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Z obsahu:

Čtvrté komunální volby v polistopadových poměrech našeho státu jsou
již historií. Občané Kojetína a jeho místních částí zvolili představitele, kteří
je budou po čtyři roky zastupovat v Zastupitelstvu našeho města. Úplná
tečka za těmito volbami bude napsána v úterý 12. 11. 2002, kdy na
ustavujícím zasedání Zastupitelstva proběhne volba starosty, místostarosty
a členů Rady města. Co do účasti, přišlo v Kojetíně volit necelých 42%
k tomu oprávněných občanů. Oproti minulým volbám je to pokles o 7%
a nejslabší účast v komunálních volbách vůbec. Kojetín však nebyl výjimkou
a zůstal svou účastí na průměru ČR. Čím dál více občanů tedy využívá jednoho
ze svých základních práv méně a méně. Nerozebírejme tento jev - je
předmětem častých debat a reportáží odborníků a novinářů. Jde podle mě
o závažnější jev, než jen to, že se volby konají v nevhodném termínu, že lidé
odjíždějí na víkend nebo jsou znechuceni, či je veřejné dění přestává zajímat.
Možná je důvodem něco málo z toho všeho, a možná i něco úplně jiného.
Podívejme se jen na účast v malých obcích našeho mikroregionu na straně
4, kde účast často přesáhla 70%.

Volební kampaň proběhla v Kojetíně důstojně, bez vzájemného osočování
konkurenčních volebních stran. Je třeba ocenit tuto politickou kulturu, kterou
nám mohou některé obce a města závidět, a která nebyla v minulosti vždy

samozřejmostí. Ani vlastní volební dny - 1. a 2. listopad 2002 - nepřinesly
žádné vážnější problémy a práci členů všech osmi volebních komisí
a pracovníků MěÚ Kojetín je třeba označit za vzornou a vyslovit za ni
poděkování.

Přejme si tedy, ať je nově zvolené Zastupitelstvo Kojetínu jen ku prospěchu
a rozkvětu!

Ing. Jiří Šírek

Kojetín má nové Zastupitelstvo města

foto: H. Svačinová
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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva města

Rada města Kojetín zasedala
v závěru měsíce září jedenkrát
a v průběhu měsíce října
dvakrát.

Dne 30. září 2002 se zabývala
mimo jiné touto problematikou:

- uložila starostovi města zabezpečit
vyhlášení veřejné obchodní soutěže
na poskytovatele hypotečního úvěru
ve výši 30 mil. Kč,
- zřídila Komisi pro přípravu rozpočtu
Města Kojetín na rok 2003,
- schválila pronájem obecního bytu
v DPS Dr. E. Beneše paní Šarlotě
Gogové,
- souhlasila se zveřejněním pronájmu
části pozemku v k.ú. Kojetín:
- parcela č. 5767/1 o výměře 42m2

- parcela č. 5751/1 o výměře 62m2

- parcela č.658/3 o výměře 431m2,
- schválila pronájem části pozemku
parcela č.204/1 v k.ú. Kojetín:
- o výměře 65m2 paní Lence
Alexové, za cenu 0,85 Kčm2/rok
- o výměře 32,5m2 panu Zdeňku
Uhlířovi, za cenu 0,85 Kč/m2/rok,
-  schválila termíny svatebních obřadů
pro rok 2003,
- schválila předložený plán zimní
údržby a plán pohotovosti při
zabezpečení zimní údržby místních
komunikací v zimním období 2002/
2003 a  uložila jednateli společnosti
zabezpečit realizaci schváleného
plánu v celém rozsahu,
- schválila poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 1.500,-Kč
manželům Majarovým na částečnou
úhradu nákladů spojených s účastí na
edukačně preventivním pobytu a
finančního příspěvku ve výši 650,-
Kč na částečnou úhradu školného

pro Petra Ondiče,
- schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo mezi Městem Kojetín
a firmou Technis Kojetín na
kompletní výměnu konstrukce krovu,
včetně krytiny, na části budovy
bývalého Hotelu Pivovar (dvorní
trakt),
- vzala na vědomí ukončení
pracovního poměru paní Lenky
Kořínkové, vedoucí odboru majetku
a investic města, ke dni 30. 11.
2002 výpovědí,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou
Technis Kojetín na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení
Družstevní, Sladovní a Polní ulice“
za cenu 250 tis. Kč,
- schválila uzavření Kupní smlouvy
mezi Městem Kojetín a firmou ATEH
Brno na vybavení sálu a kavárny
Informačního a vzdělávacího centra
Kojetín lustry a svítidly: cena
osvětlení představuje částku 363 tis.
Kč bez DPH.

Dne 15. října 2002:

- souhlasila s rozpočtovým opatřením
města  č.3/2002 a se změnou
v poskytnutí půjčky manželům
Kalousovým,
- schváli la výměnu stávajícího
obecního bytu na ulici Padlých hrdinů
818 za byt v ulici J. Peštuky 1320,
Kojetín, panu Josefu Rosíkovi,
- schválila pronájem obecního bytu
na ulici Padlých hrdinů 818
v Kojetíně manželům Mirvaldovým
a pronájem obecního bytu v Domě
s pečovatelskou službou na ulici J.
Peštuky 1322  paní Ludmile
Palíkové,

- schválila poskytnutí příspěvku
v roce 2003 z rozpočtu města na
projekt „Regionální fond pro
přípravu projektů na Střední
Moravě“ ve výši 3 Kč na obyvatele
a rok.

Dne 29. října 2002:
- vzala na vědomí zprávu o přípravě
rozpočtu Města Kojetín na rok 2003
a uložila Komisi pro přípravu
rozpočtu předložit na prosincové
zasedání rady přepracovaný návrh
rozpočtu tak, aby mohla rada
předložit zastupitelstvu města návrh
vyrovnaného rozpočtu,
- schválila pronájem části pozemku:
- parcela č. 5767/1 v k.ú. Kojetín,
o výměře 42m2, panu Vladimíru
Horákovi za cenu 0,85Kč/m2/rok
- parcela č. 5751/1 v k.ú. Kojetín,
o výměře 62m2, panu Zdeňku
Takáčovi za cenu 0,85Kč/m2/rok,
- parcela č. 658/3   v k.ú. Kojetín,
o výměře 100m2, slečně Ditě
Dostálové za cenu 0,85Kč/m2/rok,
- souhlasila se zveřejněním  pronájmu
části pozemku parcela č. 204/1
v k.ú. Kojetín, o výměře 78m2,  za
účelem zřízení zahrádky,
- nesouhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout část pozemku parcela č.
520/8 v k.ú. Popůvky,
- souhlasila s uzavřením Smlouvy
o budoucí dohodě o narovnání
k pozemku p.č. 65 v k.ú. Popůvky,
mezi Městem Kojetín a manželi
Doleželovými,
- vzala na vědomí odstoupení Mgr.
Miroslavy Ernstové z funkce ředitelky
MěKS Kojetín ke dni 31. 1. 2003
v souvislosti s jejím odchodem do
starobního důchodu,
- odvolala, v souvislosti s rozvázáním

