Letošní 1. květen nebude jenom svátkem práce a jeho pozdní večer
nebude jen lásky čas. Bude to také první den našeho členství v EU,
okamžik, kdy sice zůstáváme suverénním státem, ale současně na sebe
bereme závazky plynoucí z členství v tomto seskupení.
Již fakt, že přistupující stát musí splňovat poměrně náročná kritéria
svědčí o tom, že se staneme součástí společenství zemí s rozvinutou ekonomikou a současně zemí s vysokou úrovní dodržování lidských práv.
Vždyť k základním podmínkám přijetí do EU bude patřit úcta k lidské
důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, lidským právům a právnímu
státu. Nejen to. Bude-li schválen návrh smlouvy o založení ústavy pro
Evropu, který vypracoval v letech 2002 a 2003 Konvent EU, bude nedodržování zmíněných hodnot důvodem k postihu členského státu, který své povinnosti přestane plnit.
Evropská unie nebude, jak se někteří domnívají, znamenat konec naší
státní suverenity. Každý stát je přijímán se svým politickým systémem
a i my zůstaneme po vstupu Českou republikou. Po schválení ústavní
smlouvy bude popsán a do života uveden i způsob, jak lze z EU vystoupit, pakliže se takto kterákoliv členská země rozhodne. Stejně tak je
navrženo, jakým způsobem se může členská země bránit proti případnému překračování pravomocí ze strany unijních orgánů. Vyloučena není
ani žaloba u Soudního dvora a následné zrušení těch opatření, která
překračují pravomoci svěřené orgánům EU. Na úrovni jednotlivých občanů bude vstup do EU znamenat získání občanství EU, která bude ovšem
pouze doplňkem ke státnímu občanství. Takové občanství zaručí volný
pohyb občana členské země po území celé EU spojený s možností usazení v kterékoliv členské zemi a následně s právem volit a být volen do
obecních zastupitelstev v zemi, kde trvale bydlí a taktéž volit a být volen
v zemi trvalého pobytu do Evropského parlamentu. Současně bude mít
občan EU (bude-li např. na dovolené v zemi mimo EU, ve které nebude
mít jeho vlastní stát diplomatické zastoupení) právo vyžadovat v případě
osobních problémů ochranu diplomatického zastoupení kterékoliv jiné
členské země a toto zastoupení bude nápomocno v řešení zmíněných
problémů.
Nebudu tento článek zatěžovat dalšími konkrétními údaji. Mohu však
jako jeden za šesti českých zástupců v Konventu dosvědčit, že jsem za
celou dobu jednání tohoto orgánu nezaznamenal snahu velkých zemí
přehlasovat ty malé nebo opačně. Vždy šlo o hledání konsensuálních
řešení, kdy názorové rozdíly šly možná po hranici mezi politickými
frakcemi případně hranicí mezi Evropským parlamentem a národními
parlamenty, ale ne mezi členskými nebo kandidátskými zeměmi jako
takovými.
Z poznatků, které jsem měl možnost získat, neplyne obava ze vstupu
naší země do EU ani strach z výrazného zhoršení životních podmínek.
Stejně jako demokracie samotná není a nebude ani EU dokonalost sama.
Přes tento fakt si myslím, že členství v EU je pro naši zemi krokem správným směrem. Míra úspěchů našeho snažení bude ve značné míře úměrná míře našeho skutečného snažení jít úspěchu naproti. Přejme si,
abychom právě takový směr naší následné cesty nejen úspěšně našli, ale
také dlouhodobě udrželi.
Ing. František Kroupa, senátor PČR
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Z jednání Zastupitelstva města
Dne 30. března 2004 zasedalo
Zastupitelstvo města Kojetín,
z jehož jednání přinášíme přehled nejdůležitějších usnesení.
Zastupitelstvo:
– schválilo závěrečný účet Města
Kojetín za rok 2003, jehož součástí
je zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Kojetín za rok
2003 a souhlasilo s hospodařením
Města Kojetín za rok 2003, a to bez
výhrad,
– vzalo na vědomí zprávu o stavu
pohledávek Města Kojetín k 31. 12.
2003 dle tisku Z/85,
– schválilo skutečné čerpání rozpočtového provizoria Města Kojetín za
období leden 2004, kdy činily:
– běžné výdaje 7,594.320,29 Kč
– neinvestiční příjmy
12,893.485,52 Kč,
– vydalo Obecně závaznou vyhlášku
Města Kojetín č. 1/2004, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška č. 7/
2003 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství,
– vzalo na vědomí vyhodnocení inventarizace majetku Města Kojetín
a příspěvkových organizací, zřízených Městem Kojetín, ke dni 31. 12.
2003,
– schválilo prodej části pozemku
p. č. 119 ost. plocha v k.ú. Kovalovice u Kojetína manželům Lence
a Radovanu Dvouletým za cenu 10,–
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitosti
– schválilo prodej pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr p. č. 164/3,
o výměře 161 m2, v k.ú. Popůvky

u Kojetína p. Jaromíru Župkovi, za
cenu 70,– Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti
– schválilo prodej pozemku p. č.
101/2 – zahrada, pozemku p. č. st.
1115 zastavěná plocha a domu č.p.
839, postaveném na pozemku p. č.
st. 1115 v k.ú. Kojetín, ul. Hanusíkova, za cenu 315 000,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem
nemovitostí, firmě - KÁMEN KLAPER MGK, s.r.o., Kroměříž,
– schválilo odkoupení pozemků vedených ve zjednodušené evidencipůvod parcel Pozemkový katastr p.
č. 441/1, o výměře 372 m2 a p. č.
441/2 o výměře 367 m2 v k.ú. Popůvky u Kojetína od p. Florkové
Kateřiny za cenu 10,– Kč/m2 a finanční náhradu za vykácené stromy
– schválilo zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu chůze a jízdy, na pozemcích města p. č. 211/
11, p. č. 230 a p. č. 7045 v k.ú.
Kojetín, ve prospěch Ing. Stanislava
Hanáka, vlastníka budovy, postavené na pozemku p. č. st. 1551, v k.ú.
Kojetín,
– schválilo zřízení věcného břemene
ve prospěch Města Kojetín, spočívajícího v právu přístupu na část pozemku p. č. 199/11 ost. plocha
v k.ú. Kojetín, za účelem údržby
a manipulace s kanalizací,
– vzalo na vědomí zprávu o stavu
a činnosti Městské policie Kojetín na
úseku veřejného pořádku v roce
2003 a zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti teritoria Policie ČR, Obvodního
oddělení policie Kojetín v roce 2003,
– vzalo na vědomí přehled hospoda-

