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Na prahu roku 2003

 foto: Ing. J. Šírek

Vážení spoluobčané,

období adventní, předvánoční shon a spěch, vánoční svátky a dny, kdy si
rok s rokem podávají ruce, jsou tradičně spojovány se zamyšlením, jaký byl
ten uplynulý a co asi přinese rok příští.

Doufám, že si každý z Vás našel sváteční chvilku, trošku zpomalil uspěchaný
rytmus současného života a zamyslel se nad tím, co v jeho životě znamenal
uplynulý rok, co všechno se podařilo a naopak, co zbývá vykonat k tomu,
aby mohl být spokojen, zavzpomínat a připomenout si, co chtěl sdělit svým
nejbližším a na co nebyl čas, koho chtěl potěšit a prostě to „nějak nevyšlo“
a kdy a komu ublížil bez náležité omluvy. Toto všechno patří k životu a je na
každém z nás, jak řadíme hodnoty a co pro nás znamená nejvíc.

S novým rokem přicházejí samozřejmě i novoroční přání a možná i trocha
netrpělivosti, co všechno nám příští týdny a měsíce přinesou.

Všechny nás čekají nejméně dvě závažná rozhodnutí, která ovlivní
postavení našeho státu na roky, respektive desetiletí, dopředu. Mám na
mysli volbu prezidenta České republiky a především referendum o vstupu
našeho státu do Evropské unie. Bude se rozhodovat o tom, jestli se staneme
součástí „velké Evropy“, o tom, jak budou žít další generace občanů ČR.

Proto Vám všem, vážení spoluobčané, přeji, aby se naplnila všechna Vaše
předsevzetí, abyste příští rok prožili ve zdraví a spokojenosti s nezbytnou
dávkou štěstí.

Přeji Vám ze srdce rok moudrých rozhodnutí.
 Ing. Mojmír Haupt, starosta města
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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva města

Dne 10. prosince  2002 zase-
dala rada města, aby před-
jednala některé majetkové a fi-
nanční  záležitosti, které byly
předloženy zastupitelstvu města
na mimořádné zasedání rovněž
dne 10. prosince 2002. Z těch
nejdůležitějších bodů programu
vybíráme:

- rada souhlasi la s návrhem
rozpočtového opatření č. 4/2002,
které bylo předloženo zastupitelstvu
ke schválení. Toto rozpočtové
opatření upřesňuje poskytnutí
jednotlivých dotací ze státního
rozpočtu a okresního úřadu. Jsou
v něm promítnuty zvýšené příjmy
daní a zapracovány akce, které byly

již schváleny radou města. Upravený
rozpočet roku 2002 činí po tomto
rozpočtovém opatření 130 842 tis.
Kč,
- rada se zabývala také změnami
rozpočtů příspěvkových organizací:
Městského kulturního střediska
Kojetín, obou  základních  škol
a Školní jídelny Kojetín. Ve většině
případů šlo o přesun položek v rámci
schváleného rozpočtu,
- stanovila výši místního poplatku  za
likvidaci komunálních odpadů pro
rok 2003. Tato částka zůstává na
stejné výši jako v roce 2002 - to
znamená 360,- Kč na poplatníka,
-  vzala na vědomí informaci odboru
majetku a investic města o výkonu
trestu obecně prospěšných prací

osobami, kterým byl výkon trestu
nařízen Okresním soudem v Přerově.
V roce 2000 byl Městu Kojetín
přidělen první odsouzený k výkonu
alternativního trestu, ke dni 30. 11.
2002 to bylo již 26 odsouzených.
Tito odsouzení vykonávají obecně
prospěšné práce prostřednictvím
firmy Technis převážně  na úseku
údržby veřejné zeleně a čištění
místních komunikací. V současné
době ukončilo svůj trest 8 osob
s počtem 1.260 odpracovaných
hodin,
- souhlasila se změnou zřizovacích
listin příspěvkových organizací,
zřizovaných městem, s účinností od
1. 1. 2003,
- jmenovala členy hodnotitelské

komise pro posouzení a vyhodnocení
nabídek na výběr poskytovatele
hypotéčního úvěru pro Město
Kojetín,
-  schválila uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo mezi Městem Kojetín
a Pozemním stavitelstvím Zlín, na
jehož základě se upravuje cena díla
a způsob fakturace dle výše uvedené
smlouvy,
- odvolala v souvislosti se zrušením
živnostenského odboru na MěÚ
Kojetín z funkce  vedoucí živ-
nostenského odboru paní Annu
Řihoškovou ke dni 31. 12. 2002
a vyslovila j í poděkování za
dosavadní práci na MěÚ Kojetín.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

K prvnímu pracovnímu zasedání
se sešlo Zastupitelstvo města
Kojetín dne 10. prosince 2002.

Schválilo rozpočtové opatření
č. 4/2002 a rozpočtové provizorium
Města Kojetín na měsíc leden 2003.
Běžné pří jmy i výdaje města
představují pro toto období částku
8,5 milionů Kč. Zastupitelstvo
schválilo také přijetí kontokorentního
úvěru u České spořitelny a.s. na
období od 21. 12. 2002 do 20. 12.
2002 do výše 3 miliony Kč.

Po projednání schválilo zastu-

pitelstvo města změnu v poskytnutí
půjček z fondu rozvoje bydlení.
V současné době jsou půjčky
poskytovány z „Povodňového fondu
rozvoje bydlení“ vlastníkům bytů
a obytných budov pouze na opravy
bytového fondu. Z tohoto fondu
nelze poskytnout půjčky na
modernizaci.

V další části zasedání za-
stupitelstvo projednávalo a schválilo
návrh  Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2002 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívaní
a odstraňování komunálních odpadů,
která nabývá účinnosti dne 1. 1.
2003. Výše poplatku pro rok 2003
byla schválena dle návrhu rady města
ve stejné výši jako v roce 2002, to
znamená 360,- Kč na poplatníka.

S ohledem na změnu zákona
o obcích, schválilo zastupitelstvo
města s účinností od 1. 1. 2003 výši
odměn a dalších peněžitých plnění
neuvolněným členům zastupitelstva
města a členům výborů zastupitelstva
města. Legislativní změny bylo třeba

promítnout formou dodatků také do
zřizovacích listin příspěvkových
organizací města, které po schválení
v zastupitelstvu nabývají účinnosti
dnem 1.1.2003.

