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Hurá, začínají prázdniny!
Skauting pro život v Kojetíně
V minulém čísle jsme otiskli informaci o celorepublikové akci, která proběhla 20. 6. ve spolupráci s nadací Kapka, sdružení, které podporuje vyšetření dárců, kteří se rozhodli podstoupit odběr kostní dřeně a také hledání
lidí, kteří jsou ochotni pomoci pacientům, čekajících na transplantaci. Tento den byl především zaměřen na rozšíření informací o působnosti této
organizace a také vše bylo spojeno i s veřejnou sbírkou. Jelikož se celá akce
odehrávala na čerpacích stanicích, symbolicky jsme za vybranou částku umyli
přední okna automobilů. Celkově vzato se toto snažení stalo úspěšným.
Nejenom že se informační letáky, spolu s naším výkladem, dostali docela
přirozenou cestou mezi občany, ale i sbírka nezůstala bez ohlasu. Od projíždějících řidičů jsme vybrali 3571 Kč a to i přes to, že přes nepřízeň počasí
nebylo zcela praktické umývat skla. Dalo by se tedy říci, že každým rokem
se den s nadací Kapka více a více dostává do podvědomí, a to je přední cíl
této akce.
Tato, ale i další jiné aktivity, umožňují skautskému oddílu v Kojetíně nejenom se dostat do podvědomí, ale hlavně ucelují myšlenku, která je pro
Skauting jako takový velmi důležitá. „Skauting pro život…“. Již od přelomu
roku, kdy jsme byli za pomoci města přestěhováni na objekt skautské základny, v bývalých prostorách internátu zemědělské školy, našli jsme novou
motivaci, kterak zahájit ještě produktivnější práci. Znovu se začala rozvíjet
myšlenka realizace cyklostezky v okolí Kojetína. Uspořádali jsme výstavu
fotografií o loňském jamboree v Thajsku v předsálí Sokolovny, která putuje
po městech ČR.
Nejdůležitější období ale teprve nastane. Školy zanedlouho vypnou svá
zvonění a spousta dětí se rozhodne trávit prázdninové dny na táborech.
I když náš oddíl nemá vlastní stanovou či jinou základnu, přesto se podílíme
na organizaci táboru v Libavé, která patří přerovské skupině.
Veronika Hrdá
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Z jednání Rady města
Dne 3. června 2003 se v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín sešla Rada města,
z jejíhož programu vybíráme:
- schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo, uzavřené mezi Městem Kojetín a firmou VW Wachal
a. s., Kroměříž, řešící prodloužení
termínu pro dokončení výstavby bytů
na bývalé sladovně do 30. 11. 2003,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou Ing.
Ladislav Staněk, ECOLINES Rýmařov na komplexní zpracování a aktualizaci projektové dokumentace
Sběrového dvora Kojetín pro třídění
komunálního a nebezpečného odpadu, za cenu 98.810,25 Kč včetně
DPH,
- zrušila na základě podané žádosti
pronájem obecního bytu D2 – I. kategorie v ulici Sladovní č.p. 1309
panu Aloisi Macourkovi, bytem Kojetín, Kojetín I – Město, J. Peštuky
1322,
- schválila pronájem obecního bytu
D2 – I. kategorie, v ulici Sladovní č.p.
1309, Kojetín, slečně Ivaně Drapové,
- souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 1/03 - se změnou rozpočtu
města Kojetín na rok 2003,
- nedala souhlas k podnájmu obecního bytu č. 8, Kuzníkova 1176,
Kojetín a trvá na ukončení užívání
bytu dalšími osobami bez souhlasu
vlastníka v termínu do 30. 9. 2003.
Po této lhůtě bude město záležitost
řešit soudní cestou,
- souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku parc. č. 119
– ost. plocha v k.ú. Kovalovice
u Kojetína,
- nesouhlasila s pronájmem části
pozemku parc. č. 5770/1 ost. plocha v k.ú. Kojetín, Masarykovo náměstí, za účelem umístění informační tabule,
- schválila vyřazení bytu č. 2, Padlých hrdinů 975, Kojetín, z bytového
fondu,
- schválila návrh vedoucí Hospodářské správy objektu Polikliniky Kojetín na změnu koeficientů pro výpo-

čet záloh na služby spojené
s užíváním nebytových prostor
v objektu Polikliniky Kojetín – dodávka tepla a TUV a úklid nebytových
prostor s účinností od 1. 7. 2003,
- schválila změny platů ředitelům škol
a školských zařízení zřizovaných
Městem Kojetín k 1. 7. 2003,
- stanovila počet zaměstnanců, zabezpečujících stravování „cizích
strávníků“ ve Školní jídelně Kojetín,
příspěvkové organizace, s účinností
od 1. 7. 2003. Pro tyto pracovníky
byl stanoven přepočtený pracovní
úvazek ve výši 1,3,
- schválila rozpočtové opatření - navýšení příspěvku na činnost Městského domu dětí a mládeže Kojetín na
rok 2003 o 10.000,- Kč, v souvislosti s pořádáním akce „Ukončení
školního roku“,
- uložila odboru MIM:
➤ provést důkladnou pasportizaci
dětských hřišť na území města Kojetín a místních částí (umístění, počet, vlastník),
➤ provést revizi technického stavu
dětských hřišť
➤ zajistit odstranění nebezpečných
(zchátralých) prvků,
➤ na sídlišti „Sever“ za domy č.p.
461, 339 zajistit podepření dřevin,
➤ zajistit odstranění nefunkčních,
polámaných a zrezivělých sušáků na
prádlo,
➤ zabezpečit v ulici Svat. Čecha dosazení živého plotu, doplnění zábradlí v místech, kde je přerušeno a osazení speciální úpravou proti přelézání, ostříhání živého plotu
- zrušila usnesení rady města ze dne
19. 12. 2002 číslo R 59/12-02,
- schválila jako zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci
Základní školy náměstí Míru Kojetín
(rok 2003) Ing. Pavla Olšovského,
Kroměříž,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo
č. 01/2003 mezi Městem Kojetín a
Ing. Pavlem Olšovským, Kroměříž,
na vypracování kompletní projektové dokumentace na investiční akci
„Rekonstrukce ZŠ náměstí Míru 83,
Kojetín“ za cenu 440.000,- Kč včetně DPH,

- schválila jako zpracovatele projektové dokumentace na obnovu a rekonstrukci Základní školy náměstí
Míru Kojetín (rok 2004) Ing. Pavla
Olšovského, Kroměříž,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo
č. 02/2003 mezi Městem Kojetín
a Ing. Pavlem Olšovským, Kroměříž
na vypracování kompletní projektové dokumentace na investiční akci
„Obnova a rekonstrukce ZŠ náměstí Míru 83, Kojetín“ za cenu
405.000,- Kč včetně DPH,
- schválila, na základě výsledku výběrového řízení, jako dodavatele investiční akce „Sběrový dvůr pro třídění odpadu Kojetín“ firmu Technis
Kojetín spol. s r. o., Kojetín,
- schválila, na základě výsledku výběrového řízení, dodavatele investiční akce „Rekonstrukce ZŠ Kojetín“ firmu Manďák a.s., Kroměříž
- schválila darování 2 kusů plechových skříní TJ Sokol Kojetín, oddílu
stolního tenisu, v pořizovací hodnotě 1.059, 26 Kč
- schválila podnájem restaurace na
koupališti v Kojetíně panu Ladislavu
Polákovi ml., bytem Kojetín, Kojetín I – Město, Závodí 430, za stejných podmínek jako nájemci firmě
HG STYLE Kojetín.
Další zasedání Rady města se
uskutečnilo dne 17. 6. 2003, po
jednání zastupitelstva města. Na
tomto jednání se zabývala následující problematikou:
- schválila pronájem nebytových prostor – dílny o výměře cca 40 m2 ve
dvorní části areálu Polikliniky Kojetín, panu Miroslavu Doleželovi - na
dobu určitou do 31. března 2004,
- schválila s účinností od 1. 6. 2003
změnu přílohy č. 4 a č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním záměru
směny pozemků v ZE:
původ parcel PK
p. č. 3034 o výměře 2291 m2
p. č. 3038 o výměře 4611 m2
p. č. 3059 o výměře 1680 m2
p. č. 3145 o výměře 16724 m2

p. č. 1897 o výměře 5136 m2
p. č. 1817 o výměře 11779 m2 v k.
ú. Kojetín, dle výběru,
za pozemky v ZE, původ parcel PK
p. č. 6757 o výměře 8319 m2
p. č. 6758 o výměře 8319 m2
p. č. 6759 o výměře 8319 m2 v k.
ú. Kojetín,
- zrušila na základě žádosti pronájem
obecních bytů I. kategorie v ul. Sladovní č.p. 1309, Kojetín, Kojetín I
– Město
➤ A3 o velikosti 3+KK panu Romanu Hrůzovi
➤ A8 o velikosti 3+KK paní Janě
Dočkalové
➤ E2 o velikosti 2+KK panu Vítu
Glacnerovi,
- schválila pronájem obecních bytů
I. kategorie v ul. Sladovní č.p. 1309,
Kojetín, Kojetín I – Město
➤ A3 o velikosti 3+KK budoucím
nájemcům v pořadí:
1. paní Kateřina Kvapilová
2. paní Petra Filipková
➤ A8 o velikosti 3+KK budoucím
nájemcům v pořadí:
1. pan Tomáš Hejtmánek
2. pan Marek Parák
➤ E2 o velikosti 2+KK budoucím
nájemcům v pořadí:
1. paní Simona Haničáková
2. pan Mojmír Zlámal
- náhradníka na pronájem obecního
bytu I. kategorie v ul. Sladovní č.p.
1309, Kojetín I – Město:
➤ pana Stanislava Rodryče
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou Technis Kojetín spol. s r.o., na akci „Sběrový dvůr pro třídění odpadu Kojetín, zařazené do programu SAPARD,
za cenu 2.622.176,- Kč včetně
DPH,
- schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na stavební úpravy
Školní jídelny v Kojetíně, uzavřené
mezi Městem Kojetín a firmou DOSaP s.r.o., Přerov,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou Manďák a. s., Kroměříž, na akci „Rekonstrukce ZŠ Kojetín“, za cenu
14.979.826,- Kč včetně DPH.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Výsledky referenda o vstupu ČR do EU v Kojetíně
Okrsek 1: Nádražní, náměstí Republiky, Rumunská, Kuzníkova, Dudíkova, Padlých hrdinů - účast
44,9%, ANO 73,9%.
Okrsek 2: Tyršova, Družstevní, Pořadí, Křenovská, Vyškovská, náměstí
Svobody, náměstí Míru, Palackého,
Husova - účast 45,4%, ANO 78,2%.

