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Z obsahu:

Stává se již tradicí, že závěr měsíce března patří v Kojetíně amatér-

skému divadlu.

Již 9.ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů - KOJETÍN

2001, jejímž vyhlašovatelem je Město Kojetín a Městské kulturní stře-

disko v Kojetíně. se uskuteční v sále Sokolovny Kojetín ve dnech 21.-

25.března 2001. Vítěz přehlídky postoupí na Národní přehlídku do

Třebíče, která je posledním stupínkem před možností představit svůj

soubor v Hronově. To se podařilo v roce 1999 Divadelnímu souboru

DK Kroměříž s muzikálem Jeptišky a v roce 2000 Ořechovskému diva-

dlu z Ořechova s inscenací Strakonický dudák, což svědčí o neustále se

zvyšující umělecké úrovni amatérských divadelních souborů, které

v Kojetíně vystupují.

I letošní programová nabídka je pro diváka velmi lákavá a pestrá.

Děti se mohou těšit na hudební komedii „Ať žijí duchové“, „Velkou

policejní pohádku“ či „Hrátky s čertem“.

Dospělí návštěvníci budou mít možnost shlédnout díla klasiků

(W.Shakespeare, O.Wilde), ale uvedeny budou také inscenace J.Voskovce

a J.Wericha, M.Švandrlíka a dalších.

Kromě pravidelně se účastnících amatérských divadelních souborů

jako je Dostavník Přerov, DS Hanácká scéna při MěKS Kojetín, DS

Malá scéna ZUŠ Zlín, se kojetínským divákům představí poprvé např.

Divadlo bez záruky Praha či Vsetínské komorní divadlo Vsetín.

Samozřejmě nás, pořadatele, velmi těší, že zájem o vystoupení na

přehlídce v Kojetíně roste. Ve snaze uspokojit co nejvíce zájemců o

soutěžní i nesoutěžní klání v oboru amatérského divadla byl program

přehlídky rozšířen o další představení pro děti i dospělé.

Programová rada dala při výběru přednost souborům z regionu Haná

a celkem na 9.ročníku přehlídky vystoupí 12 divadelních souborů, (což

je o 2 div. soubory více než v minulém roce). Tyto jsou zárukou velmi

dobré umělecké úrovně a odborná porota nebude mít své rozhodování

jednoduché. Přestože každé ocenění od odborné poroty potěší, nehrají

ochotníci svá představení pouze pro ni. Jejich hlavním cílem je diváka

pobavit, rozesmát, ale možná také přivést k zamyšlení nad radostmi i

strastmi našeho života.

Slavnostní zahájení se uskuteční v sále Sokolovny v pátek 23.3.2001

v 16 hodin a po něm bude bezprostředně následovat divadelní předsta-

vení Williama Shakespeara „Sen noci svatojánské“.

Přijďte, rádi vás v sále Sokolovny Kojetín uvítáme a věřte,nebudete lito-

vat.
Mgr.Miroslava Ernstová
ředitelka MěKS Kojetín

DS Malá scéna Zlín
J. Drda „Hrátky s čertem“
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Rada města se dne 13.února 2001 na svém 38.zasedání
zabývala mimo jiné touto problematikou:

- vzala na vědomí rezignaci MUDr. Dagmar Horákové na funkci člena

zastupitelstva města ke dni 31.1.2001

- prohlásila dnem 13.2.2001 náhradníka Ing. Jaromíra Dvořáka čle-

nem zastupitelstva města

- vzala na vědomí předloženou zprávu odboru výstavby,životního pro-

středí a dopravy o činnosti odboru a komise životního prostředí a ze-

mědělství na úseku životního prostředí v roce 2000

- vzala na vědomí zprávu o prokazatelné ztrátovosti autobusové dopravy

od dopravců ČSAD BUS Ostrava a.s., závod Olomouc a Přerov, ČSAD

Kroměříž a.s. a FTL a.s.Prostějov, jež za rok 2000 činila celkem 1.101

tis. Kč, což je o 394 tis. Kč méně než v roce 1999

- schválila výši kalkulace ceny stravného ve Školní jídelně Kojetín na období

březen 2001 - únor 2002. Cena stravenky se s ohledem na zvýšenou

cenu potravin zvyšuje pro děti mateřské školy o 2,-Kč při celodenním

stravování, pro žáky 1. - 4. tříd o 1,10 Kč, pro ostatní žáky do 15 let o

1,20 Kč, pro studenty nad 15 let o 1,30Kč a pro  ostatní strávníky o 1,-Kč

- souhlasila se zveřejněním pronájmu tří garáží a jednoho umývacího boxu

v areálu Polikliniky. Garáže jsou v zimních měsících vytápěné.

- souhlasila se zveřejněním prodeje parcely č. 554 v k.ú. Kojetín / část

příkopu - oblast ulice Padlých hrdinů/

- souhlasila se zveřejněním prodeje bytů v domě č.p. 800, ulice

M.Gardavské, za kupní cenu 1.500,—Kč/m2 podlahové plochy

- schválila odpis nedobytných pohledávek z převodu akcií od občanů města

Kojetín z 1. a 2. vlny kupónové privatizace, kteří nesplnili svůj závazek

vůči městu z obstaravatelské smlouvy. Celková výše těchto nedobyt-

Z jednání Rady města
ných pohledávek od 9 občanů činila částku 15tis.Kč. V letech 1992 a

1993 uzavřelo s městem smlouvu o obstarání věci 1386 občanů, svým

závazkům dostálo 1377 občanů.

- schválila pronájem obecního bytu v domě na ulici J.Peštuky čp. 1320,

slečně Heleně Válkové a pronájem bytu v DPS nám.Dr.E.Beneše 3,

paní Lence Koláčné

- souhlasila se zveřejněním převodu areálu čističky odpadních vod jako

nepeněžitého vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Přerov

- vzala na vědomí zprávu společnosti Technis o hospodaření s bytovým

a nebytovým fondem v roce 2000

- vzala na vědomí zprávu Městské policie Kojetín a Policie ČR, obvodní

oddělení Kojetín , o činnosti ve městě na úseku veřejného pořádku v

roce 2000

- schválila vyhodnocení inventarizace majetku města Kojetín za rok 2000

a vzala na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o vyhodnocení úrovně vý-

konu státní správy na Městském úřadu Kojetín za rok 2000

- vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městem Ko-

jetín za rok 2000 - podle zákona č. 106/1999 Sb.

- schválila poskytnutí finančního příspěvku žáku Petru Ondičovi na úhradu

školného v 2.pololetí školního roku 2000-2001 a v 1.pololetí školní-

ho roku 2001-2002 v ZUŠ Kojetín

- schválila poskytnutí finančního příspěvku na dopravu pro školní rok

2001-2002 do Speciální mateřské školy v Přerově a do Speciální

základní školy v Přerově dvěma postiženým dětem z Kojetína. Výše

finančního příspěvku na jedno dítě činí 5 tisíc Kč.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Zasedání Zastupitelstva města
V úterý  dne 13.února 2001  se na mimořádném zasedání sešlo za-

stupitelstvo města Kojetín, aby schválilo realizaci ozelenění hřbitova.

Zastupitelstvu byly předloženy čtyři zpracované návrhy a to firmou Sky-

va Přerov, RNDr. Věrou Ehlovou z Přerova, Ing. Zdeňkem Ježkem z

Kojetína a Ing. Annou Acostovou  z Kojetína.

Všechny studie řeší shodně výsadbu dřevin na obou hlavních alejích a

podél jihovýchodní a jihozápadní zdi. Jednotlivé studie se liší množ-

stvím, druhem a obvodem kmene ( 12-14 cm nebo 14-16cm) dřevin .

Shodně jako rada města a komise životního prostředí a zemědělství

se zastupitelstvo města dohodlo na realizaci ozelenění hřbitova dle stu-

die Ing. Anny Acostové. Dle tohoto návrhu bude realizována výsadba

hlohů v hlavních alejích, v urnovém hájku bude rohová zeď osázená

thujemi a podél zdi na jihovýchodní straně  bude realizovaná výsadba

lísek.

Zastupitelstvo města pro letošní rok uvolnilo z Ekologického fondu

pro plánovanou výsadbu dřevin na hřbitově částku ve výši 300 tis.Kč a

uložilo radě města zabezpečit realizaci výsadby.

Na tomto mimořádném zasedání zastupitelstvo schválilo také posled-

ní rozpočtové opatření za rok 2000, odňalo radě města pravomoc schva-

lovat rozpočtová opatření a zplnomocnilo zastupováním Města Kojetín

na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. v

roce 2001 člena zastupitelstva města Ing. Jiřího Šírka.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Z činnosti kontrolní komise
Členové kontrolní komise se v průběhu roku 2000 zúčastnili celkem

11 kontrolních akcí. Deset kontrol bylo provedeno na základě předem

schváleného plánu činnosti pro tento rok a jedna kontrola byla prove-

dena na základě zvláštního pověření rady města.

V zařízeních města byly provedeny následující kontroly:
- prodej stravenek, návaznost na fakturaci, evidenci objednávek od stráv-

níků a výdej jídel v kuchyni a jídelně Technis s.r.o.

- vedení účetnictví a pokladny v MěDDM Kojetín po nabytí právní sub-

jektivity

- kontrolu dodržování směrnice pro využívání receptur a evidence stra-

venek ve Školní jídelně na Hanusíkově ulici

- kontrolu vybírání půjčovného a evidence nakoupených knih v Městské

knihovně Kojetín.

Na městském úřadě byly provedeny kontroly:
- dodržování obecně závazné vyhlášky č. 1/99 o vytvoření a použití

účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Kojetína“

- dodržování obecně závazné vyhlášky č. 2/99 o vytvoření a použití

účelového fondu, zřízeného pro poskytování půjček vlastníkům bu-

dov a bytů

- dodržování obecně závazné vyhlášky č. 6/98 o udržování čistoty ve

městě Kojetíně.

Na základě zvláštního pověření rady města byla provedena kontrola:
- přebírání a kontrolování prací účtovaných firmou Technis s.r.o. městu

a nájemníkům obecních bytů.

Zápisy z provedených kontrol byly projednány radou města, která

formou nápravných opatření uložila odstranění zjištěných nedostatků.

U části vydaných opatření již byla provedena také následná kontrola

jejich plnění a další část bude průběžně kontrolována v letošním roce.

Kontrolní komise pracovala v roce 2000 ve složení : předseda  - JUDr.

Jaroslav Zítka   a členové -  Miroslav Formánek, Jindřich Bureš, Ing.

