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Kojetínský zpravodaj

Z jednání městského zastupitelstva
Městské zastupitelstvo v Kojetíně se na svém 14. zasedání
dne 5.září 2000 zabývalo touto problematikou:
- vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek města k 30.6.2000
a hodnotící zprávu firmy Technis Kojetín , spol. s r.o. rovněž ke
dni 30. 6.2000,
- schválilo prodej pozemku p.č. 1776 a p.č. 4234/8 v k.ú. Kojetín
manželům Horákovým,
- schválilo prodej bytu č. 339/40 ve Sladovní ulici manželům Zedníčkovým,
- schválilo úplatný převod pozemků p.č. 200, 337 a 365/8 a bezúplatný převod p.č. 736/1 v k.ú. Kojetín z vlastnictví státu, ve
správě Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví města,

- vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu čističky odpadních
vod a kanalizace v Kojetíně za rok 1999 z hlediska ekonomiky
provozu a návrh VaK Přerov, a.s. na projednání celkové ztráty
/období 1993-1999/ ve výši cca 5 mil. Kč na samostatném jednání. V souvislosti s touto problematikou uložilo MZ starostovi
města zabezpečit dopracování odborného právního a finančního
posudku ke vzniklé ztrátě a projednat způsob likvidace ztráty s
vedením VaK Přerov, a.s.,
- schválilo přijetí a použití sponzorských darů ve výši 76 tis. Kč pro
účely financování kulturních akcí u příležitosti Kojetínských hodů,
- vyslovilo poděkování všem sponzorům za poskytnutí finančních
příspěvků na akci - Kojetínské hody.
J.Páleníková

Z jednání městské rady
Městská rada se dne 19. září 2000 na svém 32.zasedání
zabývala mimo jiné touto problematikou:
- jmenovala Hlavní inventarizační komisi pro funkční období od
1.10.2000 do 30.9.2001 a dílčí inventarizační komisi k provedení fyzických inventur majetku města v roce 2000. Současně stanovila termíny pro provedení těchto inventur,
- uložila ředitelům organizací Technis, spol. s r.o., Městského kulturního střediska, základních škol a Městského domu dětí a mládeže
předložit vlastní zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků
k 31.12.2000,
- jmenovala komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetín na rok 2001
a uložila jí předložit na říjnové jednání městské rady pracovní návrh rozpočtu pro příští rok,
- souhlasila s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 3/2000 o vytvoření a použití účelového fondu zřízeného pro poskytování půjček
vlastníkům budov a bytů.Tento návrh po zapracování připomínek
vzešlých z jednání rady předloží městskému zastupitelstvu k projednání,

- nesouhlasila s prodejem bytů v obecních domech č.p. 371 Palackého sady, čp. 809, 899, 900, 1178 Rumunská ulice, č.p. 1179
Jiráskova ulice, č.p. 1204, 1205 Svatopluka Čecha, č.p. 800 ulice Marie Gardavské - o tom, zda se budou tyto byty prodávat,
rozhodne s konečnou platností městské zastupitelstvo,
- projednala 2.změnu Územního plánu sídelního útvaru Kojetín
a k předložené dokumentaci neměla žádné připomínky. Změna
Územního plánu řeší změnu trasy dálnice D1 v souladu s Územním plánem velkého územního celku - olomoucké aglomerace
a změnu trasy středotlakého plynovodu pro místní části Popůvky
a Kovalovice,
- vzala na vědomí zprávu o vedení seznamu voličů města a infor mace o organizačním zajištění voleb v roce 2000, které jsou do zastupitelstev krajů i do senátu vyhlášeny na 12. listopadu,
- schválila jako dodavatele stavby na opravu místní komunikace
a chodníků ve Sladovní ulici firmu STRABAG, a.s. Olomouc,
- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti Kojetín na vybudování ochranné mříže pro
J.Páleníková
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně.

Poznámka ke dni...

KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA a.s.

Přichází měsíc říjen a s ním také den dvacátý osmý. 28. říjen! Státní
svátek - den pracovního klidu, den volna. Uvědomí si ještě dnes někdo,
proč je 28. říjen volným dnem, proč je státním svátkem? V kalendáři je
napsáno: Den vzniku samostatného československého státu. Stát, který
vznikl před 82 roky však již neexistuje. Patří tedy historii? Patří jen do
učebnic dějepisu, stejně jako lidé, kteří se podíleli na jeho vzniku? Osobnosti známé i ti bezejmenní, kteří jsou pohřbeni na našich hřbitovech či
na válečných hřbitovech první světové války? Ano, patří do historie, patří
do učebnic dějepisu, ale především patří do našeho povědomí, patří do
paměti národa.A to nejen z pietní úcty, ale především proto, že tvoří
jeden z těch uzlových bodů v našich dějinách. Je to jeden z počátků naší
moderní historie, naší moderní existence. Snad stojí za připomenutí slova
jednoho ze zakladatelů československého státu: „ Zvykli jsme si za Rakouska na negaci státu - to byl následek poroby, dokonce jsme si namlouvali, že už samostatní býti nemůžeme. Tož to zase ne, s tím názorem jsem
se nikdy smířit nemohl....Proto tolik lidí u nás neguje stát i dnes - nedůvěrou, odporem proti státní administrativě, špatným poměrem k celým vrstvám spoluobčanů - řečeno drasticky: jsou ještě lidé, kteří drží palce spíš
zlodějíčkovi než policajtovi. Naši lidé mají tradici vlasteneckou, pravda,
ale mnohdy zůstali příliš nestátní, protistátní, až anarchističtí. Odrakouštět, to znamená získat smysl pro stát a státnost, pro státnost demokratickou. To musíme žádat nejen na byrokracii a vojsku, ale na všem občanstvu.“(Karel Čapek, Hovory s TGM).Smysl pro stát a státnost byl důležitý
za první československé republiky, je důležitý i dnes. Proto je třeba si
neustále připomínat odkaz 28. října 1918!
řez

