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Přání do Nového roku
Vážení spoluobčané,
všichni jsme se stali účastníky vzácného okamžiku, kdy končí jedno a začíná další tisíciletí v historii existence
lidského bytí. Okamžik, kdy jsme vítali
rok 2000 se pro mnohé z nás stal příležitostí k bilancování, vzpomínkám a
přijetí mnoha předsevzetí do dalšího života.
Většina z nás se asi zamýšlela nad
tím, co pro ně znamenal minulý rok,
desetiletí a díky kronikám a dalším historickým materiálům jsme se mohli vrátit i do vzdálenější historie, abychom
porovnali, jak žily předchozí generace
a co pro nás a naše děti znamená současnost.
V minulých dnech jsem měl možnost nahlédnout do historie našeho
města prostřednictvím kronik základních škol a výstavy fotografií “Kojetín

2000”. Znovu jsem se přesvědčil o tom,
jak byli naši předkové vzdělaní a moudří
lidé, kteří řešili podobné problémy, které tíží i nás a prožívali radosti, ze kterých se radujeme i my.
Jako příklad uvedu předvánoční
událost “Zpívání pod stromečkem”.
Všichni, kdo jsme se jí jako diváci účastnili, jsme po vystoupení kojetínských
dětí odcházeli krásně a svátečně naladěni, opravdu s mírem v duši. Pro porovnání uvedu, co zaznamenal v roce
1928 ředitel Měšťanské a obecné školy v Kojetíně, Andělín Sedláček,
v kronice školy – cituji: ”Vánoční strom
zazářil v sobotu 22. prosince 1928 na
Masarykově náměstí jako symbol
ušlechtilé lásky všech všem. Při zahajovací slavnosti zpívali žáci na náměstí
koledy s průvodem harmonia.”
Myslím si, že i tenkrát si lidé o vánocích a na Nový rok přáli jen to dob-

ré, i když o několik let později platili
všichni daň nejkrutější – daň válečnou.
V uplynulých dnech jsme si všichni
vzájemně vyměnili spousty přání a já
využiji této příležitosti, abych vyslovil
přání možná trochu neskromné – přeji
Vám všem na přelomu tisíciletí, aby i o
nás mohli příští generace říkat, že jsme
byli moudří a vzdělaní, aby pokud budou nějaké slzy, byly jen a jen z radosti
nad dosaženými úspěchy, abychom
každý podle svých možností chránili
naši krásnou, modrou planetu Zemi,
právě pro příští generace a uměli se
radovat i z maličkostí každodenního života.
Prožijte tedy rok 2000 ve zdraví a
spokojenosti s nezbytnou trochou štěstí
a velkou dávkou životního optimismu.
Ing. Mojmír Haupt
starosta
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Z jednání Městské rady v Kojetíně
Městská rada se na svém 19. zasedání, konaném dne 7. prosince 1999 zabývala těmito usneseními :
- uložila jednateli společnosti Technis Kojetín s r. o., M. Ticháčkovi, informovat o postupných krocích vedoucích
k převzetí svozu komunálního odpadu ve městě od 1.4.
2000
- vzala na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2000 a uložila komisi pro přípravu rozpočtu dopracovat tento návrh a
předložit jej MR v lednu 2000
- neschválila příspěvek na autodopravu do soukromé MŠ
v Přerově s tím, že finanční prostředky budou použity do
investic v kojetínských školách

-

-

-

schválila uvolnění částky 40.000,- Kč z Ekologického fondu města jako příspěvek pro oddíl vodních skautů a středisko Junáka Kojetín za práce pro zlepšení životního prostředí na území města
schválila dodavatele akce “Plynofikace Sokolovny Kojetín”
firmu Noving Morava s.r.o. Kojetín
schválila finanční příspěvek na provozní výdaje oddílu vodních skautů a skautek Kojetín ve výši 25.000,- Kč k zajištění
chodu bývalého internátu na Závodí, v jehož prostorách
tento oddíl působí a vyvíjí činnost pro cca 100 dětí z Kojetína
schválila návrh zápisu do kroniky města Kojetína za rok
1998
Ing. J. Šírek

Městská policie informuje
Za přestupek proti veřejnému pořádku, upřesněn OZV o
čistotě města Kojetína, byl blokovou pokutou řešen prodejce
knih, který neoprávněně vylepil reklamní plakáty na veřejně
prospěšná zařízení.
V pozdních nočních hodinách řešili strážníci městské policie dva případy nezákonného vyřizování účtů rvačkou. Na Masarykově náměstí ukončil hrubé jednání, napadení a hádku strážník se služebním psem.
Zákrok proti bojujícím mladíkům na Tržním náměstí byl složitější. Po příjezdu na místo musela hlídka svíjící se klubko nejdříve rozmotat. Po zjištění, že došlo k použití slzotvorného prostředku, byla k součinnosti přivolána PČR.

Společným šetřením městské policie s odborem majetku a
investic města, došlo ke zjištění rozporného užívání několika
obecních bytů. Na základě doložení nesporných důkazů, mohlo dojít k ukončení nájemních smluv a k přidělení dvou bytů
potřebnějším rodinám.
Blokovou pokutu uložili strážníci MP občance z Tovačova,
která prodávala zboží na Masarykově náměstí a při kontrole
nepředložila stvrzenku o zaplacení za užívání veřejného prostranství.
Antonín Dufek
velitel MP

VaK Přerov sjednotí od 1.1. 2000 ceny vodného a stočného
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. dojde od 1. ledna 2000 ke sjednocení ceny za vodné a stočné pro obyvatelstvo a ostatní odběratele. Dojde tím k odbourání dosavadního znevýhodnění “ostatních odběratelů”, kteří dosud svojí vyšší cenou vodného a stočného dotovali nižší ceny pro obyvatelstvo.
Od 1. ledna bude cena za 1 m3 (1000 l) pitné vody činit
17,70 Kč (vodné) a za odvedení a vyčištění stejného množství
odpadní vody zaplatí odběratelé 11,80 Kč/m3 (stočné). Uvedené ceny již obsahují 5% DPH. Toto sjednocení cen znamená
zvýšení vodného pro obyvatelstvo o 2,70 Kč/m3, zatímco pro
ostatní odběratele zůstává vodné na stejné úrovni. Stočné se
obyvatelstvu zvýší o 2,20 Kč/m3 a ostatním o 0,60 Kč/m3.
Při průměrné spotřebě 100 l na osobu a den znamená roční
nárůst nákladů u vodného 98,60 Kč a u stočného 80,30 Kč na
osobu.
Zvýšení ceny je vyvoláno nárůstem nákladů na výrobu a
distribuci pitné vody, na opravy a rekonstrukce vodárenských,
kanalizačních a čistírenských zařízení. Je ale také způsobeno
opatřeními pro zvýšení spolehlivosti dodávky vody i odvádění
odpadních vod, plněním neustále se zvyšujících požadavků na
kvalitu dodávané vody a její soustavnou kontrolu při výrobě i
distribuci. V oblasti čištění odpadních vod se na nárůstu ceny
významně podílí i náklady na přizpůsobení čistírenských a kanalizačních zařízení a jejich provoz požadavkům nově vydaných
předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, které mimo jiné
předepisují přísnější limity a také vyšší poplatky za vypouštění

odpadních vod z kanalizací a čistíren do vodních toků.
Od 1.1. 2000 budou prováděny odečty vodoměrů u všech
napojených odběratelů sektoru 1, tj. ostatních odběratelů (podniky, domovní správa, bytová družstva). U obyvatelstva (tj. drobní
odběratelé) nebudou prováděny mimořádné odečty, ale rozúčtování cen bude provedeno při řádné fakturaci poměrovým
propočtem dle skutečného odběru, tak jak v minulých
letech.
Vodovody a kanalizace Přerov

