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Z obsahu:

Setkání amatérských divadel a jejich příznivců v Kojetíně již pojedenácté

Již tradičně se v závěru prvního jarního měsíce března setkáváme
s divadelními soubory a jejich příznivci  na Divadelní přehlídce v Kojetíně.
V letošním roce bude toto setkání již jedenáctým.

A tak se můžeme těšit, že 19. 3. 2003 vystoupí na prkna, která zname-
nají svět, první herci, aby zahájili 11. ročník  Přehlídky amatérských diva-
delních souborů – KOJETÍN 2003. Tato bude trvat až do 23. 3. 2003, kdy
se s námi herci rozloučí a divadelní prkna v sále Sokolovny v Kojetíně opět
posmutní.

Vyhlašovatelem přehlídky je Město Kojetín a Městské kulturní středisko
v Kojetíně.

Vítěz kojetínské přehlídky postoupí na Národní přehlídku do Třebíče.
A ta je předposlední metou před účastí na přehlídce v Hronově.

Stejně jako každý rok je i letos nabídka velmi zajímavá a pestrá pro všech-
ny milovníky divadla.

V letošním roce přivítáme na naší přehlídce 11 souborů, z nichž 6 vy-
stoupí soutěžně. Zavítají k nám divadelní soubory z Kroměříže, Brna, Pře-
rova, Prostějova, Zlína a Horní Moštěnice. Celkem zhlédnou diváci 12 in-
scenací. Nejmenší diváci uvidí pohádku POPELKA v podání Mladé scény
Domu kultury Kroměříž a pohádku ČÁRY BÁBY COTKYTLE aneb TŘI
ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA, teď už v podání divadelního souboru „Flok“
Samotíšky.

Pro starší děti a studenty si připravilo Genus divadlo Brno  známou Moli-
érovu komedii LAKOMEC.

Skladba divadelní přehlídky je skutečně pestrá. Uvidíme komedii, zpěvo-
hru, renesanční taškařici, drama a podlehneme melodiím hudební féerie.

Slavnostní zahájení 11. ročníku Přehlídky amatérských divadelních sou-
borů Kojetín 2003 se uskuteční v sále Sokolovny v 16.00 hodin. Hned pak

zhlédneme divadelní představení BENÁTČANKY od renesančního anonym-
ního autora. V této taškařici se nám představí Moje divadlo Prostějov.

Loňského vítěze, Malou scénu ZUŠ Zlín můžeme vidět v sobotu odpoled-
ne. Tentokrát s dramatem Jeana-Paula Daumase HŘBITOV SLONŮ.

Pevně doufáme, že celá divadelní přehlídka bude nádhernou souhrou mlu-
veného slova, zpěvu a pohybu. Pro všechny bude jistě krásným pohlazením
na duši.

Zveme srdečně všechny milovníky divadla.Určitě nebudete litovat.

                                        Mgr. Zuzana Zifčáková
                                        ředitelka MěKS Kojetín

Foto: H. Volfová
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Informace pro občany

Zastupitelstvo města Kojetín se
usneslo, podle § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na svém zasedání dne
28.1.2003 vydat v souladu s usta-
novením § 10 písm d) uvedeného
zákona a §29 odst. 1 písm. o) záko-
na ČNR č. 133/1985 Sb., o požár-
ní ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů a § 15 nařízení vlády č. 172/
2001 k provedení zákona o požární
ochraně, tuto obecně závaznou vy-
hlášku (dále jen OZV).

Čl. 1
Účel předpisu

1. Požární řád stanoví zásady or-
ganizace a provádění požární ochra-
ny (dále jen PO) ve městě Kojetín
(dále jen město). Vytváří podmínky
pro účinnou ochranu života a zdraví
občanů a majetku před požáry a ur-
čuje povinnosti právnických, podni-
kajících fyzických a fyzických osob.

2. Stanovuje úkoly osobám pově-
řeným zabezpečením požární ochra-
ny města a vztah města k těmto oso-
bám.

3. Požární řád je závazný pro
všechny fyzické osoby nacházející se
na území města, fyzické osoby vlast-
nící či užívající nemovitosti na území
města a právnické a podnikající fy-
zické osoby vyvíjející na území měs-
ta činnost.

Čl. 2
Organizace požární ochrany

Za požární ochranu odpovídá
město a k jejímu zajištění:

a) zřizuje preventistu PO pro za-
bezpečení preventivně výchovné čin-

nosti v oblasti PO,
b) zřizuje jednotky sboru dobrovol-

ných hasičů ke zdolávání požárů,
záchranným pracím a likvidaci ná-
sledků mimořádných událostí a živel-
ných pohrom,

c) jmenuje velitele jednotek SDH,
d) projednává stav PO ve městě

v radě města  a na zasedání zastupi-
telstva města jednou ročně, případ-
ně po závažném požáru ve městě,

e) zpracovává stanovenou doku-
mentaci PO.

Čl. 3
Úkoly osob pověřených zabezpečo-
váním PO

Preventista PO města plní zejmé-
na tyto úkoly:
- zajišťuje preventivně výchovnou čin-
nost v oblasti PO ve městě,
- jedenkrát ročně zpracovává a před-
kládá radě města plán preventivně
výchovné činnosti ve městě a plní
úkoly z tohoto plánu vyplývající,
- kontroluje dodržování této OZV,
- předkládá RM jedenkrát ročně ná-
vrhy na opatření ke zlepšení požár-
ní prevence.

Čl. 4
Povinnosti právnických a podnika-
jících fyzických osob
Právnické a podnikající fyzické oso-
by zajišťují, aby ve všech činnostech
byly respektovány zásady PO stano-
vené obecně závaznými předpisy,
zákonem ČNR č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů (viz příloha OZV č.1
a 3), nařízením vlády č. 172/2001
Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, vyhláškou MV č. 247/

2001 Sb. o organizaci a činnosti jed-
notek PO, vyhláškou MV č. 246/
2001 Sb. o požární prevenci, záko-
nem č.  50/1976 Sb.(stavební zá-
kon)  ve znění pozdějších předpisů
a dalšími předpisy, které upravují po-
vinnosti na úseku PO.

Čl. 5
Povinnosti fyzických osob

Povinnosti fyzických osob v oblasti
PO jsou dány §§ 17,18 a 19 zákona
ČNR č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů ( viz příloha OZV č. 2 a 3) a §§
42,43, a 44 vyhlášky MV č. 246/
2001 Sb. o požární prevenci.

Čl. 6
Jednotky SDH Města Kojetín

Město zřizuje následující jednotky
Sboru dobrovolných hasičů:
Jednotka   sboru dobrovolných hasi-
čů Kojetín:
velitel jednotky: Václav Baďura, by-
tem Kojetín, Kojetín I-Město, nám.
Míru 662, tel. 737739484

Jednotka sboru  dobrovolných hasi-
čů Kojetín II - Popůvky:
velitel jednotky: Jan Krejsa, bytem
Kojetín,Kojetín I-Město, Padlých hr-
dinů 465, tel. 606149200

Jednotka sboru dobrovolných hasi-
čů Kojetín III - Kovalovice:
velitel jednotky: Radim Večerka, by-
tem Kojetín, Kojetín III-Kovalovice
39, tel. 604486353.

Složení a vybavení jednotek SDH:
JSDH Kojetín
vybavení:

vozidlo AVIA DVS - 12 A 30 K
cisternová automob. stříkačka
CAS 25-RTHP (Škoda 706)
dýchací přístroj SATURN 4ks
složení: velitel 1
zástupce velitele 2

strojníci 4
hasiči 12

JSDH Popůvky :
vybavení:
vozidlo AVIA 21 F
stříkačka motor. PPS-12,DS-16

složení: velitel 1
vedoucí družstva 1

strojníci 4
hasiči 7

JSDH Kovalovice :
vybavení:
voz. AVIA nákl. (valník)-uprav.
A 30-N
stříkačka motor.PPS-12 (přen.)
složení: velitel 1
vedoucí družstva 1

strojníci 2
hasiči 5

Podrobnosti upravující činnost jed-
notek SDH jsou stanoveny právními
předpisy v oblasti PO a zřizovacími
listinami jednotek.

Čl. 7
Zdroje požární vody

Městem jsou stanoveny následují-
cí zdroje požární vody:
1. Studny
Kojetín: - Tržní náměstí
Kovalovice: před domem čp. 53

- u domu čp. 47
- u  domu čp. 32

Rozpočet města Kojetín na rok 2003

PŘÍJMY ( V TIS. KČ)

tř. 1 Daňové příjmy 40 318
tř. 2 Nedaňové příjmy 9 661
tř. 3 Kapitálové příjmy 652
tř. 4 Dotace 41 727
Příjmy celkem 92 358

tř. 8 financování - přijetí úvěrů a půjček (+) 33 000

C E L K E M 125 358

VÝDAJE (V TIS. KČ) - TŘ. 5, TŘ. 6

kapitola 702 - vodní hospodářství 482
kapitola 709 - zemědělství 140
kapitola 710 - doprava 2 698
kapitola 714 - školství 4 577
kapitola 715 - zdravotnictví 2 141
kapitola 716 - kultura 3 376
kapitola 719 - vnitřní správa 22 592
kapitola 728 - práce a sociální věci 29 962
kapitola 739 - místní hospodářství 56 026
kapitola 740 - výstavba 612
Výdaje celkem 122 606

tř. 8 financování splátky úvěrů a půjček (-) 2 752

C E L K E M 125 358

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003,
 Požární řád
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Kojetínský zpravodaj

Informace pro občany
Popůvky: u domu čp. 8
- před domem  čp. 24
2.Vodní nádrže
Kojetín:- rybník Jordán
Kovalovice: - nádrž ve spodní části
obce u hřiště
3. Hydrantová síť
   Hydrantová síť v Kojetíně, Kova-
lovicích i Popůvkách - vzdálenost
max. 200m pro dopravu vody pro
požární účely. Podrobný plán hyd-
rantové sítě včetně pasportů je ulo-
žen u firmy VaK Kojetín a plán hyd-
rantů využitelných pro hasičské úkoly
(zakreslení hydrantů v mapě Kojetí-
na)je přílohou č.5 této OZV.
4. Další vodní zdroje: řeka Morava,
Struha – mlýnský náhon Moravy
   Správci těchto zdrojů mají povin-
nost udržovat je v provozuschopném
stavu a městu oznamovat práce, kte-
ré by omezily nebo znemožnily je-
jich použití.

Čl. 8
Ohlašovny požárů

Pro město Kojetín a jeho místní
části jsou stanoveny tyto ohlašovny
požáru:
Kojetín:
150 HZS – operační a informační

středisko
581762501 požární stanice Koje-
tín
Kovalovice:
581764743 Radim Večerka, čp.
39
Popůvky:
581763768 Skácelík Pavel, čp. 19
581763780  Krejsová Jana,čp. 47

Čl. 9
Vyhlášení požárního poplachu,
způsob trvalého zabezpečení PO ve
městě a v místních částech

Požární poplach je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu
1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10
vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý
tón).

Způsob trvalého zabezpečení PO
ve městě a v místních částech:
- nepřetržitá služba územního ope-
račního a informačního střediska
HZS,
- pohotovost jednotek Sboru dobro-
volných hasičů.

K ověření požárního řádu obce,
zejména akceschopnosti jednotek
SDH, věcných prostředků PO, pou-
žitelnosti vodních zdrojů, spoje-
ní,zařízení pro vyhlášení poplachu

a připravenosti fyzických osob pro
případ vzniku požáru se vyhlašuje
nejméně jednou ročně cvičný po-
plach. Od vyhlášení cvičného popla-
chu může být upuštěno v případě, že
byla akceschopnost JPO města
v průběhu roku ověřena výjezdem
k požáru nebo jinému zásahu
s kladným výsledkem.

