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„ A co děti? Mají si kde hrát...“

Dunělo v jednom z hitů skupiny Katapult v osmdesátých letech. Já

bych ten osten výčitky, v textu obsažené, neviděla tak příkře jako ne-

kompromisní roková kapela.

Samozřejmě, je mnoho rodin, kde starost o děti a jejich výchova je po-

nechána televizi a ulici. Na druhém pólu společenského žebříčku může být

zase problémem nedostatek času a kompenzace výchovy a citu penězi.

Nemyslím však, že je to případ většiny z nás. Spíše naopak. Naše

starání může být často příkladné.Vozíme své potomky do hudebky, na

hokej či basket, jazyk anglický a nejlépe i německý. Mají lego,vysílačku,

video a obrazovku plnou počítačových her. Lyže, hory, turistiku, italské

moře, chalupu a oheň s buřtíky...

Ale sáhněme si na duši. Neschází nám v tom přece jenom něco?

Což takhle po videu či stále stejném špekáčku vykouzlit trochu změny-

aktivní dětský prožitek. Kolikrát jsme vyslechli toto prosté přání našich

dětí: „Mami, tati, pojďte si se mnou hrát“. Ne vždy se na nás obrátí ve

vhodné chvíli. Spíše naopak. Dítě začne postrádat naši přízeň v době,

kdy na to nemáme čas. A v tom se někdy stane ta chyba . „A nechceš

si pustit televizi!?“

Pozorovali jste někdy rozdíl mezi dítětem, které si hraje, a dítětem,

které se dívá na televizi?

Hrající děti bývají v pohybu, jsou aktivní, plny zájmu, neustále brebentí

a dovedou se hodiny zabývat nejbláznivějšími věcmi. Před televizorem se

stávají apatickými, nehybnými, mívají skelný pohled a často působí jako

hypnotizované, protože čas, po který by jinak skákaly, tancovaly, hopsa-

ly,povídaly a hrály si, marní jako v transu před televizorem.

Nepatřím k lidem, kteří by chtěli zakázat sledování televize, neboť

mnohdy je dobrým zprostředkovatelem zábavy a informací. Má však

něco návykového a odtrhnout se od jejího ukolébávajícího kouzla, vy-

pnout ji a dělat něco jiného, vyžaduje mnoho silné vůle.

A protože právě nyní nastává období dovolených, prázdnin, zkrátka ob-

dobí volna, přeji všem dospělákům i dětem ty nejkrásnější chvíle odpočinku

prožít kdekoliv, ale hlavně v klidu, pohodě a co nejvíce v rodinném kruhu.

A pamatujte, až za vámi přijde dítě zase s prosbou „Tati, mami, pojď

si se mnou hrát...“ že přání mají být splněna, neboť si uvědomme, že

dětství je jen jedno a zítra může být již pozdě.

Krásné léto.           Marie Beránková
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Z jednání rady města

V úterý 19.června 2001 se v sále Sokolovny sešlo k pravi-

delnému zasedání zastupitelstvo města, aby se zabývalo pře-

vážně majetkovými a finančními záležitostmi. Projednávána

byla první změna rozpočtu města na rok 2001.

Rozpočet pro tento rok byl schválen ve výši 86.199 tis.Kč,

po zapracování všech změn dosáhla jeho výše částky 112 834

tis.Kč. Na návrh rady města schválilo zastupitelstvo  použití

finančních prostředků ve výši cca 142 tis. Kč, které získalo

město za pronájem nebytových prostor v 1.pololetí letošního

roku od Gymnázia Kojetín, na nákup vybavení fyzikální učeb-

ny v nově postavené budově  kojetínského gymnázia. Zastupi-

telstvo také projednávalo a schválilo  návrh smlouvy s ERSTE

BANK Rakousko o odprodeji 7700 ks akcií České spořitelny

a.s.

V případě realizace tohoto prodeje může město získat do

své pokladny částku ve výši 939 tis.Kč (při ceně 122Kč za 1

akcii) nebo až 1.054 tis. Kč (při ceně 137 Kč za 1 akcii).

Zastupitelstvo se zabývalo žádostí Stavebního bytového druž-

stva o odprodej pozemků pod bytovými domy, garážemi a

správními budovami. Celková výměra prodávaných pozemků

činila  7 334 m2. Stavební bytové družstvo nabízelo za 1m2

pozemku 50,-Kč, zhledem k tomu, že se jedná o pozemky,

které jsou pod budovami a nejsou pro další zájemce zajímavé.

Zastupitelstvo města po rozsáhlé diskusi akceptovalo návrh

rady města odprodat uvedené pozemky Stavebnímu bytové-

mu družstvu za částku 65,-Kč za 1m2, neboť cena v místě ob-

vyklá činí 110,-Kč a výše uvedená cena zohledňuje právě za-

stavěnost pozemků.

Po projednání nového znění zřizovacích listin organizačních

složek města:

Městské policie Kojetín, Školní jídelny Kojetín, Mateřské ško-

ly Kojetín a Hospodářské správy objektu polikliniky byly tyto

zastupitelstvem schváleny, stejně jako změna zařazení ZŠ  Sva-

topluka Čecha a MěDDM do sítě škol od 1.9.2001.

Zastupitelstvo se také poprvé zabývalo zápisy z provedených

kontrol a jednání výborů. V souvislosti s provedenými kontro-

lami uložilo radě města zabezpečit realizaci přijatých opatření

na jednotlivých zařízeních města.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Rada města se dne 29. května  2001 na svém 44. zasedání
zabývala  mimo jiné touto problematikou:

. vzala na vědomí zprávu finančního odboru o vyhodnocení hospoda-

ření Města Kojetín za 1. čtvrtletí roku 2001,

. souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2001,

. vzala na vědomí zprávu společnosti Technis o vyhodnocení topné

sezóny za rok 2000 a 1.čtvrtletí roku 2001,

. schválila plán oprav v jednotlivých kotelnách v letech 2001-2004,

předložený společností Technis,

. schválila zvýšení nájemného z bytů pro období od 1.července 2001

do 31.prosince 2001 podle Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. O4/

2000, které bylo stanoveno koeficientem vyjadřujícím růst cen sta-

vebních prací Ki = 1,04,

. schválila 50 % snížení nájemného za nebytové prostory rehabilitace

v budově Polikliniky Kojetín od 1.6.2001 do 31.12.2001,

. souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemků pod bytovými

domy, garážemi a správními budovami  Stavebnímu bytovému druž-

stvu Kojetín  za kupní cenu 65,-Kč/m2,

. uložila odboru majetku a investic města zabezpečit opravu hrobu

významného kojetínského rodáka Eduarda Dudíka,

. souhlasila s převodem finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč, zís-

kaných v 1.pololetí letošního roku  za vytěžené dřevo od společ-

nosti Technis, na ekologický fond města,

. vzala na vědomí zprávu odboru sociálních věcí a zdravotnictví o

stavu na úseku ochrany dětí a mládeže před negativními jevy,

. vzala na vědomí zprávu o přípravě a realizaci investic ve městě v

roce 2001,

. na základě výsledků výběrového řízení schválila za dodavatele stavby

plynofikace místních částí Popůvky a Kovalovice firmu Moravastav

Kroměříž, jejíž nabídka za realizaci díla činila 4.895 tis. Kč,

. schválila návrh smlouvy mezi Městem Kojetín a ERSTE BANK Ra-

kousko na odkoupení prioritních akcí České spořitelny a.s., kte-

rých město vlastní 7 700 ks. Cenová relace za jednu akcii je stano-

vena v rozmezí 122,-Kč až 137,-Kč,

. na základě žádosti Městského domu dětí a mládeže v Kojetíně o

pronájem uvolněné budovy města ve Ztracené ulici čp. 872, sou-

hlasila se zveřejněním výpůjčky této budovy pro činnost  Městské-

ho domu dětí a mládeže,

. schválila od 1.9. 2001 zřízení přípravné třídy pro děti se sociálním

znevýhodněním při Základní škole Sv.Čecha
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Zastupitelstvo města zasedalo
Již koncem minulého roku jsme

pro Vás zpřístupnili vcelku rozsáh-

lé informace o Městě Kojetín a

Městském úřadu Kojetín na inter-

netové adrese www.kojetin.cz, kte-

ré se snažíme včas aktualizovat a

rozšiřovat. Naleznete zde např.

znění platných vyhlášek, výpisy

usnesení rady města a zastupitel-

stva města, informace o příspěv-

kových organizacích a organizač-

ních složkách, tak i informace o

městském úřadu, jeho organizač-

ním členění a náplni práce.

Radnice a internet

V rámci těchto stránek jsme vy-

členili samostatnou sekci pro fir-

my a podnikatele se sídlem v Ko-

jetíně, kde můžou za minimální jed-

norázový poplatek prezentovat

svou činnost i výrobky. Zájemci z

řad podnikatelů naleznou bližší in-

formace na stránkách města.

Pokud jste požadovanou infor-

maci na našich stránkách nenašli,

očekáváme Vaše náměty. V rámci

zákonných možností na ně bude-

me reagovat.
Ing. Jiří Šírek, místostarosta města

KLEPO
LADISLAV OULEHLA KOJETÍN

vám nabízí tyto služby :
- klempířské práce

(prodej a montáž klempířských prvků)
- pokrývačské práce

(prodej a montáž krytiny Bramac, Tohdach, Onduline)
- izolatérské práce
- prodej a montáž střešních oken Fakro, Velux
- prodej a montáž trapézových plechů

Kontakt : Ladislav Oulehla, Sladovní 1291,
752 01 Kojetín

tel.: 0602/501400, e-mail: klepo.oulehla@seznam.cz
Sídlo firmy: Areál SOU stavebního,

Křenovská 676, 752 01 Kojetín
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Informace o ukládání plastových lahví

Město Kojetín ve spolupráci se společ-

ností TECHNIS Kojetín, spol.s.r.o. zavádí

ve městě Kojetíně třídění PET-lahví (láhve

z umělé hmoty od nápojů). Ve městě Ko-
jetíně a v místních částech Popůvky a Ko-
valovice budou na stávajících místech,
kde jsou umístěny kontejnery na třídění
papíru a skla rozmístěny od 16.7.2001
modré kontejnery-do kterých můžete
odkládat sešlápnuté PET-láhve.

PET-láhve, neboli „petky“. jsou prů-
hledné tenkostěnné láhve od nápojů. Vy-
robeny jsou z plastu - polyethylenteref-
thalátu (PET). Jsou různých barev: mod-
ré, zelené, hnědé nebo bezbarvé (“bílé“).
Rovněž jejich velikost (objem) bývá různá.

Běžně se prodávají láhve o objemu 0,5 až

5 litrů, nejčastěji pak 1,5 litrové a dvoulit-

rové, balené po šesti kusech.

PET-láhve jsou velmi lehké a ve svém
původním stavu zaberou velmi mnoho
místa. Do běžného odpadkového koše se
jich zpravidla nevejde více než tři nebo
čtyři. Jejich objem zmenšíme tak, že je
odzátkované zmačkáme nebo sešlápne-
me. Zpětnému navrácení do původního,
nežádoucího objemu zabráníme tím, že
zmačkanou láhev opět zazátkujeme.
Ušetříme tak nejen sobě zbytečné cho-
zení, ale i náklady na přepravu.

Co do kontejneru na PET-láhve
nepatří!!! Nejrůznější plastové obaly a
výrobky, jako jsou kelímky od mléčných
výrobků, igelitové tašky, pláštěnky, silo-
nové tkaniny, bakelit, PVC, plexisklo,
nádoby od aviváže, šamponů a podob-
ně. Tento tzv. směsný plastový odpad
budeme prozatím nadále odkládat do
kontejnerů na zbytkový odpad.

PET-láhve, které nashromáždí občané do

kontejnerů, budou odvezeny na separační lin-

ku, kde budou zbaveny nežádoucích příměsí,

roztříděny podle barev a slisovány. Takto upra-

vená surovina bude následně recyklována.

Třídění odpadů stále více představuje vý-

znamný přínos pro životní prostředí a řád-

ným přetříděním již v domácnosti dojde ke

slevnění celého systému separace.

Děkujeme všem občanům za re-
spektování výše uvedených pokynů.

Bližší informace o třídění komunál-
ního odpadu žádejte na odboru ma-
jetku a investic města Městského
úřadu v Kojetíně (tel. 0641/761
744-7) a ve spol.s.r.o. TECHNIS
Kojetín (tel. 0641/762012, 762778)

Poděkování všem sponzorům dětského dne

V neděli 3. června 2001 připravila MO ČSSD v Kojetíně pro děti již tradičně

zábavné odpoledne při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí. Do areálu „Střel-

nice“ se přišlo pobavit více než tisíc návštěvníků, většina byla samozřejmě těch

dětských a přes trochu problematické počasí byli nakonec všichni spokojeni. Děti

v průběhu odpoledne soutěžily, sledovaly vystoupení šermířů, kynologů při ukáz-

kách výcviku služebních psů, pod dohledem vojáků střílely a prohlížely si zbraně,

vyhrávaly v tombole, vozily se na ponících a s panem Gardavským a jeho koníky

na voze a pokoušely se vyhrát v kole štěstí. Velký úspěch mělo vystoupení dět-

ských souborů „Hanáček“ a taneční kroužek ze ZŠ Svat. Čecha.

To vše jsme samozřejmě mohli pro děti připravit za podpory kojetínských pod-

niků a podnikatelů, kteří poskytli sponzorské dary, a proto jim, stejně jako všem

organizátorům a účinkujícím, patří upřímné poděkování.
Miroslav Kapoun, předseda MO ČSSD
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Rozhovor s Mgr. Ladislavem Hanákem, předsedou ČRS - místní organizace Tovačov

Sportovní rybářství patří na Koje-

tínsku mezi záliby, které zde mají

dlouholetou tradici. Je to dáno

nejen krajem plným vod a rybní-

ků, ale také vztahem lidí k rybaře-

ní, vodám a přírodě vůbec. Pan

Mgr. Ladislav  Hanák zastává funk-

ci předsedy Českého rybářského

svazu - místní organizace Tovačov

od roku 1989, zároveň je delegá-

tem Českého sněmu ČRS v Praze,

což je nejvyšší orgán ČRS. Ochot-

ně nám poskytl rozhovor pro

prázdninové dvojčíslo Kojetínské-

ho zpravodaje.

Pane Hanáku, kolik členů má
místní organizace v Tovačově?

Ke konci roku 2000 jsme regis-

trovali celkem 976 členů, z toho

770 dospělých, 46 mládežníků do

18 let a 160 dětí. V naší organiza-

ci jsou začleněni rybáři celkem z

62 měst a obcí, což svědčí o roz-

sahu a přitažlivosti rybářských re-

vírů na Tovačovsku.

Jak se na členské základně a
práci vaší organizace podílejí
kojetínští rybáři?

Kojetínští členové tvoří největší

podíl členů v naší organizaci, je jich

celkem 250 včetně dětí a tvoří tak

plnou čtvrtinu členů naší organiza-

ce. V Kojetíně bylo vždy silné zá-

zemí kvalitních rybářů a zodpověd-

ných funkcionářů ČRS. Na tomto

místě musím vzpomenout zaslou-

žilých členů jako jsou pan Švejca-

ra, Zatloukal, Petržela nebo posled-

ní předseda pan Beran. A nemo-

hu nevzpomenout na již nežijícího

Stanislava Brokeše, který patřil k

nejvýznamnějším osobnostem

mezi našimi rybáři.