-2-

oznamuje
všem stávajícím i budoucím klientům,
že kancelář v Kojetíně byla přemístěna
na Masarykovo nám. č. 17 ( vedle Mototechny).
Prozatímní úřední dny jsou stanoveny takto:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hodin
pátek 8.00 - 16.00 hodin
V případě dostatečného zájmu bude později provoz celotýdenní.
V této kanceláři jsou uzavírány veškeré pojistné smlouvy občanů
a podnikatelů v celém bohatém pojistném programu pojišťovny.
Dále je zde možné platit pojistné a hlásit škody vzniklé pojistnou
událostí. Samozřejmě jsou zde poskytovány další služby, které má
pojišťovna ve svém programu.
Podrobné informace vám rádi sdělíme v této kanceláři,
nebo lze dohodnout konzultace mimo úřední dny na

tel.: 0606/ 811 389, 0641/ 761 837.
Hledáme spolupracovníky pro kancelář
na trvalý pracovní poměr nebo na IČO.
Ing. Orálek František
kancelář Kojetín
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Stručně o reformě veřejné správy
Proč veřejná správa
Člověku je dáno žít ve společenství druhých lidí a tudíž
pociťuje potřebu organizovaného uspořádání společnosti.
Postupně se vyvinula soustava činností a institucí, které
svým posláním, tedy důvodem
své existence a fungování právě uspokojují tuto potřebu. Takovou soustavu nazýváme veřejnou správou, tedy správou
věcí veřejných. Je tak stará
jako je starý lidský rod a prošla a prochází neustálým vývojem. Pomineme-li rodové
a kmenové uspořádání lidských kolektivů, můžeme od
vzniku států pozorovat postupně se prosazující dvě linie
veřejné správy, a to státní
správu a samosprávu.
Úkolem státní správy je zajištění dodržování zákonů na
celém území státu. Tedy zajistit, aby to, o čem bylo rozhodnuto nejvyššími samosprávnými i státosprávnými orgány
státu , že bude ve společnosti
vykonáno jednotně, bylo také
tak prováděno.
Úkolem samosprávy územního charakteru, tedy samosprávy obcí a vyšších územních samosprávných celků je
vytváření podmínek pro uspokojování všech potřeb lidí - občanů, žijících na určitém území státu a volících své zastupitele, kteří příslušné území
spravují. S určitými historickými peripetiemi se postupně
přesunují kompetence ze státní správy na samosprávu
a z centrálního stupně řízení
společnosti na územní a obecní úroveň.
Jaké jsou cíle reformy veřejné správy
Základním cílem reformy
veřejné správy je její demokratizace, které se dosáhne především tím, že bude provedena její decentralizace, dekoncentrace a profesionalizace.
Co tato záplava odborných
termínů znamená? Decentralizace znamená přesun pravo-

mocí z orgánů státní správy na
orgány samosprávy - zastupitelské sbory. Dekoncentrace
znamená přesun kompetencí
z ústředních orgánů - ministerstev a dalších centrálních
orgánů - na krajské orgány
a obce. Profesionalizace znamená růst kvalifikace úředníků státní správy i samosprávy, ale také růst kvalifikace zastupitelských sborů a zavedení moderních metod do provádění i řízení všech úkolů veřejné správy. Jedná se především o metody moderního
managementu a marketingu
uplatňované za podpory moderních technologií.
Jak je možné toho dosáhnout
Především je nutné zřídit
a zahájit činnost krajských orgánů samosprávy a státní
správy, tedy krajská zastupitelstva a krajský úřad. Tím
bude vytvořen „střední článek“ řízení, na který budou
převedeny významné kompetence z centrálních úřadů
a některé
kompetence
z okresních úřadů, a to ty, které nejsou bezprostředně významné pro občana. Tímto
bude zahájena 1.etapa reformy veřejné správy. Volby do
krajských zastupitelstev jsou
vyhlášeny na
12.listopadu
letošního
roku.
Tímto významným
krokem se
vytvoří předpoklady pro
to, aby se
jednotlivá
ministerstva
mohla stát
postupně orgány strategického, legislativního,
metodického, koordinačního a
kontrolního
řízení s men-

ším počtem úředníků, ale kvalifikovaných, nikoliv centrem
operativních úkonů veřejné
správy jako je tomu doposud.
Zároveň se vytvoří možnost
pro to, aby došlo ke sdružení
činnosti velkého množství různých úřadů po vlastech českých, které jsou přímo řízeny
ministerstvy.
Do dvou let - k 31.12.2002
- dojde ke zrušení okresních úřadů. Jejich kompetence přejde
buď na krajské úřady nebo na
úřady obcí pověřených výkonem státní správy. Tímto krokem bude odstartována 2.etapa reformy veřejné správy.
Tyto změny musí jít ruku
v ruce se změnami v systému
daňového určení tzn. v místě,
kterému budou přiděleny přímo, bez přerozdělování, jednotlivé daně. Peníze musí jít
za kompetencemi. Jedním
z cílů změn v daňovém systému je právě snížení míry přerozdělování daní prostřednictvím státního, ale i krajského
rozpočtu.
Dále je třeba podstatně zvýšit systematičnost a kvalitu přípravy pracovníků ve veřejné
správě, a to jak těch, kteří se
na tuto dráhu připravují, tak
i těch, kteří již po ní kráčejí.
K tomu slouží již zpracovaná
koncepce přípravy pracovníků ve veřejné správě a pro-
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gram jejího naplňování. Jedním z předpokladů kvalifikace pracovníků ve veřejné správě je i zákonná úprava jejich
postavení, tedy jejich povinností a nároků.
Jak se dotkne reforma veřejné správy občana
Především tím, že se mu
prostorově přiblíží orgány, ve
kterých se rozhoduje o podmínkách uspokojování jeho
potřeb.Bude je moci více
ovlivňovat a také více kontrolovat. Dojde ke zrychlení
a zjednodušení všech správních činností, ve kterých je
občan jednou ze zúčastněných
stran. Bude mít větší jistotu,
že jeho záležitosti budou vyřizovány kvalifikovaně, ať už se
ho dotýkají přímo jako osoby
nebo zprostředkovaně jako
člena společnosti. Zjednoduší
se a zrychlí odvolací řízení, pokud se občan bude cítit ze strany úřadů poškozen. A když se
to všechno povede, tahle reforma veřejné správy, bude se
každý z nás i na úřadech cítit
jako zákazník, o kterého „prodejce veřejných služeb“, tedy
zastupitel i úředník, stojí a kterého si váží.
Z podkladů MV ČR zpracovala
J.Páleníková

Foto: S. Spáčil
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Rozhovor s Františkem Topičem