Zastupitelstvo zvolilo na funkční
období 2002 - 2006 nové členy
a předsedy výborů. Předsedkyní
kontrolního výboru byla zvolena Mgr.
Ludmila Vranová a předsedkyní
finančního výboru paní Milada
Šigutová.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Starosta Města Kojetín si Vás dovoluje pozvat na

Řádné zasedání Zastupitelstva Města Kojetín,

které se uskuteční v úterý 28. ledna 2003 od 15.00 hod.

v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín (Okresní dům)

Na pořadu jednání bude mj.:

návrh rozpočtu Města Kojetín na rok 2003 ❖  výběrové řízení na poskytnutí půjček z PFRB

uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu veřejné správy.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města
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Poděkování kojetínským hasičům

Inzerce

Bistro UNO Kojetín
nabízí

komplexní zajištění služeb

v prostorách

rekonstruovaného Okresního domu

na Masarykově náměstí

v Kojetíně.

Bližší informace:

Restaurace UNO,

Masarykovo nám. Kojetín,

tel:  603 828 752.
�

�

Došlo po uzávěrce
● Rada města na svém mimořádném zasedání 19. 12. 2002 jmenovala do
funkce ředitelky Městského kulturního střediska Kojetín paní Mgr. Zuzanu
Zifčákovou.
● Dále souhlasila s přijetím hypotečního úvěru u České spořitelny a.s. ve
výši maximálně 30 mil. Kč na rekonstrukci budovy bývalé sladovny na bytový
dům o 31 bytových jednotkách a souhlasila s následným uzavřením úvěrové
smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru. Doba splatnosti tohoto úvěru bude
maximálně 20 let.

Zároveň vyslovila souhlas se zajištěním výše uvedeného hypotečního úvěru
takto:
- zástavním právem k uvedené nemovitosti a pozemku
- budoucími rozpočtovými příjmy města
- ručitelským závazkem společnosti Technis Kojetín spol. s.r.o.
- zástavním právem k pohledávkám z nájemného 31 bytových jednotek
- zástavním právem k pohledávkám z pojistné smlouvy na uvedenou
nemovitost
● Souhlas Rady města potvrdilo i jednání mimořádného Zastupitelstva města,
které schválilo výše uvedená usnesení na svém posledním zasedání v roce
2002.
● Starosta města informoval členy kojetínského zastupitelstva o rozhodnutí
Krajského úřadu Olomouckého kraje zrušit od 1. 1. 2003 veškeré lékařské
pohotovostní služby mimo stálou službu na telefonu č. 155, která bude
v provozu ve všech okresních městech kraje. Toto nečekané rozhodnutí
znamená ve svém důsledku úplné zrušení pohotovostních služeb na poliklinice
v  Kojetíně a všechny snahy o znovuobnovení této služby, podporované
vedením města i starosty mikroregionu Střední Haná jsou z tohoto důvodu
nesplněné a marné.

Ing. Jiří Šírek
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Informace pro občany - odjezdy autobusů z Kojetína

Od 15. 12. 2002 jsou v platnosti nové jízdní řády Českých drah a autobusových přepravců. Pro
základní orientaci našich čtenářů si dovolujeme uveřejnit odjezdy vlaků a autobusů z Kojetína.
Upozorňujeme čtenáře, že tyto informace mohou doznat během následujícího období změn, ve vlastním
zájmu je proto spolehlivější kontaktovat dopravce pro zjištění přesného času odjezdu vlaku či autobusu.

SMĚR PRACOVNÍ DNY SOBOTY + NEDĚLE

PŘEROV 4.37 - 6.32 - 7.41 - 12.51 - 16.20 - 17.43 - 20.57 16.20

KROMĚŘÍŽ 5.00 - 5.50 - 6.25 - 7.55 - 8.10 - 9.12 - 9.51 - 11. 35 - 12.00 7.00 - 7.55 - 9.12 - 9.51

13. 05 - 17.00 - 18.28 13.05 (jen v ne) - 14.00

14.05 (jen v so)

18.28 - 19.00 - 19.32 (jen ne a sv)

PROSTĚJOV 4.47 - 6.34 - 7.54 - 8.43 - 10.20 - 13.05 - 14.35 - 14.55 4.47 - 7.54 - 12.27

15.13 - 16.04 15.13 - 18.37

ZLÍN 6.25 - 8.10 - 9.12 - 9.51 - 18.28 7.00 - 9.12 - 9.51

14.00 - 18.28 - 19.32 (jen ne a sv)

OLOMOUC 6.20 - 7.50 - 10.00 - 12.10 - 13.11 - 13.58  - 14.39 12.33 - 13.11 - 16.47

KOVALOVICE 5.00 - 5.40 - 6.40 - 6.54 - 9.20 - 11.42 7.50 - 12.30 - 18.45

- STŘÍBRNICE 13.00 (mimo Kovalovice) - 13.35 (jen do Kovalovic)

14.40 - 15.27 - 17.00 - 19.16 - 23.05

VYŠKOV, BRNO, 6.30 6.30

ZNOJMO

TOVAČOV 5.10 - 6.20 - 7.13 - 7.50 - 10.00 - 11.15 - 12.10 - 13.08 5.23 - 10.03 - 12.33 - 15.28

13.58  - 14.39 - 15.43 - 17.25 - 18.45 - 20.08 - 22.24 16.47 - 17.20 (jen ve svátek)

20.23

TRENČÍN - LUČENEC 9.12 9.12

BOSKOVICE - LETOVICE 14.55

SVITAVY - H. KRÁLOVÉ 13.11 13.11

M. BOLESLAV

LUHAČOVICE 19.32 (jen ne a sv)

ODJEZDY AUTOBUSŮ Z KOJETÍNA

- MASARYKOVO NÁMĚSTÍ -
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Informace pro občany - odjezdy vlaků z Kojetína
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Vysvětlivky:
1 - jede 1. 1.
2 - jede 31. 12.
✖  - jede v pracovní dny
✝  - jede v ne a svátek
5 - jede v pá
6 - jede v so

Ostatní omezení udává přepravce
(ČD) na podrobných jízdních řádech.
tato omezení nelze zahrnout do
tohoto přehledu.

Z podkladů ČD a  autobusových
přepravců sestavil: Ing. J. Šírek
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Rozhovor s Lubomírem Juřenem, předsedou TJ Sokol Kojetín

TJ Sokol Kojetín je počtem
svých členů a spektrem
sportovních odvětví, které
zahrnuje, nejvýznamnější
sportovní organizací na území
našeho města. O rozhovor do
Kojetínského zpravodaje jsme
požádali jejího dlouholetého
předsedu pana Lubomíra
Juřena.

Pane předsedo v minulém
čísle Zpravodaje jste nám
představil činnost žákovských
oddílů odboru Sport pro
všechny. A jaké vyžití nabízíte
dospělým?