Leopold Ptáček, Mgr. Jaroslav Prášil a Emilie Petrželová. V roce 2001

došlo na základě novely zákona o obcích ke změně kontrolní komise

rady města na kontrolní výbor zastupitelstva města a dále k odchodu

Mgr. Jaroslava Prášila, který byl jmenován předsedou finančního výbo-

ru zastupitelstva města. Dana Chytilová, tajemnice komise

Starosta Města Kojetína si vás dovoluje pozvat na
18. zasedání Zastupitelstva města, které se bude konat

v úterý 27.března 2001 v 15.00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín

Program:

Hodnocení hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města za

rok 2000 • Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě

• Půjčky z fondu rozvoje bydlení atd.

Ing. Mojmír Haupt, starosta
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Informace pro občany

Okresní veterinární správa Přerov považuje za potřebné informovat

chovatele skotu o nových skutečnostech a povinnostech pro chovatele,

vyplývající ze zákona č. 166/1999 Sb. (veterinárního zákona) a od 1.

1. 2001 ze zákona č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon). Jde zejména

o předejití možných nedorozumění při přesunech skotu. Jedná se o

zajištění úplné identifikace a evidence zvířat ze strany chovatele skotu a

zajištění stanovených zdravotních garancí zvířat, bez kterých není mož-

no tato zvířata přesunovat k jinému chovateli nebo je přesunovat k je-

jich jatečnému zhodnocení.

Ve vztahu k výše citovaným zákonům musí od 1. 1. 2001 chovatel

zajistit individuální označování skotu plně zajišťující jeho identifikaci, a

to bez rozdílu, zda se jedná o chovné zvíře nebo zvíře určené k výkrmu.

Rovněž je stanovena pro chovatele skotu povinnost (§ 23 odst. 1

plemenářského zákona) .

a) vést záznamy o chovaných zvířatech, jejich druhu, pohlaví, identifikač-

ních číslech, počtech, přemísťování a změnách, stanovené vyhláškou,

a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu

b) předávat osobě pověřené vedením ústřední evidence údaje týkající se

narození, původu, druhu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech,

přemísťování a změn týkající se chovaného skotu a další údaje potřeb-

né z hlediska plemenitby, pokud ji sami zajišťují

c) jde-li o chovatele skotu, zajišťovat doplňování a změny záznamů v

průvodním listu skotu a zajistit, aby byla tato zvířata při přesunech

tímto dokladem provázena.

Vlastní skot je tedy označen identifikačním číslem (ušní známkou),

které je totožné s číslem uvedeným v průvodním listu skotu. Toto číslo je

vždy 9-ti místné a musí takto být uváděno, včetně případných 0 uvede-

ných v průvodním listu skotu, na všech průvodních dokladech. Není-li

takto uvedeno např. na zdravotním potvrzení, pak není zajištěna identi-

ta zvířete.

Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona je

chovatel, který jako podnikatel chová hospodářská zvířata, povinen

(mimo jiné) oznámit okresní veterinární správě nejméně 30 dnů předem

zahájení a ukončení této činnosti. Na základě tohoto oznámení OVS

Přerov chovatele zaeviduje a stanoví mu identifikační číslo stáje, které je

Informace chovatelům skotu
nutno uvádět na zdravotním potvrzení, vystavovaném privátním veteri-

nárním lékařem.

Z výše uvedených volných citací zákonných ustanovení vyplývá,že pře-

sunovaná zvířata (v tomto případě myšlen skot) musí být doprovázena

zdravotním potvrzením, resp. veterinárním osvědčením. Skot musí být

vedle jeho označení (zavěšené ušní známky) doprovázen i průvodním

listem skotu. Přesunovaná zvířata, která nesplňují tyto podmínky, se

považují za zvířata neznámého původu se všemi důsledky, včetně jejich

případné konfiskace po poražení na jatkách.

Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že skot doprovázený výše uve-

denými dokumenty nepravými, nesprávnými, neúplně vyplněnými nebo

upravovanými dokumenty osobou k tomuto neoprávněnou, se považu-

je za zvíře neznámého původu, protože není zajištěna jeho plná identita

a resp. jeho zdravotní stav.

Ústřední evidenci skotu vede
Českomoravská společnost chovatelů a. s.

252 09 Hradišťko pod Medníkem.

Na tuto organizaci je možno se obrátit ohledně celé problematiky

identifikace skotu (jeho označení) a celé problematiky vedení evidence

skotu, včetně zajištění vydání průvodních listů skotu, a to i zvířatům

narozeným před datem nabytí platnosti plemenářského zákona.
MVDr. Aleš Zatloukal v. r.

ředitel Okresní veterinární správy Přerov

Honební společenstvo Morava Kojetín
(majitelé pozemků)

pořádá valnou hromadu
Honebního společenstva,

která se koná v sobotu 10. 3. 2001 od 13:00 hodin
na Střelnici v Kojetíně.

Vážení spoluobčané,

děkuji ještě jednou všem účastníkům diskusního večera, který se uskutečnil 6. února 2001 v sále Sokolovny

Kojetín. Byl jsem velmi mile překvapen nejen účastí, ale především zájmem diskutujících o problémy města

Kojetín. Některé nastolené problémy jsou pro další rozvoj Kojetína opravdu stěžejní - jedná se především o

dobudování kanalizace a následné opravy místních komunikací, ovšem vzhledem k předpokládaným finančním

nárokům bude příprava a vlastní realizace velmi náročná a dlouhodobá.

Opačně řadu drobnějších oprav nebo investic můžeme vyřešit v nejbližším období, případně je připravit a

zahrnout finance na jejich realizaci do rozpočtu roku 2002. Podrobné hodnocení hospodářského, sociálního a

kulturního rozvoje Kojetína v roce 2000 provede na svém zasedání rada a následně zastupitelstvo města v

březnu. Současně projedná i návrhy na realizaci velkých investic jako např. výstavbu nájemních bytů ve Sladovní

ulici (přestavba sladovny), přípravu výstavby Regionálního kulturně vzdělávacího a informačního centra v Kojetí-

ně (Okresní dům)  a přípravu generální opravy Základní školy na náměstí Míru.

Na jednání zastupitelstva v úterý 27. 3. 2001 bude, mimo jiné, podána i informace o postupu reformy veřejné

správy, bude projednáno vyhodnocení plnění rozpočtových příjmů a čerpání výdajů za rok 2000, včetně vyúčto-

vání hospodaření základních škol, MěKS a závodní jídelny a řada dalších zajímavých bodů programu.

Zvu Vás proto, vážení spoluobčané, na toto jednání zastupitelstva města k aktivní účasti při projednávání

veřejných záležitostí.
Ing. Mojmír Haupt

starosta města
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Rozhovor s Ing. Martinem Smutkem

Rozhovor do březnového čís-
la Kojetínského zpravodaje
nám poskytl Ing. Martin
Smutek, kapitán 1. Přístavu
vodních skautů a skautek,
FLOTILA Kojetín. Seznámil
nás s tím, jaký je současný
stav bývalého internátu na
Závodí, který v těchto dnech
přešel do majetku Junáka.

Mohl byste našim čtenářům
přiblížit pojem mezinárodní
skautské centrum?

Mezinárodní skautské centrum je

vlastně místo, které slouží pro dob-

rovolnou neziskovou výchovu dětí

a mládeže, a to nejenom z našeho

města, blízkého okolí či státu, ale

vlastně dětem a mládeži z celého

světa. Nabízí možnost levného uby-

tování, využití volnočasových akti-

vit a také možnost poznávání jiných

krajů a našich zvyklostí pro cizí

návštěvníky. Je také důležité zdů-

raznit, že tyto základny, ač skaut-

ské, nejsou uzavřeny ani ostatním

dětem, mládeži, cestovatelům a

všem ostatním. V zahraničí existu-

je mezinárodní projekt „Where to

stay in Europe“, který sdružuje tyto

skautské základny a každoročně

vydává jejich seznam s popisem co

je v jejich okolí zajímavého, jaké

nabízí aktivity, jakou mají kapacitu

a mnoho dalších důležitých infor-

mací, které pak slouží vedoucím

oddílů k přípravě jejich případné

cesty do zahraničí. Po celé Evropě

existují stovky skautských základen,

nemluvě o celém světě.

Kde jste přišli na myšlenku
vybudovat mezinárodní
skautské centrum v Kojetí-
ně?

Byla to vlastně souhra několika

náhod, které nás dovedly k této

myšlence. Za prvé náš přístav vod-

ních skautů dlouho marně hledal

vhodné prostory pro svou činnost,

až se nabídla při rozhovorech

s představiteli města případná

možnost využití bývalého interná-

tu zrušené Integrované školy, kte-

rý byl tou dobou již dlouho nevyu-

žívaný a nikdo nevěděl, co se s ním

bude dít, jak ho využít. Za druhé

k tomu výrazně přispěly cesty na-

šich členů do zahraničí na nejrůz-

nější skautské akce. Za takový hlav-

ní motiv by se dala považovat in-

spirace při cestě tří našich členů

na 19. celosvětové Jamboree skau-

tů do Chile. Já sám jsem se této

výpravy účastnil a po skončení

Jamboree se věnoval cestování po

Chile, a právě zde jsem se s po-

dobnými skautskými základnami

setkal. Mohl jsem se zde velmi lev-

ně ubytovat, uvařit jídlo, popoví-

dat s ostatními skauty z celého svě-

ta (potkal jsem zde Argentince,

Němce, Slovince a Američany). No

a po návratu z cest jsme se pustili

do dlouhé práce papírování, běhá-

ní, telefonování a vyřizování na

úřadech, jednání s mnoha lidmi na

všech úrovních, zjišťování vlastnic-

tví k jednotlivým pozemkům, aby-

chom mohli uskutečnit bezúplatný

převod objektu bývalého internátu

do našeho vlastnictví. Naštěstí jsme

se téměř vždy setkali s velkým po-

chopením a pomocí. Zde bych tím-

to rád poděkoval především ředi-

telství Gymnázia Jana Blahoslava

v Přerově a vedení našeho města,

kteří nám byli vždy nápomocni.

Jaký je současný stav?
Současný stav k 1. březnu je ta-

kový, že po dvou letech se nám po-

dařilo, že byla podepsána a schvá-

lena darovací smlouva na budovu

internátu, a probíhá přepis vlast-

nictví na katastrálním úřadu v Pře-

rově. Co se týká využití, je základ-

na v současnosti využívána přede-

vším našimi oddíly k běžné naší

činnosti a využívají ji i jiné zájmo-

vé sdružení. Aktivně se zde vyuču-

je bojové umění, hraje se zde stol-

ní tenis, nohejbal a jiné míčové hry.