pracovního poměru, paní Lenku
Kořínkovou z funkce vedoucí odboru
majetku a investic města ke dni
15. 11. 2002,
- jmenovala s účinností od 15. 11.
2002 pana Bc. Davida Behance
vedoucím odboru majetku a investic
města MěÚ Kojetín,
- schválila vyplacení odměn za rok
2002 členům jednotek Sboru
dobrovolných hasičů Kojetín,
Kovalovice a Popůvky,
- vzala na vědomí zprávy o činnosti
komisí rady města, které jednaly
v průběhu měsíce října 2002,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo
mezi firmou SATES MORAVA
a Městem Kojetín na akci
dobudování okapového chodníku
u  židovské synagogy v Kojetíně za
cenu 21 tis. Kč,
- schválila uzavření Dodatku č. 1
smlouvy o dílo mezi firmou
STRABAG Brno a Městem Kojetín
na zvýšení rozsahu prováděných
prací při opravě pojížděného
chodníku v Kojetíně, za cenu 101
tis. Kč,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo
mezi firmou Noving Morava
a Městem Kojetín na zajištění
zpracování geometrických plánů
rozvodů plynu pro vklad do Katastru
nemovitostí v k.ú. Kovalovice
a Popůvky, za cenu 26 tis. Kč,
- vzala na vědomí dopis občanů
z ulice Padlých hrdinů v Kojetíně ve
věci požadavků na náhradní bydlení
a uložila starostovi města informovat
tyto občany o postupu města při
pronajímání obecních bytů.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Třicáté zasedání Zastupitelstva
města, které se konalo dne 15. října
2002  v sále Sokolovny, projednalo
a schválilo třetí rozpočtové opatření
města v tomto roce. Rozpočtové
opatření zahrnuje v příjmové části
finanční prostředky získané za
zprostředkování reklamy u pří-
ležitosti „Kojetínských hodů“,
z prodeje nemovitostí, upřesnění
neinvestiční dotace pro pečo-
vatelskou službu a navýšení dotace
na sociální dávky. V návaznosti na
skutečné  naplňování daně z příjmů
právnických osob byl rozpočet této
položky rovněž navýšen.  Do vý-
dajové části rozpočtu byly zahrnuty

akce, které byla odsouhlaseny
Zastupitelstvem a radou města.
Upravený rozpočet po třetím
rozpočtovém opatření činí 129,026
mil. Kč.

V oblasti nakládání s majetkem
města schválilo Zastupitelstvo prodej
pozemku v k.ú. Kojetín - parcela č.
365/8 - zahrada ,  o výměře 223m2,
firmě HG STYLE Kojetín za cenu
40 tis. Kč.

Jako vlastník honebních pozemků
schválilo Zastupitelstvo členství
Města Kojetín v honebních spo-
lečenstvích  HS Morava Kojetín, HS
Fondu Dr. L. Prečana Kojetín, HS
Haná Popůvky-Kovalovice. Zároveň

delegovalo statutárního zástupce
Města Kojetín Ing. Pavla Höniga jako
svého odborného poradce pro
jednání na valných hromadách
těchto společenstev.

Druhá část jednání zastupitelstva
byla věnována hodnocení činnosti
výborů zastupitelstva města a komisí
rady města za uplynulé volební
období. Na závěr zasedání starosta
města, Ing. Mojmír Haupt,  po-
děkoval všem členům Zastupitelstva,
členům výborů a  komisí za jejich
práci v uplynulém volebním období.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Starosta města Kojetín
Vás zve na

ustavující zasedání
Zastupitelstva města Kojetín,

které se uskuteční
v úterý 12. listopadu 2002

v 15.00 hodin
v sále Informačního a vzdělávacího

centra (Okresní dům),

Masarykovo náměstí 8, Kojetín.

Na pořadu jednání bude složení
slibu nově zvolených zastupitelů,

volba starosty, místostarosty
a členů Rady města.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města
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Výsledky komunálních voleb v Kojetíně

volební strana jméno kandidáta věk počet hlasů celkové pořadí

1. ČSSD Ing. Mojmír HAUPT 54 1 300 1
MUDr. Dagmar HORÁKOVÁ 48 933 2
MUDr. Martin HÖNIG 29 769 4
Ladislav POLÁK 49 760 5
Zdeněk VOŽDA 52 733 7
Ing. Jaromír DVOŘÁK 42 669 8
František ŘIHOŠEK 52 634 10

2. Kojetín 2002 Ing. Jiří ŠÍREK 38 932 3
RNDr. Jitka HÁLKOVÁ 50 748 6
Marie BERÁNKOVÁ 39 531 11
Mgr. Eva PĚCHOVÁ 42 530 12
Milada ŠIGUTOVÁ 43 512 14

3. KSČM František KREJČIŘÍK 53 526 13
Jaroslav DRBAL 51 457 15
RSDr. Jiří LAUCKÝ 54 424 16
Jindřich BUREŠ 55 405 18

4. ODS MUDr. Jana PALMAŠOVÁ 48 639 9
Ing. Karel WERNER 63 423 17
Otakar PAVLÍK 46 400 19

5. KDU-ČSL Jaroslav MINAŘÍK 41 372 20
Ludmila VRANOVÁ 51 343 21

CELKOVÉ VÝSLEDKY KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH SUBJEKTŮ

SEZNAM ZVOLENÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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 KDU-ČSL
Křesťanská

a demokratická
unie

Čs. strana lidová

volební strana počet hlasů % počet míst v Zastupitelstvu

1. Česká strana sociálně demokratická 13 800 34,02 7
2. Sdružení nezávislých kandidátů - Kojetín 2002 8 668 21,36 5
3. Komunistická strana Čech a Moravy 7 250 17,87 4
4. Občanská demokratická strana 6 255 15,42 3
5. Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová 4 590 11,31 2

celková volební účast 40 563 41,93 21

Vážení spoluobčané, vážení voliči,

všichni kandidáti do Zastupitelstva města Kojetín ve volbách 1. a 2. 11.
2002 Vám upřímně děkují za Vaše hlasy, které rozhodly o výrazném vítězství
České strany sociálně demokratické v komunálních volbách v Kojetíně.