Firma Kovo Topič, a. s.
dnes sídlí v areálu bývalého Ingstavu v Křenovské
ulici. Protože patří mezi
významné kojetínské podniky, rozhodli jsme se požádat o rozhovor jejího ředitele pana Františka Topiče.
Pane Topič, mohl byste
nám přiblížit vznik a stručný vývoj Vaší firmy ?
Naše firma vznikla v roce
1990 s počtem 25 lidí a se zaměřením na výrobu hydraulických prvků pro zemědělské
stroje a traktory. Zprvu jsme
pracovali v pronajatých prostorách v Kroměřížské ulici ve
stísněných podmínkách.
V roce 1994 jsme zakoupili
areál bývalého ZZN, rozšířili
počet pracovníků na 45 a začali vyrábět autokanystry,
střešní nosiče apod. Protože
v tomto areálu nebyly zcela
dořešeny pozemkové vztahy,

bránilo to v dalším rozšiřování naší činnosti a po různých
peripetiích jsme odstoupili od
kupní smlouvy. Naším cílem
bylo postavit nový výrobní areál mezi Prefou a Lihovarem.
Proč k tomuto záměru
nedošlo ?
Komerční banka nám v tomto období nabídla část areálu
bývalé Aury Ingstav, který
jsme na přelomu let 1998/
1999 koupili, částečně zrekonstruovali a sídlíme zde dodnes. Tento areál je dostatečný i z hlediska rozšiřování naší
výrobní činnosti.
Mohl byste Vaše záměry
s rozšiřováním činnosti firmy upřesnit ?
Hlavním důvodem vyhledávání větších prostor je nutnost
perfektního technologického
rozmístění, které nám umožnilo dosažení certifikace ISO
9002. Toto je pro naši současnou činnost nezbytně nutné, protože jsme zaměřeni na
výrobu spotřebních výrobků
a přesných strojírenských dílů.
Kam tyto výrobky směřují ?
Jsme převážně exportní firmou, 90% naší produkce končí na zahraničních trzích, zejména v Německu, Belgii,
Francii a Brazílii.
Naše čtenáře by jistě zajímalo, kolik lidí dnes zaměstnáváte a hlavně zda
počet zaměstnanců budete zvyšovat ?
Dnes zaměstnáváme asi 50

vlastních zaměstnanců a kolem 30 pracovníků na smlouvy na dobu určitou, jak je známo, jsou mezi nimi i Ukrajinci. V případě, že nám vyjdou
naše záměry, zvýšíme počet
pracovníků o dalších 50 lidí,
převážně žen.
Nejsou tyto záměry tajemstvím ?
Tajné určitě nejsou, chystáme se na výrobu dalšího sortimentu, jednak prodejních automatů na cigarety, nápoje
atd. a výrobu autoantén pro
koncern Volkswagen.
Jste jedním z podnikatelů,
kteří výrazně přispívají na
řadu
společenských
a sportovních akcí v našem městě. Vzpomenu jen
Kojetínské hody, silvestrovský ohňostroj, sportovce roku. Je to Vaše filozofie podporovat tyto
aktivity, které
přímo nesouvisí s rozvojem
Vaší firmy ?
Protože naše
činnost v Kojetíně začala, v Kojetíně probíhá
a určitě tu i setrváme, chceme
napomáhat kulturnímu i společenskému životu
v tomto městě.
Pořádáme také
vánoční koncerty
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie, kterými
končíme náš pra-
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covní rok. Vaše čtenáře mohu
již teď pozvat na letošní, již
třetí vánoční koncert, který
pořádáme.
Co Vás v podnikání nejvíc
brzdí a znesnadňuje Vám
práci ?
Největším problémem je asi
postoj některých našich finančních institucí. Jsou nepružné a způsobují nám problémy se získáním úvěrů, které potřebujeme. Naše firma je
klientem ČSOB a s jejími službami jsme velmi spokojeni,
prodeje a exporty řešíme přes
Exportní banku a Exportní
pojišťovnu. I tyto instituce nám
vycházejí vstříc.
Jak byste ve stručnosti
zhodnotil oněch deset let
podnikání.
Před deseti lety nikdo z nás
nevěděl, do čeho jde, i proto
jsme možná byli opatrní a naši
výrobu rozjížděli v malých prostorách. Kdybych věděl, jak
půjde vývoj dál, skočil bych do
toho rovnýma nohama a snažil se vybudovat nejmodernější firmu, což je základ konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Stručně řečeno,
ale nelituji ničeho ve své podnikatelské činnosti a kdyby to
šlo, klidně bych se znovu vrátil na začátek.
Pane Topič, děkuji Vám za
rozhovor a přeji Vám hodně úspěšných let ve Vašem
podnikání.
Otázky: Ing. Jiří Šírek,
Foto: archiv firmy Kovo Topič, a.s.
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná
Křenovice
Křenovice se nacházejí v jihozápadní části okresu Přerov.
Nacházejí se na jižním okraji
nejúrodnější části Hanácké roviny, rozprostírající se mezi Prostějovem a Chropyní. Katastrální území Křenovic leží v prostoru mezi řekou Hanou a nejsevernějšími pahorkatinami okraje Chřibů.
Křenovice byly od roku 1976
do roku 1990 integrovány spolu s dalšími šesti obcemi ke
Kojetínu. V roce 1990 došlo
k administrativně-správnímu
rozdělení a osamostatnění
obce.
Místní jméno Křenovice je odvozeno od staročeského osobního jména Chřen a vzniklo
zkomolením původního jména
Chřenovice. Nejstarší zmínka
o Křenovicích je z let 1320 1322, kdy polovinu vsi prodal
Záviš z Potštátu olomouckému
biskupovi Konrádovi. Osídlení
v těchto místech je však mnohem starší, jak o tom svědčí
např. nálezy kamenných motyk
v bývalé křenovické cihelně
z doby kolem 3000 let př. n. l.,
nebo vykopávky střepin bez
kruhu vyráběných hliněných
nádob, pazourkových nožů, kamenných sekyr, bronzových
jehlic apod. na bývalém hradisku JV od Křenovic (místo dodnes zvané Hradisko, přiléhající k jižní straně silnice I/47).
Po různých dalších vlastnících
byla zmíněná polovina vsi roku
1330 darována kapitule olomoucké, která ji užívala sama
od roku 1375. Druhou polovinu vsi vlastnil Záviš z Bojanovic
(1349) a po dalších majitelích
byla r. 1409 prodána také kapitule olomoucké, čímž byla
celá vesnice sloučena s obedienčními statky olomoucké kapituly.
13. července 1496 dala kapitula vesnici „obdarování na
pečeť, aby měla ve znaku dva
kořeny křenové na kříž i s listem křenovým“, kteréžto obdarování bylo potvrzeno králem
Ludvíkem 28. srpna 1525.
Roku 1796 se ves vykoupila
z robot.