Foto: J. Šírek
Největší zásobárnou pitné vody v okolí Kojetína je tovačovské jezero Donbas
o rozloze 200 ha s hloubkou až 25 m
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Zprávy ze životního prostředí
Vážení občané,
Opět je tu zima, doba, kdy je potřeba myslet nejen na sebe, ale i na
zvířátka kolem nás. Zejména ptáci potřebují v chladném zimním období naši pomoc. Z těchto důvodů vás chceme stručně informovat o potravě, která je pro ně vhodná.
Ptáky zásadně nekrmte chlebem, kynutými výrobky, suchými těstovinami, uzeninami – způsobují vážné zažívací potíže.
Vhodné jsou např. strouhaná houska, brambory, kousky masa, na plátky nakrájený lůj, vnitřní sádlo nebo stoprocentní tuk.
Z přírodních zdrojů lze použít jakákoliv semena nebo plody, pokud nebyly chemicky ošetřeny.
Připomínáme: potravu dávejte do krmítka jen v takovém množství a
stavu, aby neplesnivělo a nehnilo. Provádějte úklid a kontrolu krmítka.
Krmítka mohou být z jakéhokoliv materiálu a tvaru, dbejte na to, aby
vletový otvor neměl ostré hrany, případně trčící hroty hřebíků. Stříška
krmítka by měla být dostatečně velká, abychom potravu chránili před
sněhem a deštěm. Samotná krmítka umisťujte na volném prostranství
alespoň 1,5 m nad zemí, nejlépe 3-4 m od nejbližších keřů a stromů,
tím znepřístupníte vstup nevítaným návštěvám (kočky apod.)

Nejčastěji přilétajícím ptákem na krmítka jsou sýkory koňadry

Příjemnou zimu vám i ptáčkům přejí pracovníci odboru výstavby,
ŽP a D

Vážení občané,
Jistě jste si všimli změny v našem městě. V některých ulicích a
náměstích byly vysazeny stromy. Setkali jsme se s názorem “a
proč ?” Dovolte, abychom vám vysvětlili důvody proč město investovalo do dřevin. Stromy jsou nedílnou součástí městského prostoru, jsou vysazovány z několika důvodů např. citového, racionálního apod. Mezi stromy a obyvateli měst vzniká jakási vazba, která
v některých případech může stromům i škodit, a to když veřejnost,
v dobré víře, brání nutným ošetřováním a kácením porostů, ač se
jedná o zásah z pěstitelského důvodu. Citová vazba na stromy je
základem i psychohygienické funkce zeleně, což je takové působení na člověka, které mu zlepšuje zdravotní stav a duševní pohodu.
V dnešní době jsou stromy i jakýmsi symbolem života. Nemocné a
poškozené vyvolávají znepokojení obyvatel, zdravé a vitální je naopak uklidňují.
Racionální důvody, které vedou člověka k tomu, aby vysazoval
stromy, vycházejí z jejich vlastností, kterých se dá využít ke zlepšení životního prostředí. Na nich jsou založeny tzv. funkce zeleně –
hygienická, mikroklimatická, ekologická, estetická a architektonická.
Závěrem dovolte, abychom Vás požádali o spolupráci, všímejte
si těch, kdo dřeviny ničí, nebuďte lhostejní k našemu společnému
životnímu prostředí, zlepšení stojí hodně úsilí a finančních prostředků.
Děkujeme.
pracovníci odboru výstavby, ŽP a D

Vzrostlý strom starý až několik set
let je nejen přírodní, ale i kulturní
památkou. Na snímku je prastarý
dub ze Zámecké hráze u
tovačovských rybníků.

Ukázka přirozeného porostu
v lužním lese mezi Kojetínem a
Chropyní

Jedním z druhů ptáků, kteří na
Kojetínsku vyvádějí mláďata, je
budníček větší, drobný a
nenápadný zpěvný pták
hnízdící na zemi nebo v nízkých
porostech

Ptactvo Kojetínska
Možná nevíte, že na území našeho města a v jeho nejbližším
okolí bylo zjištěno přes 200 ptačích druhů, z toho 97 druhů zde
hnízdí. Nejvýznamnější lokalitou jsou z tohoto pohledu vodní plochy, ať už rybníky či uměle vytvořené odkalovací nádrže cukrovaru. Bohatý ptačí život je také v okrajích lužních lesů a na zbytcích
bývalých mokřadů, jakými jsou Suché louky, Včelín, louka Pod
Hrází. V následujících číslech Kojetínského zpravodaje vám představíme nejpočetnější a nejzajímavější ptačí druhy na Kojetínsku.
Některé z nich zde hnízdí a objevují se pravidelně a početně,
jiné byly zjištěny jen jedenkrát, protože se sem zatoulali z dalekých
oblastí, hlavně z dalekého severu. Ještě bohatší na výskyt ptactva
je oblast Tovačova a okolí, stejně jako Chropyně se svými rybníky
i rybníky u Záhlinic na Kroměřížsku. O zajímavostech z těchto míst
budete také v příštích číslech informováni.
- JŠ -

Na odkališti kojetínského
cukrovaru hnízdí několik druhů
ohrožených bahňáků, na
snímku je čerstvě vylíhlé mládě
čejky chocholaté
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Na rybníku Na Hrázi došlo
v měsících listopad a prosinec
1999
k výraznému
nahromadění labutí, podle
odečtených kroužků se jednalo
o ptáky z Polska. Na snímku je
portrét dospělého labutího
samce.
Fotografoval J. Šírek
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Bobři u Tovačova
Bobr evropský v českých zemích vyhynul před řadou desítek
let. Jeho populace značně utrpěla znečišťováním vod a necitlivými zásahy do vodních toků. Od konce 70. let se na jižní
Moravě začali tito vzácní hlodavci objevovat podél řeky Moravy, jednalo se o jedince, kteří sem připluli z nedalekého Rakouska. V 90. letech došlo k vysazení několika kusů na toku
řeky Moravy nad Olomoucí (Litovelské Pomoraví) a odtud se
bobři rozšiřují po toku Moravy na jih.
Po katastrofálních povodních v červenci 1997 se díky masám
vod dostalo několik zvířat také k Tovačovu. Je potěšitelné, že
zde vytvořili malou populaci, která snad vydrží všechny nepřízně a špatné zásahy do životního prostředí. Místem výskytu bobrů
u Tovačova je štěrkopískovna Donbas, kde díky čisté vodě a
relativnímu klidu je možno, při troše štěstí, pozorovat živočichy, o kterých si řada z nás myslela, že žijí jen v Kanadě a
z naší přírody nenávratně vymizeli. Pokud štěstí pozorovat bobra

nemáte, určitě na březích Donbasu uvidíte řadu okousaných
stromů – následek broušení bobřích zubů.
- JŠ Fotografoval J. Šírek

Nedaleko od Tovačova je možno pozorovat okusy bobrů.

