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Mezinárodní den dětí

Každý rok se na 1. červen těší milióny dětí. V tento den zpravidla nemusí
tiše sedět při hodině a dávat pozor. První červnový den patří jen jim
a většina škol pro ně chystá zábavné programy, při kterých se pobaví.

V mnoha zemích světa jsou děti šťastné a prožívají krásné dětství a jsou
zajištěna a dodržována jejich základní práva.

V roce 1924 Spojené národy deklarovaly základní dětská práva. Tato
listina si vůbec poprvé všimla problému zvláštní ochrany dětí. Po druhé
světové válce vznikla Organizace spojených národů , která vyhlásila nejprve
v roce 1948 Všeobecnou chartu lidských práv a v roce 1959 Deklaraci
dětských práv. Slovo deklarace však znamená slavnostní vyhlášení určitých
zásad, ale nezavazuje státy k žádnému plnění povinností. Až v roce 1979,
který OSN vyhlásila Mezinárodním rokem dítěte, navrhlo Polsko zpracovat
takový dokument o právech dítěte, který by byl pro zúčastněné státy právně
závazný. V roce 1989 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte,
která hájí práva dětí a je pro státy, které ji přijaly závazná.

Ještě stále však existují země, ve kterých děti šťastny nejsou. Určitě si
vzpomínáme na úryvky z naší i světové literatury zobrazující neradostný
život dětí v minulém století. S těmito příběhy se však nesetkáváme jen
v literatuře. Zatímco spousta dětí se domnívá, že život jsou jen samé
povinnosti, musí ráno brzy vstávat do školy, učit se, ukázněně stát ve frontě
na oběd, psát úkoly, jsou na světě stále země, ve kterých jsou dětem jejich
základní práva upírána. I přesto, že by moc rády chodily do školy, nemohou,
protože musí pomáhat svým rodičům, nemohou se vzdělávat, protože jejich
rodiče nemají prostředky na zaplacení školného. Městem se potulují skupiny
nikam nepatřících dětí, o které se nikdo nestará, v některých zemích je
stále vykořisťována dětská práce.

Nezbývá než si přát, aby všechny děti na celém světě mohly prožívat
bezstarostné dětství, na které by pak mohly vzpomínat bez smutku v očích.

Petra Mozgová, ZŠ Sv. Čecha
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Z jednání Rady města

Oznámení o době a místě konání voleb

Rada města Kojetín se na svém
zasedání dne 22.května 2002
zabývala mimo jiné   touto
problematikou:
- vzala na vědomí výsledky
hospodaření Města Kojetín za
I.čtvrtletí roku 2002,
- souhlasila s návrhem rozpočtového
opatření  Města Kojetín na rok 2002
a současně souhlasila se změnou
použití finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu příspěvkové
organizace  MŠ Kojetín,
- souhlasila se záměrem zveřejnění
pronájmu pozemku p.č. 507 - orná
půda - v k.ú. Kojetín, o výměře
7414m2,
- souhlasila se záměrem zveřejnění
pronájmu nebytových prostor
v objektu Polikliniky Kojetín - sálu -
a uložila odboru MIM předložit na
další zasedání rady došlé nabídky,
- souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemku p.č.211/7 a části
pozemku p.č. 211/9 ve Sladovní
ulici za  účelem drobného podnikání,

- uložila vedoucí finančního odboru
zapracovat do rozpočtového
opatření částku ve výši 3.000,- Kč
za opravu hrobu Dr. Eduarda Dudíka
a částku 26.900,- Kč za provedení
hydrogeologického průzkumu
hřbitova v Kojetíně a Kovalovicích,
- schválila pronájem obecních bytů:
byt č. 11 ve Sladovní ul. 1185 slečně
Jiřině Kotkové, byt č. 6 v DPS Jana
Peštuky 1322 panu Karlu Grufíkovi,
byt č. 3  ve Sladovní ul. 1191 paní
Anně Zrotárové, byt č. 18 v DPS
Jana Peštuky 1322 paní Janě
Bíbrové,
- nedala souhlas k podnájmu
obecního bytu č. 5 na ulici Padlých
hrdinů 975 a uložila odboru majetku
a investic města vyzvat dosavadního
nájemce k předání uvolněného bytu
správci bytového fondu,
- schválila s účinností od 1. 6. 2002
smlouvu o nájmu nebytových prostor
- budovy školy -  mezi Městem
Kojetín a Základní uměleckou školou
Kojetín,

- vzala na vědomí zprávu odboru
majetku a investic města
o provedené kontrole objektů
určených nebo sloužících k rekreaci;
takových objektů je ve městě  228,
- souhlasila s uvolněním částky ve
výši 7.000,- Kč z Ekologického
fondu pro Nadační fond Gymnázia
Kojetín za pomoc při likvidaci
„černých skládek“ na území města
a s uvolněním částky ve výši 1.000,-
Kč pro ZŠ nám.Míru za pomoc při
akci „Den země“,
- schválila smlouvu o dílo mezi
Městem Kojetín a společností
Technis Kojetín na výstavbu
teplovodu mezi kotelnami Dudí-
kova a Nová ulice za cenu díla
354.784,50 Kč. Druhou schválenou
smlouvou s touto společností je
smlouva na odstranění havarijního
stavu rozvodů teplé a studené vody
v DPS Jana Peštuky 1322. Cena díla
představuje částku 499.972,20 Kč.
Třetí smlouva byla uzavřena na
realizaci opravy zídky hřbitova

v Kovalovicích v ceně 68.455,- Kč,
- schválila smlouvu o dílo mezi
Městem Kojetín a společností Realka
Rubíček s r.o. Kroměříž na
zpracování projektových prací -
investičního záměru pro akci
„Rekonstrukce ZŠ nám. Míru
a přístavba šaten „ v ceně 23.520,-
Kč  a  smlouvu o dílo na inženýrkou
činnost investorskou na akci
„Sběrový dvůr Kojetín“ v ceně
11.918,-Kč,
- schválila  poskytnutí finančních
příspěvků ve výši 21,5 tis. Kč
zdravotně postiženým občanům
města Kojetín,
- schválila následující ceny vstupného
na koupališti v Kojetíně pro letošní
sezónu:
dospělí: celý den 25,- Kč

od 16 do18 hod 10,- Kč
děti: celý den 15,- Kč

od 16 do18 hod 10,- Kč

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Starosta města Kojetín podle
§ 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů

1. Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky  se
uskuteční dne

14. června 2002
od 14.00 do 22.00 hodin
a dne 15. června 2002

od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je místnost v Kulturním domě -
Sokolovně na nám. Republiky 1033
pro voliče bydlící v ulicích: Nádražní,
náměstí Republiky, Rumunská,
Kuzníkova, Dudíkova,Padlých hrdinů

ve volebním okrsku č. 2
je místnost v Základní škole, náměstí
Míru 83
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršova,
Družstevní, Pořadí, Křenovská,
Vyškovská, náměstí Svobody,
náměstí Míru, Palackého, Husova

ve volebním okrsku č. 3
je místnost v Základní škole,
Svatopluka Čecha 586
pro voliče bydlící v ulicích: Nová,
Ztracená, Kroměřížská, Růžová,
Blanská, Komenského náměstí

ve volebním okrsku č. 4
je místnost ve Zvláštní škole,
Sladovní 492
pro voliče bydlící v ulicích: Sladovní,
Jana Peštuky

ve volebním okrsku č. 5
je místnost v Městském domě dětí
a mládeže Kojetín na Masarykově

náměstí 52
pro voliče bydlící v ulicích:
Masarykovo náměstí, náměstí Dr.
E. Beneše, Příční, Tržní náměstí,
Olomoucká, Stružní, Mlýnská,
Závodí, Podvalí, Zahradní, Pře-
rovská, Samota, Včelín

ve volebním okrsku č. 6
je místnost v Gymnáziu Kojetín,
Svatopluka Čecha  683
pro voliče bydlící v ulicích: Jiráskova,
Dvořákova, Svatopluka Čecha,
Hanusíkova, 6. května, Tvorovská,
Polní, Čsl. Legií, Marie Gardav-
ské, Chyti lova, Havlíčkova,
Bří Šmejdovců, Stan. Masara,
Sadová

ve volebním okrsku č. 7
je místnost v Kulturním domě
v Kojetíně II - Popůvkách
pro voliče bydlící v Kojetíně II -
Popůvky

ve volebním okrsku č. 8
je místnost v Kulturním domě
v Kojetíně III - Kovalovicích
pro voliče bydlící v Kojetíně III -
Kovalovice

3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České
republiky anebo cestovním
průkazem.

4. Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb hlas-
ovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města

OZNAMUJE:

✹ TRADIČNÍ OSLAVA DNE DĚTÍ
hry - soutěže - atrakce
neděle - 2. 6. 2002 od 13.00 hod.
Střelnice Kojetín

MO ČSSD Kojetín vás srdečně zve na setkání s kandidáty
ČSSD pro parlamentní volby při následujících akcích:

✹ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PLNÉ
HUDBY
přehlídka kojetínských kapel,
jako host vystoupí olomoucký
DIXILAND
neděle - 9. 6. 2002 od 15.00 hod.
Masarykovo nám. Kojetín

Na programu bude mj.:
Rozpočtové opatření č. 1/2002, zpráva o činnosti společnosti Technis
Kojetín s r. o., plán oprav a údržby komunikací na období 2002 - 2006,
nakládání s majetkem města, směna pozemků v k. ú. Kojetín

Ing. Mojmír Haupt

Starosta města Kojetín si Vás dovoluje pozvat na
27. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, které se

bude konat dne 11. 6. 2002 v 15:00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.

VOLBY
2002ČES

K
Á

ST
R

A
NA

SOCIÁLNĚ DEM
O

K
R

A
T

IC
K

Á



6/2002Kojetínský zpravodaj

- 3 -

Rozhovor s Ing. Ivanem Smutkem

Pekárna MSH v Kojetíně
působí již 10 let. Vzhledem
k tomu, že se jedná o jednu
z větších pekáren na území
okresu Přerov a největší
v našem mikroregionu, rádi
bychom činnost a perspektivu
této firmy přiblížili našim
čtenářům.

O rozhovor jsme proto
požádali společníka a za-
kladatele  společnosti MSH
pana Ing. Ivana Smutka.

Pane inženýre, mohl byste nám
stručně říci něco k historii Vaší
firmy?

Společnost MSH vznikla v roce
1992 a naši činnost provozujeme
v objektu bývalého  Hospodářského
družstva, který jsme odkoupili. Naše
podnikání začalo stavební činností.
Záměry vybudovat pekárnu vznikly
v závěru roku 1990 a od roku 1992
již funguje pekárna.

     Dnes kromě budovy pekárny
vlastníte také další objekty,
myslím tím hlavně obchody.

Naše filozofie směřovala od po-
čátku k vybudování vlastní obchodní
sítě. K dnešnímu dni máme 6 pro-

dejen, kromě Kojetína
také v Prostějově,
Přerově a Hulíně
a časem snad také
v Kroměříži. Celkem
zaměstnáváme okolo
40 pracovníků a své
výrobky dodáváme
mimo vlastní síť 40
dalším odběratelům
v okresech Přerov,
Prostějov a Kroměříž.

Jaký sortiment
výrobků dodáváte
na trh?

Náš sortiment před-
stavuje 25 výrobků.
Kompletní je možno
koupit v našich prodej-
nách, ostatní odběrate-
lé pochopitelně požadují jen jeho
část.

Jaký je zájem o Vaši novinku
- bramburger?

Zájem je značný. Tento výrobek
se dobře prodává jednak díky své
kvalitě a přiměřené ceně. Při jeho
výrobě však již narážíme na pro-
blémy s kapacitou.

Jste připraveni z hlediska
přísných legislativních opatření
na vstup do Evropské unie?
Nezpůsobí náš vstup do
Evropské unie podobným
výrobcům problémy nebo až
zánik?

Tento vstup bude jistě znamenat
zpřísnění některých požadavků na
výrobu. Na druhé straně ale také
uvolnění některých opatření
v potravinářské výrobě.

Také naše legislativa byla totiž
přísná, uvědomte si, že všechny
výrobky podléhaly povinnému
schvalování, což se dnes zjednodušilo
a uvolnilo, ovšem na druhé straně
bylo mnohé zpřísněno.

Navštívil jste celou řadu
obdobných provozů v Evropě.
Jak byste je srovnal s těmi
českými?

Naše provozy se dají srovnat
s obdobnými zařízeními v Evropě tak,
jak jsem je poznal např. v Rakousku,
Itálii, Řecku či Francii. V některých
věcech jsme určitě dále než oni.
Nedovedu si například představit, jak
by naše hygiena nebo inspekce
tolerovala některé provozovny, které
jsem viděl na jihu Evropy. Z tohoto
pohledu se chystaného vstupu do EU
nebojím, snažíme se být na něj jako
firma připraveni. Je otázkou, jaká
pak bude cena potravin, protože
zřejmě dojde k výraznému nárůstu
cen zemědělských surovin.

Když jsme u těch surovin, kdo
je Vašim dodavatelem mouky
a dalších doplňků?

Výhradním dodavatelem mouky je
Mlýn Kojetín, další suroviny téměř

výhradně odebíráme od firmy
Erpeko Havířov.

Jaké máte plány do bu-
doucna?

Každopádně budeme nadále
pokračovat v rekonstrukci výroby,
zejména kapacitního rozšíření -
instalace nové pece. Chceme přejít
v určitém časovém horizontu na
třísměnný provoz, což by znamenalo
výraznější nárůst počtu pracovníků,
to znamená rozšířit náš sortiment
o trvanlivé výrobky a nové investice
do technologie. To vše při dodržení
filozofie prodávat maximálně čerstvé
zboží.

Pane inženýre, děkuji Vám za
rozhovor a přeji Vám
i společnosti MSH hodně
úspěchů a spokojených odbě-
ratelů.

Otázky a fotografie Ing. Jiří Šírek
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Zprávy z mikroregionu

Valná hromada Svazku obcí
mikroregionu střední Haná
přijala na svém zasedání 16.
člena - obec Obědkovice, le-
žící v okrese Prostějov.
V následujícím článku před-
stavujeme historii a současnost
této obce.

První zmínkou o obci Obědkovice
je zakládací listina kláštera Hradisko
u Olomouce z roku 1078.  Tento
klášter byl  založen olomouckým
knížetem Ottou I. a jeho manželkou
Eufemií. Poté přešel do rukou
mnichů z řádu Benediktinského
a Premonstrátského. Pod klášterem
Hradisko zůstala obec Obědkovice až
do jeho zrušení - v roce 1784. Po
zrušení připadlo panství vřesovské
náboženské matici, kterou  spravoval
stát. Panství bylo určeno k veřejné
dražbě, ve které projevil zájem kníže
Metternich z Winneburku. Patronem
obce je sv. Gotthard, jenž je
vyobrazen na místní kapličce a jemuž

Obec Obědkovice

je zasvěcena. Kaplička slouží dodnes
jako zvonička. Stará zvonice byla
dřevěná a před 150 lety zbudována
z cihel.

Její poloha v oblasti Hané
ji přímo předurčuje celkový ze-
mědělský charakter obce. Severní
části obce se dotýká silnice 2. třídy
Prostějov - Kojetín - Kroměříž -
Tlumačov, což je optimální
infrastrukturou pro dojíždění za
prací, kulturou, sportem či vhodné
spojení s podnikatelskou činností.
Sama obec má místní komunikace
zpevněné, jimž dominuje páteřní
silnice o šířce 6 m.
  Obec je zásobena pitnou vodou
a také je zde vybudována jednotná
kanalizační  síť. V obci proběhla
plynofikace, je osvětlena a napojena

Změna lékařské pohotovostní služby

telefonními rozvody. V rámci
katastru obce nejsou vhodné lokality
k ukládání odpadu.