Velmi nás potěšilo, že jste ocenili naši práci v uplynulém volebním období
a Vaše důvěra je pro nás obrovským závazkem pro příští roky. Uděláme
všechno proto, abychom Vás nezklamali a „naše město, náš Kojetín“ se
dále rozvíjel.

MO ČSSD Kojetín
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám, kteří jste v uplynulých komunálních volbách
odevzdali své hlasy ve prospěch sdružení nezávislých kandidátů - Kojetín
2002, upřímně poděkoval za projevenou důvěru, která znamenala druhé
místo mezi volebními stranami v Kojetíně.

Velmi si této důvěry vážíme a uděláme vše pro to, abychom Vás, kteří
jste volili srdcem, nezklamali.

Za nezávislé kandidáty - Kojetín 2002
Ing. Jiří Šírek

KOJETÍN

❤

2002

Poděkování
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Výsledky komunálních voleb v obcích a městech mikroregionu Střední Haná
Obec účast v % strana % hlasů

KŘENOVICE 62,32 ČSSD 43,25
KDU-ČSL 34,39
NK 22,36

MĚROVICE 54,19 NEZ 74,42
KSČM 25,58

STŘÍBRNICE 69,46 NEZ 47,36
KSČM 46,15
Za zlepšení  ŽP 6,50

UHŘIČICE 71,52 NEZ 37,05
Občané sobě 33,29
KSČM 15,82
ČSSD 13,84

POLKOVICE 63,40 KDU-ČSL 39,85
NEZ 24,47
KSČM 19,28
SNK 16,40

OPLOCANY 75,09 SNK I 42,59
Oplocany 2002 34,20
SNK II 23,22

LOBODICE 65,12 SNK 34,24
KDU-ČSL 30,45
ČSSD 18,03
KSČM 17,28

IVAŇ 70,34 NEZ 69,37
KSČM 30,63

TVOROVICE 68,70 KDU-ČSL 63,41
SNK 36,59

OBĚDKOVICE 73,52 NEZ 53,42
SNK 46,58

ZÁŘÍČÍ 60,17 KSČM 39,08
SNK 33,78
KDU-ČSL 27,13

TROUBKY 68,00 NEZ 52,80
KDU-ČSL 25,32
KSČM 20,93
NK 14,03

TOVAČOV 51,50 CSSD 23,53
KDU-ČSL 17,56
KSČM 16,95
SNK - MKP 15,75
SNK - NV 15,24
SNK - TV 12,07

CHROPYNĚ 43,31 US-DEU, NK 28,29
KSČM 25,14
ČSSD 20,21
KDU-ČSL 17,30
SNK 9,6

NĚMČICE n/H 44,40 KDU-ČSL 28,15
ODS 26,58
KSČM 23,50
ČSSD 21,75

Zvolení členové zastupitelstva:

ČSSD - B. Hošák, S. Horák, M. Sigmund, A. Janáčková
KDU-ČSL - M. Hrušáková, L. Černý, J. Rozkošný

NEZ - F. Jašek, J. Mitana, L. Bařina, Ing. J. Olšanský, A. Achbergerová,
L. Galetka, J. Hlavinka, L. Fabišík, M. Handl, J. Ježek, KSČM - J. Koza,
J. Kalinec, M. Mézl, M. Němcová, E. Jurčíková

NEZ - M. Bartošek, F. Coufalík, F. Holík, R. Mužík
KSČM - J. Kršňák, L. Farkas, A. Matějčková

NEZ - Z. Tichý, J. Zavřel, B. Soušek, Z. Kouřil, J. Zatloukalová, F. Rozkošný
Občané sobě - Ing. F. Orálek, J. Formánek, C. Chalánek, D. Křepelka,
R. Smetana, KSČM - J. Skřipec, J. Svačina
ČSSD - J. Hrabal, M. Šebelová

KDU-ČSL - J. Indrák, H. Menšíková, L. Šimková
NEZ - Ing. D. Novák, E. Juráková
KSČM - J. Mareček
SNK - M. Hanušová

SNK I - K. Šálek, J. Bitalová, E. Malindová
Oplocany 2002 - A. Zapletal, V. Koutný
SNK II - N. Svačina, B. Kyas

SNK - A. Navrátilová, E. Hlavinková, L. Tobolák
KDU-ČSL - F. Svítek, A. Krátký, Ing. S. Hlavinka
ČSSD - R. Indrák, J. Studnička
KSČM - J. Vrba

NEZ - J. Molata, J. Smolková, Ing. P. Svačina, Z. Cetkovská, M. Šimek,
Ing. J. Krátký, KSČM - M. Novák, R. Smutný, B. Musil

KDU-ČSL - J. Dočkal, M. Hausmaierová, M. Pírková, J. Filák, D. Štefková
SNK - J. Kolečkář, M. Vydržel

NEZ - F. Chlud, Mgr. L. Hanák, S. Sotorník, J. Vymlátil
SNK - Ing. L. Plevová, R. Němec, S. Janeček

KSČM - L. Fiala, V. Karhánek, J. Kajanovičová, V. Vrzalík
SNK - M. Olšaníková, J. Červinková, M. Kučeříková, P. Kramářová
KDU-ČSL - M. Gregovská, A. Šuška, V. Ivan

NEZ - F. Němčák, Mgr. R. Brázda, Ing. F. Lehký, V. Hanzlíková,
H. Kadlecová, Č. Stavinoha, J. Vojtková, Ing. J. Soušek, KDU-ČSL - E.
Smolka, J. Berčíková, V. Ticháček, MUDr. J. Šindelář, KSČM - J. Macák,
A. Ticháček, J. Dočkal

ČSSD - Z. Dopitová, J. Indráková, Ing. B. Vykoupil, E. Mézlová
KDU-ČSL - V. Krajča, Ing. M. Trnkalová, M. Svoboda
KSČM - J. Mezulianik, J. Sedláček
SNK - NKP - D. Kozáková, Mgr. L. Bouchal
SNK - NV - MVDr. J. Zavadil, MUDr. D. Bouchalová
SNK -TV - MUDr. J. Palčík, Ing. M. Trnkal

US-DEU, NK - F. Hrabal, Ing. P. Večeřa, M. Horák, Ing. L. Otevřel, Ing.
J. Kotula, KSČM - M. Charvát, F. Přivřel, V. Krč, L. Šimek
ČSSD - V. Sigmundová, Ing. J. Hloušek, Ing. S. Tichý, V. Šebestík
KDU-ČSL - E: Klašková, MVDr. S. Frkal, Ing. J. Rosecký
SNK - Ing. P. Jurtík

