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Zpráva o činnosti Policie ČR a Městské policie v Kojetíně
Zastupitelstvo Města Kojetín vzalo na vědomí zprávu Obvodního oddělení PČR Kojetín a Městské policie Kojetín za rok 2002.
V následujícím článku uvádíme stručný výtah z této zprávy
Policie ČR – Obvodní oddělení Kojetín
V roce 2002 se na teritoriu OOP ČR Kojetín stalo celkem 382 skutků,
kvalifikovaných jako trestné činy. Došlo tak ke zvýšení o 23 skutků oproti
roku 2001, z nich bylo 226 objasněno, což činí 59,16%. Je to zlepšení
oproti předchozímu roku a je to výsledek nad průměrem okresu Přerov.
Pod průměrem zůstává nadále objasňování krádeží vloupáním, z nich nejpalčivější je to u krádeží vloupáním do vozidla, zahradních chatek a také
rodinných domků.
Nejzávažnějšími faktory, způsobujícími kriminalitu, jsou vysoká nezaměstnanost (více než 16%), vysoká průjezdnost teritoria jak po silnici, tak po
železnici, přetrvávající nedořešené vlastnické vztahy ve společnosti a částečně nedostatečná legislativa.
Na trestné činnosti se každoročně stále výrazněji podílejí recidivisté, zejména pak u krádeží vloupáním, násilné trestné činnosti a u podvodů. Tendence recidivy se začíná projevovat i u osob blízkých věku mladistvému.
Trestná činnost mládeže z hlediska sedmi skutků zůstává na úrovni roku
2001. U násilné trestné činnosti se jedná o vydírání, loupež a omezování
osobní svobody, z majetkové trestné činnosti jde o prosté krádeže. Tyto
krádeže jsou páchány často skupinkami nezletilých a mladistvých. V případě,
že se objevila organizovaná skupina, byla rozložena, přesto se objevují tendence k jejich opětovnému vytváření.
Oblast drog je rovněž jedním z kriminogenních faktorů, především u mladých lidí. Základní drogou zůstává marihuana a také pervitin, o který je
vzrůstající zájem. Celá problematika je sledována specialisty z kriminální
služby, některé z trestných činů na tomto poli jsou ve stádiu trestního řízení.
Na úseku majetkové kriminality došlo k poklesu trestných činů cca o 8%.

Problémem zůstávají krádeže aut a jejich vybavení, v rámci okresu byl proto
zřízen pracovní tým, jehož členem je i policista z OOP Kojetín a bylo provedeno několik akcí. Na úseku hospodářské kriminality došlo ke zvýšení počtu
trestných činů, jedná se zejména o neoprávněné výběry z nekrytých účtů
a neplacení splátek. U násilné trestné činnosti došlo oproti roku 2001
k nárůstu o 19 skutků. Celkem se jedná o 55 trestných činů, z toho jednu
objasněnou vraždu zastřelením.
Městská policie Kojetín
Městská policie zabezpečuje především místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Veřejný pořádek je zajišťován převážně hlídkovou službou a řešením oznámených událostí. Mimo plnění každodenních
úkolů, daných zákonem o obecní policii, plnili strážníci další úkoly, stanovené vedením města, stížnostmi občanů, spolupracovali s Policií ČR a dalšími
organizacemi ve městě, a v neposlední řadě s odbory MěÚ Kojetín.
Při řadě akcí využívala MP svých dobrých místních znalostí, které při
rychle odvedených zákrocích a úkonech výrazně ovlivnily dokazování řady
krádeží, výtržností, dopravních nehod a zajištění osob. S odbory MěÚ spolupracovali strážníci MP při více než 220 asistencích. Dále pomáhali při
zásazích hasičů, zdravotní službě, Technisu Kojetín s.r.o. a byli k dispozici
i soudům.
V roce 2002 bylo uloženo 455 blokových pokut a vybráno 54.700,- Kč,
což je téměř o 18.000,- Kč více než v roce 2001.
V roce 2002 pracovalo u MP Kojetín celkem 6 strážníků, včetně velitele,
a tento počet přibližně odpovídá republikovému poměru k počtu obyvatel.
Strážníci mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu ve dvou směnách,
která se mění operativně dle potřeby. V případě mimořádných událostí
mohou krátkodobě zajistit nepřetržitou službu.
Upraveno podle zpráv velitelů OOP ČR Kojetín a MP Kojetín
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Z jednání Rady města
Dne 4. března 2003 zasedala Rada města Kojetín. Mimo finančních a majetkových záležitostí, které předložila zastupitelstvu města k projednání, se
zabývala touto problematikou:
- vzala na vědomí zprávu odboru výstavby, životního prostředí a dopravy o prokazatelné ztrátovosti autobusové dopravy za rok 2002.
Z rozpočtu města byla v uplynulém
roce pokryta ztráta jednotlivým dopravcům v celkové výši 986.325,Kč,
- schválila kalkulaci ceny stravného
ve Školní jídelně Kojetín pro období
březen 2003 - únor 2004. Ceny stravenek jsou oproti loňskému roku
u žáků mateřské školy a základních

škol vyšší v průměru o 0,30 Kč na
oběd. U dospělých „cizích strávníků“
je cena stravenky o 6 Kč vyšší,
- schválila plán činnosti Městského
kulturního střediska na rok 2003
a využití opravené budovy Informačního a vzdělávacího centra na Masarykově nám. č. 8,
- schválila plány činnosti komisí rady
města na rok 2003,
- jmenovala pí. Alenu Fiuryovou
a Mgr. Zuzanu Zifčákovou členkou
Komise školství a kultury, pana Roberta Braunera členem Komise pro
sport a tělovýchovu, pí Marii Beránkovou a p. Zdeňka Bartáka členy
Komise pro občanské záležitosti,
- vzala na vědomí zprávu o činnosti
Pečovatelské služby Města Kojetín za
rok 2002,

- schválila s účinností od 1. 3. 2003
změnu organizačního řádu Městského úřadu v Kojetíně,
- schválila pronájem obecního bytu
v Domě s pečovatelskou službou Dr.
E. Beneše 3 paní Anně Chybové,
- schválila zásady pro poskytnutí nájmu v 31 bytech v bytovém domě čp.
1309 ve Sladovní ulici. S úplným
zněním těchto zásad se mohou zájemci o pronájem obecních bytů seznámit na odboru majetku a investic
města,
- vzala na vědomí petici zaměstnanců cukrovarů Kojetín a Němčice nad
Hanou ve věci zachování výrobních
kvót cukru v těchto cukrovarech.
Současně uložila starostovi města
podporovat při všech dalších jednáních se zástupci společnosti EAS-

TERN SUGAR ČR, Agrární komory Přerov a poslanci Parlamentu ČR
zachování současných výrobních
kapacit obou cukrovarů a tím i možnost zaměstnání pro občany Kojetína a okolních obcí,
- schválila změnu organizační struktury Hospodářské správy objektu
polikliniky - organizační složky města - k 1. 5. 2003. Touto schválenou
změnou dojde ke snížení počtu pracovníků v této organizační složce
o jednoho pracovníka,
- schválila poskytnutí finančního daru
manželům Macourkovým ve výši
4.000,- Kč a paní Olze Štěbrové ve
výši 4.000,- Kč na zajištění dopravy
jejich dětí do speciálního školního
zařízení.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

lení Policie ČR v Kojetíně npor. Karel Petřek. Z předložených zpráv vyplynulo, že oproti předchozímu roku
došlo k nárůstu trestné činnosti
v působnosti Obvodního oddělení
PČR Kojetín. K přetrvávajícím problémům na úseku veřejného pořádku patří krádeže, vandalismus, kriminalita mládeže, drogy, násilná
trestná činnost, hospodářská a majetková kriminalita, závažné dopravní delikty. Na trestné činnosti se každým rokem stále výrazněji podílejí
recidivisté, ale tendence zvýšeného
podílu recidivy se začíná projevovat
i u osob blízkých věku mladistvému.
Přestože lze konstatovat, že v loňském roce byla oproti předchozímu
roku vyšší objasňovanost případů, je
nutné oblasti veřejného pořádku věnovat jak ze strany Policie ČR, tak
Městské policie, maximální pozornost.
Zastupitelstvo na tomto zasedání
schválilo také poskytnutí dotací na
přímou podporu sportovních oddílů
a kroužků, pracujících s mládeží

v celkové výši 300 tisíc Kč a na činnost občanských sdružení, humanitárních organizací a dalších zájmových organizací dotaci ve výši 169
tis. Kč. Zastupitelstvo zřídilo Osadní
výbor Popůvky a za jeho předsedu
zvolilo pana Jaromíra Vrbu. Dalšími
členy osadního výboru byli zvoleni
paní Ludmila Křeháčková a pan Zdeněk Coufalík.
V závěrečné části zasedání zastupitelstvo vyslechlo informace starosty
města Ing. Mojmíra Haupta o jednání zástupců honebních společenstev,
jejichž předmětem byly vzájemné
vztahy a vymezení honitby Honebního společenstva Morava Kojetín
a nově vznikající honitby Honebního společenstva Dr. Leopolda Prečana a současně schválilo členství
Města Kojetín v Honebním společenstvu Fondu Dr. Leopolda Prečana.