Květoslav Vrána,
starosta obce Křenovice

Ze známých křenovických rodáků lze uvést bratrského biskupa Br. Eliáše, vyhnaného králem Matyášem spolu s dalšími
z Moravy do Moldavska, odkud
se později vrátil zpět. Zemřel
roku 1503 v Prostějově. Ještě
známější osobností je senátor
Dr. h. c. Jan Rozkošný z Křenovic, prezident zemědělské
rady moravské, předseda Rolnické akc.továrny hnojiv v Přerově, předseda Hospodářského
spolku v Kojetíně, předseda
Rolnického akc. cukrovaru
v Němčicích nad Hanou atd.,
narozený v Křenovicích 19. října 1855. Tento absolvent rolnické školy v Přerově byl roku
1886 zvolen za Přerovsko Kojetínsko do zemského sněmu, r. 1887 do říšské rady a r.
1920 do Národního shromáždění. Roku
1926 byl promován
na
doktora na
české technice
v Brně.
V době před
1. světovou
válkou spadaly
Křenovice pod
okresní zastupitelstvo. 4.
března 1904
byl založen
v Kojetíně starostenský
sbor, na jehož
činnosti, spočívající v posilování samosprávy hospodářské, politické, kulturní i

národní, se Křenovice podílely.
Po dobu první republiky byly
Křenovice součástí soudního
okresu kojetínského. 10. července 1919 byl zvolen předsedou starostenského sboru kojetínského pan starosta Ant. Beneš z Křenovic a jednatelem řídící učitel Josef Žalud z Křenovic, který tuto funkci vykonával
nejméně do roku 1933.
V obci nejsou žádné chráněné nemovité kulturní památky.
Mezi památky místního významu by však bylo možno zařadit
několik staveb i objektů drobné
architektury: Chrám svatého
Jana Nepomuckého, postavený roku 1887 a fara z roku
1888, vystavěná na místě chalupy č. 17. Obě stavby byly vybudovány podle plánů a pod
dozorem staviteledómu olomouckého, architekta Meretty.
Kostel je omítnut nevhodnou
břizolitovou omítkou, velmi necitelné je také oplechování věže
a střech. Fara je zajímavým objektem, snad jediným v obci
otočeným štítem do ulice. Několik rodinných domů v obci má
cenné původní fasády, resp. jejich zbytky.
Současné Křenovice řídí
obecní zastupitelstvo, které je 9
členné (4 nezávislý, 3 ČSSD, 2
KDU-ČSL). V obci sídlí 2 autoservisy - F. Pecha a A. Telička,
Pekařství Zavadil, 2 restaurace
s možností stravování - Snack
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Bar A. Beneš a Pohostinství
„U Jarmilky“. V obci hospodaří 4 soukromí zemědělci a Křenovice jsou sídlem Odborného
učiliště a praktické školy v oborech kuchař, švadlena a zahradník pro téměř 100 dětí. V obci
je rovněž mateřská škola a 1. 4. ročník základní školy pro děti
z Křenovic a Popůvek. Současný počet obyvatel je 444 a výměra katastru přes 920 ha. Za
poslední roky byla obec zplynofikována, realizovala se výměna veřejného osvětlení a oprava budovy obecního úřadu. Byla
dokončena výstavba chodníků,
provedeny terénní úpravy některých cest a zahájena komplexní pozemková úprava.
Aktivní je TJ Sokol, která
sdružuje fotbalisty, myslivecká
společnost „Háj“, místní hasičská jednota, která po období
stagnace znovu aktivizuje svou
činnost.
Obec má i plány do budoucna, především vybudování kanalizace, rozšíření sportovního areálu o bikrosovou dráhu, těsně
před dokončením je rekonstrukce elektroinstalace v kostele Svatého Jana Nepomuckého.
Křenovice jsou typickou hanáckou obcí ležící na úrodné
půdě a patří mezi upravené
a úhledné obce celého mikroregionu Střední Haná.
Podle pramenů OÚ Křenovice
zpracoval Ing. J. Šírek.
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Z dějin fary kojetínské a farního kostela Nanebevzetí Panny Marie - 2. část
Kojetínští zase zadržovali faráři
povinné platy. Stanislav se proto
fary vzdal. Protože se však obával,
aby do konce svého pobytu v Kojetíně neměl nějaké nepříjemnosti, obrátil se na olomouckého biskupa
s prosbou o pomoc. Ten ihned zakročil u Jana Pivce z Klimštejna, jehož žádal, aby držel nad kojetínským
farářem ochrannou ruku. V dopise
z roku 1570 píše:“ panu Pernštýnovi by jistě nebylo příjemné, aby
se kněžím katolickým, zvláště kteříž
by se jako na kněze katolické náleží
choval, v čem jaká protimyslnost neb
překážka díti měla.“(Dat. na v Kroměříži pátek po sv. Martinu letha
1570). Zda byl jeho zákrok úspěšný nevíme, můžeme však soudit že
ne mnoho. Proto se biskup obrátil
přímo na pana z Pernštejna. Stěžoval si, že pan Pivec by rád vystrnadil
katolické kněze z Kojetína a z Němčic, kam byli biskupem dosazeni již
za pana Haugvice. Biskup dále uvádí, že by sice mohl oba kněze použít
na jiné fary, ale nerad by kojetínskou a němčickou faru přenechal nekatolíkům. Žádal proto pana z Pernštejna o pomoc při obhájení kojetínské a němčické fary pro katolic-

ké kněze. Dále uvádí, že také kapitulní poddaní v přifařených Uhřičicích žádají katolického faráře.
Pan z Pernštejna biskupovi vyhověl a ujistil ho, že bude nad oběma
kněžími držeti ochrannou ruku. Biskup mu za to neopomněl poděkovati a vyslovil naději, že časem snad
dojde k rekatolisaci také na jiných
pernštejnských statcích. („Ze strany
těch kněží v Kojetíně a v Němčicích
velmi sem rád, že za tú příčinú s
pomocí Boží mnoho duší bohdá zejskám. A když by toho způsobný čas
byl, snad tím příkladem bohdá i na
jiných místech Vaší Milosti proměna
v lepší bude se moci státi.Rád sem
tomu, že ráčíte na ně laskavi bejti a v
ochraně své je míti. Nepochybuji
také, že se budú oni dobře a chvalitebně míti.Kroměříž, sobota ochtáb
sv.Tří králů, 1571.“)
Vztah perštejnských úředníků ke
kojetínskému faráři se ani po této
intervenci příliš nezměnil. Ti využili
některých jeho slabých stránek a žalovali na něho panu z Pernštejna.
Biskup se ho však zase zastal i když
některé jeho slabosti přiznává. Hlavně to, že je útratný a snad i lakomý.
(„Ve čtvrtek po sv. Lukáši 1570 na-