V činnosti odboru této věkové
kategorie převažují hlavně ženy. Ty
se sdružují v pěti oddílech, a to
aerobiku, kalanetiky, kondičního

cvičení a zdravotní tělesné výchovy
a rytmické gymnastiky v celkovém
počtu 148 cvičenek, které vede devět
cvičitelek. Jejich snahou je zařazovat
do činnosti stále nové prvky, kte-
ré značnou měrou přispívají
k pravidelné návštěvnosti a jsou
zárukou trvalého zájmu.

Tak např. cvičitelky se zúčastnily
semináře, který vedla Dr. Hana
Kabrnová, ústřední cvičitelka
ČASPV.  Nabídla řadu nových
námětů především z oblasti
pohybově hudebních forem. Tento
seminář jsme uskutečnili  7. prosince
2002 u nás v Kojetíně. Cvičitel-
ka aerobiku Bohdana Ptáčko-
vá s úspěchem absolvovala
Moravskoslezskou školu aerobiku
v Ostravě a  byla jí udělena příslušná
kvalifikace. Jirka a Dáša Juřenovi
zařazují do cvičebních hodin
kondičního cvičení i nabídku využití
naší miniposilovny. Cvičenky oddílu
zdravotní tělesné výchovy, který vede
Mirka Kopřivová, vysoce hodnotí její
vzornou připravenost na cvičební
hodiny a výbornou přátelskou
atmosféru.

Konec roku je již za námi. Jak
hodnotíte jeho průběh?

Největším úspěchem je vždy
zajištění pravidelné činnosti
v rozsahu let minulých. Navíc se nám

podařilo obohatit činnost oddílů
žaček. Zde jsme reagovali na určitou
stagnaci a zařadili jsme do činnosti
zejména dětský aerobik a ustavili
jsme oddíl mažoretek.
    Mimo činnost v tělocvičně již
tradičně úspěšná byla škola
základního lyžování, na které se
podílelo deset cvičitelů a v létě
„Prázdniny pod stanem“ ve
Vrážném.

Čtenáře našeho Zpravodaje
bude jistě zajímat kdo, se na
této bohaté činnosti vašeho
odboru podílí?
    Tak ke stálícím cvičitelského sboru
již řadu let patří Liba Bosáková, Petra
Hedvičková, Marie Prokešová,
Zuzana Šubíková, Dáša a Jirka
Juřenovi, Marie Gregorová, Jana
Večerková, Mirka Kopřivová, Ivana
Stavinohová, Alena Polišenská, Eva
Pěchová a Jana Zajacová. Z mužů
pak Broněk Bobiš a Mirek Tvrdý.
    V poslední době se pak mezi
cvičitele zařadily Bohdana Ptáčková
a Monika Štecová, dále Jana
Šustková, Helena Michálková, Pavla
Eliášová a Zdena Šoborová.

Pane předsedo, nabízíte širší
veřejnosti v blízké budoucnosti
nějaké akce?

Již dnes připravujeme „Prázdniny

pod stanem“ ve Vrážném.
Stanovili jsme termín tábora

žactva na 6. 7. - 19. 7. 2003
s vkladem 1.800,- Kč a v současné
době zpracováváme celotáborovou
etapovou hru.Mohu jen doporučit,
aby si případní zájemci vyzvedli
přihlášky co nejdříve. Zájem
převyšuje kapacitu tábora.

Připravujeme setkání se
cvičitelkami aerobiku Olomouckého
kraje. Na tuto akci zveme i ženy
a dorostenky z Kojetína i širokého
okolí. Tuto akci plánujeme
v I. čtvrtletí 2003.

Na měsíc únor připravujeme
lyžařský zájezd mimo ŠZL na
Slovensko do oblasti Oščadnica -
Velká Rača v termínu  9. 2. resp.
16. 2. 2003. Záloha 200,- Kč.

Na měsíc březen se chystáme na
jarní lyžování v Savojských Alpách
v lyžařském středisku Tignes -
Val d’ Isér v termínu 23. 3. - 30. 3.
2003.

Informace o všech připravovaných
akcích získáte každé pondělí a čtvrtek
vždy od 15.30 do 17.30 hodin  ve
výborovně sokolovny.

Pane předsedo, děkuji Vám za
rozhovor a do další činnosti
přeji hodně zdaru.

Otázky: PhDr. František Řezáč
foto: archiv TJ Sokol, Ing. J. Šírek
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Lékařský seminář
Jako již tradičně před Vánocemi, tak i letos se uskutečnil

dne 7. prosince 2002 v pořadí VI. lékařský seminář, pořádaný
kolektivem Soukromé chirurgické a cévní ordinace v Kojetíně.
Seminář byl zařazen Českou lékařskou komorou do systému

postgraduálního vzdělávání lékařů. Tématicky byl seminář
zaměřen na „Problematiku úrazů v každodenní praxi“.

MUDr. Pavel Matoušek přivítal účastníky semináře a zahájil
dopolední přednáškový blok, ve kterém se přednášelo
a diskutovalo o úrazech ruky, střelných poraněních,
o poranění nervů a ušního bubínku. Zajímavé práce, bohatě

dokumentované obrazovým materiálem, přednesli lékaři
z fakultních nemocnic v Olomouci a Ostravě, lékaři
z Kroměříže a Přerova.

Odpolední přednáškový blok byl zaměřen na léčbu úrazů dolních končetin

a komplikace této léčby. Lékaři z Kroměříže a Ostravy prezentovali moderní
možnosti operační léčby zlomenin dlouhých kostí dolních končetin, včetně
řešení  komplikací, doplněné bohatou obrazovou dokumentací.

Součástí semináře byla výstava farmaceutických firem, které představily
své výrobky.

Tyto firmy se i sponzorsky podílely na zajištění semináře, za což jim patří
poděkování organizátora.

O příjemné a reprezentativní prostředí se již tradičně na velmi dobré úrovni
postaraly pracovnice Městského kulturního střediska a Bistro UNO paní
Hodanové. Za bezchybný provoz audiovizuální techniky patří dík Ing. Stonovi
a Ing. Bergovi.

Setkání lékařů v Kojetíně mělo velmi dobrou odbornou i společenskou
úroveň a přispělo svými zajímavými přednáškami a diskusí ke zvýšení odborné
úrovně účastníků.                                              MUDr. Pavel Matoušek

Vánoce v našem městě

„Kamarádi z Brna“ sehráli pro malé diváky představení „Vánoce s kamarády“ a večer pro dospělé pořad „Došli jsme k vám na koledu“.