Z jednání Zastupitelstva města
V úterý dne 25. března 2003
se sešlo v sále Vzdělávacího
a informačního centra Zastupitelstvo města Kojetín na svém
pátém zasedání.
V úvodní části zastupitelstvo projednalo a schválilo bez výhrad závěrečný účet města za rok 2002 a zprávu auditorské firmy OL AUDITING,
s.r.o., o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2002. Původní rozpočet města byl v průběhu
předcházejícího roku změněn pěti
rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 131.496 tis. Kč. Hospodaření města skončilo v předcházejícím
roce přebytkem ve výši 1.686 tis. Kč.
Ze zprávy o přezkoumání hospodaření města Kojetín vyplývá, že nebyly za sledované období v hospodaření
města zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo projednalo rovněž zprávu
o stavu pohledávek města k 31. 12.
2002 a konstatovalo, že se pohledávky daří postupně snižovat, i když
největší pohledávka, vzniklá za Au-

rou Ingstav Kojetín po požáru radnice, není stále uspokojena. Zastupitelstvo se také zabývalo výsledky inventarizace majetku města k 31. 12.
2002 a vyhodnocením rozpočtového provizoria za měsíc leden 2003.
Ve druhé části, která se týkala nakládání s majetkem města, zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku firmě ČEPRO a.s. Praha. Jedná
se o pozemek o výměře cca 600 m2,
které hodlá firma využít v rámci rekonstrukce čerpací stanice pohonných hmot na Tržním náměstí. Cena
ve výši 500,- Kč za 1 m2 byla schválena s ohledem na komerční využití
pozemku. Rovněž byl zastupitelstvem schválen prodej pozemku
v místní části Kovalovice, který byl
dříve „černou skládkou odpadů“ a po
rekultivaci byl nabídnut občanům
k odkoupení.
Zastupitelstvo vyslechlo zprávu
o stavu veřejného pořádku ve městě
za rok 2002, kterou přednesl velitel
Městské policie Kojetín pan Antonín Dufek a velitel Obvodního oddě-

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

POSKYTNUTÍ DOTACÍ PODLE § 85 ZÁKONA O OBCÍCH
Kanoistika Kojetín __________________________________ 26.000,TJ Slavoj Kojetín ___________________________________ 81.000,TJ Sokol Kojetín __________________________________ 127.000,TJ Sokol Kovalovice ________________________________ 20.000,1. Přístav vodních skautů a skautek Kojetín ____________ 30.000,Junák – svaz skautů a skautek ČR, Kojetín _____________ 10.000,Autoklub Kojetín, odd. BMX __________________________ 2.000,Klub golfových borců Kojetín __________________________ 2.000,Zvláštní škola Kojetín, odd. stolního tenisu ______________ 2.000,-

1. Římskokatolická farnost Kojetín _______________ 10.000,00 Kč
2. Církev československá husitská Kojetín _________ 10.000,00 Kč
3. Český svaz včelařů Kojetín ______________________ 2.500,00 Kč
4. Český svaz chovatelů Kojetín ___________________ 2.500,00 Kč
5. Český zahrádkářský svaz Kojetín ________________ 2.500,00 Kč
6. Kynologický klub Kojetín _______________________ 2.500,00 Kč
7. MHJ – Hasičský sbor Popůvky ________________ 10.000,00 Kč
8. MHJ – Hasičský sbor Kojetín _________________ 10.000,00 Kč
9. Charita Kojetín ____________________________ 119.000,00 Kč

Celkem _________________________________________ 300.000,-

Celkem ___________________________________ 169.000,00 Kč
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Charita Kojetín informuje
Denní stacionář
sv. Josefa
Od června 2003 chce Charita Kojetín zprovoznit další zařízení. Jedná
se o Denní stacionář sv. Josefa pro
seniory.
Denní stacionář je zařízení pro pobyt seniorů, o které pečují jejich rodinní příslušníci, nebo pro seniory,
kteří žijí sami. Jedná se především
o situace, kdy nejsou rodinní přísluš-

Predsa to nepríde nazmar
Pri svojej činnosti v romskom Klube na Charite v Kojetíne jsom spočiatku dostávala otázky, či má zmysel robiť s Romami. Veď oni nič nepotrebujú, všetko dostanú zdarma,
robia len zle spoločnosti, nič si nevážia. Dlho mi trvalo, kým som
opravdu spoznala opravdové hodnoty Romov v Kojetíně. Je sice pravdou, že skúsenosti, ktoré som získala pri svojej dlhoročnej práci na Slovensku, som mohla len vo veľmi
malej miere využiť tuna. Čo je príčinou? Rozvrátila sa romska pribuzenská pospolitosť, romská komunita,
romská rodina. Romové ztratili svoje povodné role, ktoré zastávaly po
stovky rokov. Lásku k deťom, úcta
k starším, vernosť, súdržnosť sa pomaly vytrácajú z romskej komunity.
Matka vedela, že v prípade previnenia nebude mať úctu, ale ostudu,
komunita ju odsúdi, bude ostro kritizovaná a vylúčená. Rodina bola vždy
veľmi doležitá, silne viazaná. Kultura zaniká. Namiesto toho vládne závisť, nevera, ľahostajnosť, nenávisť,
rozširuje sa drogová závislosť, hrač-

níci schopni zajistit péči o seniora
celodenně, protože jim to nedovoluje jejich pracovní vytížení. Základním
předpokladem pro pobyt ve stacionáři je zdravotní stav klienta, který
nevyžaduje nepřetržitou zdravotnickou péči.
Denní stacionář bude umístěn na
Komenského náměstí č. 49 (budova
kláštera). Své služby bude poskytovat v pracovní dny a to vždy od 6:30
do 16:00 hod.
Zařízení zajistí,

v případě zájmu klienta, jeho dopravu z bydliště a zpět, umožní účast na
volnočasových aktivitách, zabezpečí
základní zdravotnickou péči a dále
nabídne např. poradenství v sociální
oblasti, rehabilitace, stravování
a další služby dle zájmu klientů.
Jelikož se jedná o služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, je nutné, aby se klienti finančně
spolupodíleli na jejich poskytování.
Předpokládaná
částka
činí

5Kč/hod. V ceně nejsou zahrnuty
náklady spojené se stravováním a dopravou.

ská vášeň atd.
Problém je dlhodobý, a jeho
vážnosť si vyžaduje veľkú pozornosť.
Preto cieľom
Romského klubu je dlohodobo posobiť na
romsku komunitu, najme na
deti, aby sa
opeť vrátily
romské hodnoty do života Romov. Nie je to
ľahký úkol. Bývaly chvíle, keď sama
som od toho chcela utiecť. Ale prosby Pána, aby mi daroval pravého ducha služby, víťazily. Služba človeku
zahrnuje útěšné slovo i konkrétnú
pomoc vo všetkých potrebách, počínajúc najťaživejšími a najnaliehavejšími, až k tomu, čo je príčinou týchto problémov. A ja som si uvedomila, že i táto maličká službička má
zmysel a chýbala by, keby nebola.
Po dvaapolročnej práci možem
s iskierkou v srdci hodnotiť prvé vý-

sledky svojej
mravenčej práci. Je to opravdu mravenčia
práca, kde výsledky sa prejavia po dlhšej
dobe. Veď posuďte sami.
Často dostávam odozvu,
ktorá ma hreje.
Stáva sa to najme v obchodoch, kde sú
niektoré romské deti vyzdvihované, jak sú slušné, vedia pozdraviť a majú ochotu pomáhať. Vedia
poďakovať, sú vďačné. Zlepšila sa
spolupráca s rodičmi, dochádzka do
školy, u detí, ktoré navštevujú klub
pravidelne, prospechovosť, zvýšila sa
návštevnosť v klube, upevňujú sa sociálne a kultúrne návyky. Je na škodu veci, že toho času máme veľmi
malé priestory potrebné pre činnosť
s detmi. Svoje miesto v klube nemajú len romské deti, ale i deti ze sociálne slabých rodin. Je veľmi zaujíma-

vé, že nepanujú v klube žiadné rozdiely. Všetci sú si rovní, vládne pohoda a pokoj. A to je zmyslom, ako
naučiť žiť ľudí vedľa seba, byť tolerantný a zaradiť sa do spoločnosti.
Preto rozširujeme služby od 17. 3.
2003 priamou pomocou v teréne
a udržováním stálého kontaktu
s romskou komunitou prostredníctvom dvoch terénnych pracovníkov,
tzv. streetworkerov. Terénní pracovníci sú romskej národnosti, služby
budú prebiahať v terénu, pre osobný kontakt sa využije kancelária
Romského klubu. Cieľom je podporovať motiváciu Romov riešit svoje
problémy a k tomu im bude poskytnuta kvalifikovaná pomoc. Tak ako
nám to Matka Tereza ukázala, chceme aj my ich naučiť chytať ryby, nie
čakať na hotové.
Článok je zámerne napísaný
v slovenčine, pretože som tak lepšie vedela vyjadriť svoje skúsenosti a pocity z práce.

Bližší informace podají
pracovníci Charity Kojetín
na tel. čísle 581 761 828
popřípadě osobně
v pracovní dny
od 7:00 do 15:00 hod.
Helena Gračková
Ředitelka Charity Kojetín

Klára Pompová
Charita Kojetín
vedoucí Romského klubu

KALENDÁRIUM – DUBEN 2003
❉ 3. duben
Narodil se Jan Janský, český lékař, vědec, objevitel krevních skupin
(1873).(130 let)
❉ 4. duben
Narodil se Ctibor Tovačovský z Cimburka, moravský šlechtic, autor Hádání
pravdy a lži a Tovačovské knihy (1438). (565 let)
❉ 7. duben
Karel IV. vydal zakládací listinu Univerzity Karlovy, prvního vysokého učení
ve střední Evropě (1348). (655 let)
❉ 13. duben
Narodil se Thomas Jefferson, americký politik, autor Prohlášení nezávislosti Spojených států amerických, prezident v letech 1801 – 1809. (1743).
(260 let)
❉ 15. duben
Bylo založeno Vlastenecké muzeum v Čechách, dnešní Národní muzeum
(1818). (185 let).