Rozloha katastru je 258 ha, z toho
zemědělská půda (238 ha)
a zastavěné plochy (6 ha) tvoří více
než 90 % celkového výměru obce.
V katastru obce nejsou zastoupeny
lesy.  Nejbližší vodní tok je Valová,
ležící mimo katastr obce. Leží zde
pouze dvě svodnice vod ústící do
Valové.

K občanské vybavenosti patří
sokolovna, l idová knihovna,
prodejna smíšeného zboží a hřbitov.

Z materiálů Obecního úřadu
Obědkovice zpracoval Ing. Jiří
Šírek, foto Ing. Jiří Šírek

Okresní úřad Přerov, referát sociálních věcí a zdravotnictví upozornil svým dopisem z 22. 5. 2002 město Kojetín na změnu týkající se provozu

pohotovostní lékařské služby v Kojetíně - změna se týká provozní doby pohotovostní služby, která bude od 1. 7. 2002 následující:

všední dny 15:30 - 22:00 hodin
dny pracovního klidu 9:00 - 21:00 hodin

Návštěvní lékařská služba i výjezdy rychlé lékařské pomoci mimo tyto hodiny jsou zajištěny na tel. č. 155 ze stanoviště Přerov.
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Zprávy z mikroregionu

20. 6. 2002 - 18:00 hodin
„Vzájemnosti IV“

komponovaný program tanečního oboru ZUŠ Němčice n. H.
sál kina OKO Němčice nad Hanou

21. 6. 2002 - 18:00 hodin
„Dramaťák, aneb co všechno děláme“

absolventské představení žáků literárně-dramatického oboru
sál kina OKO Němčice nad Hanou

21. 6. 2002 - 20:00 hodin
„Poezie, tanec, banjo“

profil básníka Adama Heinische, banjisty Martina Stehlíka
a tanečního divadla Doteky

venkovní areál ZUŠ Němčice nad Hanou

Svátek hudby 2002  - hudební slavnosti mikroregionu Němčicko
22. 6. 2002 - 15:00 hodin

„Možná přijde i ...“
estrádní hudební program žáků mateřských,

základních, středních a uměleckých škol
hlavní pódium na náměstí  Němčice nad Hanou

22. 6. 2002 - 19:00 hodin
„Rock a my“

přehlídka rockových skupin
hlavní pódium na náměstí Němčice nad Hanou

23. 6. 2002 - 14:00 hodin
„Dechovka a swing“

přehlídka dechových a jazzových orchestrů
hlavní pódium na náměstí Němčice nad Hanou

TJ Sokol Kovalovice - 60 let fotbalu
Kovalovice byly a jsou nejmenší fotbalovou obcí

v okrese Přerov. A právě letos koncem června
budou slavit „ kulaté“ jubileum - 60 let založení
fotbalu. Malý klub má za sebou bohatou historii,
vznikl v roce 1942, v době II. světové války.
Zakládajícími členy klubu byli L.Večerka,
Spálovský, Holík, Motalík a další. Hráči byli místní
a z blízkého okolí, doplněni o hráče z Prostějova
( Bureš, Stojan aj.). Klub hrál v nejnižší soutěži do
roku 1957, kdy byla jeho činnost přerušena. Po
dvou letech klidu, za iniciativy Josefa Kusáka,
vracejícího se z vojny, byla činnost klubu opět
obnovena. V roce 1961 - 63 se klub spojil se
sousedními Křenovicemi  z důvodu nedostatku
hráčů. Posléze se fotbal opět vrátil do Kovalovic,
kde se hraje nepřetržitě dodnes.

Klub prožíval chvíle radosti, ale i krize. Měl ale
štěstí na dobré funkcionáře, kteří dovedli překonat
těžké nesnáze. Mezi dlouholeté patřili Stanislav
Plesník, Jaroslav Motalík, Jaroslav Zapletal, Josef
Kusák, Vladislav Tvrdoň a další. V současné době
působí u klubu skvělá parta mladých funkcionářů,
která přivedla oddíl do okresního přeboru, kde
úspěšně hraje již třetí sezónu. Jsou to Pavel Kusák
- předseda, Radek Tvrdoň, Josef Přivřel, Pavel
a Jaroslav Zapletalové a řada ostatních jim
pomáhá (Laďa Klech, Jindra Vojáček).

Mezi největší úspěchy klubu patřil vždy postup
do okresního přeboru a to v roce 1983 a 1999.
První postup pod vedením trenéra Jana Slováka
z Kojetína vybojovali následující hráči: V.
a Z. Zaoralové, Fr. Němeček, L. Ivan, J. Plesník,
P. Tomeček, V. Šimčík, A. Křička, P. Kusák, V.
Drábek, J. Ohnoutek, B. Šimčík, B. Mlčák, J.
Mirvald a S. Fučík. Jako nováček v této soutěži
působil klub pouhý rok. Druhý postup přišel v roce
1999 a kojetínská veřejnost si jej dobře pamatuje.
Koválovice totiž bojovaly o postup s největším
rivalem Kojetínem a v souboji vyšly vždy vítězně.

V Kovalovicích zvítězily 4 : 0 a na jaře v Kojetíně
2 : 1 před početnou návštěvou diváků. Vítězný
kolektiv tvořili hráči: D. Lýsek, F. Hrušák, Z.
Dravecký, R. Mikala, R. Dočkal, M. Kocourek,
M. Ševeček, P. Ošťádal, Z. Masařík, Z. Vojáček,
Z. Beran, J. Buchta, J. Pospíšil, J. Kočař, D.
Ohnoutek, M. Vrba, M. Klech, J. a P. Zapletal.
Trenérem byl a je Jiří Libenský.

Z dřívějšího období nejdéle hrajícími hráči za
klub byli: V. Hánoš, S. Plesník, J. Motalík, M.
Svobodník a z Kojetína poctivý hráč A. Šírek a R.
Zapletal. Určitou raritou bylo, že za klub hrávali
čtyři místní bratři Motalíkové a Šimčíkové.
V činnosti je rovněž mužstvo „starých pánů“, které
se každoročně zúčastňuje turnajů a vloni dosáhlo
3x prvenství. V posledních letech se tento klub
začal věnovat mládeži - těm nejmenším, přípravce.
V současné době hrají mladší žáci soutěž na
Kroměřížsku. Trenéry jsou F. Hrušák
a M. Hromada.

Kovalovice se mohou pochlubit pěkným
areálem, s příjemným terasovým restauračním
posezením, kde se udělal velký kus práce.
Provedena byla generální oprava šaten,
instalováno bylo plynové topení. Nově byly ve
svahu zabudovány lavičky  na sezení pro diváky.
Rovněž údržba trávníku je na skvělé úrovni. Nově
se také začalo budovat tréninkové hřiště. Klub žije
ve skromných podmínkách, nemá sponzory, ale
na činnost si zčásti dovede vydělat. Velkou
předností je brigádnická činnost nejen členů
a příznivců, ale i žen a dětí. To vše pak tvoří dobrou
partu a úspěchy. Fotbalisté - to není jen sport - to
je duše kulturního a společenského dění v obci.
Jsou pravidelnými pořadateli plesů, zábav,
dětského karnevalu, kácení máje, dětského dne
a dalších akcí. Po stránce sportovní jsou
každoročně pořadateli velkého turnaje mužů za
účasti šesti mužstev a turnaje v malé kopané