Myslivecké sdružení Morava Kojetín
Myslivost v Kojetíně má dlouholetou tradici, v MS Morava
je v současné době organizováno 55 členů, kteří mají pronajatou od honebního společenstva Kojetín půdu o rozloze 2020
ha s fyzickým stavem zvěře 300 ks bažantů, 430 ks zajíců a 50
ks srnčí zvěře. V letošní sezóně kojetínští myslivci ulovili na
honech 113 zajíců, 36 bažantů, 9 lišek, 2 ks černé zvěře a 3
kuny. Ve srovnání s minulými lety, konkrétně s rokem 1981,
je to citelný pokles lovené zvěře. U zajíců a bažantů se jedná o
snížení o více než 3/4.
Na přiložených fotografiích vidíme naše myslivce po jednom takovém honu dříve a dnes.

Kojetínští myslivci se tradičně prezentují mysliveckými plesy na vysoké úrovni. Další z těchto plesů proběhne 22.1. 2000
v Sokolovně v Kojetíně. Buďte všichni srdečně zváni.
-kyt-

Úvaha povánoční
Vánoční svátky jsou již za
námi, dárky nalezené pod stromečkem jsou rozbalené,
v letopočtu píšeme dvojku, za
některými okny ještě svítí smrčky, jedličky či borovičky, jinde
je vidíme pod okny, kam je vyhodila lidská ruka jako nepotřebné.

Fotoarchiv MS Morava Kojetín

Na mnoha místech sadů,
parků, lesů i zahrad zůstaly ošklivé, těžko zahojitelné rány.
Tyto rány zůstaly však nejen
v přírodě, ale také v srdcích
mnoha lidí. Rány, které způsobil člověk, svou necitlivostí, lhostejností, lakotou či zlobou. Způsobil je člověk druhému člově-

ku, kterému ublížil. Ptáš se čtenáři čím? Tím, že necitlivě sáhl
na to, co ten druhý léta ošetřoval, pěstoval. Tím, že vyřezal
v parku či sadu smrček, jedličku, tím, že uřezal vršek borovičky a tím ji zmrzačil.
Tyto příběhy se staly
v předvánočním čase roku
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1999 v parcích domovů důchodců, v městských sadech i
v zahrádkářských koloniích.
Staly se v čase, kdy jsme se připravovali na ty nejkrásnější svátky v roce. Budeme v předvánočním čase 2000 k sobě ohleduplnější a citlivější?
-řez-
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Místo pro politické strany
Místní organizace ČSSD Kojetín
MO ČSSD slaví v těchto dnech desáté výročí obnovení činnosti v Kojetíně. Je
to neuvěřitelné, že uplynulo již deset let
od ustavující schůze na přelomu roku
1989 a 1990, kdy v bouřlivé, listopadové době plni nadšení a elánu zakládali naši členové Ladislav
Polák ml., MVDr. Oldřich Frühbauer, Jiří Spáčil, Zdeněk Vožda a František Řihošek místní organizaci, sestavovali první vize
činnosti a přemýšleli, jak se připravit na první svobodné komunální volby.

Od té doby se mnohé změnilo, naše organizace má
v současné době 85 členů (je nejpočetnější organizací okresu
Přerov), každoročně pořádá řadu kulturně společenských akcí
a díky voličům vyhrála komunální volby v roce 1998.
Výbor organizace se pravidelně schází, aby hodnotil práci
poslanců – členů MZ a MR a projednává plnění volebního programu ve městě.
Využíváme této příležitosti, abychom všem svým členům,
příznivcům a spoluobčanům popřáli do roku 2000 pevné zdraví,
hodně elánu a úspěchů v pracovním i soukromém životě.
Výbor MO ČSSD Kojetín

ru : plně se stavíme za provolání bývalých studentů, kteří
v minulých dnech vydali prohlášení “Děkujeme – odejděte”
a vyzýváme tímto všechny, kteří mají zájem na změně politické
a ekonomické situace, aby se k této výzvě připojili.

Místní organizace KDU-ČSL Kojetín
Vážení občané,
místní organizace KDU – ČSL v Kojetíně na svém zasedání
dne 25. listopadu 1999 hodnotila celkovou situaci, politickou i
ekonomickou včetně práce vlády a došla k následujícímu závě-

Místní organizace
KDU-ČSL Kojetín

Základní škola Kojetín, Sv. Čecha a Základní škola Kojetín, nám. Míru

oznamují
rodičům dětí narozených do 31. srpna 1994, že
zápis do 1. tříd
bude provede ve čtvrtek dne 27.1. 2000 od 15:00 hodin –
18:00 hodin a v pátek dne 28.1. 2000 od 15:00 hodin do
17:00 hodin v budovách obou škol.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 1. září 2000 dovrší 6.
rok věku. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, může mu odložit ředitelka školy začátek povinné

školní docházky o jeden školní rok. Žádost je nutno doložit
vyjádřením lékaře nebo psychologa z pedagogicko-psychologické poradny. Do školy může být přijato i dítě, které dovrší 6.
rok věku v době od 1.9. 2000 do 31.12. 2000, pokud je dítě
tělesně a duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou do školy
s dítětem, přinesou jeho rodný list a doklad o bydlišti (občanský průkaz jednoho z rodičů).
Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka ZŠ Sv. Čecha

Mgr. Alena Veselá
ředitelka ZŠ nám. Míru

Co by dítě mělo umět, než přijde do 1. třídy
Jak rodiče poznají, jestli je jejich dítě pro školu zralé a dostatečně připravené? Dítě by
mělo v daném roce do 31.
srpna dovršit věku šesti let.
Mělo by umět soustředit se na
jednotlivé činnosti a úkoly zadané učitelkou v mateřské škole nebo rodiči doma. Důležitý
je grafický projev dítěte (tedy
jak dítě kreslí), poznávání základních barev, určování
množství předmětů alespoň do
čísla 5, znalost základních údajů o sobě (jméno a příjmení,
věk apod.). Známkou nezra-

losti může být špatná výslovnost (šestileté dítě by mělo
všechny hlásky vyslovovat
správně), nezapamatování si
krátké říkanky, písničky či pohádky. Většinou však rodiče
bývají hned u zápisu budoucích
prvňáčků informováni o možnosti nápravy těchto nedostatků, bývá jim doporučena návštěva logopeda a popř. dalších odborných pracovišť a tak
mohou ve spolupráci se školou úspěšně řešit tyto problémy a do začátku školního roku
mnohé odstranit. Mají-li rodi-

če pocit, že by jejich dítě se
školní docházkou mělo ještě
počkat, vyzvednou si na škole
u zápisu příslušný formulář –
žádost o odklad. Rozhodnutí
o odkladu školní docházky dítěte je plně v pravomoci ředitelky školy, ta se ale při rozhodování opírá o vyjádření
odborníků (pediatra, logopeda, psychologa).
Seznam potřeb do 1. třídy
Ze zákona žáci 1. tříd dostávají většinu učebnic, sešitů a
některých školních pomůcek
zdarma ve škole.