ření bytového a nebytového fondu
za rok 2003 a informace o rozpočtu bytového fondu na rok 2004,
– schválilo poskytnutí dotací na přímou podporu sportovních oddílů
a kroužků, pracujících s mládeží,
z rozpočtu města na rok 2004
v celkové výši 500.000,– Kč:
– Kanoistika Kojetín
32.000,–
– TJ Slavoj Kojetín
105.000,–
– TJ Sokol Kojetín
265.000,–
– TJ Sokol Kovalovice 45.000,–
– Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Kojetín
40.000,–
– Autoklub Kojetín
3.000,–
– Klub golfových borců Kojetín
7.000,–
– Zvláštní škola Kojetín, odd. stolního tenisu
3.000,–,
– poskytnutí dotací na činnost občanským sdružením, humanitárním
organizacím a jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, působícím
v oblasti sociálních služeb, podpory
rodin, požární ochrany, kultury,
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
z rozpočtu města na rok 2004 v celkové výši 200.000,- Kč:
– Český svaz chovatelů Kojetín
5.000,– na provoz
– Český zahrádkářský svaz ZO
Kojetín
2.500,– na provoz
– Český svaz včelařů ZO Kojetín
5.000,- na činnost
– MHJ, hasičský sbor Kojetín
55.000,– nákup uniforem
– MHJ, hasičský sbor Kojetín
10.000,– na činnost s mládeží
– MHJ, hasičský sbor Popůvky
10.000,– na činnost s mládeží

Došlo před uzávěrkou – Miss odborných učilišť ČR
Ve čtvrtek 22. dubna 2004 se v sále Sokolovny konal 11. ročník celostátní
módní přehlídky odborných učilišť České republiky spojený s vyhlášením nejkrásnější dívky. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 škol z celé republiky, které
představily 131 modelek předvádějících většinou vlastní modely. Vrcholem
celé akce bylo vyhlášení nejkrásnějších dívek. Titul Miss sympatie
získala a celkovou vítězkou soutěže se stala žákyně OU Křenovice Andrea
Divišová z Pardubic (na fotografii uprostřed). Vpravo je druhá v pořadí Markéta Mihálová z Havířova a vlevo celkově třetí Ludmila Hloušková z libereckého
učiliště. Zdařilou módní přehlídku i soutěž krásy organizovalo v letošním roce
Odborné učiliště Křenovice, které se své role zhostilo na výbornou. Zaplněný
sál Sokolovny provázela po celý soutěžní večer skvělá atmosféra a přítomní
diváci se dobře bavili.
Ing. J. Šírek, foto: Ingrid Lounová
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– Náboženská obec Církve ČSH
10.000,– na činnost
– Římskokatolická farnost Kojetín
10.000,– na činnost s mládeží
– Římskokatolická farnost Kojetín
25.000,– oprava varhan
- Charita Kojetín
67.500,– mzdy, odvody, stravné
– schválilo poskytnutí věcného daru
– použitého počítače, regionální
organizaci Unie Roska Přerov,
k podpoře její činnosti,
– uložilo finančnímu a kontrolnímu
výboru zastupitelstva města zpracovat nový návrh směrnice na poskytování dotací ve smyslu ustanovení
§ 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a návrh předložit na zasedání
zastupitelstva města v měsíci září,
– uložilo radě města navázat spolupráci s Kontaktním centrem PLUS
Kroměříž a reagovat na jejich nabídku primární prevence pro žáky základních škol,
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2003,
– zvolilo členem Kontrolního výboru zastupitelstva města pana Miroslava Formánka,
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Osadního výboru Popůvky za rok
2003 a schválilo plán jeho činnosti
na rok 2004,
– vzalo na vědomí výsledky kontrol
prováděných finančním a kontrolním
výborem zastupitelstva města.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ
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Pozvánka

1. EVROPSKÝ MÁJ
ŠANCE
PRO NAŠE DĚTI

MO ČSSD KOJETÍN
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

PRVOMÁJOVÉ
1. K V Ě T N A

DOPOLEDNE

2004

OD 9.30 HODIN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ KOJETÍN
V PRŮBĚHU DOPOLEDNE VYSTOUPÍ:
❃ DĚTSKÝ DECHOVÝ ORCHESTR

ZUŠ NĚMČICE N. H.
❃ KOJETÍNSKÉ MAŽORETKY
❃ AEROBIK
❃ DĚTSKÝ NÁRODOPISNÝ SOUBOR
SLUNÍČKO Z KOJETÍNA
❃ DĚTSKÁ ROCKOVÁ SKUPINA „NEVÍM“
Z PUSTĚJOVA U STUDÉNKY

PŘIJĎTE SE POBAVIT A ZATLESKAT NAŠIM DĚTEM!
-3-
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Došlo do redakce

Výstava hasičských předmětů sběratelky z Přerova
Když jsem toho 1. dubna - ve čtvrtek - šla kolem hasičské zbrojnice, dostalo se mi pozvání na
výše uvedenou výstavu - a to od zasloužilého dobrovolného hasiče, vášnivého cyklisty pana Baďury. I když jsem se nikdy blíže o činnost požárníků
nezajímala, nedalo se odmítnout.
A nezalitovala jsem ušlého času, to mi věřte.Mohla jsem tak zhlédnout perfektně zorganizovanou a pracnou výstavu všeho, co se týká hasičské činnosti od dob 1. světové války až po dnešek. Byla naprosto vyčerpávající, fundovaná, zajímavá - především si myslím pro kluky ZŠ i gymnazisty, i nás občany Kojetína!
Pan Kolčava z Brna mě zevrubně a ochotně
provedl výstavou a zodpověděl všechny mé laické
dotazy.
A tak jsem si mohla prohlédnout dobové časopisy i dokumenty o hasičské činnosti, výstroj i výzbroj hasičů tehdy i dnes, obdivovala vyznamená-

Výzva – Pustťe nás na golf!!!
Mohou fotbalisté na kojetínský stadion? Mohou!
Mohou kanoisté do kojetínské loděnice? Mohou!
Mohou volejbalisté na kojetínské hřiště? Mohou!
Mohou stolní tenisté do kojetínské herny? Mohou!
Mohou tenisté na kojetínské kurty? Mohou!
A mohou minigolfisté na kojetínský minigolf?
Nemohou!!! Proč?

Reakce na výzvu „osiřelých minigolfistů“
Dovolte mi, abych stručně reagoval na výzvu
kojetínských minigolfistů, z níž vyplývá, že tento
sport přišel o své herní zázemí na kojetínském
koupališti. Skutečnost však není zdaleka tak dramatická, jak se nám autor této výzvy snaží vnutit.
Protože jsem od samého počátku byl u jednání,
příprav smlouvy a nakonec i realizace celé akce,
která byla zakončena v roce 2001 a zastupoval
jsem při tom kojetínskou radnici, myslím, že jsem
o celé věci poměrně dostatečně informován.
Vlastnictví celého minigolfového areálu padlo
do rukou Městu Kojetín poté, co jej jeho tvůrce
a současný prezident Klubu golfových borců Ivan
Roemer předal začátkem roku 2004 a dostal vyplacenu odpovídající částku. Původně totiž měly
zůstat jednotlivé dráhy v jeho majetku 10 let. Protože se minigolf nachází v areálu koupaliště, je

Žádné peníze z Charity
Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje,
Klub romských dětí a žen, jehož provozovatelem
je Charita Kojetín, upřesňuje informace, které se
týkají pomoci Romům z našeho města a okolních
obcí. Pomoc ve formě nákupu potravin nebyla
poskytována z prostředků naší Charity, přestože

ní a odznaky za mimořádné činy při výkonech
hasičského povolání v té které době. Různé typy
přileb, makety hasičských vozů, auta.
Moc se mi líbily originální pozvánky na hasičské bály, s dnešní sériovou výrobou pozvánek se
to nedá srovnat...
Panely na chodbách dokumentovaly zveřejněnými fotografiemi a materiály činnost kojetínských
hasičů v minulosti i dnes.
Zajímavé počtení.
Vždyť uplynulo už 130 let od založení hasičského sboru v Kojetíně a za ta léta to už je notný
kus práce za všemi...
Odcházela jsem nadšená, ještě více přesvědčená o užitečnosti práce hasičů.
Já doufám, že kojetínští získají co nejvíce kluků
- dobrovolníků hasičů.
Díky, pane Baďuro, za Vaše pozvání.
Neodolala jsem, vyptala jsem si od pana Kolčavy
„Modlitbu hasiče“ a ráda se o ni dělím s Vámi.
Marie Přecechtělová

Modlitba hasiče
Nechť kdekoli oheň plane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dej mi síly dost.
V náruči vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.