Čl. 10
Výpis z poplachového plánu okre-
su

Výpis z poplachového plánu okre-
su je přílohou č. 4 tohoto Požárního
řádu.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Porušení povinností stanovených
touto obecně závaznou vyhláškou
bude posuzováno  podle zákona
ČNR č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů a podle zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Přílohy Požárního řádu města tvo-
ří:
příloha č.1: povinnosti právnických

a podnikajících fyzických osob vyplý-
vající ze zákona ČNR č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů
příloha č.2: základní povinnosti fy-
zických osob vyplývající ze zákona
ČNR č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů
příloha č.3: pomoc při zdolávání
požáru podle zákona ČNR č. 133/
1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů
příloha č.4: výpis z poplachového
plánu okresu.
pří loha č.5: mapa Kojetína
s vyznačením hydrantů využitelných
pro požární účely.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší OZV č. 4/
1999, Požární řád.

Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne
1.3.2003.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města
Ing. Jiří Šírek,místostarosta města

Zastupitelstvo města Kojetín se
usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
přepisů, na svém zasedání dne
28. 1. 2003 vydat v souladu
s ustanovením § 10, písm. d) uvede-
ného zákona a podle § 29 odst.1
písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen OZV).

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Cílem OZV je vymezit druhy akcí,
kterých se zúčastňuje větší počet
osob a je u nich nezbytné zajistit
požární ochranu a stanovit podmín-
ky pro zabezpečení požární bezpeč-
nosti při konání těchto akcí.

Čl. 2
Vymezení druhů akcí

Pro účely této OZV se považuje
za akci, které se zúčastňuje větší po-
čet osob a při níž je nutno zajistit
podmínky požární bezpečnosti kaž-
dá akce (např. sportovní, kulturní,
prodejní), které se účastní více jak
200 osob a koná se v uzavřených

Obecně závazná vyhláška č.  2/2003,
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

prostorech a akce, které se účastní
více než 300 osob a koná se na ote-
vřeném prostranství.

Čl. 3
Stanovení podmínek požární bez-
pečnosti
1) Pořadatel akce uvedené v čl. 2
této OZV je povinen  oznámit její
konání Městskému úřadu Kojetín,
odboru vnitřních věcí, školství a kul-
tury a doložit zprávu o rozsahu a
způsobu zabezpečení požární ochra-
ny ve lhůtě 3 dnů před konáním
akce.
2) Pořadatel akce je povinen usta-
novit podle § 13 výše uvedeného
zákona o PO minimálně 2 člennou
preventivní požární hlídku složenou
z velitele a členů nebo si na akci hlíd-
ku smluvně sjednat s příslušným
SDH.

Čl. 4
Preventivní požární hlídka
1) Velitelem preventivní požární hlíd-
ky může být člen sboru dobrovolných
hasičů, příslušník hasičského zá-
chranného sboru nebo jiná osoba,
mající k této činnosti oprávnění.
2) Ostatní členové preventivní požár-

ní hlídky musí být pro výkon činnos-
ti před zahájením akce proškoleni
odborně způsobilou osobou nebo
technikem PO. O proškolení musí
být pořízen písemný záznam.
3) V průběhu akce musí být každý
člen preventivní požární hlídky vidi-
telně označen, mít u sebe doklad
opravňující jej k této činnosti a ne-
smí požívat alkoholické nápoje.

Čl. 5
Úkoly preventivní požární hlídky
1) Před zahájením akce se hlídka
seznámí s jejím charakterem a objek-
tem,ve kterém se akce bude ko-
nat,provede kontrolu požárně bez-
pečnostních zařízení v objektu, pro-
věří použitelnost a dostupnost pro-
středků pro zásah, přístupnost úni-
kových cest a možnosti vyhlášení
poplachu a přivolání pomoci. Zjiště-
né skutečnosti zapíše do požární
knihy objektu.
2) V průběhu akce hlídka dohlíží na
dodržování předpisů o požární
ochraně a kontroluje dodržování zá-
sad požární bezpečnosti (např. kou-
ření na vyhrazených místech.
3) V případě požáru hlídka provede
nutná opatření k záchraně ohrože-

ných osob,přivolá jednotku PO
a zúčastňuje se likvidace požáru.
4) Po skončení akce provede pro-
hlídku všech míst v objektu, kde by
mohlo dojít ke vzniku požáru a
z objektu odchází jako poslední.

Čl. 6
Sankce
1) Kontrolu dodržování této OZV
provádí strážníci MP,preventista PO
města a členové Jednotky SDH Ko-
jetín, Kovalovice a Popůvky.
2) Porušení této OZV lze postihnout
podle zvláštních předpisů. –1)

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti
dne 1. 3. 2003

Ing. Mojmír Haupt, starosta města
Ing. Jiří Šírek,místostarosta města

Vysvětlivky:
1) § 58 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů zák. ČNR
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů
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Informace pro občany - odjezdy autobusů
V lednovém čísle Kojetínského zpravodaje jsme uveřejnili odjezdy vlaků a autobusů z Kojetína. Od autobusového přepravce - firmy
Connex Morava a.s. jsme obdrželi upřesnění odjezdů autobusů včetně některých linek, které v původním přehledu nebyly uvedeny.
Předkládáme tak našim čtenářům tyto informace v následujícím přehledu.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO

Starosta města Kojetín

si vás dovoluje pozvat na

5. zasedání
Zastupitelstva města Kojetín,

které se uskuteční

v úterý 25. března 2003 od 15.00 hodin

v sále Regionálního vzdělávacího

a informačního centra (Okresní dům)

v Kojetíně.

Ing. Mojmír Haupt, starosta
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Návštěva v chirurgické ambulanci MUDr. Pavla Matouška

V jednom z minu-
lých čísel KZ jsme před-
stavili našim čtenářům
nově otevřené Cent-
rum žilní chirurgie
MUDr. P. Matouška.
V následujícím pří-
spěvku představuje-
me jeho chirurgickou

ordinaci, jejíž součas-
nou podobu vám chceme před-
stavit.

Soukromá chirurgická ordinace je
umístěna v objektu polikl iniky
v prvním poschodí.

Je to moderně koncipované am-
bulantní chirurgické pracoviště, jehož
součástí je sádrovna, sterilizace pře-
vlékárna pro pacienty a operační zá-
krokový sál.Společná čekárna s rent-
genovým  a ultrazvukovým pracoviš-
těm MUDr. Aleny Hubíkové vytváří
optimální kombinaci pro ošetřování
pacientů s chirurgickými onemocně-
ními. V chirurgické ordinaci je po-

skytována komplexní
všeobecná chirurgická
ambulantní péče pro do-
spělé i děti  včetně trau-
matologie  pro celý ko-
jetínský region, který má
spádovou oblast kolem
16 000 obyvatel.

Pacienti, kteří potře-
bují  následnou nemoc-
niční péči, se mohou
dnes již rozhodnout, do
které nemocnice se pů-
jdou léčit. Naše nejbližší
spolupracující spádová
chirurgická oddělení jsou
v nemocnici v Kroměříži
a Přerově. Díky osobním
kontaktům s kolegy na
chirurgických klinikách
v Brně, Olomouci a Os-
travě, komplikovaná chi-
rurgická onemocnění či
úrazy konzultujeme ane-

bo přímo posíláme na tato pracoviš-
tě.

Tuto péči poskytují společně se
mnou kolegové MUDr. Milan Kou-
delák a MUDr. Josef Pokorný, oba
zkušení chirurgové s bohatou praxí
z chirurgických oddělení a chirurgic-
kých ambulancí.

Neodmyslitelnými spolupracovní-
ky jsou obětavé zdravotní sestry Bo-
žena Dostálová a Jitka Tvrdoňová.

Provádíme zde běžné ambulantní
operační zákroky na operačním sál-
ku v místním znecitlivění. Kromě
toho provádíme i některé estetické
a kosmetické zákroky, jako odstra-
ňování bradavic, tukových nádorků,
mateřských znamének a esteticky ne-
výhodných jizev, zvláště na obličeji,
za použití plastických stehů a speci-
álních šicích materiálů.Na léčbu
drobných kožních nerovností a vý-
růstků používáme s výhodou elektro-
kauterizaci, což je odstranění  těch-
to defektů pomocí elektrického skal-

pelu.
Našim pacientům můžeme nabíd-

nout i některé drobné chirurgické
zákroky na šlachách - léčbu tzv. „lu-
pavého“ či „skákavého“ prstu, léč-
bu zkracování šlach ve dlani.
Drobné  zákroky na kostech se týka-
jí především léčby tzv. kladívkovité-
ho prstu.

Při léčbě úrazů končetin  dětí i do-
spělých používáme moderní  fixační
pomůcky, ortézy a  moderní sádro-
vací techniky  s využitím plastů
a pryskyřic. Tyto materiály jsou žá-
dány pacienty hlavně v letních mě-
sících, protože umožňují koupá-
ní,jsou lehčí něž klasický sádrový
obvaz a v horku se pacient pod tou-
to plastovou či pryskyřičnou fixací
méně potí.

Použití těchto fixačních materiálů
je výhodné hlavně pro děti, nejen že
se s nimi mohou koupat, ale je mož-
né použití i barevných, takže menší
děti toto omezení v plném pohybu
lépe snášejí i psychicky.

Na našem pracovišti se zabýváme
léčbou  onemocnění konečníku, kon-
zervativní léčbou hemoroidů,trhlinek
a zánětů. Provádíme vysoce šetrnou
ambulantní operaci hemoroidů me-
todou dle Barrona.Tato operace  se
provádí v místním znecitlivění  a pa-
cient po provedeném zákroku za
krátkou dobu odchází do domácího
ošetřování, bez nutnosti pobývat
v nemocnici a vlastně i bez nutnosti
pracovní neschopnosti.

Provádíme i komplexní léčbu
u pacientů s bércovými vředy za po-
užití moderních hydrokoloidních ma-
teriálů a speciálních kompresivních
punčoch Deona Faktor. Tyto pun-
čochy, které mají protizánětlivé
a protimikrobiální účinky, byly vyvi-
nuty  ve spolupráci  MUDr. Pavla Ma-
touška a  DEONA MEDI s.r.o.
U těch pacientů, kde konzervativní
léčba je neúčinná, bércové vředy lé-

číme  radikálně s kombinovaným zá-
krokem  na žilním systému a volným
přenosem kůže do defektu.

Provoz chirurgické ambulance je
každý den od 7.30 do 15.00 hod.
Středa dopoledne je vyhrazena  tak-
zvanému klinickému dni.To je den,
kdy lékař pracuje a operuje v ne-
mocnici. Ale i v tuto dobu je chirur-
gická ambulance v provozu - jsou zde
prováděny kontroly a převazy, které
nevyžadují přítomnost lékaře. Lékař
začíná ordinovat ve 13.00 hod
a končí v l6.00 hod. V pátek je or-
dinační doba zkrácená, končí ve
l3.00 hod. Samozřejmě, v případech
nutnosti je ordinační doba prodlou-
žena.V některých případech, kdy pa-
cient z pracovních či osobních důvo-
dů se nemůže dostavit v pravidelné
ordinační hodiny, nabídneme indivi-
duální možnost konzultace či ošet-
ření mimo ordinační hodiny včetně
soboty a neděle.

