důvodem je zpožďování plateb jiných zdravotních pojišťoven, které jim tím působí nesnáze. Jedná se konkrétně o segment stomatologů a ambulantních
specialistů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se pojišťovna rozhodla nabídnout těmto lékařům přechodné zkrácení lhůty splatnosti za vykázanou
a zdravotní pojišťovnou uznanou zdravotní péči. Rozhodnou-li se lékaři této
možnosti využít, měli by kontaktovat odbor smluvních vztahů.
Tento vstřícný krok HZP svědčí o stabilitě a finanční jistotě pojišťovny.
HZP patří k několika málo finančně silným zdravotním pojišťovnám, které
nabízí jistotu včasných plateb svým smluvním partnerům. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna je jednou z pouhých tří zdravotních pojišťoven s vyrovnaným hospodařením v průběhu roku 2002 a jednou ze dvou zdravotních
pojišťoven hospodařících vyrovnaně v pololetí 2003. HZP je v současnosti
největší regionální zdravotní pojišťovnou v České republice a své služby
poskytuje 333 tisícům pojištěnců.
Hana Hedvíčková

- 17 -

12/2003

Kojetínský zpravodaj

Společenská kronika

Vítání dětí
V sobotu 22. listopadu 2003 byly slavnostně přijaty do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

David Duchoň

Adéla Štáblová

Kateřina Kaňová

Vanesa Gogová

Lukáš Chrástek

Pavel Chvátal

Lucie Koryčanová

Aneta Krybusová

Veronika Kopřivová

Blahopřejeme!

Radim Klaper
Foto: Hana Volfová

Srdečné blahopřání
Přejeme paní Ivě Hoškové,
která měla 1. 12. svátek a 17. 12. 2003 oslaví 70 roků.
18.12. 2003 tomu bude 49 let,
co si s manželem řekli své ano.
13. 1. 2004 bude mít manžel, táta a děda
pan Jaroslav Hošek 75 roků.

Dne 22. prosince 2003
oslaví své 85. narozeniny

paní Ludmila Šobáňová
Pevné zdraví, štěstí a hodně radosti ze života
i v dalších letech přejí
Behancovi a Milerovi

Všechno nejlepší přeje rodina Hoškova a Jáškova,
vnuk Honzík posílá babičce a dědovi
velkou pusu.

Dne 24. prosince 2003
vzpomeneme druhé výročí úmrtí
naši milé maminky a babičky

Dne 25. prosince 2003
se dožívá životního jubilea
dlouholetý hráč

paní Marie Minaříkové

a člen oddílu stolního tenisu

syn Jiří a dcera Jana s rodinou

pan Ing. Rudolf Frydrych
Vše nejlepší přejí kamarádi.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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