❉ 17. duben
Zemřel Jan Kotěra, zakladatelská osobnost české architektonické moderny
(1923). (80 let)
❉ 19. duben
Byla vyhlášena tzv. pragmatická sankce, nástupnický řád, mj. zajišťující následnictví habsburského trůnu i v ženské linii (1713). (290 let)
❉ 26. duben
Narodil se Eugéne Delacroix, francouzský malíř, jeden z nejvýznamnějších
představitelů evropského romantismu (1798). (205 let)
❉ 27. duben
Zemřel Jan Preisler, český malíř období secese a symbolismu (1918). (85
let)
❉ 30. duben
Zemřel Edouard Manet, francouzský malíř, průkopník moderního malířství
(1883). (120 let)
(Podle časopisu Dějiny a současnost, únor 2003). řez
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Rozhovor s Mgr. Pavlem Ryšavým, farářem Katolické farnosti Kojetín
to drobných a cenných památek
a věřím, že časem dojde i k opravám
památek samotných. Nejdříve to
bude oprava tzv. Červeného kříže
nedaleko Cholerovského rybníka
a snad budou následovat i další.
Pane faráři, snaha o opravy
těchto drobných staveb je i zájmem starostů našeho mikroregionu, kteří na své poslední valné hromadě schválili záměr evidovat a postupně rekonstruovat
tyto poškozené památky po našich předcích.

V období blížících se velikonočních svátků jsme navštívili
kojetínského faráře, pana Mgr.
Pavla Ryšavého. Náš rozhovor
se týkal blížících se svátků, duchovních i materiálních otázek
života římskokatolické církve.
Pane faráři, jaké je současné
postavení a úloha katolické církve v naší společnosti a v Kojetíně samotném?
Tato úloha, toto poslání se stále
hledá a mění. Řekl bych, že naše církev hledá své postavení v životě
dnešní složité společnosti. Tím hlavním posláním však pro nás zůstává
přivádět lidi k Bohu a doprovázet je
v jednotlivých úsecích jejich života.
Tím myslím jak okamžiky radosti
a vítězství, tak i okamžiky smutku
a utrpení. Tato hledání jsou těžší
v Česku než jinde v západní Evropě,
protože tam kontinuita v životě církve nebyla násilně přerušena.
K situaci v Kojetíně mohu říci tolik,
že jsem zde již pět let, poznal jsem
místní prostředí a jsem rád, že mohu
nabídnout to, po čem lidé touží. Samozřejmě nelze zapomenout na náboženský smysl této činnosti.
V našem městě právě proběhly misie. Co od nich očekáváte
a jaký měly smysl?
Význam slova misie znamená posílat nebo být poslán a to nejen do
vzdálených zemí. Také u nás, v našich zemích, v našem blízkém okolí
je třeba šířit evangelijní zvěst. Smyslem právě skončených misií bylo, aby
se do povědomí lidí dostaly křesťanské hodnoty, na které se mnohdy
zapomnělo. Aby si lidé uvědomili
křesťanské základy naší kultury a celé
společnosti. Stačí jen připomenout
Desatero jako morální kodex. Co od
misií očekávám? Jakákoliv takováto

činnost se těžko vyhodnocuje, je to
jakýsi vklad do budoucna. Vidím to
tak, že naše církev vyšla ven
z chrámů, do společnosti a vidím, že
je to cesta dobrá, která má význam
a přinese své plody.
Jak pracujete s mládeží a co
si myslíte o jejím morálním stavu?

Můžete nám sdělit, jaká je
spolupráce s ostatními církvemi
v Kojetíně?
Na území našeho města působí
dvě církve - římskokatolická a československá husitská. Obě dvě mají
jistě hodně společných cílů, víme
o sobě, i když žádné společné akce
nepořádáme. Řekl bych, že mezi
námi existuje dobrá neformální spolupráce.

K tomuto snad jen stručně - mládež si dnes chce všeho užít, konzumovat současný svět, pak snad přijde a dojde i na jiné duchovní hodnoty. V Kojetíně dnes pracuji se 40
až 50 dětmi, které navštěvují mé
hodiny náboženství. Myslím, že náboženské vzdělání by mělo být součástí všeobecného vzdělání každého
člověka, ať věřícího či nevěřícího.
Mladí lidé to v dnešním složitém světě nemají lehké, těžko se v něm orientují a obtížně hledají své místo
v něm.
Přejděme nyní k hodnotám
materiálního charakteru. V současné době probíhá v kojetínském chrámu oprava varhan.
Co byste k tomu sdělil bližšího?
Varhany v našem kostele pocházejí v dnešní podobě z 50. let 20.
století a potřebují pro svou funkci rekonstrukci. Tato rekonstrukce si vyžádá částku asi 480.000,- Kč a je
rozdělena do čtyř etap. Druhá etapa
probíhá právě v letošním roce. Jsou
to výjimečné varhany, unikátní nástroj, sloužící potřebám věřících i širší
veřejnosti, který nemá obdoby
v širokém okolí Kojetína.
V současné době je patrná
snaha vašich farníků opravit některé drobné církevní stavby
a plastiky v okolí Kojetína.
Ano, probíhají úpravy okolí těch-
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Pomalu přichází období velikonočních svátků. Jaký význam
mají pro Vás?
Jsou to bezesporu nejvýznamnější křesťanské svátky. V dnešní době,
napravujeme odkřesťanštění celé
řady církevních svátků a ukazujeme
na jejich pravý původ a význam. Na
Velikonoce se těším. Skrývá se v nich
totiž obrovská naděje, která dnes
mnoha lidem schází. Kristova smrt
a jeho následné zmrtvýchvstání to je
symbol a naděje pro každého člověka v jeho touze po vítězství nad nelítostným osudem a smrtí. Na závěr
chci říci, že pro mě je každá neděle
takovými malými Velikonocemi, protože si při bohoslužbě připomínáme
Kristovu smrt i Kristovo vzkříšení.
Pane faráři, děkujeme Vám za
rozhovor i názory k zamyšlení.

Otázky: PhDr. František Řezáč
a Ing. Jiří Šírek
Foto: archiv římskokatolické fary
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Bohoslužby o Velikonocích v kojetínském chrámu Nanebevzetí Panny Marie
❈❈❈❈❈

Květná neděle

Neděle ❈❈❈❈❈
slavnost Zmrtvýchvstání Páně

❈❈❈❈❈

❈❈❈❈❈

13. dubna

20. dubna

9:00
Mše svatá na památku
vjezdu Páně do Jeruzaléma

9:00
Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

14:00
Křížová cesta

14:00
Svátostné požehnání

❈❈❈❈❈

Zelený čtvrtek

❈❈❈❈❈

❈❈❈❈❈

18:00
Mše svatá na památku večeře Páně

Pondělí velikonoční

❈❈❈❈❈

9:00
Mše svatá

19:00 – 21:00
Otevření kostela k tiché adoraci
21:00
Adorace v Getsemanech
❈❈❈❈❈

Velký pátek

❈❈❈❈❈

8:00 – 18:00
Otevření kostela k tiché adoraci
15:00
Křížová cesta
18:00
Obřady na památku umučení Páně

❈❈❈❈❈

Bílá sobota

❈❈❈❈❈

8:00 – 20:00
Otevření kostela k tiché adoraci
20:00
Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Péče o náboženské stavby
Neodmyslitelnou součástí naší krajiny jsou už po staletí stavby náboženského charakteru, různé kapličky, kříže, Boží muky a sochy světců.
Zvláště v okolí našeho města,
v centru úrodné a dříve i zbožné
Hané, se nachází velké množství

těchto staveb – kolem třiceti (jejich
seznam naleznete na internetových stránkách kojetínské farnosti
http://www.kojetin.cz/farnost). Protože však v dnešní době s klesající religiozitou ztrácí svůj původní význam,
nachází se mnoho z nich ve velmi

špatném stavu. Ačkoliv patří k cenným kulturním památkám města,
o jejich opravy se nikdo nestará.
O to víc je třeba ocenit všechny,
kteří na odkaz našich předků nezapomínají a opravy náboženských
objektů si vzali za své. Velký dík tedy
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patří všem, kteří se postarali o ořezání stromů kolem několika křížů
a soch a také v okolí kaple sv. Anny
u cesty do Měrovic. Díky za to, že se
bez ohledu na čas a peníze věnují
i péči o své okolí a historické památky města.
Mgr. Pavel Ryšavý
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Došlo do redakce