-5-

Rodiče dětem připraví pouze
tyto potřeby : přezůvky, cvičební úbor, ručník a mýdlo,
pouzdro ( v něm tužky, pera,
pastelky, hadřík, strouhátko,
nůžky), do výtvarné výchovy
kelímek na vodu, pevný obal
(krabičku) na plastelínu, tekuté lepidlo v tyčince na papír,
složky na sešity, zásobník na
písmenka a číslice.
Seznam všech těchto pomůcek dostanou rodiče u zápisu
do 1. tříd.
Mgr. Vladimíra Karásková
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Vánoční turnaj na ZŠ
Sv. Čecha ve stolním tenise
Ve dnech 13. a 15. prosince
1999 uspořádal pan učitel
Štrunc vánoční turnaj žáků
školy ve stolním tenise. Žáci
byli rozděleni do tří kategorií.
Celkem se zúčastnilo 27 sou-

těžících. Přebor se konal
v herně stolního tenisu.
Přeborníkem školy se stal Dalibor sanitrník z 5.A, který současně vyhrál kategorii starších
žáků.

Poděkování MěKS
V pondělí 13. prosince
1999
navštívily
děti
z mateřských škol a 1. – 3. tříd
základních škol divadelní představení “Kamarádi v Betlémě”.
Celým pořadem se příjemně nesla pěkná atmosféra Vánoc, herci dětem zajímavou
formou přiblížili tradici narození Ježíše.

Děti se velmi ochotně zapojily
do biblických příběhů, nejen
jako malí herci na jevišti, ale
rovněž jako zúčastněné publikum v sále. Všem se představení velmi líbilo a na závěr
jsme si společně s herci zazpívali vánoční koledy.
J. Dočkalová
ZŠ Svat. Čecha

Foto: S. Spáčil

Mikroregion
Vážení přátele,
seznamujete se se zajímavými místy mikroregionu Haná.Své místo v regionu má určitě i tovačovská škola, která již
více než 100 roků vzdělává a vychovává děti z Tovačova a nejbližšího okolí.
Základní škola Tovačov je
úplnou základní školou, do které dojíždějí i žáci z Lobodic, Klopotovic, Oplocan, někteří i
z Ivaně, Věrovan a Dubu n. M..
Škola má dvě oddělení školní
družiny a novou školní jídelnu.
Žáci školy mohou a také využívají nově zrekonstruovanou
tělocvičnu, učebnu s počítači,
pec na vypalování keramiky.
Vůbec pro mimoškolní vyžití
dělá tovačovská škola a její učitelé hodně. Děti mohou navštěvovat mnoho zájmových kroužků – angličtina pro nejmenší,

němčina pro nejmenší, francouzský jazyk, Hanáček, výtvarný kroužek, dva kroužky keramiky, kroužek sálové kopané,
kroužek míčových her, kroužek
ml. hasičů, rybářský kroužek.
Tovačovské děti absolvují
plavecký výcvik, jezdí lyžovat, do
divadla, žáci 9. tříd mohou získat řidičské oprávnění skupiny
M, pracujeme se žáky
s vývojovými poruchami učení,
na škole pracuje školní psycholog. Toto je opravdu jen část
bohatých aktivit tovačovské školy.
Pro absolventy zvláštních
škol pořádáme již třetím rokem
Kurz k doplnění základního
vzdělání. Absolventi tohoto kurzu, získáním základního vzdělání, se mohou lépe uplatnit na
trhu práce.

Zš. nám. Míru 83 Kojetín
zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

13.ledna 2000
od 8.00 - 18.00 hodin
- nabízíme prohlídku školy, tříd., odborných učeben, výstavek
- zveme přímo do vyučovacích hodin

Archiv ZŠ Tovačov

Pravidelně se setkáváme se
seniory, obyvateli Domova důchodců. Zpíváme, recitujeme,
tancujeme. Všem babičkám a
dědečkům se tato setkání velmi
líbí.
Snahou všech tovačovských
učitelů je vytvoření co nejkvalitnějších vztahů ve škole, která

bude mít své pevné místo
v životě Tovačova i nejbližšího
okolí. Budete-li mít zájem, jste
všichni zváni k návštěvě školy.
Rádi vás uvidíme při Návštěvním
dni č. 3 (den otevřených dveří)
v květnu 2000.
Mgr. Pavel Odehnal
ředitel školy

Město Kojetín vypisuje
výběrové řízení
na obsazení místa jednoho strážníka městské policie v Kojetíně. Požadované předpoklady:
-

občanská bezúhonnost
české státní občanství
věk nad 21 let
vzdělání středoškolské – střední odborné
dobrý zdravotní stav
absolvování základní vojenské služby

Bližší informace získáte na služebně MP v Kojetíně, tel.: 76 27 60.
Přihlášky se stručným životopisem zasílejte na adresu Městský úřad
Kojetín, sekretariát starosty, Masarykovo nám. 20 do 20. 1. 2000.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Na Vaši účast se těší všichni pracovníci školy a všichni žáci.
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Co by měli rodiče vědět o základní škole
Na ZŠ n.Míru 83 Kojetín:
- vyučujeme podle nového
vzděl.programu Základní škola, který máme personálně i
materiálně plně zabezpečený
- ve škole pracují aprobovaní a kvalifikovaní učitelé, kolektiv pracovníků je vyrovnaný s velmi dobrými mezilidskými vztahy
- škola má vypracován vnitřní
režim, kde jsou zakotveny nejen povinnosti, ale i práva
žáků
- k hodnocení žáků je používána tradiční klasifikace doplněná prostředky pro posílení
učení a kázně, jako jsou různé
druhy
pochval
popř.napomenutí, třídnické
hodiny s učiteli
- škola spolupracuje s rodiči, 4x

ročně pořádá schůzky rodičů
s vyučujícími a volí i individuální spolupráci s rodiči
- při škole pracuje organizace
rodičů - SRPŠ
- ve škole jsou prostorné, dobře
zařízené učebny, odborné pracovny vaření, přírodo- pisu,
chemie a fyziky, informatiky,
knihovna a nově zřízená hudebna pro 1.stupeň, kabinety,
tělocvična, při škole školní hřiště a školní pozemek
- školní družina je umístěna v
přízemí školní jídelny
- škola pečuje o zdravotně oslabené a handicapované žáky,
pro které zabezpečuje individuální vzdělávací program a
spolupracuje s okresní psycholog.poradnou - školním psy-

chologem a speciálními pedag.centry, dětskými lékaři
- úzká spolupráce školy je v mimoškolní výchově s městským
domem dětí a mládeže
- škola spolupracuje s mateřskou
školou i ZŠ v okolních obcích
- o své činnosti pravidelně informuje v místním tisku, spolupracuje se zřizovatelem městem Kojetín a nadřízeným
orgánem ŠÚ Přerov
- vedení školy na konci šk.roku
vydává výroční zprávu o činnosti školy
- škola zabezpečuje výuku cizích
jazyků, nepovinných předmětů, skupinu povinně volitelných předmětů a speciální
výuku logopedie /nápravu
řeči/

- pravidelně organizujeme pobyty žáků v přírodě, školní
poznávací zájezdy, lyžařské a
plavecké výcviky, kulturní
akce
Důležité je, aby rodiče přistupovali ke škole s důvěrou, se
snahou poznat její záměry a
pomáhat výchovnému úsilí
učitelů.
Partnerská komunikace a spolupráce je vždy ve prospěch
žáka.
Vážení rodiče, zveme Vás k
zápisu budoucích prvňáčků a
těšíme se na všechny
naše nové žáky.
Ředitelka školy
Mgr.Alena Veselá