KDU-ČSL - J. Oulehla, Ing. J. Otáhalová, I. Hudcová, V. Kyselák
ODS - H. Zahradníková, J. Buriánková, Ing. M. Plchotová, Ing. J. Vrána
KSČM - N. Tesaříková, K. Koutná, J. Dvořák, V. Kyseláková
ČSSD - I. Dvořáková, Mgr. L. Mitana, Ing. P. Fidra
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Základní umělecká škola Kojetín

Naši žáci se zúčastnili soutěží pořádaných
ministerstvem školství, což  byla okresní a krajská
kola, dále mezinárodní soutěže Karla Dietterse ve
Vidnavě, soutěže Pískání pro zdraví, regionálního
kola v Olomouci a celostátního kola v Praze, pod
záštitou zpěvačky Jitky Molavcové. Poslední
soutěží byla prestižní Prague Junior Note, kde bylo
169 účastníků ze 69 ZUŠ celé republiky.

Nyní tedy výsledky:
Marek Raclavský
2. místo, okresní kolo v Hranicích - hra na housle
Martin Chytil
2. místo okresní soutěž Lipník nad Bečvou
Adéla Kozáková    Kateřina Lučanová
Čestné uznání Prague Junior Note - hra na klavír

Helena Dostálová
3. místo v soutěži Karla Dietterse ve Vidnavě
Veronika Blablová
Kateřina Lučanová
1. místo mezinárodní soutěž Karla Dietterse ve
Vidnavě
Karolína Látalová
4. místo Pískání pro zdraví Olomouc
Hana Küchlerová
3. místo Pískání pro zdraví Olomouc
Monika Psotková
2. místo Pískání pro zdraví Olomouc
5.místo Prague Junior Note Praha - cena publika
Eva Mizerová
1. místo Pískání pro zdraví Olomouc
3. místo Pískání pro zdraví Praha

4. místo Prague Junior Note- cena za nejlepší
interpretaci české skladby
Lubor Horák
1. místo okresní soutěž Lipník nad Bečvou
2. místo krajské kolo Uničov
od 2. 9. 2002- posluchač konzervatoře J. P.
Vejvanovského, obor klavír
Nejčerstvější výsledky soutěže Karla Dietterse
konané dne 17. října 2002 ve Vidnavě:
2. místo získalo kvarteto Fresco: Eva Mizerová,
Kateřina Lučanová, Veronika Blablová,
Karolína Látalová.
Absolutní 1. místo obhájilo kvarteto zobcových
fléten: Gabriela Šnédarová, Eva Mizerová,
Helena Dostálová a Adéla Kozáková.

Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín

Výsledky naší školy na soutěžích pořádaných v roce 2001/2002

Předpoklady a požadavky:

- vzdělání vysokoškolské
- praxe minimálně 3 roky
- základní orientace v řízení a financování

příspěvkové organizace, v oblasti pracovního
práva, správy budov, kultury

- řídící, organizační  a komunikativní
schopnosti

- znalost práce na PC
- aktivní znalost cizího jazyka
- řidičský průkaz
- bezúhonnost

Platové ohodnocení:

- dle nař. vlády č. 251/1992 Sb., v platném
znění - 9. platová třída

Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost  uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo dokladu

o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka

- strukturovaný životopis
- čestné prohlášení ve smyslu 451/1991 Sb.
- kopie dokladů osvědčující splnění výše

uvedených předpokladů a požadavků
- návrh Koncepce rozvoje kultury ve městě

Kojetín
- Výběrová komise může rozhodnout

o prominutí jednoho z výše uvedených poža-
davků

Lhůta pro podání přihlášek:

- do  25. 11. 2002  -  17.00 hodin

Za Jaroslavem Kopřivou
Je čas rození

i čas umírání,
čas sázet i čas trhat...

Kniha Kazatel

V pátek 4. října 2002 jsme se
rozloučili v chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Kojetíně a na
kojetínském hřbitově s vynikajícím
pedagogem, zakladatelem a prvním
ředitelem Gymnázia v Kojetíně,
RNDr. Jaroslavem Kopřivou.
Do Kojetína přišel z Vrážného

u Chornice, kde se 25. října 1931 narodil.
Životní dráha Dr. Kopřivy byla dráhou středoškolského profesora. Učil

na gymnáziích v Přerově a v Prostějově, na kojetínské jedenáctiletce a od

roku 1993 stál v čele Gymnázia Kojetín, které zakládal, byl jeho prvním
ředitelem a které s ním bude vždy spojováno.

Celý svůj život věnoval práci s mladými lidmi, rozdával své vědomosti
tisícům studentů. Je autorem a spoluautorem učebnic chemie a praktických
cvičení z chemie. Byl také známý jako úspěšný zahrádkář, který se rád o své
znalosti podělil s ostatními.

Po odchodu na odpočinek nalezl své poslání v charitativní činnosti. Byl
jmenován ředitelem Charity v Kojetíně. Dal jí pevný organizační základ
a náplň. Zlá choroba, která přišla nenadále, mu však nedovolila započaté
dílo dokončit. Zemřel v neděli 29. září 2002 v Kojetíně.

K uložení do hrobu Dr. Kopřivu kromě rodiny, příbuzných a kojetínských
spoluobčanů doprovodili také spoluobčané z rodné vesnice  Vrážné a desítky
bývalých kolegů z Přerova, Prostějova a Kojetína a především mnoho jeho
studentů, kteří mu tak vyjádřili úctu a vyslovili poslední poděkování.

Pane profesore, děkujeme!

Dr. František Řezáč

Výběrové řízení na funkci ředitele MěKS Kojetín
Město Kojetín vyhlašuje výběrové řízení na funkci  ředitele příspěvkové organizace Města Kojetín -

Městského kulturního střediska  Kojetín

Adresa:

Městský úřad Kojetín

Jiřina Páleníková,

tajemnice MěÚ

Masarykovo nám. 20

KOJETÍN

PSČ 752 01

tel.: 581 277 402



Kojetínský zpravodaj11/2002

- 6 -

Základní škola Kojetín, náměstí Míru

Kategorie mladších žáků a žákyň  (roč. 1989 - 1991)

Dívky:
1. Dvořáková Radka ZŠ nám. Míru 6.A 130 cm
2. Konečná Adéla ZŠ nám. Míru 7.A 130 cm
3. Volfová Jana ZŠ nám. Míru 7.A 120 cm

Chlapci:
1. Dvořák Martin ZŠ nám. Míru 7.A 140 cm
2. Pěcha Tomáš ZŠ nám. Míru 6.A 125 cm
3. Hájek Michal ZŠ Sv. Čecha 6.A 120 cm