Mohl byste ve stručnosti po-
psat historii rybářské organi-
zace v Tovačově?

Kolem roku 1960 došlo ke slou-

čení čtyř rybářských organizací -

Kojetína, Tovačova, Dubu a Brod-

ku v jednu samostatnou organiza-

ci. Hlavním důvodem byl vznik to-

vačovských jezer, které znamena-

ly obrovský rybářský revír pro ce-

lou oblast střední Moravy. Od roku

1975 byla tato organizace násilně

přinucena stát se členem Severo-

moravského rybářského svazu a

tento stav trvá dodnes. Jsme říze-

ní Územním svazem Ostrava, kte-

rý soustřeďuje MO v bývalém se-

veromoravském kraji. V současné

době se jedná o vytvoření Územ-

ního svazu Olomouc. Naše MO je

samostatný právní subjekt, který

má právo hospodařit na svých re-

vírech. Ty obnášejí 280 ha stoja-

tých vod, 57 km tekoucích vod a

2 chovné rybníky v Měrovicích a

Uhřičicích. Chtěl bych ještě podo-

tknout, že rybářský sport v naší

zemi zastřešuje Český rybářský

svaz a Moravský rybářský svaz. Ten

vznikl v roce 1992 a obhospoda-

řuje rybářské revíry na území jižní

Moravy. Zbytek našeho státního

území je pod správou ČRS.

Neobjevovaly se snahy o urči-
té osamostatnění také z řad
vašich členů?

Ano, i takové snahy řada našich

členů podporovala. Je třeba si ale

uvědomit, že naše hospodaření

zajišťujeme částečně z prodeje po-

volenek (1,1

milionu Kč),

zbytek tvoří

dotace z

Ú z e m n í h o

svazu Ostra-

va. Samostat-

ná tovačovská

organizace by

z n a m e n a l a

velké zvýšení

členských pří-

spěvků. Jestli-

že dnes stojí povolenka pro všech-

ny vody na severní Moravě 820,-

Kč, muselo by pak dojít k nárůstu

o víc než 50 %.

Kolik ryb každoročně vysazu-
jete a kolik jich naopak vaši
členové uloví?

Vysazujeme 26 000 kusů kapří

násady, 7 500 kusů candáta,

8 000 kusů štiky, k tomu také ná-

sadu sumce, amura, lína, ostroret-

ky a dalších druhů ryb. Každoroč-

ně to obnáší hodnotu 1,5 milionů

Kč. Násadu získáváme z našich

chovných rybníků, nákupem od

pana Zahradníčka z Tovačova,

úhoří monté dovážíme přes ČRS z

Anglie. Co se týká úlovků, bylo na

revírech naší organizace v roce

2000 uloveno 11 982 kusů ryb o

celkové váze 17 859 kg. Je to co

do počtu chycených ryb i váhy vů-

bec nejúspěšnější rok v historii naší

organizace. Jen pro orientaci uvá-

dím, že naši rybáři ulovili sumce

vážícího 26 kg, štiku 13 kg, kapra

12 kg nebo jelce tlouště o váze 3,4

kg. Musím se také zmínit o tom,

že značná část rybářů chytá ryby

způsobem chyť a pusť, což zname-

ná, že se takovéto úlovky neobje-

vují v sumářích, což snižuje počet i

váhu chycených ryb.

Tyto úlovky pocházejí hlavně
z tovačovských jezer nebo se
projevuje zlepšení čistoty řeky
Moravy?

Tyto úlovky svědčí o dobrém re-

gulovaném zarybňování všech na-

šich vod. Nárůst úlovků se díky čis-

totě našich řek začíná projevovat i

na řece Moravě. Tato je velmi dob-

ře zarybněná a stále více rybářů při-

chází na chuť rybolovu na řece,

mimo jiné také proto, že rybařinu

na řece je možno provozovat celo-

ročně a má svá specifická kouzla.

Ten kdo jim jednou propadne se

nerad vrací na stojaté vody. O tom

by mohla vyprávět celá řada koje-

tínských rybářů, z těch skalních

mohu uvést pana Vašíčka, Menšu,

Zábojníka a další.

Jak budete využívat Bezmě-
rovský rybník, který se nalézá
ve velmi pěkném prostředí?

Pozemek, na kterém tento ryb-

ník leží, vlastní obec Bezměrov,

naše organizace zde provádí výkon

rybářského práva. Určité problémy

zde vyvstávají s požadavky mysliv-

ců z Bezměrova. Ti chtějí zakázat

lov ryb od 16. 10. do 31. 12., ce-

lou záležitost ale řešíme a jedná-

me o ní a věřím, že tento revír bu-

dou naši rybáři moci využívat i v

podzimním období. Podobné pro-

blémy jsme měli i s „uhřičičským

Pískáčem“, tam se ale díky  dobré

spolupráci se starostou Uhřičic

všechno vyřešilo ke spokojenosti

obou stran.

Pane Hanáku, jak zajišťujete
dodržování rybářských řádů a
směrnic na našich vodách?

Tuto činnost zajišťuje naše rybář-

ská stráž, která čítá dvacet členů,

kteří provádějí jednotlivé kontroly

na svých úsecích a společné kont-

roly na tovačovských jezerech. Její

členové požívají pravomoci veřej-

ného činitele, kteří mohou ke své

práci povolat i Policii ČR a má

podle mého názoru dostačující

kompetence. Mnohdy to nemají

lehké, protože agresivita a pohr-

dání zákonem u některých „rybá-

řů“ narůstá.

Pane Hanáku, děkuji Vám za
rozhovor a přeji Vám i všem
členům vaší organizace hod-
ně krásných úlovků a zážitků
od vody.

Děkuji za přání, já bych jen vzká-

zal vašim čtenářům, že ačkoliv již

v Kojetíně nebydlím ani nepracuji,

stále se cítím Koječákem a mám

toto město rád.
Otázky a fotografie: Ing. J. Šírek
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Významné osobnosti města Kojetína

V měsících červenci a srpnu
si připomeneme narození dvou
významných osobností města
Kojetína. U kolébky každé
z nich stála jiná múza: 26. srp-
na 1908 se narodil spisovatel
Bohumír Štéger, 31.srpna
1898 hudební skladatel a pe-
dagog Gustav Vožda.

BOHUMÍR ŠTÉGER

GUSTAV VOŽDA
Kojetínští muzikanti nejednou

v minulosti udávali tón hudbám

v širokém okolí. Jedním z těch,

kteří mají velký podíl na dobré po-

věsti kojetínské hanácké hudby je

známý kapelník, hudební sklada-

tel a pedagog Gustav Vožda.

Životní osudy všech lidí naroze-

ných koncem 19.století byly neo-

byčejně pestré, poznamenané

1.světovou válkou i složitostí po-

válečných let. Gustav Vožda se

narodil v úplném závěru 19.stole-

tí (31.srpna 1898). Na celé jeho

hudební zrání měla vliv rodina,

která žila hudbou a milovala pře-

devším lidové písně a dechovku.

Této lásce se učil od raného mládí

i on. Vzdělání získal v Kojetíně na

obecné škole a potom na měšťan-

ské škole. Již v době školní do-

cházky se učil hře na hudební ná-

stroje (housle, klarinet) a základům

harmonie v hudební škole Fran-

tiška Žáka, absolventa konzerva-

toře, ředitele kůru a kapelníka

v Kojetíně. Jako mladý hudebník

- klarinetista  prodělal za 1.světo-

vé války dlouhé putování po po-

sádkách rakousko - uherského voj-

ska. Z rodného Kojetína se ocitl

v Hajdu Szobosló u Debrecína

v dnešním Maďarsku, později v ha-

ličském Lublině, v ukrajinské Odě-

manželky Olgy. Karel Štéger, uči-

tel a první kojetínský kronikář,

vzdělával a vychovával několik ge-

nerací kojetínských občanů.. Na

kojetínské obecné chlapecké ško-

le působil více než 36 let.

Vzdělávat se začal Bohumír Šté-

ger na obecné škole v Kojetíně,

pak přešel na gymnázium do Kro-

měříže, které absolvoval s vyzna-

menáním. Ve smyslu rodinné tra-

dice se jeho oblíbeným předmětem

stal dějepis. Z dob gymnaziálních

studií pocházejí také jeho první li-

terární pokusy. Na Karlově univer-

zitě v Praze studoval teologii a his-

torii. Studia však přerušil a vstou-

pil do státních služeb. Pracoval na

berním úřadě v Kojetíně, ve Vsetí-

ně, ve Valašských Kloboukách, pak

v Brně a koncem druhé světové

války zase v Kojetíně. Po zrušení

berních úřadů přešel jako inspek-

tor kultury na ONV Kojetín. Po zru-

šení okresu Kojetín věnoval všech-

ny své síly tovačovskému muzeu a

archívu.

Bohumír Štéger měl výjimečně

skvělou paměť (dnes bychom řekli

počítačovou). Nejen pro členy ro-

diny, ale i pro desítky a stovky zná-

mých a přátel byl chodícím nauč-

ným slovníkem. Státní jazykovou

zkoušku absolvoval z němčiny,

holandštiny, hebrejštiny a lužické

srbštiny. Výborně ovládal latinu a

řečtinu, texty studoval v anglických,

francouzských, italských a pol-

ských originálech.

Láska k historii a k vlastivědě

prolíná celým jeho životem. Dlou-

há léta byl kojetínským kroniká-

řem. Publikoval nespočetné množ-

ství článků a studií v denním tisku,

vlastivědných časopisech, odbor-

ných časopisech, domácích i zahra-

ničních. Záslužná byla Štégerova

činnost ve funkci předsedy Vlasti-

vědného kroužku Otakara Bystři-

ny při Osvětové besedě ve Věro-

vanech. Stál také v čele redakční

rady Zpravodaje Vlastivědného

kroužku ve Věrovanech.

Byl nezapomenutelným vypravě-

čem, autorem čtyř knih pohádek,

pověstí a historických povídek:

Hanácké pohádky a pověsti (1957)

Pověsti o hradech a zámcích (1957)

Zázračná slunečnice (1972)

Kam až dohlédneš (rukopis)

Bohumír Štéger měl velký dar

představivosti a fabulace. Dovedl

si představit město a život jeho

obyvatel před několika stovkami

let. Mnohé jeho pověsti mají sku-

tečný základ, jejich příběhy se sku-

tečně odehrály, i když ne vždy přes-

ně tak, jak nám je autor podává.

Náměty ke svým povídkám získal

studiem historických pramenů -

starých knih, listinných záznamů,

rodinných kronik.

Bohumír Štéger zemřel 10.října

1985. Ve svém díle nám zanechal

odkaz, který hovoří přes hranice

času. „Všude ve světě je dobře, ale

doma je přece nejlépe.“
řez

Bohumír Štéger se zapsal do pa-

měti občanů města Kojetína a celé

střední Moravy jako spisovatel,

vlastivědný badatel a muzejník. Na-

rodil se 26.srpna 1908 v Kojetí-

ně, v rodině Karla Štégera a jeho

se a Nikolajevě, dále v Chersonu

a Nikopolu. Ukončením války a

vznikem ČSR v roce 1918 jeho

služba u rakouské armády skonči-

la. Dobrodružnou cestou se dostal

zpět k posádkové hudbě v Kromě-

říži. V roce 1920 se vrátil do Ko-

jetína. Založil vlastní kapelu a v

jejím čele stál  plných 40 let. Ve

20.letech byl orchestr velmi oblí-

bený. Do svých vystoupení totiž

zařazoval i moderní taneční sklad-

by. Se svým souborem doprová-

zel  veškerá vystoupení divadelní-

ho kroužku Dělnická scéna. Po

roce 1945 se táž kapela stala slav-

nou účinkováním v hanáckých

krojích a vlastními skladbami

v duchu hanácké lidové tvorby.

V roce 1927 založil Hudebně pě-

vecké sdružení Dalibor a zastával

funkci předsedy až do roku 1939,

kdy soubor zanikl.

Gustav Vožda byl pro své organi-

zační schopnosti jmenován tajem-

níkem a později předsedou Spo-

lečenstva kapelníků pro Moravu a

Slezsko. Sídlo společenstva bylo

v Kojetíně.

Veškerá publikační činnost Gusta-

va Voždy byla zaměřena na hudeb-

ní život. Články publikované

v Hudebníku, Kapelnických listech

a Kapelnických hlasech se týkají

organizační stránky života Spole-

čenstva kapel-

níků. Ve svých

samostatných

statích se zamě-

řil především

na historii koje-

tínského muzi-

kantského a di-

vadelního regi-

onu. Pro mo-

nografii Přerov-

sko - Kojetín-

sko z roku 1933 napsal hudebně

- historickou studii „Hudba a zpěv

v Kojetíně“. Je také autorem ně-

kolika povídek, ve kterých popi-

suje muzikantský život takový, jaký

sám zažil.

V živé paměti je jeho činnost

hudebně pedagogická. Ve školním

roce 1951-1952 nastoupil na

nově zřízený Městský hudební

ústav v Kojetíně, který řídil jeho

bratr Josef Vožda. Gustav Vožda

se stal vedoucím oddělení pro li-

dové nástroje. Po určité době se-

stavil 25 členný orchestr. Dal mu

název Švitorka. Nacvičil s ním vel-

ké množství skladeb a programů,

se kterými účinkovali na žákov-

ských besídkách, různých slavnos-

tech a státních oslavách. Orches-

tr se také zaměřil na doprovázení

národopisných tanečních soubo-

rů (tanečního žákovského soubo-

ru učitele Petra Poláška, taneční-

ho souboru jedenáctileté střední

školy, a souboru zemědělské ško-

ly). S nimi se soubor zúčastnil celé

řady soutěží a získal několik pěk-

ných ocenění. Gustav Vožda pů-

sobil na hudební škole do roku

1958, kdy odešel do důchodu.

Několik generací vedl k hudbě,

tanci a hanáckému folklóru. Vedl

své žáky k dokonalému ovládání

nástroje, probouzel v nich cit pro

hudbu a lásku k lidové písni.

Jako hudební skladatel se Gus-

tav Vožda zaměřil zejména na hu-

dební formy taneční a pochodo-

vé. Jeho dílo můžeme rozdělit na

dvě období. Do prvního období se

řadí počáteční skladby od roku

1929, tam patří např. valčíky

V máji, Od nás k Vám, polky Ju-

linka, Po převratě a další řada skla-

deb a kabaretních písní až do kon-
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ce druhé světové války. Druhé

období, co do počtu skladeb ob-

sáhlejší, zahrnuje dobu od konce

druhé světové války do roku 1961.

V tomto období se Gustav Vožda

zaměřil především na hanácký

národopis. Sbíral staré hanácké

písně a s uměleckým záměrem je

přetvářel tak, aby mohly být zno-

vu uvedeny lidovými soubory. Po

roce 1948 vznikl v Kojetíně taneč-

ní soubor Hanácká beseda.