s mezinárodní účastí, vloni za účasti 30 celků
s vítězem slovenské Senice. Na starosti mají rovněž
provoz místního koupaliště.
Program oslav připadá na sobotu 29. června 2002
s tímto programem:
10.00 hod. - Slavnostní schůze v sále místního
zámečku, 11.30 hod. - společný oběd - beseda
Sportovní odpoledne na hřišti TJ Sokol :
13.00 hod. - mladší žáci Sokol Kovalovice - FK
Holešov, 14.30 hod. - bývalí hráči Sokol
Kovalovice - Hanácká Slávia Kroměříž, 17.00
hod. - muži Sokol Kovalovice - mistři republiky
1978 (Hron, Kroupa, Janůšek, Kopenec,
Václavíček, Mazura, Kotásek aj.)+ bývalí hráči
ZBROJOVKY BRNO,
20.00 hod. - Taneční zábava v zámecké zahradě
se skupinou Milénium.
Pořadatelé srdečně zvou na oslavy širokou
veřejnost!
Akce na léto 2002
22. 6. 2002 - SOBOTA
8.00 hod. - Celodenní turnaj mužů v kopané za
účasti šesti mužstev
29. 6. 2002 - SOBOTA
Oslavy 60.výročí založení TJ Sokol Kovalovice
5. 7. 2002 - PÁTEK
8.00 hod. - Celodenní turnaj v malé kopané za
účasti 24 mužstev
13. 7. 2002 SOBOTA - Sokolská zahrada Kojetín
9.00 hod. - Celodenní turnaj v tenise pro členy
a příznivce TJ Sokol Kovalovice
3. 8. 2002 - SOBOTA
20.00 hod. - Předhodová zábava v zámecké
zahradě
4. 8. 2002 - NEDÉLE
HODY - Sportovně zábavné odpoledne na hřišti
TJ Sokol Kovalovice zakončené hudbou a tancem

-mn, jk-

Český svaz tělesně postižených sportovců a jeho Sportovně technická
komise turistiky, spolu se Sekcí turistiky zdravotně postižených, při Klubu
českých turistů, pověřili Odbor turistiky KČT zdravotně postižených
Ostrava, uspořádáním 22. severomoravského oblastního srazu

Sraz turistů v Kojetíně
turistů zdravotně postižených s názvem „Apendix přerovského
okresu“. Tento sraz se bude konat v Kojetíně ve dnech 28. - 30.
června 2002 a je pořádán na podporu tělovýchovných aktivit
postižených.
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... také oni byli kojetínskými občany  ...

Před šedesáti lety, 22. června
1942, se uzavřela jedna významná
kapitola dějin města Kojetína. Na
základě zločinných norimberských
zákonů z roku 1935 byla také
v našem městě vykořeněna ze svého
staletého domova výrazná
národnostní menšina. Tohoto dne
bylo na kojetínském nádraží
shromážděno 58 židovských
spoluobčanů (mezi nimi bylo 12 dětí,
nejmladšímu byly 4 měsíce) a 17
židovských souvěrců z okolních obcí.
Odjeli do Olomouce a odtud do
Terezína. Někteří pak ihned, jiní
později, byli převezeni do
koncentračních táborů Osvětim,
Treblinka, Bierkenau, Minsk. Zde se
uzavřely smutné osudy našich
židovských spoluobčanů.

V roce 1992 při vzpomínce
50. výročí odvlečení kojetínských
Židů do koncentračních táborů byla
na budově bývalé synagogy odhalena
pamětní deska, připomínající nejen
tuto smutnou událost, ale i to, že Židé
v těchto místech po staletí bydleli.
(Příchod Židů do Kojetína je kladen
k roku 1454.)

Odhalení pamětní desky
a smuteční tryzny se zúčastnili

zástupci židov-
ských nábožen-
ských obcí z Olo-
mouce, Prostě-
jova, Prahy, Bra-
tislavy a také
anglického města
Maidenhead. Ti
se totiž při pátrání
po původu své
Tóry dostali až
k nám, do Koje-
tína. (Němečtí
fašisté totiž bě-
hem druhé svě-
tové války soustře-
dili židovské kul-
turní a kultov-
ní památky
v Praze. Po válce
je chtěli vystavovat
v muzeu „mrtvých
lidí“. V roce 1964

se některé svitky Tóry dostaly do
Anglie, kde byly uloženy ve
Westminsterské synagoze a postup-
ně přidělovány do nových židovských
komunit. Dne 8. dubna 1979 byl
kojetínský svitek přidělen do
Maidenhead a je pravidelně pou-
žíván.)

Zástupci židovské komunity
z Maidenhead poprvé navštívili
město Kojetín v roce 1989 a slíbili,
že příště jich přijede více. Svůj slib
splnili. V roce 1992 přijela skupina
23 osob a nejmladší účastnice měla
dva měsíce.

Při smuteční tryzně opět po
padesáti letech zazněly v prostorách
bývalé synagogy rabínské modlitby
a židovské smuteční žalmy.

V roce 1995, při oslavách
padesátého výročí ukončení druhé
světové války, byla tato pamětní
deska doplněna jmenným seznamem
všech kojetínských židovských
spoluobčanů. Jsou uvedeny
i koncentrační tábory, ve kterých
zahynuli.

Odhalením pamětních desek
nejenže jsme splatili dluh našim
židovským spoluobčanům, ale také
jsme navázali onu zpřetrhanou niť

sounáležitosti s těmi, kteří zde
byli kdysi domovem.
Židovské osídlení v Kojetíně
připomíná několik význam-
ných památek. Budova
bývalé synagogy (nyní sbor
církve československé -
husitské), jejíž nejstarší část
pochází z poloviny 15.
století. Kolem roku 1614 byl
objekt renovován, zcela
rekonstruován po požáru

v roce 1714. Poslední oprava před
druhou světovou válkou byla v roce
1936. Po opravě v roce 1953 byla
synagoga předána do užívání církve
československé - husitské. Vý-
znamnou památkou náboženskou,
kulturní i historickou je bývalý
židovský hřbitov v Olomoucké ulici,
jehož vznik je kladen před rok 1574.
Byl užíván až do zániku židovské
komunity v Kojetíně. Poslední
pohřeb zde byl v roce 1942. Na
hřbitově je pochována řada
významných představitelů kojetínské
židovské obce.

Mezi kojetínskými židovskými
rabíny vyniklo několik významných
osobností. Nejvýznamnějším
rabínem v Kojetíně byl Jakob
Michael Brüll (1812 - 1889), činný
v kulturní oblasti a oblíbený všemi
občany své doby. Na kojetínské
židovské škole vyučoval Jindřich
Böhm, vzdělaný pedagog.
V Kojetíně prožili své mládí PhDr.
Nehemias (Nahum) Brüll a PhDr.
Adolf (Elchanan) Brüll, synové rabína
J.M.Brülla, vědečtí pracovníci
v oboru judaistiky a dějin kojetínské
židovské pospolitosti a PhDr. David
Kaufmannn, člen prvního pro-
fesorského sboru rabínského
semináře v Budapešti. V letech 1903
- 1906 působil v Kojetíně PhDr.
Richard Feder, pozdější oblastní
moravský rabín a vrchní rabín

Československé republiky.
Židovský hřbitov - „zahrada

mrtvých“ - je každoročně navště-
vován potomky zemřelých ze všech
koutů světa. Hledání kořenů
a úcta k předkům jim tak káže.
Chovejme se proto i my k tomuto
místu pietně a nedopusťme jeho
devastaci!

Zamýšlíme-li se nad odkazem
umučených spoluobčanů pro
generace současné i budoucí musíme
konstatovat, že se nejedná o nic
většího, ani o nic menšího než
o myšlenky lásky a pravdy, tolerance
a empatie, přecházející z minulosti
do současnosti a do budoucnosti.

řez
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Otázka: „Jste spokojeni s počtem a kvalitou služeb restauračních zařízení v Kojetíně?“
„Chodíte do některé? Která je vaše oblíbená?“

Anketa

6. Nejsem a oblíbená? Nemůžu
říct. V Kojetíně jsem nenašel ani
jednu hospodu, která by byla mou
oblíbenou.

12. Ano, jsem. Chodím do
hospůdky U Nedešiho.

5. Myslím si, že restauračních
zařízení je v Kojetíně moc. Kvalita
a úroveň - podle toho kde, kdo
chodí a myslím si, že je uspo-
kojivá. Já osobně chodím do
UNA nebo na Jordán.