MUDr. Pavel Matoušek

Redakční rada Kojetínského
zpravodaje uvítá i další příspěvky
kojetínských lékařů o službách,
které poskytují a o novinkách sou-
visejících s jejich praxí.
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VZP informuje

     si v letošním roce připomíná  50 let od založení Požárního sboru města
Přerova z povolání, který měl zásadní vliv na  profesionalizaci požární ochra-
ny v okresu Přerov. V návaznosti na toto výročí se připravuje řada akcí pro
veřejnost i pro samotný Hasičský záchranný sbor, které vyvrcholí v neděli
dne 4. května 2003.
    K připomenutí tohoto výročí proběhne v Městském domě slavnostní shro-
máždění osobností,  které se podílely na vzniku a rozvoji profesionální po-
žární ochrany v okrese Přerov s předáním pamětních  medailí a almanachu
k tomuto výročí.  Dále bude provedeno vyhodnocení výtvarné soutěže dětí
základních škol, která bude vyhlášena v únoru 2003.

Zprávy z mikroregionu

že v letošním roce opět pořádá přímořské léčebné pobyty pro děti
s diagnózami:
I. pořadí naléhavosti (pro zařazování dětí):
- psoriáza všech forem nebo rozsáhlý atopický ekzém
- tzv. dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém v souběhu s chronickým
onemocněním dolních cest dýchacích
- bronchiální astma a jeho podskupiny
- chronická obstruktivní plicní nemoc
II. pořadí naléhavosti (pro zařazování dětí):
- alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem
- chronický zánět vedlejších nosních dutin

Léčebné pobyty Mořský koník 2003 se i v letošním roce konají v Řecku
u Egejského moře a v Chorvatsku u Jaderského moře a jsou určeny pro děti
ve věku od 7 do 16 let.

Jako dárek nabízíme svým pojištěncům v letošním roce - u příležitosti
konání 10. ročníku akce Mořský koník - mimořádnou 20% slevu na úhradu
léčebného pobytu dítěte, pokud jsou i jeho rodiče pojištěni u VZP ČR ne-
přetržitě od roku 1992 (event. u cizinců od počátku jejich pobytu v ČR).

Za nepřetržité je považováno pojištění i v případě, kdy jeden nebo oba
zákonní zástupci museli pojištění u VZP ČR přerušit z důvodu práce
v zahraničí či z důvodu výkonu vojenské základní služby a to na dobu ne-
zbytně nutnou.

Vyplněné Návrhy od praktických lékařů pro děti a dorost (event.
pro dospělé, pokud je zde dítě již registrováno) je nutno odevzdat Okresní
pojišťovně VZP ČR příslušné dle místa bydliště v době od 27. ledna do
7. března 2003.

BLIŽŠÍ INFORMACE
o celé léčebné akci Vám poskytnou
pracovníci Odboru zdravotní péče

Okresní pojišťovny VZP ČR v Přerově
Smetanova 9

tel.: 581 293 223

úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 - 16.30 hod,

úterý, čtvrtek, pátek 7.00 - 15.00 hod.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

       Všeobecná zdravotní pojišťovna oznamuje svým klientům,

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov

    Na výstavišti v Přerově se uskuteční prezentace činnosti HZS formou
výstavy požární techniky od historické až po současnou, praktické ukázky
činnosti s touto technikou a cvičení Integrovaného záchranného systému.
Doprovodným programem budou soutěže pro děti  ve znalostech a zruč-
nostech s prostředky požární ochrany.

pplk. Ing. Jaroslav Hrubý,  ředitel odboru
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

územní odbor Přerov
Šířava 25 ,752 02 Přerov

Dne 10. února 2003

zemřel

pan František Coufalík,

starosta obce Stříbrnice.

V čele obce Stříbrnice stál

od roku 1990 a byl jedním

ze zakladatelů našeho

mikroregionu v roce 1999.

Čest jeho památce!

Starostové obcí a měst

mikroregionu Střední

Haná

Starostové mikroregionu
Střední Haná jednali o za-
jištění zdravotnických slu-
žeb v Kojetíně

V průběhu ledna a února 2003 se
sešli představitelé našeho mikroregi-
onu k jednáním ohledně dalšího pro-
vozu zdravotnické záchranné služby
v Kojetíně.

Tato služba je zajišťována sanitní-
mi vozy dopravní zdravotní služby
pana Jury a je v mimopracovní době
k dispozici dispečinku této služby
v Přerově. V případě potřeby je ři-
dič vyslán k případu a pacienta pře-
váží do přerovské nemocnice. Bohu-
žel, financování této služby není po-
kryto státními prostředky, ale zůstá-
vá na městech a obcích, které spa-
dají do oblasti Kojetínska. Starosto-
vé obcí a měst mikroregionu Střed-
ní Haná považují stávající řešení -
rychlou lékařskou pomoc umístěnou
jen v okresních městech - za nedo-
statečné a mají snahu zachovat ales-
poň toto nouzové řešení, kdy k pa-

cientovi přijede alespoň řidič se sa-
nitkou. Přes ujišťování kompetent-
ních osob o dostupnosti a včasnosti
této služby nejsou totiž přesvědčeni
o tom, že v případě nenadálé situa-
ce, např. na Hranicku by byly tyto
sanitní vozy včas k dispozici v Koje-
tíně a okolí.

I z tohoto důvodu souhlasí se spo-
lufinancováním části nákladů na pro-
voz sanitek s řidičem. Není to však
řešení trvalé a nelze se spoléhat na
to, že obce a města budou ze svých
rozpočtů nahrazovat povinnost, kte-
rá by měla náležet státu, případně
kraji.

O dalším postupu se bude dále jed-
nat, jednak se zástupci lékařské služ-
by v Přerově a jednak s odpovědný-
mi pracovníky Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje.

O průběhu těchto jednání budou
čtenáři Kojetínského zpravodaje in-
formováni.

Dále bychom chtěli informovat
naše občany o některých změnách
a zprávách, které se objevily v ne-
dávné době v regionálním tisku.

V Novém Přerovsku se v závěru
loňského roku objevily informace
o tom, že v Kojetíně má dojít ke změ-
ně v oblasti zajištění chirurgické
a interní ordinace. Tuto zprávu ne-
lze považovat za věrohodnou, pro-
tože ani stávající lékaři ani vedení
města o ničem podobném nejednali
a neuvažují a nejsou k tomu reálné
důvody.

Z hlediska zdravotní péče je vý-
znamná také další informace. Pře-
rovská nemocnice nebude od 1. květ-
na 2003 nadále provozovat labora-
toř v objektu polikliniky Kojetín.
V praxi by to znamenalo, že veškeré
odběry by u pacientů prováděli prak-
tičtí lékaři a zasílali je do Přerova.
Tato změna by byla krokem zpět ve
zdravotních službách poskytovaných
v objektu polikliniky. Vedení města
projednalo proto tuto záležitost
a jako velmi reálná se jeví možnost,
že dosud poskytované služby zůsta-
nou v kojetínské  laboratoři a bude
je zajišťovat nemocnice v Kroměříži.

Ing. Jiří Šírek
předseda mikroregionu Střední Haná
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Ráda bych se
s vámi poděli la

o nevšední proži-
tek, který jsme
v tomto zimním
čase zažili v naší

obci.
Je známo, že

smysl života spočívá též
v hledání nových obzorů.

Již více jak tři roky se pomalu
rozvíjejí přátelské vztahy mezi

lidmi, kteří žijí v místech stejného
názvu, ale v dost velké vzdálenos-
ti a jazykové odlišnosti. Jedná se

o naši malou vesničku Polkovice
a město Polkowice v Polsku. Hlavním iniciátorem společných návštěv
je mladý polský historik Roman, který před rokem uskutečnil setkání
polkowické a kojetínské policie.

Protože naši polští přátelé jsou unešeni historickými památkami
a mají stále v našem okolí co obdivovat, rozhodl se Roman  strávit se
svými dětmi zimní prázdniny na Hané. Opravdu překvapivé a milé bylo
setkání v autobuse z Olomouce, kterým jsem zrovna cestovala. Úsměv,
přátelský pozdrav a polsko – český hovor nebral konce, a tak i cesta do
Polkovic rychle ubíhala. V duchu vidím, jak Roman vzrušeně vyskočil ze
sedadla a ukazoval svým dětem ceduli u obce s názvem Polkovice. Po
krátkém zastavení na Obecním úřadě  a pozdravení s panem starostou,
následovala procházka vesnicí. Roman nám také sdělil, že na Hanou
přijíždí polkowický kněz Kryštof, který by rád v našem kostele sloužil

Zprávy z mikroregionu - Polkowice v Polkovicích
nedělní bohoslužbu.

Protože je nyní plesová sezóna, tak jsme naše polské přátele i s knězem
Kryštofem pozvali na Hanácké bál do Kojetína, aby viděli hanácké kroje
a tance v celé kráse. Program plesu byl vynikající a my i polští přátelé
jsme byli nadšeni. Veselí, tanec, dobrá pohoda – tak proběhlo naše
setkání s hanáckým folklórem.

Polské děti, Patrik a Klaudie, prožili zatím večer a noc se svými nový-
mi kamarády, Míšou a Honzou, v Polkovicích.

Přichází neděle a s ní čas bohoslužby. Zvony v naší obci slavnostně
vyzvánějí a svolávají věřící do kostela. I když je v zimě v našem chrámu
teplota vzduchu pod bodem mrazu, všichni věřící vnímali krásné, hřejivé
společenství. Mše svatá byla sloužena v češtině, polštině a latině. Byl to
neopakovatelný, dojemný zážitek, na tom se shodli všichni přítomní.
Po mši svaté jsme společně poseděli u tradičního moravského „knedlo –
vepřo – zela“.

Všem nám bylo milo a dobře a nějak se nám nechtělo do loučení. Ale
naši přátelé se museli vrátit domů a my se těšíme na květen, kdy pojede-
me poznávat život a prostředí polkowických občanů.

Do našich srdcí a mysli se ukládají vzpomínky na milá setkání a záro-
veň přichází poznání, že každé setkání s dobrými lidmi je krásnou osla-
vou přátelství.

Helena Menšíková
místostarostka

Kostel v Polkowicích a Polkovicích
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Otázka: „Víte, že březen je měsíc knihy? Kupujete si knihu nebo navštěvujete knihovnu? Jakou pěk-
nou knížku jste četli v poslední době?“

Anketa

5. Vím. Chodím do knihovny. „Ne-
věsta řekla, že ne“, ta se mi moc
líbila, autora si nevzpomenu.

12. Vím. Nekupuji, nechodím do
knihovny, knihy dostávám. To si
teď nevzpomenu.

4. Vím. Kupuji knížky, jsem čle-
nem Klubu čtenářů. „Paměti Zele-
ného kříže“, je to regionální kniha
z oblasti Hranicka od Ing. Klemen-
ty.

11. Vím. Knihovnu navštěvuji pra-
videlně. Nevzpomenu si, já si pře-
čtu spíše Harlekýny.

3. Myslím si, že je. Knihovnu ne-
navštěvuji, ale knihy pravidelně ku-
pujeme. „Zaříkavač koní“ se mi líbí,
ale v poslední době si už nevzpo-
menu.

10. Vím. Nechávám to na man-
želce. Nevzpomenu si.

2. Vím. Chodím do knihovny. Čet-
la jsem od Bethy Mahmoodyové
„Bez dcerky neodejdu“.

9. Matně si vzpomínám. Chodila
jsem do knihovny v Uhřičicích.
V poslední době už dlouho nic,
spíše časopisy.

1. Nevím. Nechodím. Žádnou. 8. Pamatuji si to ze školy. Chodím
do knihovny. „Nevysvětlitelné zá-
hady“ od Victora Farkase.