Tím se začíná naplňovat naše myš-

lenka o službě této základny pro

výchovu dětí, mládeže, ale i dospě-

lých. Také její ubytovací kapacita

se začíná stále víc a víc využívat,

neboť v Kojetíně stále chybí mís-

to, kde by se mohli lidé při nejrůz-

nějších akcích ubytovat.

V čem vidíte přínos pro naše
město?

Přínos pro naše město je mno-

hostranný. Zcela nesporně se zde

zvýší tzv. cestovní ruch a tím i pro-

pagace našeho města u nás i v za-

hraničí. Dalším důležitým přínosem

je skutečnost, že došlo k vybudo-

vání místa, které poskytuje dosta-

tek prostoru k využití volného času

pro naše děti a mládež a tím na-

pomáhá k dnes tak populární pro-

tidrogové a kriminální prevenci. Již

nikdo nemůže říct, že v tomto měs-

tě je nedostatek vhodných prostor

pro práci s dětmi a pro jejich spor-

tovní a kulturní vyžití. Naše zkuše-

nost je spíše taková, že děti a mlá-

dež v našem městě jsou moc po-

hodlní na nejrůznější sportovní a

zájmové aktivity a mají zájem pou-

ze o počítače a televizi, za což mo-

hou z velké části rodiče těchto dětí.

No a za třetí je zde určitá strategic-

ká jistota, která zabezpečuje naše-

mu městu dostatek ubytovacích

kapacit pro případ nenadálých pří-

rodních či jiných pohrom (vzpo-

meňme na nouzi s ubytováním po

povodních).

Jak zvládáte financovat ta-
kovou základnu?

Otázka financování je velice slo-

žitá. Vzhledem k tomu, že chce-

me, aby tato základna byla otevře-

na pro všechny sociální vrstvy, ne-

můžeme počítat s tím, že by se

veškeré výdaje zaplatily z jejího

provozu (poplatky za ubytování,

členské příspěvky). Naše financo-

vání tedy závisí na penězích od ji-

ných organizací a to: dotacích od

ministerstva školství prostřednic-

tvím naší ústřední rady Junáka,

dotacích na činnost od města, vlast-

ních výdělcích na nejrůznějších

ekologických brigádách a případ-

ných sponzorech. Velkou nevýho-

dou je samozřejmě skutečnost, že

nikdy nevíme kolik peněz se nám

podaří v daném roce získat a v pří-

padě sponzorů je tato částka vlast-

ně nulová. Bohužel, oproti zahra-

ničí u nás není zvykem sponzoro-

vat částí zisku nezisková dětská

sdružení, sponzorují se ještě medi-

álně populární sporty jako je fot-

bal, hokej apod., ale na výchovu

dětí a mládeže se sponzoři vůbec

nenalákají. A přitom Kojetín není

až tak chudý, jak vypadá, jen chy-
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bí dobrá vůle pomoci tam, kde je

třeba. V případě, že by někteří naši

podnikatelé měli chuť nám pomoci

při rozvoji naší základny, mohou se

na mě obrátit a já rád s nimi probe-

ru v čem bychom potřebovali po-

moci a nejedná se pouze o peníze.

Jistě se zde také nabízí mož-
nost spolupráce s jinými zá-
jmovými organizacemi.

Ano, jak jsem již uvedl v součas-

né době se na základně vyučuje bo-

jové umění, hraje stolní tenis, no-

hejbal, aj. Na jaře by zde měla

vzniknout nová posilovna, která

opět může být využívána občany

města, chystá se stavba umělé le-

zecké stěny pro oddíl lezení, což

bude jistě nová a velmi atraktivní

aktivita v našem městě a vzniká zde

kroužek pro mladé kaktusáře. Sa-

mozřejmě rozsah činností, které se

zde dají provozovat je veliký a zá-

leží pouze na tom, jestli se mezi

občany našeho města najdou lidé,

kteří by rádi bezúplatně ve svém

volném čase pomohli při přípravě

nebo realizaci těchto aktivit. Rádi

bychom zde měli i jiné zájmové

kroužky, které jinde nejsou (např.

střelecký, lukostřelecký, modelář-

ský, turistický, cykloturistiku, příro-

dovědný, atd.), ale nemáme dospě-

lé vedoucí, kteří by se o tyto čin-

nosti starali a pomáhali tak našim

dětem, mládeži a všem ostatním.

Jaké máte další plány do bu-
doucna?

Částečně jsme již naše předsta-

vy presentovali, a tak je doplním o

další. Co se týká základny jako ta-

kové je naším hlavním cílem do-

končit co nejdříve převod budovy

do našeho vlastnictví a její násled-

ná propagace u nás i v zahraničí.

K tomu se budeme snažit využít

Evropské skautské konference, kte-

rá se bude konat začátkem prázd-

nin v Praze, ale také nejrůznějších

tiskovin, časopisů, internetu, apod.

Dále bychom rádi uspořádali ve

spolupráci s kojetínským středis-

kem pozemních skautů v roce

2002 mezinárodní setkání skautů

a skautek z Evropy u nás v Kojetí-

ně, což by jistě bylo akcí nevídané-

ho rozsahu, ale také bychom se

rádi zúčastnili 20. celosvětového

Jamboree v Thajsku. No a samo-

zřejmě hlavně soustavné rozvíjení

naší běžné skautské činnosti na

pravidelných schůzkách a výpra-

vách, zvýšení počtu členů a zabez-

pečení dokonalého programu pro

jejich kulturní i sportovní vyžití.

Nelze než dodat, že práce nás

čeká do budoucna velmi mnoho,

ale odměnou nám všem bude po-

cit z dobře vykonané práce pro dru-

hé lidi, a to je to hlavní.

Pane kapitáne děkuji Vám za
rozhovor a přeji všem kojetín-
ským skautům  hodně štěstí a
úspěchů v nové základně.

Otázky: Ing. J. Šírek
Foto: Archív Flotily

 Porušování lidských práv pokračuje

Čína stále porušuje lidská práva Tibeťanů. Na základní prvky tibetské

společnosti, mezi něž patří jazyk a náboženství, hledí vláda s podezře-

ním a potlačuje je. Uplatňování práva na užívání jazyka často vede k

svévolným zatčením a zadržením. Rozdíly mezi životní úrovní Tibeťanů

a čínských osadníků jsou velmi výrazné a čínská politika přesídlování

přímo ohrožuje tibetskou identitu.

Od konce 80. let, kdy proběhly demonstrace ve Lhase, upevňuje Čína

svou vládu nad Tibetem. Kampaň Tvrdý úder, která začala v roce 1996,

vyvolává porušování práv po celém Tibetu. Více než jedenáct tisíc mni-

chů a mnišek bylo vyhnáno z klášterů poté, co „pracovní skupiny“ za-

vedly restriktivní opatření na náboženské aktivity. V roce 1999 zasáhla

kampaň i světskou společnost. Více než dva tisíce Tibeťanů uprchne

Proč jógovou rehabilitaci

V úterý 13.března zahájíme opět jarní cyklus jógových cvičení ve dvou

skupinách. Budeme se opět scházet v útulné místnosti MěKS ( Sokolov-

na)v 1.poschodí v tzv. kavárně. Tam jsou pro nás připraveny převlečené

molitanové podložky. Jde o přepych, který není vidět ani v Praze, ani v

Brně, ani v Olomouci, ani v Ostravě. Jako motto letošního cvičení si

dáme moudrá slova známé herečky Heleny Růžičkové:“ Rozdávejte lás-

ku, sami se zachráníte!“ Budeme si to připomínat při cvičení doma i v

Sokolovně. Tak dáme našemu úsilí kladný náboj i cíl. Nejde nám jen o

cvičení, ale i o správnou psychohygienu, která nám pomůže uvolnit klad-

né energie v nás, o kterých bohužel často nemáme ani tušení. A přitom je

tolik potřebujeme k uskutečňování užitečného a smysluplného života.

Všichni dnes žijeme v dost bolavém světě. Jsme znepokojeni zpráva-

mi o BSE ( krycí jméno pro nemoc šílených krav). Na AIDS umírá ve

světě kolem dvaceti milionů lidí, pro které není léku. Straší nás nově

objevený „syndrom únavy“. Mluví se o „balkánském syndromu“. Lidé

propadají různým závislostem. Dokonce byla odhalena i zhoubná závis-

lost na práci tzv. Workoholismus, který dělá z člověka potrhlého otroka.

Kdepak jsou ty doby, kdy platila zásada „práce šlechtí člověka!“ Naše

společnost je dnes nejmaterialističtější společností v Evropě. Není tedy

divu, že přibývá negativních jevů, se kterými si často nevíme rady. Při-

každoročně přes Himaláje, aby se vyhnulo těmto represím a diskrimi-

načním opatřením.

Jakýkoli projev nesouhlasu s politikou čínské komunistické strany v

Tibetu je podnětem k zadržení. V roce 1999 čínské úřady svévolně

zatkly a držely ve vazbě 130 Tibeťanů.

Přestože čínská vláda podepsala v roce 1986 Úmluvu OSN o zákazu

mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení či tres-

tání, zemřelo od té doby následkem mučení 69 Tibeťanů.

U příležitosti výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci zavlaje v

sobotu 10. března na radnici v Kojetíně tibetská vlajka. Již podruhé tak

alespoň symbolicky podpoříme boj za svobodu, lidská práva a spravedl-

nost. Za NESEHNUTÍ Kojetín Aleš Meduna

bývá kuřáků mezi dětmi i když zhoubnost tohoto zlozvyku byla jasně

prokázána. Stoupá spotřeba alkoholu bohužel i u žen, které mají střežit

teplo našich rodin a svým darem mateřství by měly být zárukou štěstí

budoucích generací.

Člověk je schopen neuvěřitelných výkonů ve vědě, ve sportu i v práci.

Dovede ovládat druhé, ale se sebou si neví rady. Své zlozvyky ovládat

nedovede. Je třeba se opřít o něco, co mi pomůže. Zde se právě mohou

uplatnit ověřené zkušenosti z jógových rehabilitačních praktik. Je třeba

o tom udělat vlastní zkušenost. V prvé řadě je třeba se zbavit fyzických

nebo mentálních bloků - zátarasů, které nám brání vidět a vnímat v+ci

kolem nás správně. Z mnoha dobrých rad jak se rychle a dobře naladit

a být zdrojem pohody pro své okolí jedna zní : začni a ukonči den úsmě-

vem. Odlož starosti a problémy, odlož všechny negace jako je hněv,

závist, nespokojenost, strach, smutek a pocit bezmocnosti. Již starovká

medicína označila tyto jevy jako rizikové faktory, které vážně narušují

naši psychomatickou rovnováhu. Zde opravdu neplatí u nás vžitá pově-

ra : co není vidět, neexistuje.