Z čeho mám radost
Bilanci loňského roku 2002 jsme si každý snad dávno udělal – co dobrého a horšího nás v něm potkalo. Říkám: „V Kojetíně jsme 24 let pouze na
návštěvě, kořeny jsou jinde!“ Přesto zde žijeme ještě a jako občanka města
mám radost z vícero věcí a událostí, které proběhly v roce 2002.
Z okna v Husově ulici se tak ráda dívám na krásně zrenovovanou židovskou synagogu, na jejíž realizaci má velkou zásluhu Ing. Jaroslav Pleva,
který organizoval veškeré práce a vedl spolupráci s historiky z Olomouce,
jak má synagoga vypadat, dále pak nejmenovaná stavební firma z Kojetína
(kterou každý pro její solidnost jistě zná). DÍKY, DÍKY Vám! Věřím, že letos
dojde i k opravě fary, přilehlé k synagoze, že se finance najdou!
Mám také jako občanka města radost, že zde aktivně a dobře pracuje
charita pod vedením paní Heleny Gračkové a zaměstnává tak spolehlivé
a dobré lidi jako jsou dvě rodiny Pompových, kteří jsou pro mě vzorem
křesťanské rodiny.
Vím, že v době povodní v Čechách loňského roku charita aktivně pomáhala a organizovala formou finančních sbírek i materiální pomoci pomoc
postiženým. Je to něco o lidskosti a soucitu, pomoci a věřím hlavně, charita
bude pracovat i při současných finančně náročných podmínkách.
Z čeho mám velkou radost dál? Že v Kojetíně stále existuje a velmi dobře
vyplňuje čas dětí a mládeže tzv. „Domeček“ – Dům dětí a mládeže, který

pořádá tolik zajímavých akcí pro děti, že polovina (alespoň) z nich nemusí
mít myšlenky na „partičky“ a drogy – dnes v kurzu.
Navíc – Městská knihovna se v dubnu přestěhuje do nových prostor na
Okresním domě a nabídne v „super“ prostorách své služby. Stálo to hodně
peněz, snad i čtenáři pochopí, že není vina knihovnic, když bude méně
novinek na výpůjčním pultě. Příští rok bude jistě LÍP!
Ráda také chodím nakupovat knihy do Songu k manželům Němcovým.
Jsou tak solidní a jejich zájem vyhovět zákazníkovi je nefalšovaný. Držím
jim palce a přeji ZDAR! Vždyť kdo nakupuje u nich, podpoří i „radniční
pokladnu“! A jsou fakt DOBŘÍ!
Na závěr chci říct, že mě moc těší, když zde v Kojetíně existují lidé jako je
paní Věra Hammerníková, která v Pečovatelském domě Jana Peštuky koncem března oslavila 75 let. Ztělesňuji vzácnou koncentraci lidskosti, láskyplnosti, lidské statečnosti i nenápadnosti, myslí hodně na druhé. A nejsem
sama, je nás víc, hodně, kdo jí má upřímně z duše rád. Hodně sil, zdraví
a naděje, paní Věruško!
Našlo by se toho pozitivního víc, kdybych pokračovala – kdo má oči vidí,
kdo má uši slyší!
Přeji Kojetínu hodně pozitiva a láskyplného chování – je ho zde třeba!
Kéž by zde naše duchovní chování nezůstalo „za devatero pupky“ jak říká
Alois Volkmauer. Přeji hodně dobrých zpráv o Kojetíně a dění v něm na
konci roku 2003.
Marie Přecechtělová, Husova 754, Kojetín

Jak probíhá rekonstrukce sladovny na byty

Foto: Hana Svačinová
ZO KSČM v Kojetíně pořádá
ve středu 30. dubna
tradiční „PŘEDMÁJOVÝ VEČÍREK“,
který se uskuteční v restauraci Moštárna na Podvalí v Kojetíně od 20.00 hodin.
Živá hudba – občerstvení. K účasti zveme naše spoluobčany.
Blahopřejeme všem občanům, členům a sympatizujícím KSČM města Kojetína,
místních částí i měst a obcí mikroregionu
„Střední Haná“ u příležitosti „Svátku práce“ - 1. máje 2003.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Týden na „lyžáku“ se vydařil

Čerstvé úspěchy našich žáků

Jako již tradičně se v letošním roce zúčastnili žáci 7. až 9. ročníku naší
školy lyžařského výcviku v Kunčicích v Jeseníkách pod Kralickým Sněžníkem. Kromě povinného výcviku připravili pedagogové pro děti pestrý program.
Soutěžily mezi sebou, tancovaly, hrály v parodiích na známé pohádky
a na závěr se zúčastnily karnevalu.O tom, jak se všem týden na horách líbil,
dosvědčuje názor jedné žákyně v kronice: „Třetí den na lyžáku bývá kritický, někomu šla jedna nožička doprava a druhá nožička doleva, jak říkal pan
ředitel. Po večerce všichni lehli do postele a usnuli jako koťata.Všichni jsme
byli ale moc spokojení.“
IP

V okresním kole dějepisné olympiády obsadila velmi pěkné 4. místo
v „souboji“ se studenty víceletých gymnázií naše Blanka Šťastníková, žákyně 9. třídy.
Na sportovním klání ve vybíjené „O pohár starosty města“ konaném 18.
března 2003 ve sportovní hale stavebního učiliště vybojovala naše děvčata
stříbrné medaile.
DF

Návštěvníci hvězdné oblohy
V polovině února žáci 5., 6. a 7. tříd navštívili Hvězdárnu a planetárium
Mikuláše Kopernika v Brně. Za doprovodu učitelek shlédli zajímavý program, který probíhal ve velkém planetáriu s kapacitou 200 míst. Děti byly
nadšeny pořadem Vesmírné divadlo a promítání noční hvězdné oblohy
a její přetáčení o 90°. Průvodce pořadu poskytoval žákům zajímavé informace k vesmírné tematice.
JJ

Naši školu navštívili gotičtí šermíři
Skupina historického šermu Pernštějni z Pardubic připravila pro všechny
žáky školy zajímavý program, jehož cílem bylo přiblížit dětem život rytířů
z doby gotiky, slavného období panovníka Karla IV.
Jejich poutavý výklad byl doplněn ukázkami zbraní a oděvu. Žáci byli
nadšeni hlavně šermířským uměním obou aktérů programu.
MŠ

Mateřská škola Křenovice
Zveme vás na
ZÁPIS DO MŠ V KŘENOVICÍCH,
který se uskuteční 7. - 11. dubna 2003
(každý den od 8.00 do 15.00 hodin).

Těšíme se na vaši návštěvu!
-7-

Ukázka z projektu rekonstrukce
budovy naší školy
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Turnaj ve vybíjení dívek o putovní
pohár starosty města Kojetín

Dětský karneval
Ředitelka školy vyslovuje poděkování výboru
SRPŠ při ZŠ Svat. Čecha za uspořádání dětského karnevalu, není tak obvyklé v dnešní době,
že parta lidí obětuje svůj volný čas pro jiné. SRPŠ
při ZŠ významně podporuje akce, které škola
pořádá. Díky.
Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka ZŠ

Dne 18. 3. uspořádala již po několikáté Základní škola Kojetín Svat. Čecha turnaj ve vybíjení dívek o putovní pohár starosty města.
Turnaj se konal v hale SOU na Křenovské ulici, dívky soupřily v kategorii mladších a starších
dívek. Turnaje se zúčastnilo 5 škol - ZŠ Svat.
Čecha, ZŠ nám. Míru, gymnázium, ZŠ Tovačov,
ZŠ Střílky. Výsledky v mladší kategorii: l. místo
ZŠ Svat.Čecha 2. místo gymnázium 3. místo ZŠ
Tovačov
V kategorii starších dívek:1. místo gymnázium 2. místo ZŠ nám. Míru 3. místo ZŠ Svat.
Čecha.
Poděkování za uspořádání akce patří všem pořadatelům, zejména panu učiteli Prášilovi.

Omluva za mikroregion ředitelů
V minulém čísle jsem uveřejnila článek o vzniku mikroregionu ředitelů a zapomněla jsem ve
výčtu členů na ZŠ Měrovice, za což se paní ředitelce omlouvám, přistoupil k nám nový
člen ZŠ Němčice.
Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Foto: Hana Svačinová

Plavu si, ani nevím jak....
Tak to už dnes pro druháky a třeťáky naší školy
na ulici Sv. Čecha neplatí. Plaveme a víme jak,
známe prsa, ba i znak...
Po celé tři měsíce jsme se snažili proniknout
do tajů této parádní sportovní dovednosti...
Co třeťáci, ti už byli zkušení z loňského výcviku, ale druháčci?
Pro některé to bylo úplně první seznámení
s krytým bazénem, no a když se objevila paní učitelka plavání s dlouhým bidlem v ruce, ustrašené
pohledy naznačovaly, že vůbec netušíme, k čemu
to bidlo vlastně je. Vy taky nevíte? No přece, kdo
už nemůže, tak se chytí...

A tak jsme se brouzdali, čvachtali, namáčeli
a potápěli, dýchali do vody, skákali a při tom všem
se učili plavat. Nejhezčí byla poslední čtvrthodinka dovádění, kdy se bazén proměnil v barevnou
hernu i s parádní skluzavkou.
V poslední hodině všichni dostali Mokré vysvědčení. Že nevíte, jaké předměty jsou tam zapsány?
Tedy: dýchání, znak, splývání, kraul, lovení předmětů, prsa, skok do vody, vytrvalost, plavání pod
vodou, skluzavka.
Na druhé straně jsme si přečetli celkové hodnocení našeho snažení.
Ti nejlepší jsou delfíni, ti lepší - kapříci a všichni
ostatní - želvičky.
A protože za každé vysvědčení se sluší poděko-

vat, i my jsme tak učinili. Zazpívali jsme vlastní
písničku o plavání a předali paním učitelkám krásné malované kapříky.
A co závěrem?
Voda je náš kamarád
každý má ji teď už rád,
zase se těšíme,
jak si do ní skočíme!