pomínal biskup Stanislava, aby vrátil bratřím sv. Bernardina v Olomouci
6 měřic rži, kterou si u něho nechali
na cestě z Kroměříže a kterou on
spotřeboval.“). Také věroučného zakolísání se dopustil, za což byl potrestán. Biskup však chválil jeho učenost a vyslovil naději, že bude lid pilně ve víře katolické vyučovat a svým
životem dávat příklad. Žádal proto
pana z Pernštejna, aby nevěřil zprávám, které by uváděly o knězi Stanislavovi něco jiného, než co on mu
napsal. Nejvíce vystupoval proti faráři Stanislavovi Jan Pivec z Klimštejna, tovačovský hejtman, který
podporoval vyznání českobratrské.
Biskup Prusinovský proto poradil
Stanislavovi, aby si šel stěžovati
k panu Vratislavovi z Pernštejna a dal
mu s sebou průvodní list.
V něm doporučuje faráře Stanislava Pernštejnově přízni a sdělujeme mu,, že zamýšlí kněze Stanislava k „ větším místům obrátiti“. Dále
Pernštejnovi oznamuje, že farníci,
kteří mají připomínky na faráře,
mohou je přednést před kroměřížským děkanem, olomouckým oficiálem nebo přímo před biskupem.
V závěru průvodního listu doporučuje Pernštejnovi, „že by bylo slušno
jemu (Pivcovi-F.Ř.) uzdou trhnouti.“Farář u pana z Pernštejna pořídil
dobře. Biskup po farářově návratu
panu z Pernštejna poděkoval za blahovůli s jakou Stanislava přijal i za
ochranu, kterou jemu a němčickému faráři přislíbil. Při tom mu radil,
aby postupně počal obsazovati na
svých panstvích fary katolickými kněžími, aby tak postupně mohla být na
celém jeho panství provedena rekatolizace. Kněz Stanislav působil v Kojetíně až do roku 1584. Z té doby
máme o něm jen několik málo zpráv.
V roce 1571 mu nařizuje biskup, aby
vrátil 6 zl a 1 gr. peněz sirotčích osadníkům maletínským z panství mírovského, přifařeným do Vyšehoří, kde
byl dříve farářem. Dne 11.prosince
1572 se přimlouval u arcibiskupa
pražského Antonína Medka za Zachariáše z Krnova, aby byl připuštěn k nižším svěcením. Nepříjemnosti provázely faráře Stanislava až do
konce jeho působení v Kojetíně, tedy
až do roku 1584 ( v roce 1580 si
opět stěžuje, v letech 1582 - 1584
vede řadu sporů nejen s farníky, ale
také s jinými osobami ). Stanislavovy nepříjemnosti vyvrcholily v roce
1584. Příčinou bylo propuštění sta-
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rého a dosazení nového školního
rektora Ondřeje Polidoria. Propuštěného rektora se ujal purkmistr
města Markolt, který trval na tom,
aby zůstal rektorem i nadále. Ve snaze pomoci svému chráněnci, dopustil
se purkmistr násilí. Nového rektora
dal spoutat řetězy a vsadit do vězení. V nepřítomnosti faráře vnikl násilím na faru a vyhrožoval zabitím farským služebníkům. Farář si opět stěžoval u biskupa, který jej poslal s doporučujícím listem k panu Janovi
z Pernštejna. Biskup se obrátil také
na úředníka tovačovského panství se
žádostí, aby ihned poručil vězněného rektora propustiti a purkmistrovi zakázal vměšovati se do pravomocí
faráře. ( vezmúce sobě dotčený rektor nás za pána, k nám se k ochraně
utíká a za ochranu prosí, vás za to
žádáme, že o tom ouřadu kojetínskému, aby téhož rektora ihned z takového vězení propustiti a knězi Stanislavovi jakožto faráři jich v dosazování rektorův do školy i jinak
v ouřad a správu jeho nevkročovali
poroučíte a co jest tu nad týmž rektorem od dotčeného Markolta provedeno, jemu k dostatečné nápravě
přivedete. Datum na Kroměříži
v sobotu před nedělí devítní letha
84.“ ) A protože se purkmistr dotkl
nešetrně také osoby biskupovy, žádal biskup o ujištění, „ aby nám,
z čehož bychom jej a kde náležitě obvinili z toho odpovídal a práv byl.“)
Vzájemné stížnosti však pokračují
dále.Farář si stěžuje na Kojetínské,
ti zase na faráře. Výzvu biskupa, aby
se obě strany dostavili ke vzájemné
konfrontaci, však ignorují.Teprve na
druhou výzvu se dostavili zástupci
městské rady, kněz Stanislav se však
nedostavil. Dokonce z Kojetína tajně zmizel. ( „ Že kněz Stanislav, předešlý farář váš, pryč beze vší opovědi ušel, tím znáti dal, že se v něčem
vinen bejti cítil.“) A nedostavil se ani
před pana z Pernštejna, když jej
k sobě předvolal. Proto dal zajistit
jeho svršky na kojetínské faře. Teprve po půl druhém roce, snad tlačen
nouzí, se vydává na milost a nemilost biskupovi. Biskup Pavlovský měl
nedostatek kněží a bere bývalého kojetínského faráře na milost. Nařídil
mu přiměřené pokání, přimluvil se
za vydání zadržených věcí a poslal
ho, aby kázal ve farním kostele kroměřížském. Zde stopy po něm mizí.
PhDr.František Řezáč
(pokračování příště)
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Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
Informujeme o začátku školního roku 2000/2001
-

Vzdělávací program Základní škola,
Škola přijata do sítě škol podporující zdraví - Zdravá škola,
Projekt Romské děti v českých školách,
Projekt Motýl aneb školní výlety jinak,
17 tříd, 2 oddělení školní družiny,
noví učitelé - Mgr. Jiří Isakidis - vyučuje výpočetní techniku,občanskou
výchovu,
- Mgr. Eva Palkovská - vyučuje matematiku, výpočetní techniku,
- Marta Kobzová - vyučuje německý jazyk, tělesná výchova,
- od 1.11.2000 Pavel Novák - vyučuje fyziku a pracovní činnosti.
Žákům nabízíme:
- pobyt žáků ve škole v přírodě,
- prázdninový pobyt dětí ŠD,
- víkendy ve ŠD,
- lyžařský výcvik /7. a 8. roč../,
- plavecký výcvik /2. a 3. roč./,
- dopravní výchova,
- divadelní zájezdy Prostějov,
- spolupráce se školní psycholožkou,
- zohledňujeme žáky se specif. vývoj. poruchami učení,
- dobré výsledky v okresních soutěžích,
- kulturní vystoupení, výtvarné výstavky,
- kroužky při škole sportovní, dramatický, logopedický, výtvarný,
- vytváříme podmínky pro žáky, kteří mají výtvarné nadání,
- pitný režim a pobyt venku o přestávkách považujeme za samozřejmý.
Za nejdůležitější považujeme dobré vztahy mezi učiteli a žáky a dobrou spolupráci s rodinou.