Z vánoční besídky našich nejmenších - dětí z mateřské školy

Tradiční živý betlém na ZŠ Sv. ČechaNejmladší kojetínští herci foto: H. Svačinová
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V souvislosti s počátkem nového volebního období a příchodem nového roku jsme oslovili starosty
všech měst a obcí mikroregionu Střední Haná s otázkou:

„S jakými předsevzetími vstupujete do roku 2003, co byste přáli sobě a své obci (městu) v tomto
roce nejvíce?“

Anketa pro starosty obcí a měst mikroregionu Střední Haná

Pořádně zabojovat ve své nové funkci, tak aby to bylo poznat a mí voliči se za mě nemuseli
stydět.

Vždycky jsem viděl svět a lidi v něm z té lepší stránky a doufám, že mi to vydrží. Proto si
nejvíc přeju kolem sebe stále jen ty dobré lidi, které znám nebo ještě neznám. Své obci pak
nejvíc přeju dobrého starostu.

Václav Karhánek (KSČM), starosta obce Záříčí

Nově zvolené zastupitelstvo vést k rozvoji obce a spokojenosti občanů. Mojí prioritou v roce 2003
je dokončit opravy sokolovny a oživit kulturní a sportovní činnost v obci.

Funkce starosty je náročná na čas, takže bych si přál, aby manželka byla ke mně tolerantní jako
doposud. Obci přeji, aby se jí vyhnuly přírodní katastrofy, aby byla čistá a pěkně upravená. Všem
přeji v roce 2003  pevné zdraví a osobní pohodu.

František Chlud (Nezávislí), starosta obce Obědkovice

Předsevzetí si nedávám, protože ho stejně neplním. Sobě přeji hlavně zdraví, to také především
našim spoluobčanům a kromě toho štěstí, klid a pohodu po celý rok 2003.

Zdenka Dopitová (ČSSD), starostka města Tovačov

V Oplocanech nás dnes nejvíc pálí činnost našeho obecního zastupitelstva. Přál bych si
proto, aby to nové bylo alespoň tak pracovité jako to bývalé a scházelo se na svých jednáních
v plném počtu.

Karel Šálek (Sdružení nezávislých kandidátů), starosta obce Oplocany

O novoročních předsevzetích se říká, ze si je lidé dávají proto, aby je následně neplnili.
Já osobně mám své předsevzetí přímo v náplni práce. Chci i v příštím roce s plným nasazením pracovat

pro spoluobčany a naše město. Chci být jednotícím prvkem ve volených orgánech města a spolu s kolegy
ze Zastupitelstva a Rady města Kojetín přesvědčit spoluobčany, že jejich volba byla správná.

No a k těm přáním. V uplynulých dnech mi spousta přátel, známých, kolegů a spoluobčanů přála
mimo jiné zdraví. To je podle mne základní podmínka pro všechno ostatní a já si těch přání moc vážím.
Našemu městu pak přeji, aby jeho občané nebyli lhostejní. Aby nebyli lhostejní k tomu, když někdo ničí
mezilidské vztahy, společné hodnoty, hezké věci, přírodu a prostředí, ve kterém žijeme my a naše děti
a ve kterém budou žít další generace občanů Kojetína, Kovalovic a Popůvek.

Ing. Mojmír Haupt (ČSSD), starosta města Kojetín
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Anketa pro starosty obcí a měst mikroregionu Střední Haná

Předsevzetí jsou obvykle přání, která se málokdy splní. Proto jich moc nemám. Přál bych si
však, a to přeji i ostatním spoluobčanům, abychom všichni následující rok prožili ve zdraví
a v pohodě v okruhu své rodiny a svých přátel. Obci bych přál, aby vzkvétala ke spokojenosti
svých občanů.

Josef Indrák (KDU-ČSL), starosta obce Polkovice

Nejsem zastáncem předsevzetí za každou cenu, jen když nějaké je. Takže pokud předsevzetí,
tak dělat zodpovědně svoji volenou funkci. Sobě i svým blízkým a vlastně všem spoluobčanům
přeji hodně zdraví a spokojenosti v roce 2003. Obci pak zdárné dokončení zkušebního provozu
ČOV a uzavření povodňových dotací s vlastním podílem na obnově inftastruktury v obci.

 František Němčák (Nezávislí), starosta obce Troubky

Já nejsem přítel jakýchkoliv předsevzetí, proto si žádná nedávám. Městu Chropyně přeji
hlavně hodně peněz.

František Hrabal (US-DEU), starosta města Chropyně

Chtěl bych především poděkovat všem svým kolegům za spolupráci v roce 2002 a přeji všem
hodně zdraví, rodinnou pohodu a vyplnění všech tajných přání do nového roku 2003.

Josef Dočkal (KDU-ČSL), starosta obce Tvorovice

Otázky kladl: Ing. J. Šírek

Chtěl bych jménem všech zstupitelů obce Měrovice nad Hanou popřát všem občanům v roce
2003 hodně štěstí, zdraví a vstřícnou spolupráci při plnění úkolů našeaho volebního programu.

František Jašek (Nezávislí), starosta obce Měrovice
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Co se událo v Kojetíně v roce 2002

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.
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Co se událo v Kojetíně v roce 2002

9. 10.

11. 12.

13. 14.

Na přiložených fotografiích uvádíme nejvýznamnější akce, které
se z pohledu města Kojetína udály v právě uplynulém roce 2002.

Čtrnáct záběrů ukazuje, co se v našem městě podařilo opravit,
zrekonstruovat a vybudovat a čím naše město žilo.

1. Rekonstruovaná budova Informačního a vzdělávacího centra (tzv. Okresní
dům) na Masarykově náměstí.

2. V podzimních měsících byla zahájena rekonstrukce zchátralého objektu
bývalé sladovny na 31 bytových jednotek.

3. Oprava vozovky a chodníků v Tyršově ulici směrem k nádraží ČD.
4. Pokračování této akce směrem k budově Městského úřadu.
5. Oprava vozovky v ulici Havlíčkova včetně vybudování parkovacích míst

před budovou polikliniky.
6. Oprava chodníku u ZŠ v ulici Svatopluka Čecha.

7. Dokončení úprav prostranství před poliklinikou - sportovní areál
Gymnázia Kojetín.

8. Oprava budovy bývalé židovské synagogy, nyní kostela církve husitské.
9. Dokončení prací v budově hasičského záchranného sboru.

10.Zakoupení nového vozidla na likvidaci komunálního odpadu firmou
Technis, s.r.o. Kojetín.

11.Soutěže nejmenších sportovců z Kojetína a blízkých obcí na Sokolovně
- olympiáda dětí mateřských škol.