Celkem přes 200 skladeb má

Gustav Vožda registrováno u

Ochranného svazu autorského.

Jsou mezi nimi skladby z oboru

vážné hudby pro symfonický or-

chestr, ouvertury, suity a melod-

ramatická hudba. Poslední sklad-

bou, která nese číslo opusu 200 a

byla zaslána do Prahy v roce

1962, je sbírka Z hanáckého kle-

betníka. Nejznámější jsou Líbán-

ky na Hané, Rozmarné Hanačky

a zvláště pak Hanácká beseda.

Hanácká beseda byla poprvé

provedena v Kojetíně 10.srpna

1947. S velkým úspěchem byla

provedena na výstavě 100 let českého

národního života v Kroměříži v roce 1948.

Hudební skladatel a pedagog Gus-

tav Vožda zemřel 12.listopadu 1971

a je pochován na kojetínském hřbi-

tově.

V hudebním díle Gustava Voždy

se odráží svébytnost Hané a hanác-

kého lidu, budované na bohatých

tradicích minulosti. V mnoha

skladbách se projevuje jako tvůrce

své doby, vědom si potřeb součas-

nosti a budoucnosti. Výrazně se po-

dílel na rozvoji kulturního života na

Kojetínsku, stal se jeho organizáto-

rem a autorem, hlavně národopis-

ných večerů.

S použitím studie Jaroslava Šišky:

Augustin Gustav Vožda (1898 -

1971). řez

Co má Brazílie společného s Ko-

jetínem? Brazílie je tak vzdálená a

přesto najdeme společné pouto.

Vzdálené země často spojují společ-

né zájmy, velmi je společným pou-

tem hudba.

V roce 1921 se v rodině kapelní-

ka p. Hrozy v Kojetíně narodila dce-

ra, která dostala jméno Miluše. Po

skončení války se Miluše provdala za

Františka Neradila, taktéž rodáka

z Kojetína. Po krátké době se rodi-

na Neradilova přestěhovala do Úzo-

ru u Bratislavy, kde František Nera-

dil zakoupil zemědělské pozemky,

které vlastnil až do znárodnění půdy

v roce 1948. František Neradil vi-

děl, že v nové politické situaci ne-

jsou podmínky pro soukromé pod-

nikání a roku 1949 se se svou rodi-

nou vystěhoval z Československa.

Rodina žila z počátku v táborech pro

politické uprchlíky v Rakousku a Ně-

mecku do doby získání statutu poli-

tických uprchlíků. V roce 1950 bylo

rodině nabídnuto vystěhování do Ar-

gentiny nebo do Brazílie. František

Neradil zvolil Brazílii.

Brazílie byla pro nás velmi vzdále-

ným světem, o kterém jsme ze školy

věděli, že Baťa zde postavil moderní

koželužny a stát je nesrovnatelný

s naší zemí, neboť má přes 125 mil.

obyvatel a rozlohu přes 8,5 mil. km2,

kudy protéká druhá nejdelší řeka svě-

ta Amazonka. Již 4.generace rodiny

Neradilovy bydlí ve střední části Bra-

zílie v moderním městě Taguatinga.

Nové poměry, starosti o existenci

rodiny, jazykové bariéry, nepřipouš-

těly žádnou sentimentalitu, nehledě

k obavám o osud ostatních členů ro-

Kojetín a Brazílie

diny z politické diskriminace ve sta-

ré vlasti. Až na výjimky, byly rodin-

né styky přerušeny. Za uplynulých 40

let řada příbuzných a známých z Ko-

jetína odešla či již nežije a kontakty

se po tolika letech těžko obnovují.

Paní Miluše po celou dobu neza-

přela, že pochází z kapelnické rodi-

ny a našla přátele v hudební škole

Escola de Musica de Brasilia. Po smr-

ti manžela a zaopatření dětí se plně

věnuje hudbě a 4x týdně se účastní

zkoušek často až do 22 hodin. Jak

prohlašuje, cítí se se svou hudbou

šťastná a spokojená. Ve svých 80-ti

letech je nejstarší členkou orchest-

ru, kde hraje i 6-ti letý sólista syn di-

rigenta Ayrton Pisco.

S přibývajícím věkem se ve vzpo-

mínkách vrací na rodnou Hanou a

vzpomíná na skladby, které se hrály

v době jejího mládí. Skladby však zů-

staly jen ve vzpomínkách, neboť při

útěku přes hranice bylo možno při

pěším pochodu vzít jen to nejnutněj-

ší. Paní Miluše udržuje styky se svou

neteří Libuší Olšanskou-Kratochvílo-

vou, dcerou někdejšího kapelníka

Aloise Olšanského (+1957) v Koje-

tíně, která vlastní soukromou sbírku

písní. Před časem si vyžádala paní

Miluše ke zpestření brazilského or-

chestru české skladby. Mimo jiné jí

nabídla její neteř i pochod, který slo-

žil roku 1935 její otec Alois Olšan-

ský a nazval jej „Vlasti zdar“. Paní

Miluše předložila skladbu dirigentovi

orchestru Art Brasilia panu Ayron

Pisco, kterému se skladba zalíbila, ne-

boť svým rytmem odpovídá jižnímu

temperamentu. Pro tuto skladbu po-

řídil Maestro Pisco soupis pro všech-

ny hudební nástroje.

Maestro Pisco začal již v dubnu

tohoto roku s nácvikem pochodu

současně s přípravou nového hudeb-

ního vystoupení skladeb 17. a 18.

století W.A.Mozarta a A.Vivaldiho.

Veřejný koncert, kde paní Miluše

hrála první housle, se konal v diva-

dle Teatro Levino de Alcantara při

plně obsazeném sále, za účasti 18

členů hudebního souboru. P. Ayrton

Pisco uvedl, že závěrem bude popr-

vé předvedena skladba „Marcha

Tcheca“ (český pochod) českého ka-

pelníka Olšanského z Kojetína, švag-

ra paní Miluše Neradilové. Česká

skladba byla překvapením pro všech-

ny posluchače. Koncertu bylo pří-

tomno mnoho novinářů a průběh byl

natáčen televizí. „Marcha Tcheca“

měl takový úspěch, že jej bylo nuto-

no opakovat. Týž večer o půlnoci

byly již záběry z tohoto koncertu

v brazilské televizi. Paní Miluše byla

úspěchem přednesené skladby vel-

mi překvapena a dojata, že našla ta-

kový ohlas u brazilského obecenstva.

Díky dceři pana Aloise Olšanského

Libuši byla skladba zachována a do-

stala se až do Brazílie. Následující den

byla v novinách v Taguatinga zveřej-

něna fotografie členů souboru se

zprávou o úspěšném koncertu Esco-

la de Musica, kde vedle nejmladšího

člena 6-ti letého Ayrtona Pisco jun.

stojí nejstarší členka souboru Miluše

Neradilová.

Je velmi dojemné, když slyšíme

o životě našich krajanů v cizině, kteří

i přes velkou vzdálenost a vzhledem

ke svému věku nejsou již schopni pod-

stoupit náročnou cestu k návštěvě své

vlasti. Přesto, že je tomu již více než

40 let, co paní Miluše žije v cizině, je

schopna konverzovat v češtině. Za tu

dobu však zcela odvykla našemu kli-

matu a jak říká, nebyla by již schop-

na přizpůsobit se střídání ročních ob-

dobí a našemu zimnímu klimatu. Paní

Miluši Neradilové přejeme, aby ještě

dlouho působila v orchestru Art Bra-

silia a šířila českou hudbu.  Kratochvíl
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná

Obec Tvorovice

Dochované historické prame-

ny vydávají svědectví o tom, že

obec Tvorovice byla původně

tvořena dvěma osadami. Nej-

starší písemná zmínka o první

z nich, o Starých Tvorovicích,

se objevila již v roce 1373. Do

dějin obce se ale významně za-

psal také rok 1391, neboť celá

ves přešla pod správu šternber-

ského kláštera a patřila pod něj

až do jeho zrušení v roce 1784.

Druhá kolonie s názvem Tvo-

rovice Nové vznikla roku 1785,

parcelací „tvorovského“ dvora

na devět dílů. Základem pojme-

nování obce bylo zřejmě vlast-

ní jméno Tvor, což může být i

domácí podoba od dnes již ne-

používaných jmen Tvořimír

nebo Tvořislav. O názvu obce

se lze dohadovat, avšak jisté je,

že ve svém znaku měla vyobra-

zen srp a plovoucí rybu.

V průběhu let se ani Tvorovi-

cím nevyhnuly živelné pohromy

a osobní tragédie. V roce 1822

například vyhořela polovina sta-

ré osady a oheň měl dokonce

na svědomí i dva lidské životy.

O pár desítek let později, v roce

1887, lehlo popelem asi šest-

náct domků. Nejen červený

kohout si však ve vsi zařádil,

v roce 1910 se obcí přehnala

veliká průtrž mračen a napácha-

la nemalé škody na majetku

obyvatel.

Zvláštní kapitolou v historii Tvo-

rovic byla snaha tamních obča-

nů o vybudování vlastní školy.

Až do roku 1788 totiž děti mu-

sely chodit pěšky do sousedních

Klenovic. Proto bylo od vrch-

nosti zakoupeno jedno stavení

a jeho místnosti upraveny na

školní třídy. Zdejší kantor se

tehdy musel starat nejen o vý-

chovu a vzdělávání svých žáků,

ale navíc měl povinnost zvonit

po celý rok klekání a také holit

a stříhat sousedy. Toto naříze-

ní padlo až v roce 1854, kdy

byl na školu dosazen učitel stu-

dovaný. Do

dějin se ale za-

psal téměř

každý z míst-

ních pedago-

gů. Jeden

z nich třeba

založil při ško-

le štěpnici a

také ochotnic-

ké divadlo,

druhý zřídil

místní hudební

kapelu a další

nechal posta-

vit rolnickou

m l é k á r n u .

Všichni obča-

né pak měli zá-

sluhu na zbu-

dování tvoro-

vické kaple

v roce 1883 a

v roce 1896

na přestavbě

zdejší školy na

dvojtřídní. Do

života obce se v té době vý-

znamně zapojovaly rovněž

všechny místní spolky, napří-

klad Sokol, Orel, Domovina,

odbor agrárního dorostu či Ná-

rodní jednota.

K památkám, které se dodnes

v Tvorovicích zachovaly, patří

tři hraniční kameny, dále pa-

mátka topografické povahy na

místě farmy a také hraniční ká-

men na cestě do Němčic nad

Hanou. Na mapě lze Tvorovi-

ce najít jihovýchodně od okres-

ního města Prostějov.Leží

v nadmořské výšce 230 m a

rozkládají se na

katastru 380

hektarů. Nyní

zde žije 307 oby-

vatel, jejichž vě-

kový průměr se

pohybuje kolem

38 let.

Od roku 1974 je

obec vybavena

vodovodem a ka-

nalizací pro povr-

chové vody.

 K dalšímu roz-

voji infrastruktu-

ry přikročil zdej-

ší obecní úřad v

devadesátých le-

tech. V roce

1994 byly Tvo-

rovice plně elektrofikovány a o

pět let později byla provedena

plynofikace. Vesnice se může

pochlubit i hojně využívaným

sportovním areálem anebo

místním koupalištěm. V obci se

také nachází dančí obora a eko-

logická farma na výrobu pro-

duktů z kozího mléka. A přes-

tože počet narozených dětí rok

od roku klesá, je zde stále v pro-

vozu mateřská škola, kterou le-

tos navštěvuje 14 dětí z Tvoro-

vic i blízké Hrušky.

Obecní úřad však nezapomí-

ná ani na budoucnost, a tak na-

příklad v rámci revitalizace vod-

ních toků nechal zpracovat pro-

jektovou dokumentaci na vybu-

dování rybníka ve spodní části

obce. Celou tuto zónu budou

moci občané využívat jako mís-

to pro odpočinek a relaxaci.

Naplánovanou akci hodlá obec-

ní úřad realizovat během dvou

let. Na podzim letošního roku

nechá vyhloubit rybník a příští

rok by mělo být provedeno za-

lesnění okolních prostor. Za

zmínku stojí také to, že Tvoro-

vice budou mít opět svůj znak a

prapor, jejichž návrh nyní zpra-

covává zlínský heraldik.

Mgr. Světlana Dočkalová
Foto: Ing. J. Šírek

Josef Dočkal
starosta obce Tvorovice
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Přemostění Bečvy u Troubek úspěšně dokončeno

Troubky, 6. června - starý jednosměrný železný most byl definitivně na-

hrazen novým. Náročné přemostění Bečvy bylo 6. června 2001 v dopoled-

ních hodinách dokončeno a nic tak nebrání zářijovému uvedení do provozu

jeho nového obousměrného nástupce. K usazení konstrukce musely být

použity 120 m dlouhé koleje. Most bude mít i samostatnou část pro cyklisty

a chodce. Mostní objekt v Troubkách na Přerovsku převádí silnici II/434

přes řeku Bečvu a je navržen jako trvalý silniční most o jednom poli s dolní

mostovkou. Situování nového mostního objektu je podřízeno výhledové

trase obchvatu obce Troubky.

Délka přemostění činí 87 m, vlastní délka mostu 126 m. Navíc je kon-

struován tak, aby se v případě splavnění kanálu Odra - Dunaj mohla celá

konstrukce mostu zvednout.

Výrobu a montáž unikátního objektu provedla společnost UNEX a.s..

Investorem je Ředitelství silnic a dálnic Ostrava, výstavba je financována ze

státních prostředků na dopravní infrastrukturu, část poskytla Evropská unie

prostřednictvím fondů programu Phare. Celkové náklady by měly činit

80.000.000,- Kč.

Technické parametry: délka přemostění činí 87 m, vlastní délka mostu

126 m, šířka mezi zábradlími 12,5 m, výška 8,8 m, šikmost mostu - levá,

35,37°. Most je při napojení přes řeku šikmý vůči silnici. Celá mostovka je

zavěšena na obloucích, které jsou sklopeny k sobě. Toto řešení je také

unikátní. Na mostu jsou proto některé uzly výrobně složité. Z hlediska mon-

táže je nejnáročnější sklopení oblouků a posunutí vůči sobě o 28 m. Při

montáži se tvar oblouků nedal běžnými prostředky zaměřit. Zaměření mu-

sel provést geometr pomocí tzv. totální stanice (nejen na míru, ale i vzdále-

nost). Jako materiál konstrukce použil UNEX a.s. velmi kvalitní ocel S 355

NL, dodanou finskou firmou Rautanuukki. Výroba konstrukce trvala 8 mě-

síců, na místě započali montéři UNEXu s pracemi v prosinci 2000.

Sestavení konstrukce na staveništi. Nová ocelová konstrukce byla sesta-

vována na předpolí mostu na místě budoucí komunikace. Po sestavení,

svaření a ukončení antikorozní ochrany byl most z předpolí zavezen v po-

délném směru na zavážecí dráze do otvoru nad řekou a ustaven na ložiska.

Sestavení mostovky se provádělo po shodném roštu jako dílenská sesta-

va. Po sestavení, svaření a provedení požadovaných kontrol bylo provede-

no zaměření mostovky. Na základě těchto výsledků pokračovala montáž

oblouků. Oblouk mostu byl rozdělen na pět dílců. Jednotlivé dílce byly

pomocí jeřábu ustaveny na podpěry. Podpěry se skládají z věží MTP 100.