7. Vždycky to tak bývalo. Knihy si
spíše kupuji. Abych se přiznala, tak
už dlouho žádnou. Nemám čas, ale
ráda si počtu.

14. Myslím, že jo. Něco doma
máme, do knihovny nechodíme.
Momentálně žádnou, nemám čas,
dívám se spíše na televizi.

6. Nevím. Nechodím. Nekupuji.
Žádnou.

13. Vím, ještě ze školy. Knihy si
spíše kupuji, příležitostně chodím
do knihovny. Poležela jsem si
v nemocnici tak na čtení bylo času
– Erskinovou, Fieldingovou,
Viewegha a kultovní román od
Ryana „Jak jsem vyhrál válku“ –
doporučuji.



3/2003Kojetínský zpravodaj

- 9 -

Otázka: „Víte, že březen je měsíc knihy? Kupujete si knihu nebo navštěvujete knihovnu? Jakou pěk-
nou knížku jste četli v poslední době?“

Anketa

19. Nevím. Nechodíme do knihov-
ny vůbec. „Ztrácím tě“, ale to už je
strašně dlouho.

26. Vím. Kupuji si knihy. „Neděle
jako stvořená pro vraždu“ od mé
oblíbené autorky Zdeny Frýbové.

18. Slyšel jsem. Navštěvuji knihov-
nu v Kroměříži podle potřeby.
V poslední době žádnou.

25. Vím. Kupuji knihy. Od Re-
marqua, ale nevzpomenu si, jak se
jmenovala

17. Vím. Do knihovny nechodím,
nemám na to čas, ale knihu si sem
tam nějakou koupím. V poslední
době jsem si koupila Kuchařku od
Evy Pilarové.

24. Nevím. Knihovnu nenavštěvu-
ji, knížky si sem tam koupím, hlav-
ně manželovi. Žádnou, nemám
čas, ale doufám, že až budu na ma-
teřské dovolené, tak si nějakou
přečtu.

16. Nevím. Já navštěvuji knihov-
nu v Polkovicích. „UFO ve škole“
a „Heidi, děvčátko z hor“.

23. Jistě. Kupuji si knihy, mám jich
doma 1500.  Čtu hodně, „Stepní-
ho vlka“ od Hermana Hesseho –
to je jedna z nejlepších věcí, které
znám. Potom jsem četl dějiny ju-
daismu a potom jednoho z nejlep-
ších filozofů a spisovatelů světa.
Spojuje se v něm islám a křesťan-
ství.

15. Nevím. Nekupuji knihy, dostá-
vám katolické knihy z Minoritu
Brno. Právě tyto knihy čtu.

22. Nevím. Všechno dohromady
to i to. Kuchařky atd., ale mám
ráda knížky od Cooka, mám širo-
ké rozmezí.

21. Nevím. Knížky ne, spíš časo-
pisy. „Věrnost je mou ctí“.

28. Vím. Chodím do knihovny.
Naposledy jsem četla od Barbary
Erskinové „Království stínů“.

20. Nevím. Knížku jsem si nekou-
pila ani už nepamatuji, do knihov-
ny tady nechodím, ale teď kupuji
knížky dceři. „Poslouchám tě po-
hádko“.

27. Vím. Knihy si kupuji. Správní
řád.

Otázky a foto: Hana Svačinová
a Jana Dvořáková
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VÝZVA

Vážení a milí,
uplynulo celých sto let od postavení

naší školy. Obracíme se tímto na všech-
ny bývalé učitele, učitelky i absolven-
ty, kteří působili na půdě našeho zaří-
zení, s prosbou. Pokud máte zájem se
zúčastnit výročních oslav, sdělte nám
prosím kontakt (adresu, případně tele-
fonní spojení), abychom mohli zajistit
vše potřebné. Pokud máte ve svých
osobních archivech založenu zajímavou
památku na vaše žáky nebo kolegy včet-
ně fotodokumentace a byli byste ochot-
ni tyto materiály poskytnout do „stole-
tého“ památníku, budeme velice rádi i
za tuto formu pomoci. Samozřejmě
přivítáme i další jakoukoliv pomoc
v podobě informací o vyučujících, kte-
ří jsou v současnosti mimo náš region.

Těšíme se na setkání a každou připo-
mínku, která by nám umožnila připra-
vit příjemnou vzpomínku na uplynulá
léta naší školičky.

 Mgr. Rudolf Pavlíček
ředitel školy

Kontaktní adresa:
Základní škola náměstí Míru 83

752 01 Kojetín
Telefon: 581 762 036, 581 762 134
E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz

Heslo: „Výročí“

Zápis budoucích prvňáčků

23. a 24. leden tohoto roku byly pro ZŠ nám.
Míru opět svátečními dny. Přišli se totiž zapsat
naši noví žáci – budoucí prvňáčci. Někteří s radostí,
jiní trošku s obavou, ale všichni s velkou zvěda-
vostí. Netušili, že stejně jako oni se těšili i jejich
„velcí“ spolužáci – osmáci, kteří se dobrovolně
oblékli do slavnostního.Byli téměř k nepoznání.
V kazeťácích vyměnili rockové písně za písně dět-
ské a již v předstihu vyhlíželi první děti. Uvedli je
nahoru do třídy, kde pro ně letošní prvňáčci při-
pravil i maňásky, lego a dlouhého hada
z popsaných písanek, pracovních sešitů a výkre-
sů – to aby ti budoucí viděli, jak jim to za rok
půjde.

Když se tedy děti dostatečně seznámily s třídou,
zkusily si sednout do opravdických lavic. Nakres-
lit potom nějaký obrázek byla hračka. A odvahy
přibývalo. Se zápisním lístkem a obrázkem,
v doprovodu maminky, tatínka, sourozenců a ně-
kdy i babičky a dědy, pokračovaly do další třídy.

Plné stoly dárků – výrobků od žáků 1. - 9. tříd
děti překvapily. Ostych byl ten tam, a tak se i lépe

povídalo s paní učitelkou o obrázku, o geomet-
rických tvarech, o barvách, o zvířátkách… U bás-
ničky nebo písničky bylo dojetí na obou stranách.
Nejkrásnější věta „Můžu si vzít ještě pro sestřič-
ku?“ zazněla při výběru dárků. Někteří si mysleli,
že do školy nastoupí už další den.

Velmi nás také potěšilo, že se znovu přišly po-
dívat i ty děti, jejichž rodiče vloni požádali o odklad
školní docházky. Udělaly velké pokroky.

Byly to skutečně  dva pěkné dny. Rodiče, kteří
vedou své děti k pěknému chování a dostatečně
je podněcují, rozvíjejí spolu s učitelkami mateřské
školy jejich osobnost. Přispívají tak k atmosféře
pohody a klidu, která je důležitá při zápisu stejně
jako po celou dobu školní docházky.
Dětem, které mají drobné, většinou logopedické
problémy zbývá ještě půl roku na docvičení.
A s těmi prvňáčky, jejichž rodiče požádali v le-
tošním roce o odklad školní docházky, se opět
rádi uvidíme v příštím školním roce.

Co říci na závěr. Všichni rodiče si jistě přejí pro

Výsledková listina městského kola
ve stolním tenisu 28. ledna 2003

Organizátor:
Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83

Účastníci:
vítězové školních kol ZŠ Kojetín, Sv. Čecha, ZvŠ
Kojetín a ZŠ Kojetín, náměstí Míru

Výsledky kategorie mladších žáků a žákyň:

Dívky:
1. Radka Dvořáková ZŠ náměstí Míru
2. Kateřina Berčíková ZŠ náměstí Míru
3. Jitka Šťastníková ZŠ náměstí Míru

Chlapci:
1. Michal Sanitrník ZŠ Sv. Čecha
2. Jan Ondič ZvŠ
3. Tomáš Sklenář ZvŠ
4. Vlastimil Prokeš ZŠ Sv. Čecha
5. Petr Lavrinec ZŠ náměstí Míru
6. Pavel Mareček ZŠ Sv. Čecha
7. Jan Novák ZŠ náměstí Míru
8. Martin Uher ZŠ náměstí Míru

své děti jen to nejlepší. Proto přijďte kdykoliv na-
vštívit naší školu. Nemusíte čekat na den otevře-
ných dveří. Nakoukněte do tříd, podívejte se, jak
probíhá vyučování, zastavte se pro informace v
ředitelně. Nasajte atmosféru naší školy. Jste vítá-
ni!

Těší se na Vás  žáci i učitelé ZŠ nám. Míru

Výsledky kategorie starších žáků a žákyň:

Dívky:
1. Veronika Hrabálková ZŠ náměstí Míru
2. Petra Topičová ZŠ náměstí Míru
3. Vendula Kozárková ZŠ náměstí Míru
4. Gabriela Matoušková ZŠ náměstí Míru
5. Petra Slatinová ZŠ náměstí Míru

Chlapci:
1. Jiří Kryštof ZvŠ
2. Rostislav Ondič ZvŠ
3. Petr Utěkal ZŠ Sv. Čecha
4. Tomáš Nekvapil ZŠ náměstí Míru
5. Tomáš Dočkal ZŠ Sv. Čecha
6. Michal Lasovský ZŠ náměstí Míru
7. Karel Dundálek ZŠ Sv. Čecha
8. Jakub Šubík ZŠ náměstí Míru

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Sdružení ředitelů školských zaříze-
ní v mikroregionu Střední Haná

Ředitelé školských zařízeních Kojetína a okolí
si založili své profesní sdružení, které územně ko-
píruje mikroregion obcí Střední Haná.

Co nás k tomu vedlo? Reforma státní správy
způsobila mnoho závažných změn týkající se škol-
ství. Mezi námi přibývalo stále více telefonických
hovorů, neformálních rozhovorů, které jednoznač-
ně vedly k tomu, že nám chybí informace, po-
moc. Navíc mnozí z nás se ocitli před vyřešením
nelehkého úkolu přejít do právní subjektivity, ně-
kteří dostali pod svá křídla nová zařízení, neboť
došlo ke slučování základních a mateřských škol
zejména v menších obcích, případně škol a škol-
ních jídelen.Mezi sebou jsme pocítili, že se musí-
me dát dohromady, že si musíme a hlavně chce-
me pomáhat a že bez vzájemné spolupráce se
neobejdeme. Všichni si uvědomujeme nezbytnou,
dobrou a partnerskou spolupráci se zřizovatelem.
Pro všechny tyto důvody jsme se rozhodli založit
profesní sdružení s názvem Sdružení ředitelů zá-
kladních škol, předškolních zařízení a ostatních
školských zařízení mikroregionu Střední Haná
Všechna setkání byla zatím velmi rušná, ryze pra-
covní. V březnu připravujeme ve spolupráci s mi-
kroregionem Střední Haná společné setkání.

Členy sdružení jsou zatím školská zařízení
z Kojetína, Tovačova, Troubek, Polkovic, Křeno-
vic,Uhřičic, Záříčí, Lobodic a Tvorovic.

Za sdružení:
Mgr. Olga Odehnalová

POZVÁNÍ
Žáci a učitelé

Základní školy Kojetín,
Svat. Čecha Vás zvou

na veřejnou akademii žáků
při příležitosti

115. výročí vzniku

Lyžařský výcvik

Tak dlouho jsme se těšili a už je to za námi.
Tuto větu často slyšíme v těchto dnech v budově
naší školy. Proč? Co je to „to“ ? No přece lyžař-
ský kurz. Opět se žáci 7. a 8. ročníků dočkali oče-
kávaného odjezdu do hor.