Za všechny žáčky - plaváčky zapsala:
Mgr. Eva Pěchová
třídní učitelka

Odborné učiliště a Praktická škola Křenovice
Odborné učiliště
a Praktická škola Křenovice
pořádá dne 15. 4. 2003

Všechny soutěžní práce budou vystaveny
a s nimi i další výrobky žáků jako domácí nudle,
velikonoční beránci, velikonoční misky, velikonoční věnečky a ukázky rychlené sadby zeleniny
a květin (možnost zakoupení přísady i jiných výrobků).
Celá soutěž obou oborů proběhne
v dopoledních hodinách a od 12.30 hod. bude
možné soutěžní práce shlédnout ve školní jídelně, jejíž velikonoční výzdobu provedou žáci, kteří
jsou ubytováni na domově mládeže. Velikonoční
soutěž podpoří též obor Šití oděvů, který v 13.00
hod. a v 13.30 hod. předvede módní přehlídku
modelů vytvořených žáky školy.

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
v oborech:
Kuchařské práce
- 1. ročník:
Studená kuchyně z vajec
- 2. ročník:
Mlsná palačinka
Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce
- 1. ročník:
Jarní zahradnické práce
- 2. + 3. ročník:
Velikonoční aranžmá
Nejlepší práce ve všech soutěžích budou odměněny věcnými cenami!

-8-
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Gymnázium Kojetín
Deset po páté začala šestá aneb
Přišel i kouzelník!
Stálí čtenáři Kojetínského zpravodaje už vědí,
že dosud nevyčerpané, ne však nevyčerpatelné
hříčky s čísly uvádějí nejen články o naší Veřejné
akademii, ale využíváme je i v úvodním slovu
při akci samotné. Tentokrát bylo a je aktuální číslo 10. V letošním roce si totiž naše gymnázium
připomíná desáté výročí založení a přehlídka toho
nejlepšího, co si studenti připravili ve svém volném čase, popřípadě pod dohledem svých vyučujících, byla jednou z možností, jak tuto skutečnost důstojně oslavit. Akademie se uskutečnila
v 17 hodin dne 13. 3. 2003 a trvala 3 hodiny.
Jako vždy jsme se snažili, aby se diváci v sále Sokolovny zaplněném do posledního místa nenudili, a s trochou domýšlivosti snad můžeme říci, že
se nám to podařilo. Samozřejmě se objevily i nedostatky, těmi však nebudeme čtenáře zatěžovat.
Začátek – tradičně slavnostní – byl v duchu hudby vokální a instrumentální. Dívčí sbor přednesl
pět skladeb, z nichž k nejpopulárnějším patřila
píseň Elvise Presleyho Can+t help falling in love.
Pak hrálo flétnové trio renesanční skladbičky
a na klavír zazněla Mendelsohnova Barkarola.
Slavnostní okamžiky pak vystřídala věda. Samozřejmě v humorném rouchu. Co jiného lze očekávat od Járy Cimrmana? Děvčata z kvinty se
pokusila v pánských oblecích předat některé jeho

4/2003
KOJETíN

pedagogické objevy formou odborného semináře a jejich snaha snad splnila svůj účel. Ono to
vůbec bylo trochu naopak. Děvčata vystupovala
v rolích mužských i v čísle následujícím. Přijel totiž Band dědy Mládka v podání děvčat z kvarty
a potom host snad ještě váženější. Samotná Helenka Vondráčková v provedení hochů stejné třídy přednesla svůj hit Sladké mámení. „Travesti
show“ zapůsobilo a smích publika zněl v průběhu
celé písně. Hudbu z playbacku vystřídalo živé provedení hitů An Angel od Kelly Family a E.T. od
Vondráčkové,tentokrát Lucie. Dívky z primy
a kvinty ukázaly své pěvecké dovednosti. A že zpívat před nabitým sálem není nic jednoduchého,
si dovedete představit.
Pak se k hudbě přidal pohyb a v rychlém tempu aerobiku, moderního tance a hip hopu
v podání tanečnic z různých ročníků jsme spěli
dále. Zaujalo například Hip hop duo a vystoupení
skupiny Duck Beat Ladies, Duo Cats, Holky
z tercie a další. Vrcholem však bylo jistě krasojezdecké vystoupení děvčat z Němčic nad Hanou.
Při svých zájezdech do zahraničí je zaujaly jednokolky, a protože techniku krasojízdy na klasickém
kole mají zvládnutou, chtěla osedlat – řečeno terminologií jezdeckou – kolo jedno. Ve čtyřech to
byla opravdu efektní podívaná. Co bude příště,
se necháme překvapit. Pak připochodovaly mažoretky. Dívčiny ve věku 10 – 13 let začínaly v září
loňského roku a jejich první úspěšné veřejné vy-

stoupení bylo důstojnou tečkou za první částí akademie.
Po přestávce, kdy se mohli diváci občerstvit
a prohlédnout si výstavu výtvarných prací studentů školy, přišlo tradiční divadlo. Herci ze sexty připravili svéráznou úpravu erbenovského tématu
podle divadla Semafor s názvem Zlatý kazeťák.
Potlesk si bezesporu zasloužili herci i zpěváci. Hra
na klasickou kytaru pak připravila pódium pro kouzelníka, který se opravdu dostavil. Svým krátkým
vystoupením naznačil, že se snad můžeme těšit
na jeho vystoupení za rok. A pak následoval rock.
Tento druh hudby je u studentů rok od roku populárnější a nejen v oblasti pasivní konzumace.
3x3 muzikanti (z toho 5 děvčat) dokázali, že když
se chce, tak to jde. Tím nenápadně narážíme na
název dívčího tria Nende. Snad je třeba opět upozornit, že šlo o první veřejné vystoupení. Úplný
závěr obstarala kapela Alobal, která si svůj křest
odbyla už v prosinci. Muzikanti na sobě jistě budou pracovat a příště uvidíme. Nebo snad raději
uslyšíme, to je pro hudbu asi důležitější.
Závěrem nezbývá než konstatovat, že všichni
účinkující (bylo jich 105) udělali vše pro zdar akce
a pro zviditelnění školy v letošním jubilejním roce.
Za to jim patří poděkování. Šestá je za námi, ať
žije sedmá akademie v roce 2004. Sedmička je
jistě číslo šťastné, a tak se tedy těšme, co nám
přinese.
Mgr. Miroslav Matějček

Mateřská škola Kojetín
Zápis do mateřské školy
Voláme další kamarády! Chcete si s námi hrát,
zpívat, povídat, prožívat zajímavé dny mezi námi?
Přijďte se zapsat všichni, kteří chcete nastoupit
od 1. 9. 2003, nebo i v průběhu školního roku
2003/2003, ve dnech 7. - 9. dubna 2003 do
budovy MŠ Hanusíkova 10, Kojetín, od 10.00 15.30 hodin. Zápis je společný i pro děti, které
budou navštěvovat MŠ na Masarykově náměstí.
Mateřská škola dětem nabízí:
❉ ozdravný a sportovní program - vycházky do
přírody a okolí města, účast na tělovýchovné olympiádě MŠ, cvičíme v tělocvičně Sokolovny, navštěvujeme saunu – děti jsou rozděleny do dvou skupin, zatímco jedna skupina cvičí, druhá se saunuje. Speciální cvičební program je zaměřen na
správné držení těla za pomocí nové cvičební pomůcky – gymball. Ozdravné programy jsou zpes-

třeny faciilitační technikou tzv . míčkování – je to
metoda napomáhající léčbě alergických onemocnění,

❉ tvořivé činnosti ve výtvarném kroužku
Snažíme se, aby děti měly ze všech činností radost a aby byly v dobré náladě a pohodě.

❉ navštěvujeme kulturní pořady MěKS Kojetín,
olomoucké divadlo, pravidelně hrajeme maňáskové divadlo,
❉ využíváme keramickou dílnu v MěDDM Kojetín,
❉ spolupracujeme s oběma základními školami,
městskou knihovnou,
❉ s dětmi pravidelně pracuje v MŠ odborně školený logoped,
❉ nejstarší děti se seznamují se základy angličtiny,
❉ hudebnost si rozvíjí v pěveckém kroužku,
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Těšíme se
na
Vás
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MěDDM Kojetín

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
AKCE NA DUBEN
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
Velikonoční prázdniny s „domečkem“
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
17. 4. - Hry bez hranic
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
Aqua centrum Vyškov
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
Táborák s opékáním a s kytarou
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
17. 00 hod.
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
zahrada MěDDM Masarykovo nám.52
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
Turnaj v šipkách
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
od
10.00
hod. klubovna MěDDM
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
Ringo
- turnaj
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
od 13.00 hod. zahrada MěDDM
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
18. 4. -Turnaj v šipkách
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
- Ringo- turnaj“
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
V době velikonočních prázdnin Vám bude MěDDM k dispozici
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
od 8.00 do 20.00 hodin. Můžete se zapojit do plánovaných akcí
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
nebo jen tak si přijít zahrát stolní tenis, hry v klubovně i na
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
zahradě, navštívit miniposilovnu.
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
27. 4. - Slet čarodějnic
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
AKCE KE DNI ZEMĚ
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
22. 4. - Turnaj ve vybíjené pro 4. a 5.třídy
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
s postupem do okresního kola
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
22. 4. - Eko závod
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
23.
a
24.
4. - Galerie na zahradě
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
výtvarná soutěž
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
PŘIPRAVUJEME
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
O putovního Jaryna
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
(turnaj v ringu)
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
Koncert ZK SO-LA-SI-DO
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
ZK Cantas
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
Den otevřených dveří na letišti v Prostějově
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
Cyklostezkou do Záříčí
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
(opékání na myslivecké chatě)
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

LÉTO 2003

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOJETÍN
pořádá letní tábor v Milenově pod názvem

❑ 6. 6. - 15. 6. 2003
SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ SO-LA-SI-DO
A CANTAS SANTA MARIA DEL CEDRO - KALÁBRIE
-ubytování v apartmánech, koncert pro veřejnost

❑ 4. 8. - 7. 8. 2003
4- DENNÍ POZNÁVACÍ AKCE VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
- pro děti od 8 let
-navštívíme Valašské muzeum, Pustevny, Aqua park, Šramberskou Trůbu.
❑ 18. - 22. 8. 2003
„RYTÍŘSKÁ KLÁNÍ“
- příměstský tábor pro děti od 7 let
prožiješ: noc na zámku v Tovačově, výlet parníkem po Brněnské přehradě, prohlédneme si zříceninu hradu Lukov,navštívíme Žuráň…a ještě tě čeká
další zábava a překvapení.