12.Oprava obytného domu v ulici Kuzníkova.
13.Tradiční průvod Hanáků městem v rámci Kojetínských hodů 2002.
14.Úspěšný zápas s prostějovskou radnicí o nastěhování prostějovských

Romů do domu v ulici Padlých hrdinů a následný nákup této nemovitosti.
foto: Ing. Jiří Šírek,

Jiří Daněk
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 1. září 2003 dovrší 6. rok věku.
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, může mu ředitelka odložit
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost je nutno doložit
vyjádřením lékaře a psychologa z pedagogicko-psychologické poradny.
Vyšetření psychologa Vám na požádání může zajistit ředitelství školy. Žádost
o odklad školní docházky vydá ředitelka školy po zápisu do 15. 2. 2003. Do
školy může být přijato i dítě, které dovrší 6. rok věku v době od 1. 9. 2003
do 31. 12. 2003, pokud je dítě tělesně a duševně přiměřeně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Rodiče, nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou do školy s dítětem,
přinesou jeho rodný list a doklad o bydlišti (občanský průkaz jednoho
z rodičů).

Pokud se nemohou rodiče dostavit z vážných důvodů k zápisu, mohou
přijít do školy kdykoliv do 15. 2. 2003.

Co by mělo dítě umět, než přijde do 1. třídy?

Jak rodiče poznají, jestli je jejich dítě pro školu zralé a dostatečně
připravené?  Dítě by mělo v daném roce do 31. srpna  dovršit věku šesti let.
Mělo by umět soustředit se na jednotlivé činnosti a úkoly zadané učitelkou
v mateřské škole, nebo doma rodiči. Důležitý je grafický projev dítěte (tedy
jak kreslí), poznávání základních barev, určování množství předmětů alespoň
do čísla 5, znalost základních údajů o sobě (jméno, příjmení, věk ap.).
Známkou nezralosti může být špatná výslovnost (šestileté dítě by mělo všechny
hlásky vyslovovat správně), nezapamatování si krátké  říkanky či pohádky.
Většinou však rodiče bývají u budoucích prvňáčků informováni o možnosti
nápravy těchto nedostatků, bývá jim doporučena návštěva logopeda a popř.
dalších odborných pracovišť a tak mohou ve spolupráci se školou úspěšně
řešit tyto problémy a do začátku školního roku mnohé odstranit. Mají-li
rodiče pocit, že by jejich dítě se školní docházkou mělo ještě počkat,
vyzvednou si na škole příslušný formulář - žádost o odklad. Rozhodnutí o
odkladu školní docházky dítěte je plně v pravomoci ředitelky školy, ta se ale
při rozhodování opírá  o vyjádření odborníků (pediatra, logopeda,
psychologa).

Základní škola již 3. rokem otevřela přípravný ročník. V průběhu školního
roku jsme přistoupili k projektu MŠMT nazvaný „Podpora vybavení
přípravných tříd“. V rámci tohoto projektu získala škola peníze na vybavení
školním nábytkem, učebnicemi a školními potřebami. Jako doplněk tohoto
programu byly naší škole dodány velké sady stavebnic LEGA. Tyto stavebnice
využívají i děti ve školní družině.

Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

Náš Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 12. prosince se otevřely dveře naší školy všem zájemcům
o běžný chod školy. Díky výročí školy i adventnímu času se všechny třídy
vyzdobily do krásna a připravily návštěvníkům výstavky žákovských prací,
ukázky dovedných rukou ve cvičné kuchyňce na výstavce tradičního
vánočního pečiva a stolování i soutěžní přehlídce výrobků v žákovské
knihovně. V učebně informatiky se chlubili žáci výsledky své práce
v prezentacích i webových  stránkách a předváděli novinky ve výukových
programech, které máme na škole k dispozici pro využití ve výuce jazyků,
zeměpisu, přírodopisu i dalších předmětů včetně dyslektických kroužků.

Navštívila nás řada rodičů, kteří mohli vstoupit i přímo do vyučování.
Zvaly je tam i otevřené dveře tříd. Přišly se podívat i děti z  mateřské školy,
aby se ty nestarší porozhlédly, kde budou možná po prázdninách chodit.
Někteří nakoukli i do tajemné ředitelny, zalistovali si v nejstarší školní kronice
i ve fotografiích ze života školy.

V době otevřené školy byl připraven i turnaj v nohejbalu - městské kolo.
Na hodnocení výzdoby tříd se podíleli vyučující i zástupci žáků. Ve vyhlášených
kategoriích zvítězi ly třída 2.A paní učitelky Renaty Pěchové
a třída 7.B paní učitelky Jany Frydrychové.

Pro návštěvníky jsme připravili i malou anketu, ve které bychom rádi
získali informace o představách rodičů i přátel školy o vybavení školy případně
dořešení některých bolavých problémů (např. šatny).

Velice pěknou práci odvedli naši „služebníci“ z řad osmých tříd. Ve všech
přidělených prostorách uváděli zájemce a poskytovali potřebné informace.
Řada rodičů vyjádřila poděkování na závěr návštěvy v naší malé knize návštěv.
Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří zvládli náročný předvánoční čas
včetně přehršle dalších povinností spojených s vlastním chodem školy.
Z postřehů našich hostů:
„Děkujeme za možnost nahlédnutí do vaší krásné školy a přejeme vám
mnoho úspěchů.“                                                     Sigmundovi
„Konečně opravit, za ty roky jsme jí všichni dali pořádně zabrat.“

V příštím, pro nás tak slavném, roce budeme vítat hosty nejen z řad
našich současných příznivců, ale také bývalých žáků i učitelů naší školičky.
Už se všichni těšíme.

Zápis dětí do 1. třídy

Ředitelství ZŠ Kojetín, n. Míru 83 upozorňuje rodiče
nastávajících prvňáčků na zápis dětí do 1. tříd a zve děti a rodiče
k zápisu, který se bude konat ve dnech: čtvrtek 23. ledna 2003
od 15.00 do 18.00 hod.a pátek 24. ledna 2003 od 15.00 do
17.00 hod. Zápis se koná v 1.A třídě v 1. poschodí.

Do 1. ročníku se
zapisují děti, které do
1. září 2003 dovrší
šestý rok věku. Na
žádost rodičů mohou
být zapsány i děti,
které dovrší šestý rok
věku později, t.j. od
1. 9. 2003 do 31.
12. 2003. Dále se
budou zapisovat děti,
kterým byl povolen
odklad školní
docházky.

K zápisu mohou
přijít s dítětem oba
rodiče, popř. i jiní
zákonní zástupci
dítěte. Je třeba
přinést rodný list
dítěte a doklad
o bydlišti t. j.
občanský průkaz
jednoho z rodičů.