O školní zralosti
Fyzická zralost - je jedním z
předpokladů školní úspěšnosti.
Dítě by mělo odpovídat růstem i fyzickými dispozicemi nárokům na věk šesti let.
Psychická zralost v sobě
zahrnuje několik faktorů. Je to
rozumová
vyspělost, schopnost analýzy
projevující se ve vnímání - dítě
umí z celku vyčlenit
části a opět je složit v celek.
Změny pozorujeme v kresbě,

která se stává podrobnější. Řečová vyspělost - dítě by mělo
mluvit gramaticky správně a ve
větší míře by mělo mít odstraněny poruchy řeči.
Šestileté dítě by mělo alespoň z části koordinovat svou
motorickou aktivitu,
ovládat se, mělo by částečně
zvládnout impulsivní jednání a
chování, soustředit se,
podřídit se autoritě a většině.
Sociální zralost - schopnost
zůstat delší čas mimo rodinu,

snést, že ne všechna
jeho přání budou hned splněna.
Přecitlivělé, úzkostné dítě nebo
naopak zvýšeně neklidné impulsivní dítě s emočními problémy
bývá více ohroženo.
Pokud se nám v některé z těchto rovin jeví dítě nezralé, může
odložená školní docházka pomoci předejít školním problémům. Předpokladem je, že budeme během roku s dítětem intenzivně
pracovat v oblastech, které nejsou rozvinuty.

Ředitelství ZŠ Kojetín, nám.
Míru 83 děkuje všem svým
sponzorům, kteří svými sponzorskými dary pomohli škole
k vybavení počítačové učebny
výukovými programy. Většími
sponzorskými dary přispěli:
-

RNDr. J. Hálková
MUDr. R. Kobza
MUDr. J. Fojtíková
J. Pěcha
M. Slatina

K činnosti Zvláštní školy v Kojetíně
Zvláštní škola v Kojetíně zabezpečuje výchovu a vzdělávání
mentálně postižených dětí
v rozsahu lehké až střední debility podle speciálních vzdělávacích programů Ministerstva školství.
V současné době se na ZvŠ
vzdělává 91 žáků 1. – 9. postupného ročníku. Zvláštní škola
v Kojetíně má dlouholetou, téměř 50 letou tradici. Její učitelé
mají mnohaleté zkušenosti
s výukou a vzděláváním mentálně postižených dětí. Všichni učitelé na ZvŠ mají vysokoškolské
vzdělání s aprobací speciální pedagogika a psychologie. Škola
je i řádně vybavena odpovídajícími učebními pomůckami, má

dobře vybavenou školní dílnu,
cvičnou kuchyni a kvalitní šicí
stroje pro výuku pracovní výchovy, která je stěžejní v našem
učebním programu.
Pomalejší tempo výuky, individuální přístup k dětem, redukované osnovy, rozšíření výuky
o předmět Společenská výuka
pro romské děti, nepovinný
předmět Německý jazyk - umožňují mentálně postiženým jedincům jejich rozvoj a dobré zapojení v budoucím životě.
Zařazení žáka do zvláštní
školy předchází dvojí speciální
vyšetření v okresní pedagogickopsychologické poradně na základě doporučení školy, rodičů či
dětského lékaře. Dále je nutný

souhlas obou rodičů se zařazením žáka do zvláštní školy.
Výchově a vzdělávání žáků
naší školy, rozvoji jeho osobnosti
napomáhá bohatá zájmová činnost. V současné době je na škole zřízeno 6 zájmových kroužků.
Zájmová činnost kladně ovlivňuje celkovou výchovu dětí. Přispívá i k rozvoji myšlení paměti,
prostorové orientace a to souvisí s rozvojem aktivity žáků ve
všech předmětech, k získávání
jejich sebedůvěry. Neméně důležitý je i faktor účelného využívání jejich volného času.
Po absolvování 9. třídy školní docházky se naši žáci mohou
hlásit do různých učilišť. Dívky
se nejčastěji učí v oboru kuchař-
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ka, švadlena, zahradnice. Chlapci v oboru kuchař, malíř pokojů
– natěrač, zahradník, zedník, stolař, tesař nebo opravář zemědělských strojů. Nejlepší žáci mají
možnost doplnit si kurzem vzdělání rozsahu základní školy a případně jít studovat na některé
odborné učiliště nebo střední
školu.
Zvláštní škola v Kojetíně, tak
jako všechny ostatní zvláštní školy, zabezpečuje u žáků, jež mají
vzdělávací problémy, ucelenou
přípravu na budoucí povolání,
na jejich zapojení do života, do
společnosti.
Mgr. Bohumil Indrák
ředitel školy
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Výstava “Kojetín 1900 – 2000”
Do 6. ledna 2000 je
v Sokolovně Kojetín otevřena
výstava “Kojetín 1900 –
2000”, která využívá možnosti konfrontace historických
pohlednic se současnou fotografií.
Výstava tak umožňuje ná-

vštěvníkovi procházet ulicemi
Kojetína, náměstími a zákoutími, sledovat a porovnávat
změny, které ve městě nastaly za uplynulých sto let. Pro
pamětníky může výstava sloužit ke vzpomínkám, pro ty
mladší k poučení.

Samostatnou část výstavy
tvoří soubor pohlednic, které
hovoří jednak o úrovni grafického zpracování, jednak o vzepjatém národním duchu ve
dvacátých létech 20. století.
Výstavu připravilo Městské
kulturní středisko Kojetín, his-

torické pohlednice zapůjčil
Josef Bíbr ml., soudobé fotografie jsou dílem Jaroslava
Hebnara a Svatopluka Spáčila, grafickou úpravu provedla
Hana Svačinová. Odborná
spolupráce PhDr. František
Řezáč.
-řez-

Od založení divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín uplynulo již 50 let
Atmosféra naprostého souznění hlediště s jevištěm provázela Vzpomínkový večer
Hanácké besedy, který se konal v sobotu 27. listopadu
1999 v sále Sokolovny Kojetín.
Kromě kojetínské divácké
obce se večera zúčastnilo také
51 bývalých i stávajících členů tohoto divadelního souboru. Je potěšitelné, že pozvání
přijali a dostavili se i mimokojetínští bývalí členové Hanácké scény, které život zavál do
různých míst naší vlasti. Přije-

li z Prahy, z Brna, z Přerova,
z Uherského Hradiště, Rajnochovic, Hošťálkové aj. Všichni pak rádi vzpomínali na své
působení v souboru.
Večer, který se konal pod
záštitou starosty města Kojetína Ing. Mojmíra Haupta, měl
dvě části. V první části byl promítnut film Svatopluka Spáčila o účasti Hanácké besedy na
Jiráskově Hronově v roce
1977, na který navázala beseda se zakládajícími a dlouholetými členy Hanácké scény. Ve druhé části večera ob-

novený soubor předvedl ukázky svých her od roku 1993
(Košilka, Bumerang, Ten, který nikdy nezalhal, Sluha dvou
pánů a Člověk, muž a džentlmen).
V závěru večera předal starosta města Kojetína pamětní
plaketu města zakládajícím a
dlouholetým členům Hanácké
scény manželům Novotným,
Marii Oulehlové, Otto Trunečkovi a za obnovení činnosti
Hanácké scény manželům Řezáčovým.
Vzpomínkový večer Hanác-

ké scény Kojetín se mohl uskutečnit díky zřizovateli souboru
Městskému kulturnímu středisku Kojetín a díky pochopení
příznivců souboru z řad kojetínských podnikatelů.
Působení divadelního souboru Hanácká scéna v Kojetíně
bylo v uplynulých padesáti letech trvale spjaté s kulturním
životem ve městě. Věříme, že
tomu bude i nadále. Do další
padesátky přejeme souboru
dobré hry a hodně diváků.
-řez-