Na věži je umístěna speciální hlava umožňující výškovou a stranovou rekti-

fikaci. Uložení dílce na hlavu umožňuje požadovaný sklon obloukového

nosníku. Mezi oblouk a dolní pas jsou vkládány diagonály. Styky oblouku,

diagonál a dolního pasu jsou svařeny. Po kompletním svaření ocelové kon-

strukce mostu byly uvolněny podpěry, dokončeny antikorozní úpravy a

most byl zavezen do otvoru nad řeku.

Z historie mostu. Původní obloukový železný most přes řeku Bečvu byl

postaven v roce 1903, vážil 2 500 q a stál tehdejších 80.000,- K. Stojí sice

na katastrálním území Tovačova, avšak necelý 1 kilometr od obce Troub-

ky.

Během druhé světové války byl poškozen, ale po nezbytné opravě slou-

žil dopravě spolehlivě až do dnešních dnů. povodeň v roce 1997 na něj

však měla destruktivní vliv. I když o výstavbě nového mostu se začalo mlu-

vit již dříve, živelná pohroma posunula dobu, kdy měl být nový most vybu-

dován.

Komentář Radka Brázdy, místostarosty obce Troubky. „Nový most zce-

la jistě zlepší přepravu přes řeku Bečvu, ale v obci jsou rovněž obavy, že

dopravní zatížení obce se výrazně zvýší a s tím bude spojen větší počet

nehod a dalších problémů. Jinak ovšem stavbu nového mostu vítáme“.
Z tiskové zprávy Obecního úřadu Troubky

LIKVIDACE ZBYTKŮ UHYNULÝCH ZVÍŘAT V KŘENOVICÍCH

Počátkem června letošního roku byl ohlášen nález ohořelých zbytků

krávy v katastru Křenovic. Mimo to se v okolí našla také spousta ohoře-

lých veterinárních lahviček, zbytky dojícího zařízení apod.. V těsné blíz-

kosti se nachází silážní jáma, o niž je pečováno tak, že hrozí průsaky do

povrchových vod při větším dešti. Další pátrání po případném znečiště-

ní pak přineslo další „objev“. V areálu farmy v Křenovicích byly ve vod-

ní nádrži nalezeny igelitové pytle plné zbytků domácích zvířat, které

sem pravděpodobně již delší dobu někdo ukládal. Co takováto skládka

mohla způsobit se můžeme jen domnívat. Každopádně znamenala vel-

ké ohrožení spodních vod a potenciální riziko infekce, ať pro zvířata

nebo lidi. Likvidaci této skládky provedla za asistence Policie ČR speci-

ální jednotka hasičů a Okresní veterinární správa Přerov. Při akci asis-

tovali i dobrovolní hasiči z Kojetína. Jelikož se nenašel nikdo, kdo sem

tyto odpady ukládal, celou akci musí zaplatit ze svého rozpočtu obec

Křenovice. Na přiložené fotografii je zachycena likvidace zbytků zvířat

pracovníky veterinární správy a hasiči.
Ing. J. Šírek
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Divočák od Doubravního mostu - 1.část

Jednoho pěkného letního dne

jsem se opět vydal na večerní čeka-

nou na srnce. K ní jsem si vybral

Doubravy, vzdálený úsek společen-

ství honitby, kterou má naše Mysli-

vecká společnost „Háj“ v Křenovi-

cích pronajatou od Honebního spo-

lečenstva Křenovice-Stříbrnice. Je

zde mírně zvlněný terén s poli, dvě-

ma blízkými, převážně listnatými,

samostatnými lesními celky vzdále-

nými od sebe vzdušnou čarou nece-

lý kilometr a několika remízky a re-

mízy, které na ně navazují. Nachází

se zde také společné rozhraní naše-

ho okresu Přerov se sousedními

okresy Kroměříž a Prostějov.

V této části honitby, poblíž Doub-

ravního mostu, je kromě jiných

i nevysoký žebříkový posed, je umís-

těný na olši, na okraji několikahek-

tarového souvislého listnáčového re-

mízu, zvaného Potoky. Začíná ně-

kolik set metrů ještě před tímto mos-

tem, přibližně mezi oběma již zmí-

něnými lesními celky a pokračuje

pak i za ním až na pokraj mých rod-

ných Křenovic. Dříve byl tento re-

míz majiteli pravidelně obhospoda-

řován a udržován, dnes však je dost

zanedbaný a místy dokonce i téměř

neprostupný. Kdeže jsou ty časy,

kdy hony na drobnou zvěř, zejména

bažanty v Potokách, byly proslave-

né v celém okolí a lákaly lovecké

hosty z široka daleka! Remízem po

celé jeho délce meandrovitě proté-

ká potok Vlčídolka. Za Křenovice-

mi ústí do říčky, podle níž má naše

Haná - země požehnaná - své po-

jmenování. Vlčídolka se ponejvíce

jeví jako líná a nevinná. Při déletr-

vajících letních vedrech bývá místy

často i úplně vyschlá. Stačí však jed-

na pořádná letní bouřka nebo déle-

trvající deštivé počasí a z milé Vlčí-

dolky se stane dravý živel, který pak

v Křenovicích zpravidla natropí po-

řádnou spoušť.

Betonový Doubravní most je, lépe

řečeno byl, jediným přemostěním.

Sloužil hlavně v dobách koňských a

kravských potahů, zemědělcům

z Křenovic a ze sousedních Stříbr-

nic k obdělávání vzdálených, za po-

tokem se nacházejících, polností na

Doubravách. Po založení JZD už

mostu tolik třeba nebylo, nikdo se

o něj příliš nestaral, zub času na něm

hlodal, most pomalu a jistě chátral,

až se před časem téměř celý úplně

propadl. Zbylo z něj už jen pouhé

torzo, po kterém dva lidé vedle sebe

nepřejdou. Dnes po něm už jen sem

tam projde nějaký myslivec, houbař

či výletník.

Sedí-li myslivec na posedu, má na

rozdíl od šoulačky kolem sebe stále

totéž zorné pole. Pokud se neděje

nic tak zajímavého, co by trvale

upoutávalo jeho pozornost, často

pak se nelze ubránit tomu, aby se

na mysl nezačaly vkrádat různé myš-

lenky mnohdy ne právě příjemné.

Při šoulačce, kdy se zorné pole ne-

ustále mění, se to obvykle tak často

nestává. Přepadnou-li mě při čeka-

né někdy takovéto chmurné myšlen-

ky a nemíním-li šoulat, snažím se je

zahnat obvykle tím, že si v paměti

vybavuji myslivecké příběhy a zážit-

ky, které jsou s dotyčným místem

spojené. A právě na tomto „olšo-

vém“ posedu, poblíž Doubravního

mostu, jsem zažil jednu takovou lo-

veckou příhodu, kvůli jejíž humor-

né předehře a hlavně pak dohře

jsem se po delším přemýšlení na-

konec přece jen odhodlal k tomu,

abych se ji pro obveselení a dobrou

náladu pokusil vylíčit.

Tenkrát již brzy navečer jsem po-

dél Potoka, krajem lánu ječmene

došel k tomuto „olšovému“ posedu,

který jsme sem před nějakou dobou

na můj popud s členem naší MS

Jendou přemístili z jiné části honit-

by, k ne zrovna velké radosti naše-

ho mysliveckého „hajného“ Jaryna.

V tom roce jsem na něm naposled

seděl někdy na jaře. S jistým potě-

šením jsem konstatoval, že k němu

nevede žádný, ani trochu znatelný,

„ochoz“, že tudíž k němu asi dlou-

ho nikdo jiný nezavítal. Už s pod-

statně menším nadšením jsem byl

donucen konstatovat, že pokud se

na něj budu chtít dostat, budu se

muset nějakých pár metrů chtě ne-

chtě „přebrodit“ přes pořádně

vzrostlé kopřivy. Byly tak husté a

vysoké, že při pohledu ze země by

v nich nebylo vidět ani leckterého

urostlého basketbalistu či volejbalis-

tu. Kdybych si to nepamatoval

z dětství, vzpíral bych se uvěřit, že

jsme před vznikem JZD právě

v těchto místech mívali malou louč-

ku, z níž jsme sklízeli našim dvěma

kravkám tahounkám a jejich telát-

kům vždy náramně chutnající jem-

né voňavé seno. Dnes, po mnoha

letech, notně popálen od kopřiv,

jsem se k posedu doslova pro-

dral.Vylezl jsem na něj, nabil, zajis-

til kulovnici a pověsil i batoh na ob-

vyklá místa Šťastně jsem se usadil

a dychtivě očekával pěkný letní ve-

čer, plný bohatých mysliveckých zá-

žitků.

Večer jako takový se skutečně vy-

dařil. Jenže co to bylo platné, když

proti všemu očekávání kromě ně-

kolika zajíců, holubů hřivnáčů a di-

vokých hrdliček, nějaké to káně a

samce motáka pochopa jsem za

celý večer už neviděl ani „chlup“,

ani „brko“. Večerní soumrak již val-

ně pokročil, když jsem se poněkud

rozmrzele rozhodl sbalit si svá „fid-

látka“ a odebrat se do „kanafasu“.

Již jsem sahal po kulovnici, abych ji

před sestupem z posedu vybil, když

v tom jsem postřehl, jak z rohu lesa,

vzdáleného asi kilometr vyběhlo cosi

většího, tmavého a namířilo si to

přes lán dozrávajícího ječmene pří-

mo ke mně. Jediným, čím jsem si

byl při prvém pohledu přes pozo-

rovací dalekohled celkem jist bylo,

že srnčí to rozhodně není. Zda se

to ke mně rychle blíží divočák, ně-

jaké statné toulavé či pytlačící psis-

ko nebo něco jiného, se však spo-

lehlivě určit nedalo. Jelikož jsem

tedy hned nevěděl oč jde, resp. co

asi mohu očekávat, poněkud jsem

znervózněl. Obě ruce se mně třásly

tak, že jsem musel lokty opřít o ko-

lena, aby mně dalekohled byl i na-

dále co platný. Na posedu totiž není

žádná opěrka. Pohyb tohoto zatím

stále neznámého tvora začal na mě

působit tísnivým ba strašidelným

dojmem, umocňovaným ještě tím,

jak se ke mně neúprosně a nemilo-

srdně s téměř strojovou přesností

přibližoval. S něčím takovým jsem

se dosud nesetkal. Ač nejsem žád-

ný strašpytel, jednu chvíli ve mně i

hrklo jako ve starých hodinách, zda

si to už pro mě, nešťastného hříšní-

ka, nepřichází v takovéto podobě

sám rohatý. Nemít dalekohled za-

věšený na krku, určitě by mně v tu

chvíli vypadl z rukou a skončil pod

posedem někde v oněch nadmíru

bujných kopřivách.

Teprve asi v polovině vzdálenosti

mezi lesem a posedem vyklubal se

z toho, k mé opravdové úlevě, klu-

sající divočák. Podle všeho nepo-

chybně lončák-kňourek. Okamžitě

mně bylo jasné, co zamýšlí. Smě-

řoval k nevelké mokřině v ječmen-

ném poli nacházející se hned vedle

remízu a vzdálené přede mnou asi

50 metrů šikmo vlevo. Divočáci ji

občas navštěvují a používají jako

kaliště.

Po tomto zjištění jsem se záhy

uklidnil a než divočák překonal zby-

tek vzdálenosti k mokřině, stačil

jsem se párkrát zhluboka nadech-

nout a vydechnout, podepřít kulov-

nici loktem levé ruky o koleno a sle-

dovat ho už jen v záměrném dale-

kohledu. To už jsem se také poma-

lu cítil být „pánem situace“, ačkoliv

ještě před malou chvílí tomu bylo

právě naopak. Nyní nezbývalo, než

jen v klidu a beze spěchu, s odjiště-

nou kulovnicí čekat na vhodný oka-

mžik, abych se mu dostal „na ko-

bylku“ za to, že si mě, „starého

mazáka“, dovolil tak vyděsit. Navět-

řit mě v žádném případě nemohl,

šlo tedy prakticky jen o to, abych si

nakonec snad zbytečně nezradil

něčím, co by jeho velmi citlivému

sluchu mohlo být podezřelé. Even-

tuální úspěšnou ranou jsem si byl

na danou vzdálenost natolik jist, že

jsem se rozhodl napínáček ani ne-

použít. Mám v tomto směru s divo-

čáky už také své určité zkušenosti.

I když jsem jich na rozdíl od srnčí-

ho neulovil tolik, mám na svém kon-

tě nejeden, povětšině vítězný sou-

boj svedený s těmito černými rytíři.

Mezitím divočák dorazil k mokři-

ně a na jejím okraji se zastavil a jis-

til. Stál však proti mně zepředu na

ostro. Rána na něj by byla za dané

situace riskantní, a tak nezbylo než

počkat, jestli se nepostaví lépe. Vzá-

pětí mně pomohla nečekaně šťast-

ná náhoda. V Potokách šikmo vpra-

vo přede mnou někde u Doubrav-

ského mostu se ozval slabý lomoz,

divočák se ihned celý natočil a po-

čal jistit k tomuto místu. Stál nyní

tak, že jsem mu v záměrném dale-

kohledu docela dobře viděl pravou

komoru, byť trochu šikmo zezadu.

To byl okamžik, na který jsem če-

kal a nemohl si dovolit promeškat.

Divočák mohl sice nakonec zůstat,

ale zrovna tak mohl být vzápětí ten

tam.

Po ráně divočák okamžitě vyrazil

jako blesk od mokřiny do Potok

směrem k Doubravskému mostu.

Na okraji remízu ve skupině planých

trnek, které mu stály přímo v cestě,

to po jeho nárazu silně zapraskalo,

poté to ještě slabě zašustilo a pak

už bylo jen ničím nerušené ticho.

Dobré znamení. Rána i tentokráte

rozhodně „sedla“, divočák určitě ne-

bude daleko a nepochybně již i svůj

„testament podepsal“. S chutí jsem

si zapálil cigaretu a než jsem ji po-

malu dokouřil, byla již úplná tma.

Ztemnělé Doubravy se ponořily do

teplé letní noci a dokonce se mně

i zazdálo, že nesčetné hvězdičky na

nočním nebi na mě začínají vesele

mrkat.
Konec první části.

MVDr. Jiří Malý
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Otázka: „Jak budete v letošním roce trávit dovolenou?“

Anketa pro občany

1. Budu pracovat, mám

novou práci.

2. Nijak, budu hlídat vnoučata.

3. Jedeme do Francie.

4. Nevím, asi pojedeme na Sloven-

sko.

5. Já už mám dovolenou částečně za

sebou, byla jsem v Chorvatsku.

6. Dovolenou letos trávit nebudu, jedu

pracovně do Německa.

7. My jedeme do Chorvatska.

8. Asi doma, protože nám nic jiného

nezbývá, akorát zajedeme na chatu.

9. Chorvatsko.

10. Za týden odjíždíme na Bystřičku,

na týden na chatu a to bude tak všech-

no.

12. Doma. Nikam nejedeme, nemáme

peníze.