39 chlapců a děvčat stálo 26. ledna 2003
v časných ranních hodinách na místním nádraží
a čekali na příjezd „svého“ vlaku. Píšťalka výprav-
čího rozjela nejen vláček s vagónky, ale i týdenní
pobyt žáků v překrásném prostředí pod Králickým
Sněžníkem. Cílem naší cesty bylo rekreační stře-
disko Kokory v Kunčicích.

Na nějaké větší seznamování se s pokoji a pro-
story „naší chaloupky“ však nebylo moc času,
protože hlavním bodem programu bylo lyžování.
Hned první odpoledne jsme se rozřadili do druž-
stev. Pro některé jsou „prkýnka s hůlkami“ sta-
rou známou vestou, pro mnohé však něčím zcela
nepoznaným. Vše jsme dohnali ovšem velmi rych-
le a od druhého  či třetího dne byl svah i vlek pro
všechny kamarádem.

Napomohlo nám i počasí, které svou přízni-

vostí nešetřilo. Obloha azurová, sníh běloučký. Co
víc si můžeme na horách přát? I přes déšť, jež nás
překvapil třetí den, jsme až do konce kurzu lyžo-
vali na sněhu prachovém, což je důkazem toho,
že počasí v horách je nevyzpytatelné.
   Nejen lyžování, ale i ubytování, strava a hlavně
parta spolužáků byla super. Vše se povedlo. Za
všechny dospěláky mohu jen konstatovat, že ta-
kový týden, v takovém prostředí a s takovou par-
tou si klidně zopakujeme znovu.
   Doufáme, že i příští rok budeme moci vyvézt
další bandu puberťáků na super lyžák a že budou
stejně spokojení jako ti letošní.
   Děkujeme paní ředitelce, celému učitelskému
sboru a SRPŠ, bez jejichž pomoci a přispění by-
chom týden na horách neprožili.

Y. Gorčíková

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Vodníci a vodnice z náměstí Míru

Ke konci kalendářního roku 2002 a ještě i za-
čátkem nového roku 2003 se zúčastnily druhé,
třetí a čtvrté třídy ze ZŠ náměstí Míru v Kojetíně
plaveckého výcviku.

Žáci jezdili plavat pravidelně každou středu do

Letošní druháci a třeťáci se už teď moc těší na
příští školní rok, kdy kromě toho, že naše škola
oslaví sté výročí svého založení, budou
v plaveckém výcviku (společně s letošními prvňáč-
ky) pokračovat.

Marta Peprná

Kroměříže. Výuka probíhala pod pečlivým vede-
ním učitelek plavecké školy. Nejvíce se ale beze-
sporu všichni těšili až na posledních 20 minut-
tzv.“vyřádění se ve vodě“. Sice těch předcházejí-
cích několik desítek minut také nebylo k zahození
- zvládnout ponoření, splývání, dýchání do vody,
první správná tempa, potápění,skoky do vody až

po vytrvalostní plavání-
ale volnost je prostě
volnost. A taková jízda
po skluzavce v nejrůz-
nějších polohách, to
je panečku zážitek!
A pořádně postříkat a
zahnat do kouta bazé-
nu kamaráda také není
k zahození.

Ale nic netrvá
věčně, a proto i náš
plavecký výcvik musel
být po absolvování
7 lekcí ukončen. Všich-
ni zúčastnění byli moc
pochváleni za snahu
a jako v každé správné
škole i zde dostali
„mokré vysvědčení“.
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Matematická olympiáda

Matematika je respekt budící věda, která studentům občas
způsobuje bezesné noci. Najdou se však i tací, kteří se neza-
lekli a nad matematikou s přehledem vítězí.

Každoročně se řada našich studentů pouší do řešení složi-
tých matematických příkladů
v rámci tzv. olympiády a nejlepší z nich si potom změří své
síly v okresním kole. V tom letošním nám udělali velkou ra-
dost Martin Rumplík, který se stal úspěšným řešitelem ka-
tegorie B, a dále Martin Režný, úspěšný řešitel kategorie
Z9. Oba postupují do oblastního kola v Olomouci. Studen-
tům blahopřejeme a držíme palce.

Ohlédnutí
za rokem 2002

Začátek minulého
roku byl ve znamení maš-
kar a veselí. Karneval, kte-
rý se uskutečnil v MŠ, pro-
vázeli Křemílek a Vocho-
můrka.

Jak se blížilo jaro,
rodiče s dětmi proměnili
své nápady ve skutečnost
a v šatně nám vznikla krás-
ná Jarní výstavka. Veliko-
noce se neobešly bez ma-
lování kraslic a vyrábění
dárečků pro rodiče.

Na Den matek se
děti připravovaly opravdu
svědomitě. Básně, říkadla,
písničky a pohádku O Bu-
dulínkovi předvedly na be-

sídce v Kulturním domě v Křenovicích spolu se základní školou, která měla
také svůj program. Snahu dětí ocenili rodiče a ostatní diváci velkým potles-
kem.

Také výlet do Podzámecké zahrady a v Kroměříži se vydařil a děti si při-
vezly mnoho zážitků.Přálo nám sluníčko, v zámku jsme potkali mušketýry
a dvorní dámy, v zahradě nejvíce zaujaly opičky Natálka a Bohoušek.

Výlet do místních skal absolvovali s dětmi i rodiče. Při zpěvu písní a plá-
polání ohně buřtíky výborně chutnaly.

Každý rok se všichni nejvíce těší na Indiánský týden, kdy v encyklopedii
hledáme informace o životě indiánů, o jejich zvycích a hrách. Čekala nás
také výprava za stádem divokých koní – návštěva stáje u Tauferů, stavění
teepee, učení tanců, písniček a pokřiků, hledání ztraceného pokladu, ná-
vštěva kovbojské světnice a na závěr posezení u ohně s kytarou a sladkými
odměnami.

Po letních prázdninách se nám šatna začala plnit různými strašáky a stra-
šidýlky, vznikla tak velká Podzimní výstava. Pak následovala Podzimní slav-
nost k přivítání této roční doby. Psali jsme o ní v listopadovém  KZ.

Zima je tradičně ve znamení dárků a pohody. Prosinec začal velkou pří-
pravou výzdoby celé MŠ na přivítání Mikuláše. Děti, když ráno vešly do
školky, čekalo nejedno překvapení, ve třídě stál nádherný vánoční strom
a pod ním ležela velká hromada dárků. Než se děti stihly rozkoukat, už za
nimi vcházel Mikuláš s čertem a andělem. Děti je vítaly písněmi a za to, že
byly hodné, dostaly mikulášské balíčky. Pak je čekalo rozbalování dárků.
Jsme rádi, že naše školka dostala tolik krásných nových hraček.

12. prosince, v Den otevřených dveří na ZŠ, děti potichoučku sledovaly,
jak jde školákům učení. Všechny děti ze ZŠ nám pak zahrály divadlo Lako-

má Barka. Společně jsme si zazpívali za doprovodu kláves koledy a jiné
písničky.

Rok jsme uzavřeli Vánoční besídkou a posezením u stromečku. Děti si
připravily pásmo s koledami, říkadly, písněmi, hrou na flétny a tanečkem.
Potom si poslechly, jaké tradice se o Vánocích dodržovaly, některé zvyky si
i vyzkoušely. Nakonec následovala ochutnávka cukroví od maminek, které
už měly napečeno. Společně jsme si zazpívali pár koled a s dobrým poci-
tem jsme se rozešli domů.

Rok 2003 začal ve znamení spojení. ZŠ a MŠ se staly jedním právním
subjektem.Věřme, že i tento rok přinese hodně dobrého pro všechny děti.

Anna Matějčková, učitelka MŠ Křenovice

Mateřská škola Křenovice ...

- je jednotřídní,smíšené oddělení pro děti od 2 do 7 let.Vládne zde klidná
rodinná atmosféra. Kromě besídek a akcí, o kterých jste si mohli přečíst
v článku Ohlédnutí …, navštěvujeme často divadelní a filmová představení
v Němčicích nad Hanou. Vedeme kroužek výtvarné výchovy a učíme hrát
na flétnu. Pravidelně k nám přijíždí logopedka. Máme možnost navštěvovat
knihovnu a cvičit v tělocvičně ZŠ. Účastníme se soutěží. Při pěkném počasí
využíváme vlastní zahradu.V zimě bobujeme na místních svazích.

Skvělá spolupráce s rodiči je další z našich předností. Protože MŠ navště-
vuje již několik dětí z Kojetína, je pro ně zajištěný doprovod k autobusu. Ve
školce se neplatí školné.

Díky spojení MŠ a ZŠ v Křenovicích se naše spolupráce bude dále pro-
hlubovat.

   Zveme vás na Zápis do MŠ v Křenovicích,
který se uskuteční 7. -11. dubna 2003
(každý den od 8.oo do 15.oo hodin ).

Těšíme se na vaši návštěvu !

Gymnázium Kojetín KOJETíN

Gymnázium Kojetín pořádá při příležitosti 10. výročí založení

VEŘEJNOU  AKADEMII
Uskuteční se 13. března 2003 v 17:00 hodin v sále Sokolovny.

Program:
❃ hudba vokální a instrumentální ❃ moderní tanec, jízda na kolech ❃

❃ divadelní představení na erbenovské téma ❃ studentský rock ❃

Součástí akademie bude výstava výtvarných prací studentů školy
Srdečně zvou studenti a učitelé Gymnázia Kojetín

Mateřská škola Křenovice
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MěDDM Kojetín
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AKCE NA BŘEZEN
4. 3.  Hrátky s hlínou pro MŠ

8. 3. - 9. 3. Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí

14. 3. Přehlídka mladých DJ

15. 3., 16. 3. Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí

21. 3. Vítáme jaro

26. 3. Hry bez hranic
plavecký bazén

29. 3. Hanácká písnička
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PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
Pozemní hokej

Přebor města Kojetína ve vybíjené

Velikonoční prázdniny

Den Země

Galerie Na zahradě

Slet čarodějnic

❑ AKCE, KTERÉ SE KONALY

15. 1.  O nej. Zmrzlinový pohár
V rámci ZK Klub  správných holek jsme pořádali soutěž o nejzajímavější
zmrzlinový pohár. Krásné, originální poháry byly odměněny.
6. 2. - 13. 2.  hrátky s hlínou pro MŠ
30. 1. Výroba z travních hlav se ZK Hanďák
31. 1. Pololetní prázdniny - výlet do Aqua centra Vyškov
12. 2. Puzzliáda - pro děti od 7 – 10 let. Soutěž byla rozdělena do tří kol.
Všichni zúčastnění obdrželi sladkou odměnu.
14. 2. mohly Valentýna oslavit i děti, pro které MěDDM připravilo „Va-
lentýnskou“ diskotéku v sále Bytového družstva.

V týdnu od 17. 3. do 23. 3. navštíví město
Kojetín skupina studentů Teologického konviktu
(přípravného ročníku pro studium teologie) z Olo-
mouce.

Náš týdenní pobyt bude zaměřen na tzv. evan-
gelizaci. Jedná se o možnost seznámit se blíže
a možná i trochu netradičním způsobem, s vírou
v Boha, s křesťanstvím.

Konkrétně to znamená, že po předběžné do-
mluvě  navštívíme místní školy na besedy s žáky
a studenty, jako i domy s pečovatelskou službou

apod.
     Také možná právě vám se objeví v poštovní
schránce letáček s nabídkou návštěvy některých
z nás - u vás doma.  Pokud budete chtít,  rádi si
s vámi popovídáme o tom, co vás bude zajímat.