Okrsek 3: Nová, Ztracená, Kroměřížská, Růžová, Blanská, Komenského náměstí - účast 55,9%, ANO
78,1%.
Okrsek 4: Sladovní, Jana Peštuky
- účast 49%, ANO 76,5%.
Okrsek 5: Masarykovo náměstí, náměstí Dr. E. Beneše, Příční, Tržní ná-

městí, Olomoucká, Stružní, Mlýnská,
Závodí, Podvalí, Zahradní, Přerovská, Samota, Včelín - účast 44,3%,
ANO 80,7%.
Okrsek 6: Jiráskova, Dvořákova,
Svatopluka Čecha, Hanusíkova, 6.
května, Tvorovská, Polní, Čsl. Legií,
Marie Gardavské, Chytilova, Havlíč-
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kova, Bří Šmejdovců, Stan. Masara,
Sadová - účast 42,6%, ANO 78,8%.
Okrsek 7: Kojetín II – Popůvky účast 50%, ANO 68,4%.
Okrsek 8: Kojetín III – Kovalovice
- účast 42,7%, ANO 69,1%.
Kojetín celkem - účast 46,64%,
ANO 77,2%.
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Z jednání Zastupitelstva města
Již k 7. zasedání v tomto volebním
období se sešlo dne 15. června 2003
v sále Informačního a vzdělávacího
centra Zastupitelstvo města Kojetín.
V úvodní části jednání schválilo zastupitelstvo uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši
50.000,- Kč mezi Městem Kojetín
a Římskokatolickou farností Kojetín,
na opravu varhan umístěných
v kostele „Nanebevzetí Panny Marie“. Město se tak rozhodlo podpořit rozsáhlou opravu varhan, která je
vzhledem k finanční náročnosti rozdělena do tří etap. První etapa byla
zahájena již v loňském roce, dokončení je plánováno na rok 2004. Celkové náklady na opravu varhan jsou
odhadovány na 380 tisíc Kč. V další
části jednání se zastupitelstvo zabývalo finančními a majetkovými zále-

žitostmi. Schválilo změnu rozpočtu
na rok 2003 – rozpočtové opatření
č. 1/03. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k navýšení původního
rozpočtu ze 125 milionů Kč na 170
milionů Kč. Změna rozpočtu zahrnuje především dotace do školství,
na vybavení interiéru informačního
a vzdělávacího centra, na rekonstrukci Základní školy nám. Míru a vybudování sběrového dvora pro třídění
odpadů. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. st. 239 zast. plocha o výměře 133 m2 a p. č. 240
zahrada o výměře 195 m 2 v k.ú.
Kovalovice u Kojetína za symbolickou 1,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí oddílu TJ Sokol Kovalovice. Schválilo
rovněž prodej pozemku parc. č.
212/6 ost. plocha, o výměře 373

m2, v k.ú. Kovalovice u Kojetína,
manželům Josefu a Boženě Petříkovým za 10,-Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti a úhradu podílu za vyhotovení
geometrického plánu. Zastupitelstvo
v rámci dořešení vlastnických vztahů k pozemkům pod budovami, jež
jsou v majetku města, schválilo odkoupení pozemků pod budovou
Domu s pečovatelskou službou na
ulici St. Masara od firmy EASTERN
SUGAR ČR, cukrovar Němčice nad
Hanou za cenu 124.064,- Kč.
Současně s projednáváním návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 3/
2003, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby
a k ochraně před hlukem a vibracemi, projednalo zastupitelstvo města

také petici občanů za omezení provozu nočních podniků na nám. Dr.
E.Beneše a zavedení a dodržování
nočního klidu.
Výše uvedená obecně závazná vyhláška, která nabývá účinnosti dne
4. 7. 2003, upravuje mimo jiné
i podmínky provozování hostinských
zařízení na území města, což ve svém
důsledku řeší i problematiku obsaženou v petici. Zastupitelstvo na tomto zasedání vydalo ještě další dvě
obecně závazné vyhlášky - č. 4/
2003, o udržování čistoty veřejných
prostranství a k ochraně veřejné zeleně a č. 5/2003, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku při chovu a držení domácích zvířat. Úplné znění těchto vyhlášek je
publikováno na dalších stránkách
zpravodaje.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Informace pro občany
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2003
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a k ochraně před hlukem a vibracemi
Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 17. 6. 2003, podle § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a),b) a d) uvedeného
zákona a podle § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem OZV je zabezpečit místní záležitosti veřejného pořádku při pořádání
veřejných produkcí hudby a zajistit ochranu před hlukem a vibracemi.
Čl. 2
Základní pojmy
(1) Noční doba je čas od 22:00 do 6:00 hodin.
(2) Veřejnou produkcí hudby se pro účely této OZV rozumí produkce živé
i reprodukované hudby – taneční zábavy, plesy, diskotéky apod. na veřejně
přístupném místě.
Čl. 3
Omezující opatření k zabezpečení veřejného pořádku na celém území města Kojetína včetně jeho místních částí
(1) Veřejné produkce hudby lze pořádat v noční době do 24.00 hod. V pátek,
v sobotu a ve dnech před dny, které jsou svátky1), lze veřejné produkce
hudby konat v noční době do 3.00 hod. následujícího dne.
(2) Provozní doba hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven
služeb může být stanovena provozovnou pouze v rozsahu: v pátek, sobotu
a ve dnech před dny,které jsou svátky od 8.00 do 3.00 hod.následujícího
dne, v ostatních dnech od 8.00 do 24.00 hod.
(3) Provozní doba venkovních zařízení sloužících k poskytování hostinských
služeb, jako je zahradní restaurace, předzahrádka, prodejní stánek
s posezením apod. může být provozovnou stanovena v rozsahu: v pátek,
sobotu a ve dnech před dny, které jsou svátky od 8.00 do 23.00 hod.,
v ostatních dnech od 8.00 do 22.00 hod.
Čl. 4
Výjimky
(1) Z ustanovení Čl. 3 odst. 1), 2) a 3) této OZV může na písemnou žádost
udělit výjimku Městský úřad Kojetín.
(2) Výjimku lze udělit především na konkrétní akci celoměstského charakte-

ru – např. hody, ukončení roku apod.
(3) Výjimka z ustanovení Čl. 3 odst. 2) této OZV může být na základě písemné žádosti udělena maximálně na časové období nepřesahující jeden
rok (např. k zajištění občerstvení v ranních hodinách).
(4) Žadatel o výjimku v žádosti uvede:
a) jméno, příjmení a bydliště nebo název, IČO a sídlo provozovatele nebo
pořadatele,
b) přesné označení činnosti, dobu a místo konání, určení odpovědné osoby
pořadatele, druh hudební produkce a jejího provozovatele,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) způsob zajištění pořadatelské služby,
e) stručné zdůvodnění žádosti o výjimku.
Čl. 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto OZV bude postihováno podle platných právních předpisů.2)
Čl. 6
Účinnost
Tato OZV nabývá účinnosti dnem 4. 7. 2003.
Ing. Mojmír Haupt, starosta města
Ing. Jiří Šírek, místostarosta města
____________________________
vysvětlivky:
1) § 1 a § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
2) § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003
o udržování čistoty veřejných prostranství a k ochraně veřejné
zeleně
Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 17.6.2003, v souladu s ustanovením § 10, písmena a) c) d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/
200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle §
96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
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Informace pro občany
OZV stanoví povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání při užívání veřejného prostranství 1) a k ochraně
veřejné zeleně 2) na území města Kojetín.
Čl. 2
Povinnosti
(1) V zájmu zajištění čistoty veřejných prostranství a ochrany veřejné zeleně
je povinností fyzických osob, osob právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání zdržet se na území města Kojetín následujících činností:
a) vylepování plakátů, soukromých oznámení, inzerátů apod. mimo povolená informační, reklamní a propagační zařízení; pokud se nejedná o zařízení
3) vztahuje se omezení jen na nemovitosti a movité věci ve vlastnictví Města
Kojetín
b) jakéhokoliv poškozování veřejné zeleně a to např.
- vjíždět vozidly na plochy veřejné zeleně a parkovat na nich,
- provádět jakékoliv úpravy výsadby a výsadbu dřevin bez souhlasu majitele
pozemku,
- trhat květiny, sbírat plody z dřevin s výjimkou majitele příp. nájemce pozemku, na kterém se květiny či dřeviny nacházejí.
(2) Vlastník informačních, reklamních a propagačních zařízení je povinen
tato zařízení udržovat čistá a v řádném stavu tak, aby informačním, reklamním nebo propagačním zařízením nebo materiálem z něho nebylo znečišťováno veřejné prostranství.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
(1) Porušení této OZV bude postihováno podle platných předpisů 4).
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této OZV se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/1998,
o udržování čistoty ve městě Kojetíně ze dne 30.6.1998.
Čl. 5
Tato OZV nabývá účinnosti 4. 7. 2003
Ing. Jiří Šírek, místostarosta města
Ing. Mojmír Haupt, starosta města
____________________________
vysvětlivky:
1) § 34 zákona č. 128/2000, o obcích
2) § 3 odst. 3) vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/
1992 Sb., o zápisech a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších přepisů
3) § 71 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
4) § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 58 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení)