13. Jedeme na dovolenou a potom něja-

ká brigáda.

14. Já nevím, asi někam s kamarády.

15. Pracovně, brigádně.

16. Chci dodělat autoškolu, to potřebuji.

Na dovolenou se nechystám, spíš nějaká

brigáda.

11. Já doma a manžel jede na vodu.

Mám čtyřměsíční mimino, nemůžu ni-

kam jet a zůstanu doma.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

DEN DĚTÍ NA NAŠÍ ŠKOLE - 1. ČERVNA 2001
Letošní Den dětí byl připraven naším Dětským parlamentem pro všech-

ny žáky z I. stupně. Do organizace a zajišťování všech potřebných zále-

žitostí se zapojilo celkem 93 dobrovolníků ze šestých, osmých a devá-

tých tříd.

V pátek 1. června 2001 byl

slavnostně zahájen den plný zá-

bavy a hrátek. Od rána se orga-

nizátoři snažili co nejlépe připra-

vit celkem osm stanovišť plných

zajímavých atrakcí a zkoušek do-

vednosti a šikovnosti (původní

návrhy jednotlivých atrakcí vytvo-

řili „šesťáci“). Vzhledem k počasí

byla celá akce přesunuta do pro-

stor školy.

Tělocvična, učebna informatiky i některé třídy ve druhém patře ožily

ruchem a děti se postupně ve skupinách přesouvaly z jedné místnosti do

druhé a předváděly své umění.

Mohly si vyzkoušet jak dovedou ovládat míče všeho druhu, kruhy malé

i velké, šikovnost svých rukou, postřeh, ohebnost těla i končetin.

U počítače si vyzkoušely postřeh a logické myšlení, v tělocvičně rych-

lost a obratnost. Starší kamarádi na místech instruktorů a rozhodčích se

měli co obracet. Celou akci doprovázela příjemná hudební kulisa. Kaž-

dého účastníka dětského dne čekala na závěr drobná odměna. Většinu

nákladů na zajištění jsme hradili z výtěžku sběrových akcí v tomto škol-

ním roce.

Chtěli bychom touto cestou

poděkovat za pomoc i všem

sponzorům, kteří se zapojili

příspěvkem na odměny pro

naše děti.

Děkujeme všem organizáto-

rům a příznivcům za pomoc

a zajištění zajímavé a poutavé

akce. Příští rok bude Den dětí

jistě ještě lepší než ten letoš-

ní. Z. Šípek

Zdeněk Panáček

JAK TO VIDÍM JÁ...
V lednu 2001 vyhlásilo Ministerstvo vnitra

ČR soutěž „Jak to vidím já“. Záštitu nad ce-

lým projektem převzal pan ministr Mgr. Sta-

nislav Gross.

Jednotlivá témata se zaměřovala na drogo-

vou problematiku a na jevy ohrožující bezpeč-

nost a zdraví dětí.

Žáci naší školy (ZŠ n. Míru Kojetín) se zú-

častnili tří z pěti témat. Nejlepší práce dětí

1.stupně jsem po dobu čtyř měsíců zasílala do

Prahy. Měla jsem velkou radost, když se žák

5.A třídy Zdeněk Panáček umístil. Za odmě-

nu byl spolu s ostatními spolužáky a tř. paní učitelkou Mgr.Evou Šestá-

kovou pozván na slavnostní vyhlášení cen do Prahy.

Čtvrtek 16.června 2001 byl pro všechny velkým zážitkem Některé

děti byli v Praze poprvé a na vlastní oči viděli Hradčany, Orloj, Karlův

most a jiné památky. Navštívili jsme také Obecní dům, kde se konala

výstava všech vítězných děl. Mnohé práce se nám velmi líbili, ale samo-

zřejmě - ta Zdeňkova - nejvíce.

Předávání cen proběhlo v divadle Pyramida a bylo zpestřené krásný-

mi písničkami z muzikálu Pomáda. Ceny předával osobně pan ministr

Gross a Zdeněk se umístil z 8000 tisíc zúčastněných dětí na krásném 8.

místě! Gratulujeme. Celou akci přenášela televizní stanice Nova a závě-

5.B ZŠ nám. Míru byla na pozvání pana ministra Stanislava Grose v Praze.

rečnou tečku za celým pořadem udělalo pohoštění od firmy Mc Do-

nalds.

Domů jsme přijeli unaveni z dlouhé cesty vlakem, ale plni dojmu

a zážitků. Už teď se těšíme a příští rok se zúčastníme.
Mgr. Renata Pěchová

VOLBA POVOLÁNÍ A VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ - VÝSLED-
KY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Ve školním roce 2000/2001 vychází na ZŠ náměstí Míru v Kojetíně

celkem 50 žáků (19 chlapců a 31 dívka).

Na střední školy byli přijati celkem 24 žáci (z toho 18 dívek), do

4 - letých maturitních oborů 2 žáci (z toho 2 dívky), do tříletých oborů

21 žák (z toho 9 dívek), do dvouletých uč. oborů 2 žáci (z toho 2 dívky),

pokračovat bude 10. rokem 1 chlapec.

Vycházející žáci navštívili na podzim „Burzu škol“, besedovali s nábo-

rovými pracovníky a zúčastnili se dnů otevřených dveří na různých ško-

lách.

Z nabídky OPPP v Přerově jsme využili možnosti spolupráce s psy-

choložkou PhDr. D. Ulrichovou, která pravidelně jednou měsíčně na-

vštěvovala naší školu a byla k dispozici žákům, učitelům i rodičům.

Vzhledem k tomu, že přibývá žáků se specifickými poruchami učení

a LDM (celkem 35 integrovaných žáků), pracují s těmito žáky vyškolení

pedagogové v kroužcích určených pro nápravu těchto poruch (celkem

5 kroužků).
Výchovná poradkyně Mgr. D. Smutková

ZPRÁVA O SBĚRU ODPADOVÝCH HMOT 2000 - 2001
Velmi úspěšné byly děti ZŠ nám. Míru ve sběrové soutěži. Získané

peníze byly předány SRPŠ a využity k odměnám pro žáky za nejrůznější

soutěže, k příspěvkům na lyžařský výcvik a školu v přírodě, k nákupu

sportovního náčiní a dalším potřebám případně na zajištění akcí jako je

Den dětí.

Sběry Papír Železo
00/01 I. II. I. II.

IX.00 2720 1756

XII.00 5704 2025 1739,5 708,5

III.01 3600

IV.0 2967 1378

Souhrn 14991 5159 1739,5 708,5
Celkem 20150 - papír

2448 - železo

Mgr. Eva Šestáková
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Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha

ZAJÍMAVÉ ZÁŽITKY Z PRAHY
Dne 6. června 2001 se uskutečnil zájezd do

Prahy, který pro své žáky organizovala Základ-

ní škola Svatopluka Čecha ve spolupráci s pa-

nem poslancem Ing. Hönigem, který zastupuje

Kojetínsko jako poslanec ČSSD.

Nejprve jsme se podívali do Poslanecké sně-

movny ČR, v níž jsme si prohlédli nejstarší do-

kumenty a památky vážící se k práci našich

parlamentů. Zaujal nás Sněmovní sál, kde prá-

vě probíhalo zasedání rozpočtového výboru,

jemuž předsedal pan poslanec Vlastimil Tlustý

s asistencí poslance Ivana Pilipa. Celá budova

je krásně opravená a vkusně vybavena. Posla-

necká sněmovna zde má dobré podmínky pro

svou práci.

Díky panu  Hönigovi jsme se ještě podívali

do Lidového domu, sídla ČSSD. Prošli jsme

kancelář pana poslance i zasedací místnosti. Do-

konce jsme měli možnost vyfotit se na místech,

kde při svých jednáních sedávají členové vlády.

Celý Lidový dům je překrásnou kulturní památ-

kou. Ve zbylém čase jsme se odebrali na kratší

procházku centrem Prahy. Karlům most zněl

hlasy umělců nabízejících svá dílka a cizinců,

kteří obdivovali tento skvost. Na Staroměstském

náměstí jsme viděli orloj a mnoho překrásných

starých domů. Na Václavském náměstí jsme si

společně prohlédli sochu svatého Václava. His-

torické centrum Prahy se všem žákům velice

líbilo a trochu nás mrzelo, když jsme se museli

odebrat k autobusu, který nás odvezl zpět do

Kojetína. Zájezd se vydařil. Když bude naše

škola tak hodná a uspořádá další zajímavé vý-

lety, rádi se jich opět zúčastníme.

Beáta Koutná, žákyně 8.B třídy
Ředitelství ZŠ, ul.Sv.Čecha Kojetín děkuje

všem, kteří nám pomohli při stěhování školy.
Mgr.Olga Odehnalová, ředitelka školy

Zvláštní škola Kojetín

ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ ŠKOLNÍ DO-
CHÁZKY

Prvořadým úkolem zvláštní školy je připravit

žáky tak, aby se již v průběhu školní docházky

profilovaly jejich zájmy o určitý učební obor.

Není to ovšem záležitost krátkodobá, kterou

bychom se zabývali ve vyšších ročnících, ale

příprava na volbu povolání začíná již u těch

nejmenších dětí. Musíme u nich vzbudit pocit

sebedůvěry, která bývá často po předcházejí-

cích opakovaných neúspěších oslabena, musí-

me se snažit umožnit dětem zažít každý den

alespoň malý úspěch a v průběhu vyučovacího

procesu poznat, ve které profesi by dítě mohlo

být úspěšné. Neboť třídní učitelé bývají dětem

nejčastěji poradci při rozhodování o tom, „co

bude dál“.

Za velký úspěch považujeme to, že téměř

všichni naši žáci ukončují školní docházku

v 9.ročníku. Daří se nám vysvětlit rodičům i dě-

tem důležitost úplného základního vzdělání pro

jejich další život. Deváťáci mají možnost vybí-

rat si z většího množství učební oborů a uspět

v přijímacím řízení do těch, o které je větší zá-

jem. V průběhu školního roku pořádáme ex-

kurze do učilišť a  besedy s pedagogy jednotli-

vých pracovišť i našimi bývalými žáky, kteří je

navštěvují. Děti tak dostávají informace ze dvou

stran o tom, jak probíhá výuka i praxe v kaž-

dém z učilišť, o které je mezi našimi žáky zá-

jem.

V letošním školním roce se všichni naši vy-

cházející žáci úspěšně umístili v těch oborech,

do kterých se přihlásili. Dva z našich žáků do-

konce využili možnosti přihlásit se na SOU

a jsme velmi rádi, že byli oba přijati.

Takový závěr školního roku je velkým mo-

rálním oceněním nelehké práce všech peda-

gogických pracovníků naší školy.
Mgr.Blanka Kaštilová, vých.poradce ZvŠ Kojetín

I ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU SE NÁM
VYDAŘIL

Poslední týdny letošního školního roku jsme sklí-

zeli ovoce naší celoroční nelehké práce. A to ne-

jen na poli sportovním, ale i na vědomostní olym-

piádě zvláštních škol okresu Přerov v matematice

a v jazyce českém. Dokázali jsme opakovaně, že

v naší škole se nejen výborně sportuje, ale nemé-

ně výbornou práci odvádějí všichni vyučující při

každodenní mravenčí práci ve třídách. Výsledkem

toho bylo 11 diplomů od 18 startují-

cích.Bezkonkurenčně nejlepší jsme byli v jazyce

českém, kde jsme získali čtyři 1.místa, jedno dru-

hé a jedno třetí. V matematice pak jedno druhé

a čtyři III. místa. Umístili se : J.Čipčala, P.Oláhová,

J.Krátký, H.Vitoslavská, J.Kyselák, D.Šacha,

O.Žiga, I.Spálovský, P.Spodný a P.Blažková.

Neméně úspěšní jsme byli i na poli sportovním.

Obsadili jsme: 1. místo v I.ročníku „O putovního

Felixe“ v přehazované, pořádaném 1.června na

oslavu Dne dětí. Vyhlašovatelem byl Žákovský par-

lament Gymnázia Kojetín. Vítězné družstvo hrálo

ve složení : K.Bosáková, P.Blažková, P.Ondičová,

J.Kyselák, P.Skopal a P.Zavadil. 1.místo v „Tur-

naji naděje“ ve stplním tenisu, pořádaném Nadějí

Zlín. Vítězem se stal P.Skopal. Ale i druhé a třetí

místo získali naši chlapci - D.Šacha a V.Prázdný.

Vítězstvím v okresním i oblastním kole v lehké at-

letice postoupil  do celostátního kola R.Červeňák.

Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za

vzornou reprezentaci školy.
Mgr.Alena Dufková

Provádíme kompletní renovace rekonstrukce bytových jader spe-
ciální technologií NEBOURÁME- není potřeba stavební povole-
ní.Z umakartové koupelny a WC vám uděláme zařízení, které
nepoznáte.Od dlažby přes výměnu vany a všeho co si přejete
cca do 5 dnů hotovo bez vyřazení sociálního zařízení z provo-
zu.Na stěny jádra celoplošně lepíme speciální obkladové mate-
riály ABITIBI, dovážené z USA ve formě obkladaček (různého
výběru) nebo i v jiné formě(vzorník dovezeme).

!Zavolejte - přijedeme!
Po 18.00 hodině: (0604/974579, 068/5232967, 068/5426580)

FA ERKO OLOMOUCFA ERKO OLOMOUC
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Gymnázium Kojetín... KOJETíN

SETKÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ KOJETÍNSKÝCH
ŠKOL S MÍSTOSTAROSTOU ING. ŠÍRKEM
Ve středu 13.6.2001 se žákovské parlamenty ze ZŠ nám.Míru, ZŠ

Sv.Čecha a Gymnázia Kojetín sešly na diskusi s místostarostou Ing.

Šírkem, která se konala v obřadní síni městské radnice. Probrali jsme

zde spolupráci parlamentů s Městem Kojetín a hovořili o událostech

končícího školního roku. Studenti byli během diskuse aktivní, pan mís-

tostarosta obdivoval vyspělost dotazů a vyjádřil přání, abychom se na

radnici setkali i příští rok.

Témata rozhovorů:
1. Oprava židovského hřbitova - hřbitov patří Židovské obci Ostrava.

Podle ní hřbitov patří těm, kteří jsou na něm pohřbení, a nedovolí

jeho opravu.

2. Oprava židovské synagogy - před dvěma lety byla zpevněna, pro-

tože se začala rozjíždět, církev žádá o dotaci na opravu fasády. Město

Kojetín upraví okolní komunikaci a přilehlý parčík.

3. Oprava Okresního domu - dojde k celkové rekonstrukci interiérů a

exteriérů, do přízemí se místo jídelny nastěhuje kojetínské muze-

um, sál v patře se bude moci používat i na promítání filmů, opraví

se prostory knihovny, ve dvoře vznikne příjemné posezení. Bude

tam i místo pro občasné venkovní koncerty.

4. Koupě a oprava Pivovaru - město schválilo odkoupení chátrajícího

Pivovaru asi za 3 mil.Kč. Vzhledem k nákladnosti opravy celé bu-

dovy je možné, že město objekt časem prodá serióznímu kupci.

Pokud se najde seriózní kupec, je možné, že mu tento objekt bude

nabídnut.