Hlavní rozhodčí: Mgr. Rudolf Pavlíček

Kategorie starších žáků a žákyň  (roč. 1987 - 1988)

Dívky:
1. Smištíková Kamila ZŠ nám. Míru 9.B 145 cm
2. Volková Klára ZŠ Sv. Čecha 9.B 140 cm
3. Dostálová Kristýna ZŠ Sv. Čecha 9.B 135 cm

Chlapci:
1. Večerka Petr ZŠ nám. Míru 9.A 170 cm
2. Gajdoš Jakub ZŠ Sv. Čecha 8.B 160 cm
3. Rozkošný Miroslav ZŠ Sv. Čecha 9.A 160 cm

Hlavní rozhodčí: Mgr. Rudolf Pavlíček

Výsledky městského kola skoku vysokého

Tradiční sbírání papíru

Koncem září připravila naše škola tradiční

soutěž ve sběru papíru. Byla vyhlášena Sběrová

liga, kde mohou jednotlivé třídy soupeřit po celý

školní rok o co nejlepší sběrový výsledek. V první

etapě byli nejlepší žáci 6.A (tř. uč. D. Nesvadbová)

následovaní třídou 1.A (tř. uč. J. Pavlíčková).

Nejlepší jednotlivci Katka Mračková (6.A), Dalibor

Otáhal (1.A) a Mirek Mikulík (3.A) si vybrali věcné

odměny a třídy mohou na konec školního roku

vyhrát zájezd do vyškovského aquaparku (tuto

cenu vybral Dětský parlament). Poděkování patří

také obsluze kontejneru a váhy z řad devátých tříd.

V těžkých podmínkách zajistili hladký průběh

sběru včetně zpracování dat.

Byli jsme v pohádce

V úterý naši malí žáci z druhých až pátých tříd
vyjeli do němčického kina na filmové představení
Harry Potter. Film plný pohádkových kouzel
zanechal v dětech i doprovodu celou řadu zážitků
a dojmů. Nejlépe o tom svědčí postřehy nej-
menších filmových diváků:

„Líbilo se mi, jak posílal dopisy, protože ty
dopisy přinášely sovy.“       Pavla Orálková  2.B
„Líbilo se mi, jak Potter získal kámen mudrců.“

                                                    Dan 2.B
Která postava tě nejvíc zaujala?
„ Nejvíc mě zaujal obr Hagrid Dobromyslný pro
svou velkou postavu a dobré srdce.“

Monika Sigmundová  5.B
„Nejvíc mě zaujal Trol, protože byl vysoký

a legrační.“   Pavla Káňová  5.B

Chtěli bychom tímto poděkovat pracovníkům
němčického kina za ochotu a výbornou spo-
lupráci, která umožňuje dětem poznat i filmy, které
jsou běžně méně dostupné.                       -MC-

Invex Brno 2002

Ve čtvrtek 10. října vyrazili žáci devátých tříd
z povinně volitelného předmětu Informatika na
exkurzi do Brna. Navštívili mezinárodní výstavu
informačních technologií Invex 2002.

Všichni obdrželi zadání (úkoly, jejichž řešení
mohli na výstavě zjistit) a po skupinkách se vydali
hledat odpovědi na dané otázky.

Mohli se seznámit s nejmodernějšími info-
rmačními technologiemi a doplnit si představu
o možnostech, které tato technika nabízí všem

uživatelům.
Na vlastní oči viděli i negativní důsledky, když

byli svědky dramatických okamžiků před halou,
kde byly nainstalovány počítačové hry. Celá
exkurze splnila účel a žákům rozšířila rozhled
v oboru.
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Mateřská škola Křenovice
Rozloučení se zahrádkou

Chtěli bychom se s vámi podělit o příjemné  okamžiky strávené v kruhu
dětí a rodičů naší křenovické mateřské školy. Snažíme se, aby předškolní
zařízení plnilo úkoly, které se týkají vzdělání, ale aby zároveň udržovalo
kulturu v obci. Jedna z připravovaných akcí proběhla dne 17. 10. 2002
pod názvem „Rozloučení se zahrádkou“. Předcházely jí velké přípravy. Rodiče
s dětmi doma vyráběli různá strašidýlka a strašáky, ze kterých jsme měli
v MŠ výstavku. Děti ve školce tvořily lampiónky, panáky na špejlích
a kouzelné houby. Některé rodiny si odložily něco ze své úrody dyní, cuket
a patisonů pro zmíněnou slavnost. Tatínek jednoho předškoláka navozil
balíky slámy. Konečně jsme tím vším s dětmi ozdobili zahrádku a čekali, až

si budeme moci zapálit oheň, opéct špekáčky, zazpívat s kytarou, rozsvítit
lampióny, dýně a zažít kouzlo světýlek. Všechny představy zahnal během
několika minut déšť. Rodiče ale nezklamali. I za špatného počasí se s dětmi
a jejich sourozenci sešli. Rozhodli jsme se, že se jen tak nevzdáme. Zachránili
jsme výzdobu zahrádky před deštěm, přesunuli se do MŠ, zahřáli se čajem
a u kytary se nám hned zvedla nálada. Dětské písničky a tanečky byly
doplněny básničkami a různými legráckami. Od školáků jsme se naučili
plácanou hru a nechyběla popletená pohádka, kterou paní ředitelka vyprávěla
s tříměsíčním děťátkem v náručí. Nezapomnělo se ani na sladkosti. Rozloučili
jsme se zpěvem a příjemně unaveni jsme odešli domů. Už se těšíme, až se
zase všichni sejdeme u vánočního stromečku.

Anna Matějčková, učitelka MŠ Křenovice

ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Nově vybavená učebna výpočetní techniky v rámci akce „Internet do škol“.

SOU,OU a U stavební Přerov, Bří Hovůrkových 17

Tel.: 581 20 82 56-8, Fax: 581 20 11 82

Odloučené pracoviště Kojetín, Křenovská 676

Tel.: 581762258-9, Fax: 581762753

Žákům z 9. roč. základních škol nabízíme tříleté učební obory SOU, ukončené
závěrečnou zkouškou a výučním listem:

36-52-H/001 INSTALATÉR
36-55-H/001 KLEMPÍŘ STAVEBNÍ VÝROBY
36-64-H/001 TESAŘ
36-67-H/001 ZEDNÍK
36-69-H/001 POKRÝVAČ
32-52-H/001 BRAŠNÁŘ - pro dívky i chlapce

Žákům z 9. roč. zvláštních základních škol nabízíme tříleté učební obory
OU, ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

33-56-E/004 TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
36-57-E/004 MALÍŘSKÉ PRÁCE - MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
36-67-E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE

SOU, OU a U stavební Přerov
VZDĚLÁVACÍ  NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ  ROK  2003/2004

Žákům, kteří ukončí docházku v 6., 7. nebo 8. ročníku základní školy
nabízíme dvouleté učební obory U, ukončené závěrečnou zkouškou a výučním
listem:

36-57-E/008 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
36-67-E/003 STAVEBNÍ  VÝROBA
65-51-E/001 PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

- pro dívky i chlapce

Odborný výcvik probíhá souběžně v Přerově i na odloučeném pracovišti
v Kojetíně.