místě, zejména, jejich vedení, přenášení (mimo přenášení v uzavřené schránce) apod.
Čl. 3
Povinnosti a omezení držitelů domácích zvířat
(1) Držiteli domácího zvířete je zakázáno na veřejném prostranství 1),
v současně zastavěném území 4) města Kojetín:
vodění domácích zvířat na dětská hřiště, sportoviště, pískoviště, koupaliště
a hřbitovy
vodění psů bez vodítka
(2) Držitel domácího zvířete je povinen na veřejném prostranství, v současně
zastavěném území města Kojetín:
zamezit pohybu domácích zvířat bez doprovodu
domácí zvíře opatřit náhubkem vždy, vyžaduje-li to chování zvířete
odstranit neprodleně nečistoty (exkrementy apod.) způsobené domácím
zvířetem na veřejném prostranství a zajistit,aby bylo s těmito nečistotami
naloženo hygienicky nezávadným způsobem.
(3) Povinnost uvedená v odst. (1), písm. a) a odst. (2), písm. b) se nevztahuje na osoby nevidomé.
(4) Povinnosti uvedené v odst. (1), se nevztahují na osoby, provázející psy
při plnění povinností, podle zvláštního předpisu 5)
Čl. 4
Sankce
Porušení povinností stanovených touto OZV bude postihováno podle platných předpisů. 6)
Čl. 5
Účinnost
Tato OZV nabývá účinnosti dnem 4. 7. 2003.
Ing. Jiří Šírek, místostarosta města
Ing. Mojmír Haupt, starosta města
——————————————
vysvětlivky:
1) § 34 zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů
3) § 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů
4) §139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
5) zákon č. 283/1991 Sb. o policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
6) zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
a § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2003
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při chovu
a držení domácích zvířat
Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 17.6.2003, v souladu s ustanovením § 10 písm. a), c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem OZV je zajistit veřejný pořádek, ochranu bezpečnosti, zdraví, majetku a zajistit udržování čistoty veřejných prostranství 1), v souvislosti s chovem
a držením domácích zvířat.
Čl. 2
Základní pojmy.
Pro účely této OZV se domácími zvířaty rozumí hospodářská zvířata 2)
a zvířata v zájmovém chovu 3).
Držitelem domácího zvířete se pro účely této OZV rozumí osoba, která
domácí zvíře vlastní, osoba, které bylo zvíře majitelem svěřeno nebo osoba,
která zvíře doprovází při pohybu na veřejném prostranství.
Za vodění domácích zvířat se považuje veškerá jejich přítomnost na určitém
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Nebuďme lhostejní
vyšetřovaný na svobodě a nic mu nebrání organizovat a provádět podobné lumpárny dál.
Proto se na Vás obracím s výzvou, nebuďme lhostejní k potulujícím se
partám „dětí“, neotáčejme se na druhou stranu, když vidíme nepravosti,
nemějme strach upozornit na vandalství a bezohledné chování některých
spoluobčanů a návštěvníků Kojetína, všímejme si dění a pokud nemáme
sílu a nebo odvahu zasáhnout a sjednat nápravu, alespoň upozorněme
buď městskou policii nebo Policii ČR.

Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech nás překvapily skutky, které jsme znali do té doby
pouze z akčních filmů a detektivních románů. Jedná se o dva případy
přepadení a oloupení starších osamělých žen, občanek Kojetína. Oba
případy se staly v podstatě za bílého dne a bohužel při jednom z nich
došlo k poměrně těžkému ublížení na zdraví.
Pro obě ženy znamenal bezohledný a nečekaný útok určitě obrovský
šok. Pro nás pro všechny je ovšem nemenší šok zjištění Policie ČR, která
pachatele obou přepadení zjistila a usvědčila, že pachatelé jsou ještě děti.
Jedná se o čtyřčlenný „gang“ - tří nezletilých (dvou hochů a jedné dívky)
a jejich mladistvého vůdce z Chropyně. Za to, co spáchali, nese trestní
odpovědnost právě pouze tento ani ne osmnáctiletý mladík, který je ovšem

Zkrátka NEBUĎME LHOSTEJNÍ !
Ing. Mojmír Haupt
starosta města

Riziko a prevence zánětu žil při cestování letadlem
Každý rok se zvyšuje počet lidí
cestujících letadlem na dlouhé vzdálenosti. Poměrně velkou část z nich
tvoří starší lidé a ti, kteří se léčí
se žilami dolních končetin. Lékaři se
po příletu často setkávají s případy
zánětů žil nejen povrchových, ale
především žil hlubokých. Rizikové
je zejména dlouhé sezení ve stísněných podmínkách tzv. „turistické
třídy“ během dálkových letů. Možnost
vzniku zánětu hlubokého žilního systému dolních končetin je dosti vysoká, pohybuje se
do 20 %. Samozřejmě většímu riziku jsou vystaveni lidé, kteří mají křečové žíly. Při těchto dlouhých zaoceánských letech cestující trpí nedostatkem pohybu, jsou nuceni sedět v neměnné bezpečnostní poloze se spuštěnými končetinami, kde
okraj sedadla stlačuje cévy dolních končetin
a nepříjemně působí na žilní oběh. Během cesty

je obvyklý zvýšený příjem kávy a alkoholu, naopak je snížený příjem minerálek, džusů a čaje.
V kabině letadla je nízká vlhkost vzduchu a nižší
tlak. Toto jsou faktory, které vedou ke zpomalenému toku krve v žilách dolních končetin.Krev se
v dolních končetinách hromadí, kolem kotníků
a v lýtkách dochází ke vzniku otoků.Tím, že krev
jako by houstne, mohou zde vznikat drobné či větší
krevní sraženiny- tromby. Při změně polohy může
dojít k uvolnění této krevní sraženiny, která se pak
pohybuje v žilním řečišti a může se dostat do životně důležitých orgánů jako jsou srdce, plíce
a mozek. A zde může způsobit cestujícímu ohrožení zdraví a života -trombozu.
Jednoznačnou prevencí vzniku cestovní trombozy je opakovaný krátký pohyb během cesty –
natažení končetin,cvičení v kotnících,výstupy na
špičky a krátkodobá chůze v uličce mezi sedadly.
Měl by být dostatečný přísun vhodných tekutin –
neperlivé minerální vody, čaje. Je třeba se vyva-

rovat léků na spaní a na zklidnění.Cestující, kteří
mají křečové žíly, prodělali opakované záněty žil,
mívají při delším sezení či stání otoky dolních končetin a mají věk nad 40 let, by měli před takovým
dlouhým letem navštívit lékaře. Osoby, u kterých
je riziko vzniku cestovní trombosy vysoké, by měly
preventivně užívat léky na posílení žilního systému – venotonika, alespoň týden před plánovaným letem a pro let si vzít kompresivní punčochy. Kombinace venotonik a kompresivních punčoch výrazně snižuje otok dolních končetin a riziko vzniku žilní trombozy a zlepšuje tak komfort
cestování letadlem.
Dodržení jednoduchých pravidel v péči o dolní
končetiny nepřipraví cestujícího o dobrý pocit
z komfortního a rychlého cestování letadlem a po
příletu se nebude muset dlouhodobě léčit se zánětem žil.
MUDr. Pavel Matoušek
Centrum žilní chirurgie Kojetín

KALENDÁRIUM – ČERVENEC, SRPEN 2003
❉ 1.červenec
Vydáno Obnovené zřízení zemské pro Moravu (1628). (375 let)
❉ 4. červenec
Zemřela Amálie Mánesová, česká malířka, dcera Antonína Mánesa, jež se
věnovala převážně krajinářství (1883). (120 let)
❉ 10. červenec
Zemřel Mikoláš Aleš, český malíř, kreslíř, ilustrátor, jedna ze zakladatelských
postav českého moderního umění. (1913). (90 let).
❉ 17. červenec
Bolševici popravili posledního ruského cara Mikuláše II. Romanova s celou
jeho rodinou (1918). (85 let)
❉ 19. červenec
Narodil se Jakub Eberle, český barokní sochař a řezbář (1718). (285 let)
❉ 23. červenec
Zemřel Antonín Mánes, otec Josefa Mánesa, český malíř a kreslíř, zejména
autor romantických krajin (1843). (160 let)
❉ 26. červenec
Byly vydány tzv. anenské dekrety, jimiž byl rozpuštěn český zemský sněm
(1913). (90 let)
❉ 31. červenec
Narodil se Erich Heckel, německý expresionistický malíř, jeden ze zakladatelů skupiny Die Brücke (1883). (120 let)
❉ 8. srpen
Narodil se Charles Bulfinch, americký architekt, propagátor tzv. novoang-

lické architektury (1763). (240 let)
❉ 12.srpen
Zemřel Leoš Janáček, moravský hudební skladatel, jedna z nejvýznamnějších
osobností evropské hudby 20. století (1928). (75 let)
❉ 21. srpen
Narodil se korunní princ Rudolf, jediný syn císaře Františka Josefa I. (1858).
(145 let)
❉ 23. srpen
Narodil se Dušan Jurkovič, slovenský architekt a urbanista, představitel národního romantismu a secese, jenž se inspiroval lidovou dřevěnou architekturou Slovenska a Valašska (1868). (135 let)
❉ 26. srpen
V bitvě na Moravském poli padl český král Přemysl Otakar II. (1278). (725
let)
❉ 27. srpen
Československá delegace podepsala tzv.Briand – Kellogův pakt, mezinárodní smlouvu zavazující signatáře neřešit spory válkou (1928). (75 let)
❉ 28. srpen
Český král Václav IV. daroval Karlově univerzitě Rotlevův dům, který se stal
sídlem Karlovy koleje (Karolina) (1383). (620 let)
❉ 31. srpen
Narodil se Alexej Alexejevič Brusilov, ruský generál, jako vrchní velitel ruské armády vedl tzv. Brusilovovu ofenzívu proti německo – rakousko – uherskému vojsku v létě 1916 (1853). (150 let)
řez
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Rozhovor s našimi zákonodárci - 2. část
1. Kdy a proč jste vstoupil do
politiky?
V roce 1989, protože jsem se
o ni vždy zajímal.
2. Litoval jste někdy tohoto rozhodnutí, případně měl jste jiné
představy o politickém životě
v ČR?
Jiné neměl, ale udržet si své představy je někdy těžké.
3. Jaké největší problémy má
podle Vašeho názoru volební
obvod, který zastupujete?