Naše družina ve Velkých Losinách
Ve dnech 21.-26.8. 2000 se Velké Losiny a jejich okolí přeměnily
ve velký oceán. 32 dětí ze ŠD ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín se v něm
pokusily ulovit co nejvíce perel. Nejznámější černé perly získali jen ti
nejlepší.Krásné počasí, čistý vzduch Jeseníků a léčivé prameny lázní jen
umocnily připravený program. V rámci celotýdenní hry děti navštívily
zámek ve Velkých Losinách, papírny s výrobou ručního papíru - jedinou
u nás, venkovní i krytý termální bazén a dokonce si mohly samy ulovit
rybu v blízkém rybníčku. Mnozí z nich držely v ruce rybářské pruty poprvé, přesto po několika zkušebních hodech zvládly základy rybaření všichni.Přes všechny hry a soutěže v areálu chaty Brněnky i v lese byl asi
rybolov zážitkem největším a nejsilnějším. Všechny děti se vrátily domů
zdravé a spokojené a o to nám šlo především, protože titul „Zdravá
škola“, který nám byl udělen, chceme naplňovat skutky a činy ve prospěch dětí a ne prázdnými frázemi.
vychovatelky ŠD
při ZŠ Kojetín, Sv. Čecha 586

Setkání učitelů se starostou města
Školní rok 2000 - 2001 začal pro všechny učitele z Kojetína slavnostně.
1. září pozval pan starosta Ing. Mojmír Haupt učitele na neformální
setkání do sálu Sokolovny v Kojetíně. Byl přítomen ředitel ŠÚ Přerov
Mgr. M. Gajdůšek. Hovořilo se o aktuálních problémech českého školství a změnách v Kojetíně, které přinese zejména přístavba Gymnázia
Kojetín.
Učitelé byli tímto pozváním pana starosty potěšeni, nestává se nám
ve škole tak často, že je naše práce veřejně oceněna.
Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

Základní škola nám. Míru 83, Kojetín
Zahájení školního roku na ZŠ náměstí Míru Kojetín
V pondělí 4. září 2000 bylo v prvních třídách slavnostně přivítáno 41 prvňáčků, 18 dívek a 23 chlapců. Všichni noví žáci přišli
v doprovodu maminek, tatínků a ostatních příbuzných do krásně
vyzdobených prvních tříd. Děti se seznámily se svými třídními
učitelkami - Mgr. Jolanou Pavlíčkovou a Mgr. Bronislavou Mračkovou, přivítala je také ředitelka školy společně se zástupcem
radnice, místostarostou Ing. Jiřím Šírkem.
Věříme, že první den ve škole, který byl ukončen tradičním
„prvním zvoněním“, se našim novým žákům líbil. Šestnáct žáků,
jejichž rodiče požádali o odklad školní docházky, rádi přivítáme
v příštím školním roce.
Letošní školní rok jsme zahájili s 394 žáky (174 dívek a 220
chlapců) v 18 třídách I. a II. stupně . Pedagogický sbor posílily na
prvním stupni paní učitelky Mgr. Marcela Čmelová a Mgr. Kateřina Kalovská, obě vyučují ve druhých třídách a na druhém stupni
Mgr. Evženie Svačinová - vyučující německý jazyk a dějepis.
Celkem na naší škole pracuje 30 zaměstnanců, z toho 25 pedagogických pracovníků včetně vychovatelek ŠD, 4 správní zaměstnanci a hospodářka školy.
Škola oslaví v roce 2003 sto let své existence. Postavena byla
jako dívčí škola pro žákyně v Kojetíně i z okolí. Nyní ji navštěvuje
pravidelně kolem 400 žáků, děvčat a chlapců ve věku 6 - 15 let.
Škola vyučuje podle vzdělávacího programu „Základní škola“

v 1.-9. ročníku. Od 4. třídy si žáci volí cizí jazyk, od 7. ročníku
povinně volitelný předmět podle výběru. Na škole se vyučují také
nepovinné předměty. Ve spolupráci se SRPŠ otevíráme také jazykové kroužky pro zájemce z 2. - 9. tříd.
Volný čas dětí škola zabezpečuje ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže v Kojetíně.
O všech novinkách nového školního roku budeme průběžně
informovat v dalších číslech Kojetínského zpravodaje.
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Mgr. Alena Veselá
ředitelka školy

10/2000

Kojetínský zpravodaj

MěDDM v Kojetíně
Nejzdařilejší fotografie prázdninové soutěže vyhlášené MěDDM v Kojetíně. Autor: Lukáš Čelechovský z Kojetína.

Ruce

Kůra

Cigareta

Oko

AKCE NA ŘÍJEN
2.10. pondělí II. KOLO SOUTĚŽE „OTÁZKY DĚDA VŠEVĚDA“
(Celoroč.soutěž o poukaz na letní tábor, otázky získáte na MěDDM)
7.10. sobota JEDNODENÍ VÝLET NA PÁLAVU
(Akce je určena dětem, mládeži, rodičům,babičkám,dědečkům...zkrátka všem, které
nebaví doma jen tak lenošit, všem, kteří chtějí poznat krásnou podzimní přírodu
Pálavských vrchů, Dívčí i Sirotčí hrad.Cena : 150,-Kč). Počet míst omezen na 20.
9.10. pondělí PRÁCE S KERAMICKOU HMOTOU- kurz pro mládež a dospělé
v 16.00 hod na MěDDM-Masarykovo nám.52
13.10. pátek III.kolo „Otázky děda Vševěda“
18.10. středa „HRAVÉ ODPOLEDNE“- pro děti 1.- 4.tříd plné her, soutěží a
zábavy
19.10. čtvrtek PŘEBOR MĚSTA KOJETÍN VE SKOKU DO VÝŠKY
25.10. středa VAZBY A ARANŽMÁ ze SUCHÝCH I ROSTLÝCH KVĚTIN“
26.10.-29.10. ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK (prázdninová akce pro děti - Hustopeče)