Protože chceme trénovat, opravit hřiště minigolfu, natřít jej a jinak udržovat areál?
Protože chceme na tomto hřišti pořádat kontrolní turnaje, přijímat nové členy a jinak vyvíjet
sportovní činnost?
Protože reprezentujeme Kojetín po celé Moravě svými úspěchy i svou pouhou přítomností?
Protože chce parta mladých lidí dělat tento druh
sportu a ne se bezcílně potulovat po ulicích a vymýšlet jiné druhy zábavy? Kdo za to může?

Radnice našeho města před tímto problémem
zavřela oči, strčila hlavu do písku a nechala zodpovědnost na společnosti Technis, vedenou p. M.
Ticháčkem, jako provozovatelem koupaliště,
v jehož areálu se zmíněný minigolf nachází. Technis však řekl: „Konec a ven!“
Znovu proto vyzýváme:
PUSŤE NÁS NA GOLF!!!
Osiřelí minigolfisté
za celý Klub golfových borců jeho prezident
Ivan Roemer

vzájemná činnost hráčů a zajištění bezproblémového provozu koupaliště často složitá. V minulosti totiž docházelo ke vstupu mimo hlavní vchod,
koupání mimo provozní dobu a další činnosti, které správce koupaliště nemohl ovlivnit.
V letošním roce jsem se zúčastnil dvou jednání
jak s panem Roemerem, tak s ředitelem Technisu
panem Ticháčkem a snažili jsme se nalézt řešení,
jak zachovat minigolf a přitom zajistit provozní
a hygienická opatření nutná pro provoz takového zařízení. Z tohoto pohledu se mi zdá věta, že
kojetínská radnice strká hlavu do písku, přinejmenším neférová.
Protože Technis je pověřen Městem Kojetín
správou areálu celého koupaliště, je pochopitelné, že jeho vedení nese zodpovědnost za případné problémy, které při souběžné činnosti hráčů
minigolfu a provozu koupaliště mohou nastat
a v minulosti také nastávaly. Z tohoto důvodu je

potřeba nalézt takové řešení, aby Klub mohl svou
činnost provozovat a koupaliště poskytovat své
služby. Rada města se také zabývala tímto problémem a ani ona před ním hlavu do písku určitě
nestrčila. Celou věc ponechala na vzájemné dohodě vedení Technisu a Klubu s tím, že perspektivně bude potřebné přemístit dráhy minigolfu na
vhodnější místo v areálu koupaliště, aby byl minigolf oddělen a jeho činnost mohla probíhat i mimo
sezónu koupaliště.
Nemyslím si proto, že by tento sport, který se
v našem městě zdárně uchytil, měl skončit. Autora výše uvedené srdceryvné výzvy bych chtěl také
upozornit, že sporty, které ve svých úvodních otázkách uvádí, fungují většinou na sportovištích, která jsou v jejich majetku a podobné problémy mít
ani nemohou.

u nákupů asistovali naši terénní sociální pracovníci a vedoucí klubu. Šlo o spolupráci
s olomouckou Občanskou poradnou, která dostala
finance z Mezinárodní organizace pro migraci
(MOI) a od sponzorů, kteří poskytli tuto pomoc
Romům žijícím v období 2. světové války jako formu odškodnění. Pomoc byla poskytnuta v podobě
nákupu v hodnotě 3.400 Kč.

Touto zprávou chceme reagovat na dotazy
a ohlasy kojetínských občanů a vysvětlit, že pomoc nebyla poskytnuta ze zdrojů Charity Kojetín.
Můžete nás ale kontaktovat v případě bližšího zájmu o tento projekt, který je výrazem úcty
k Romům, kteří trpěli pronásledováním v období
2. světové války. Rádi Vám poskytneme informace a zodpovíme Vaše dotazy.
Charita Kojetín
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Ing. Jiří Šírek, místostarosta města
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Mikroregion Střední Haná

Město, Městské kulturní středisko
a DS „Na Štaci“ Němčice nad Hanou
Vás zvou na
HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ
Němčice nad Hanou 2004
1. 5. – 8. 5. 2004
Moravskou regionální přehlídku venkovských divadelních souborů s výběrem na národní přehlídku „Krakonošův divadelní
podzim Vysoké n.J.“ a Moravskou regionální přehlídku činoherního divadla pro děti
s výběrem na národní přehlídku „Popelka Rakovník“.
Všechna soutěžní představení se konají v sále kina Němčice n. H.

sobota 1. 5. – 14.00 hod.
Divadlo A.Vorla Křenovice
DIVOTVORNÝ HRNEC
(Buton Lane, E.Y. Harburg, Fred Saidy)
sobota 1. 5. – 19.30 hod.
DS „Na Štaci“ Němčice nad Hanou
DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES
ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT
(Jan Drda)
neděle 2. 5. – 10.00 hod.
Malá scéna ZUŠ Zlín
O KRÁSNÉ VASILISE
A TŘECH KOUZELNICÍCH
(Martin Dominik Polínek)
neděle 2. 5. – 15.00 hod.
FDKS Bojanovice
DĚDEČEK
(Radoslava Ondrová)
neděle 2. 5. – 19.30 hod.
DS J.K. Tyl Brodek u Přerova
PALIČOVA DCERA
(J. K. Tyl)
pondělí 3. 5 – 19.30 hod.
KDO Hvozdná
GAZDINA ROBA
(Gabriela Preissová)

PROGRAM PŘEHLÍDKY
úterý 4. 5. – 10.00 hod.
DS bratří Mrštíků Boleradice
BROUČCI
(Jan Karafiát)
úterý 4. 5. – 13.00 hod.
Divadlo Dostavník Přerov
PRINC A CHUĎAS
(G. Karpathy)
úterý 4. 5. – 19.30 hod.
DS Rájec–Jestřebí
ŠŤASTNÝ KONEC POUSTEVNÍKA
(František Nepil)
středa 5. 5. – 10.00 hod.
Divadlo Z. Štěpánka
při Klubu kultury Napajedla
ZKOUŠKY ČERTA BELÍNKA
(Zdeňka Horynová)
středa 5. 5. – 19.30 hod.
Tylovo divadlo Újezd u Brna
NAŠI FURIANTI
(L. Stroupežnický)