11. S počtem tedy spokojená
nejsem. Protože v jedné z nich
pracuji tak si myslím, že je to
všude stejné - nikde nic. Myslím
si, že v Kojetíně chybí bufet nebo
takové rychlé občerstvení.

4. K Pedymu. 10. Je jich tady hodně. Myslím
si, že zbytečně.

3. Je jich akorát. 9. Moje oblíbená je hospůdka
u Košíka. Služby jsou tam dobré.
Můžu si tam zazpívat a po
večerech se tam i tancuje.

2. Ne moc, ale počet ujde.
Myslím, že u Pedyho je to dobrý.

8. Já do hospod nechodím, takže
vám nemůžu říct, jestli jsem
spokojen či ne.

1. Restaurací je tu víc než dost. 7. S počtem ano, s kvalitou ne.
Do hospody chodím velice málo
a když zajdu, tak je to špatné.

Otázky: Hana Svačinová
a Jana Dvořáková
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Mateřská škola Kojetín

Tělovýchovná olympiáda mateřských škol v Kojetíně

V měsíci květnu se již několik let pořádá tělovýchovná olympiáda dětí
předškolního věku. Letošní ročník proběhl v úterý 21.května  v areálu
Sokolské zahrady. Pořadatelem jsou pí.učitelky -  členky - sekce  Tv pro
MŠ okresu Přerov. Svou pohybovou zdatnost děti předvedly v těchto
disciplínách : hod tenisovým míčkem do dálky, skok snožno z místa do
dálky, běh na 20 m. Soutěžilo se v kategoriích chlapci a dívky. Nejlepší
z nich získali věcné ceny, diplomy a všichni soutěžící si odnesli sladké
odměny. Hlavní finanční dotaci poskytlo ředitelství MŠ Kojetín, knihami
a sladkostmi přispěla MŠ Tovačov. Sportovního klání se zúčastnily děti
z MŠ Hanusíkova 10, MŠ Masarykovo 52 z Kojetína, dále MŠ Křenovice,
Tovačov, Měrovice a Uhřičice.

Výsledky jednotlivých kategorií:
Hod tenisovým míčkem do dálky - chlapci:
1. Langr Lukáš 19,20 m MŠ Hanusíkova ul., Kojetín
2. Krybus Miroslav 17,40 m MŠ Hanusíkova ul., Kojetín
3. Rybovič Filip 16,70 m MŠ Křenovice
Hod tenisovým míčkem do dálky - dívky:
1. Štěpánková Jana 11,50 m MŠ Tovačov
2. Zavadilová Michaela 11,25 m MŠ Hanusíkova ul., Kojetín
3. Vyoralová Monika 11,15 m MŠ Hanusíkova ul., Kojetín

Běh na 20 m - chlapci:
1. Kotouč Jan 4,30 sek. MŠ Masarykovo nám., Kojetín
2. Zavřel Patrik 4,31 sek. MŠ Masarykovo nám., Kojetín
3. Davidík Martin 4,43 sek. MŠ Masarykovo nám., Kojetín
Běh na 20 m - dívky:
1. Zápařková Tereza 4,27 sek. MŠ Hanusíkova ul., Kojetín
2. Nesvadbová Žaneta 4,75 sek. MŠ Tovačov
3. Baselová Daniela 4,81 sek. MŠ Hanusíkova ul., Kojetín
Skok snožmo do dálky - chlapci:
1. Hanzlík Marek 140 cm MŠ Tovačov
2. Jura Tomáš 136 cm MŠ Masarykovo nám., Kojetín
3. Krátký Pavel 132 cm MŠ Tovačov
Skok snožmo do dálky - dívky:
1. Morongová Hana 143 cm MŠ Hanusíkova ul., Kojetín
2. Illeová Alice 129 cm MŠ Masarykovo nám., Kojetín
3. Jasná Lucie 122 cm MŠ Hanusíkova ul., Kojetín

Na závěr vyslovuji poděkování za finanční dotace pí. řed. Krčmařové -
MŠ Hanusíkova ul., Kojetín, pí řed. Skřepkové - MŠ Tovačov a TJ Sokol
Kojetín za propůjčení hřiště.

A. Polišenská, učitelka MŠ Kojetín
foto: Hana Svačinová, Ing. Jiří Šírek

OLYMPIÁDA
MATEŘSKÝCH ŠKOL

KOJETÍN 2002
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

Co umí Dětský parlament?

Od zimy roku 2000 pracuje na naší škole Dětský parlament složený ze
zástupců žáků jednotlivých tříd II. stupně. Byly připraveny klasické volby
včetně volební kampaně a na tomto základě zahájil práci první žákovský
zastupitelský sbor. Co si vzal za své?
- Zastupovat žáky při jednání s vedením školy (návrhy na vylepšení prostředí
ve škole a další aktuální záležitosti).
- Organizovat akce pro žáky školy (sběr, soutěžní výstavky, Den dětí, apod.).
První zkušenosti činnosti parlamentu byly celkem dobré, ale přesto celá
řada provozních a organizačních nedostatků byla brzdou lepších výsledků.
Hlavním problémem byla menší schopnost samostatné práce a počáteční
nedůvěra v možnosti změn na škole. Do práce se aktivně zapojili pouze
někteří žáci, ale přesto dokázali již v prvním roce společně připravit větší
akci - Den dětí pro žáky I. stupně.

Velmi dobře k novince na půdě školy přistoupilo vedení školy. Pozvalo si
těsně po volbách zvolené zástupce a seznámilo se s jejich názory a náměty.
Některé z nápadů se postupně podařilo také realizovat. Před tělocvičnou se
objevil jednoduchý nápojový automat, začaly se hledat cesty k „vyřešení“
přestávek. Tedy navrhnout aktivní vyžití všem žákům. Parlament se zapojil
do vyhodnocení tradičních sběrových akcí školy.

Tento školní rok 2001 - 2002 se navázalo v práci parlamentu na dobré
zkušenosti z minulých let a začátkem roku si parlament připravil anketu
mezi žáky, vyhodnotil výsledky a s těmito náměty zástupci přišli za vedením
školy. Podařilo se jim tak například:
- Nabídnout dětem otevřenou tělocvičnu v době hlavní přestávky.

- Spolurozhodovat o využití výtěžku sběru.
- Otevřít mladším žákům (3. - 5. ročník) přestávkovou hernu v učebně

informatiky.
- Dát šanci i mladším sportovcům v tělocvičně (ÚT - ČT).
- Doplnit nabídku odměn pro nejlepší ve sběru (jednotlivce i týmy).
- Otevřít zájemcům z řad čtenářů žákovskou knihovnu o hlavní přestávce.

Poprvé byla vyzkoušena i schopnost zajisti soutěžní výstavku papírových
a plastikových modelů vyrobených rukama našich žáků. V knihovně
počátkem dubna byly vystaveny výrobky žáků 4. - 9. tříd. Hodnocení
prováděli návštěvníci výběrem pěti modelů, které je nejvíce zaujaly. Mezi
„papíráky“ zvítězil Marek Raclavský ze 4. třídy s modelem středověkého
hradu. Mezi „plastiky“ vyhrál Michal Topič z 6. třídy. Tato akce se setkala
se zájmem  všech návštěvníků a hned se hlásili do dalšího ročníku.

Pro naše nejmladší připravujeme tradiční Den dětí, tentokrát s motivem
českých pohádek. Pátek 7. června 2002 se v okolí stadionu a rybníka objeví
řada pohádkových postav a s nimi i stanoviště s úkoly pro startující třídy.
Každá skupina bude mít možnost na závěr získat drobnou odměnu pro
všechny zúčastněné. Náklady budou hrazeny z části výtěžku sběrů v tomto
školním roce.

Samostatnou kapitolou jsou sběry papíru připravené jako zdroj pro
financování některých aktivit žáků školy.