V minulém čísle Kojetínského
zpravodaje jsme otiskli rozhovor s poslancem PS PČR Ing.
Pavlem Hönigem a senátorem
PČR Ing. Robertem Kolářem.
V tomto čísle KZ pokračujeme rozhovorem s dalším zákonodárcem zvoleným v našem regionu, poslancem PS PČR panem Miroslavem Kapounem
(ČSSD).
I když se náš rozhovor uskutečnil ještě před referendem
o vstupu ČR do EU, doufám, že
neztratil nic na své aktuálnosti
ani v těchto dnech.

Jsou různé, jiné v Prostějově, jiné
v Přerově. Asi jste se špatně zeptal.
4. Co je potřeba udělat pro to,
aby tyto problémy byly řešeny?
Podle mne je největší problém především nízká mzda. Myslím si, že
kdyby byla úměrná, nezaměstnanost
by se snížila.
5. Co pro Vás znamenala informace, že Olomoucký kraj je jedním z nejhůře postižených regionů v ČR a má z pohledu
EU nejdál k její průměrné úrovni?

Statistiky jsou různé, ale jestliže si
Olomoucký kraj může dovolit umělý
trávník pro své fotbalisty, pak na tom
nebude tak zle. Bude to první takové hřiště u nás.
6. V tisku se v poslední době
objevují zprávy o tom, že deficit státního rozpočtu v příštím
roce by měl dosáhnout hrozivých 190 mld. Kč. Je pro Vás
takový rozpočet přijatelný?

sehnali – snížila by se nezaměstnanost v našem městě.
8. Blíží se referendum o vstupu
ČR do EU. Co byste řekl těm
občanům, kteří se dosud nerozhodli, zda bude pro naši zemi
vstup do EU přínosem?

I ve vašem tisku se objevují zprávy, které nejsou pravdivé.

Hlasujte k uskupení státu, kde jednotlivé země procházely úspěšně
svou minulostí, určitě nám bude lépe.
Jsme Evropané a ostatní státy se od
nás učily. Tím navážu na další otázku.

7. Jak byste zdůvodnili svým voličům, že některým zákonodárcům byly pronajaty lukrativní
byty v centru Prahy?

9. Které tři Čechy z historie
i současnosti pokládáte za největší přínos pro naši státnost
a její rozvoj?

Stát převzal naprosto zdevastovaný dům v Nerudově ulici, který po
opravě za 250 mil. Kč má hodnotu
1 miliardu Kč. Dům zůstává
v majetku státu, to je podle mě dobře, stát jej může kdykoliv prodat.
Pro mne to osobně znamená 2 hodiny ušetřeného času, který strávím
při dopravě z Černého mostu. Dojíždím tak do středu Prahy již 9 roků,
mimo jiné je to čas pro občana
z Kojetína k dojetí do Brna. Myslím,
kdyby byli všichni ochotni dojíždět
takto za prací – a v Brně by ji určitě

Svatopluk (pozvání Cyrila a Metoděje), Karel IV., Masaryk.
10. Pokud by Vás navštívila zahraniční návštěva, na která místa v našem regionu byste ji zavedl?
Do kaple v Tovačově, nebo rezervace Pomoraví.
Pane poslance, děkuji Vám za
rozhovor.
Otázky: Ing. J. Šírek

Anketa
Otázka: „Jak si představujete ideální dovolenou?“
1. Někde v lese. Já jsem lesní typ.

4. Někde v přírodě. Hezky je u nás
i v zahraničí. Když neprší - všude
je krásně. Jakou si dovolenou uděláme, takovou ji máme.

2. Chtěl bych jet třeba do Itálie.

5. Já bych chtěl do Řecka - je tam
teplo, není tam zima, je tam akorát.

3. Já bych chtěl jet do Chorvatska
- je tam ideální počasí, moc tam
neprší a je tam pěkná voda.
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6. Já bych chtěl jet se svými trenéry někam na soustředění, kde by
bylo hřiště a hory.
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Anketa
Otázka: „Jak si představujete ideální dovolenou?“
7. Já bych chtěl jet, kde je vedro,
třeba na Havaj. Prostě tam, kde je
hodně slunce.

13. Moc hezkou. Stačilo by mi Slovensko - termální koupaliště.

8. Ideální dovolenou? Já jsem už
starší - tady v parku na lavičce odpočívat.

14. Tak, aby se měl člověk dobře,
nemusel nic dělat a nemusel nic
platit.

9. Představuji si sluníčko, moře,

15. S ideálním počasím.

klid a odpočinek.

10. Mám projetou celou Evropu

16. Dobré počasí na turistiku.

i zámoří. Pořád cestuji. Teď jsem
přijel z Bzence, byl jsem v Moravském Písku a Břeclavi. Zítra pojedu do Žďáru nad Sázavou a Havlíčkova Brodu. Pořád cestuji. Mám
rád koně, tak na výstavy a veletrhy.

11. Ideální dovolenou si představuji jako kombinaci poznávacího
zájezdu se zájezdem odpočinkovým. Líbilo by se mi takové Řecko, kdy jeden den bych mohla putovat po antických památkách
a druhý den odpoččívat u moře.

17. Ideální dovolená by měla být
s pěkným počasím a s tím koho
mám rád.

18. Někde u moře a s přítelkyní.
Odpočívat a klid.

12. Někde u moře.

Otázky a foto: Hana Svačinová
a Jana Dvořáková
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Charita Kojetín

V úterý 17. června 2003 byl v Domě sv. Josefa
na Komenského náměstí slavnostně otevřen
a vysvěcen Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. Všechny přítomné přívítala ředitelka
kojetínské Charity paní Helena Gračková.
Denní stacionář bude k dispozici seniorům nejen z Kojetína denně od 6.30 do 16.00 hodin.
Klienti mohou užívat toto zařízení za minimální
poplatek.
V tento den byly pro veřejnost otevřeny obě budovy a všechny prostory kojetínské Charity.

Foto: Hana Svačinová
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Mistrovství Moravy mladých hasičů v požárním sportu
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Foto: Hana Svačinová, archiv SDH Kojetín

MěDDM Kojetín - Exkluzivní zájezd na Hawaiské ostrovy
Kojetínské koupaliště v neděli 8. června 2003

Foto: Ing. J. Šírek
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Mateřská škola Kojetín
Jaký byl školní rok 2002/2003 v MŠ Kojetín
Při práci s dětmi plyne čaj jako voda a ani jsme se nenadáli a už je tady
ohlédnutí za uplynulým školním rokem.
Jaký byl? Pro děti určitě radostný a veselý. O to se postaraly pedagogické
pracovnice, které začaly pracovat podle vlastního projektu „Hrou a pohybem ke zdraví“. Je to program, který vybízí k tomu, aby ve třídě vládla
pohoda a klid. Vychází z nového „Rámcového programu pro předškolní
vzdělání“. Myslíme, že jsme zvolily vhodné uspořádání aktivit v souladu
s biorytmem, zvláštnostmi a potřebami dětí. Běžnou náplň činnosti v MŠ
doplňuje výuka anglického jazyka, výtvarný a pěvecký kroužek, logopedická péče pro děti s vadami řeči a hrátky s hlínou v keramice.
Rozvoj osobnosti formujeme pohybem při cvičení v sokolovně, pravidelnými vycházkami do přírody a za poznáváním vzdálenějšího okolí našeho
města.
O tom, jak jsou děti šikovné, se mohli rodiče i veřejnost přesvědčit na
přehlídce „Mateřinky v pohybu“ v Přerově a při veřejném vystoupení na
střelnici a také na olympiádě dětí předškolního věku, která se konala v květnu
na sokolovně. V ozdravném programu naší MŠ najdete saunování a rehabilitační cvičení, otužování, péči o duševní hygienu, pohybové aktivity, pitný režim, každodenní přísun ovoce a zeleniny. Velký podíl na snížení nemocnosti dětí mají čističky vzduchu v odděleních pro nejmenší děti.
Radost rozdávaly i děti „zpěváci“. Přichystaly vánoční vystoupení na radnici s předáním dárků, které děti samy vyrobily. Když děti kromě slov radosti, pochval a uznání dostaly také drobnou sladkost, oboustranná milá atmosféra se ještě více upevnila. Pro velký úspěch starosta města požádal
o vystoupení na setkání podnikatelů.
Ke dni matek paní učitelky s dětmi přichystaly pásmo písniček a veršů
nejen pro své maminky, ale také pro babičky z DPS.
Ještě než jsme naposledy zamkly dveře mateřské školy, rozloučily jsme se
v obřadní síni s nejstaršími dětmi – předškoláky, kteří odcházejí po prázdni-

nách do základní školy.
Ne vše se nám ale daří realizovat tak, jak bychom si představovaly. Nejvíce nás „trápí“ školní zahrady, které již zdaleka nevyhovují svým vybavením.
Víme o tom, ale všechno chce čas a hlavně peníze. Pevně doufáme, že se
nám podaří v příštím roce alespoň část záměrů uskutečnit, že se potřebné
finance na jejich realizaci podaří najít.
A co říci na závěr?
„Věříme, že naše děti k nám chodily po celý rok rády a těšíme se, až se
v září opět sejdeme ve třídách Sluníček, Rybiček, Koťátek, Pastelek a Srdíček s novými kamarády.
Ředitelství MŠ

Ilustrační foto

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Zpráva o vycházejících žácích

Škola v přírodě hotel Brano, Malá Morávka

S ukončením školního roku 2002/2003 opouští ZŠ Svatopluka Čecha
54 žáků. Jedná se nejen o 41 žáků devátých tříd a 3 žáky nižších ročníků,
kteří letošním rokem končí povinnou školní docházku, ale i o 10 nadaných
mladších žáků, kteří uspěli v příjímacím řízení na Gymnázium v Kojetíně.
Těší nás a je pro nás vizitkou úspěšné práce, že většina žáků devátých tříd
byla úspěšná u příjímacích pohovorů na střední školy, nebo byla přijata na
střední odborná učiliště již v prvním termínu. Ti méně šťastní si museli
počkat na termín druhý a v současné době dvě děvčata na umístění teprve
čekají.
Všem přejeme hodně úspěchů ve studiu a mnoho radosti v soukromém
životě.
Mgr. Eva Palkovská, výchovná poradkyně