Ohlédnutí za kulturním životem posledních dní minulého tisíciletí
Městské kulturní středisko
v Kojetíně připravilo v předvánočním období roku 1999 řadu
kulturních akcí pro děti i dospělé.
První z nich bylo vyhlášení
soutěže o nejkrásnější vánoční
ozdobu pod názvem “Vánoční
strom dětem”. Velké poděkování patří žákům, ale především
pedagogům 1. stupně ZŠ nám.
Míru v Kojetíně, kteří se soutěže zúčastnili kolektivně a vytvořili krásné vánoční ozdoby pro
vánoční strom na Masarykově
náměstí.
7. prosince 1999 byla slavnostně zahájena výstava fotografii “KOJETÍN 1900 - 2000”,
která potrvá až do 6. ledna
2000 a je konfrontací, jak se
naše město za 100 let změnilo.
Večer 7. prosince se konal Vánoční koncert žáků a pedagogů
ZUŠ Kojetín s působivým průvodním slovem Mgr. Bronislavy
Mračkové.
11. prosince 1999 jsme
uspořádali zájezd do předvánoč-

ní Vídně, hlavního města Rakouska. Navštívili jsme nejen
historické kulturní památky, ale
také vánoční trhy před novou
radnicí, kde vánoční výzdoba
byla vskutku velkolepá.
Děti MŠ a 1.- 3. tříd ZŠ
z Kojetína i okolí si s chutí zazpívaly 13. prosince 1999
v Sokolovně koledy ve vánočním
pořadu
Kamarádi
v Betlémě.
Odpoledne se pro seniory
konal ve vánočně vyzdobeném
sálu Sokolovny pořad “Přišli
jsme k vám na koledu”, který
vykouzlil skutečně slavnostní atmosféru všem přítomným.
K předvánoční pohodě přispěl i Den otevřených dveří na
ZŠ Svat. Čecha, kde žáci se svými učiteli připravili před školou
zpívání u stromečku, příběh
z Betléma a ve škole vánoční
výstavku pro veřejnost.
16. prosince 1999
v podve-černích hodinách měli
možnost návštěvníci kostela Nanebevzetí Panny Marie zapo-

slouchat se do Rybovy české
mše vánoční. Po ukončení koncertu odcházeli lidé domů
s krásnými pocity a vánoční atmosférou v sobě.
Zpívání pod stromečkem
dětí kojetínských škol a ZUŠ na
Masarykově náměstí připomnělo všem, že Štědrý den je za
dveřmi.
Rozloučení se starým rokem

i druhým tisíciletím slavnostním
ohňostrojem patřilo určitě
k těmto slavnostním dnům.
Vždy v době vánoční mají lidé
k sobě blíž, zkusme mít k sobě
blízko i ve dnech všedních.
Mgr. M. Ernstová
Mgr. O. Odehnalová

Foto: M. Novotný
Živý Betlém žáků ZŠ Svatopluka Čecha
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Představuje se vám Kojetínská industriální filharmonie
Vezměte hrnec nepravidelných tvarů, naplňte jej do poloviny vzdušnými zámky a usmažte neviditelnou jíšku. Přidáte-li
pak do ní trochu žité hlíny a lžíci andělského octa, zhoustne
vám tato směs možná ve vzorek oblíbeného hudebního jídla
Kojetínské industriální filharmonie (narozena 11.10. 1998).
Toto experimentátorské těleso vzniklo v našem městě
z iniciativy dosavadního dirigenta filharmonie Petra Samlíka a
v současnosti je tvoří hudebníci
Karel Žerava, Dagmar Kulichová, Jana Valouchová, Pavla
Herodková, Jana Jakubů, Lumír
Pátík, Radek Nesiba, Jiří Kra-

tochvíl, Zdeněk Mirwald, Radim
Hnipala, Hana Walterová a další
hosté. Na svém kontě má již čtyři veřejná vystoupení (dvě
v Kroměříži a jedno v Kojetíně a
Javorníku ve Slezsku).
Obsazení filharmonie je celosvětově unikátní – jediným klasickým nástrojem je zde stařičké
violoncello, ostatní nástroje jsou
buď industriální povahy (parkety, mísy na těsto, bruska, kráječ
na vejce, píšťaly z novodurových
trubek či nápojové skleničky)
nebo bizarními napodobeninami
klasických hudebních nástrojů
(niněra, violetta, napnelismy) či
povahy přírodní (kameny), nechybí ani složka vokální. Pro

koncertní praxi bylo nutno vytvořit speciální notový zápis, který
je však po krátkém zaškolení srozumitelný i hudebním laikům,
jichž je ve filharmonii nadpoloviční většina.
Hudba filharmonie je čistě
akustická, místy velmi tichá, až
meditativní, tedy vskutku jakoby
alternativně symfonická. Proto je
až s podivem, že věkové rozpětí
členů je velmi mladé (12 – 30
let) neboť podobná hudba se
dnes pochopení u mladých lidí
příliš netěší.
V repertoáru filharmonie je
třeba zmínit třívětou První industriální symfonii, nebo dříve narozený cyklus “Mešní vzorky”,

Studenti kojetínského gymnázia
v regionálním kole v odbíjené

Žákovský parlament – jak pokračujeme?
To, že Žákovský parlament
je opravdu “žákovský”, se plně
potvrdilo v posledním měsíci.
Čtvrtletky, slohovky, prověrky
dostaly přednost před prezidentskými volbami.
A tak jedinou podstatnou
skutečností se v tomto směru
stalo sloučení dosud existující
Studentské rady Gymnázia Kojetín se vznikajícím Parlamentem. Členové Studentské rady
(za každou třídu jeden zástupce)
jsou nyní hlavním hnacím motorem práce a aktivit studentů.
Na pravidelných čtvrtletních
schůzkách se prezentují podněty vzešlé z řad žáků k vedení
školy – např. využití učebny IVT
v ranních i odpoledních hodinách pro počítačové fandy, studenti 2. ročníku sestavili dotazník týkající se rodinných a studijních problémů žáků školy, studenti přicházejí s iniciativami na

poli kulturním, aktivně se podíleli na přípravě Vánoční akademie Gymnázia Kojetín,
v jednání je zajištění instalace
potravinového automatu, instalování sušiček rukou na sociálních zařízeních, přístupnost kopírky pro potřeby studentů …
Tabu nejsou ani řešení “pracovních” problémů ve vztahu vyučující – žák. Vedení školy návrhy Rady akceptuje a v rámci
možností přáním studentů vychází vstříc.
Do roku 2000 vcházíme
s předsevzetím uskutečnit do
konce ledna řádné volby prezidenta Žákovského parlamentu,
ustavit vládu a zahájit spolupráci i se subjekty mimo Gymnázium, zejména s Městským úřadem v Kojetíně.
Mgr. M. Palkovský
Mgr. E. Mlčochová