Mezi nejaktivnější zástupce v letošním parlamentu patří Klára Škařupová,
Petra Valkounová, Radek Panáček, Jana Silná a Helena Dostálová. Příští
rok bude potřeba nahradit absolventy školy novými zástupci a postupně
dosáhnout větší samostatnosti při práci této dětské instituce.

Patronem zůstává Mgr. Z. Šípek

Soutěž žáků 4. a 5. tříd ve vybíjené

Ve středu 24. 4. se v tělocvičně ZŠ nám. Míru konalo okrskové kolo
vybíjené 4. a 5. tříd. Zúčastnila se ho celkem čtyři smíšená družstva: „A“
a „B“ družstvo ZŠ  Svatopluka Čecha a „A“ a „B“ družstvo ZŠ nám. Míru.
Hrálo se vyřazovacím systémem podle nejnovějších pravidel, vydaných
okresním pořadatelem z Přerova.
Na některá pravidla si mnozí sportovci zvykali velmi pomalu.

Nejdříve nastoupila obě družstva ZŠ Svatopluka Čecha-zvítězilo družstvo
„A“, pak obě družstva ZŠ nám. Míru-také zvítězilo družstvo „A“. Ve finále
se střetla obě tato „A“ družstva z obou ZŠ. Vítězství po dvakrát sedmi
minutách vybojovalo družstvo ZŠ nám. Míru.

Konečné pořadí bylo: 1. místo - nám.Míru „A“, 2. místo - Sv. Čecha
„A“, 3. místo - Sv. Čecha „B“, 4. místo - nám. Míru „B“.

Vítězné družstvo jelo reprezentovat kojetínské školy na okresní kolo turnaje
do Přerova.

Mgr. Marta Peprná

Okresní kolo vybíjené 4. a 5. tříd

se konalo 29. 4. od 12.00 hodin na hřišti Základní školy Kopaniny v Přerově.
Vítězné družstvo místního kola bylo podle požadavků pro účast v kole
okresním doplněno na dvě desetičlenná družstva,chlapecké a dívčí, každé
se dvěma náhradníky.

Družstvo chlapců v konkurenci zdatných týmů obsadilo páté místo.Chlapci
i přes porážku od sehranějších soupeřů, zvyklých hrát podle soutěžních
pravidel, pro nás zatím nových, neztratili bojovnost a odvahu. Odnesli si
i užitečné postřehy - například o důležitosti týmové spolupráce při hře.

Družstvo děvčat se ukázalo jako sehranější tým s lepší taktikou a získalo
v soutěži skvělé druhé místo. Mimo velké radosti a diplomu jim byly odměnou
i drobné sladkosti.

Na soutěži vládla kromě slunečného počasí i ta správná bojovná atmosféra
a pro zúčastněné byla jistě příjemným sportovním zážitkem.

Pro určité obtíže s hrou podle nových pravidel jsme se rozhodli, že podle
nich budou děti hrát běžně, aby byly na příští soutěžení lépe připraveny.

Mgr. Ivana Panáková
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Sběrová soutěž

V tomto roce pokračuje na naší škole tradiční
sběrová soutěž vyhlašovaná ve spolupráci
s dětským parlamentem. Jednou za tři měsíce
(případně i v jiném termínu) je rozhlasem
vyhlášena soutěžní akce. Nejlepší jednotlivci i třídy

Volba povolání

V letošním školním roce 2001 - 2002 vychází
na naší škole celkem 48 žáků (27 chlapců a 21
dívek). Doposud bylo přijato 33 žáků, ostatní
čekají na výsledky odvolacího řízení.
Přehled umístění žáků:
Střední školy - přijato 13 žáků (7 dívek, 6 chlapců)
Gymnázium Kojetín (1 dívka, 2 chlapci), SPŠ
Přerov (1 ch), SZeŠ Přerov (2 d, 1 ch), Obchodní
akademie Kroměříž (3 d), SPŠ oděvní Prostějov
(1 d), SPŠ železniční Břeclav (1 ch), SSOŠ
podnikatelská Kroměříž (1 ch).
Čtyřleté maturitní obory - přijato 5 žáků (3 dívky,
2 chlapci)
ISŠT Přerov (1 chlapec), SOŠ Přerov, Šířava
(1 d), SOŠ Hranice (1 ch), SOŠ Vizovice (1 d),
SSOŠ Litoměřice (1 d).
Učební obory tříleté - přijato 16 žáků (3 dívky,
13 chlapců)
ISŠT Přerov (1 d, 3 ch), SOU stavební Přerov (5

Základní škola Kojetín, náměstí Míru

ch), ISŠE Přerov, E. Beneše (1 ch), SOU Šířava
Přerov (2 d), SOU Tovačov (1 ch), SOUZ
Kroměříž (1 ch), COOPT Kroměříž (1 ch), SOU
Koryčany (1 ch).         Mgr. Dagmar Smutková

výchovná poradkyně

jsou potom vyhodnoceny a odměněny drobnými
věcnými cenami. Pořadí tříd je vyhlašováno ve
dvou kategoriích - pro I. stupeň a II. stupeň.
Obtížnou službu u přistaveného kontejneru zajišťují
žáci devátých tříd.

Letošní novinkou je sběrová liga - vyhlášení
celkových ročních výsledků. Prozatímní stav je

následující:

Nejlepší tři jednotlivci v dubnu:
1. J. Prášil (207 kg), 2. Formánek (171 kg),

3. Šiváková (97 kg)
Nejlepší tři třídy ( po dubnu celkově):

1.Třída 5.b, 2. Třída 2.a, 3. Třída 5.a

ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Škola v přírodě

Ve dnech 13. -18..5. 2002 žáci 2.-5. ročníků
prožili krásný týden ve škole v přírodě v podhůří
Jeseníků na Malé Morávce.

Pobyt byl motivován celotýdenní hrou
„Piráti - cesta za pokladem“.

Týden plný her a soutěží, které byly vždy plněny
s nadšením, se opravdu vydařil ke spokojenosti

dětí i všech pedagogických pracovníků.
Samozřejmostí byly vždy sladké odměny,
optimismus a úsměvy všech „pirátů a jejich
velitelek“.

Velmi vydařený byl turistický výlet z Ovčárny
údolím Bílé Opavy do Karlovy Studánky. Po
seznámení s pověstí o lázeňském městečku,
krátkém osvěžení a načerpání nových sil jsme jako
správní turisté pokračovali v pirátské výpravě do

místa pobytu, kde nás jako obvykle čekala výborná
večeře a usměvavý personál.

Závěrem bychom chtěly poděkovat všem
pedagogickým pracovníkům za maximální úsilí při
přípravě a za zdárný průběh celého pobytu.

Mgr. Gambová Veronika
Mgr. Palkovská Eva

Zpráva o vycházejících žácích

S ukončením školního roku 2001/2002
opouští ZŠ Svatopluka Čecha 44 žáků. Jedná se
nejen o 35 žáků devátých tříd, kteří letošním
školním rokem končí povinnou devítiletou školní

docházku, ale i o 5 nadaných mladších žáků, kteří
uspěli v přijímacím řízení na gymnázia v Kojetíně
a Olomouci a 4 žákyně, odcházející na OU
Křenovice. Těší nás a je pro nás vizitkou úspěšné
práce, že všichni žáci 9. ročníku byli úspěšní u
přijímacích zkoušek na střední školy, praktické

školy, či odborná učil iště. Přejeme jim a
samozřejmě také budoucím malým gymnazistům
hodně úspěchů ve studiu a mnoho radosti a štěstí
v soukromém životě.

Mgr. Eva Palkovská, výchovná poradkyně

Základní umělecká škola

Družstvo žáků ZŠ nám. Míru, které reprezentovalo
školu na fotbalovém McDonald Cupu v Přerově

Základní umělecká škola v Kojetíně oznamuje, že do 10. června 2002

přijímá přihlášky nových žáků,

kteří mají zájem o výuku hudebních nástrojů.
Přihlásit se můžete v odpoledních hodinách v budově školy.