V letošním školním roce se žáci 2. a 3. tříd zúčastnily pobytu ve škole
v přírodě v pěkném prostředí v hotelu Brano na Malé Morávce. Celý pobyt
byl motivován pohádkou, která je tomuto věkovému období dítěte snad
jedna z nejbližších. Je tedy samozřejmé, že nemohla v celotýdenním programu chybět výroba kostýmů na královský ples a volba miss Popelka
a missák princ. Je nutné podotknout, že téměř všechny děti se velmi snažily
při výrobě svých masek a mnohé z nich nás překvapili svými nápady při
závěrečné promenádě masek.
Počasí se k nám chovalo vlídně, a tak jsme mohli každý den plnit a hrát
různé sportovní soutěže a závody, pěkný a slunečný byl rovněž celodenní
výlet do Karlovy Studánky. Zajímavá pro děti byla i pěvecká soutěž, večerní
táborák a stezka odvahy večerním lesem. Ke svým rodičům se vrátily všechny děti zdravé, osvěžené čerstvým vzduchem a v tamějším prostředí i čistou
zdravou vodou. Jako vedoucí celé akce bych ráda poděkovala všem pedagogům, kteří se po celý týden o děti starali, dále všem rodičům – sponzorům i dalším, kteří nás svými dary a dárky zabezpečili při různých soutěžích
co se týče odměn a výher. Děkujeme i vedení školy, které nám umožnilo
tuto akci uskutečnit a podílelo se na její přípravě.
Mgr. Vladimíra Karásková

Škola v přírodě
Ve dnech 29. – 24. 5. 2003 žáci 4. a 5. ročníku prožili velmi pěkný
týden ve škole v přírodě na Václavově.
Pobyt byl motivován celotýdenní hrou „Staň se světošlapákem“.
Týden plný her a soutěží, které byly vždy plněny s nadšením, se opravdu
vydařil ke spokojenosti dětí i všech pedagogických pracovníků. Cestovní
shon byl zmírněn pobytem v krytém bazénu, kam jsme se s našimi cestovateli mohli ukrýt i před nepříznivým počasím a kde jsme také nabírali nové
síly před náročnými cestami.
Závěrem bych chtěla poděkovat jak dětem, tak samozřejmě všem pedagogickým pracovníkům za maximální úsilí při přípravě a za zdárný průběh
celého pobytu.
Za rok, světošlapáci, nashledanou!
Mgr. Eva Palkovská
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Škola v přírodě
Letošní školy v přírodě se 2. – 7.
června zúčastnili žáci 2. – 5. tříd naší
školy. Vybrali jsme si pro svůj pobyt
Horní Lipovou v Jeseníkách, které
přímo vybízejí k turistice a návštěvě
zajímavých lokalit. Tentokrát jsme se
vydali pěšky z Ramzové nba známou
chatu Paprsek a zpět do Ostružné.
Na dalším zajímavém místě –
v jeskyních Na Pomezí – jsme se příjemně zchladili, protože počasí nám
opravdu přálo a rtuť teploměru vystoupila nezvykle vysoko. Prošli jsme
si města Jeseník i Lázně Lipová.
Jinak jsme se věnovali sportovním
hrám, soutěžím všeho druhu i netradičním formám výuky. Soutěžící
mimo diplomů dostávali i drobné
odměny věnované sponzory i SRPŠ
naší školy. I na karneval a diskotéku
zbyla chvilka a děti si mohly dokázat
svoji odvahu na večerní procházce
volnou krajinou i lesem.
Za přípravu všech soutěží i olympiád patří poděkování vyučujícím
i vychovatelkám, ale i personálu Spenzionu, který nás celou dobu opatroval.
Ale protože „všude dobře, doma
nejlépe“, hodně opálení a mírně
unavení jsme se všichni vrátili domů.
I. Panáková

Jaká byla a jaká bude?
Letošní školní rok končí poněkud
netradičně. Jak jistě víte budeme
v prosinci tohoto roku slavit sté výročí od otevření budovy naší školy.
Naši předkové tímto umožnili lepší
podmínky vzdělání širšímu okruhu
dětí z Kojetínska.
Nám kromě obvyklých závěrečných prací spojených s koncem školního roku přibyla i nelehká úloha –
připravit naši školičku na kompletní

rekonstrukci vnitřních prostor včetně všech sítí (vody, elektřiny, atd.).
Nastala operace „Kulový blesk“ známá z české filmové komedie (tam to
však byla procházka růžovým sadem).
Do práce se podle svých sil
a možností zapojili všichni co měli
ruce i nohy v pořádku. Ve spolupráci s městem a dalšími partnery se
totiž podařilo zajistit podmínky pro
provedení všech potřebných úprav
a oprav. Poslední červnový týden již
do uvolněných prostor nastupuje
dodavatelská firma, která jistě naváže na kvalitní práci stavitelů před sto
lety.
Chtěli bychom popřát všem zúčastněným mnoho sil a pevných nervů při zvládání složitostí rekonstrukce a věříme, že budeme moci našim
dětem i učitelům otevřít v září naši
novotou vonící opravenou školičku.
Mrg. Rudolf Pavlíček
ředitel školy

„Seiferos“ zase navštívil
Kojetín
Letové ukázky útočných dravců
mohli shlédnout nejen naši žáci
v Kojetíně. Děti se od pořadatelské
společnosti Seiferos dověděly, jak se
který pták jmenuje, kde se vyskytuje
a čím se živí. Přítomné i kolemjdoucí sokolníci zaujali nejen poutavým
vyprávěním, ale i napodobením lovu
imitací lišky či jiného pronásledovaného zvířete. Žáci si mohli zblízka
prohlédnout a odvážnější i pohladit
největší sovu, výra velkého. Dále viděli raroha velkého, raroha jižního,
sokola loveckého, sokola stěhovavého, orla stepního a jiné dravce.
Podobné akce bývají pro děti velkým
přínosem, protože je podporují
v lásce k přírodě, jejímu poznávání
a ochraně.

PŘÁNÍ HEZKÝCH PRÁZDNIN
Přejeme všem žákům i pracovníkům naší školy
příjemné prožití letních prázdnin.
Využijte léta k načerpání sil do nového školního
roku, aby vám vše vycházelo nejméně tak dobře
jako v tomto právě končícím.
Těšíme se na všechny v nově opravené škole
na začátku nového školního roku 2003 – 2004.
Vedení ZŠ Kojetín, náměstí Míru
- 11 -
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Gymnázium Kojetín
Studenti Gymnázia Kojetín v Berlíně
Ve dnech 28. 5. - 1. 6. 2003 se již počtvrté
zúčastnilo 11 zástupců z řad studentů a 2 členky
pedagogického sboru gymnázia jako pomocníci
organizátorů (tzv. HELFER) Německého ekumenického shromáždění (DEUTSCHER ÖKUMENISCHER KIRCHENTAG), které se koná každé
dva roky v některé z německých metropolí. Tou
letošní bylo hlavní město Německé spolkové republiky – BERLÍN.
První ekumenické shromáždění se konalo roku
1949 v Hannoveru. Od samého počátku je Kirchentag lidovým hnutím „obyčejných“ křesťanů
a nikoli církevních hodnostářů. Lze ho označit za
fórum, jehož se účastní lidé různého původu
a přesvědčení, aby se společně zamysleli nad náboženskými, společenskými a politickými otázkami dnešní doby. Takový záměr může nabýt na
smysluplnosti pouze tehdy, má-li mezinárodní charakter. Každý je vítán. Již každoročně je shromáždění obohaceno přítomností zástupců nejen z celé
Evropy, ale i z Afriky, Ameriky, Blízkého východu a Asie. Pro většinu letošních účastníků byla
vrcholem Kirchentagu účast Dalajlámy.
Program byl velmi pestrý, každý měl možnost
zúčastnit se bohoslužeb, čtení z Bible, přednášek,
rozhovorů, diskuzí na rozmanitá témata a vyjádřit
tak svůj názor. Za mnohá jmenujme např. ŽidéKřesťané-Muslimové, Vzdělání v mezinárodním
kontextu, Blahobyt Evropy a zbytek světa, Migrace, Lidská práva, Mýty 21. století – genetické inženýrství, … Nechyběly výstavy, koncerty, divadelní představení, programy pro mládež.
Letošního ekumenického shromáždění se zúčastnilo kolem 5000 pomocníků, převážně z řad
mládeže. Od ostatních byli k rozeznání díky šátkům, které jsou jejich neodmyslitelnou součástí.
Jejich úkolem bylo být každý den s nadšením
a ochotou k dispozici (bez nároku na finanční
ohodnocení, pouze za stravu a ubytování v jedné
z mnoha místních škol), fungovat jako pořádková
služba, vstupní kontrola, kurýr, kamelot, po sté
položenou otázku (Jak se dostanu tam či onam?
Kde jsou toalety? …) zodpovědět přátelsky
a s úsměvem, jednat vždy taktně a svou skromnou, byť důležitou pomocí přispět k úspěšnému
průběhu celého shromáždění.
Naše skupina působila jako kamelot v centru
dění, v areálu berlínského výstaviště, a náplní naší
práce byla distribuce informací týkajících se programových změn shromáždění. Každý den nám
ovšem zbyl i dostatek volného času a tak jsme si
mohli prožít shromáždění i z perspektivy návštěvníka. Mimoto jsme shlédli mnohé pamětihodnosti Berlína, navštívili četná muzea a galerie, jelikož jsme jako pomocníci organizátorů měli veškeré vstupy zdarma.
Pro naše studenty byla účast na Německém
ekumenickém shromáždění neocenitelným přínosem. Nejen že si mohli ověřit a zdokonalit své
cizojazyčné znalosti, návázat nová přátelství, ale
především naučit se chápat a respektovat i jiné
kultury než svou vlastní a tím předejít tomu, aby
byli jejich postoje formovány z jednostranných

KOJETíN

ideologických či náboženských hledisek.