Současně s tím bude ke konci týdne duchovní
program i v místním katolickém kostele, kam může
kdokoliv přijít.

Rozhodně nejde o přesvědčovací akci nějaké
sekty nebo o návštěvu pojišťovacích agentů, kteří
se vám budou chtít vetřít do domácnosti a vnutí

Misie v Kojetíně
vám pojistku na věčný život...

Přijedeme k vám s poctivým úmyslem nabíd-
nout vám možnost společně přemýšlet a pohovo-
řit si o věcech, které nás přesahují, o smyslu živo-
ta, o víře v Boha...

Víru v Boha považujeme za dar. Máme radost,
že v ní můžeme žít a chtěli bychom se o tuto ra-
dost podělit i s vámi.

Na setkání s vámi se těší studenti
Teologického konviktu Olomouc

❑ PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO NOVÉHO ZK

„JAK SE BRÁNIT - JAK PŘEŽÍT“
Pravidelné schůzky:
úterý, čtvrtek: od 17. 00 hod. do 18. 00 hod.
Sraz vždy ve 16.45 hod. před budovou skautské základny (u stadionu).

❑ ZK MÍČOVÉ HRY STARŠÍ OZNAMUJÍ!!!

Kdo máte zájem, můžete si každý čtvrtek od 16.30 hod. do 18.00 hodin
přijít zahrát s kamarády (vybíjenou, basketbal, fotbal, volejbal).
S sebou 10 Kč, sporotovní oblečení, obuv s bílou podrážkou.
Kde: ZŠ nám. míru

❑ PRAVIDELNÉ SCHŮZKY KURZU VT
- úterý od 16.30 hodin

❑ LT ITÁLIE - soustředění pěveckých sborů
6. - 15. 6. 2003

❑ LT KERAMICKÝ 3. - 12. 7. 2003

❑ LT TESÁK 14. - 26. 7. 2003

❑ LT MILENOV 28. 7. – 9. 8. 2003

❑ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

❑ ČTYŘDENNÍ AKCE PRO DĚTI OD 2. TŘ.
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Z kultury

PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ KOJETÍN 2003 – 11. ROČNÍK

Středa 19. 3. 2003
8.15 a 10.00 hod.

nesoutěžní
Divadelní soubor Mladá scéna

Dům kultury Kroměříž
POPELKA

pohádka
❃

Středa 19. 3. 2003
14.00 hod.
nesoutěžní

Divadelní soubor „Flok“ Samotíšky
Zdeněk Kozák

ČÁRY BÁBY COTKYTLE
aneb TŘI ZLATÉ ZUBY

DĚDA VŠEVĚDA
pohádková komedie

❃

Středa 19. 3. 2003
19.30 hod
nesoutěžní

DS  Hanácká scéna MěKS Kojetín
Ray Cooney

2+2=5
komedie

❃

Čtvrtek 20. 3. 2003
8.15 a 10.00 hod.

nesoutěžní
Genus divadlo Brno

Moliére
LAKOMEC

komedie
❃

Čtvrtek 20. 3. 2003
19.30 hod.
nesoutěžní

Divadlo DOSTAVNÍK Přerov
Jiří Suchý - K. J. Erben

KYTICE
drobné zpěvohry na motivy

Kytice K. J. Erbena

Pátek 21. 3. 2003
16.00hod.

❃

Slavnostní zahájení 11. ročníku
přehlídky amatérských
divadelních souborů

Kojetín 2003
❃

Pátek 21. 3. 2003
16.15 hod.

soutěžní
Moje divadlo Prostějov

anonym
BENÁTČANKY

renesanční taškařice
❃

Pátek 21. 3. 2003
19.30 hod.

soutěžní
DSDK Kroměříž

Antoním Procházka
JEŠTĚ JEDNOU PROFESORE

komedie
beseda se souborem

❃

Sobota 22. 3. 2003
10.00 hod.

soutěžní
DS J. K. Tyla Brodek u Přerova

Jevan - Brandon Thomas
CHARLEYOVA TETA

komedie

Sobota 22. 3. 2003
15.00 hod.

soutěžní
Malá scéna ZUŠ Zlín
Jean-Paul Daumas

HŘBITOV SLONŮ
drama

❃

Sobota 22. 3. 2003
19.30 hod.

soutěžní
Divadlo Dostavník Přerov

Dagmar a Václav Martincovi - Zdeněk Hilbert
KNIHA DŽUNGLE

aneb VŠICHNI JSME
JEDNÉ KRVE

hudební féerie na motivy povídek R Kiplinga
❃

Neděle 23. 3. 2003
10.00 hod
soutěžní

Nezávislá scéna Domu kultury Kroměříž
Alain Reynaud-Fourton

MONSIEUR AMÉDÉE
komedie

❃

Neděle 23. 3. 2003
14.00 hod.
nesoutěžní

Divadlo Nad kinem Horní Moštěnice
Eugen O+Neill

MĚSÍC PRO SMOLAŘE
drama

❃

Neděle 23. 3. 2003
16.30 hod.

❃

Slavnostní vyhlášení vítězů
11. ročníku přehlídky amatérských

divadelních souborů
Kojetín 2003

P R O G R A M:

MěKS Kojetín připravuje
na měsíc duben zájezd do Olomouce

na romantický muzikál na ledě

R O M E O  A  J U L I E

Hudba: Boris Urbánek texty: Jaromír Nohavica
Termíny představení:

pátek 11. dubna 2003
sobota 12. dubna 2003

Veškeré informace a přihlášky na tato představení
vyřizuje p. Jana Šimková

na MěKS v Kojetíně (budova Sokolovny).
Kontaktní telefon: 581 76 20 46

Těšíme se na Vaši účast.
 Mgr. Zuzana Zifčáková
ředitelka MěKS Kojetín
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Ze sportu
Jógou k ozdravujícímu smíchu

„Každý den je krásný. Každý den vychází slunce.“

Právě jste si, milí čtenáři, přečetli heslo letošního jarního jógového kurzu
v Kojetíně. Již více jak 30 roků jsme zvyklí opakovat si ráno i večer před
spaním slogan tj. větu, která usměrní naše myšlení i cítění pro nás žádou-
cím směrem. Je to pár vteřin, kdy si člověk několikrát zopakuje doporuče-
nou větu, ale výsledek může být nečekaný a trvalý. Vloni jsme pracovali
s dobrou radou: „Mysli na něco milého a krásného. Tak se pěkně potěšíš,
dobře naladíš a světlem prozáříš.“

Kdo si to poctivě a rád říkal a pěkně živě představoval tj. prožíval, ušetřil
spoustu peněz za  všelijaké léky k dosažení harmonické vyrovnanosti v rovině
těla i duše. To jsou všechno jednoduché a osvědčené metody  doporučova-
né naší psychohygienou. Dnes již také víme, že optimista, tj. člověk kladně
naladěný, se dožívá delšího věku a je méně nemocný než škarohlíd
s pesimistickým pohledem na život.

O anglické královně matce Alžbětě, která se dožila celkem ve zdraví vyso-
kého věku, se traduje, že se celý svůj život řídila sloganem: „Vždy s úsměvem!“
Zřejmě  věděla, co víme dnes i my, že úsměvem vyzařujeme kolem sebe
lásku a že při smíchu dostává náš mozek až pětkrát víc kyslíku než při oby-
čejném dýchání. Tělo se uvolní. Aktivuje se svalová hmota, zrychlí se krevní
oběh, člověk se ocitá v dobré pohodě. Prostě rada, kterou nám doporučuje
letošní lunární kalendář: „Zasmějte se, prodloužíte si život,“ je dnes již ve
své pravdivosti prověřená a proto je následování hodná. Pesimismus a ne-

gativní myšlenky nám berou životní energii. Radost a dobrá nálada ji posilu-
jí. Šťastnou náhodou se nám dostala do ruky zajímavá kniha psychologa
MUDr. Karla Nešpora „Léčivá moc smíchu“. Je zde uvedena spousta faktů
z nového vědního oboru gelototerapie, tj. léčení smíchem. Již v 19. stol.
věděl náš dramatik a vlastenec J. K. Tyl, že veselo je nejlepší apatyka. F. X.
Šalda prohlašoval: „Smích je gymnastika duše“.

O tyto poznatky chceme obohatit  letošní jarní  cyklus, který zahájíme
v úterý 11. března 2003 v 16.00  a v  18.00 hodin v Sokolovně Kojetín.
Jedna mladá seniorka, naše cvičenka, dostala ke svému životnímu jubileu
od své rodiny tyto verše:

V tomto našem divném světě
jóga vždycky povznese Tě
zpevní ducha, úsměv dodá
proto peněz není škoda.
Aby naše babička
byla jako rybička
kurzy jógy musí platit,
což však nutí důchod krátit.
Jóga dává veselí,
tak proč bychom šetřili.

Přiložena byla obálka s příspěvkem na kurzovné.

Autorem fotografií, které zachycují pohodu našich setkání je Karel Šálek,
který vyznal: „Máme radost ze setkání, proto se těšíme na ni, na tu jógu
naši hezkou, ne indickou, ale českou“.                                         -doma-

Z kultury

1. březen
Z iniciativy hraběte Karla Chotka byla založena Jednota ku povzbuzení prů-
myslu v Čechách, která si položila za cíl podporu podnikání (1833).(170
let.)
2. březen
Jiří z Poděbrad byl na Staroměstské radnici v Praze zvolen českým králem
(1458).(545 let).
4. březen
Narodil se Antonio Vivaldi, italský hudební skladatel a houslista, autor mno-
ha hudebních děl, čelný představitel barokní instrumentální hudby
(1678).(325 let.)
7. březen
Narodil se Johanes Brahms, německý hudební skladatel, který žil a tvořil
v Rakousku (1833). (170 let.)
10. březen
Tragicky zahynul Jan Masaryk, český politik, ministr zahraničních věcí ČSR,
syn prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (1948).(55 let.)
11. březen
Zemřel Josef Hlávka, český architekt, stavitel a mecenáš, zakladatel České

akademie věd a umění (1908). (95 let.)
13. březen
Připojení Rakouska k nacistické třetí říši, tzv. anšlus (1938). (65 let).
20. březen
Umučen sv. Jan Nepomucký ( Johánek z Pomuku), generální vikář pražské-
ho arcibiskupa, svatořečený v roce 1729 (1393). (610 let.)
28. březen
Narodil se Zbigniew Brzeziński, americký politik a politolog polského půvo-
du (1928). (75 let.)
30. březen
Narodil se Vincent van Gogh, nizozemský malíř, který tvořil ve Francii (1853).
(150 let.)
31. březen
Zemřel Egon Ervin Kisch, přezdívaný zuřivý reportér, pražskoněmecký levi-
cový novinář a spisovatel (1948). (55 let.)

(Podle časopisu Dějiny a současnost, únor, 2003).
řez

KALENDÁRIUM – BŘEZEN 2003
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Minigolf

Na konci ledna, přesně v sobotu
25. 1. 2003, se zúčastnil náš Klub

golfových borců Kojetína přátelské-
ho turnaje v Přerově. Akce s názvem
1. Hanácké cup se hrál na jediném
krytém minigolfu na Moravě za účasti
42 hráčů a hráček.

Kategorii dospělých vyhrál suve-
rénně P. Netopil z Tovačova výko-
nem 92 úderů ( prům. 23) o 7 úderů
před R. Doleželem st., hrajícím
v barvách rakouského BGC Wien.
Z našich borců byl nejlepší zkušený
I. Roemer, startující poprvé v koje-
tínských barvách, ktarý obsadil 12.
příčku se 109 údery (prům. 27,25) ,
J. Janáček byl 21. za 174 (prům.
43,5).