Pokud rodiče
z různých důvodů nemohou zapsat své dítě do 1. třídy
v určených termínech, mohou tak učinit dodatečně, nejlépe v dopoledních
hodinách, v ředitelně ZŠ náměstí Míru v 1. poschodí.

Oznamujeme
rodičům dětí narozených do 31. srpna 1997, že

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

bude proveden ve čtvrtek 23. ledna 2003
od 14.00 - 18.00 hod.,

a v pátek dne 24. ledna od 15.00 - 17.00 hod.,
v budově ZŠ Sv. Čecha 586.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Při zápisu mohou rodiče požádat o odklad školní docházky pro dítě, které

není dostatečně fyzicky, psychicky nebo sociálně zralé. Žádost o odklad
obdrží rodiče při zápisu a doloží ji doporučením dětského lékaře, nebo
psychologa z Okresní pedagogicko psychologické poradny v Přerově.
❑ Co nabízíme žákům na naší škole?

Vyučujeme podle platného vzdělávacího programu Základní škola č.j.
16847/96-2. Žáci 1. třídy mají učebnice a učební texty poskytované
bezplatně. Základní školní potřeby jsou v 1. třídě rovněž poskytovány
bezplatně, a to do výše 200,- Kč na žáka. Učebnice se na konci roku
nevracejí, zůstávají dětem.
❑ Personální zabezpečení

Vyučování je na velmi dobré úrovni, všichni vyučující mají předepsané
pedagogické vzdělání. Kolektiv učitelů 1.stupně je vyrovnaný a dosahuje
velmi dobrých výsledků.
❑ 1. ročník

Třídní učitelky jsou s dětmi během vyučování i o přestávkách. Odvádějí je
do šaten, předávají vychovatelkám školní družiny. Ve třídách je laskavé
a vlídné prostředí. 1. třídy jsou v 1. poschodí, jsou to prostorné, velké
místnosti. Přední část místnosti tvoří nové lavice a zadní část s hrací plochou
a kobercem slouží k odpočinku i k výuce. Vybavení pomůcek je na úrovni.
Učitelky 1.stupně mají samostatný kabinet 1.stupně s pomůckami
a potřebami a kabinet učebnic a uč. textů. Při výuce Hv se využívá hudebna
pro 1.stupeň bez lavic, vybavená kobercem, hudebními nástroji, televizí,
videem a CD. Tělocvična je v budově školy.
❑ Spolupráce s rodiči

Učitelé jednají s rodiči pravidelně na třídních schůzkách i individuálně
podle potřeby. Pro rodiče budoucích prvňáčků se  v červnu koná schůzka,
kde jsou rodiče podrobně informováni o nastávajícím školním roce.
❑ Volný čas dětí

Podle zájmu rodičů může být dítě zapsané do školní družiny a do školní
jídelny. Obojí se nachází v blízkosti školy v Hanusíkově ulici.Školní družina
je v rámci možností naší školy pravidelně dovybavována.  Děti s družinou
mohou využívat školní tělocvičnu, počítačovou učebnu i hudebnu.  Škola
spolupracuje s Městským domem dětí a mládeže, který organizuje zájmovou
činnost dětí. Řadu těchto kroužků vedou učitelé naší školy (gymnastika,
basketbal, výpočet.technika aj.). Zde mohou být děti zapsány do různých
kroužků podle zálib a zájmů. Městskou knihovnu navštěvují naši žáci nejen
o svém volném čase, ale i v rámci vyučování 2x ročně. Také školní družina
pravidelně dochází do knihovny. Škola organizuje nepovinný předmět
náboženství, rovněž podle zájmu žáků a rodičů.
❑ Vyučování cizím jazykům

Povinně od 4. třídy vyučujeme jazyk anglický a německý, v rámci kroužků
nepovinně již od 1. třídy.
❑ Spolupráce školy

Spolupracujeme se SRPŠ při škole, v jednání je zřízení Rady školy. Úzká
je spolupráce se školním psychologem při OPPP v Přerově, s dětskými
lékaři, s kulturními a sportovními institucemi v Kojetíně.1x za měsíc mohou
žáci a jejich rodiče bezplatně ve škole navštívit PhDr. D.Ulrichovou (náš
školní psycholog OPPP Přerov). Pod vedením odborníků z OPPP probíhají
relaxační cvičení pro hyperaktivní děti, dále v rámci 1. - 5. ročníku probíhají
lekce ke zdravému způsobu  života jako prevence sociálně-patologických
jevů.  Učitelky 1. stupně jsou proškolené v péči o zdravotně oslabené
a handicapované žáky, spolupracujeme podle potřeby se speciálními

Přišel k nám Mikuláš

Netradičně, v pátek 6. prosince 2002, navštívili naši školu a její první
stupeň dva Mikuláši se svými družinami. Ve všech třídách prověřili nedobrotu,
odměnili hodné a vyrazili také mezi děti Mateřské školy na Hanusíkově ulici.
Organizátoři celé předvánoční akce, žáci devátých tříd, se pečlivě připravili
a patří jim za to velikánské poděkování.

RP

Městský přebor v nohejbalu starších žáků

Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ Kojetín, náměstí
Míru městské kolo v nohejbalu starších žáků. Soutěž připravil Městský dům
dětí a mládeže ve spolupráci se základní školou. Celkově se zúčastnila čtyři
nejlepší družstva kojetínských škol a po lítém boji se nakonec ustálilo
následující pořadí.
Vítězem se stalo družstvo ZŠ Kojetín, náměstí Míru ve složení: Petr Večerka,
Jakub Šubík a Petr Táborský. Družstva obdržela pěkné odměny od MěDDM
Kojetín.
Nejlepšími hráči na jednotlivých postech byli vyhlášeni:
Nejlepší smečař Petr Táborský ZŠ náměstí Míru
Nejlepší zadák Josef Peřina ZŠ Sv. Čecha
Nejlepší podání Ondřej Kalus ZvŠ

Blahopřejeme všem k výborným výkonům a těšíme se na další sportovní
setkání.

pedagogickými centry pro žáky. Třídní učitelky se zajímají  o problémy žáků,
jejich  záliby a zdraví, vytváří dětem podmínky i prostředí, aby se jim práce
dařila. Žáci všech ročníků mohou využívat „Schránky důvěry“ pro řešení
svých osobních problémů.  Žáci na své nápady a připomínky mohou
upozornit a řešit je v rámci svého školního parlamentu.
❑ Akce školy

Škola pořádá a nabízí školní výlety v 1. - 9. ročníku, školy v přírodě
v 2. -  5. ročníku a v 1. třídách  dle zájmu rodičů, výuku plavání, kroužek
pro děti s vývojovými poruchami učení (dyslexie a jiné poruchy, poruchy
sluchu apod.), výuku logopedie (náprava řeči) logopedickou asistentkou,
lyžařský kurs v 7.třídě, kulturní představení, besídky, výstavy, exkurze, zájezdy
do divadel ve všech třídách, půjčování knih ve školní knihovně,  sledování
videopořadů výchovných, vzdělávacích i zábavných, využívání odborných
pracoven-přírodopisu, chemie a fyziky, školní cvičné kuchyně, školní
knihovny, školní tělovičny, hudebny pro 1.stupeň s audiovizuální technikou
a nově vybavené počítačové učebny informatiky v budově školy a školní
hřiště. V letošním školním roce děti přivítaly možnost aktivního využití
přestávek, nejen na chodbách (stolní tenis apod.), ale i v tělocvičně, dále
v počítačové učebně a školní knihovně.
❑ Vážení rodiče!