Úspěšní absolventi oborů SOU začínající číslem 36, mohou pokračovat
v dálkovém nástavbovém studiu, ukončeném maturitní zkouškou.

Všechny zájemce zveme
k prohlídce našich areálů v Přerově,

na ul. Bří Hovůrkových 17
a v Kojetíně, na ul. Křenovská 676

dne 16. 1. 2003 v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.
u příležitosti

DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
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MěDDM Kojetín

❏   V měsíci listopadu připravujeme první schůzku pro slečny od 12-cti let:
„Modeling a životní styl“ (informace o vizáži, barevné typologii,
modelingu, módě, úpravě vlasů, příprava na casting aj.)

❏   Pro zájemce o tvorbu www stránek
„Tvorba WWW stránek“ - nutná znalost práce na PC, pravidelné schůzky
v pátek od 14.00 hodin v učebně ZŠ nám. Míru. Nutno přihlásit předem.

❏   „Pro radost a potěšení aneb Vánoce se blíží...“
Pokud chcete udělat radost sobě nebo někomu jinému, vyrobit  dárek pro
potěšení...pravidelně každý čtvrtek od 16.00 hodin budou probíhat
v klubovně na MěDDM na Masarykově nám. 52 „hanďácké odpoledne“.
Můžete se zúčastnit i pouze jednotlivých akcí, nutno je přihlásit se vždy
nejpozději v úterý na čtvrteční akci.
(Zatím se tato odpoledne konala 2x - byla zaměřena na výrobu ručního
papíru, malbu na sklo.)

❏   „Práce na PC“
- pro začátečníky, mládež i dospělé. Přihlášky se přijímají do 16. 11. 2002.

❏    Zájmové kroužky, do kterých se ještě můžete přihlásit
- Taneční ZK Penelope - od 5. tř.
- Klub správných holek - od 3. tř.
- Duha - výtvarný kroužek pro děti od 1. tř.
- Veverčata - sport, turistika - 1. - 3. tř.
- Míčové hry ml. - od 1. třídy
- Míčové hry st. - pro chlapce od 6. tř.
- Country tance ml. - od 3. tř.
- SO-LA-SI-DO - sbor. zpěv
- CANTAS - sbor. zpěv pro ml. a dospělé

pracovnice MěDDM Kojetín

❏   29. 9. 2002
„O pohár majitele pohřebního ústavu“
- tak zněl název II. ročníku volejbalového turnaje neregistrovaných smíšených
družstev, který se konal ve spolupráci s volejbalovým oddílem TJ Sokol
Kojetín.
Je nutno ocenit smysl pro kolektivní hru, zábavu a recesi jednotlivých zástupců
základních a zvláštní školy, gymnázia, družstva Obvodního oddělení Policie
ČR Kojetín a smíšeného družstva  ze „sokolky“.
Díky řediteli turnaje, panu Zdeňku Bartákovi, mohli být i oceněni Miss turnaje
Ing. Alois Nehoda a Naďa Šoborová.
Putovní pohár majitele pohřebního ústavu získalo družstvo „LOLKOV“ ze
„sokolky“.

❏   4. a 5. 10. 2002
Noc na zámku v Tovačově - pro všechny odvážné od 15-cti let.
Co jsme prožili?
Krásnou a tajemnou noční prohlídku zámku v dobových kostýmech, výhled
z tovačovské věže, spoust legrace, radosti a nechyběli noví kamarádi.
Účastnili se studenti Gymnázia Kojetín a  okolních středních škol.

❏    10. 10. 2002
„Výlet“ s Pavlem Novákem
Koncert Pavla Nováka byl uspořádán ve spolupráci s MěKS Kojetín. O tom,
že jsou jeho písničky mezi dětmi velmi známé a že to s dětmi umí, svědčila
i zpěvná nálada v publiku a roztančené obecenstvo.

❏    12. 10. 2002

AKCE NA LISTOPAD

13. 11. 2002
„Světýlkový rej pro broučky“

akce pro děti i jejich rodiče,
prarodiče a celé rodiny

 pochod se světýlky od MěDDM
po značené trase.

29. 11. 2002
Výroba adventních věnců

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

Mikulášská

„Vánoce na dědině“
návštěva Valašského muzea v přírodě

   v Rožnově po Radhoštěm

Vánoční koncert ZK SO-LA-SI-DO a ZK Cantas
Výroba vánočních ozdob, pečení perníčků...

„Vánoční kapr“- soutěž ZK Rybář

❄ ❄
❄

❄

❄ ❄

❆

Pochod slováckými vinohrady
Akce byla určena pro dospělé, pro děti pouze v doprovodu rodičů. I přes
nepříznivé počasí autobus odvezl 49 turistů do Mutěnic. Bylo obdivuhodné,
že i v deštivém počasí se mnozí vydali na trať dlouhou 17 km - a dokázali to
- došli do cíle - blahopřejeme.

Naďa Šoborová - MISS turnaje „O pohár majitele pohřebního ústavu“ Z akce „Noc na zámku v Tovačově“
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Z kultury
Týden knihoven v Městské knihovně v Kojetíně

V době od 7. do 12. října 2002 proběhl již šestý ročník celostátní akce
Týden knihoven. Pravidelně se do této akce zapojuje svými aktivitami
i Městská knihovna v Kojetíně. Po celý týden přicházeli do knihovny postupně
žáci  devátých tříd obou základních škol i studenti souběžných tříd gymnázia,
aby se seznamovali s činností a službami knihovny - oddělení pro dospělé
čtenáře. V dětském oddělení probíhala zajímavá soutěž pro malé čtenáře.

Řada čtenářů využila čtenářské amnestie a vracela knihy s prominutím
sankčních  poplatků. Ještě více bylo těch, kteří využili nabídky bezplatné
registrace do konce roku 2002 a přihlásili se do knihovny jako noví čtenáři.
Celkem získala knihovna v tomto týdnu neuvěřitelných 101 nových čtenářů!
Z tohoto pohledu lze hodnotit letošní Týden knihoven u nás v Kojetíně jako
čtenářsky nejúspěšnější ročník.