čtvrtek 6. 5. – 10.00 hod.
DS J.K.Tyla při Kulturních službách
Moravská Třebová
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
(bratři Grimmové)
čtvrtek 6. 5. – 13.00 hod.
DS FLOK Samotišky
VÝTEČNÍCI
(P. Dostál, R. Pogoda)
čtvrtek 6. 5. – 19.30 hod.
DS Zmatkaři Dobronín
PAROHY NA OBJEDNÁVKU
(Miloš Stránský)
pátek 7. 5. – 10.00 hod.
DIVOTADLO Otaslavice
SKŘÍTKOVA
VÁNOČNÍ POHÁDKA
(Kateřina Palátová)
pátek 7. 5. – 19.30 hod.
Divadlo NABOSO
při TJ Sokol Boskovice
VRAŽDA SE ZÁRUKOU
(Jan Zábrana a Josef Škvorecký)
sobota 8. 5. – 16.30 hod.
ZUŠ Němčice nad Hanou
NEŽ ZAZNÍ FANFÁRY

Nesoutěžní představení (16.30 hod.) a závěrečné vyhodnocení HDM (18.00 hod.)
bude probíhat v sobotu 8. května v sále Sokolovny Němčice nad Hanou.
Vstupné: na dětská představení: děti 25 Kč dospělí 35 Kč,
na večerní představení 35 Kč, permanentka 240 Kč.
PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY
MINISTERSTVA KULTURY ČR
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Týden zdraví – 5. – 7. 4. 2004
Letos už popáté pořádáme na naší škole „Týden zdraví“. Jako každoročně byla výuka ve všech
předmětech obohacena o informace i praktické
činnosti z oborů zdravá výživa, zdravý životní styl,
zdravé vztahy mezi spolužáky, prevence sociálně
patologických jevů, ekologie a ochrana životního
prostředí v našem městě i jeho okolí.
Menší děti se při exkurzích seznámily s prací
Městské policie i Policie v Kojetíně, která jim mimo
jiné připomněla i zásady chování za mimořádných
událostí.
V období před Velikonocemi si děti během tohoto týdne vyrobily spoustu drobností, které určitě potěšily jejich maminky a zkrášlily jejich domovy, větší děti se učily péct mazance a velikonoční
věnce, plést pomlázky, vyrobit velikonoční závěsy, uplést proutěný košíček, vyrobit keramickou
misku, připravit slavnostní tabuli s výrobky studené kuchyně.
Skupina dětí připravila pro všechny ostatní velmi zajímavý projekt o tom, jak se slavily Velikonoce dřív, jaké byly a jsou zvyky a obyčeje v různých regionech naší vlasti.
O nutnosti zdravé výživy v současném světě už

děti slyšely mnohokrát. Paní učitelky se však nespokojily jen s teoretickými aktivitami, jako byla
práce s pyramidou výživy, besedy ve třídách, soutěž s obrázky potravin, ale uspořádaly pro menší
děti dopoledne, kdy každá třída vyrobila nějakou
pomazánku, zeleninový či ovocný salát. Nejlepší
pak byla samozřejmě ochutnávka hotových výrobků.
Tělo si starší žáci protáhli při turnaji ve stolním
tenisu a ve fotbale, svaly posílili při soutěži Rambo 2004, mladší děti pak při soutěži s plněním
různých úkolů kolem stadionu.
Vyvrcholením celého týdne byla akce „Vítání
jara a vynášení Moreny“, čímž si naši žáci, jak už
se také stalo tradicí, připomínají další z lidových
zvyků.
Vše by se ale nepodařilo uskutečnit bez spolupráce učitelů, kteří jednotlivé akce připravili a realizovali
Za spolupráci i sponzorskou pomoc dále děkujeme Městské policii, Policii ČR Kojetín, SRPŠ,
MěDDM, paní Kočičkové a Benešovské, panu
Kilhofovi, Hübnerovi a Bosákovi.

Turnaj ve vybíjené o putovní pohár
starosty města Kojetína

Mgr. Jana Dočkalová
Mgr. Miluše Štefanová

Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

Za budovou ZŠ Sv. Čecha probíhá rekonstrukce hřiště určeného pro venkovní tělesnou výchovu
žáků této školy
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Už pošesté uspořádala ZŠ Svatopluka Čecha
Kojetín turnaj ve vybíjené dívek o putovní pohár
starosty města Kojetína. Turnaje se zúčastnily základní školy mikroregionu Střední Haná a kojetínské gymnázium.
l. místo v mladší kategorii dívek obsadily dívky
ze ZŠ nám. Míru a l. místo v kategorii starších
dívek vybojovaly dívky ze ZŠ Svat. Čecha. Putovní pohár předal vítězům pan starosta ing. Mojmír
Haupt.
Celkové pořadí – mladší dívky: l. ZŠ nám. Míru
Kojetín, 2. Gymnázium Kojetín, 3. ZŠ Tovačov,
4. ZŠ Svat. Čecha Kojetín, 5. ZŠ Střílky.
Celkové pořadí – starší dívky: l. ZŠ Svat. Čecha
Kojetín, 2. Gymnázium Kojetín, 3. ZŠ Troubky,
4. ZŠ Tovačov, 5. ZŠ nám. Míru Kojetín, 6. ZŠ
Střílky.
Za uspořádání turnaje děkuji panu učiteli Prášilovi a panu učiteli Hrabalovi.
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Gymnázium Kojetín
Prospěšná akce
Již poněkolikáté se naše škola, Gymnázium Kojetín, zapojila do akce pořádané nadací „Život
dětem“, která se věnuje charitativní činnosti
a výtěžek svých aktivit směřuje vždy tam, kde je
to potřebné – na poskytnutí pomoci školám zaplaveným během povodní, na vybavení nemocnic, dětem nemocným nebo bez rodiny…
V minulých letech studenti prodávali barevná
plastová srdíčka, nyní nabízeli hezké a praktické
přívěšky na klíče.
Mezi prodávajícímu byly tentokrát i studentky
sexty Vlasta Doláková a Markéta Korcová:
„Akce byla velmi úspěšná, ale mnoho lidí, které
jsme požádali o příspěvek, nás odmítlo s tím, že
by rádi pomohli, ale požadovaná minimální částka 40 Kč je pro ně příliš vysoká. Myslíme si, že
kdyby byla cena prodávaných přívěsků nižší, odmítlo by přispět méně lidí. Obzvláště z řad žáků,
studentů a důchodců, kteří si stěžovali na výši ceny
nejvíce.
Někteří lidé měli obavy, jestli jejich peníze skutečně pomohou dětem, nebo je akce jen další
z řady podvodů, a proto byli nerozhodní. Většina
ale na nás byla velice milá a bez váhání si přívěsek koupila.“
Znovu se potvrdilo, že občané města Kojetína
a studenti naší školy mají pro takovéto akce pochopení – letos jsme vybrali rekordních 17.788, 50 Kč.
Tento obnos bude mj. věnován FN v Motole,
o jejíž katastrofální situaci jsme pravidelně informováni v médiích.
Jan Palička, Michal Axamit

Den netradiční výuky
Den učitelů na naší škole není již třetím rokem
pouhou formalitou, která se odbude hlášením ve