Petr Vacek, ředitel ZUŠ

letošní absolventi ZUŠ Kojetín
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Gymnázium Kojetín KOJETíN

Gymnázium v zrcadle výsledků

Rtuť teploměru stoupá k tropickým hodnotám,
což je pro nás, ale zejména pro studenty
neklamným znamením, že tento školní rok je
pomalu ale jistě za námi a prázdniny ťukají na
dveře.

Je to zároveň doba hodnocení a bilancování
výsledků naší školy v soutěžích na  okresní, krajské,
popřípadě regionální úrovni.

Ve FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDĚ se z okresních kol
do regionu probojovali Iveta Kyselá, Martin
Rumplík, Tomáš Kollárik a Jan Sýkora.
Matematika zaznamenala úspěch v podobě
vítězství primána Tomáše Matušky v okresním kole

MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY, cenná umístění
získali i Jaroslav  Chytil, Martin Juřen a Jan
Matuška z nižšího gymnázia, z 2. místa v okresním
kole do kola oblastního postoupil student kvinty
Martin Rumplík. Okresní kolo PYTHAGORIÁDY
přineslo druhá místa pro studenty primy a sekundy
Janu Oplockou a Martina Juřena, třetí místa pro
Tomáše Matušku a Ondřeje Voždu.

V kategorii C CHEMICKÉ OLYMPIÁDY získal
druhé místo v oblastním kole Jakub Vysloužil
z kvinty. Obeslali jsme rovněž všechny kategorie
ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY, třetí skončili Tomáš
Matuška z primy a Iveta Kyselá z kvarty.

Oblastního kola BIOLYMPIÁDY se zúčastnila
Petra Sklářová ze 4. ročníku, ve finále soutěže

SOU a OU Tovačov si Vás dovoluje pozvat na ...

NAŠÍ PŘÍRODOU byli Ondřej Vožda ze sekundy
a Martin Režný s Dominikem Vlčem z tercie, kteří
získali dvě třetí a jedno čtvrté místo. V krajském
kole SOČ obhajovaly své práce z oboru biologie
i studentky Lucie Vaníčková ze 4. ročníku a Jana
Švarcová ze 3. ročníku. Okresní kolo
OLYMPIÁDY V  ČESKÉM JAZYCE vyhrála
studentka septimy Jana Šustková, která pak
v oblastním kole skončila na místě sedmém. Třetí
místo v okresním kole KONVERZACE
V ANGLICKÉM JAZYCE vybojovala Iveta Kyselá
z kvarty.

Všem studentům, kteří nás reprezentovali,
děkujeme a přejeme jim i nadále hodně úspěchů.

-mlč-

MěDDM Kojetín
Slet čarodějnic 28. 4. 2002

Letos se akce konala v příjemném areálu
Střelnice MS Morava Kojetín. Čarodějnice se
shromáždily na Masarykově nám., po té se průvod
vydal na Střelnici, kde proběhla volba Miss
čarodějnice.

Během celého odpoledne byly připraveny
soutěže a hry pro děti, které připravila taneční
skupina Lucky While - rýžování zlatých zubů, hod
do kouzelné květiny, opakování country kroků
podle tanečníka, rozluštění hlavolamu, slalom na
dřevěném koni, labyrint, lanová lávka.

Do akce se zapojili nejen soutěžící, ale i vedoucí
ZK a děti, které zpestři ly program svým
vystoupením. O zpestření programu se postaral
taneční kroužek KVÍTKO se svým vystoupením.
K tanci a poslechu vyhrávala hudební skupina
DETO z Kojetína. Kojetínské veřejnosti se
představily pěvecké sbory Solasido a Cantas.
Titul MISS ČARODĚJNICE 2002 získali:
1. místo sourozenci Viktor, Jaroslav, Jindřich
Prášilovi, 2.místo Radka Dvořáková, 3.místo
Slavomír Ruman.

Od diváků dostala nejvíce lístečků a tím MISS
SYMPATIE vyhrála 3-letá Michalka Ohlídalová.
DĚKUJEME Mysliveckému sdružení Morava
Kojetín za zapůjčení areálu Střelnice, a přípravu
výtečného občerstvení.

Dále DĚKUJEME všem externím pracovníků,
kamarádům a dětem, bez jejichž pomoci by tato
akce nemohla proběhnout.

5. 6. 2002
JARNÍ CYKLOVÝLET
s opékáním špekáčků
7. 6. 2002
Vylosování celoroční soutěže otázky děda
Vševěda

21. 6. 2002
VEČERNÍ SLUNOVRATOVÁ VÝPRAVA
26. 6. 2002
AHOJ ŠKOLO...HURÁ PRÁZDNINY...
28. 6. 2002, 29. 6. 2002, 30. 6. 2002
STAVBA TÁBORA NA TESÁKU

Městský dům dětí a mládeže Kojetín pořádá

ŘEZBÁŘSKÉ DNY TOVAČOV,

které se budou konat ve dnech 24. 6. - 26. 6. 2002

na Středním odborném učilišti a Odborném učilišti v Tovačově,Nádražní ul.146.

Každý návštěvník dostane možnost stát se na chvíli řezbářem a vyzkoušet si

pod dozorem zkušeného mistra práci se dřevem a řezbářským dlátem, uvidí studenty při práci.

Zároveň bude probíhat prodejní výstava prací žáků

oboru umělecký řezbář pro výrobu nábytku.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

!
Technis Kojetín spol. s r. o.

oznamuje,

že kojetínské koupaliště
je připraveno k provozu

a bude otevřeno ihned

jakmile to umožní počasí.

Předpokládaný termín otevření je

1. června 2002
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MěDDM Kojetín

V sobotu 4. května 2002 se vydal náš zájmový
kroužek Veverčata při MěDDM na jednodenní
výlet do Oseku nad Bečvou. Hlavní náplní tohoto
výletu byla návštěva v místní soukromé stáji, kde
jsme si mohli prohlédnout krásné plnokrevníky.

Děti se také mohly svézt na koni. Byl to pro ně
moc hezký zážitek. Tento výlet byl kouzelný i tím,
že se na nás pořád smálo sluníčko, dokonce tak
silně, že jsme se museli trochu zchladit v Bečvě.
Po příjemném osvěžení následovalo všemi
oblíbené opékání špekáčků.

Na závěr si děti zahrály ještě pár her a soutěží.
V pozdních odpoledních hodinách jsme přijeli do
Kojetína všichni velice spokojení.

Jana Krestová, vedoucí ZK Veverčata

Za paní Dr. Novotnou

3. května 2002 jsme se rozloučili v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie s jednou z nejstarších
obyvatelek města Kojetína, s bytostí nejlaskavější
- paní Dr. Zdeňkou Novotnou. Paní doktorkou -
zubařkou, která dovedla svým přístupem
i osobností zbavovat pacienty nejen bolesti, ale
především „strachu a hrůzy“ ze zákroku.
Rozloučení bylo tiché, s atmosférou lásky a úcty
k zemřelé. Vždyť kdo z nás by ji neměl rád. Žila
nenápadně, tiše v Pečovatelském domě J.
Peštuky, kde ji měli všichni doopravdy rádi. Tam
jsem ji potkala i já. Mám na ni milou vzpomínku
při vstupu do zaměstnání zde. Když paní doktorka
zjistila, že kromě uklízení jsem měla i profese jiné,
ve vhodné chvíli přítomným ve vestibulu vědomě
„nahlásila“: „Naší paní uklizečky si musíme vážit
a být na ni hodní, je to vzdělaná osoba“. Tím mě
také vzala pod jakýsi svůj patronát přízně
a náklonnosti. Bokem mi spiklenecky pošeptala:

Došlo do redakce

„Mně můžete věřit a říct všechno, je to jako
v hrobě“. S paní Věrou Hammerníkovou vytvořila
vzácný přátelský vztah, plný opory a pomoci.
Rodinné zázemí paní doktorce tvořili manželé
Božena a Valda Novotní, kteří rádi a často paní
doktorku navštěvovali a pomáhali ve všem.