O Vašich dětech Vás budeme pravidelně informovat a máme zájem
o Vaši spolupráci.

Jakékoliv informace obdržíte kdykoliv v ředitelně ZŠ n.Míru v Kojetíně
(tel.číslo 581 762 036). Důležité je, abyste přistupovali ke škole s důvěrou
a pomáhali výchovnému úsilí učitelů. Vzájemná spolupráce je vždy ve
prospěch dítěte.

Mgr. Rudolf Pavlíček, ředitel školy

PF 2003
Chtěli bychom popřát

všem příznivcům naší školy

vše nejlepší do nového roku 2003.

Mnoho zdraví a štěstí i životní pohody

Vám přejí

pracovníci Základní školy Kojetín,

náměstí Míru 83

✾
✾ ✾

✾
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Zvláštní škola Kojetín
Zvláštní škola v Kojetíně má ve školním roce 2002/2003 osm tříd se 70.

žáky 1. - 9. postupného ročníku. Škola zabezpečuje výchovu a vzdělávání
prospěchově slabých žáků. Rozsah mentálních poruch dětí posuzují
psychologové z Okresní pedagogicko - psychologické poradny v Přerově.
Na škole je vyučováno podle vzdělávacího programu MŠMT ČR č. j. 22980/
9722 pro děti prospěchově slabší a vzdělávacího programu č. j. 35252/
9724 pro rómské děti, které mají prospěchové obtíže.

Zvláštní škola v Kojetíně má dlouholetou tradici a její učitelé mnohaleté
zkušenosti s výukou a vzděláváním mentálně retardovaných dětí. Všichni
učitelé mají vysokoškolské vzdělání, převážně v oboru speciální pedagogika
a psychologie. Věnují dětem vykazujícím slabší prospěch maximální
individuální péči ve vzájemné spolupráci s vychovatelkou školní družiny
a romskou asistentkou.

Ve škole je již po řadu let rozvíjena bohatá zájmová činnost. Kromě
nepovinných předmětů estetické výchovy a sportovní výchovy jsou zřízeny
tři kroužky: sportovní, taneční a práce s počítačem. Zájmová činnost kladně
ovlivňuje výchovu dětí, které účelným způsobem využívají svůj volný čas.
Součástí náplně některých kroužků je systematická příprava na různé kulturní
a sportovní akce školy, které se konají každý měsíc. Mezi tyto akce patří
např. soutěž ve vybíjené, malé kopané, stolním tenisu, lehkoatletická,
dopravní, výtvarná a pěvecká soutěž „Zlatý slavík“. Zodpovědná příprava
žáků slaví úspěchy v okresních a krajských sportovních soutěžích. Nejvíce
úspěšní jsou hráči stolního tenisu, kteří řadu let pravidelně obsazují první
místa v přeborech Moravy a Slezska a postupují až do národní soutěže
v Hradci Králové.

Na posledním mistrovství ČR ve stolním tenise žáků zvláštních škol dosáhli
naši chlapci velkého úspěchu. Jiří Krištof, žák 8. ročníku, získal stříbrnou
medaili a Rostislav Ondič se umístil na bodovaném 6. místě. Zařadili se tak
opět mezi špičku nejlepších hráčů republiky. Všechny výše uvedené akce
přispívají především v předcházení negativních jevů v chování, ve vytváření
zdravé ctižádosti, v pěstování vůle a charakterových vlastností žáků. Velkou
zálibu nacházejí děti při práci s počítači nejen v zájmovém kroužku, ale i při
výuce jednotlivých předmětů v nově vybudované učebně výpočetní techniky
(VT).

Učebna VT se vybudovala společnými silami všech pracovníků naší školy
ze stávajícího kabinetu učebních pomůcek (UP), protože vyhovovala

prostorám s potřebnými bezpečnostními podmínkami požadovanými
dodavatelem. Za finanční pomoci Městského úřadu v Kojetíně jsme
vybudovali přepážkou v jedné učebně nový kabinet UP.

Naše škola se zapojila do projektu Internet do škol, financovaného MŠMT,
čímž jsme získali od firmy Auto Cont Praha sedm nových počítačů. Učebna
VT byla zprovozněna v září 2002. Nemalý podíl na jejím uvedení do chodu
a zahájení výuky VT má Mgr. Jaroslav Šiška - správce VT na naší škole.
Koncem roku 2002 úspěšně absolvovali všichni vyučující včetně správce
požadovaná školení pro práci s počítačem zakončená testy na Internetu.

Cílem školy je dobře připravit děti na budoucí život a povolání. Škola je
k tomu postupně vybavována učebními pomůckami a zařízením pro výuku
pracovní výchovy. Máme zde poměrně dobře vybavenou dílnu, cvičnou
kuchyni i šicí stroje pro výuku šití. Naši žáci jsou přednostně přijímáni
v odborných učilištích. Chlapci v oborech:  zedník, stolař, tesař, malíř pokojů,
kuchař a zahradník. Dívky v oborech: švadlena, kuchařka, cukrářka,
prodavačka a zahradnice.

Pomalejší tempo výuky, individuální přístup k dětem, zredukované učební
osnovy,  podle nichž se na škole vyučuje, umožňují vzdělávat děti s menšími
mentálními poruchami a napomáhají jejich dalšímu rozvoji.Proto nás velmi
často mrzí reakce rodičů, přicházejících přihlásit své dítě zbytečně pozdě.
Tvrdí, že o naší škole nic nevěděli, protože je na základní škole učitelé včas
neinformovali. Budeme-li chtít pomoci postiženým dětem, musí jít „kvóty“
a  „normativy“ na školách stranou. Učitelé na rozličných typech škol mohou
jen při vzájemné spolupráci, pochopení a jednotným působením na rodiče
přispívat k psychickému rozvoji dítěte. Nesmí dopustit, aby u dětí docházelo
v důsledku jejich nesprávné diagnostiky ke zbytečnému stresování, kdy musí
čelit různým ústrkům, posměškům a někdy i šikanováním ze strany spolužáků.
Jejich obranný mechanismus se pak vyvíjí většinou nesprávnou cestou. Buď
se brání formou agresivity, nebo formou apatie vůči škole, učitelům a ostatním
žákům a později i vůči všem lidem.