Bližší informace a přihlášky:
Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Masarykovo náměstí 52,
telefon: 581 76 24 98

ZA KRÁLE SVÉHO A KRÁLOVNU SVOU
28. 7. - 9. 8. 2003
Tábor se nachází u Hranic na Moravě v obci Milenov. Okolí je
vhodné pro vycházky, výlety, hry a soutěže v krásné přírodě.
Během tábora se přeneseme do doby králů a rytířských soubojů. Čekají na nás dva denní výlety, vaření
a přenocování v přírodě, spousta her a soutěží. Vyzkoušíme
zručnost při výrobě předmětů starých řemesel. Tábor je určen
pro děti a mládež od 6 do 15 let.

❑ 27. 6. - 29. 6. 2003
STAVBA LETNÍHO TÁBORA NA TESÁKU
❑ 30. 6. - 2. 7. 2003
„PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ“
-třídenní pobyt pro náctileté na Tesáku
❑ 3. 7. - 12. 7. 2003
LETNÍ TÁBOR NA TESÁKU
SE ZAMĚŘENÍM NA PRÁCI S KERAMICKOU HLÍNOU
- pro děti od 8 do 16 let
-mimo jiné se naučíme drátkovat, techniku dekupáž, netradičně zdobit kraslice, malovat na sklo, vyrobíme si papír, budeme točit na hrnčířském kruhu…
❑ 14. 7. - 26. 7. 2003
LETNÍ TÁBOR NA TESÁKU S CELOTÁBOROVOU HROU
„DOBA LEDOVÁ“
-pro děti od 7 do 15 let
-ubytování ve dvoulůžkových stanech s podsadou
zažiješ: horolezeckou výpravu, celodenní výlety, zábavné hry a soutěže, romantiku v chráněné krajinné oblasti u táborového ohně, poznáš skvělé lidi,
objevíš novou zábavu, zažiješ dobrodružství

V ceně tábora je zahrnuta:
doprava na tábor a zpět - ubytování ve stanech s podsadou
strava 5x denně - doprava na výlety a vstupné
pitný režim - pojištění

CENA TÁBORA
2.600,- Kč
Přihlášky od 1. 3. 2003 na
MěDDM Masarykovo nám. 52
Kojetín nebo p. Štětkář,
tel. 603/524807
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Z kultury
V Kojetíně se hrálo divadlo
V neděli 23. března 2003 skončil 11. ročník
Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2003.
Do Kojetína se sjely divadelní soubory z Přerova, Kroměříže, Horní Moštěnice, Brodku u Přerova, Prostějova, Zlína, Samotíšek a Brna.
Na úvod celé přehlídky vystoupil i domácí soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín v představení
Raye Cooneye 2+2=5.
Ve středu jsme zahájili nesoutěžní část divadelní přehlídky, věnovanou především pro žáky ZŠ
z Kojetína a okolí a pro studenty gymnázia.
V pátek odpoledne jsme slavnostně zahájili soutěžní část přehlídky.
Všechny přítomné divadelní soubory a také kojetínské milovníky divadla přišel přivítat také starosta Města Kojetína Ing. Mojmír Haupt a místostarosta Ing. Jiří Šírek.
Velmi důležitou součástí celé přehlídky byla
i odborná porota složená z členů Svazu českých
divadelních ochotníků. Jejím předsedou byl PhDr.
Vít Závodský a dalšími porotci pak Ing. Dušan
Zakopal a pan Vladimír Dvořák.
Všichni tři pánové to tentokrát vůbec neměli

jednoduché. Výkony všech souborů byly velmi vyrovnané.
Po tři dny jsme měli možnost sledovat nádherná divadelní představení. Letošní ročník byl ve znamení komediálního umění s výjimkou dramatu
Hřbitov slonů v podání Malé scény ZUŠ Zlín
a nesoutěžního dramatu Měsíc pro smolaře v podání Divadla Nad kinem Horní Moštěnice.
Měsíc pro smolaře byl závěrečným představením celé přehlídky a pak už jen čekání na vítěze...
Odborná porota rozhodla po pečlivém uvážení
o dvou doporučených představeních a jedné nominaci na Národní přehlídku FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč 2003, která proběhne
v měsíci květnu.
Doporučení na 2. místě na Národní přehlídku
Třebíč 2003 získal Divadelní soubor Domu kultury Kroměříž s inscenací hry Antonína Procházky
Ještě jednou, profesore.
Doporučení na 1. místo na Národní přehlídku
Třebíč 2003 získala Malá scéna ZUŠ Zlín s inscenací hry Jeana-Paula Daumase Hřbitov slonů.
Vítěznou inscenací Kniha džungle aneb Všichni jsme jedné krve si zajistilo 1. místo a tím i no-

minaci na Národní přehlídku FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč 2003 Divadlo Dostavník Přerov.
Kromě těchto tří souborů, byly oceněny i jednotlivé výkony. Těchto ocenění bylo uděleno celkem devět. Jmenuji alespoň některé z nich – Zdeňku Hilbertovi za hudbu k inscenaci Kniha džungle
aneb Všichni jsme jedné krve, Haně Dostálové za
scénu a kostýmy v téže inscenaci, mladému talentu Lukáši Vajdovi za roli Mauglího opět v této
inscenaci, Jiřímu Kašíkovi za roli Ivoše v inscenaci Ještě jednou, profesore a další.
Výsledky 11. ročníku Přehlídky amatérských divadelních souborů sdělila všem v sále Mgr. Zuzana Zifčáková, ředitelka MěKS Kojetín. Ceny vítězům předal předseda poroty PhDr. Vít Závodský,
starosta Ing. Mojmír Haupt, místostarosta Ing. Jiří
Šírek.
Se všemi v sále se za Město Kojetín a MěKS
v Kojetíně rozloučil starosta Města Kojetína Ing.
Mojmír Haupt a všechny srdečně pozval na
12. ročník Přehlídky amatérských divadelních
souborů KOJETÍN 2004.
Mgr. Zuzana Zifčáková
ředitelka MěKS Kojetín

DS Domu kultury Kroměříž - Popelka

DS „Flok“ Samotišky - Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín - 2 + 2 = 5
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Divadlo Genus Brno - Lakomec

Divadlo Dostavník Přerov - Kytice

ZŠ Křenovice - O lakomé Barce

Moje divadlo Prostějov - Benátčanky

DS Domu kultury Kroměříž - Ještě jednou, profesore
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DS J. K. Tyla Brodek u Přerova - Charleyova teta

Malá scéna ZUŠ Zlín - Hřbitov slonů

Divadlo Dostavník Přerov - Kniha džungle aneb Všichni jsme jedné krve

Nezávislá scéna Domu kultury Kroměříž - Monsieur Amédée

Divadlo Nad kinem Horní Moštěnice - Měsíc pro smolaře
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Z kultury

Kam za kulturou ?

❍
❍
❍

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

V sobotu 5. 4. 2003 ve 14.00 hodin zveme

JAMBOREE V THAJSKU
OČIMA JANA ŠIBÍKA

všechny děti do sálu Sokolovny na
pohádku

17. 5. – 29. 5. 2003

PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM
se soutěží o nejhezčí obrázek.

vestibul
Městského kulturního střediska
v Kojetíně

Vstupné 20,- Kč

V pátek 11. 4. 2003 a v sobotu 12. 4. 2003

Roverský kmen Kojetín Vás zve na putovní výstavu fotografií
z mezinárodního setkání skautů v Thajsku.
JAN ŠIBÍK, přední český fotograf pracující pro REFLEX, zachytil
na svých snímcích mezinárodní skautské setkání – JAMBOREE, které se konalo na přelomu roku 2002 a 2003 v THAJSKU.
Čtyřiadvacet nejzdařilejších snímků mladých lidí mnoha národností
můžete shlédnout na putovní výstavě, která v průběhu roku navštíví
téměř sedmdesát měst v republice.