Hana Divilová
vedoucí MěK Kojetín

Na kole k moři

Začátkem července jsme se vydali na velkou výpravu na kole k moři.
Přes Slovensko, Maďarsko a Slovinsko jsme dorazili k chorvatskému
pobřeží Jadranu. Podél pobřeží moře jsme dojeli na Makarskou riviéru,
trajektem Split-Ancona jsme se dostali do Itálie. Cestou zpět jsme
navštívili Benátky, projeli jsme nejkrásnější evropské hory-Dolomity,
zdolali jsme Brennerský průsmyk a přes malebné německé vesničky,
Šumavu, jižní Čechy jsme dorazili domů do Kojetína. Cesta trvala 23
dnů a našlapali jsme 2700 km.

Účastníci akce: Ladislav Vysloužil ml., Petr Hořčica, Ladislav Vysloužil
st. (jen cesta tam, na zpáteční cestu mu nezbyla dovolená).

Městské kulturní středisko každoročně pořádá kurzy taneční
a společenské výchovy pro studenty gymnázia.

foto: H. Svačinová

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

Srdečně Vás zveme
na promítání diapozitivů
z cesty, které se koná
v neděli 24. 11. 2002

v 16:00 hod.
v salónku restaurace

Na Hrázi.
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Ze sportu
Minigolf

Dalším historickým mezníkem pro
kojetínský minigolf se stalo 29. září 2002, když
se na místním hřišti konal první oficiální turnaj.
Byl jím 9. Open, na kterém se sešlo celkem 47
hráčů a hráček. Po sobotním tréninku, na kterém

si zúčastnění především stěžovali na chybějící
dláždění kolem drah, se v neděli mohlo hrát naostro.

Po týdenním deštivém počasí se o hracím dnu ukázalo
sluníčko a turnaj se mohl v naprostém klidu a pohodě odehrát. Předepsané
4 okruhy absolvovali všichni účastníci a s nástrahami nového hřiště si poradilo
i 7 domácích hráčů.

Kategorii mužů vyhrál s přehledem I. Knoflíček z MGC Brno, který svým
výkonem 92 úderů (prům. 23) vytvořil základní rekord hřiště. Druhý skončil
ředitel celého turnaje I.Roemer v dresu Prostějova, jenž ve 4. okruhu
zabojoval a výkonem 20 úderů zaznamenal rovněž rekordní zápis na 1 kolo.
Celkově zahrál 98 úderů (prům. 24,5), o 1 úder hůř měl třetí v pořadí
J.Láník z MGC Jedovnice.

Žena byla pouze jedna a tak V.Kadidlová z Jedovnic zvítězila bez
konkurence, i když poměrně slabým výkonem 165 (prům. 41,5). Kategorie
seniorů se stala kořistí především jedovnických starších pánů. Vyhrál
J. Rimpler se s 115 údery (prům. 28,75), o 5 hůř zahrál jeho oddílový
kolega J. Šebela a třetí byl prostějovský J.Řehulka st. za 123 údery.

Juniorská část byla hlavně doménou sourozenecké dvojice Macháčkových
z nedalekého Tovačova. Zvítězil Zdeněk, který zahrál stejně jako M. Švehla
z 90 Brno a musel si výhru zajistit až v dodatečné „náhlé smrti“. Oba
jmenovaní zahráli slušný výkon 101 úder (prům. 25,25). Třetí pak skončila
sestra vítěze Šárka se 109 údery (prům. 27,25).

Žákovská kategorie čítala celkem 19 zúčastněných. Zde se prosadili hráči
90 Brno, když vyhrál M.Straško se 115 údery (prům. 28.25), úřadující mistr
ČR v této věkové kategorii. 1 úder hůř zahrál druhý M. Jonner, jeho klubový
spoluhráč a bronzovou příčku obsadil O. Mlčoch z Prostějova.

Naši žáci se prezentovali v dobrém světle. Nejlepší „koječák“ Robert
Janáček zahrál 134 údery (prům. 33,5) a skončil šestý, za toto místo obdržel
i 22 bodů do celostátního žebříčku. Luděk Nakládal ml. obsadil 8. pozici za
145 úderů (prům. 36,25) a za tento výkon získal 11 bodů.

Ostatní na tom už tak dobře nebyli. David Koplík se 168 údery (prům.
42) byl 14., Jan Dvořák se 176 (prům. 44) hned za ním 15., David Soldán

je následoval na 16. místě s výkonem 185 ( prům. 46,25), Jan Štefan skončil
předposlední, 18. za 195 úderům (prům. 48,75) a nováček Jiří Hlavinka
byl poslední - 197 (prům. 49,25).
V Kojetíně se také hrálo 2.kolo nového ročníku soutěže II.ligy, konkrétně
skupiny D - jižní Morava. Všech 5 přihlášených týmů nastoupilo kompletních
i s náhradníky. Suverénně zvítězil A - tým Jedovnic se 432 údery (prům.
27), druhé skončilo „béčko“ Tovačova, třetí byl C-tým 90 Brno a 4. místo
obsadila záloha Jedovnic. Náš nezkušený tým, složený výhradně z žáků,
bojoval statečně, ale na lepší než poslední, 5.místo, to nestačilo. Za čtvrtou
příčkou ztrácel 70 úderů a zahrál celkově 648 úderů (prům. 40,5), za který
dostal pouhý 1 bod.

Jelikož v minulém kole bylo stejné pořadí, tabulka po 2 kolech vypadá
následovně:
Stav II. ligy, skup. D - jižní Morava - po 2 kolech
1. MGC Jedovnice „A“ 822 úd. 12 bodů
2. KDG Tovačov „B“ 956 úd.  8 bodů
3. MGC 90 Brno „C“ 1116 úd.  6 bodů
4. MGC Jedovnice „B“ 1137 úd.  4 body
5. KGB Kojetín 1624 úd.  2 body

Po skončení soutěžní části se konalo slavnostní vyhlášení. Na něm byly
první tři v každé kategorii, včetně družstev, odměněni diplomem a věcnou
cenou. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem firmám, které tyto ceny
věnovaly.