Nám učitelům i celé rodičovské veřejnosti musí jít především o to, abychom
společně zajistili všem dětem radostný a spokojený život. Těm, kteří již tuto
cestu prosazují, ze srdce děkuji a přeji hodně úspěchů v novém roce.

Mgr. Bohumil Indrák
ředitel školy

MěDDM Kojetín

Zahájení šipkového turnaje

15. 1.
„Výstup na Mont Blanc“

- sportovní X boj

24. 1.
Soutěž pro mladé DJ

Turnaj ve florbalu

Karneval na ledě

1. a 15. v každém měsíci
soutěž: „Kdo to ví odpoví“

o volnou vstupenku na koupaliště
v měsících červenec, srpen

My jsme malý domeček,
ale máme velké přání,

aby láska, radost, zdraví
v Vás vždycky přebývaly.

Pracovníci MěDDM Kojetín

Turnaj ve stolním tenise

„Puzzliáda“

„Valentýnská“

„Hry bez hranic“
soutěže nejen ve vodě

Jarní prázdniny❆

❄

❄

❄

❄

❆

❄
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Ze sportu

TJ Sokol Kojetín - stolní tenis po polovině soutěží

Stolní tenisté po loňské neúspěšné účasti v oblastním přeboru
Olomouckého kraje si do letošního OP Přerov přinesli velké zkušenosti
a 1. část přeboru proletěli jako vítr, neboť všech 11 utkání přeboru vyhráli
a jsou s plným ziskem 33 bodů na 1. místě s náskokem 6 bodů před druhým
Sokolem Dřevohostice.
Výsledky jednotlivých hráčů: zápasy vítězství
Bohdan Malý 44 33
Orság Vlastimil  44 32
Vrtěl Luděk 44 24
Kilhof Jiří 36 25
Huťka Jaroslav 12   6
Kromě dvouher odehráli 22 utkání ve čtyřhrách a z nich 13 vyhráli.
Celkové skóre I.družstva 11 - 0 - 0, 137:59, 33 bodů.
„B“ družstvo se v loňském roce zachránilo díky fluktuantům v I. tř. okresu.
V letošním roce však na tuto soutěž nestačí a je na posledním místě bez
jediného vítězství.
Výsledky jednotlivých hráčů: zápasy vítězství
Frühbauer Oldřich 32 11
Štrunc Jaroslav 44  9
Florián Miroslav 44  9
Pištělák Martin 40  4
Zitka Jan 8  0
Prokeš Lukáš 4  0
Ve čtyřhrách získali z 22 utkání 3.

TJ Sokol Kojetín nabízí tělovýchovné vyžití pro všechny generace

Celkové skóre 2.družstva 11 - 0 -11, 30:168, 11 bodů.
„C“ družstvo je letos sestaveno pouze z mladších hráčů oddílu. Toto družstvo
se v loňské sezóně podařilo zachránit ve 2. třídě okresu a přestože je letošní
II.třída ještě silnější než v loňském roce je toto družstvo na 5. místě OP
II.třídy.
Výsledky jednotlivých hráčů: zápasy vítězství
Odehnal Jakub 44 25
Zitka Tomáš 38 18
Prokeš Lukáš 32 15
Frühbauer Jakub 38 14
Huťka Jaroslav  8  8
Ze 22 utkání ve čtyřhrách zvítězili 7x.
Celkové umístění  11 - 5 - 1 - 5, 92:106, 22 bodů.

První družstvo má všechny předpoklady vedoucí pozici udržet a v příštím
roce zase postoupit do oblastního přeboru Olomouckého kraje. „B“ družstvo
na záchranu v I. třídě nemá a na rok budou hrát s „C“ družstvem v II. třídě
OP přerovského okresu. „C“ družstvo má předpoklady si své postavení
v tabulce ještě zlepšit.

Mládež: Pravidelné tréninky mládeže pod MěDDM vede pravidelně Mgr.
Štruncová. V letošním roce je však účast dětí podle posledních let slabší.
Doufáme, že se to po novém roce zlepší. Žádáme rodiče dětí, které mají
zájem o tento sport, aby se přihlásili buď u Mgr. Štruncové nebo přímo
v herně. Kromě těchto tréninků se naše mládež zúčastňuje bodovacích
turnajů, které pořádá okresní sekce Přerov.

Zdeněk Mrázek

Horolezecká výprava

V srpnu roku 2002  se kojetínští
horolezci Jaroslav Janoš a Jaromír
Dřímal pokusili o zdolání 3737 m
vysokého „Petit Dru“ ležícího
v masívu Mont Blancu ve Francii.
Vše probíhalo dle plánu, ale na
vrchol jsme se nedostali. Při druhém
pokusu, asi 100 m pod vrcholem se
spustil déšť se sněžením a nezbývalo
nám než zvolit rychlý sestup. Po asi
2 hodinách slaňování jsme se dostali
do míst, kde jištění j iž nebylo
potřebné a po přechodu ledovce
Charpoua jsme dorazili šťastně do
stanu.

I když se jednalo o výstup tzv.

normální cestou, v horolezecké
klasifikaci je ohodnocena stupněm IV
- V, což znamená středně těžké až
těžké lezení. Na vrchol jsme
nevystoupili, ale získali jsme nové
zkušenosti, které uplatníme při další
výpravě na tuto horu. V roce 2004
slaví 100 let založení chata
Charpoua a my jsme zváni spolu
s ostatními horolezci z celé Evropy
na společný výstup a na oslavu.

Světoznámé věže Petit Dru jsou
a zůstávají důstojným cílem
horolezců z celého světa a řadí se
mezi nejkrásnější dominanty Alp.

 Paleček
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Vstoupili jsme do roku 2003.
Ať je to rok klidný, úspěšný a příznivý pro všechny lidi dobré vůle.

18. ledna Myslivecký bál

31. ledna Reprezentační ples Gymnázia Kojetín

 8.  února Tradiční Hanácké bál

22. února Country bál

15. března Dětský karneval

Místo konání: Sokolovna Kojetín
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Plesová sezóna