ZVEME
DO KINA

pořádá MěKS Kojetín zájezd do Olomouce
na romantický muzikál na ledě

ROMEO A JULIE

Informace a přihlášky MěKS Kojetín
p. Jana Šimková, tel 581 762046

V úterý 29. 4. 2003 ve 20.00 hodin

Neděle
13. dubna 2003
ve 14.30 hodin
sál sokolovny v Kojetíně
film

zveme všechny milovníky operety
do Sokolovny v Kojetíně
na pořad

LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ

JEŽÍŠ
Historicky nejpřesnější film
o životě Krista

Ze sportu
PRÁZDNINY POD STANEM VE VRÁŽNÉM V ROCE 2003
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín – odbor Sport pro všechny. Spolupráce: Lektoři CPP ČASPV

28. 6. – 6. 7.
Tábornická škola dorostu, 15 – 18 let, roč. 88 – 85
vklad 1.500,- Kč
6. 7. – 19. 7.
Tábor žactva 10 – 14 let, roč. 93 – 89
vklad 1.900,- Kč

TÁBORY DOROSTU, ŽACTVA
Rad II., III., IV., se zúčastňují zájemci z celé ČR
Poznámka: Děti do 2 let, tj. roč. 01 zdarma, děti do 6 let, tj. roč.
00 – 97, snížený vklad
Informace: Lubomír Juřen, Svatopluka Čecha 1205,
Kojetín, 752 01, tel.: 581762483, 607587399

TÁBORY RODIČŮ A DĚTÍ
19. 7. – 26. 7.
Tábor R a d I. 2 – 7 let, roč. 01 – 96
vklad 1.250 / 950,- Kč
(určeno rodičům s dětmi s TJ Sokol Kojetín)
26. 7. – 2. 8.
Tábor r a d II. 2 – 9 let, roč. 01 – 94
vklad 1.250 / 950,- Kč
2. 8. – 9. 8.
Tábor R a d III. 2 – 9 let, roč. 01 – 94
vklad 1.300 / 1.000,- Kč
9. 8. – 16. 8.
Tábor R a d IV. 2 – 9 let roč. 01 – 94
vklad 1.250 / 950,- Kč

VZDĚLÁVACÍ AKCE VE VRÁŽNÉM:
16. 8. – 20. 8. školení cvičitelů CPP III. třídy
20. 8. – 24. 8. setkání přátel tábora ve Vrážném
- vklad 300,- Kč
Město Kojetín
Vás zve na sportovní podvečer u příležitosti

„Vyhlášení nejlepších sportovců
města Kojetín za rok 2002“,
které se bude konat

dne 7. 4. 2003 v 17.00 hodin
v sále Sokolovny v Kojetíně.
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Ze sportu
Spanilá jízda A družstva oddílu stolního tenisu okresním přeborem ročníku 2002/2003
A družstvo stolního tenisu po loňské neúspěšné účasti v oblastním
přeboru olomouckého kraje a sestupu do OP 1. třídy prošlo letošní soutěží okresu jako nůž
máslem a právem si vybojovali
znovu postup do oblastního přeboru. Zkušenosti
získané v loňské soutěži kraje pomohly k tomu,
že letošní okresní přebor byl pro naše hráče příjemnou procházkou.
A družstvo sehrálo celkem 22 utkání, ve kterých jednadvacetkrát vyhrálo a pouze jednou prohrálo. V podzimní části vyhráli všech 11 utkání
při poměru 133:65, v jarní části vyhráli 10 utkání při poměru 140:58 s celkovým průměrem
276:123.
Výsledky jednotlivých hráčů:
Bohdan Malý sehrál 84 utkání a vyhrál 64x, Orság Vlastimil 81 a vyhrál 163x, Ing. Vrtěl Luděk
88 a vyhrál 51x, Kilhof Jiří 68 a vyhrál 45x. Kromě těchto hráčů základní sestavy zaskakoval ještě
Jaroslav Huťka, který ze 23 utkání vyhrál 18x
a ve všech ostatních utkáních hrál čtyřhry. Ve čtyřhrách, které jsou součástí zápasu, ze 44 vyhráli

Deset let sálového fotbalu v Lihovaru Kojetín
Lihovar Kojetín a.s. a sálový fotbal jsou dva
výrazy, které spolu souvisejí již od roku 1992, kdy
se mužstvo pod hlavičkou Lihovaru Kojetín poprvé zúčastnilo oficiální soutěže pořádané Svazem
sálového fotbalu ČR. Za uplynulých 10 let prošlo
mužstvo řadou změn a z původních členů zůstal
v současném týmu pouze jediný Vondra M. Hráčský kádr se stabilizoval v roce 1999, kdy se postupnými kroky začalo mužstvo prosazovat
v I. oblastní lize okresu Zlín. Z této soutěže v roce
2002 postoupilo mužstvo do krajské soutěže extraligy zlínského kraje.
Jubilejní, tedy desetileté působení Lihovaru Kojetín v sálové kopané oslavilo mužstvo účastí

26x.
Pro B družstvo, i přes velkou snahu, byl okresní přebor nad jejich síly a proto skončili na posledním místě. Sestupují do OP II. třídy, kde budou hrát s naším C družstvem.
Celkové výsledky družstva, které bylo složeno
na půl ze starších hráčů a na půl z mladých byly
takové: sehráli 22 utkání, která všechny prohráli
v poměru 78:321. Nutno podotknout, že proti
tomuto družstvu postavili ve všech případech
vždycky ty nejlepší hráče.
Výsledky hráčů:
Štrunc Jaroslav sehrál 88 utkání a vyhrál 23x,
Florián Miroslav rovněž 88 a vyhrál 3x. Frühbauer
Oldřich,který pro nemoc a různé potíže sehrál jen
32, vyhrál 10x. Nevýhodou tohoto družstva bylo
to, že hráli s A družstvem ve stejné soutěži a proto nemohli využít fluktujících hráčů jako v loňské
sezóně.
C družstvo, které se v loňské sezóně se zkušeným Oldřichem Frühbauerem taktak zachránilo,
v letošní sezóně hrálo pouze s mladými hráči.
A přesto, že letošní II. třída okresu byla určitě silnější než v loňském roce, umístili se na 6. místě
z 12 družstev.
Sehráli 22 utkání, z nich 10x vyhráli, 2x remizovali a 10x prohráli při poměru 204:192.
Výsledky hráčů:
Odehnal Jakub 84 utkání a vyhrál 43x, Zitka To-

máš 84 y vyhrál 41x, Prokeš Lukáš 76 a vyhrál
35x, Frühbauer Jakub 72 a vyhrál 31x, Zitka Jan
16 a vyhrál 6x.
V tomto družstvu zaskakoval rovněž Jaroslav
Huťka, který ze 14 zápasů vyhrál 12x.
V letošní sezóně se nám tak nedařilo
v kategoriích mládeže, neboť nám po odchodu
Martina Rumplíka, který přerušil činnost v kvůli
školním povinnostem a Aleny Šustové, která se
věnuje fotbalu a dojíždí na tréninky do Brna, zůstali pro soutěž jen Dalibor a Michal Satrníkovi,
kteří rovněž hrají fotbal. Tréninky mládeže, které
vede v naší herně pod MěDDM paní Štruncová,
proti loňskému roku mají rovněž slabší účast.
Budeme je se tomuto úkolu v příští sezóně více
věnovat, neboť v oblastní soutěži je povinnost míti
v soutěžích mládež.
V sobotu 12. dubna uspořádá oddíl již 7. ročník Memoriálu Rudolfa Silnouška.
Vítězství z loňského ročníku obhajuje Bohdan
Malý, který tento turnaj vyhrál již 3x.
V rámci memoriálu bude opět sehrán turnaj
mládeže a doufáme, že se nám podaří zajistit účast
v loňském roce, kdy byla účast 38 dětí ve dvou
kategoriích. Mladší žáky vyhrál Michal Sanitrník
a starší Alena Šustová, která byla rovněž absolutní vítězkou.
Mrázek Zdeněk
předseda oddílu

v druhé nejvyšší soutěži v rámci působnosti Svazu sálového fotbalu ČR. Hlavním cílem nováčka
bylo udržení mužstva v soutěži a nezklamat jediného sponzora, kterým je LIHOVAR KOJETÍN
a.s. Většina zápasů soutěže se odehrála v krásné
sportovní hale v Otrokovicích, mimo dva turnaje,
které proběhly v halách v Prostějově a Kostelci
u Prostějova Po závěrečných zápasech dne
15. 2. 2003 se při konečném bilancování zařadilo mužstvo Lihovaru na pěkné 8. místo v tabulce
ze 12 účastníků. Největším úspěchem byl heroický výkon a vítězství mužstva v souboji s absolutním
suverénem extraligy Relax Prostějov 4:3. Relax
Prostějov v soutěži neprohrál po dobu dvou let
a v prvním zápase deklasoval Lihovar 9:1.
Nejlepším střelcem mužstva Lihovaru Kojetín
se stal s 15 brankami Roman Dočkal, který se
umístil jako čtvrtý v celkové tabulce střelců extra-

ligy zlínského kraje.
Hráčský kádr Lihovaru Kojetín tvoří:
Baďura M., Dočkal R., Matoušek P., Svoboda M.,
Studnička J., Ševeček M., Valouch M., Večerka
P., Vondra L., Vondra M., Zaoral M.
Dalším mužstvem z Kojetína, který hraje soutěž v sálové kopané, je Hrnek Kojetín. Náš věčný
rival z nižší soutěže obsadil 2. místo v konečné
tabulce 1. oblastní ligy Zlín a jen těsně mu unikla
účast v kvalifikaci o postup do krajské soutěže.
Tato skutečnost vnesla do našich řad smutek, protože si bude muset mužstvo Lihovaru Kojetín na
dalšího účastníka extraligy z Kojetína a tím i možnosti kojetínského derby v krajské soutěži ( tj. den
„D“ ) počkat minimálně jeden rok.
M. Vondra