KOJETíN

školním rozhlase. Žákovský parlament GK přišel
s originálním nápadem – studenti z vyšších ročníků v ten den přebírají strasti a slasti kantorského
povolání na svá bedra a ve dvojicích přicházejí do
tříd svých mladších spolužáků z primy až kvarty
a pokoušejí se jim předat své vědomosti.
Akce je pozitivně přijímána všemi, kdo jsou na
ní zainteresováni: studenty (těmi mladšími i zkušenými mazáky) i pedagogy, o čemž svědčí následující ohlasy:
Vlasta Doláková (sexta): „Já jsem si připravila
pro naše primánky hodinu matematiky a byla
jsem mile překvapena. Žáci se mnou rádi spolupracovali a snažili se vyřešit zadané úkoly,
aniž by se dohadovali nebo překřikovali. A to
i když na chvíli zůstali ve třídě se mnou sami,
bez paní profesorky.“
Markéta Korcová (sexta): „Učila jsem chemii
u kvartánů společně s Markétou Páleníkovou
a byla jsem neobvykle spokojena s jejich spoluprací, přestože jsou jen o dva roky mladší. Myslím, že i paní profesorka byla s naší hodinou
velice spokojená.“
Milan Ligač a Milan Trnkal (prima): „Netradiční výuka v dějepise se nám moc líbila. Hodina začala sice trochu zmateně, ale za chvíli nám
došlo, oč vlastně jde. S tímto typem výuky jsme
se totiž setkali poprvé. Děvčata z kvinty, Hanka Pavlíková a Tereza Mašková, na nás byla moc
hodná, vše nám pěkně vysvětlila. Bylo fajn, že
nás učily kamarádky jen o pár let starší. Doufáme, že se tato tradice na naší škole udrží,
abychom i my mohli za čtyři roky učit naše
mladší spolužáky.“
Klára Vašíčková a Tomáš Šestořád (prima):
„Na matematiku jsme měli holku ze sexty, Vlastu Dolákovou. Byla to příjemná změna, která
se nám opravdu moc líbila, i když nám Vlasta
dala i malou písemku. Stěžovat si určitě nebu-

de ani pan učitel Kozmík, protože jsme probrali zadané učivo a dostali se i o kousek dál. Takových hodin by mohlo být víc!“
-em-

Kurs sociálních dovedností v primě
„V úterý jsme místo výuky absolvovali kurs sociálních dovedností. Co takový kurs obnáší? Zaměřuje se na prevenci proti návykovým látkám.
Kurs vedly holky ze 2. ročníku. Měly pro nás připravené scénky, o nichž jsme si pak povídali, řešili jsme problémové situace a sami se pak těchto
scének účastnili. Děvčata nám také ukázala pokus, který názorně předvedl, kolik kouře a škodlivých zplodin zůstává v plících po vykouření jediné cigarety. Zabývali jsme se i otázkami zdravého
životního stylu, dozvěděli se něco i z oblasti intimní, seznámili jsme se s pojmem asertivita
a prakticky si asertivní chování „vyzkoušeli“ – například jak máme odmítat návrhy, které se nám
nelíbí nebo i s nimi nesouhlasíme.Bylo to velmi
poučné a moc se nám líbilo, že nám tyto informace zprostředkovaly naše starší spolužačky,“ tak
hodnotí tuto akci studenti primy Eva Štulajterová
a Marek Raclavský.
A jak hodnotí práci školitelky (M. Dostálová,
L. Šebestová, T. Šenkyříková, B. Mlčochová):
„Cílem tohoto semináře bylo ukázat primánům
negativní vlivy kouření, alkoholu, drog a bylo
jim předvedeno, jak mají uplatnit a prosadit
vlastní názor jednoznačně, ale zároveň ohleduplně a psychologicky vhodně. Také byli uvedeni do sexuální výchovy a i tohle téma bylo přijato s velkým nadšením a zájmem. Primáni byli
hodní a spolupracovali, a to nejen proto, že kurs
měli místo vyučování. Brzy nás čeká další část
programu. Už se velmi těšíme.“
-em-

Zvláštní škola Kojetín
Jaké je uplatnění žáků zvláštní školy v jejich dalším životě?
O úroveň vzdělání žáků Zvláštní školy v Kojetíně
se stará 12 vysoce kvalifikovaných a zkušených
pedagogických pracovníků, včetně vychovatelky
ŠD a romské asistentky. Dětem, vykazujícím slabší
prospěch,věnují učitelé maximální individuální
péči. Hlavním posláním školy je dobrá příprava
žáků na budoucí povolání. A ta se nám opravdu
daří. Všichni vycházející žáci naší školy, kteří mají
zájem pokračovat ve vzdělávání, jsou přijati do
učebních oborů.
Na základě důsledně prováděné rozšířené výuky pracovní výchovy v naší škole jsou žáci systematicky připravováni na svá budoucí povolání.
Máme zprávy z jednotlivých odborných učilišť
o tom, že naši žáci se umí k práci postavit
s fortelem, mají kladný vztah k řemeslu, rozvinutou zručnost, trpělivost i přesnost při zhotovování výrobků. Mnozí z nich ukončili s úspěchem
SOU a někteří i SOU s maturitou. Jsou z nich
soukromí podnikatelé ve svém oboru, a to nejen

v České republice, ale i v zahraničí.Např. Roman
Simon a Vilém Brabec pracovali v USA, Radek
Vybíral pracuje v Nizozemsku, kde dobře zvládl
i jazykovou bariéru a naprosto se tam zabydlel.Tito, ale i další úspěšní žáci Zvláštní školy
v Kojetíně vyvracejí mýtus o tom, že žáci zvláštní
školy nenajdou zaměstnání. Opak je pravdou!
Během pobytu na naší škole zažijí děti i spoustu radosti a zábavy. Bezplatně se zapojují do kroužků výtvarného, tanečního, stolního tenisu i výpočetní techniky. Každý měsíc jsou pořádány soutěže sportovního či kulturního zaměření. I naše děti
jezdí do školy v přírodě a prožívají zkrátka stejné
radosti i starosti, jako všichni ostatní školáci.
Pokud má Vaše dítě problémy se zvládáním
základní školy, nebojte se přijít k nám, prohlédnout si školu, pohovořit s vedením i pedagogy
o jeho dalším vzdělávání. Bude to jen ku prospěchu Vašeho dítěte. Zbavíte ho i sebe stresu ze zklamání, z pocitu neúspěšnosti.
Mgr. Bohumil Indrák
ředitel školy
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Soutěže žáků v lehké atletice

Z pobytu ve škole v přírodě
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Základní umělecká škola Kojetín
Naše škola opět na stupních vítězů
V letošním školním roce se znovu potvrzuje, že kvalita výuky na naší
škole má velmi dobrou úroveň. V pátek 17. října 2003 se naše soubory
Fresco a Alotrio zúčastnily mezinárodní interpretační soutěže „Karel Dietters z Diettersdorfu a hudební klasicismus“. Získali jsme dvě druhá místa ve
své kategorii, za námi zůstaly takové školy, jako je např. Zlín a další.
Další soutěží je pak soutěž, pořádaná Ministerstvem školství v komorní
hře s převahou dechových nástrojů. V okresním kole v Hranicích jsme měli
čtyři soubory, z nichž tři získaly první místa a jeden místo druhé. Soubory

postoupily do krajské soutěže, tam se žáci naší školy umístili na třech absolutních prvních místech ve své kategorii.
Složení vítězných souborů:
Minitrio: Veronika Ježková, Petra Procházková, Aneta Ďurtová
Alotrio: Monika Psotková, Helena Dostálová, Hana Pavlíková
Kvarteto Fresco: Eva Mizerová, Veronika Blablová, Karolína Látalová, Kateřina Lučanová
Děkuji i touto cestou za vynikající výsledky a přípravu žáků, kteří nás reprezentovali i paní učitelce Ritě Ryndové.
Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín

Skautské vítání jara 2004
V sobotu 3. dubna se v areálu skautské základny v Kojetíně po
několikaleté přestávce opět konalo Skautské vítání jara. Počasí
nám přálo, a tak jsme si mohli užívat teplého a slunečného
odpoledne.
Pobavit se a zasoutěžit si přišlo bezmála 35 dětí. Velkou
radost jsme měli z toho, že ne všechny patřily mezi skauty.
Pro všechny bylo nachystáno 16 soutěží: hraní kuliček, střelba z praku a luku, bramborová a opičí dráha, skákání přes
švihadlo, výcvik malých hasičů, kartografický kviz a další. Po absolvování jednotlivých soutěží, se děti mohli věnovat mimojité hraní her (Na kočku a na myš, volejbal, ringo, …), rukodělným činnostem nebo

třeba i lasování. Během celého odpoledne se všichni zúčastnění mohli
podepsat, popřípadě i zanechat vzkaz v návštěvní knize–plakátu.
Ke konci celého odpoledne byli vyhlášeni a cenami odměněni nejúspěšnější soutěžící v jednotlivých disciplínách. Ceny pro
vítěze některých soutěží darovala Česká spořitelna, a.s., pobočka Kojetín. Po vyhlášení vítězů následovalo pózování pro hromadné foto všech účastníků, po kterém si každý na ohni opekl
svůj špekáček. Po šesté hodině začaly děti postupně odcházet
do svých domovů, až jsme u ohně zůstali jenom my, pořádající.
Doufám, že se toto odpoledne všem líbilo, a že se příští rok, snad
v ještě větším počtu, opět sejdeme.
Ondřej Šigut
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Den Země
Již tradičně proběhl v našem městě Den Země
– oslava přírody a ochrany životního prostředí naší
planety. Do akce se zapojili především žáci kojetínských škol a mládež.
V rámci akce „Den Země“ odpracovali žáci
Zvláštní školy Kojetín v areálu školy celkem 156
brigádnických hodin. Provedli vyhrabání školní
zahrady, úklid listí ze stromů a ořezaných větví,
včetně úklidu pozemku za školní zahradou. Akce
se zúčastnilo 75 žáků školy.
Dále se uskutečnila na škole přírodovědná soutěž pro žáky 6. až 9. ročníků s vyhlášením cen
pro nejlepší žáky. Žáci 1. až 5. ročníku byli na
vycházce v přírodě, kterou zakončili společně se

soutěžícími žáky opékáním špekáčků v areálu školy.
Kojetínští skauti a jejich kamarádi uspořádali
také velmi záslužnou akci – úklid Špalíru a okolí
rybníku Na Hrázi. Nasbírali skoro 2 kontejnery
odpadu, který sem ukládají ti, kteří dosud nepochopili, že v Kojetíně existuje již půl roku sběrný
dvůr na podobný materiál.
MěDDM uspořádal městské kolo soutěže Zlatý

Z kultury
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list – Zelená stezka pro šestičlenné hlídky kojetínských škol. Na deseti stanovištích prokázaly děti
znalosti z oblastí ekologie a biologie. Vítězná družstva, v mladší kategorii ZŠ Svat. Čecha a ve starší
kategorii z Gymnázia Kojetín, postupují do krajského kola.
Celý den byl ve znamení pobytu dětí a studentů v přírodě, který využili především pro sport
a zdravý pohyb.
Text a foto: Ing. J. Šírek
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Kam za kulturou
29. dubna 2004 - 18.00 hodin
Koncert sborů MěKS Kojetín
Solasido a Cansas
„... KAŽDÝ SI NESE SVÉ BŘÍMĚ“
Sokolovna Kojetín
❇
30. dubna 2004
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vzdělávacího a informačního centra
(Okresní dům Kojetín)
V tento den budou zpřístupněny všechny
prostory:
knihovna (po celý den v dětském oddělení
budou probíhat soutěže pro děti)
internet (po celý den zdarma)
galerie (výstava obrazů a kreseb Jiřího Ryšavého
Druhotná krajina)
galerie rodáků (rodačka Marie Gardavská)
židovský koutek
expozice muzea („To nejlepší z kojetínského
muzea“)
nádvoří (od 17 hodin s programem)
Vystoupení pěveckého sboru Gymnázia Kojetín
HIP - HOP
Kojetínské mažoretky
AEROBIK
David Kodýtek - ELECTRIC BOOGIE
Vystoupení ZUŠ Kojetín
Taneční vystoupení country skupiny LUCKY
WHILE
Vystoupení pěveckých souborů MěKS
Solasido a Cantas
❇
14. května 2004 - 18.00 hodin
KONCERT DECHOVÉ HUDBY
VĚROVANKA
Vzdělávací a informační centrum
(Okresní dům Kojetín)

21. května 2004
Z KOJETÍNA DO ZLÍNA
na koncert skupiny
Kabát
Hosté: Krucipüsk, Dolores Clan
cena: 390,- Kč (vstupenka + doprava)
odjezd: 18.00 hod. od Textilu Polák Kojetín
❇
26. května 2004 – 18.00 hod.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
MODERNÍ LÉČBA SRDEČNÍCH NEMOCÍ
přednáší MUDr. Richard Kobza
Vzdělávací a informační centrum (Okresní dům)
❇
29. května 2004
CELODENNÍ VÝLET DO
ROZKVETLÉ VÍDNĚ
cena: dospělí 340,- Kč, děti 280,- Kč
(doprava + průvodce)
Vídeňský les, zahrady Schönbrunnu a Belvederu, okružní jízda Vídní, zábavný park Práter
odjezd: 06.00 hod. od Textilu Polák Kojetín
❇
12. června 2004
zájezd do Prahy an muzikál všech generací
v režii Filipa Renče
REBELOVÉ
Divadlo Broadway Praha
začátek představení 14 hodin, cena 695 Kč
(vstupenka + doprava) odjezd v 6.00 hodin od
Textilu Polák

Informace a přihlášky:
MěKS - Sokolovna
nám. Republiky 1033, Kojetín
tel.: 581 76 20 46

Městské kulturní středisko Kojetín Vás zve
k návštěvě výstavy obrazů a kreseb
přerovského výtvarníka Jiřího Ryšavého
s názvem
DRUHOTNÁ KRAJINA
v Galerii
Vzdělávacího a informačního centra
(Okresní dům) v Kojetíně
Výstava je otevřena
od 15. dubna do 6. května 2004
Po–Pá 9.00–16.00 hodin
So 9.00–12.00 hodin

Z vernisáže výstavy obrazů a kreseb Jiřiho
Ryšavého – 15. 4. 2004

Upozornění

Informace

V období od začátku května do konce listopadu 2004 bude probíhat
v budově Sokolovny Kojetín a v prostorách k ní přilehlé sokolské zahrady celková rekonstrukce.
Z tohoto důvodu budou kanceláře Městského kulturního střediska Kojetín přestěhovány
do náhradních prostor na polikliniku Kojetín – bývalá pohotovost.
Akce MěKS budou většinou soustředěny do budovy
Vzdělávacího a informačního centra – Okresní dům na Masarykově náměstí 8 v Kojetíně.