Týden po oblastním turnaji se uskutečnil i premiérový Přebor klubu.
V sobotu 5. 10. 2002 se sešlo celkem 6 aktérů, aby ve 4 okruzích zjistili,
kdo je ten nejlepší z KGB Kojetín. Nakonec zvítězil, celkem očekávaně
14-letý Robert Janáček, velká naděje kojetínského družstva. Zahrál svých
obligátních 134 úderů (prům. 33,5) a vyhrál s velkým náskokem.
V samotném 1 okruhu ale nepřekonal rekord 28 úderů, který vytvořil on
sám na 9.Open turnaji týden předtím. Druhý skončil Jan Dvořák, jenž zahrál
164 údery (prům. 41) a bronzovou příčku získal nový adept tohoto sportu
Jaroslav Janáček, otec vítězného hráče. Ten zahrál 172 údery (prům. 43)
a naznačil, že by příští rok mezi seniory mohl zaznamenat i nějaký ten úspěch.
4.místo pak obsadil Petr Ernst ml. výkonem jen o pouhý úder horším než
stačilo na 3. místo. Pátý byl nakonec Jan Štefan se 190 údery (prům. 47,5).
Jako host se prezentoval vedoucí I.Roemer, který zahrál 102 údery (prům.
25,5). Všichni zúčastnění byli odměněni diplomy a míči firmy Roe. Roemer,
stejně jako mladší žáci na oficiálním turnaji před týdnem.

Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

První zájezd připravujeme na 28. 12., příp. 29. 12. 2002

TJ Sokol Kojetín, odbor SPV
- oddíl základního lyžování

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Předprodej místenek na lyžařské výcvikové zájezdy

zahajujeme  4. listopadu 2002 v prodejně obuvi „ARTES“,
Masarykovo nám. 24, Kojetín.

Uzávěrka přihlášek  14. prosince 2002.
Zájezdy organizujeme v tradičním rozsahu tj. pro nováčky
(možno i v doprovodu rodičů), pokročilé i zdatné lyžaře.

Ceny 5 zájezdů:
„Sk. A“ - začátečníci 700,- Kč, doprovod 600,- Kč

     „Sk. B“ - pokročilí 750,- Kč
     „Sk. C“ - turisté 800,- Kč

Místa, kam zajíždíme:
Troják, popř. Rusava, Kyčerka,

Machůzky,
Soláň, Pustevny,

Portáš, Čenkovice.



11/2002Kojetínský zpravodaj

- 11 -

Ze sportu - TJ Slavoj Kojetín
Poslední říjnovou sobotu jsme fotbalovým turnajem přípravek ukončili

sezónu a já bych rád shrnul výsledky našeho snažení. Ačkoliv většina mých
svěřenců jsou fotbaloví benjamínci, skončili jsme v základní skupině okresního
přeboru st. přípravky na 2. místě se 17 body, při skóre 18:28. Nemalý
úspěch na tomto umístění mají střelci: Tereza Voždová - 6 gólů, David Šťastný
- 4 góly, Roman Pešek - 3 góly, Zdeněk Zezula - 1 gól, kteří jsou věkem
přípravka, ale hrají za mladší žáky. Náš útočník Jiří Kapoun je nováček, ale
přesto se mu podařilo dát gól. Naši hráči: Boš Daniel, Formánek David,
Hanulík Denis, Hlavinka Michal, Chytil Martin, Ježková Veronika, Kapoun

Jiří, Matoušek Lukáš, Navrátil Patrik, Soukeník Roman, Šindelka Marek,
Šírek Jan, Špunda Dominik, Zlámal Jan celou sezónu svědomitě trénovali
a reprezentovali TJ Slavoj Kojetín. Věřím, že i v příštím roce dosáhneme
úspěchu.

Na závěr bych chtěl poděkovat p. Otovi Trunečkovi za finanční prostředky
k uspořádání našeho turnaje a RNDr. Jitce Hálkové, která poskytla
zdravotnický materiál pro naše budoucí fotbalové hvězdy.

Richard Boš, trenér přípravky

TÝDNY KULINÁŘSKÝCH SPECIALIT
11. - 17. 11. 2002

     Týden italské kuchyně
15. 11. 2002

IONIA-špičková sicilská káva
   -ochutnávka celý den zdarma

15. - 17. 11. 2002      Fernet za 15,- Kč
18. - 24. 11. 2002

Týden mexické kuchyně
22. - 24. 11. 2002      Tequila za 25,-Kč

25. 11. - 1. 12. 2002
Týden staročeské kuchyně

29. 11. - 1. 12. 2002
Pilsner Urquell za 15,- Kč Medovina za 15,- Kč

2. - 8. 12. 2002
Týden čínské kuchyně

6. - 8. 12. 2002
Víkend míchaných nápojů

HOSPŮDKA „U PEDYHO“ KOJETÍN

NOVĚ! VAŘÍME I O VÍKENDU!!!

A NAVÍC KAŽDÝ VÍKEND PODÁVÁME

ČERSTVÉ SPECIALITY Z NAŠÍ NOVÉ UDÍRNY!!!
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Společenská kronika

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 26. října 2002 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Blahopřejeme!

Společenská kronika

✿ Jakub Bureš ✿ Radim Bureš ✿ Richard Vitík

✿ Kateřina Stavinohová ✿ Natálie Minaříková ✿ Pavlína Kargerová

✿✿ Dvojčátka Eliška a Michal Takačovi

ZVEME NA ...

10. 11. 2002 - 14.30 hod., Sokolovna Kojetín
         Jak Tonda léčil princeznu“ - pohádka pro děti ve volné dny

Divadlo ANDROMEDA Praha, vstupné: 20,- Kč
25. 11. 2002 - 19.30 hod. Sokolovna Kojetín

           Vánoční koncert Swingového tanečního orchestru KM BIG  BAND Otty Šalera
se zpěváky Alenou Maškovou a Ottou Šalerem ml.

Vstupné: 50,- Kč
27. 11. 2002 - 17.00 hod. Sokolovna Kojetín

Závěrečná kolona kurzu taneční a společenské výchovy
Vstupné: 25,- Kč

4. 12. 2002 - 19.30 hod. Sokolovna Kojetín
TRAVESTI SKUPINA  SCREAMERS

zábavná show. Vstupné: 150,- 140,- Kč
9. 12. 2002 - 8.30 a 10.00 hod. Sokolovna Kojetín

Vánoce s kamarády
pro děti MŠ, 1. - 3.tř. ZŠ. Vstupné 20,- Kč

9. 12. 2002 - 18.00 hod. sál Okresního domu Kojetín
Vánoční koncert -  „DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU“.

Vstupné: 50,- Kč

Blahopřejeme
paní

Františce Borovičkové,
naší mamince

a také dlouholeté pracovnici

v mateřské škole,

k jejím 85. narozeninám,
které oslavila 4. října 2002.

Dcera Marie

a syn František

Blahopřejeme!
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