Informace a přihlášky na všechny akce,výlety a soutěže získáte na
MěDDM, Masarykovo nám.52,tel. 0641/762498

Oblaka
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VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku vás chceme informovat o „programu roztroušené sklerózy“.
Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je jedním z nejčastějších a nejzávažnějších neurologických onemocnění v naší zeměpisné šířce. Postihuje a invalidizuje především mladé jedince na začátku jejich produktivního věku, ženy dvakrát častěji než muže. Poprvé postihuje lidi mezi 20.
- 40 rokem, nejčastěji se objevuje ve věku kolem 30 let.
Jde o autoimunní zánětlivé onemocnění bílé hmoty centrálního nervového systému - mozku a míchy. Příčina onemocnění není známa. Při
jeho vzniku hrají roli jednak zevní faktory, jako je např. setkání s některými viry a určitá genetická dispozice jedince. Klinické příznaky zahrnují
poruchy hybnosti, citlivosti, koordinace pohybu, rovnováhy, zraku a
projevy poruch dalších mozkových nervů.
Bylo zjištěno, že jedinými látkami, které prokazatelně ovlivňují průběh RS jsou interferony beta - 1a ( přípravek Betaferon), interferon
beta - 1a (Avonex, Rebif) a glatiramer acetát (Copaxone). Klinické studie, které byly s těmito přípravky postupně provedeny, prokázaly, že
při trvalém podávání některého z těchto přípravků, dochází ke snížení
počtu a tíže atak a k výraznému snížení aktivity nemoci, které je pozorovatelné na vyšetření magnetickou rezonancí.
Ve spolupráci se Společností pro roztroušenou sklerózu, neuroimunologii a likvorologii a s Českou neurologickou společností přistoupila
v roce 1996 VZP ČR k vytvoření racionálního plánu na možnost úhrady léčby pacientů s RS Betaferonem. Při VZP byla ustavena komise
složená kromě pracovníků VZP také ze zástupců obou odborných společností, kteří prezentují návrhy ošetřujících neurologů na léčbu jejich
pacientů a garantují spolehlivost údajů na těchto návrzích uvedených.
Ve IV.Q 1996 zahájila léčbu Betaferonem první skupina padesáti pacientů, vybraných podle kritérií České neurologické společnosti. Od té

doby jsou každé čtvrtletí do léčby zařazováni noví pacienti, jejichž zařazení je vždy posouzeno uvedenou komisí.
Léčba pacientů je vedena v Centrech pro léčbu RS, kde jsou pacienti
pravidelně sledováni a jsou jim zde vydávány léky. Původně bylo zřízeno
7 center při některých fakultních neurologických klinikách. (Dvě centra
v Praze, další v Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Brně a Ostravě). Vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů byla v roce 2000 zřízena další dvě
centra a to v Praze a ve Zlíně.
Po Betaferonu byly postupně zavedeny do léčby RS další již výše zmíněné přípravky Rebif, Avonex a Capaxone. VZP zajišťuje všechny tyto
přípravky pro své pojištěnce centrálním nákupem a to za cenu dohodnutou na cenových jednáních a s minimální přirážkou lékárny. Kromě
toho je s jednotlivými firmami sjednáván také naturální rabat, díky kterému farmaceutické firmy zaplatily v roce 1999 celoroční léčbu pro
určitý počet pacientů. Totéž se podařilo dojednat i pro rok 2000.
Při hodnocení výsledků dvouletých zkušeností s touto léčbou bylo prokázáno výrazné snížení počtu atak, a to o 69 %. Dále bylo prokázáno
snížení jejich tíže, což je rovněž velkým přínosem této léčby , protože
těžká ataka častěji zanechává trvalý neurologický deficit a vede k časnější invalidizaci nemocného.
Mnozí z léčených pacientů jsou zapojeni v normálním pracovním procesu. Dochází tak i k finančním úsporám, které mohou alespoň částečně kompenzovat tuto velmi nákladnou léčbu. V průměru stojí léčba jednoho pacienta 365.000,- Kč ročně.
K 31.12.1999 bylo léčeno některým z uvedených přípravků celkem
465 pacientů - pojištěnců VZP ČR, což činilo cca 80 % všech takto
léčených nemocných. Ve II. Q roku 2000 je léčeno již 550 pacientů.
Předpokládáme, že do konce roku 2000 by mělo být takto léčeno asi
600 pacientů - pojištěnců VZP ČR.
VZP ČR, OP Přerov

HEMOROIDY
Název hemoroidy pochází z řečtiny a znamená krvácení. Název takto
vystihuje nejčastější projevy tohoto onemocnění, což je krvácení z konečníku. Lidově se tomuto onemocnění také říká zlatá žíla.
S prvními zmínkami o tomto onemocnění se setkáváme již na egyptských papyrech, kde se můžeme dočíst o nemocích konečníku. Sám
faraon měl svého lékaře, který pečoval o faraonský konečník. Lékaři
starověkého Řecka a Říma již používali zrcátko, kterým tato choulostivá
místa vyšetřovali. Protože je toto onemocnění lokalizováno na diskrétním místě, nemocní se ostýchají a bojí vyhledat odbornou lékařskou
pomoc i přes značné obtíže zdravotní i hygienické, které jim hemoroidy
působí.
Jak již bylo zmíněno a historie dokládá, lidstvo trpí hemoroidy již
několik tisíciletí. Jedná se o onemocnění typicky lidské, u zvířat není
popisováno. Toto privilegium je způsobeno s největší pravděpodobností
asi tím, že na rozdíl od jiných savců má člověk vzpřímenou polohu těla
a nerovnoměrně zatěžuje jednotlivé tělesné partie.
Onemocnění hemoroidy je velmi časté a v současné době se odhaduje,
že tímto onemocněním trpí až 70 % populace starší 30 let.
Co jsou hemoroidy ?
Hemoroidy jsou žilní onemocnění. Jsou to rozšířené žilní pleteně pod
sliznicí řitního kanálu a dolní části konečníku. Zjednodušeně můžeme
říct, že ty co vidíme, jsou hemoroidy zevní a ty co nejsou vidět, jsou
hemoroidy vnitřní.
V nejčasnějším stadiu se hemoroidy projevují jen občasnou příměsí
jasně červené krve na stolici nebo na toaletním papíře a dochází ke
špinění prádla. Hovoříme o prvním stadiu onemocnění.
Ve druhém stadiu nemoci dochází při tlaku na stolici k výhřezu rozšířených úseků žil mimo konečník a pacient je může nahmatat jako viditel-