Kojetínští studenti první v kraji
Mgr. Monika Řezníčková
Učitelka NJ
❖❖❖❖❖❖❖
Dne 3. 4. 2003 se studenti Gymnázia, Kojetín
zúčastnili celostátní fyzikální soutěže Eliga, kterou pořádala Západočeská energetika. Soutěž byla
určena především studentům vyšších ročníků, ale
vrhli se do ní i studenti kvarty a dokonce i dva
studenti primy. Soutěž probíhala způsobem zatím ještě ne příliš obvyklým a to po internetu.
Nejdříve proběhla registrace soutěžních dvojic
a po té následovala tři kola zaměřená na teorii,
příklady i zkušenosti z praxe. Vyhodnocení soutěže proběhlo pak na začátku června. Naše škola
se celkově umístila na velmi pěkném 7. místě. Nejúspěšnější byly dvojice Vratislav Pech + Marek
Kyselý a Martin Hás + Jiří Pavlík (oktáva). Náš
dík patří všem nadšeným účastníkům, tedy i M.
Borovičkovi a M. Oralovi (prima), R. Petrovi, D.
Koplíkovi, D. Pochylové, K. Zajacové, J. Hlavačkovi a Z. Poláchovi (kvarta), T. Kollárikovi a M.
Rumplíkovi (sexta), J. Zamazalové a A. Lejsové
(oktáva), V. Třetinové a G. Nagyové (4. ročník).
Iveta Krahulcová
vyučující fyziky
❖❖❖❖❖❖❖
Dne 4. 6. 2003 se konala na IVS Technik Přerov, Optiky č. 16 Malá chemická olympiáda určená studentům, kteří se začínají učit chemii
a navštěvují sekundu, případně tercii gymnázií
nebo 8. třídu ZŠ.
V letošním roce se jí zúčastnilo 31 studentů z 11
škol regionu Přerov.
Naše škola se již tradičně této soutěže zúčastňuje. Nejprve jsme tuto soutěž obsazovali v okrese
Prostějov a od loňského roku vznikla skupina nadšených pedagogů vedených metodičkou Hankou
Dostálovou z Přerova a soutěž začala probíhat
i zde. O tom, že naši studenti chemii umí, svědčí
i fakt, že jsme ji letos opakovaně vyhráli.
Do soutěže mohou být navrženi studenti, kteří
ještě neabsolvovali žádnou chemickou olympiádu.
Z naší školy to letos byli Ondřej Vožda, Magdalena Frýbortová a Denisa Kořínková,
všichni z tercie Gymnázia Kojetín.
S patřičným náskokem bodů soutěž vyhrál Ondřej Vožda, druhé místo obsadila Magdaléna Frýbortová a
na krásném 6. místě skončila z 31
soutěžících i Denisa Kořínková. Všem
třem studentům blahopřeji a děkuji za
krásnou reprezentaci v této soutěži.
Přeji pohodové, ve zdraví prožité
prázdniny, hezké počasí, odpočinek
a získaní energii do dalšího studia.
Vladimíra Vránová
učitelka chemie a biologie
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V březnu tohoto roku vyhlásilo sdružení dětí
a mládeže ČR Kruh ve spolupráci s Informačním
centrem Evropské unie v Praze soutěž Tisíc otázek a odpovědí o Evropské unii.
Cílem projektu je zapojit středoškolskou mládež do celonárodní diskuse o vstupu České republiky do Evropské unie a napomoci
k objektivnější informovanosti mladých lidí i široké veřejnosti o tomto dnes tolik aktuálním tématu. Základním úkolem pětadvacetičlenných studentských družstev bylo vypracovat seznam otázek, které pokládají dospělí z jejich okolí a o kterých se domnívají, že souvisejí se vstupem ČR do
Evropské unie. Vyslovené otázky museli poté
správně zařadit do některé z jedenadvaceti oblastí (od zemědělství přes sociální problematiku až
po daňovou politiku) a pokusit se nalézt správné
odpovědi. Každý ze soutěžících týmů takto zpracoval několik stovek dotazů a pomohl tím vytvořit
zatím největší databanku otázek a odpovědí občanů ČR spojených se vstupem do EU.
V rámci celé republiky se přihlásilo 48 družstev, mezi nimiž nechyběl tým Gymnázia, Kojetín, S. Čecha 683 ve složení: Tomáš Beránek
a Veronika Hrdá (vedoucí a zástupce vedoucího),
Tomáš Hruda, Jiří Herodek, Adam Bosák, Ondřej Polák, Lucie Botková, Marcela Župková, Kateřina Zgodová, Iveta Kyselá, Magda Kalinayová,
Markéta Páleníková, Tereza Pechová, Kateřina
Koláčková, Libuše Sedláčková, Hana Jurtíková,
Veronika Oplocká, Andrea Šebestová, Michaela
Dostálová, Vendula Kubíková, Michaela Hrušková, Kateřina Balatková, Zdeněk Opravil, Alena
Seifertová a Jana Švarcová (další soutěžící).
Družstvo kojetínského gymnázia vypracovalo
zadání nejlépe z Olomouckého kraje a vyhrálo
cenu – týdenní studijní cestu do Španělska. Přijetí
v zahraničí bude mít reciproční charakter, tedy naši
studenti přijmou v září skupinu ze španělské střední školy. Navázané kontakty a výměna zkušeností
mezi studenty členské a kandidátské země EU
udělají tečku za první částí celého projektu a jistě
pozitivně ovlivní vývoj budoucí rozšířené Evropské unie.
Mgr. Jaromír Růžička
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Setkání nejlepších žáků kojetínských škol se starostou města

Starosta města a předseda KPOZ

...za Gymnázium Kojetín

...za ZŠ nám. Míru Kojetín

...za ZŠ Sv. Čecha Kojetín

...za Zvláštní školu Kojetín

...za Základní uměleckou školu Kojetín

A koncert v místním divadle mohl začít…
Spolupráce s místní školou a městečkem Frosinone se uskutečnila díky p. Radce Králové-Nardozzi, která pochází z Rýmařova a již 9 let žije
v Itálii.Je rodinnou přítelkyní vedoucí pěveckého
souboru.
Sál místního divadla se velmi rychle zaplnil dětmi z místní školy a i ostatními obyvateli města.
Vzhledem k repertoáru souboru, který je rozmanitý, se u některých písniček přidali i diváci
v sále.
V závěru koncertu promluvil starosta města
a poděkoval oběma pěveckým souborům, dirigentovi – Yvetě Gorčíkové a také vedoucí – Zuzaně
Zifčákové.
O doprovod na klávesy se postarala Zuzana Zifčáková a také náš mladý začínající klávesista Filip Čipčala.
Po koncertě jsme se přesunuli do místní školy
na fantastický oběd.
Náš koncert příští rok na stejném místě byl pro
naše italské přátele již samozřejmostí.
Tak jsme se tedy rozloučili a vyrazili jsme do
místa našeho pobytu, do Santa Maria del Cedro.
Na místo jsme dorazili ve večerních hodinách.
Celý týden probíhal v naprosté pohodě a všichni
jsme užívali slunce, moře a také zpěvu.
Během pobytu jsme podnikli dva výlety do ma-

lých historických měst Diamonte a Scalea. Nemohli jsme samozřejmě vynechat ani návštěvu
Aquaparku ve městě Praia Mare.
Co se týče zpěvu, byl náš zájezd velmi úspěšný. Během celého pobytu jsme každý den nacvičovali nové písně do repertoáru.
Nezaháleli jsme ani v oblasti vystupování a přímo v Santa Mariu jsme si domluvili koncert
v místní cukrárně Casablanca.Tento proběhl pod
šírým nebem za potlesku českých turistů i místních obyvatel.Ani zde to nebylo náhodné setkání.
V této cukrárně, kterou vlastní p.Soňa se svým
manželem, jsme vystupovali i vloni s obrovským
úspěchem.
Myslím si, že v sobotu, v den odjezdu, nebyly
naše duše příliš radostné a nikomu se asi moc
nechtělo odjet.
I přes velké věkové rozmezí všech členů zájezdu, byl kolektiv naprosto skvělý.
V neděli 15.června 2003 v 17.49 hodin jsme
míjeli nápis Kojetín a náš zájezd skončil.
Všichni se ale už těšíme na ten příští - Itálie 2004.

Z kultury
... zpívali jsme slunné Itálii
V minulém čísle Kojetínského zpravodaje jste
si mohli přečíst článek o květnových koncertech
pěveckých souborů CANTAS A SOLASIDO, vedených Mgr. Zuzanou Zifčákovou. Tyto zpívají pod
hlavičkou MěDDM Kojetín.
V pátek 6. června se členové obou souborů vydali na pěvecké soustředění až do daleké slunné
Itálie.
Zájezd měl 53 účastníků. I když členů pěveckých souborů je pouze 31, během zájezdu zpívali
téměř všichni a po příjezdu domů se nám přihlásilo několik členů nových.
Vedoucí celého zájezdu byla Mgr. Zuzana Zifčáková, která také oba soubory vede. Všichni
účastníci byli rozděleni do tří skupin, včetně dospělých.
Vedoucími jednotlivých skupin byli Mgr. Yveta
Gorčíková, Mgr. Jana Formánková a Marian Gábor.
Italské hranice jsme překročili v pátek 6. června ve 23.20hodin. V dopoledních hodinách jsme
byli očekáváni v městečku Ceprano, které se nachází na jih od Říma. Odsud jsme se ještě přesunuli klikatými horskými cestami do nádherného
historického města Frosinone. Zde nás přivítali
zástupci města a místní kultury.
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Mgr. Zuzana Zifčáková
vedoucí pěveckých souborů Cantas a Solasido

7-8/2003

Kojetínský zpravodaj

KOJETÍNSKÉ HODY 2003
PROGRAM:

NEDĚLE 17. 8. 2003

PÁTEK 15. 8. 2003

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
9.00 – 12.00 HOD
DECHOVÁ HUDBA ZÁHORANKA
JÍZDA KRÁLŮ
PRŮVOD HANÁKŮ MĚSTEM
PŘEDÁNÍ HODOVÉHO PRÁVA
VYSTOUPENÍ NÁRODOPISNÝCH
SOUBORŮ
-Sluníčko MěDDM Kojetín
-Tovačovské hatě Tovačov
-Pantlék Němčice n.H.
- Kosíř Kostelec n.H.
- Národopisný soubor Troubky
- Omladina Martinice
- Hanácká beseda MěKS Kojetín

OKRESNÍ DŮM KOJETÍN
17.00 HOD
VERNISÁŽ VÝSTAVY ČLENŮ
TVŮRČÍ SKUPINY
SIGNÁL 64
STADION MORAVA KOJETÍN
20.00 HOD
DISCO SHOW
SOBOTA 16. 8. 2003
AREÁL SOKOLSKÉ ZAHRADY
9.00 HOD
TURNAJ STŘEDNÍ MORAVY
V ODBÍJENÉ
20.00 HOD
ZÁBAVNÝ VEČER
HRAJE SKUPINA MOPR

13.00 – 19.00
KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY
DeTo KOJETÍN
SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU
CORDIALLO
MLADÝ HUDEBNÍ TALENT
DAVID ŠKOLOUDÍK
MAŽORETKY Z KOJETÍNA
VYSTOUPENÍ
VLÁDI HRONA
KONCERT REVIVAL SKUPINY
KAKADU MUSIC
(písně skupiny ABBA a BONEY M)

12.00 HOD
SETKÁNÍ RODÁKŮ ROČ. 1928

HUDEBNÍ SKUPINA
Z.O.N.A. KOJETÍN
PO CELÝ DEN JARMARK
SKÁKACÍ HRAD

OKRESNÍ DŮM
10.00 – 17.00 HOD
VÝSTAVA ČLENŮ TVŮRČÍ SLUPINY
SIGNÁL 64

OKRESNÍ DŮM
10.00 – 17.00 HOD
VÝSTAVA ČLENŮ
TVŮRČÍ SKUPINY SIGNÁL 64

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
10.00 HOD
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

14.00 HOD
CIMBÁLOVÁ MUZIKA

SÁL SOKOLOVNY KOJETÍN
14.00 HOD
III. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

PARK U ZŠ. SV. ČECHA
14.00 HOD
DĚTSKÉ HRY A SOUTĚŽE

Hudební léto - Masarykovo náměstí
PONDĚLÍ 18. 8. 2003
KOJETÍNSKÉ PĚVECKÉ SBORY
SOLASIDO A CANTAS
ÚTERÝ 19. 8. 2003
COUNTRIO COUNTRY – FOLK
STŘEDA 20. 8. 2003
KROJOVANÁ DECHOVÁ HUDBA
VESELKA
ČTVRTEK 21. 8. 2003
ROCK-POP
PÁTEK 22. 8. 2003
HUDEBNÍ SKUPINA DISKANT
ZAČÁTEK VŽDY V 17.00 HOD.
ZMĚNY V PROGRAMU VYHRAZENY!
ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE VŠECHNY AKCE BUDOU KONAT V SOKOLOVNĚ KOJETÍN!
- 14 -
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Ze sportu - TJ Sokol Kovalovice
LÉTO 2003
Přehled sportovních a kulturních akcí pořádaných TJ Sokol Kovalovice:
Sobota - 5. 7.
CELODENNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
za účasti 24 mužstev, začátek v 8 hodin
Sobota - 12. 7. - Kojetín - sokolovna
CELODENNÍ TURNAJ V TENISE
pro členy a příznivce TJ Sokol Kovalovice, začátek v 9 hodin
Sobota - 2. 8.
PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA
v zámecké zahradě od 20 hodin
Neděle - 3. 8.
HODY
sportovně zábavné odpoledne na hřišti TJ Sokol zakončené hudbou a tancem

TJ Sokol Kojetín - oddíl stolního tenisu
Memoriál Rudolfa Silnouška - mládeže
Poslední tečkou za soutěžemi stolního tenisu 2002/3 byl po soutěži Memoriálu dospělých také turnaj mládeže. Tento byl uspořádán za záštity představitelů města 24.dubna 2003. Celkem se ho zúčastnilo 24 žáků ze všech
škol.
Jednotlivé soutěže
Mladší žáci: celkem 5 účastníků
1. Krištof Lukáš
Zvl. škola
2. Sanitrník Michal
ZŠ Sv. Čecha člen oddílu
3. Korec David
ZŠ Sv. Čecha
4. Sklenář Jiří
Zvl. škola
Malá účast žáků byla zapříčiněna tím, že ve školách probíhala jiná akce.
Dívky:
celkem 6 účastníků
1. Šustová Alena
ZŠ Sv. Čecha členka oddílu
2. Šobáňová Lenka
ZŠ Sv. Čecha členka oddílu
3. Hrabálková Veronika
ZŠ Sv. Čecha
4. Petrová Emilie
ZŠ Sv. Čecha
Soutěže ml. žáků a žaček se hrály ve skupinách a vítězové hráli finále.
Starší žáci:
celkem 13 účastníků
1. Baláž Ivan
Zvl. škola
2. Navrátil Luboš
Zvl. škola
3. Sanitrník Dalibor
gymnázium
člen oddílu
4. Štefan Jan

Starší žáci hráli ve skupinách po 4 hráčích a první 2 postupovali do vyřazovací soutěže na 2 porážky.
První tři v každé soutěži dostali věcné ceny, které na tento turnaj věnovalo Město Kojetín a HG Styl Kojetín.
Podle výsledků zvládli tento turnaj nejlépe žáci Zvláštní školy. Tato skutečnost není náhodou, neboť mají ve škole velmi dobré podmínky a proto
patří již několik let mezi nejlepší v soutěžích zvláštních škol v celé republice.
Na těchto turnajích již měli dvojnásobného mistra republiky Pavla Skopala,
který hrál také za náš odddíl.
Horší situace je mezi žáky ostatních škol, kde mají velkou možnost výběru kroužků – fotbal, odbíjená, kanoistika, takže se jejich zájmy tříští a nemají
zájem se na jeden sport soustředit.
Je velká škoda, že vítězka soutěží dívek a loňská absolutní vítězka Alena
Šustová nemohla dále pokračovat, neboť musela odejít hrát fotbal, který
hraje závodně.
Podle výsledků tohoto turnaje se zaměří oddíl na hráče, kteří mají předpoklady na zvyšování úrovně.
Počítáme se žáky Zvláštní školy Balážem, Navrátilem a Krištofem. Dále
pak se Štefanem, Dundálkem a také našimi členy – Sanitrníkem Daliborem
a Michalem a případně s Alenou Šustovou.
Celkově byl letošní ročník opět úspěšný, neboť se ho zúčastnilo 24 žáků
(vloni 31) a opět se ukízalo, že je v našem městě o stolní tenis zájem.

Mrázek Zdeněk
předseda oddílu

TJ Slavoj Kojetín
Připravujeme

Předběžné termíny diskoték
na stadionu
Morava TJ Slavoj Kojetín

11. červenec 2003 ❈
❈ 25. červenec 2003 ❈
❈ 15. srpen 2003 ❈
❈ 29. srpen 2003 ❈

U příležitosti 95. výročí TJ Slavoj Kojetín připravuje přátelské utkání
s „fotbalovou jedenáctkou Bolka Polívky“ na stadionu „MORAVA“
Termín: 13. září 2003
Z PROGRAMU
- zápas hráčů TJ Slavoj nad 35 let se známými osobnostmi
„Bolkovy 11“
- vystoupení kojetínských mažoretek
- vystoupení zpěváka Boba Frídla
- k tanci a poslechu bude hrát COUNTRIO Hodonín

❈

POZVALI JSME
Bolek Polívka, Pavel Zedníček, Jožka Černý, Jan Mároši, Rosťa Václavíček, Jindřich Pospíšil a další známé herecké a sportovní osobnosti
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TJ Slavoj Kojetín

Ze hry nejmladších kojetínských fotbalistů - přípravky TJ Slavoj

TJ Slavoj připravuje...
v neděli 27. července 2003
„MEMORIÁL SLÁVKA HOVORKY“
Začátek turnaje – 12.30h.
Obsazení turnaje – Chropyně, Kovalovice, Měrovice
v sobotu 2. srpna 2003
„MEMORIÁL ANTONÍNA KUCHAŘE“
Začátek turnaje – 12.30h.
Obsazení turnaje – Polkovice, Uhřičice, Křenovice
Oba turnaje se konají na travnatém hřišti TJ Slavoj.
Výbor TJ Slavoj Kojetín tímto srdečně zve všechny příznivce
fotbalu na oba turnaje.

Informace
„A“ mužstvo Slavoje Kojetín, hrající 1.B. třídu, skončilo v celkové tabulce soutěžní sezony 2002-2003 na 9. místě (skore 45:56, 33 bodů).
Nejlepším střelcem je Květoslav Láník (8), dalšími úspěšnými střelci jsou Slavík (4), Miko(4), Tomšic (2), Chytil (1), Polách (1).