Je ještě celá řada dobrých receptů pro dobrou náladu. Ale ty si ne-

cháme až do našeho kurzu. Začneme tedy 13.3.2001 v 16.00 a 18.00

hodin. Na shledanou !
- doma -
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná

Obec Lobodice

Ing. Stanislav Hlavinka
starosta obce Lobodice

Mezi Kojetínem a Tovačovem
se rozprostírá obec Lobodice.
Řadí se mezi nejstarší osady na
Moravě. První písemná zmínka o
obci je již z roku 1131, výhradně
zemědělská obec spadala do pod-
ručí pánů tovačovského panství
a arcibiskupství Kroměřížského.
Katastrální výměra činí 717 ha
orné půdy a 97 ha lužního lesa,
nadmořská výška 198 m, v obci
je trvale obydleno 222 domů a
žije zde 730 obyvatel.

O trvalém osídlení svědčí řada

vykopávek starších i novějších. V

roce 1898 při stavbě dráhy Koje-

tín-Tovačov byla nalezena lužická

popelnice a bronzový prsten starý

přes 3000 let. Od roku 1131 pří-

slušely Lobodice kroměřížskému

biskupskému panství. V letech

1359 až 1499 vlastnili obec Cim-

burkové. Po vymření Cimburků

dostává Lobodice v léno Vilém

z Pernštejna. Tento jim v roce

1506 povoluje vařit pivo k vlastní

potřebě a šenkovati. Po Pernštej-

nech drží stejně jako Tovačov Ště-

pán Illyezhazy, který nutí své lobo-

dické poddané v roboty dříve ne-

bývalé a nepovinné. Lobodičtí si na

něj stěžují biskupovi Stanislavu Pav-

lovskému, že je do těchto robot nutí

i vězením. Biskup se jich zastává.

V roce 1600 byly Lobodice s pan-

stvím tovačovským prodány pá-

nům ze Salmu. Po smrti hraběte

ze Salmu jsou Lobodice 6.února

1705 po souhlasu kroměřížského

hejtmana definitivně sloučeny

s kroměřížským statkem. Avšak ani

nová církevní vrchnost nezůstala v

tvrdosti vůči poddaným v ničem

pozadu za světskými pány. Odpůrci

skončili většinou v biskupském ža-

láři na Hukvaldech. Spory mezi

poddanými a arcibiskupstvím trva-

ly až do zrušení roboty v roce

1848.

Okolí obce je bohatě protkáno

vodními toky a strouhami, které na

jedné straně vytvářejí krásné pro-

středí, avšak na druhé straně byly

příčinami častých povodní, které

zle sužovaly obec. Jsou zazname-

nány povodně z let 1726, 1830,

1911. Zřejmě největší škody způ-

sobila červencová povodeň v roce

1997. V průběhu povodně se zří-

tilo 25 domů, 4 stodoly a řada hos-

podářských budov. Další čtyři

domy bylo třeba zbourat následně.

Celkem bylo zatopeno 120 rodin-

ných domů, zatopeny sklepy, zni-

čeno zařízení bytů, utonula hospo-

dářská zvířata a většina zvěře v lese

a zatopených polí. Škoda na sou-

kromém majetku přesáhla 45 mi-

lionů korun. Do současnosti je již

většina škod za obrovského úsilí

občanů a pomoci od jiných obcí

odstraněna.

Další živelné pohromy, kterými

byla obec postižena byl obrovský

požár Obchodní sladovny 26. červ-

na 1969, kdy celý objekt i přes

úmornou práci hasičů vyhořel až

do základu, včetně zařízení a

uskladněného sladu. 27. června

1969 došlo k výbuchu jedné son-

dy podzemního zásobníku v lesní

trati. Požár, který nastal po výbu-

chu, nabyl takové intenzity, že po

dobu dvanácti dnů šlehaly plame-

ny vysoko nad koruny stromů,

země se třásla a občané Lobodic

prožívali nepříjemné chvíle.

Ani války se Lobodicím nevy-

hnuly. V roce 1805 byla v obci uby-

tována vojska rakouská a pruská,

která táhla na střetnutí s Napoleo-

nem ke Slavkovu. Jednalo se o

1000 pruských husarů, kteří způ-

sobili v obci značné škody. V 1.

světové válce po vyhlášení mobili-

zace 3. srpna 1914 narukovalo

z Lobodic 50 mužů, v nichž velká

většina padla v prvním střetnutí

s carskou armádou na polském

území. Celkem padlo 41 mužů. Na-

řízením c.k. úřadů byly sundány

z věže místního kostela oba zvony,

obec musela upsat 6 válečných

půjček.

V současnosti je obec zmoder-

nizována. Lobodice jsou jednou

z obcí v mikroregionu, na jejímž

území provozují činnost větší pod-

niky, kde nacházejí zaměstnání i

lidé z okolí. Např.: BeToniKa s.r.o.

- výrobna betonového zboží se 100

zaměstnanci, INTERKONTAKT

velkonákupna Lobodice s.r.o., Hla-

vačka a Čech s.r.o. - výroba elek-

trických ohřívačů vody se 70 za-

městnanci, stavební firma Ovčík

atd. Dále se v těsné blízkosti obce

nachází podzemní zásobník plynu.

Zde se v hloubce 440 m skladuje

100 - 130 mil. metrů kubických

zemního plynu (tlak 3,8 - 5,8 MPa).

V provozu je od roku 1965 a je

nejstarším zásobníkem v české re-

publice. V současnosti je to jeden

z nejmodernějších závodů TRANS-

GAS s.p. Praha.

Přírodní zvláštností je Národní

přírodní rezervace Zástudánčí o

rozloze 100,64 ha. Je zde zacho-

ván původní lužní les s přirozeným

neregulovaným tokem Moravy.

Kromě chráněné původní flóry luž-

ního lesa zde pravidelně hnízdí

kolonie břehulí říčních a volavek

popelavých. Dále zde žije zvěř srn-

čí, zajíci, bažanti obecní i králov-

ští. V posledních letech také zvěř

černá a bobr evropský.

 Na rozhraní se sousedními kata-

stry se nacházejí Skašovská jezera

„Donbas“ o rozloze cca 200 ha a

hloubce až 25 m. Jezera jsou hoj-

ně zarybněna a využívána stovka-

mi rybářů.

Mezi nejvýznamnější kulturní pa-

mátky patří farní kostel Neposkvr-

něného početí Panny Marie

(1771), hanácký žudr u domu č.

47 z konce 18. století a socha sv.

J. Nepomuckého na návsi (1715).

K dominantám obce patří budova

Budova školy

Hanácký žudr

Farní kostel
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„Mělo by podle Vašeho názoru Město Kojetín
řešit problém: HOTEL PIVOVAR KOJETÍN?“

Anketa pro občany

10. Myslím si, že město má dost

svých jiných problémů, než aby ře-

šilo tyto soukromé. Tady je problém

úplně v něčem jiném a ne aby to

řešilo město, hlavně po stránce

materiální. Nevím, proč by to zase

mělo platit město, když by peníze

mohlo využít úplně na něco jiného.

1. Je to katastrofa, určitě opravit,

protože to hyzdí náměstí.

2. Určitě by se s tím mělo už něco

dělat, protože je to ostuda Kojetí-

na.

3. Opravit a otevřít.

4. No na opravu to asi není.... Ale

jestli by to stálo za to, tak určitě

opravit.

5. Ano už by se s tím mělo něco

dělat, rozbitý to je, rozkradený,

nikdo to nechce.

6. Když nejsou peníze, tak se nedá

nic dělat

7. Já si myslím, že by už město

mělo něco dělat. Hrozně dlouho to

tam leží ladem, jak se říká.

8. Já myslím, že by to mělo vzít

město do své režie.

9. Když se na to podíváte, tak ten

chátrající stav to je katastrofa. Tak-

že já bych to zbourala.

11. V Pivovaře jsou sklepy s klen-

bami. Myslím si, když se to tam vy-

čistí, mohla by tam být klidně ka-

várna,kde by mohli chodit mladí

i staří.

12. Určitě opravit a udělat tam

něco na noc, aby tady mohli i přes-

polní přespávat.

13. Já myslím, že by to byla dobrá

věc mít tady v Kojetíně nějaké uby-

tování. To tady není vyřešené a

chybí tu.

14. V každém případě. To už je

ostuda Kojetína.
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ZÁKON O MYSLIVOSTI - PRAVDA A LEŽ

V poslední době se k poslaneckému návrhu Zákona o mys-
livosti (sněmovní tisk č.788), v tisku rozpoutala velmi širo-
ká kampaň, kde se uvádějí nejen špatné výklady některých
ustanovení tohoto zákona, ale i výslovné lži. Očerňuje se
myslivost, očerňují se myslivci. Proto považuji za korektní,
jako jeho spoluautor a předkladatel, k některým aspektům
tohoto zákona se vyjádřit.

Základním naším mottem bylo, aby to byl zákon, který bude přede-

vším hlavně o zvěři, o jejím chovu a lovu. Myslivost vždy byla a bude

velmi promyšlenou činností člověka na půdě, v ekosystému. Považuji za

nezbytné, aby byla v naší přírodě zachována nejen stávající druhová

pestrost zvěře, ale i početní stavy zvěře, odpovídající možnostem její

reprodukce a odpovídající také úživnosti honiteb.

- Jedna z největších polemik je o zařazení živočichů do výčtu zvěře,

který je součástí tohoto zákona. V této otázce nemáme problémy se

změnou tohoto výčtu ve druhém čtení zákona. Vycházeli jsme ale

důsledně z práva EU a jsme si vědomi, že do zvěře zařazujeme i dru-

hy, které jsou přísně chráněny. To ale samozřejmě vůbec nezakládá

implikaci o lovu těchto živočichů. Naopak, při přemnožení, nebo vý-

skytu jedince, který škodí (např. nedávno medvěd v Beskydech), po-

kud není tento druh uveden v tomto zákoně jako zvěř, neexistuje právní

předpis, na základě kterého jdou provádět regulační opatření. Tvrze-

ní, která se v různém tisku objevují, o lovu chráněných živočichů, lze

nazvat účelovou lží. Nikdo tyto živočichy nikdy nechtěl a nechce lovit.

Je ale nesporně v zájmu myslivosti a ochrany zvěře, aby se tyto živo-

čichy noví adepti myslivosti v povinném kursu naučili znát a rozpo-

znávat.