Úspěšné družstvo odbíjenkářů kojetínského gymnázia

provedený poprvé v červnu
1999 v kostele sv. Mořice
v Kroměříži v rámci festivalu
Forfest.
Dík za možnost existence filhar monie patří především
MěKS v Kojetíně, které nás poskytnutím svých prostor osvobodilo od bývalé miniaturní zkušebny na Hanusíkově ulici. V roce
2000 bychom rádi znásobili
svou koncertní činnost a rozšířili svou členskou základnu ještě
o jednoho až tři hráče.
V případě zájmu je možno kontaktovat dirigenta tělesa p. Samlíka na tel. čísle 0603/744 841
a domluvit se na bližších podrobnostech.
-kv-

Jak se to stalo? Na začátku
byla především dobrá parta šikovných chlapců z gymnázia,
která se dala rychle dohromady
a chtěla obhájit loňské vítězství
v okresním kole.
Velký boj začal v úterý 4. listopadu 1999 ve Sportovní hale
SK Přerov, v němž se střetlo
v místním kole 9 družstev chlapců SŠ z Přerova a Kojetína. Téměř souběžně probíhal také boj
dalších 9 družstev, a to z Hranic
a Lipníka n./ Bečvou. Z obou
skupin postupovala do okresního kola vždy 2 družstva. Naši
studenti vybojovali sice “až” 2.
místo (skončili za pořádající
ISŠT K. Kouřila, Přerov), ale
okresní kolo bylo zajištěno.
Ve čtvrtek 18. listopadu
1999 se sešla 4 nejlepší družstva ( z původních 18), právo na
postup do kola dalšího, tentokrát již regionálního, měl pouze
vítěz. Méně soupeřů, větší šance – to by si určitě řekl každý
laik. Ti zasvěcenější však vědí,
že opak je pravdou, protože
s vyšším kolem soutěže roste i
úroveň soutěžících družstev.
Naši studenti se trochu obávali
především svého “přemožitele”
z minulého kole, ale vše dobře
dopadlo a odveta se vydařila. Po
všech vyhraných zápasech a tím
i zaslouženém vítězství byla cesta
do regionálního kola otevřena.
Putování našich chlapců vy-
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vrcholilo ve čtvrtek 9. prosince
1999, kdy se rozjeli až do vzdálené Orlové – Lutyně. Tam je
čekalo krásné, moderní gymnázium s vlastní sportovní halou a
dalšími 9 družstvy, se kterými se
měli utkat. Družstva bojovala ve
2 skupinách , v nichž se hrálo
systémem “každý s každým”, a
na naše chlapce tedy čekali 4
soupeři. První zápas zvládli vítězně bez větších problémů a
nálada byla výborná. S dalším
soupeřem byl sveden velmi vyrovnaný boj, ale v závěru je trochu opustila štěstěna a byli (i
když těsně) poraženi. Na posledního soupeře už nezbylo tolik sil
a nervů, kolik bylo třeba, a výhra tedy patřila jemu. I tak si
chlapci vedli lépe než v loňském
roce, takže příští rok uvidíme…..
Posilou v našem družstvu byl
osmnáctiletý zahraniční student
Williams Vargas z Venezuely,
který se dostal do ČR na roční
studijní pobyt prostřednictvím
mezinárodní organizace AFS.
Willy, jak se mu většinou říká,
je zařazen do 3. ročníku. Se třídou se účastní všech akcí školy
a dokonce navštěvuje i taneční.
Naši studenti si jistě zaslouží
dík za dobrou reprezentaci gymnázia i přání hodně sil a často i
pevných nervů do dalších podobných sportovních zápolení.
Mgr. J. Zatloukalová, učitelka TV
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Gymnázium Kojetín
Dne 3.12. 1999 se na
Masarykově universitě v Brně
na katedře analytické chemie
uskutečnilo oblastní kolo olympiády kategorie A a E. Olympiády se zúčastnilo 26 studentů z různých moravských škol.
Olympiáda byla velmi obtížná,
na úrovni vysokoškolských studentů chemie. V této soutěži
velmi pěkně obstál náš student
David Vrána (6/6) a umístil
se na krásném třetím místě.

Beseda s dr. Janem Cimickým

KOJETíN

Celkem 7 studentů splnilo kriteria na postup do celostátního kola CHO a mezi nimi právě David.
Děkuji mu jménem svým i
jménem školy za vynikající reprezentaci a přeji chuť a motivaci k další práci v této oblasti.

Pro studenty středních škol a
učilišť okresu Přerov připravila
Okresní protidrogová komise
v Přerově besedy s pražským psychiatrem a spisovatelem dr. Janem
Cimickým, jejichž téma se týkalo
drog, AIDS a závislosti vůbec.
Jedna z těchto besed proběhla
(na konci listopadu) i v kojetínské
Sokolovně a zúčastnilo se jí 200
žáků vyšších ročníků Gymnázia
v Kojetíně a OU Křenovice. Beseda byla spojena i s autogramiádou
knih dr. Cimického.
Foto: Impreso plus

Mgr. Vladimíra Vránová
učitelka chemie Gymnázia Kojetín

Mgr. M. Dejdarová

Dr. Jan Cimický

Zprávy ze sportu
Představují se kojetínští kanoisté
Kanoistika má v Kojetíně dlouhou a bohatou tradici. Organizovaně započala její činnost
11.11. 1951, kdy z oddílu
vodních skautů vznikl pod TJ
Sokol Kojetín oddíl kanoistiky.
Od roku 1953 pod TJ Slavoj
Kojetín a po rozpadu této TJ
od roku 1971 jako samostatná TJ Ingstav Kojetín.
Ve své historii zaznamenali kojetínští kanoisté sezóny bohaté i chudé. V letech 1976 –
1985 pro svůj sport získali tréninkové středisko mládeže, což

přineslo značné zlepšení podmínek, jak po finanční, tak i
po personální stránce, kdy byl
k dispozici vlastně profesionální trenér.
Nyní má oddíl přes sto členů,
přípravu vede trenér Pavel
Válek za pomoci trenérů R.
Nikodýma a Z. Hruboše. Měřítkem úspěchu je v poslední
době umístění v Českém poháru. V letošním roce jsme se
umístili mezi 42 hodnocenými oddíly na 19 místě.
Mezi významné akce, které ko-

jetínští vodáci pořádají, patří
Moravský pohár – memoriál
Karla Fojtácha. Jeho tradici
nám narušila povoděň v roce
1997, ale v příštím roce na ni
určitě znovu navážeme. Mezi
zdařilé akce v poslední době
také patří country večer, započatý v loňském roce a úspěšně zopakovaný v roce 1999.
Tento den vlastně začíná již odpoledne otevřeným dnem loděnice, kdy se přítomní mohou seznámit s jejím prostře-

dím a povozit se na závodních,
turistických i motorových lodích. Jaký je o tuto zájem,
dokumentují fotografie z roku
1999.
Do roku 2000 máme velké
plány, jak na sportovním poli,
tak i v ostatních činnostech.
Již nyní všechny zveme na tradiční country večer, který se
opět bude konat i s dnem otevřených dveří v sobotu 18.8.
2000.
Mgr. Petr Válek

Foto: P. Válek
Ukázka zájmu o den otevřených dveří v loděnici.