TJ Sokol Kojetín - oddíl tenisu

Tenisté TJ Sokol Kojetín uspořádali 31. května 2003 turnaj ve čtyřhrách
- Memoriál Zdeňka Řezníčka. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů. Vítězství získala dvojice Alois Šírek, Zdeněk Němec, která ve finále porazila otce a syna
Fingerovy. Sponzorem turnaje byl MUDr. Pavel Matoušek, který věnoval
krásný putovní pohár pro vítěte turnaje. Výbor oddílu tenisu blahopřeje
vítězům a děkuje sponzorovi!
-jš-
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Ze sportu - minigolf
Mládež sklízí první místa
Fantastického úspěchu dosáhl juniorský a žákovský
tým kojetínského Klubu golfových borců. Při svém
debutu v 1. lize obsadilo žákovské družstvo
2. místo a stejný kolektiv získal dokonce mezi juniory
vítězství!
Zmíněný úspěch se zrodil na turnaji 2. Moravia tour
v Uničově na konci května, kde v individuálních kategoriích hráli 4 naši
borci.
Mezi muži obsadil Ivan Roemer 13. místo za výkon 144 údery (prům.
24), získal 29 bodů a jen 3 údery mu chyběly k postupu do 9 členného
finále. Zde zvítězil J. Borovička ze Šternberka 178 (prům. 22,25).
V žácích zvítězil P. Nadaský z MGC 90 Brno po rozstřelu výkonem 193
úderů (prům. 24,13). Z našich byl nejblíže 6 člennému finále na 9. příčce
Robert Janáček 178 (prům. 29,67), jedenáctý skončil Luděk Nakládal ml.
s 200 údery (prům. 33,33) a na 12. místě byl Jan Dvořák jen o 1 úder hůř
– 201 (prům. 33,5).
Výše zmíněná moravská skupina 1. juniorské ligy měla tedy ve 3. kole
vítěze z KGB kojetín výkonem 579 úderů (prům. 32,17). Stejnou soutěž
žáků vyhrál tým Bystřice pod Hostýnem s 521 údery (prům. 28,94), kojetínský tým v sestavě R. Janáček, J. Dvořák a L. Nakládal zahrál stejných
579 úderů.
Ještě většího úspěchu dosáhly oba mládežnické kolektivy na Přeboru
Moravy v Brně – Bohunicích. Ve finále obou kolektivních soutěží zvítězily
a přivezly si domů medaile a poháry za 2. místo v juniorech a za 3. příčku
mezi žáky.
14 dní po Uničově se hrál v Brně – Bohunicích na půdě MGC 90 zmíněný moravský přebor s kvalifikací na Mistrovství ČR za účasti 105 hráčů,
když celkem 5 bylo z našeho klubu. Mužskou část vyhrál J. Metyš ze Startu
Brno – 177 (prům. 22,13), do finále opět chyběl krůček I. Roemerovi. Ten
skončil na 16. příčce se 152 údery (prům. 25,33), ale na MČR se kvalifikoval. Mezi juniory se prosadil V. Šebela z brněnského Startu výkonem 185
(prům. 23,13), kojetínský Martin Dvořák skončil 13. za 204 údery (prům.
34) a na MČR do Rakovníka se nedostal.
Velký průlom mezi žáky se povedl J. Dvořákovi, když se jako první
z Kojetína protlačil do finále na celomoravském turnaji. Tam vybojoval celkovou 6. příčku s 218 údery (prům. 27,25) a postup na mistrovství mu
neunikl. Za branami finále naopak skončil 14. L. Nakládal ml. se 179 údery
(prům. 29,83) a 24. věkem ještě mladší žák Zdeněk Modlitba 217 (36,17).
Finálové 4. kolo 1. juniorské ligy se tedy stalo kořistí kojetínského KGB
výkonem 545 úderů (prům. 30,28) a v sestavě J. Dvořák, m. Dvořák, L.
Nakládal. V celkovém pořadí to znamená 2. příčku, stříbrné medaile a určitou šanci na baráž o juniorskou extraligu.
Konečný stav I. ligy juniorů ročníku 2002/2003, skupina B (po 4 kolech):
1. MGC Olomouc
8 bodů (2754 úderů)
2. KGB Kojetín
8 bodů (4904)
3. DGC Bystřice p. Hostýnem 4 body
V závěrečném kole žákovské 1. ligy jsme slavili v sestavě J. Dvořák, Z.
Modlitba, L. Nakládal rovněž vítězství za výkon 558 (prům. 31), Celkově to
znamená postup do finále soutěže žákovských družstev, které se uskuteční
v rámci MČR v Rakovníku a N. Strašecí na konci července.
Konečný stav I. ligy žáků ročníku 2002/2003 skupina B (po 4 kolech):
1. DGC Bystřice p. Hostýnem 14 bodů
2. MGC Olomouc
8 bodů (2707 úderů)
3. KGB Kojetín
8 bodů (4917)
4. KDG Šternberk
2 body

Startu Brno za 98 úderů (prům. 24,5), náš M. Dvořák velmi slušným výkonem 126 (prům. 31,5) obsadil lichotivou 6. pozici.
Pomyslný zlatý vavřínový věnec si nasadil mezi žáky domácí P. Nadaský –
99 (prům. 24,75). Výborně zahrál kojetínský J. Dvořák – 115 úderů (prům.
28,75) a získal 7. místo.
Další naši borci obsadili horší příčky – 12. byl R. Janáček výkonem 131
(prům. 32,75), 15. byl Z. Modlitba – 149 (prům. 37,25) a zklamal L. Nakládal až 16. místem za výkon 150 úderů (prům. 37,5).
Druholigová soutěž družstev pokračovala v Brně už 6. kolem. Náš smíšený tým zahrál klubový rekord 493 údery (prům. 30,81), ale na víc než na
pátou pozici to nestačilo. vyhrál favorit z Jedovnic.
Stav II. ligy skupiny D Morava – jih (po 6 kolech):
1. MGC Jedovnic
36 bodů
2676 úderů
2. MGC 90 brno „C“ 21,5
3138
3. KDG Tovačov „B“ 19,5
3289
4. Start Brno „B“
16
7480
5. MGC Jedovnice „B“ 11
3389
6. KGB Kojetín
10
3827
Další v pořadí 4. Open turnaj se hraje v nedalekém Tovačově, v rámci
této akce se koná již 7. kolo (předposlední) jihomoravské skupiny II. ligy
družstev.
Také na kojetínském minigolfu je rušno, když se zde konalo během uplynulého období celkem 5 kontrolních turnajů, které dostaly svůj pravidelný
týdenní rytmus – vždy v úterý odpoledne.
Pátý „kontrolák“ se hrál na 3 okruhy. Vyhrál I. Roemer se 78 údery (prům.
26), druhý skončil R. Janáček – 90 (prům. 30) a třetí byl J. Dvořák výsledkem 96 (prům. 32). Velmi slušně zahrál nováček Petr Večerka – 104 (prům.
34,67) i první „žena“ v klubu – žákyně Alena Šustová, která hrála jen
2 okruhy výsledkem 77 (prům. 38,5).
Šestý domácí turnaj se hrál 27. 5. 2003 a sešlo se na něm celkem 14
aktérů. Opět zvítězil I. Roemer, který 2 okruhy zdolal 47 údery (prům. 23,5).
Druhý byl znovu R. Janáček – 55 (prům. 27,5) a třetí L. Nakládal – 59
(prům. 29,5). Slušným výkonem se prezentoval čtvrtý M. Dvořák s 61 údery (prům. 30,5) a znovu se „blýskla“ A. Šustová 6. místem – 74 (prům. 37).
Další, již 7. turnaj, zaznamenal rekordní účast 16 hráčů a hráček. Tradičně vyhrál I. Roemer – 53 (prům. 26,5), druhý byl J. Dvořák se 60 údery
(prům. 30) a třetí L. Nakládal – 61 (prům. 30,5). Překvapil sedmý nejlepší
Z. Modlitba – 85 (42,5) a ze šesti nováčků zahrála nejlépe Jana Nakládalová
– 108 (prům. 54).
Osmý kontrolní turnaj se hrál už jen s „11“ účastníky. Vítězem byl opět
I. Roemer se 49 údery (24,5), když musel pro výhru vyrovnat rekord hřiště
(20 úderů). Po rozstřelu skončil druhý L. Nakládal – 58 úderů (29), třetí byl
stejným výkonem R, Janáček. Pátá A. Šustová se zlepšila už na 70 úderů
(35) a ze zástupu nováčků nejvíce vyčníval poslední z rodu Dvořáků – Petr –
89 (44,5).
K devátému turnaji (17. 6. 2003) se dostavilo 12 hráčů a hráček. I. Roemer musel tentokrát na vítězství hodně zabrat (24-21), celkem 45 (22,5).
Druhý skončil „brněnský“ hrdina J. Dvořák 53 údery (26,5) a třetí L. Nakládal – 54 (27). Ženskou část zachraňovala na 4. místě A. Šustová 58 údery
(29). Další nový člen Zdeněk Havlíček skončil sedmý s výsledkem 76 (38)
a překvapil i Karel Kočička - 93 (46,5).
Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

Méně úspěšnou, ale stejně kvalitní kapitolu píše náš klub na poli turnajů
Open v oblasti Morava – jih. Třetí takový se konal 8. 6. 2003 v brněnské
čtvrti Bohunice, kde má domovské hřiště MGC 90 Brno.
Kategorii mužů vyhrál domácí J. Bednář famózním výkonem 84 úderů
(prům. 21). Náš jediný zástupce I. Roemer obsadil až 14. místo průměrným
ziskem 104 od. (prům. 26). Mezi juniory získal palmu vítězství M. Hajn ze
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Společenská kronika
V sobotu 7. června 2003 byly slavnostně přivítány do svazku občanů
města Kojetína tyto děti:

Markéta Úlehlová

Andrea Jedináková

Lukáš Chytil

Blahopřejeme!

Propagátor a zakladatel
vodáckého sportu v Kojetíně

Dne 12. června 2003
oslavil své 60. narozeniny
pan

pan PhDr. Gustav Vožda
oslaví 19. července 2003
životní výročí 70 let

Alois Hromada
z Kojetína

Přejeme hodně zdraví
a mnoho pěkných chvil
strávených na vodě a mezi námi.

Srdečně blahopřejeme!
Kanoistika Kojetín

Život můj skončil.
Vám, drazí, vede cesta dál. Loučím se s Vámi, stisk ruky Vám již nemohu dát,
měl jsem Vás všechny rád.

Dne 29. června 2003 uplynulo 6 let od úmrtí našeho milovaného
tatínka, bratra, švagra, strýce, dědečka a kamaráda

pana Lubomíra Vychodila.
2. prosince 2003 by se dožil 55 let
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na jeho památku.
S láskou vzpomíná syn Lubomír
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