V budově Vzdělávacího a informačního centra
– Okresní dům na Masarykově náměstí 8
v Kojetíně nabízí MěKS Kojetín k pronajmutí
na příležitostné rodinné a společenské oslavy
prostory sálu a bistra.
Informace na
MěKS Kojetín, tel 581762046

Kino Tovačov
KVĚTEN 2004
So .......... 1. 5. ........ 18.00 hod. ........ Invaze barbarů, oceněno Oscarem®
so ............ 1.5. .......... 18:00 hod ........ Invaze barbarů, oceněno Oscarem®
so ............ 8.5. .......... 18:00 hod ........ Poslední samuraj
pá ......... 14.5. .......... 18:00 hod ........ Kill Bill 2
so .......... 15.5. .......... 18:00 hod ........ Kill Bill 2
so .......... 22.5. .......... 18:00 hod ........ Vítejte v džungli
ne .......... 23.5. .......... 18:00 hod ........ Vítejte v džungli
so ......... 29.5. .......... 18:00 hod ........ Úsměv Mony Lisy
ne .......... 30.5. .......... 18:00 hod ........ Úsměv Mony Lisy

doporučujeme!
doporučujeme!
doporučujeme!
doporučujeme!
doporučujeme!
doporučujeme!
doporučujeme!

Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji.
Pokladna je otevřena vždy jednu hodinu před prvním představením.
Změna programu vyhrazena.
Využijte možnosti naší nabídky a napište si na náš e-mail: kino.tovacov@atlas.cz
o pravidelné zasílání programu do Vaší e-mailové schránky
nebo o rezervaci vstupenek.
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pátek 14. 5. 2004 19.30 hod.
POSLEDNÍ SAMURAJ

pátek 28. 5. 2004 19.30 hod.

LOONEY TUNES: ZPĚV V AKCI
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Městská knihovna informuje
Víte, že …
V Městské knihovně probíhá dlouhodobá anketa s názvem MOJE KNIHA?
Anketa je zaměřená na všechny skupiny obyvatel a jejím cílem je zjistitnejoblíbenější knihy čtenářů naší knihovny, v celostátním měřítku pak nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky.
K anketě slouží anketní lístky, které jsou zájemcům k dispozici v obou odděleních naší knihovny, a také webová stránka www.mojekniha.cz.
Provoz této webové stránky zajišťuje Národní
knihovna ČR a Státní Technická knihovna. Údaje, zjištěné na papírových formulářích, telefonicky či jiným způsobem, knihovna vloží přes webový formulář do centrální databáze.
Akce vyvrcholí vyhlášením výsledků v několika
etapách. V červnu bude na webových stránkách
vyhlášeno 100 nejoblíbenějších knih, v září 50
nejoblíbenějších knih a v Týdnu knihoven v říjnu
bude vyhlášena nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky.
Zapojte se do této zajímavé akce!
foto okresního domu

UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna oznamuje
svým čtenářům, že bude v týdnu
od 17. do 23. května 2004
pro veřejnost UZAVŘENA
Z DŮVODU REVIZE FONDU.

Ze sportu - oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu Sokol Kojetín uspořádal
v sobotu 17. dubna 2004 8. ročník Memoriálu
Rudolfa Silnouška.
Turnaj je pořádán každoročně po skončení závodní činnosti pro hráče našeho oddílu. Jako každoročně se vyznačuje vyrovnanými zápasy, o čemž
svědčí to, že z 26 utkání skončilo 11 nejtěsnějším
poměrem 3:2 a 10 utkání 3:1. V konečném pořadí se ale opět prosadili zkušení hráči A-družstva. Vítězem se stal, a to již po čtvrté Bohdan
Malý, druhý byl Luděk Vrtěl, třetí obhájce loňského vítězství Vlastimil Orság, čtvrtý nejstarší Jarda
Huťka, pátý Jirka Kilhof a až na šestém místě první
z mladších hráčů Lukáš Prokeš. Turnaje se zúčstnilo 14 hráčů ze všech tří družstev oddílu.
V úterý 20. dubna uspořádal oddíl v rámci
memoriálu jako každoročně turnaj mládeže.
V letošním roce bylo vedení oddílu překvapeno,
neboť se letos tohoto turnaje zúčastnilo celkem
36 mladších a starších žáků. Starších žáků bylo
20 a mladších 16. Turnaj byl hrán ve skupině po
čtyřech hráčích, ze kterých první dva postupovali
do dalších, již vyřazovacích bojů.

Starší žáci:
1. Jan Ondič, Zvláštní škola Kojetín
2. Petr Lavrinec, ZŠ nám. Míru Kojetín
3. Martin Dvořák, ZŠ nám. Míru Kojetín
4. Jakub Lorenc, ZŠ Svat. Čecha Kojetín
5. Roman Jedlička, ZŠ Svat. Čecha Kojetín
6. Lukáš Rábel, ZŠ Svat. Čecha Kojetín

Turnaje byly dotovány věcnými cenami, za které vedení oddílu děkuje všem sponzorům, od kterých jsme tyto dary dostali.
Vítěz hlavní ceny memoriálu Bohdan Malý převzal nový putovní pohár a první tři hráči pamětní
medaile. Celý turnaj byl pořádán pod záštitou starosty města a jak zahájení, tak i skončení se zúčastnil místostarosta města Ing. Šírek.
Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

Celkové výsledky:
Mladší žáci:
1. Milan Ondič, ZŠ Svat. Čecha Kojetín
2. Michal Sanitrník, ZŠ Svat. Čecha Kojetín
3. Milan Sendrei, ZŠ Svat. Čecha Kojetín
4. Jakub Lorenc, ZŠ nám. Míru Kojetín
5. Tomáš Pospíšil, ZŠ Svat. Čecha Kojetín
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Ze sportu - Minigolf
Oficiální sezóna zahájena
Poslední přípravou před zahájením jarní části
sezóny byl o velikonočním pondělí 1. ročník Velikonočního zajíce. Nastoupilo 7 hráčů našeho klubu, bylo vcelku příznivé počasí a stihly se odehrát
dva okruhy.
Po vyrovnaném boji se nakonec v dodatečném
rozstřelu stal prvním historickým „zajícem“ Luděk Nakládal ml., když porazil i trenéra Ivana
Roemera.
Výsledky:
1. Luděk Nakládal
51
25,5
2. Ivan Roemer
51
3. Jan Dvořák
57
4. Robert Janáček
59
5. Zdeněk Modlitba
83
Po této akci jsme byli v průběhu týdne provozovatelem koupaliště oficiálně vyhnáni a tím zřejmě účinkování našeho klubu na zdejším minigolfu na delší čas skončilo.
Hned v pátek jsme odjeli do Ostravy, kde se ve
dnech 17.–18. 4. 2004 konal první letošní zemský turnaj. Na půdě vysokoškolských kolejí v Os-

travě-Porubě se hrál 1. Moravia Tour, pořadatelství se ujal zdejší klub VŠB Ostrava.
Hrálo se na eternitu za proměnlivého počasí
na 7 okruhů + 1 finálový.
Startovalo zde 77 účastníků, sedm jich přijelo
z Kojetína.
Mezi muži se prosadil I. Roemer, který jako jediný z KGB proklouzl do finále a tam obsadil 8.
příčku. Junioři nijak neoslnili, nejlepší byl J. Dvořák na 10. místě. Mezi žáky překvapila J. Nakládalová svou 9. pozicí.
Výsledky muži:
1. Lukáš Čech (Vratimov)
178
22,25
8. Ivan Roemer (Kojetín)
191
23,88