Mezi mládeží do 19 let byl nejlep-

ší tovačovský T. Trnkal, jenž zahrál
absolutně nejmíň ze všech – 91
(prům. 22,75), druhý J. Doležel
z Holešova měl 17 úderů ztráty.

Naši hráči  se neztratili, R. Janá-
ček byl 12. se 137 údery (prům.
34,3) a hned za ním byl L. Nakládal
na 13. příčce za 149 (prům. 37,3).
Další byl J. Dvořák 16. za výkon 187
úderů. (prům. 46,75) a 17. skončil
J. Hlavinka s 210 (prům. 52,5).

Tento turnaj pojal náš klub jako
zpestření zimní nečinnosti a jako pří-
pravu na hlavní sezónu splnil svůj
účel, i když proti rozehraným sou-
peřům jsme neměli moc šancí…

V březnu se již konají první trénin-

ky závodních hráčů, které probíhají
za příznivého počasí vždy v úterý
a středu od 15 do 17 hodin a o ví-
kendu celé odpoledne. Zveme všech-
ny hráče i případné nové zájemce
o tento sport.

Pro veřejnost bude hřiště otevře-
no ve stejné dny, tedy v úterý, středu
a pátek od 14 do 17 hodin
a v sobotu a neděli od 13 do 17 ho-
din - od poloviny března a za přízni-
vého počasí. Vstupné stejné jako loni
a vchod je zadní branou na koupa-
liště od rybníka Na hrázi.

Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Kanoistika Kojetín
Informace z činnosti za rok 2002

Činnost našeho sdružení můžeme
v uplynulém roce rozdělit do několi-
ka oblastí.

1. Schůzovní činnost
Od poslední valné hromady

v březnu 2002 se výbor sešel  14x
a řešil úkoly, které mu byly uloženy
usnesením valné hromady a ostatní
provozní záležitosti.
Byly splněny všechny úkoly dané
VH, a to:
- zaslání stanov a změny názvu na
MV ČR do Prahy - splněno a od 10.
4. 2002 jsme Kanoistika Kojetín,
- dořešení hospodářských a účetních
nesrovnalostí  – splněno,  účetnictví
je od poslední VH vedeno podle zá-
konných norem,
- inventarizace majetku - splněno,
byla provedena zástupci inventarizač-
ní komise,
- dořešení vyplacené zálohy na ka-
noe C1 PROTEAM s.r.o. Nymburk,
– splněno, v lednu 2003 nám bylo
doručeno rozhodnutí Okresního sou-
du v Nymburce k zahájení výkonu
rozhodnutí, tj. bylo zahájeno exekuč-
ní řízení.

V průběhu roku se vzdal svého
členství ve výboru Radek Nikodým
a na mimořádné výborové schůzi 28.
6. 2002 byl dovolen nový člen vý-
boru pan Jan Rynda.
2. Sportovní činnost

Po zimní přípravě, která probíha-
la v tělocvičně, posilovně, bazénu
jsme v dubnu zahájili trénink na
vodě.

Členové oddílu starší 18 let
s hlavním trenérem se zúčastnili tu-
ristické akce Velikonoční sjíždění
Moravice, které je doslova nadchlo.

Zvýšil se nám počet nejmladších
členů - dětí  a celkový počet mláde-

že do 18 let dle evidenci  je 18. Po-
čet aktivních se ustálil na 12, kteří
poctivě docházeli  na všechny druhy
tréninku a před námi stál nelehký
úkol, jak zabezpečit odborný dohled.
Zdařilo se. Pavel Válek, Petr Hřeb-
lo, Petr Štábl a rodiče - bývalí vodáci
se o děti starali tak, že jsme se odvá-
žili vyrazit na první závody.

Prvními závody byla Přerovská
500 15. 6. 2002 a byla milým pře-
kvapením, protože většina našich zá-

vodníků rozdrtila konkurenci. Proto
jsme se rozhodli pro další závody,
které se konaly 22. - 23. 6. 2002
ve Frýdku-Místku, kde jak na krát-
kých tak na dlouhých tratích své
úspěchy zopakovali.

V době od 15. - 28. 7. 2002 pro-
bíhalo v loděnici velmi úspěšné sou-
středění a byli vybráni závodníci, pro
účast na Mistrovství ČR v Račicích.
Z tohoto mistrovství se dovezli 3 stří-
brné medaile. Svou doposud výbor-
nou závodní formu naši borci potvr-
dili ještě na Mezinárodním mistrov-
ství Moravy v Ostrožské Nové Vsi 5

bronzovými medailemi a muži bodo-
vali na C1 a C2.

Ukončení závodní sezóny na Mo-
ravě již tradičně probíhá v Kojetíně
Moravským pohárem. Jeho 44. roč-
níku se zúčastnilo 9 oddílů, z toho
1 z Polska a 1 ze Slovenska.
V domácím prostředí a ve svých ka-
tegoriích kralovali naši závodníci.

V měsíci říjnu po zavření vody se
sportovci přesunuli opět do tělocvič-
ny, bazénu a posilovny.

Zde je potřeba se zmínit, že pro
zabezpečení odborného dohledu při
tréninku stvrzeného certifikátem slo-
žil koncem roku Petr Hřeblo trenér-
ské zkoušky.

3. Brigádnická činnost
Největší a nejnákladnější akcí roku

2002 byla rekonstrukce hřiště, kte-
rá byla naplánovaná již několik
let, ale nikdy nebyla s úspěchem do-
končena. Rekonstrukce začala 16. 4.
2002 a za viditelné pomoci členů
a rodičů dětí jsme hřiště dokončili
v druhé polovině května.

V průběhu letních měsíců probí-
haly potřebné úpravy areálu a  byla
provedena výměna rozvodů vodo-
vodního potrubí v nové loděnici.

V srpnu proběhla celková přípra-
va areálu na den otevřených dveří
a hodovou zábavu, mimo jiné byl
zhotoven, postaven a zprovozněn
nový sloup osvětlení areálu.

4. Společenská činnost
Po dokončení hřiště se v květnu

konalo sportovně zábavné odpoled-
ne.

Pěkný den s příjemnou zábavou
zde v červnu zažili pracovníci  GE-
NOSERVIS a. s. Olomouc.

V rámci Kojetínských hodů se ko-
nal den otevřených dveří  a hodová
zábava.

Po celý rok se v loděnici scházeli
vodáci nejen při práci, ale jen tak si
posedět, zahrát na kytary, oslavit svá
životní jubilea nebo jen využít krás-
ného prostředí a pěkného počasí ke
koupání v dnes již čisté řece a  nebo
si udělat příjemné posezení u tábo-
ráku.

Pozvánka
Blíží se jaro a  pro nás bude již

brzy začínat sezóna na vodě.  Pro
nové zájemce je zde příležitost roz-
šířit naše řady. Na druhou polovinu
dubna připravujeme nábor nových
členů a také jarní den otevřených
dveří. O termínech budeme informo-
vat v příštím čísle tohoto zpravoda-
je.

V letošním roce se budou u nás
konat dvoje závody.  Dne 19. dubna
2003  první  – Dlouhé tratě na Mo-
ravě. Tímto v předstihu zveme všech-
ny ke strávení příjemného dne
v pěkném prostředí loděnice.

Robert
a Jana Braunerovi

Ze sportu
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Ze sportu
Fotbalisté a příznivci ko-
jetínské kopané hodnotili
uplynulou sezonu 2002

Hráči a příznivci kojetínské kopa-
né se sešli 26. 1. 2003 na výroční
schůzi, aby vyhodnotili, co se v uply-
nulém roce podařilo více a co méně
a s jakými záměry Slavoj vstupuje do
roku 2003.

Hlavní hodnotící zprávu přednesl
místopředseda p. Luděk Nakládal.

V úvodní části informoval o pro-
vozní problematice se zaměřením na
údržbu obou hracích ploch, vybudo-
vání záchytné sítě za brankou škvá-
rového hřiště, dále informoval o zlep-
šení technického zázemí objektu pro-
deje občerstvení a současně i
o změně pronájemce tohoto
zařízení. Rovněž hovořil o vy-
budování elektrické časomíry,
drobných opravách spočívají-
cích ve vybílení chodeb, soci-
álního zařízení a vnitřního ob-
jektu stadionu. Podal informa-
ci o opravě bytové jednotky,
která byla od povodní roku
1997 v neutěšeném stavu. Ve
spolupráci s manželi Čtvrtníč-
kovými došlo k opravě bytu
spojené se správcovskou čin-
ností.

Pan Nakládal poděkoval
manželům Anežce a Vladimíru
Zaoralovým, kteří po několik
uplynulých let vykonávali funk-
ci hospodáře a správce v jedné
osobě a popřál novým správ-
cům, aby úspěšně pokračovali
ve šlépějích manželů Zaoralo-
vých.

V neposlední řadě byl vyzvednut
havarijní stav střechy hlavní budovy
stadionu. Díky pochopení vedení
města Kojetína se zajistila oprava
střechy, s tím, že výraznou část fi-
nančních nákladů hradilo Město
Kojetín a menší část Slavoj.

Dále pan Nakládal informoval
o problémech, na které se Slavoj
v roce 2003 zaměří. Budou zpraco-
vány kvalifikované podklady pro další
rekonstrukce a opravy areálu, které
budou sloužit k zajištění finančních
prostředků. Zvýšené úsilí bude vyna-
loženo na řešení stávajících částí
objektu, které nejsou již delší dobu
využívány. jedná se o vrchní část
budovy, kde byl v minulosti provoz
konfekčního šití oděvů a rockový bar.

Významnou částí zprávy byla in-
formace o ekonomice TJ Slavoj.
Bylo konstatováno, že Slavoj je jed-
nou z mála organizací v okolí, která

zajišťuje činnost 6 mužstev a rovněž
se stará o rozsáhlý objekt, který je
v jeho majetku.Tato skutečnost, tý-
kající se se vlastnictví tak rozsáhlé
budovy, znamená pro TJ Slavoj vel-
kou finanční zátěž.

Díky některým rodičům hráčů
z mládežnického oddílu, hráčů B
mužstva a části hráčů A mužstva se
daří ušetřit finanční prostředky za
dopravu k mistrovským, turnajovým
a přípravným zápasům, neboť zajiš-
ťují dopravu vlastními vozidly a ne-
požadují úhradu cestovného.
V neposlední řadě je potřeba vyzved-
nout pochopení některých podnika-
telů na území města jako např. HG
STYLE Kojetín, Restaurace Na Hrá-
zi, firma Hanák, a.s. Popůvky, AG-
ROPOS Kojetín, KATOS Kojetín,

p. Bradna Kojetín, IPT Měrovice,
Poštovní spořitelna Olomouc, Pro-
pal Kojetín, p. Meduna, p. Škeřík,
Auto-moto Kojetín a  Město Koje-
tín. Bez jejich pomoci by Slavoj jen
s velkými obtížemi mohl zajistit pro-
voz stadionu včetně sportovního vy-
žití všech fotbalových družstev.

Ve zprávě byla rovněž vyzvednuta
obětavost funkcionářů Slavoje a vý-
pomocná činnost nečlenů TJ, jako
např. p. Mlynaříka, p. Novotného,
Kynologického klubu vedeného
p. Mirvaldovou a dalších.

Pro rok 2003 výbor TJ vytýčil jed-
noznačné záměry, které by měly vést
ke snížení finančních výdajů Slavo-
je. Jedná se zejména o zvýšení bri-
gádnické činnosti hráčů, drobné od-
borné práce zabezpečit z řad hráčů
a funkcionářů, stabilizovat chod pro-
deje občerstvení apod.