- Druhou stěžejní otázkou je trvalé spojení práva myslivosti s vlastnic-

tvím pozemku. Neubíráme vlastníkům žádná práva, pouze při proná-

jmu práva myslivosti, musí mít nájemce a nikoliv vlastník, právo roz-

hodovat o plánu chovu a lovu zvěře. Toto právo musí důsledně kont-

rolovat stát a mít také rozhodující slovo. Ale ani z tohoto procesu

není vlastník honitby vyčleněn. Na jeho návrh může státní orgán správy

myslivosti uložit uživateli honitby snížení počtu některého druhu zvě-

ře. Naše výchozí premisa v tomto oddíle zákona je, že zvěř patří všem,

nepatří jen majiteli pozemku, tak jako mu nepatří nerosty pod zemí,

ptáci ve vzduchu apod. Zvěř samozřejmě žádné hranice nezná a ne-

dodržuje. Majitel pozemku při jeho pronajmutí také neurčuje nájemci,

jaké zemědělské plodiny a v jaké míře na něm bude pěstovat. Otáz-

kou, která s tím souvisí, jsou škody způsobené zvěří, kde se řeší tato

otázka podobně, jako ve stávajícím zákoně. Není tedy pravdou tvrze-

ní o odejmutí vlastnických práv majiteli honitby.

- Nově se upravují minimální výměry honiteb, a to na 500 ha pro drob-

nou zvěř, 2000 ha pro zvěř jelení a 1000 ha pro ostatní spárkatou

zvěř. To znamená např., že honitba kde se chová drobná, srnčí a

černá zvěř bude mít jako doposud minimální výměru 500 ha. V této

otázce je vyvíjen velký tlak na snížení minimálních výměr a to až na

absurdních 125 ha. Doba nájmu honiteb se stanovuje stejně jako v

dosavadním zákoně na 10 let. Požadavek na snížení výměr honiteb

se mi jeví jako likvidační pro zvěř. Na takové honitbě se totiž dá zvěř

pouze lovit, ale nikoliv chovat.

- Velmi diskutovanou je otázka tzv. opčního práva. Vycházeli jsme ze

špatných zkušeností r.1992, kdy v nejistotě o hospodaření v nových

honitbách novými nájemci, byly tyto vystřelovány a stavy zvěře pod-

statně klesly. Opční právo zavádí do nájmu honiteb nový institut, kdy

stávajícímu nájemci, pokud se za dobu nájmu honitby nedopustil pro-

hřešku proti mysliveckým předpisům a nebyl tedy státní správou sank-

cionován, musí být jako prvnímu nabídnut další pronájem honitby, za

podmínek stanovených pronajímatelem. Teprve až v určené lhůtě na

tuto nabídku nereflektuje, vstupují do hry zájemci další, ale za stej-

ných podmínek, které byly nabídnuty stávajícímu uživateli.

- Výpočet nájmu za honitbu se v našem návrhu odvíjí tržním způso-

bem, a to poměrem k hodnotě zvěře ulovené v honitbě v předchozím

roce. I to je podle mého ustanovení zákona, které zabrání decimování

zvěře v honitbách, které mají příliš vysoký nájem. Nájmy honiteb sta-

novené způsobem „kdo dá víc“, v současné době vedou u méně ma-

jetných nájemců k likvidaci zvěře, aby byli schopni tyto nájmy uhradit.

- Věc, která nejvíce vadí organizacím, spravujícím státní majetek, je

ustanovení o povinném pronájmu 75% počtu honiteb. Někdy je zde

úmyslně zaměňován počet honiteb a jejich výměra. Pokud tedy tento

správce státního majetku pronajme jen malé honitby a velké si pone-

chá, nemusí zdaleka tato pronajímaná výměra dosahovat výměry, kte-

rou pronajímá v současné době.

- Myslím, že v ekonomickém prostředí EU, kam bezesporu směřujeme,

musíme zachovat určitá ustanovení, která jsou běžná např. v Němec-

ku, a která ochrání naše občany před nerovnou konkurencí danou

ekonomickou výkonností různých zemí EU. K tomu by měla přispět

ustanovení zákona, která znemožňují pronájem honitby pro cizí fyzic-

kou osobu, která nevlastní minimálně pět let český lovecký lístek.

V Německu jsou tato ustanovení naprosto běžnou záležitostí a nikdo

se nad nimi nepozastavuje.

Těch nových přístupů k různým otázkám spojených s myslivostí je

samozřejmě mnohem víc, snažil jsem se ve zkratce pouze nastínit ně-

které z nich.

V minulém týdnu podala jiná skupina poslanců svůj návrh myslivec-

kého zákona, který přistupuje k otázkám, které jsem zde vysvětloval,

většinou právě opačným způsobem. Kromě toho ruší jakékoliv mysli-

vecké vzdělávání jako podmínku vydání loveckého lístku, kvalifikaci

mysliveckých hospodářů, kontrolu státu nad plánem chovu a lovu zvěře,

minimální honitby 250ha atd.

Jsem toho názoru, že česká myslivost měla a má doposud v Evropě i

ve světě výjimečné postavení, výjimečnou tradici. Obojí je dáno nejen

historicky dobrou mysliveckou a ochranářskou legislativou, ale také obě-

tavou prací tisíců myslivců, pro něž je myslivost životním koníčkem a

životním posláním. Myslivost je také hlavní činností občanských sdruže-

ní, která čítají cca 140.000 členů, a působí pod hlavičkou čtyř celostát-

ních mysliveckých organizací. Význam těchto sdružení pro kulturní a

společenský život českého venkova myslím nemusím ani zdůrazňovat.

Bylo by velkou a bohužel i nenávratnou chybou, kdyby se z myslivosti

stal pouze byznys. Byznys lidí, kteří myslivosti nerozumí, lidí, kteří

k myslivosti nemají citový vztah.
Ing.Pavel Hönig, poslanec za ČSSD

KONFERENCE SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝCH ŽEN V OLOMOUCI

V neděli 18. února 2001 proběhla v Olomouci předsjezdová konference Krajského sdružení sociálně demokratických
žen/SDŽ/ Olomouckého kraje. Na této konferenci, které se jako host zúčastnila předsedkyně Ústředního sdružení
sociálně demokratických žen poslankyně Jana Volfová, zvolily delegátky předsedkyni SDŽ kraje, Evu Fišerovou,
poslankyni PS PČR. Místopředsedkyní SDŽ byla zvolena Ludmila Kapounová z přerovského okresu ČSSD.
Delegátky konference , které se za okres Přerov zúčastnilo 8 žen, dále zvolily delegátky celostátní konference SDŽ a
delegátky dubnového sjezdu ČSSD.

Jarmila Vojáčková, Sekretariát OVV ČSSD Přerov
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha

JAK JSME LYŽOVALI
ZŠ n.Míru uspořádala v týdnu 14.-19.1.2001  tradiční lyžařský výcvi-

kový kurz, který proběhl na RS Kokory v Kunčicích u St. Města pod

Sněžníkem.

Letos poprvé jsme se dopravovali vlakem. Měli jsme optimální spoje-

ní. Bylo vidět, že pro některé byla jízda vlakem zážitkem. Ihned po pří-

jezdu jsme lyžaře rozdělili podle výkonnosti do tří družstev a v pondělí již

probíhal výcvik. Měli jsme trošku obavy z toho, jak to někteří zvládnou,

protože většina nikdy nestála na lyžích. Všichni se velmi snažili a za dva

dny zvládli základy lyžování tak, že byli schopni jezdit na vleku.

Sněhové podmínky nebyly zcela optimální, ale vzhledem k letošní

zimě byly velmi přijatelné. Sníh nám vydržel celý týden, a to bylo nejdů-

ležitější. Podařilo se vytvořit perfektní kolektiv, který zvládl základní tech-

niky lyžování, dokázal si vytvořit večerní programy na chatě a dokonce

vydržel týden bez televize. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům,

kteří se nějakým způsobem podíleli na našem lyžařském výcviku:

Jiří Dedera-doprava lyžařské výzbroje a batohů, Jitka Motalová-věcné

ceny pro všechny žáky. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří škole

věnovali starší lyžáky a lyže. Rádi přijmeme další lyžařskou výzbroj.
Mgr. Pavlíček Rudolf

ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍD
Ve dnech 25. a 26.ledna 2001 se uskutečnil na ZŠ nám.Míru zápis

do 1.tříd. Probíhal v 1.poschodí, ve dvou prvních třídách. Děti si vybra-

ly lavici a nakreslily obrázek na volné téma jako opravdoví školáci.

Za doprovodu rodičů přešly s obrázkem do druhé místnosti, kde se jim

jednotlivě věnovaly paní učitelky.

Děti velmi pěkně poznávaly barvy, tvary, domácí zvířátka, pohádky.

Na závěr měly připravenou básničku nebo písničku. Je dobře, že vady

řeči řeší u svých dětí rodiče již v před-školním věku návštěvou odbor-

ných logopedů. Za velmi dobrou přípravu dětí patří dík rodičům i peda-

gogům v mateřské škole.

Dárečky v rukou dětí byly od budoucích spolužáků - žáků 1.-9.roční-

ků. Celkem přišlo do školy 50 dětí, a to 27 chlapců a 23 dívek. Z toho

bylo zařazeno do 1.třídy 44 dětí /23 chlapců a 21 dívek/. Rodiče šesti

dětí požádali o odklad školní docházky.

Těšíme se na Vás, budoucí prvňáčci, u slavnostního zahájení školního

roku 2001-2002.
Mgr.B.Mračková

ZŠ nám.Míru chválí své nejlepší žáky.

V každém pololetí šk.roku vyhodnocujeme ve třídách nejlepší žáky školy.

VE ŠK.ROCE 2000-2001 PATŘÍ POCHVALA TĚMTO ŽÁKŮM:

1.A Lukáš Matoušek, Lenka Hlaváčová, Jan Šírek, Miroslav Mikulík,

Veronika Petrovská, Aneta Rosíková; 1.B Jan Palkovský, Petra Pro-

cházková, Eva Tomečková, Lenka Kvasničková, Jiří Šverdík, Veronika

Pavlíčková

2.A Tomáš Hudec, Filip Štábl, Hana Küchlerová, Simona Matysíková,

Nikola Trchalíková, Kateřina Zaoralová; 2.B Dalimil Kolek, Jakub To-

mek, Radana Vykydalová, Michaela Alexová, Lukáš Benešovský

3.A Petr Holý, Tomáš Zgoda, Barbora Poláková, Ladislava Minaříko-

vá, Tereza Krejsová; 3.B Ivan Jarmer, Tomáš Kantor, Marek Raclavský

,Jana Bíbrová, Monika Psotková

4.A Martina Novotná, Kateřina Kusáková, Petra Trchalíková, Michal

Pavlíček, Radka Dvořáková, Michaela Tejchmanová, Jakub Lorenc; 4.B
Adéla Hálková, Martina Gorčíková, Tomáš Brabenec, Iveta Kořínková,

Veronika Svobodová, Kristýna Odložilíková

5.A Tomáš Kapoun, Hana Hasová, Adéla Konečná, Nikola Javůrková,

Michal Ševeček, Tereza Panáková, Jan Kramář; 5.B Zdeněk Panáček,

Jakub Šírek, Veronika Blablová, Kateřina Berčíková, Sabina Coufalová,

Lucie Maňasová, Petra Pospíšilová, Martina Šindelková

6.A Robert Marczak, Veronika Ivanová, Jana Křepelková, Kateřina

Muchová, Klára Škařupová; 6.B Veronika Hrabálková, Jana Hubená,

Vendula Kozárková, Lenka Ligačová, Gabriela Matoušková

7.A Petra Motalová, Blanka Šťastníková; 7.B Tomáš Hromada, Tomáš

Hošek, Robin Toráč, Radek Panáček

8.A Jaroslav Minařík, Bronislav Mraček, Tomáš Plesník, Michal Vožda,

Petra Glacnerová; 8.B Helena Dostálová, Jana Silná, Lenka Šebestová

Ondřej Výtiska

9.A Kateřina Slatinová, Barbora Němčáková, Lenka Válková, Miroslav

Večerka; 9.B Petra Galatíková, Hana Galatíková, Pavla Minaříková,

Aneta Lalošáková

Blahopřejeme všem nejlepším žákům a přejeme jim a všem našim
ostatním žákům mnoho zdaru do druhého pololetí.