5. Vznik azylového domu - objekt je určen pro svobodné matky s

dětmi, nachází se v Kroměřížské ulici v budově bývalých jeslí.

6. Přestavba sladovny - město chce opravit budovu bývalé sladovny a

vybudovat v ní přes třicet bytových jednotek.

7. Výstavba hřiště u nové budovy GK - po dohodě s řediteli místních

škol se asi ustaví správce objektu a dohodou se stanoví zpřístupnění

prostor hřiště ostatním školám.

8. Úprava prostoru před poliklinikou - vybuduje se zde veřejná rela-

xační oblast s U-rampou, horolezeckou stěnou, pískovištěm a la-

večkami, je zde plánována výsadba stromů.

9. Oprava budovy polikliniky - v suterénu byly opraveny prostory ur-

čené pro rehabilitaci, za poplatek je možno navštívit saunu, vířivou

vanu nebo solárium. Levou část budovy město prodalo RNDr. Hál-

kové a ta zde otevřela lékárnu. V přízemí je v pronájmu oční optik

p. Janoušek z Chropyně. V ostatních patrech budovy bylo vymě-

něno podlahové topení, které mohlo stářím prasknout a bylo na-

hrazeno radiátory. Opraveny byly i některé ordinace, došlo k opra-

vě zatékající střechy a úpravě vchodu do budovy.

FYZIKA
V letošním školním roce se děv-

čata sekundy a tercie zúčastnila

debrujárské soutěže „Věda hrou“.

Odměnou pro ně a naše gymnázi-

um byla „Debrujárská show“, dvou-

hodinový program debrujárských

pokusů předvedený panem Vojtě-

chem Ondruškem, vedoucím

Okresního klubu mladých debrujá-

rů při středisku Služeb školám

Uherské Hradiště.

Akce se uskutečni la 18.6.

2001 v učebně fyziky a pro žáky

primy, sekundy a tercie, kteří se

pokusů velmi aktivně účastnili,

byla obrovskou motivací pro dal-

ší studium fyziky.
Mgr.Jana Krejčířová

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STU-
DIU

V dubnu a květnu proběhlo na

Gymnáziu v Kojetíně přijímací ří-

zení žáků pátých a devátých tříd

ZŠ. Přijímací zkoušku do prvního

ročníku osmiletého studia vykona-

lo celkem 49 žáků, přijato bylo 30

žáků uchazečů. Na čtyřleté studi-

um se přihlásilo celkem 54 žáků,

přijato bylo 30. Zájem o studium

na našem gymnáziu je rok od roku

vyšší. Chtěli bychom však zpřístup-

nit vzdělání především žákům ko-

jetínských ZŠ, proto doporučuje-

me budoucím zájemcům, aby pro

vykonání přijímací zkoušky na na-

šem gymnáziu volili spíše první ter-

mín, kdy mají větší šanci na přije-

tí. V květnu se ke zkouškám do-

stavují žáci z Kroměříže, Přerova

a Prostějova a šance na přijetí jsou

menší, což se bohužel prokázalo

i v letošním roce.

MATURITA
V letošním školním roce matu-

rovalo na Gymnáziu v Kojetíně 30

žáků sedmiletého studia a 24 žáků

čtyřletého studia. Poprvé za dobu

existence gymnázia složili všichni

studenti maturitní zkoušku již v řád-

ném květnovém termínu. S vyzna-

menáním studium ukončilo 18

žáků sedmiletého a 4 žáci čtyřleté-

ho studia. Všem našim absolven-

tům přejeme úspěšné přijetí na

vysokou školu.

KOJETÍN, SVATOPLUKA ČE-
CHA 683

Na této adrese zahájí gym-

n á z i u m  š k o l n í  r o k  2 0 0 1 /

2002. V současné době pro-

bíhají v původní budově roz-

sáh lé  rekons t rukčn í  p ráce ,

které budou dokončeny v srp-

nu 2001. Sportovní areál by

gymnázium mělo dostavět do

konce letošního roku, ale ví-

ceúčelová hřiště budou moci

žáci gymnázia i ostatních ko-

jetínských škol využívat již od

září. Hřiště bude gymnázium

o d  z á ř í  2 0 0 1  p r o n a j í m a t

i ostatním zájemcům o spor-

tovní vyžití.
K. Švédová, ředitelka gymnázia

10. Stěhování školy Svat.Čecha z kláštera do prostor, které uvolní

GK.

11. Vybudování záchytných kotců pro toulavé psy v areálu Technis

Kojetín.

12. Záchrana odložených psů - ze střelnice bylo zachráněno pět ště-

ňat (zlatý retrívr, kolie, vlčáci apod.).Všichni tito psi našli druhý do-

mov.

13. Zlepšení otevírací doby pošty, její oprava - k opravě dochází už v

těchto dnech díky vstřícnosti pošty ČR.

14. Kriminalita v Kojetíně, činnost policie - máme trestnou činnost na

průměrné úrovni, ale i zde dochází k závažným trestným činnům.

Byli jsme seznámeni s prací městské policie a jejími zásahy.

15. Stavba dálnice - začne již v letošním roce, dálnice povede ve sva-

hu směrem od Mořic na Kroměříž, naše město bude mít vybudován

sjezd a termín dokončení je možné odhadnout asi na rok 2006-8.

16. Stavba cyklotras - městem vedou četné stezky pro cyklisty, letos

bude upravena cesta ve ,,špalíru“

17. Využití objektu bývalého kina - o pronájem prostor má zájem

hnutí Nesehnutí pod vedením Aleše Meduny. Chtějí ho využívat ke

své informační činnosti a ke koncertům jim blízké hudby. O proná-

jmu ale rozhodne až rada města.

18. Konání kojetínských hodů - letošní hody se uskuteční mezi 17. a

19. srpnem. Je zajištěn bohatý kulturní program. Nedělní dopoled-

ne bude patřit folklóru a tradicím, odpoledne bude mít zábavný ráz,

vystoupí mj. Věra Špinarová.

19. Vyčištění chropyňského lesa a špalíru - tuto akci každoročně po-

řádají Skauti na Den Země. Objevil se návrh, aby jim pomohli stu-

denti GK. Při této příležitosti by mohl být udělen den volna.

20. Oprava koupaliště v Kojetíně - došlo k opravě střech budov nále-

žících ke koupališti, naproti vchodu bylo zřízeno minigolfové hřiště.

21. Oprava komunikace vedoucí podél cukrovaru, lihovaru, velko-

skladu firmy Balmat, atd. - město usiluje o zpracování studie, která

by řešila rozšíření této cesty a její využití těžkou dopravou.

22. Odklonění ,,těžké“ dopravy - v kojetínských ulicích nejde vymys-

let jiné řešení projíždění kamionů, úlevu snad přinese již zmiňovaná

dálnice  a cesta kolem Ingstavu.

23. Jubilejní 10.ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů

2002 - díky jubileu by město chtělo pozvat ty nejlepší divadelní

soubory a snad i zahraniční účastníky.

24. Kontakt na nějaké gymnázium v naší republice nebo i na Sloven-

sku - Město se bude snažit vhodnou partnerskou školu najít.

25. Družba Kojetína s nějakým zahraničním městem - město Kojetín

dosud nemá družbu s žádným městem v  cizině.

Zapsala Hana Pavlíková, poslankyně Žákovského parlamentu GK
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Gymnázium Kojetín... KOJETíN

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ O PUTOVNÍHO FELIXE
Když jsme v listopadu loňského roku pořádali ve spolupráci se staros-

tou města Ing. M. Hauptem turnaj o Pohár 17.listopadu ve volejbale

smíšených družstev pro vyšší třídy gymnázií středomoravského regionu,

slíbili jsme nižším ročníkům, že ani ony nebudou ošizeny o sportovní

aktivity.  Plánovali jsme soutěž ve vybíjené, ale Základní škola Svatoplu-

ka Čecha nás předběhla, když zorganizovala turnaj O putovní pohár

starosty města Kojetína. Dali jsme hlavy dohromady a  pátrali po „no-

vém“ sportovním odvětví. Výsledkem bylo „znovuobjevení“ přehazova-

né. Heuréka! Poté následovala přípravná fáze - shánění sponzorů, výro-

ba Felixe apod. a pak ...

1.června u příležitosti Dne dětí se v hale SOUs Kojetín (náš záměr

„pokřtít“ nový sportovní areál Gymnázia Kojetín překazilo počasí) sešla

dvě smíšená družstva ZŠ nám. Míru, družstvo ZvŠ a dvě skupiny hráčů

z Gymnázia Kojetín. Systémem každý s každým jsme sehráli deset zápa-

sů, z nichž jako vítěz vzešlo družstvo Zvláštní školy Kojetín, které si tak

odneslo nejen fešáka Felixe, ale i dárkový koš určený pro vítěze turnaje.

Blahopřejeme!

Mrzí nás pouze neúčast ZŠ Sv. Čecha, turnaj mohl být jistě zajímavější

a mohl se stát místem setkání všech kojetínských škol. Doufáme, že příští

rok už budeme kompletní, Felix i atmosféra turnaje za to určitě stojí.

Rádi bychom na tomto místě ještě jednou poděkovali všem sponzo-

rům turnaje. Věcnými i finančními dary přispěli na ceny i občerstvení

pro hráče a rozhodčí. Žákovský parlament GK

SOUTĚŽE S MATEMATIKOU
S výsledky našich studentů v soutěžích a olympiádách, které proběhly do

března 2001, jsme vás seznámili již v minulých vydáních Kojetínského zpra-

vodaje.

Nyní Vám chceme touto cestou zprostředkovat krátkou informaci o vý-

sledcích školy v Okresním kole Pythagoriády a Matematické olympiády.

Pythagoriáda: kategorie 6.ročníků-3.místo Martin Juřen, 9.místo Ondřej

Vožda, kategorie 7.ročníků -nejlepší ze školy byl Jan Matuška na 10. místě.

Matematická olympiáda: kategorie Z7-2.místo Roman Petr, 4.místo Jan

Matuška, 6.místo Martin Režný, kategorie Z6-12.místo Jaroslav Chytil.
-mlč-

STUDENTI GYMNÁZIA KOJETÍN VE FRANKFURTU NAD MO-
HANEM

Ve dnech 13.-17.6. 2001 se již potřetí zúčastnilo 11 zástupců z řad

studentů  a 2 členové pedagogického sboru Gymnázia Kojetín jako po-

mocníci organizátorů (tzv. HELFER) Německého evangelického shromáž-

dění (DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENTAG), které se koná

každé dva roky v některé z německých metropolí. Tou letošní bylo hlavní

město spolkové země Hessensko - FRANKFURT nad MOHANEM.

První shromáždění se konalo roku 1949 v Hannoveru. Ačkoli v jeho

názvu stojí označení církevní, není Německá evangelická církev pořada-

telem této události. Od samého počátku je Kirchentag lidovým hnutím

„obyčejných „ křesťanů a nikoli církevních hodnostářů. Každý je vítán.

Kirchentag lze označit za fórum, jehož se účastní lidé různého původu

a přesvědčení, aby společně diskutovali a hledali řešení v náboženských,

společenských a politických otázkách dnešní doby. Takový záměr však

může získat na smysluplnosti pouze tehdy, má-li mezinárodní charakter.

Již každoročně je tedy shromáždění obohaceno přítomností zástupců

z celé Evropy,ale i z Afriky, Latinské Ameriky, Blízkého východu a Asie.

Program byl velmi pestrý, každý měl možnost zúčastnit se bohoslužeb,

čtení z Bible, přednášek, rozhovorů a diskuzí na rozmanitá témata

a vyjádřit tak svůj názor, své zkušenosti a pocity. Za všechny jmenujme

např. : Židé-Křesťané-Muslimové, Násilí se týká všech, Vzdělání v mezi-

národním kontextu, Migrace, Chudoba a nezaměstnanost, Lékařství

a etika,  Mýty 21.století - genové inženýrství atd.  Četné příspěvky byly

překládány do anglického a francouzského jazyka a na požádání i do

dalších jazyků. Rovněž tak byli k dispozici i osobní tlumočníci. Nechybě-

ly výstavy, koncerty, divadelní představení a programy pro mládež.

Shromáždění bylo soustředěno do několika center, ale slavilo se , dis-

kutovalo a zpívalo téměř na každé ulici. Naše skupina působila v tisko-

vém centru, měli jsme tedy možnost pohybovat se jako jedni z mála

mezi novináři. Hlavní náplní naší práce byla kontrola identifikačních

průkazů (což znamenalo zabránit spoustě zvědavců dostat se dovnitř)

a poskytnout novinářům potřebné informace a materiály související

s jejich prací.

Letošního shromáždění se zúčastnilo kolem 4 tisíc pomocníků , pře-

vážně z řad mládeže. Od ostatních účastníků byli k rozeznání díky šátkům,

které jsou jejich neodmyslitelnou součástí.Jejich úkolem bylo být každý

den s nadšením a vstřícností k dispozici (bez nároků na finanční ohodno-

cení, pouze za stravu a ubytování), po sté položenou otázku zodpovědět

přátelsky a s úsměvem, jednat vždy taktně a svou skromnou, byť důležitou

pomocí přispět k úspěšnému průběhu celého shromáždění.

Kirchentag ovšem nebyl pouze o práci. Volný čas jsme využili hlavně

k prohlídkám města, které nejen z dálky, ale i  pokud se vydáte přímo

do jeho ulic připomíná americký New York. K vidění byla spousta zají-

mavostí, od Goethova rodného domu, přes typické německé hrázděné

budovy a kostely, až po úchvatné mrakodrapy, jež jsou sídlem bank

a mezinárodních korporací.

Pro naše studenty byla účast na Německém evangelickém shromáž-

dění neoceniteným přínosem. Nejenže si mohli ověřit a zdokonalit své

cizojazyčné znalosti, navázat nová přátelství, ale především naučit se

chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní.
učitelky NJ a studenti

Setkání nejklepších žáků kojetínských
škol se starostou města
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MěDDM Kojetín informuje

MĚDDM KOJETÍN PŘIPRA-
VUJE V NOVÉM ŠKOL.ROCE
2001/02 TYTO ZÁJMOVÉ
KROUŽKY:

* Keramika

* Hanďák (s výtvarným a rukoděl-

ným zaměřením)

* Kvítko   (taneční)

* Sluníčko (dětský foklórní)

* Penelope (taneční)

* LUCKY WHILE (country tance)

* SO-LA-SI-DO    (sborový zpěv)

* Divadelní kroužek

* Fotografický

* Angličtina

* Němčina

* Klub správných holek

* Klubíčko (od předškol.věku, vše-

stranně zaměřený)

Tělovýchova a sport
* Gymnastika

* Košíková

* Míčové hry

* Stolní tenis

* Aerobic

* Odbíjená- dívky

„LÉTO S DOMEČKEM“

2.-4.7.2001 „KRÁSY MUŠOVSKÉHO JEZERA A OKOLÍ PÁ-
LAVY“

- turistika, cykloturistika na zapůjčených kolech

- návštěva bazénu s toboganem, jízda na koních, prohlídka his-

tor.mlýnu, soutěže, hry aj.