Konečná tabulka - Zlínský kraj - Extraliga
1. FC Relax „A“ Prostějov
2. F.C. OLDSTARS Kroměříž
3. SK Speed Otrokovice
4. Desta Otrokovice
5. Štěchovice Kroměříž
6. Mrtvá Dlažba Napajedla
7. 1. FC Mechechelen Prostějov „A“
8. LIHOVAR Kojetín
9. SK BURE Hulín
10. F.C. VICTORIA Kroměříž
11. Omegaspor 97
12. TEFO Rusava
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20 1 1 103 : 26 61
13 2 7
43 : 23 41
12 4 6
61 : 49 40
11 5 6
42 : 38 38
11 2 9
51 : 42 35
10 3 9
55 : 56 33
9 4 9
40 : 47 31
8 4 10 43 : 47 28
7 3 12
39 : 56 24
6 2 14
41 : 54 20
5 3 14
31 : 59 18
2 3 17
26 : 78
9
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Ze sportu
Golfoví borci bilancovali
Uplynulý rok 2002 znamenal historický průlom do
činnosti Klubu golfových
borců Kojetín, když po 11
letech nečinného spánku se
konečně rozběhl aktivní život tohoto klubu. Po roku
fungování místního minigolfového
hřiště se zde vytvořila skupinka převážně mladých
hráčů, jenž projevila zájem o závodní formu
v našem městě dosud neznámého sportu.
Na konci loňského roku čítal klub 29 členů,
z čehož 16 tvořila mládež do 15 let. Aktivně se
turnajů účastnilo 16 hráčů, když absolvovali celkem 5 oblastních akcí na Jižní Moravě, 8 kontrolních klání na domácích drahách a prvního skutečného Přeboru klubu. Rovněž se podařilo uspořádat první oficiální oblastní turnaj v Kojetíně, čímž
se zřejmě otevřely nové stránky kojetínské minigolfové historie.
Po těchto 14 akcích také vyplynul bodový klubový žebříček, který měl na konci roku takovouto
podobu:
1. Robert Janáček
64 body
2. Luděk Nakládal ml. 23
3. David Koplík
22

4. Jan Štefan
5. Jan Dvořák

18 bodů
18

Jedná se o srovnávací žebříček, který zohledňuje věk hráčů a jejich výkonnost vůči ostatním
na té které akci. Počítá se nejlepších 10 výsledků
a samozřejmě jde jen o prvních 5 míst.
Z hlediska průměrného výkonu ze všech akcí,
kterých se hráč zúčastnil, byl na konci roku takovýto stav:
1. Robert Janáček
36,06 úderů
2. Jakub Polach
39,00
3. Luděk Nakládal ml. 41,64
4. David Koplík
42,39
5. Jaroslav Janáček
43,00
Zde se jedná o tzv. přímý žebříček, kde věk
nehraje roli a má následně vliv na zařazení do
družstva. Také v tomto případě jde jen o prvních
pět míst celkového pořadí.
Naši borci se prosadili i do oficiálních žebříčků,
kde si svými bodovými zisky vybojovali takovéto
postavení a následně i výkon třídy:
kategorie žáci
Robert Janáček
74 body
IV. VT žáků
14. v oblastním žebříčku

19. v zemském žebříčku
28. v celostátním žebříčku
Luděk Nakládal ml.
11 bodů
V. VT žáků
24. v oblastním žebříčku
32. v zemském žebříčku
49. v celostátním žebříčku
David Soldán 3 body
bez VT juniorů
(přechází letos do juniorů)
25. v oblastním žebříčku
33. v zemském žebříčku
51. v celostátním žebříčku
kategorie muži
Ivan Roemer
271 bod
II. VT mužů
3. v oblastním žebříčku
10. v zemském žebříčku
(v dresu GK Taurus Prostějov)
49. v celostátním žebříčku
V měsíci dubnu můžete také navštívit zdejší
minigolf, který bude mít otevřeno v úterý, středu
a pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu a v neděli
od 13 do 18 hodin.
Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Turnaj v mariáši
V sobotu 8. března 2003 se v hospůdce
U Pedyho konal 1. ročník turnaje v mariáši. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů, kteří bojovali více
než 6 hodin o „Pedyho putovní pohár“ a další
ceny, které věnovala hospůdka U Pedyho
a Automoto Krchňáková. V konečném pořadí
se umístili:
1. místo - Jan Horák
2. místo - Vlastimil Orság
3. místo - Vladimír Vymětal
4. místo - František Filgas

Mariášníci bojovali o pohár celých šest hodin.

KANOISTIKA KOJETÍN

Autoklub Kojetín
oddíl BMX

pořádá

dne 19. 4. 2003
od 10:00 hod

pořádá
dne 19. dubna 2003
na trati BMX u stadionu

závody
v rychlostní kanoistice

2. závod Moravské ligy.
Zahájení závodu je v 11.15 hodin.

Dlouhé tratě
na Moravě

Zveme všechny příznivce, aby přišli
povzbudit naše závodníky!
Občerstvení zajištěno.
Autoklub Kojetín

zveme všechny příznivce
do areálu loděnice
- 16 -
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Inzerce

PODLAHOVÉ STUDIO

PŘIJĎTE SI VSADIT DO NAŠÍ SÁZKOVÉ KANCELÁŘE
V KOJETÍNĚ NA TRŽNÍM NÁMĚSTÍ 1108.

MD podlahy s.r.o.
Jungmanova 5
(naproti stř. Haná směr Plumlov)
Prostějov
tel. 582 330 592, 603 879 972
❉ plovoucí podlahy (záruka 10 let) ❉
❉ PVC Forbo novilon (š. 2, š. 3, š.4 m) ❉
❉ koberce, korek, marmoleum ❉
❉ parkety, dřevo ❉
❉ podlahová chemie ❉
❉ kompletní dodávky na klíč ❉
❉ individuální nacenění – SUPER CENY ❉
❉ poradenská činnost zdarma ❉
❉ přijedeme k Vám po telefonické dohodě ❉

!! O PODLAHÁCH VÍME VÍCE !!

budou prodávat ve snáškové hale Kojetín,
Křenovská ulice ve dnech 22. – 25. 4. 2003
od 9.00 hodin do 16.00 hodin.
Cena – 25,- Kč za ks

REHABILITACE NA POLIKLINICE
V KOJETÍNĚ
ZAHAJUJE DNE 2. 4. 2003
VE 14.00 HODIN
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ ŽENY

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

Oznamuje všem zájemcům, že vyřazené slepice se

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

ŠKOLNÍ STATEK V KOJETÍNĚ

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

Poděkování
V loňském roce jsme byli postaveni před
skutečnost, že musíme rozšířit výrobní
prostory firmy, což znamenalo zrušení stávajícího kovového přístřešku o rozměrech
27 x 9 m a na jeho místě postavit výrobní
halu. Obrátili jsme se na kojetínskou stavební
firmu Ptáček pozemní stavitelství s.r.o., která
se ochotně ujala realizace tohoto nelehkého
úkolu. Mimo rozebrání původní stavby se
jednalo o výrobu a postavení nové ocelové
konstrukce, vybudování obvodových zdí, zastřešení a následně tepelné izolace
a samozřejmě neobyčejně náročné podlahy,
které musely vydržet velké zatížení pro instalaci
technologie. Na vše bylo pouze 5 měsíců
a spousta problémů se musela řešit za
pochodu, protože samotný projekt přinášel
řadu změn. Neobyčejným nasazením pracovníků fir my se vše podařilo, takže
v polovině listopadu 2002 jsme mohli začít
se zkušebním provozem tiskárny. Myslíme si,

že s takovým přístupem se investoři nesetkávají vždy, co je potřeba zdůraznit, tak je
kvalita provedených prací, která podstatnou
měrou přispěla k vytvoření solidního pracovního prostředí a nového estetického vjemu
celé provozovny.
Za provedené práce a přístup k řešení situace touto cestou firmě Ptáček s.r.o. děkujeme.
RNDr. Rudolf Kalovský
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Společenská kronika
Paní
Tatiana HOVOROVÁ
oslavila 17. 3. 2003
80 let
Blahopřejí dcera Zdenka s rodinou
a syn Stanislav s rodinou.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

25. března 2003 slaví v Pečovatelském domě Jana Peštuky v Kojetíně 75. narozeniny paní Věra Hammerníková.
Protože není snad člověka, který by si jí nevážil a neměl jí rád, touto básničkou jí jdeme popřát ze srdce k jejímu
jubileu a poděkovat za její léta obětavosti, pomoci druhým, za její přátelskost i milé obrázky a dárečky, kterými už
léta dělá radost všude – nejen nám. Není mnoho takových lidí…
Milá paní Věruško, my Vám jdeme přát,
my kdož Vás tak rádi máme a je nám už „sát“.
Přejeme Vám zdraví pevné, lásku a přátele věrné,
pohyb tělu, duši radost,
ať nepotká Vás „MALOST“ bližních Vašich dokola – nejste přeci „potvora“!
Ale člověk dobrý, milý, kéž Vám ještě stačí síly
na ty Vaše cesty…(máte u nich „resty“).
Zvedáme vína sklenici a pijeme mok pěnící,
na další Vaše léta, kéž Vám pšenka života vzkvétá.
Srdečně obyvatelé Pečovatelského domu Jana Peštuky Kojetín
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