Mgr.Alena Veselá
ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku.

Ve dnech 25. a 26. ledna 2001 proběhl na ZŠ Kojetín, Svatopluka Če-

cha zápis do 1. tříd. Podstatné na této akci však pro nás bylo, aby děti

neměly pocit, že je zkoušíme nebo nějak testujeme. Proto jsme se zaměřili

nejen na zútulnění prostředí, ale především na atmosféru v něm. Již po

vstupu do školy přivítali budoucí prvňáčky nikoli pani učitelky, ale starší žáci

převlečení za princezny, klauny, motýly...

Malé návštěvníky uvedli do učebny s kobercem, kde si mohli při písnič-

kách „Dády“ zatančit, zahrát s míčem nebo postavit „kouzelný hrad“ z vel-

kých molitanových kostek. Rodiče si zatím prohlédli učebnice a pomůcky

pro prvňáčky. Teprve poté, s novými zážitky, přišly děti za paními učitelka-

mi s básničkou, namalovaným obrázkem nebo jen tak popovídat si, zda se

do školy těší, jakou barvu má jejich „aktovka od Ježíška“, do kolika už umí

JAK JSME DOPADLI V 1. POLOLETÍ:
Průměr školy - 1,62; počet žáků - 359 + 8 zapsáno v přípravném

ročníku; důtky třídního učitele - 9; důtky ředitelky školy - 5; pochvaly

třídního učitele - 60; pochvaly ředitelky školy - 54; prospělo - 316

žáků; prospělo s vyznamenáním - 29 žáků; neprospělo - 10 žáků; 5

žáků bude dodatečně klasifikováno ze zdrav.důvodů; u zápisu do 1.

tříd na školní rok 2001/2002 bylo zapsáno 50 dětí.
Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

napočítat, atd. Odměnou jim bylo několik dárků a sladkostí. Mezi malé pře-

kvapení patřila i možnost prohlídky učeben na hlavní budově. Vždyť od září

2001 bude 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ včetně školní družiny „pod jednou

střechou!“ Úsměvy a spokojenost odcházejících dětí a rodičů nás utvrzovali

v tom, že první setkání se školou snad bylo pro všechny příjemné.

Mgr. Alena Botková, ZŠ Kojetín, Sv. Čecha
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Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha

Zvláštní škola v Kojetíně

CESTA ZA POZNÁNÍM ENERGETICKÝCH PROMĚN
Onoho lednového rána, kdy od naší školy odrazil autobus plný zvída-

vých deváťáků, osmáků i několika sedmáků /v doprovodu dvou pedago-

gů/, mělo životodárné slunce neproniknutelně uzavřené okenice. Tato

skutečnost jakoby ještě podtrhávala význam cílů naší cesty. Vždyť bez

elektrické energie si svůj život dokáže představit už opravdu jen málo-

kdo! Po necelých dvou hodinách jízdy se před námi z mlhy náhle vyno-

řily chladící věže dukovanského gigantu. Čas do 10,00 hod., na kterou

jsme se měli dostavit /nebyli jsme totiž zdaleka  jedinými návštěvníky/,

někteří využili i ke koulování, vždyť jsme vystoupali o takových 250 m

výše.Přímo do provozu nás bohužel nepustili. V Dukovanech si sice

troufnou zvládnout štěpnou reakci, ale reakci skupiny teen-agerů poklá-

dají za zcela nevyzpytatelnou. Na kontrolní středisko, tzv. velín, smějí

nejdříve 15-ti letí a k reaktoru až hotoví dospěláci. Ale nezůstalo samo-

zřejmě jen u okukování z venku, neboť pro návštěvníky je tu bezvadné

informační středisko. Nejprve jsme shlédli „laserovou show“ o energeti-

ce v kinosále s několika různě posuvnými projekčními plochami, násle-

doval film o samotných Dukovanech a pak přišlo to nejzajímavější. Roz-

děleni do 2 skupin jsme se seznamovali s modely provozu. Stali jsme se

palivem reaktoru, mohli jsme se přesvědčit, že selhání lidského faktoru

při kontrole reakce vede k jejímu automatickému odstavení, což stojí

místo operátora, dost peněz za opětovné spuštění, ale k žádné závaž-

nější katastrofě nedojde.Kdokoli si mohl vyzkoušet, jak dalece je jeho

tělo vodivé, jak namáhavé je rozsvítit dvoupatrový domek šlapáním na

rotopedu, o schopnosti vydržet tuto zátěž ,byť jen jediný večer, ani ne-

mluvě.Prostřednictvím počítačové techniky bylo možné vyvolat si různé

informace o dané problematice mimo jiné i Elektrický valčík.2 hodiny

uběhly jako voda a všichni jsme odcházeli doslova nabiti informacemi a

zážitky.Po obědě jsme se přesunuli do Dalešické přečerpávací vodní

elektrárny, kde jsme se nejdříve podívali na film o impozantních vod-

ních dílech na našich řekách a v té chvíli leckdo z nás zatoužil po tom,

aby nám mlžný závoj alespoň krátce dovolil prohlédnout si nádrž v celé

kráse. To se nestalo, ale viděli jsme hráz a dokonce i její útroby včetně

rozmontovaného motoru sloužícího k pohonu jedné z turbín, který je

momentálně v generální opravě. Nemohli jsme si přát zasvěcenějšího

průvodce - byl jím vedoucí údržby, který je s elektrárnou doslova srostlý

už od doby jejího zrodu a který neúnavně a fundovaně odpovídal na

všechny dotazy. Krátká zastávka u Mc Donalda byla příjemnou tečkou,

ale i tady lze nalézt kousek symboliky. Vždyť pro tohoto občerstvovací-

ho obra je elektřina také nepostradatelná!
Mgr. Pazderová Pavlína - ZŠ Kojetín,Sv. Čecha 586

LYŽOVÁNÍ NA TESÁKU
Přestože letošní zimní sezóna sněhu moc nepřála a děti si v Kojetíně

sněhu neužily, uspořádala ve středu 24.ledna 2001 Školní družina při

ZŠ ul. Sv.Čecha v Kojetíně zimní zájezd na Tesák. Děti se vydováděly v

různých závodech bobů pro lyžaře  byl uspořádán slalom a sjezd. Po

svačince a teplém čaji jsme vyrazili na večerní hru po stopách Yettiho.

Rozzářené oči  dětí a spokojenost rodičů byly pro nás tou nejlepší od-

měnou. Atak už se všichni těšíme na další společné akce.

vychovatelky ŠD, ZŠ Sv.Čecha Kojetín

MÁME OPĚT MISTRA REPUBLIKY !
Chtěla bych touto cestou poděkovat chlapcům Zvláštní školy v Koje-

tíně za vzornou reprezentaci školy, města, okresu, ale i celé Moravy na

Mistrovství republiky ve stolním tenise žáků zvláštních škol, konaném

19. - 20.1.2001 v Hradci Králové.Účast na něm si vybojovali Pavel

Skopal, David Šacha, Petr Zavadil a Vojta Prázdný. Všichni předvedli

skvělé výkony, nejlepší však byl Pavel Skopal. který měl před sebou

obtížný úkol - obhájit titul Mistra republiky z loňského roku. Potvrdila se

skutečnost, že obhájit je těžší, než zvítězit, ale podařilo se ! Po dramatic-

kých utkáních v semifinále se zástupcem Prahy a ve finále s domácím

hráčem z Hradce Králové převážily morálně - herní vlastnosti Pavla a

zaslouženě zvítězil. Vybojoval si tím zařazení do širšího kádru reprezen-

tačního družstva mužů s právem zúčastnit se zahraničního soustředění

v Rakousku. Blahopřejeme !

Jen nás mrzí, že chlapci jsou už deváťáci a končí docházku u nás.

Budou pokračovat na učilištích - a my jim přejeme, aby se jim dařilo

stejně dobře v kategorii mužů.
Mgr. Alena Dufková, zástupce ředitele ZvŠ Kojetín

CO NABÍZÍ ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA V KOJETÍNĚ PROSPĚCHO-
VĚ SLABÝM ŽÁKŮM :
* výuku podle vzdělávacího programu MŠMT ČR č.j. 22980/9722 pro

děti prospěchově slabší a vzdělávacího programu č.j. 35252/9724

pro romské děti, kteé mají prospěchové potíže,

* výuku v pěkně vyzdobených třídách s využíváním velkého množství

názorných pomůcek a didaktické techniky,

* systematickou pracovní výchovu žáků, dělenou na domácí práce - šití a

vaření, pěstitelské a dílenské práce v rozsahu 5 - 6 hodin týdně, výuku

základů práce s počítačem v 9.post.ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně,

* bohatou zájmovou činnost v pěti zájmových kroužcích, zaměřených

na stolní tenis, lehkou atletiku, folklórní i moderní tance, hru na flét-

ny a kytaru,

* výuku nepovinného předmětu základy německého jazyka, vyžadované-

ho pro přijetí některých učebních oborů, např. prodavač-prodavačka,

* nápravná zdravotní cvičení v předmětu zdravotní tělesná výchova pro

děti s vadami páteře, onemocněním kloubů a končetin,

* umístění žáků ve školní družině, přednostně dětí zaměstnaných rodičů

a sociálně slabších rodin,

* individuální péči žákům vykazujícím slabší prospěch, doučování žáků,

logopedickoupéči - rozvoj řeči ve vzájemné spolupráci učitelů s vy-

chovatelkou školní družiny s romskou asistentkou,

* přednostní přijetí našich žáků do odborných učilišť v oborech zedník,

stolař, tesař, malíř pokojů, kuchař a zahradník - chlapci, švadlena,

kuchařka, cukrářka, prodavačka a zahradnice -dívky,

* aktivní účast našich žáků v četných kulturních a sportovních akcích

pořádaných školou, možnost postupu do okresních, krajských i celo-

státních sportovních soutěží.