„Byla tak dobrá!“ Nikdy bych nechtěla být
v kůži toho, kdo jí kdy v životě ublížil, protože
jsem přesvědčená, že VYŠŠÍ SPRAVEDLNOST
si každého takového zákonitě vyhledá! Dříve či
později.

Lásku a smutek z odchodu paní doktorky
vyjadřoval překrásný věnec živých květů, věnovaný
všemi obyvateli Pečovatelského domu. Všem nám
hodná, milá, tichoučká a tak oduševnělá paní
Zdeničko budete scházet.

Ateisté říkají: „Nebe, Bůh není!“. Já je zahlédla
v hlubinách laskavosti, světla a velké dobroty
Vašich očí paní doktorko. Buďte v něm šťastná.

Za všechny obyvatelky Pečovatelského domu
J. Peštuky

Marie Přecechtělová

Vzpomínka účastníka

Při pohledu na fotku babičky na titulní straně
Kojetínského zpravodaje se mi vybavila příležitost,
při které byla tato fotografie pořízena. Bylo to
v roce 1957, kdy jsme chodili s členy tehdejšího
„Sboru pro občanské záležitosti“ poblahopřát
starším občanům k životnímu jubileu.

Mí rodiče a já, oblečeni v hanáckém kroji - já
jsem předával kytičku, zástupce předsedy
tehdejšího MNV a Bohoušek Štéger, který
vzpomínky jmenovaných natáčel na magnetofon
a dělal písemné  poznámky. Nevím už, jak se
dotyčná babička jmenovala, ale bydlela
v Tvorovské ulici a vykládala, jak dělala komornou
u paní hraběnky na Tovačovském zámku.
Bohoušek jí pak vykládal, co nám říkala minule
a babička se divila, jak si to tak může pamatovat,
načež ten pustil pásek s vyprávěním z minulé
návštěvy. Toto bylo při příležitosti jejích 90 (nebo
95?) narozenin.

Jan Jakub Vražina
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Z kultury

Ve čtvrtek 9. května 2002 uspořádalo

Městské kulturní středisko Kojetín

ve spolupráci s místními podnikateli

a módní návrhářkou

Radkou Grmelovou z Prostějova

módní přehlídku s názvem

JARO - LÉTO 2002.
foto H. Svačinová
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Ze sportu - Autoklub Kojetín

Závodní sezóna opět zahájena

V loňském roce jsme vás vážení čtenáři
informovali o činnosti Autoklubu Kojetín. Jedna
z aktivit je účast na závodech v rodeocrossu
v Tovačově. Pod hlavičkou Autoklubu a Města
Kojetín se závodů zúčastňuje pravidelně závodní
posádka ve složení Lubomír Topič a Petr
Stavinoha. Tyto závody se jezdí seriálově od jara
do podzimu. Po přestavbě automobilu se
v loňském roce poprvé objevila posádka na
závodní dráze 28.dubna 2001. Přes nemalé

technické problémy bylo odjeto 10 závodů, kde
závodníci sbírali zkušenosti na další závodní
sezónu. A jak dopadl loňský rok? Z 10 závodů
bylo takovéto umístění : 2x 4. mísro, 4x 3. místo
a 1x 2. místo. Ukončení sezóny bylo 3. listopadu.
V letošním roce se první závody jely 6. dubna
a termíny dalších závodů jsou: 1. 6., 15. 6.,
29. 6.,13. 7.,27. 7.,10. 8.,24. 8.,7. 9., 21. 9.,
5. 10. a ukončení by mělo být 19. 10. 2002.

Věříme, že i vy najdete cestu do Tovačova na
Viklický dvůr a svou účastí popořite reprezentanty
našeho města.                                          - IS -

Autoklub Kojetín oddíl BMX pořádá

dne 8. června 2002

IV. závod Moravské ligy BMX.
Začátek závodu je v 11.15 hodin

v areálu BMX Kojetín

(u stadionu TJ Slavoj)

Občerstvení zajištěno.

Zvou pořadatelé

Navštivte naši prodejnu, na léto jsme připraveni ...

V AREÁLU KOUPALIŠTĚ KOJETÍN (VSTUP OD RYBNÍKA NA HRÁZI)
JE OTEVŘEN MINIGOLF

Provozní doba:
Pondělí - Pátek: 13.00 - 19.00 hodin, Sobota, Neděle: 12.00 - 19.00 hodin

V letním období při provozu koupaliště je otevírací doba
shodná s otevírací dobou koupaliště a vstup je možný branou na koupaliště.

Oficiální trénink klubu golfistů: úterý od 15.00 hodin
Bližší informace : Ivan Roemer, tel. 0641/762536Z

Á
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Kontakt: 0777/240 244
Olomouc, Přerov, Prostějov, Kojetín

Email: paintball.hana@seznam.cz
www.paintballhana.oceany.cz

MILÉ SLEČNY, BUDETE SE VDÁVAT?
Potom určitě víte, že nevěsta je vždy středem

pozornosti. Proto byste se v tento výjimečný den měla
svěřit do rukou profesionálů, tedy kadeřníků a vizážistů,
kteří Váš vzhled dovedou k dokonalosti. Oblečení, líčení
a účes by totiž měly být v souladu a odpovídat Vaší
osobnosti. Nezdar může nastat, když si nerozhodná nevěsta
nechá poradit nezkušenou kamarádkou.

V zahraničí běžně svěřují tuto práci vizážistům nebo stylistům.
U nás se tato praxe zatím příliš nevžila. Nevěsty považují za
samozřejmost nechat si upravit vlasy od kadeřnice, ale v líčení se
zpravidla spoléhají na svůj um nebo šikovnost kamarádek. Zapomínají,
že make-up musí na obličeji vydržet bezchybně celý den. Není nic
žalostnějšího, než nevěsta s řasenkou rozpitou od slz

a rtěnkou rozmazanou od novomanželského polibku.
Této havárii se můžete vyhnout, pokud se rozhodnete
pro profesionální úpravu profesionálními líčidly. Nabízím
Vám své služby a bohaté zkušenosti. Používám
profesionální kosmetiku Kryolan a ArtDeco. Pracuji
s fixačním pudrem a základními fixačními přípravky pod

make-up očí, pleti i rtů. Mám praxi i ve spolupráci
s fotografem, proto Vám mohu poradit a nalíčit při focení

v ateliéru.
Kontaktovat mě můžete na telefonu 0641/76 30 40,

nebo mobilu 0606/49 27 31,
případně na e-mailu: eva.zonkova@quick.cz

Další informace o mé činnosti můžete získat na
http://web.quick.cz/visage_style

Co nabízíme:
• kompletně Vás vybavíme (zbraň, střelivo,

obličejová maska, ochranný oděv-mimo obuv)
• velký výběr atraktivních paintballových hřišť

a variant her
• firmám a jejich zaměstnancům připravíme zážitek,

na který nezapomenou
• zajistíme soupeře
• přijedeme až k Vám. Zorganizujeme hru i na Vámi

vybrané lokalitě
• zajistíme dopravu na hřiště
• občerstvení přímo na místě
• pro vítěze vždy připravena odměna v podobě láhve

sektu (v ceně)

Nabízíme vám možnost odreagovat se
při adrenalinovém sportu „Paintball“.
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Společenská kronika

Dne 1. června 2002 se významného životního jubilea 80 let dožívá paní
Aneška VACULOVÁ.

Do dalších let hodně spokojenosti, lásky a hlavně zdraví jí ze srdce přeje
syn Miroslav s rodinou.

Kamil Margecín Marie Kotková

Veronika Kočařová Pavel Čtvrtníček

Blahopřejeme!

V sobotu 27. dubna 2002 byly slavnostně
přivítány do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Martin Giňa Lukáš Nakládal