7.-14.7. 2001 „8 DNÍ PRO RADOST I UŽITEK“
-pokud rádi tvoříte, pojeďte s námi na Tesák.Čeká vás týden plný

zážitků, výroba z keramické hlíny, točení na hrnčířském kruhu, stavba

a výpal v přírodní peci, výroba ručního papíru a jiných výrobků z

přírodnin.

16.-28.7. 2001  TESÁK- CVIČNÁ LOUKA
Celotáborová hra „Knoflíková válka“

-sport, turistika, hry v přírodě, koupání, 2 celodenní výlety.

17.-29.8. 2001  MILENOV (ve spolupráci s PS)
Celotáborová hra „AKTA X“

 -všeobecně zaměřený (sport, turistika, hry v přírodě)

13.-17.8. 2001  Příměstský CYKLISTICKÝ TÁBOR
- za poznáním Kojetína a okolí,hry, soutěže aj.

- vlastní kolo a cyklistic. přilba podmínkou

20.-24.8. 2001 Příměstský tábor „ZÁZRAČNÁ SLUNEČNICE“
- toulky po historii Kojetína a okolí, hry, soutěže, celodenní výlet.

Přihlášky a bližší informace - MěDDM Kojetín,Masarykovo nám. 52,

752 01 Kojetín, telefon 0641/762498

MěDDM Kojetín
vyhlašuje

prázdninovou foto soutěž

„ZÁBAVNÉ FOTO
Z PRÁZDNIN“

 od 1.7 do 28.9, 2001

kategorie:

I. do 9 let, II. 10 - 14 let,

III. od 15 let

fotografie formátu 9x13

doprovodný text, jméno a

příjmení, adresa a věk

Přírodověda
* Rybáři

* Brontíci (ochránci přírody)

Technika
* Plast. modeláři

* Výpočetní technika

Další  činnost:
* Klub maminek

* Kurzy pro děti, mládež a dospě-

lé: výpočetní techniky keramic-

ké sebeobrana pro děti

* Letní i zimní tábory, víkendové akce

pro děti, mládež, rodiče a děti.

Vítězové soutěže plastikových modelářů

Den otevřených dveří na vojenském letišti v Prostějově 1.6.2001

„Ubráníš se?“ 29.5.2001

Hanou na kolech 23.5.2001



7-8/2001Kojetínský zpravodaj

- 17 -

Městská knihovna informuje
Z ČERVNOVÝCH AKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Jednou z akcí byly besedy pro první třídy základních škol s názvem „Čtvero

ročních období“. Linii besed tvořila známá pohádka „O dvanácti měsíčkách“.

Stejně jako se v pohádce střídala roční období podle přání Marušky, i my jsme

se u každého z nich zastavili, vzpomněli, kdy začíná, co je pro toto období

typické, co zvířátka, rostlinky, co děti - čím se mohou ve kterém období bavit,

co zajímavého o ročních období najdou v knihách. Děti vzpomínaly a písničku

střídala báseň, hádanka, rozpočitadlo - vždy ke konkrétnímu ročnímu období.

V závěru besedy každé dítě namalovalo obrázek - a to tak, aby z něj bylo

zřejmé, ke kterému ročnímu období se vztahuje.

Každý dětský projev byl odměněn bonbónkem, stejně jako nejhezčí obrázky,

ze kterých je v dětském oddělení utvořená nástěnka.

Již tradičně v polovině června proběhla v dětském oddělení tzv. knihovnická

mimina. Je to v tomto případě první seznámení s knihovnou a účastní se ho

postupně všechna předškolní oddělení kojetínských mateřských škol. Děti si

při něm zopakují zásady správného zacházení s knihou, poprvé se dovídají

o výhodách výpůjčního systému a o možnostech, které jim knihovna může

poskytnout, což je jim později - už jako školákům - neustále doplňováno při

pravidelných každoročních knihovnických lekcích.

Děti shlédly výstavku nových knih, odpovídajících jejich věku, prohlédly si

knihy s postavičkami, známými z večerníčků či dětských televizních seriálů.

Předvedly také své umění v podobě recitace či zpěvu a závěr - patřil pohádce.
Marie Ryšavá

Půjčovní doba knihovny v červenci a srpnu:
Oddělení pro dospělé čtenáře

úterý, čtvrtek 8 - 12      14 - 17 hod.
pátek 8 - 12 hod.

Dětské oddělení pondělí, středa    8 - 12   13 - 14.30 hod.

Poděkování
Knihovna děkuje p. Vladimíru Novotnému za knižní dary,

věnované Městské knihovně v Kojetíně.
Jedná se o tituly „Na shledanou Luciene“
(původní televizní inscenace V.Novotného)

„Vysílané rozhlasové hry Vladimíra Novotného“
Obě knihy je možno si v knihovně vypůjčit.

Vojtěch ŠTOLFA se narodil v roce

1921 v Kojetíně na Hané. Byl po-

sluchačem zakládajícího ročníku

Školy umění ve Zlíně, založené Ja-

nem Baťou, kde působili profesoři

Richard Wiesner, Jan Sládek, Albert

Kutal (1939 - 1945). Ve studiích

pokračoval na Vysoké škole umě-

leckoprůmyslové v Praze v letech

1945 - 1950 ( prof. Josef Kaplic-

ký). Od roku 1962 působil jako

umělecký šéf výpravy Státního di-

vadla v Brně, kde spoluutvářel zá-

kladní scénicko-výtvarný profil sou-

borů Státního divadla do roku

1986. Ve svých návrzích nezapřel

primérní malířské vidění, jeho zá-

kladní přístup je vždy rozhodnut

barevným výrazem a vyjádřením.

Tím obohatil mosaiku české scéno-

grafie o sensitivně jemný, v pro-

středcích ryze výtvarný přepis dra-

matické předlohy. Barevnost, kte-

rá souvisí i s jeho školením u Slád-

Vojtěch Štolfa

ka a Kaplického jej činí prvořadým

výtvarníkem české operní klasiky :

Smetanovy Prodané nevěsty s mo-

derním a přece tolik lidovým orna-

mentem, něžně melancholických

Dvou vdov nebo Dalibora, v němž

výtvarný návrh vychází z ducha vla-

dislavské gotiky. Dále vzpomeňme

Janáčkovy Výlety pana Broučka

s vtipně zvoleným symbolem nebo

Foerstrovu Jessiku, v níž kresba de-

tailu i jeho výsledné jevištní pojed-

nání nese charakteristický rys citli-

vého kreslíře a dekoratéra. Není to

jen česká klasika, které přinesla vý-

tvarnost Štolfova na scénu to nej-

poetičtější ztvárnění: Shakespearův

Romeo a Julie, Ibsenův Per Gynt,

v dekorativně symbolickém detailu

Boris Godunov či Delibesova Cop-

pélia. Soustředěním na symbolizu-

jící detail nebo samoznak předvá-

děného dramatu ( Dafnis a Chloe,

Královský hon na slunce, Hoffma-

novy povídky, Náměstek) přenáší

Štolfa do dramatické atmosféry, kde

dovede i architektonicky vybudovat

jevištní prostor. Štolfovým nejvlast-

nějším výrazem je křehkost a citli-

vost malíře, který i současnému

ztechnicizovanému divadlu dovedl

zachovat kouzlo

linií a barev.

Vedle scénogra-

fie se Vojtěch

Štolfa soustav-

ně věnuje kres-

bě, malbě a gra-

fice. Vytvořil

četné práce

společenského

charakteru: lep-

taná skla, vitrá-

že, užitou grafi-

ku, plakáty aj.

Je hluboce zau-

jat přírodou,

především kvě-

tinami a travami, jejichž podivuhod-

nou architekturu zachytil ve svých

kresbách. Básník Jan Skácel řekl o

malíři podstatné : „Pokud jde o kvě-

tiny, není Štolfa ani čínský ani Svo-

linský, pokouší se trhat sedmikrás-

ku po svém“.
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17.8.2001 - PÁTEK
17.00 hod. Výstava Vojtěch Štolfa - vernisáž (Okresní dům Ko-

jetín)
20.00 hod. DISCO SHOW (Stadion Morava)

18.8.2001 - SOBOTA
 9.00 hod. I. setkání akordeonistů (Sokolovna Kojetín)

10.00 hod. Koncert dechové hudby Fanynka-(Masarykovo
nám.)

10.00 hod. Den otevřených dveří k 50.výročí založení oddílu
kanoistiky - jízda lodí po Moravě - (Loděnice Koje-
tín)

18.00 hod. COUNTRY VEČER - (Loděnice Kojetín)
9.00 hod. Turnaj „Střední Moravy“ - odbíjená TJ Sokol (So-

kolská zahrada)
20.00 hod. Zábavný večer- hraje skupina MOPR (Sokolská za-

hrada)
18.00 hod. Mše svatá
10 - 17 hod. VÝSTAVA Vojtěch Štolfa (sál Okresního domu)

19.8.2001 - NEDĚLE
7.30 hod. Hodová mše svatá
9.00 hod. Jízda králů + průvod Hanáků (od Sokolovny Koje-

tín)
10.00-12.00 Vystoupení národopisných souborů (Masarykovo

nám. Kojetín)
12.00 hod. Setkání rodáků - ročník 1921
13.00-19.30 Koncert dechové hudba Věrovanka, vystoupení

mažoretek, rockového souboru ZUŠ Koje-
tín,Taneční vystoupení - Show live  M.Jackson, kon-
cert Věry Špinarové, Plastická akrobatická show Sa-
šido Midoši, Imitátor J.Schingler s partnerkou, kon-
cert Revival by Princess  Queen - Mercury, kon-
cert skupiny Mirage 2000 Kojetín

10 - 17 hod. Výstava  V. Štolfa (Okresní dům)
od 14.00 hod. Cimbálová muzika (Průjezd u Poláků)
od 14.00 hod. Dětské hry a soutěže (Park u ZŠ nám. Míru)

Kojetínské hody 2001

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
Vás srdečně zvou na Kojetínské hody,

které se konají ve dnech

17. - 19.srpna 2001.
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PROGRAM POPŮVSKÝCH HODOVÝCH OSLAV V ROCE 2001

STŘEDA 4. 7.
- Slavnostní zahájení oslav

- 18:00 Kopaná „Svobodní, Ženatí“
- V podvečer k tanci i poslechu country hudba

ČTVRTEK 5. 7.
- 14:00 Soutěž pro mladé hasiče

- O přestávce ukázka popůvské hasičské techniky
- 19:00 Kopaná „Ženy, Muži“

- V podvečer diskotéka nejen pro děti

PÁTEK 6. 7.
- 13:00 Putování pro děti v okolí Popůvek „Z pohádky do pohádky“
- Hodový improvizovaný program až do pozdního večera s hudbou

SOBOTA 7. 7.
- 09:00 Soutěž v požárním sportu

2 kategorie:
1. Muži Dle pravidel požárního sportu

2. Veteráni (nad 30 let) Požární útok s příjezdem
- 20:00 Hodová zábava „Karolína“

Vstupné 35 Kč Občerstvení víc jak zajištěno o zábavu není nouze.

NEDĚLE 8. 7.
- Pro ty co vydrželi je přichystané posezení s tichou umělou hudbou a příjemnou náladou u sklenky dobrého

moku.

Tyto informace jsou jen základní a slouží jako osnova. Všechny ostatní neplánované aktivity budou probíhat
v nefalšovaném popůvském improvizovaném a ničím nenapodobitelném stylu. Za hladký průběh hodových

oslav zodpovídá Sdružení Drobného Humoru Popůvky.

Obec Záříčí

Srdečně Vás zvu na slavnostní

ŽEHNÁNÍ
ZNAKU A PRAPORU OBCE ZÁŘÍČÍ

Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a
metropolitou moravským

Dne 6. července 2001
Začátek v 9.30 hod na návsi v Záříčí.

Jarmila Kajanovičová, starostka obce
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PŘIPRAVUJEME POZNÁVACÍ ZÁJEZD
DÁNSKO - ŠVÉDSKO

ve dnech 18. - 23.9.2001.

Cena zájezdu: 6.900,- Kč zahrnuje dopra-
vu autobusem OAZA,

3x ubytování, 3x snídani,
3x trajekt, průvodce.

Bližší informace a přihlášky: Městské kulturní
středisko Kojetín, tel.0641/762046

Městské kulturní středisko  Kojetín
vyhlašuje pro rok 2001/2002

tyto vzdělávací a praktické kurzy

Pracovní místo - SEKRETÁŘKA
- střední vzdělání
- jednoduché účetnictví
- částečná znalost anglického jazyka
- práce na PC
- příjemné vystupování

Jiří Kotouč - autoopravna, Přerovská 561, Kojetín,
tel: 0641/764086 nebo mobil: 0602/576821

Hardcore for the kids
Skupina mladých lidí z Kojetína, jež se Vám na plakátech představuje

pod hlavičkou „It’s a fair cop“ crew, se zabývá pořádáním koncertů. Minulý

měsíc pro Vás ve spolupráci s MěKS Kojetín připravila hned dvě akce.

Hardcore for the kids #2

10. června 2001- VALINA, FREExTOWN
Trojčlenná skupina VALINA z rakouského města Linz jela začátkem

června své koncertní turné po ČR. Jejich koncert u nás tak připadl na

neděli 10. června. Ještě před nimi však zahráli FREExTOWN z Přero-

va. Kluci hrají úderný hardcore/punk a za zmínku stojí, že se celá kape-

la hlásí k hnutí straight edge, jež má kořeny v hardcore muzice americ-

kých kapel osmdesátých let. Straight edge je pozitivní náhled na svět a

jeho nejviditelnějším znakem je život bez drog, jak legálních (tabákové

výrobky, alkohol), tak nelegálních.

Ihned po nich nastoupila VALINA a všechny přítomné strhla do víru své

emotivní show. Kluci čerpají vlivy nejen z hardcorové muziky, ale také

z poklidnějších vod rocku a instrumentální ekvilibristiky jazzu. Procítěný

mix toho všeho zanechal ještě dlouho úsměv na tvářích většiny spokoje-

ných návštěvníků.

Hardcore for the kids #3

22. června 2001 - FULL BLADDER, CRUCIFY YOURSELF,
MINDLOCK, SEE YOU IN HELL

Dvě holky, dva

kluci, rychlá mu-

zika. To jsou

FULL BLAD-

DER z Kojetína.

Jejich energické

vystoupení při-

mělo přihlížející

k pohybu. Nutno

uznat, že nebývá

zvykem, aby

ihned první ka-

pela dostala veš-

keré osazenstvo

do varu. Pro zpě-

váka z následují-

cí kapely mělo

toto křepčení fa-

tální následky

v podobě zraně-

ného kolena. Tak

nastoupili CRU-

CIFY YOUR-

SELF z Napaje-

del a okolí mírně

handicapováni,

ale nic to neubra-

lo na jejich bri-

lantním výkonu. Poté hrála další místní kapela MINDLOCK. Jeden

song střídá druhý a kapela nenechává nikoho vydechnout. Stejně

tak pokračují v započatém trendu i poslední SEE YOU IN HELL

z Brna.

Na každém z koncertů naleznete velké množství informačních letá-

ků s tematikou lidských a zvířecích práv, ochrany životního prostře-

dí. Samozřejmostí je také vegetariánské/veganské občerstvení. Kon-

certy jsou bene-

fiční pro místní

skupinu NEzávis-

lého Sociálně

Eko log i c kého

HNUTÍ (NESE-

HNUTÍ) Kojetín.