Zařazení žáka do naší školy předchází:

* dvojí vyšetření v Okresní pedagogicko-psychologické poradně nebo u

soukromého psychologa o něž požádá buď učitel základní školy, dět-

ský lékař nebo samotní rodiče dítěte,

* doporučení psychologa,

* souhlas obou rodičů k zařazení do ZvŠ,

* vydání Rozhodnutí o zařazení dítěte do ZvŠ ředitelem ZvŠ.

K návštěvě naší školy srdečně zveme rodiče neprospívajících žáků.
Mgr. Bohumil Indrák, ředitel školy
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín informuje ...

OPĚT BUDE V PĚT !
Přesněji řečeno v 17.00 hodin dne 15.března 2001 v sále Sokolovny

Kojetín. A teď už zbývá opravdu říci jen to nejdůležitější. Je řeč o Veřej-

né akademii Gymnázia Kojetín.

V souvislosti se zmíněnou akcí s oblibou používám slůvko „tradiční“,

neboť se snažíme opravdu o to, aby se vše konalo pravidelně, pokud

možno ve stejném čase. Jedním z důvodů, proč se v místním kulturním

středisku setkáváme, je snaha ukázat nejen rodičovské veřejnosti, že na

naší škole je spousta schopných studentů, kteří mají co předvést. Tím

samozřejmě nechceme tvrdit, že na jiných školách tito schopní nejsou.

Důkazem je skutečnost, že v rámci akademie vystupují žáci ZŠ ul.

Sv.Čecha a do programu přispívá i TJ Sokol Kojetín.

Program bude i letos s největší pravděpodobností rozdělen na dvě

části s přestávkou. Snažíme se o to, aby akademie byla i příležitostí k

neformálnímu setkání studentů, učitelů, rodičů a veřejnosti v prostředí

VALENTÝNSKÁ ŠOU
14.2.2001 mohly Valentýna oslavit i děti, pro které MěDDM připra-

vil pravou Valentýnskou diskotéku v sále Okresního domu. Jako dárek

při vstupu obdržel každý z příchozích keramické srdíčko.

Tento nový svátek přišlo oslavit 160 dětí a mládeže. K tanci i posle-

chu hrál  DJ Jirka, kterého o přestávkách vystřídaly pracovnice MěD-

DM se svými soutěžemi. Soutěžilo se o perníková valentýnská srdce a

jiné sladkosti. Všichni zůčastnění měli možnost napsat svá valentýnská

přání, která si můžete prohlédnout ve vestibulu MěDDM.

„TAJEMSTVÍ HVĚZD“ aneb ZNÁTE MĚSTA VE SVÉM OKOLÍ?
Ve středu 24.1.2001 přivítala 26 dětí  prostějovská hvězdárna, kde

nás milý pán provedl noční oblohou. Bohužel jen teoreticky pomocí

obrázků, jelikož zatažená obloha nám vůbec nepřála. I když jsme nevi-

děli hvězdy skutečné, ale jen na plátně, přesto byla přednáška velice

zajímavá a všem se líbila. Výletní den jsme zakončili na zdejším krytém

bazéně.
Eva Kočí, vedoucí oddělení MěDDM

TURNAJ V KUŽELKÁCH
V pátek 26.1.2001 v 17.00 hod se konal turnaj v kuželkách v chro-

pyňské sokolovně. Turnaje se zúčastnilo 6 externích pracovníků a 3

zaměstnanci MěDDM. Pro velké nadšení všech akci opět zopakujeme,

tentokrát i se zájemci z řad dětí.
Jana Bradnová, vedoucí oddělení MěDDM

Gymnázium Kojetín... KOJETíN

jiném než v budově školy, ve školních lavicích. V průběhu akce je mož-

no zakoupit občerstvení, pobesedovat se známými, prohlédnout si vý-

stavku výtvarných prací apod. Uspokojeni budou milovníci hudby (vy-

stoupí sólisté, komorní soubory, zazní hudba moderní), uvidíte pohyb

spojený s hudbou ( moderní tanec, aerobic, cvičení s hudbou) a bude i

mluvené slovo - dramatické umění. Abychom mohli uhradit nutné ná-

klady spojené s organizací, budeme vybírat dobrovolné vstupné.

Věříme, že účast na letošní Veřejné akademii bude tradičně velká, a

ještě jednou srdečně všechny zveme.
Mgr. Miroslav Matějček

P.S. Stejně jako před rokem došlo v někteých tištěných materiálech
i letos shodou náhod a okolností k nepřesnosti v informaci o termí-
nu akademie. Ještě jednou tedy:
Veřejná akademie se koná ve čtvrtek 15.3.2001. Doufejme, že z ne-
jasností okolo termínu konání naší akce se tradice nestane.

AKCE MĚDDM KOJETÍN NA MĚSÍC BŘEZEN
po. 5.3. Puzzliáda

st. 7.3. Turnaj v pozemním hokeji

út. 13.3. Sportovní dopoledne s MŠ - ,,HRAJEME SI S KRTEČKEM“

pá. 16.3. Řádění na tobogánu (bazén Olomouc)

po. 19.3. Soutěž tříd - ,, PEPAN 2001"

st. 21.3. Vítáme jaro - výlet do přírody s opékáním špekáčků

pá. 24.3. Olympia Brno - kinocentrum

so. 23.3. Výlet na mezinárodní výstavu  rybářských potřeb v Brně

so. 24.3. Přehlídka dětských folklórních souborů v Tovačově - účastní

se zájmový kroužek MěDDM - Sluníčko

so. 31.3. Hánácká písnička

so. 31. 3. Lipenská hvězda - taneční soutěž, účastní se zájmové

kroužky MěDDM- Penelope a Kvítko

 Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány dle zájmu.

LOGOS, obchodní
společnost s.r.o. Kojetín
nabízí k okamžitému prodeji za výhodné ceny

loňského roku kompletní kanalizační jímky
(možnost využít jako žumpy) ve třech rozmě-
rech a silniční panely. Slevy platí  do konce
března 2001. Odběr lze provést osobně v
kanceláři areálu Prefy na Křenovské ul. 888
(bývalý areál AURY INGSTAV) v Kojetíně.

Kontaktní tel. / fax :  0641/762300
Zahájení prodeje certifikovaných betonových

směsí bude 12.3.2001
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Středisko Junáka 714.03 Kojetín se představuje
CO JE TO SKAUTING?
Skauting je mohutné celosvětové hnutí. V současnosti sdružuje asi 35

milionů zejména mladých lidí z více než dvou stovek států a teritorií.

Skauting klade důraz na harmonický rozvoj osobnosti. Podněcuje člověka,

aby všestranně rozvíjel své schopnosti, a to pohybové, manuální, intelekto-

vé a zejména charakterové, aby se staral o své zdraví i fyzickou zdatnost.

Skauting je cesta plná soudobých dobrodružství a romantiky.

Skauting je nezapomenutelný zážitek, velká životní radost, setkání

v pevném přátelství.

Romantický sen? Dobrodružství? Svornost? Čest? Život na
plný plyn? Vřelý vztah k přírodě a rodné zemi?

Některému dospělému možná sejde ze rtů : samé iluze, nic než velká

slova. Kdeže! Vzpomeňte si přece! Jde naopak o ústřední hodnoty,

k nimž se od věků vztahuje mládí. A není náhodou, že jsou to právě ty

hodnoty, k nimž mladé lidi vede skauting. Skautské poselství opravdo-

vosti neztrácí v současném světě na důležitosti.

Junák je organizací českých skautů a skautek
Podle věku se členové Junáka dělí do několika kategorií. Nejmladší

chlapci a děvčata ve věku 6-10, 11 let si říkají vlčata, světlušky a žabič-

ky.Ti by měli v Junáku především prožívat radostné dětství. Setkávají se

hlavně s hrou, rukodělnými a výtvarnými činnostmi apod. učí se vyko-

návat drobné dobré skutky.

10,11 - 14 letí chlapci a děvčata jsou skauti a skautky. U těch je

kladen důraz na morální výchovu. Do jejich programu patří sport, tábo-

ření, lasování, rukodělné a výtvarné práce ( např. výrobky ze dřeva nebo

z kůže), lukostřelba,....Samozřejmě také výpravy do přírody, hry, soutě-

že a další činnosti.

Pro věk 15 - 26 let se užívá pojmenování rověři a rangers. Tady

přichází sebevýchova a také náročnější programy. Např. expedice, ho-

rolezectví, návštěvy divadel apod.

Dospělí ve skautingu se mohou sdružovat jako oldskauti.To jsou ti,

kteří se chtějí dál věnovat skautingu ve vlastním kolektivu. Ostatním

přispějí radou či pomocnou rukou.

Někteří dospělí jsou nazýváni činovníky. To jsou ti, kteří se věnují přímo

dětem, - vedením oddílů, nebo se mohou zapojit do práce např. ve stře-

diskových, okresních či dalších radách Junáka.

STŘEDISKO KOJETÍN
Ve středisku 714:03 Kojetín fungují v současné době: jeden dívčí od-

díl, ke kterému patří světlušky a skautky, jeden oddíl chlapecký - skaut-

ský a jeden „kmen“ pro rovery a rengers. Rádi bychom tuto nabídku

ještě rozšířili. Klubovny střediska jsou v Kroměřížské ulici č. 132 - před

železničním přejezdem. Schůzky dětských oddílů bývají každý týden ve

středu od 16.00 hodin, ale může se to změnit. Roverský kmen se schází

zhruba jednou za čtrnáct dnů.

Všichni zájemci jsou do našich kluboven zváni.
Středisko Junáka714.03 Kojetín

S použitím oficiálních materiálů Junáka - svazu skautů a skautek ČR

VÝZVA PRO DOSPĚLÉ
Naše snažení stojí na tom, že se dospělým podaří oslo-

vit chlapce a dívky. Přípravě vedoucích je v Junáku
věnována velká pozornost.

Rádi bychom pro děti z našeho střediska připravovali
bohatší a kvalitnější program.