Vážení spoluobčané,
Oblastní charita v Kojetíně pořádá pod patronací Arcidiecesní charity Olomouc

Tříkrálovou sbírku 2000
Sbírka bude probíhat 6. ledna 2000 od 15:00 hodin na pěti místech Kojetína (Pramen sídliště Sever, Pramen sídliště Jih, Pramen Tyršova
ul., Dárková prodejna, Masarykovo nám.) do kasiček koledníků – žáků ZŠ Svat. Čecha, kteří sbírku budou doprovázet zpěvem koled.
S posláním sbírky se seznámíte podrobně na plakátech umístěných na obvyklých místech.
Předem děkujeme všem dárcům za pochopení a podporu této humanitární akce.
Oblastní charita Kojetín
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TJ Sokol Kovalovice
Tělovýchovná jednota Sokol Kovalovice je malá sportovní organizace s 60 členy.
Sestává pouze z oddílu kopané a to jednoho mužstva dospělých a jednoho mužstva
mladší přípravky. Historie oddílu se datuje od roku 1942.
Co se týče samotné kopané, mužstvo dospělých momentálně hraje v okresním
přeboru, kam si vybojovalo
postup v loňském roce po impozantně odehraném ročníku,
kdy v okresní soutěži z 26
odehraných zápasů při jedné
remíze a jedné porážce získalo 73 bodů s celkovým skóre
109:19. Nejlepším střelcem
úspěšné sezóny se stal Roman
Dočkal s 23 vstřelenými brankami. Toto by se dalo považovat za největší úspěch
v novodobější historii kovalovské kopané, která funguje ve
skromných podmínkách ve
vesnici s velmi malým počtem
obyvatel. Je to však malý důkaz toho, že při obětavé práci
většího okruhu lidí, kteří se
nezdráhají přiložit ruku k dílu
bez nároku na jakoukoliv odměnu, lze dosáhnout i
v takových podmínkách zmi-

ňovaných výsledků. Zároveň je
vhodné zmínit se také o mužstvu mladší přípravky, které se
podařilo založit na jaře v roce
1998. Přestože ze začátku po
přihlášení mužstva do soutěže
panovaly z výsledků našich nejmladších obavy, ukázalo se
brzy, že zbytečně. Pravidelným
tréninkem se malí fotbalisté
zlepšili natolik, že v prvním
soutěžním ročníku obsadili
v okresním přeboru čtvrté místo a v současné době jsou po
podzimní části okresního přeboru na místě třetím. Jejich
výsledky jsou o to cennější, že
se měří pouze s mužstvy
s naprosto odlišným zázemím,
jako jsou například Viktoria
Přerov, Pozemní stavby Přerov, AFK Chropyně, Spartak
VTJ Lipník a další.
Oddíl dále každoročně
v letních měsících pořádá již
tradiční celodenní tur naj
v kopané mužů za účasti šesti
mužstev, což je v širokém okolí naprosto ojedinělá záležitost.
Velkou oblibu si také získal turnaj v malé kopané, kterého se
poslední dva ročníky zúčastnilo 24 mužstev s tak kvalitním
obsazením jako například

TJ Sokol Kovalovice – vítěz okresní soutěže 1998 – 99.

EURO Přerov, FC Svit Zlín a
další.
Velmi vydařený bývá také
turnaj v kuželkách, pořádaný
v rekonstruované místní kuželkárně, kterého se pravidelně
účastní 40 – 50 startujících.
V loňském roce se hrál již 15.
ročník.
Tělovýchovná jednota se
ovšem zabývá nejen sportovní, ale i kulturně-společenskou
činností. Během roku pořádá
dětský den, byla obnovena tradice “Kácení máje”, s hojnou
účastí se setkává i tradiční spo-

lečenský ples, dětský karneval
a také letní předhodová zábava, včetně hodové neděle
s hudbou a tancem.
Dá se tedy říci, že v současné době prochází TJ Sokol Kovalovice vcelku příznivým obdobím, které dává
předpoklady, aby tato malá
organizace neustávala ve své
aktivní činnosti a na sportovním poli dosahovala alespoň
stejných, ne-li lepších výsledků.
Za TJ Sokol Kovalovice
Radoslav Tvrdoň – jednatel

Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, tel.: 0641/76 20 46

a
CK MARION-TOUR V. Formánek Kroměříž
připravují pro rok 2000 tyto zahraniční poznávací zájezdy:

21.4. – 23.4. 2000 Rakousko – Solná Komora
2 noclehy, průvodce, doprava
předpokládaná cena zájezdu: 1.950,- Kč

26.9. – 1.10. 2000 Paříž – hlavní město Francie
3 noclehy se snídaní, doprava, průvodce
předpokládaná cena: 4.800,- Kč

16.5. – 21.5. 2000 Londýn – hlavní město Anglie
3 noclehy + snídaně, doprava + trajekt, průvodce
předpokládaná cena: 7.300,- Kč

9.12. 2000 Předvánoční Vídeň
doprava, průvodce
předpokládaná cena: 340,- Kč

27.5. 2000 Rozkvetlá Vídeň s návštěvou Prátru
doprava, průvodce
předpokládaná cena: 340,- Kč

! Rádi Vám také zprostředkujeme dovolenou u nás i v zahraničí !
- 11 -
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Společenská kronika

V měsíci prosinci se dožili
významného
životního jubilea:

V měsíci listopadu nás opustili:
Kočířová Bohumila z Popůvek
Řihošková Emílie
Šuffner Oldřich

97 let Šlosárek Emanuel
85 let Horáček Josef
Vařeková Vlastimila
80 let Šíma Vladislav
Pivný Ladislav z Kovalovic
75 let Karhánková Milada
70 let Vašíček Luděk
Fiala Karel
Pavlík Zdeněk
Zdražilová Aloisie
Sázelová Ludmila
MUDr. Šustková Soňa

Foto: J. Šírek
Ledový krunýř svírá řeku Hanou u Kojetína

Plesová sezóna v Kojetíně
15.1.
22.1.
28.1.
12.2.
19.2.

2000
2000
2000
2000
2000

Společenský ples KDU-ČSL
MYSLIVECKÝ PLES
Společenský ples Gymnázia Kojetín
HANÁCKÉ BÁL
COUNTRY BÁL

Všechny uvedené společenské plesy se konají v Sokolovně
Kojetín a jejich začátek je ve 20.00 hodin.
Kojetínský zpravodaj si můžete zakoupit v těchto
provozovnách:
TABÁK J. Koukolová, Masarykovo nám. Kojetín
TABÁK J. Koukolová, Tyršova ul. Kojetín
DOMINO L. Hrdý, Masarykovo nám. Kojetín
Novinový stánek M. Pleva, Nová ul. Kojetín
Novinový stánek M. Pleva, Sladovní ul. Kojetín
Novinový stánek J. Majarová, Nádraží Kojetín
Potraviny M. Vavříková, Kroměřížská ul. Kojetín
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