Do budoucnosti

chystáme další

koncerty, proto

sledujte výlepové

plochy. Rádi Vás

uvidíme.
Aleš Meduna

- VZDĚLÁVACÍ KURZY:
jazyk německý pro začátečníky a pokročilé
jazyk anglický pro začátečníky a pokročilé

základy práce s videokamerou
- POHYBOVÉ

jóga
taneční a společenské výchovy pro mládež

- PRAKTICKÉ KURZY:
šití

studená kuchyně
výroba adventních věnců a svícnů

pečení a zdobení vánočních perníků

Dále Městské kulturní středisko připravuje od
měsíce září KLUBOVÉ VEČERY PRO ŽENY se

zaměřením na módu, kosmetiku, péči o vlasy,
bydlení apod.
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Sport
FOTBALISTÉ KOJETÍNA POSTUPUJÍ DO OKRESNÍHO PŘE-
BORU

Když fotbalisté Slavoje Kojetín sestoupili do nejnižší třídy, nikdo ne-

čekal, že zde setrvají čtyři léta. Celek vždy v každé sezóně skončil na

2.místě a to postupně za Starou Vsí, Koválovicemi, Horní Moštěnicí a

Beňovem. Teprve letos se postup zdařil a to impozantním způsobem.

Kojetín vyhrál okresní soutěž s deseti bodovým náskokem před druhým

Tovačovem a svým soupeřům nastřílel přes 100 gólů. V jarní sezóně

nenašel přemožitele a venku jen dvakrát remizoval, jinak vše vyhrál.

Úspěšně se projevila systematická práce trenéra Šírka z Dobromilic,

který do Kojetína přišel právě před rokem. Celek v domácím prostředí

zvítězil nad Křenovicemi 1:0, Lověšicemi „B“ 6:0, Brodkem „B“ 5:1 a

Kyselovicemi 6:0, venku pak v Uhřičicích 5:1, Polkovicích 3:1, Bocho-

ři 2:1, Troubkách „B“ 2:0, Želátovicích „B“ 4:1, remizoval ve Vlkoši

1:1 a stejným poměrem v Tovačově. Jednou mu do Kojetína nepřijel

soupeř - Poz. stavby Přerov „B“, takže zvítězil kontumačně 3:0. Nejlep-

šími střelci na jaře byli hráči Antonín Miko a Marek Zaoral se 14 góly.

V roli asistenta trenéra a vedoucího mužstva působili Vladimír Zaoral a

Stanislav Krchňák.

„B“ MUŽSTVO Slavoje Kojetín skončilo v tabulce okresní soutěže

skup.“B“ na 8.místě. Fotbalisté „B“ mužstva museli za svými soupeři

cestovat téměř přes celý okres - na Hranicko. Nyní se konečně dočkali

soupeřů z blízkého okolí, takže se mohou těšit na derby utkání.

DOROST  Slavoje Kojetín v okresním přeboru téměř celý rok byl na

1.místě a postup měl na dosah, jenže v závěru jarní soutěže v rozhodu-

jícím utkání podlehl venku Želátovicím a skončil za tímto soupeřem na

2.místě. Nejlepšími střelci byli hráči : Keňo - 13 gólů, Maga - 10 gólů,

Langr a Šimek - 8 gólů, Lavrinec a Psotka - 7 gólů. Nejlepším hráčem

byl vyhodnocen Martin Langr. Ve funkci trenéra působili Bedřich Vy-

skočil a Pavel Lavrinec.

ŽÁCI Slavoje Kojetín hráli v uplynulém ročníku v župní soutěži - I.třídu.

Kolektivu starších žáků se nedařilo a skončilo v tabulce na posledním

místě. A přesto nemusí sestoupit, neboť v současné době se jedná na

župě o setrvání našeho družstva v soutěži, neboť vítěz okresního přebo-

ru Brodek nemá k dispozici celek mladších žáků, který je podmínkou

hrát tuto soutěž. Nejlepšími hráči byli Tomáš Plesník, Tomáš Vymětal,

Zdeněk Hošek a Tomáš Botek, nejlepší střelec Petr Večerka. Trenéři :

Zdenek Hošek a Antonín Handl, vedoucí - Ladislav Pospíšil.

Mladší žáci se v této soutěži umístili na 9.místě. Nejlepšími hráči byli

Jan Kantor, Zdeněk Polák, Jakub Krčmař a Alena Šustová. Nejlepší

střelec - Ondřej Vašíček.

Mladší přípravka žáků hrála na okrese svou soutěž turnajovým způso-

bem. V její druhé polovině skončila ve skupině na 2.místě.

Trenéři : Ladislav Bradna a Roman Matějka.        -mn-

TJ SOKOL  KOVÁLOVICE - ODDÍL KOPANÉ
TJ Sokol Koválovice uspořádala v sobotu 26. května 2001 již posed-

mé tradiční a v okolí velmi oblíbený „Dětský sportovní den“. Během

dopoledne se pořadatelům přihlásilo do soutěží celkem 98 startujících

ve věku od dvou do patnácti let, kteří byli rozděleni do tří kategorií.

Startující měli možnost změřit své síly nejen dopoledne v tradičních spor-

tovních disciplínách, jako je např. střelba ze vzduchovky, hod tenisovým

míčkem na cíl, házení šipkami na cíl, hod kroužky či překážkový běh na

50 m, ale v odpoledních hodinách i v netradičních soutěžích, z nichž

patří tradičně k nejoblíbenějších především „lízátkový závod“ a hod sy-

rovým vejcem ve dvojicích na dálku. Letitý rekord, který v této disciplí-

ně drží z prvního ročníku pořádaného v roce 1995 D. Ohnoutek a P.

Ošťádal výkonem 26,20 m, letos opět odolal, i když pokusů ke dvaceti-

metrové hranici bylo několik. Po skončení jednotlivých soutěží byli všichni

startující odměněni diplomy a drobnými cenami, které věnovala TJ So-

kol Koválovice. Její členové připravili pro všechny účastníky na celý den

nejen příjemné prostředí, velmi dobré podmínky pro sportovní vyžití,

výborné občerstvení, ale i hezké a téměř letní počasí. V podvečerních

hodinách byl dětský den zakončen „kácením máje“. Tato tradiční akce,

kterou obnovila TJ po dlouhé pauze opět v roce 1997, zaznamenala

především u těch nejmenších velký ohlas. Po vydařeném průvodu ma-

sek obcí a nezbytné licitaci o odměně za práci dřevorubci máj nakonec

po 17. hodině k všeobecné spokojenosti všech přítomných skáceli. Vel-

ké uznání za předvedené herecké výkony a především za vytrvalost si

zaslouží nejen všichni účinkující herci, ale i jediná opravdová koválovská

koza. Dík za velmi hezký den patří všem pořadatelům.
Za TJ Sokol Koválovice , Josef  Plesník

VODÁCI PŘED PADESÁTKOU
Na podzim tomu bude 50 let,kdy se sešlo 15 bývalých vodních skautů a

dalších příznivců disciplíny kanoe -kajak a založili samostatný oddíl ka-

noistiky.Vodní turistika se v různých formách pěstovala v Kojetíně již

dříve,avšak tentokrát-11.listopadu 1951-chtěli účastníci zakládající schůze

něco víc.Chtěli provozovat svůj oblíbený sport závodně,aniž tušili,jak

náročná to bude cesta k prvním úspěchům.Dílo se podařilo a právě na

nejrůznější zážitky budou letos vzpomínat všichni,kteří se zúčastní ak-

cí,pořádaných tělovýchovnou jednotou Kanoistika/dříve Sokol,Slavoj a

Ingstav/.

Sejdou se na společném setkání s názvem Srpnová noc u loděnice na

soutoku Moravy s Mlýnskou strouhou ,kde prožili svá mladá léta.Setkání

se koná v sobotu 18.srpna večer,ale již během dne je pro návštěvníky

připraven zajímavý program včetně projíždění na lodích. Vlastní oslavy

se pak uskuteční ve dnech jubilea,tj.v sobotu 15.listopadu 2001,uspo-

řádáním Vodáckého společenského plesu.I zde předpokládáme účast

vodáků všech generací a jejich příznivců.K 50. jubileu bude vydán i pa-

mětní tisk a zpěvník vodáckých písní.

Vyzýváme všechny jež loděnice vychovala,aby tyto akce podpořili,přišli

si zavzpomínat a pobavit se.Tímto zveme i celou kojetínskou veřejnost.
-r-

V RÁMCI OSLAV 50.VÝROČÍ ZALOŽENÍ
KANOISTIKY V KOJETÍNĚ

se uskuteční  v sobotu dne 18.srpna SRPNOVÁ NOC
a Den otevřených dveří s tímto programem :

10.00-16.00 hod. projížďky na turistických lodích, vy-
jížďky na motorových lodích
14.00 hod. reprodukovaná hudba pro děti
20.00 hod. hraje kapela „WESTERN“ z Hranic

Veškeré občerstvení zajištěno
(mimo jiné i zabíjačkové hody)



Kojetínský zpravodaj7-8/2001

- 22 -

V sobotu 16. června 2001 uspořádalo Prezidium moravské

hasičské jednoty na stadionu Morava v Kojetíně 3.kolo soutě-

že mladých hasičů v požárním sportu a uzlové štafetě.

Soutěž se konala pod záštitou starosty města Kojetína Ing.

Mojmíra Haupta.

Mladí hasiči, chlapci i dívky, soutěžili ve dvou kategoriích 6-

11 let a 12-15 let. Závodili v požárním útoku s vodou, v běhu

s překážkami na 4x60 metrů a v uzlové štafetě.

Soutěž je postupová. Vítěz jednotlivé kategorie postupuje

do soutěže mezi českou a moravskou jednotou, která se koná

na podzim v Nymburku.

Hasičské závody v Kojetíně

Vítězné družstvo každé kategorie obdrželo pohár starosty

města, medaile a věcné ceny.

Závody probíhaly za krásného slunečného počasí, na své si

přišli jak soutěžící tak diváci.

Pořadí - kategorie 6-11 let: 1.místo Přerov, 2.místo Syrovi-

ce, 3.místo Lobodice, 4.místo Zastávka u Brna, Rosice, Lobo-

dice II., Medlov, Týn nad Bečvou

Pořadí - kategorie 12-15 let: 1.místo Lobodice, 2.místo Měl-

čany, 3.místo Přerov, 4.místo Rosice, Újezd u Rosic, Blučina,

Zastávka u Brna, Tovačov, Kojetín, Popůvky, Týn nad Beč-

vou.

Minigolf na koupališti v Kojetíně

Po dohodě mezi Městem Kojetín a Gymnáziem Kojetín
se od sezóny 2001/2002 připravuje zahájení

1. ročníku soutěže v malé kopané ve městě Kojetín.
Předběžné přihlášky posílejte na adresu: Ing. Ladislav Hanák Kuzníkova 906, Kojetín

e-mail: ladislav.hanak@seznam.cz, mobil: 0602/266913
Přihláška by měla obsahovat:

název mužstva, kontaktní osobu (jméno, adresa, telefon, e-mail).

Během měsíce května proběhla instalace 18 minigolfových drah na koupališti v Kojetíně. Naše město se tak dočkalo vybudování zařízení pro tento

sport. Na fotografiích je zachycen Ivan Roemer při stavbě jedné dráhy a pohled na vybudované minigolfové hřiště. Areál je v provozu denně i

mimo provozní dobu koupaliště. Hra stojí pro dospělého 10,-Kč , pro děti 6,-Kč.  Provozovatelem je Ivan Roemer. Ing. Jiří Šírek
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CYKLOSERVIS
DARI

autorizovaný prodejce jízdních kol AUTHOR
VÁM NABÍZÍ
* jízdní kola značek AUTHOR, FAVORIT, JOKO
* cyklistické oblečení značky AUTHOR
* velký výběr cyklistických přileb
* široký výběr plášťů, duší, aj.

OPRAVY JÍZDNÍCH KOL PROVÁDÍME
DO 2-3 DNŮ

V současné době se firma ROZŠIŘUJE
o následující sortiment:

TENIS: prodej značek WILSON, WISCH
OBUV: prodej značkové obuvi WILSON
BADMINTON: prodej značek WISCH, PIONEER
CHRÁNIČE: prodej chráničů na ruce, kolena,

lokty, aj.
STANY pro 2 - 5 osob
SPACÍ PYTLE od 0( do -12(
VODNÍ SPORT: plavecké kruhy, rukávky, vesty, le-
hátka, plážové míče, hračky do vody, nafukovací ba-
zény, čluny, plavecké brýle, aj.
ALKALICKÉ BATERIE PHILIPS OD 13,- KČ

VŠE ZA VELMI ZAJÍMAVÉ CENY!

TANEČNÍ KURZY

PRO DOSPĚLÉ A TANEČNÍ PÁRY
KOJETÍN - SÁL SOKOLOVNY

OD  12. ZÁŘÍ 2001 V 19.30 HOD. (STŘEDA)
cena: za taneční pár 1.250,- Kč

Veškeré informace:
Pavel Nečesaný, Velká Dlážka 1 Přerov

tel. : 0641/300 244, mobil: 0606 437 702

!Do všech kurzů nutno objednat předem!

KDE NÁS NAJDETE?
ulice Svatopluka Čecha 826, 752 01 Kojetín

tel.: 0641/764 516
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Společenská kronika

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 16. června 2001 byly slavnostně
přivítány

do svazku občanů města Kojetína
tyto děti:

Marcela MIKOVÁ

Pavel OTÁHAL

BLAHOPŘEJEME!

V květnu 2001 oslavili zlatou svatbu
manželé Eliška a Josef Horákovi z Kojetína

Blahopřejeme.

Vzpomínka

„
Měl jsi život rád a chtěl jsi ještě žít,

přišla však nemoc zlá a musel jsi odejít“

Dne 2.července 2001 si připomínáme smutné
3.výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka,

dědečka a pradědečka
pana Jaroslava Slováka,

který by se 3.října 2001 dožil 80 let.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
Věra, dcera Jana a syn Jaroslav s rodinami

CD, KAZETY
1.Různí umělci - Rebelové
2.Vanessa Mae: Subject To-

Change
3.Maxim Turbulenc: Veselé

zpívánky
4.Citron: Best Of
5.Arakain - Forrest Gump
6.Citron + Láďa Křížek: Síla

návratů
7.Děda Mládek  Illegand band
8.Martin Maxa:  Cést la Vie
9.Rammstein: Mutter
10. Petr Muk : Jizva lásky

Nejprodávanější tituly v prodejně Zdeněk Němec -
SONG za měsíc červen 2001

KNIHY

1. W.Smith: Orel v oblacích
2. B.Woodová: Doktorka Sa-

manta
3. Lada: Lidová říkadla
4. Pechová: Láska všem
5. Viewegh: Román pro ženy
6. I.Devátá: Soužití k zabití
7. Bříza: Píšeme ve Wordu
8. Thoma: Láska, noc, intriky
9. Dona: Recepty naší rodiny 6
10. Daileyová: Dědička