Hledáme nové činovníky!
Nejraději mezi lidmi, pro které není

dětský úsměv nepodstatnou věcí.
Informace na tel. 0641/764517 - L. Ondrušek

Skautští činovníci, to jsou ti, kteří chtějí přispět k výchově
příštích generací. Není jim lhostejný osud dnešních ani příštích
dětí a dospívajících. Rozhodli se přiložit ruku k dílu a snaží se

ukázat dětem jak procházet po stezkách života bez velkého
bloudění.

Skautští činovníci sami uznávají význam morálního jednání.

„Člověk žije tím, co udělal, tím co rozdal, tím, že potěšil
tím, že rozveselil oči, tím, že hořel, aby se druzí ohřáli.“

RNDr. Rudolf Plajner

Vážení osadníci města Kojetína a širého okolí. Zveme vás tímto na

náš letos již V.COUNTRY BÁL ( máme takové malé jubileum), který se

koná 10.března 2001 v 19.30 hodin v sále Sokolovny Kojetín.

Zapomeňte na starosti všedního dne a přeneste se s námi do dob

Divokého západu, nabízíme vám tu správnou westernovou show, coun-

try tance, šustění dolarů a spoustu kamarádů v dobových kostýmech.

A proto ženy, dívky, i vy starší a ještě starší, hoďte se do gala ( nejlépe

do dobového) neboť právě vy můžete být zvoleny „Miss country roku

2001“. Nebudou chybět mistři lana a biče, hry a soutěže, o půlnočním

kankánu nemluvě.

Zkrátka pokaždé máme pro vás něco nového, máte se nač těšit, ale

víc už neprozradím.

Pojďte si hrát a bavit se a my vám slibujeme, že nebudete mít čas na

nudu a že tato noc bude krátká.
Vaše Country mamá a spol.

V. COUNTRY BÁL V KOJETÍNĚ

Milan Řezáč, nám. Republiky 1034,
Kojetín provádí:

veškeré opravy
plynových spotřebičů

objednávky na tel. čísle 0641/761 038,
mobil: 0608/111 633,  nebo osobně na výše

uvedené adrese
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Ze sportu

FOTBALISTÉ KOJETÍNA HODNOTILI
Hodnotící schůze uplynulého roku fotbalistů Slavoje Kojetín se nesla

v kritickém, ale i optimistickém duchu. Sportovní veřejnost stále mrzí,

že krize fotbalu trvá déle, než se očekávalo. První mužstvo už tři roky

bojovalo o postup z nejnižší třídy a vždy skončilo těsně za postupujícím

soupeřem. Stále k postupu schází ten pověstný krůček. V právě probí-

hající sezóně je kojetínský tým na 1.místě se ziskem 29 bodů při impo-

zantním skóre 70 : 20, ale čeká jej opět těžké jaro.

Hlavní zprávu přednesl předseda Slavoje M.Ticháček. Velmi kladně

byla hodnocena práce s mládeží. Dorostenecké družstvo je v OP rovněž

na 1.místě, když pouze jedenkrát prohrálo při skóre 43 :4. Nově byla

loni na jaře založena mladší přípravka pod vedením R.Matějky a L.Bradny

a vstoupila do okresní soutěže. Tito nejmladší fotbalisté přes počáteční

problémy zaznamenali na podzim výkonnostní vzestup a suverénně vy-

hráli skupinu o 5.-8.místo. Určité problémy jsou v župní soutěži starších

žáků. Toto družstvo bojuje o udržení, ale i tak se věří na jaře v záchranu.

Nově byla do výboru kooptována Marcela Mlynaříková do funkce

hospodářky klubu. Hovořilo se také o připravovaných sportovních a

společenských akcích. Slavoj Kojetín přivítá 30.června na svém stadio-

nu prvoligové fotbalisty FC Synot Staré město a na podzim opět přijede

populární AMFORA.

Závěrem zaznělo  poděkování představitelům města a také řadě pod-

nikatelů a příznivců za přízeň klubu. Nejvíce brigádnických hodin na

stadionu odpracoval dlouholetý fanoušek klubu Jarda Holubec.

ODEHRANÉ PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY V MĚSÍCI ÚNORU:
Slavoj Kojetín A-Technoplast Chropyně B-2:1. První letošní utkání

se domácím vydařilo, když porazili přední mužstvo okresního přeboru.

Góly: Miko 2.

Slavoj Kojetín A-Haná Nezamyslice B-4:0. Po bezgólovém polo-

čase se Slavoj po změně stran vzchopil střelecky o čemž svědčí konečný

výsledek. Góly : Miko 2, Zaoral M., Kolačný.

Slavoj Kojetín A-Sokol Lobodice-2:0. další vítězství nad účastní-

kem okresního přeboru. Góly: Miko, M.Zaoral.

Slavoj Kojetín B-Sokol Uhřičice-1:2. Gól : Lavrinec.

Přípravné zápasy v březnu:
Sobota 3.3. ve 14.30 hod. Kojetín A - FK Kozlovice (I. B)

s předzápasem dorostu ve 12.30 hodin.
Neděle 4.3. ve 14.30 hod. Kojetín A - Němčice n.H (I.A)
Sobota 10.3. ve 14.30 hod. Kojetín A - Post.Přerov ( I.B)

s předzápasem dorostu Mostkovice ve 12.30 hodin.
Neděle 18.3. v 15 hod. Kojetín A - Stará Ves (I.A)

s předzápasem dorostu Dub na Moravě ve 13 hodin.
Neděle 25.3. v 15 hodin Kojetín B - Počenice.
Kojetín A zahajuje jarní mistrovskou sezónu v Uhřičicích v 15 hodin.
Neděle 31.3. v 15 hod. Kojetín A - Zářičí.
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Vám nabízejí ve svých prodejnách tyto služby a výrobky:

HRAČKY, DĚTSKÝ TEXTIL, KÁVA, ČAJ, OVOCE - ZELENINA, OBUV,
KOŽENÁ GALANTERIE, PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ

Masarykovo nám. 31, 752 01 Kojetín, tel: 0606/751 190
po - pá 8.00 - 17.00, so 8.00 - 11.00 hodin

OVOCE - ZELENINA
po - pá 7.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00, so 7.30 - 11.00 hodin

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ, SKLO - PORCELÁN, KANCELÁŘSKÉ A ŠKOLNÍ POTŘE-
BY, FOTOSBĚRNA, KVĚTINY - VAZBA KYTIC (tel. objednávky 0602/538 064 a 0606/751 190)

nám. Míru 801, 752 01 Kojetín, tel: 0602/538 064
po - pá 7.30 - 17.30, so 8.00 - 11.00 a 13.30 - 17.30, ne 8.30 - 12.00 hodin

DROGERIE - PARFUMERIE
Masarykovo nám 33, 752 01  Kojetín

po - pá 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.15, so 8.00 - 11.00 hodin
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Ing. Pleva Jaroslav - Projekční a realitní kancelář
752 01 Kojetín, Husova 796

rozšiřuje služby zákazníkům. Mimo veškerou stavební činnost,
nabízí služby v oblasti pojišťovnictví

(životní pojištění, důchodové připojištění, stavební spoření apod).

Od března t.r., vždy každé druhé úterý v měsíci v 17.00 hodin,
bude otevřeno „Studio zdraví“ na téže adrese.

Soukromou schůzku možno sjednat též telefonicky
na číslech 0641/764033, 0604/160818.
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Společenská kronika

BlahopřáníKam za kulturou
Dne 2. února 2001 oslavil své 60. narozeniny pan Václav

Baďura. Město Kojetín se připojuje ke všem gratulantům a
přeje dlouholetému veliteli jednotky dobrovolných hasičů

pevné zdraví a hodně životních úspěchů.

7.3.2001 Koncert barokní hudby
18.00 hodin Sokolovna Kojetín

10.3.2001 COUNTRY BÁL
19.30 hodin Sokolovna Kojetín

15.3.2001 Veřejná akademie Gymnázia Kojetín
17.00 hodin Sokolovna Kojetín

17.3.2001 Dětský karneval
14.00 hodin Sokolovna Kojetín

21.-25.3. 2001
9.ročník Přehlídky amatérských divadelních
souborů - KOJETÍN 2001

31.3.2001 MISS ROMA - okrskové kolo
14.00 hodin Sokolovna Kojetín

PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
KOJETÍN 2001   -   9.ROČNÍK
PROGRAM :

21.3. 2001  -  STŘEDA
15.00 hod. DS KAŠPÁREK při ZŠ Bouzov

Z.Svěrák + J.Melíšek: „AT ŽIJÍ DUCHOVÉ“
19.30 hod. Divadlo Bez záruky Praha

Georges Feydeau:“NEBOŽKA PANINA MATKA“
22.3. 2001  -  ČTVRTEK
8.30 hod Divadlo Bez záruky Praha, DS DK Velká Bystřice

K.Čapek :“VELKÁ POLICEJNÍ POHÁDKA „
10.30 hod.  DS Domu kultury Velká Bystřice

Lidová pohádka „TŘI MALÁ PRASÁTKA „
19.30 hod. DS J.K.TYL BRODEK U PŘEROVA

Na motivy Esther Vilarové : „ÚKLADY LÁSKY“
23.3. 2001  -  PÁTEK
8.30 hod. a 10.30 hod. DS Malá scéna Zlín

J.Drda : „HRÁTKY S ČERTEM“
16.00 hod.  -  Slavnostní zahájení 9.ročníku Přehlídky

amatérských divadelních souborů KOJETÍN 2001
16.15 hod NKVD Vsetínské komorní divadlo Vsetín

W.Shakespeare:“SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ“
19.30 hod. DS Hanácká scéna při MěKS Kojetín

O.Wilde:“JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA“
24.3. 2001  -  SOBOTA
10.00 hod. DS Moje divadlo Prostějov

A.P.Čechov: “ZDRAVSTVUJ ČECHOV“
15.00 hod. DS T.Miličky Uherský Brod

J.Voskovec + J.Werich: „OSEL A STÍN“
19.30 hod. Divadlo Dostavník Přerov

M.Švandrlík, I.Němeček:
„G.CASANOVA ANEB LÁSKA BEZ REKLAMY“

25.3.2001-  NEDĚLE
10.00 hod  Divadlo 6.května při MěKS Holešov

A.Procházka: „ S TVOJÍ DCEROU NE“
14.00 hod. Divadelní soubor LOJZA Odry

J.Voskovec+ J.Werich: “ NEBE NA ZEMI“
17.00 hod.  -  Vyhlášení výsledků 9.ročníku Přehlídky

amatérských divadelních souborů KOJETÍN 2001.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 24. února 2001 byl

slavnostně přivítán do spole-
čenství občanů města Kojetína

první občánek narozený ve
městě ve třetím tisíciletí

MARTIN ZEDNÍČEK

BLAHOPŘEJEME!

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín, O. Wilde: „Jak je důležité míti Filipa“