V rámci turnaje byla také zahájena jarní část
I. ligy ve všech pěti kategoriích. Naši golfoví borci
hráli jak v juniorech, tak v žácích - oba týmy
v plných počtech.
Junioři se prali s nováčkem z Holešova, jemuž
však dost velkým rozdílem podlehli a obsadili
2. příčku. Vítězný tým zahrál 560 (prům. 26,67),
naši nasbírali 617 (29,38), třetí Prostějov nepřijel. Pro naše barvy ale i tato porážka znamenala
skok do čela tabulky!
Stav I. ligy juniorů (Morava) - po 3 kolech:
1. KGB Kojetín
6 bodů
2. MGC Holešov
4 body
3. Taurus Prostějov
2 body

Výsledky junioři:
1. Jan Doležel (Holešov)
10. Jan Dvořák (Kojetín)
12. Robert Janáček (Kojetín)
13. Luděk Nakládal (Kojetín)
Výsledky žáci:
1. Michal Rečka (Kopřivnice)
9. Jana Nakládalová (Kojetín)
15. Zdeněk Modlitba (Kojetín)
17. Jana Volfová (Kojetín)

Žáci nastoupili v oslabené sestavě, takže na lepší
než 3. příčku to nestačilo. Vyhrál překvapivě Šternberk s 597 (pr. 28,43), druhý Olomouc a třetí
Kojetín za 761 (36,24). V celkové tabulce nám
stále patří 3. pozice.
Stav I. ligy žáků (Morava) – po 3 kolech:
1. MGC Olomouc
11 bodů
2. KDG Šternberk
8 bodů
3.KGB Kojetín
7 bodů
4. DGC Bystřice p/Hostýnem
6 bodů

193
194
207
216

24.13
27,71
29,57
30,88

199
220
239
302

24,88
31,43
34,41
43,14

Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2003

Pod heslem „Pohyb je život“ se konalo v sále Sokolovny v pondělí 5. 4. 2004 slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců ze všech kojetínských sportovních
oddílů, kroužků a klubů. V zábavném programu předvedli své dovednosti cvičenci TJ Sokol Kojetín, krasojezdci z Němčic n. H. a pěvecké sbory Solasido
a Cantas a studenti kojetínského gymnázia. Celkem
bylo vyhodnoceno 23 sportovců. Za kroužek stolního tenisu zvláštní školy Jiří Krištof, Jan a Rostislav
Ondičovi a Michal Skopal. Fotbalisté TJ Slavoj Kojetín nominovali Jana Kantora, Ondřeje Knopa
a Davida Šťastného. Jejich kolegové z TJ Sokol Kovalovice Antonína Přehnala a Petra Ošťádala. Za
Klub golfových borců byli vyhlášeni Robert Janáček, Jan Dvořák a Luděk Nakládal. TJ Kanoistika
Kojetín nominovala své závodníky Marii Braunerovou, Tomáše Spiegla a Petru Šupčíkovou. TJ Sokol
Kojetín nominovala za Odbor sportu pro všechny
Libuši Bosákovou a Moniku Štecovou, za oddíl volejbalu Kristýnu Dostálovou a Veroniku Hrabálkovou, za oddíl stolního tenisu Vlastimila Orsága a Martina Pištěláka a za oddíl tenisu Ing. Jaroslava Palánka a Ing. Leopolda Ptáčka.
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Inzerce

KLEPO

Ladislav Oulehla
Kojetín

ZÁKUSKY

VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ DODÁVKY STŘECH,
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE.
ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA.

pro slavnostní příležitosti
svatby, narozeniny, oslavy

Kontakt: Ladislav Oulehla, Podvalí 1203, 752 01 Kojetín
Telefon: 777 301 412, 777 301 410
e-mail: klepo.oulehla@seznam.cz

DORTY
všech druhů a tvarů
dle vašeho výběru

SOUKROMÁ KONTEJNEROVÁ
AUTODOPRAVA
ROBERT LUČAN

CUKRÁŘSKÁ
VÝROBNA
CHROPYNĚ

Vám nabízí vozem LIAZ a nově i AVIA:
- PŘEPRAVU ODPADU KATEGORIE OSTATNÍ A NEBEZPEČNÉ
- PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ O OBJEMU 3-11m3
NA ODVOZ - STAVEBNÍHO ODPADU (SUTÍ, STŘECH apod.)
- DOMOVNÍHO ODPADU
!!! VČETNĚ ZNEŠKODNĚNÍ !!!
- KRÁTKODOBÝ I DLOUHODOBÝ PRONÁJEM KONTEJNERŮ
- DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (PÍSKU, DRTÍ apod.)
- ROZVOZ DUBOVÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Masarykova 155
tel.: 606 745 577, 606 620 954

BLIŽŠÍ INFORMACE:

MOBIL 737 316095 - TEL. 573 357101

prodej paliv
P
RO
P
AL
P
RO
spol. s r.o.

Padlých hrdinů 159
752 01 Kojetín

nabízí od 1. dubna do 30. června 2004

LETNÍ SLEVY NA MOSTECKÉ HNĚDÉ UHLÍ
KOSTKA 418 ......................... cena .................... 176 Kč/q
OŘECH 427 ........................... cena .................... 169 Kč/q
OŘECH 428 ........................... cena .................... 146 Kč/q
Ceny jsou včetně DPH a dopravy do vzdálenosti 15 km

Informace na telefon
581 702 352 ■ 581 763 484
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Historické fotografie ze sbírek kojetínského muzea

Plastika před budovou nádraží na náměstí Republiky v Kojetíně. Celé
dílo však vydrželo jen krátce, bylo poničeno vandaly.

Provozovny galanterie a opravna obuvi a punčoch na Masarykově
náměstí v Kojetíně.

Popravy Čechoslováků zajatých na italské frontě, popraveno v ten den 160 Čechů. Oderz, Itálie, 22. 6. 1918

Svěcení zvonů dne 12. 6. 1870 na náměstí v Kojetíně. Zvony byly za
1. světové války v roce 1918 rekvírovány na vojenské účely – kanony.
Tovačovský most na příjezdu od Troubek v podobě ze 30. let
20. století. Byl vyhozen do povětří 8. 5. 1945 německou armádou.
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