Samostatnou podrobnou rozvahu
o hospodaření Slavoje přednesla

p. Mlynaříková.
Činnost výboru Slavoje byla nároč-

ná. Kromě již výše uvedených akti-
vit, kterých nebylo k řešení málo,
bylo doporučeno členské schůzi, aby
byl výbor Slavoje rozšířen o další čle-
ny a to manžele Hoškovi a p. Jar-
mera, který byl navíc navržen a Ra-
dou města jmenován do funkce před-
sedy komise pro sport a tělovýcho-
vu Rady města.Výbor se rovněž za-
býval přípravou činnosti pro rok
2003, kdy hlavní zaměření bude kla-
deno na důstojné připomenutí vzni-
ku fotbalu v Kojetíně, neboť
v letošním roce oslavíme 95 let tr-
vání fotbalu od jeho založení. První
záznam o založení fotbalu v Kojetíně
je z roku 1908.

Budou organizovány letní turnaje

se zaměřením na mládež. Dále oslo-
víme některá bývalá významná ligo-
vá fotbalová mužstva za účelem ode-
hrání propagačních zápasů a vytvo-
říme podmínky pro uspořádání pře-
borů mladých hasičů ČR. I nadále bu-
deme pokračovat v  ořádání pravi-
delných diskotékových a jiných kul-
turních akcí.

O vzniku fotbalu v Kojetíně bude-
me více informovat samostatně
v některém z dalších měsíčníků Ko-
jetínského zpravodaje.

Nejvíce prostoru ve zprávě o čin-
nosti Slavoje za rok 2002 bylo vě-
nováno samozřejmě fotbalu. Díky
obětavosti některých funkcionářů
a dobrovolníků z řad rodičů se
v celku daří zajistit především chod
mládežnických družstev. Poděková-
ní patří zvlástě p. Bošovi a kolektivu
dobrovolníků za práci u družstva pří-
pravky. O kvalitě jejich přípravy svěd-
čí dosahované výsledky a velký zá-

jem dětí.
Družstvo mladších žáků dosahuje

velmi dobrých výsledků, které se pro-
jevují v umí-stění v hodnotící tabul-
ce. Mistrovská utkání hrají na okre-
se Kroměříž, neboť soutěž mladších
žáků na okrese Přerov není. Odmě-
nou za práci p. Jarmera a p. Bradny
je velký zájem žáků o fotbal a jejich
tréninková píle. Poděkování patří
rovněž rodičům, kteří stejně jako u
družstva přípravky vypomáhají
s tréninkem a dopravou. Dosažené
výsledky podzimní části – 1. místo,
zisk 19 bodů, skóre 21:9.

Družstvo starších žáků pod vede-
ním p. Antonína Handla pokračuje
v započaté práci manželů Hoško-
vých, kteří po skončení jarní soutě-
že přešli k družstvu dorostu. O kvali-

tě a síle mužstva žáků svědčí
jejich  dosahované výsledky po
podzimní části. – 1. místo, zisk
27 bodů, skóre 32:5. Nejlépe
hodnocený hráč je KANTOR
Jan. Bude jen otázkou do bu-
doucna, jak se tento kolektiv
vypořádá s odchodem větší
části chlapců, kteří přejdou do
vyšší věkové kategorie – tedy
do dorostu. Věříme, že vhod-
ným doplněním družstva
z mladších žáků se bude po-
zvolna výkonnost tohoto druž-
stva stabilizovat a naváže na
úspěch z předchozího období.
Poděkování patří za dobrovol-
nou práci p. Antonínu Hand-
lovi a dalším rodičům.

Družstvo dorostu výbor hod-
notil dobře, i když jsme očeká-
vali lepší umístění po podzim-
ní části soutěže. Skončili na 2.

místě bodem za vedoucím mužstvem.
Získali 19 bodů, skóre 31:10. Nej-
lepším hráčem je hodnocen hráč
CHYTIL Martin. Příchodem manželů
Hoškových došlo k výraznému zlep-
šení výkonnosti družstva a je jen otáz-
kou času, kdy se zlepší vystupování
některých hráčů a jejich účast na tré-
nincích. Poděkování za práci patří
rovněž p. Bedřichu Vyskočilovi  a
p.Pavlu Lavrincovi.

Hodnocení výsledků B mužstva je
uspokojivé. Je jen škoda, že hráči se
nezúčastňují tréninků a nevyužívají
kvalitní práce trenéra A mužstva.
U mnoha hráčů se projevuje slabá
fyzická připravenost, což se nepříz-
nivě projevilo v konečném umístění
po podzimní části – celkové umístě-
ní po podzimu na 7. místě. Mužstvo
získalo 15 bodů, skóre 23:27, Nej-
lépe střílející hráč p. MATĚJKA Ro-
man. Schází větší kontakt mezi ve-
dením mužstva a výborem Slavoje.
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Ze sportu

Výsledky X. ročníku turnaje starých pánů
v sálové kopané

Dne 15. února 2003 uspořádalo SOU, OU a U stavební Přerov, odlou-
čené pracoviště Kojetín turnaj v sálové kopané hráčů starších 35 let.

Turnaj se hrál ve sportovní hale SOU v Kojetíně za účasti pěti družstev,
systémem každý s každým, hrací doba 2 x 15 minut.

VÝSLEDKY:

 SK Záříčí XX 4:4 1:13 2:7 1:2 8:26 1

 FK Chropyně 4:4 XX 6:16 6:5 1:5 17:30 4

 SOU stavební Kojetín 13:1 16:6 XX 4:0 3:3 36:10 10

 TJ Bezměrov 7:2 5:6 0:4 XX 2:6 14:18  3

 OLD BOYS Pivín 2:1 5:1 3:3 6:2 XX 16:7 10

O celkovém pořadí rozhodovala vzájemná utkání.

Celkové pořadí:

1. SOU stavební Přerov, odloučené pracoviště Kojetín
2. OLD BOYS Pivín
3. FK Chropyně
4. TJ Bezměrov
5. SK Haná Záříčí

Nejlepším střelcem turnaje se stal s osmi brankami Roman Grigar
z družstva SOU. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Roman Šmíd z družstva
OLD BOYS Pivín. Nejlepším brankařem turnaje byl vyhlášen Jaromír Faltý-
nek z družstva OLD BOYS Pivín.

Děkujeme všem sponzorům turnaje:
Městu Kojetín, IPT Kojetín, AGROPOS Kojetín, Mlýn Kojetín, Pekařství
Zádruha, Presbeton Bystrovany, Řeznictví Kouřil, KOVO TOPIČ, p. J. Dvo-
řáčkovi, p. K. Láníkovi, p. J. Ospalému a p. Z. Krčmařovi.

E.S.

Prázdniny
pod stanem ve Vrážném

Vážení rodiče,
nabízíme vašim dětem prožití neopakovatelných prázdninových dnů na tá-
boře ve Vrážném. Přihlášky na tábor si můžete vyzvednout každé pondělí a
čtvrtek od 15.30 do 17.30 hod. ve výborovně TJ Sokol Kojetín. Bližší
informace také získáte na telefonním čísle 607/587 399 nebo
581 762 483 (Luboš Juřen).

TJ Sokol Kojetín

Je to ke škodě celému fotbalu dospělých, že není v podstatě hráčů z tohoto
družstva, kteří by se mohli úspěšně zařadit do A týmu.

Družstvo A mužů v sezoně 2001/2002 skončilo na 3. místě a díky reor-
ganizaci soutěží postoupilo do 1.B třídy. Umístění po skončení podzimní
části není lichotivé. Mužstvo přezimovává na posledním místě. Příchodem
nového trenéra p. Josla těsně před zahájením 1.B třídy a díky vysoké kva-
litě jeho tréninků a dobrému vedení ve vlastních zápasech je velkým před-
pokladem, že družstvo účast i v dalším ročníku soutěže 1.B třídy udrží.

Výkonnost jednotlivých hráčů je dobrá, scházejí ale určité zkušenosti
i trocha toho sportovního štěstí. Je nutno si uvědomit, že tuto soutěž hrají
naši soupeři již několik sezon a mají výhodu velkých sportovních zkušenos-
tí. O tom, že se hraje v Kojetíně dobrý fotbal, svědčí i zvýšení počtu diváků.

Své vystoupení p. Nakládal ukončil přáním, aby se výboru Slavoje dařilo
vytvářet podmínky k činnosti družstev a hráčům, aby dosahovali co nejlep-
ších výsledků. Odměnou všem bude co nejvíce spokojených diváků na ocho-
zech stadionu.

Miloslav Ticháček a výbor TJ Slavoj Kojetín
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Nabízí a poskytuje komplexní služby v oblasti komerční bezpečnosti

➤ fyzická ostraha majetku a osob
➤ ochrana přepravy cenných zásilek a finančních hotovostí

➤ výuka a výcvik ve střelbě zbraní
➤ návrhy a realizace zabezpečovacích systémů v bytech,

    průmyslových objektech, prodejnách, rodinných domech
➤ připojení objektů na pult centrální ochrany v Kojetíně
a výjezdu ozbrojené hlídky v případě narušení objektu

    za velmi příznivé ceny
➤ návrhy na realizace docházkových systémů, kamerových

    systémů, videotelefonů
➤ úklidové služby kancelářských i jiných prostor

Kontaktní telefony
stálá služba 24 hodin: 582 386 325

obchodní oddělení a informační centrum: 582 386 696
majitel společnosti: 606 849 913

Inzerce

N
Ě

M
ČICE NAD HAN

O
U

S B I S

Bezpečnostní agentura SBIS
Tyršova 589, Němčice nad Hanou, 798 27

středisko Kojetín, Padlých hrdinů 465
Člen Komory podniků komerční bezpečnosti ČR
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Inzerce
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HYPO STAVEBNÍ SPOŘITELNA a.s.

hledá

pro oblast Kojetín a okolí

pracovníka

na pozici odbytového vedoucího.

Tel.:

777 598 512

Inzerce

OZNÁMENÍ
Rehabilitace Kojetín

ul. 6. Května – Poliklinika

OZNAMUJE všem zahájení provozu sauny

PROVOZ
SAUNY

ÚTERÝ:
od 13.00 – 21.30 hodin  -ŽENY

PÁTEK:
od 13.00  - 21.30 hodin - MUŽI

SOBOTA:
od 13.00  - 17.00 hodin – SPOLEČNÁ

Cena za 1,5 hod je 40,- Kč

Kontaktní telefon:

581 761 552

PŘIJĎTE SI VSADIT DO NAŠÍ SÁZKOVÉ KANCELÁŘE
V KOJETÍNĚ NA TRŽNÍM NÁMĚSTÍ 1108.

Vzorková prodejna na Tovačovského ulici v Kroměříži
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Tomi ŠIMEK,

Radim SLIACKÝ Miroslava MINAŘÍKOVÁ

Roman ZGYUGA

Natálie ČECHOVÁ Tomáš KRČMAŘ

Pavel HAJDA

Dne 10. března 2003 oslaví 30 let společného života

manželé Vlasta a Zdeněk Zaoralovi.

Mnoho štěstí a zdraví do dalších společných let přejí
dcera Denisa, synové Michal, Tomáš,

Zdeněk s manželkou Eliškou a vnouček Denisek

Zima se vzdává své vlády pod Hostýnem ... ... i v Krkonoších. foto: Ing. J. Šírek

V sobotu 22. února 2003
byly slavnostně přivítány

do svazku občanů
města Kojetína tyto děti:

Blahopřejeme!