né uzly. Po stolici se většinou zase po krátké době vrací zpět, někdy si je
však pacient sám musí zasunout zpět. Toto stadium již pravidelně provázejí další příznaky jako jsou bolestivost, pálení, svědění a častější krvácení.
Ve třetím stadiu je již trvalý výhřez hemoroidálních uzlů, uzly jsou
tuhé, bolestivé a nelze je volně zasunout zpět. Bývá pocit vlhkosti konečníku.
Ve čtvrtém stupni jsou hemoroidy často komplikované zánětem či
ucpáním krevní sraženinou, jsou trvale vyhřezlé a nejdou zasunou zpět.
Provází je značná bolestivost nejen při vyprazdňování, ale i v klidu. Tento stav velmi zhoršuje vyprazdňování a bývá nazýván jako hemoroidální
ataka.
Potíže s hemoroidy se vyskytují již poměrně v mladém věku, častěji u
žen, kdy provází období prvního těhotenství a porodu.
Za nejčastější příčinu vzniků hemoroidů považujeme sedavý způsob života, obezita, strava s nízkým obsahem vlákniny a zácpa.
Co přispívá ke vzniku hemoroidů ?
Ke vzniku hemoroidů přispívá především obezita a sedavý způsob
života, nadměrná konzumace alkoholu, ostrých a kořeněných jídel. Z
dalších faktorů jsou to zácpovitá stolice, obtížná defektace s dlouhým
sezením na toaletě a nadměrné používání projímadel. U žen je to těhotenství a porod. Ke vzniku hemoroidů přispívají i některé sporty, především ty, při kterých se vyvíjí nadměrná fyzická námaha a také jízda na
kole a na koni.
Jaká je prevence ?
Na prvním místě je to zvýšená péče o pravidelnou stolici a odstranění
zácpy. S tím úzce souvisí vhodné složení stravy, dostatek tekutin a do-
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statek tělesného pohybu. Velmi účinné je plavání, které přispívá ke zlepšení krevního oběhu v oblasti konečníku. Strava s nadbytkem vlákniny
je považována za všeobecně prospěšnou v prevenci různých střevních
onemocnění. Vláknina působí velmi příznivě na zvětšení obsahu střev
a zabraňuje vstřebávání nevhodných látek. Takovou stravou jsou například ovoce, zelenina, celozrnný černý chléb, luštěniny. Vysoce nevhodné je nadměrné kořenění potravin, alkohol, káva a kouření.
Jaká je současná léčba ?
V hygieně dbáme na pravidelnou stolici s použitím šetrných projímadel, která zabraňují vzniku zácpy a pacient se tak vyhne dlouhému sezení na toaletě. Po stolici je vhodné omýt konečník vlažnou mýdlovou
vodou s použitím neutrálního mýdla a eventuelně sedací koupel v teplé
vodě s roztokem heřmánku, hypermanganu či dubové kůry. Při stravování zvýšit příjem stravy obsahující vlákninu - ovoce, zelenina, celozrnné a tmavé pečivo a dostatek tekutin, nejméně 2,0 až 2,5 l na den.
Celková léčba spočívá v podávání léků, které posilují a zlepšují žilní
návrat a chrání vnitřní stěnu cévy. Dále jsou to léky, které působí proti
bolesti, proti zánětu a proti otoku. Tyto léky ordinuje lékař.

Místní léčba konzervativní - spočívá v aplikaci doporučených sedacích
koupelích v roztoku heřmánku, hypermanganu, řepíku lékařského či
dubové kůry. Z dalších možností to jsou masti a čípky, které působí
protizánětlivě proti otoku a proti bolesti. I tyto léky by měl doporučit
lékař.
Místní léčba chirurgická - principem chirurgické léčby je odstranění
rozšířených žil z postiženého místa různými operačními postupy - aplikace elektrických proudů, sklerotizace, koagulace červeným světlem,
ligatura gumovým kroužkem a rozsáhlejší operace s odstraněním hemoroidálních uzlů i s částí sliznice konečníku.
I když se jedná o nemocnění nepříjemné, bolestivé a v choulostivé
oblasti, neměl by pacient váhat navštívit lékaře již při počátečních obtížích, aby se tak vyhnul dalšímu zhoršování a bolestivosti. Mnoho hemoroidů se dá léčit a vyléčit konzervativně, nebo i operačně bez nutnosti
pobytu v nemocnici. To ovšem vyžaduje spolupráci pacienta a především včasnou návštěvu a vyšetření u specialisty.
MUDr.Pavel Matoušek
Centrum žilní chirurgie Kojetín

CHARITA KOJETÍN DĚKUJE
Ve dnech 8. a 9. září se uskutečnila sbírka šatů, které musely být čisté a zachovalé. Sešlo se několik dobrovolníků v budově fary, aby vybrali šaty a malý finanční poplatek na transport šatů na určené místo.
I když tato akce nebyla příliš inzerována, přesto se nasbíralo 30 pytlů, tj. asi 300 kg oděvů.
Finanční obnos byl ve výši 1.405,- Kč.
Jsme velmi potěšeni, že i v dnešní době se lidé dokáží rozdělit a uvědomují si, že jsou lidé,
kteří potřebují naši třeba i tuto skromnou pomoc.
Věříme, že se bude tato sbírka opakovat a občané nám zachovají své sympatie,
aby tyto drobné a potřebné služby lidem nezanikly.
Charitní společenství

Hnízdění čápů a labutí v Kojetíně v roce 2000
V letošním roce se po pěti letech
podařilo čápům hnízdícím na komíně kotelny v Nové ulici konečně
vyvést mladé. Na hnízdě byla celkem tři vejce z nichž se líhla dvě
mláďata. Shodou nešťastných okolností se však jedno mládě přimotalo k noze druhému a uhynulo, přičemž jeho mrtvolka bránila živému
sourozenci ve vzlétnutí. Po vyplašení z hnízda toto mládě odletělo

na okraj Kojetína do polí, kde jej
objevila skupinka dětí a osvobodila
mladého čápa od nežádoucího závaží. Mladý čáp si pak našel cestu
na hnízdo a věřme, že celou tuto
nepříjemnost přežil. Neoplozené
vejce bylo z hnízda odebráno, bylo
vystaveno na výstavě fauna a flóra
kojetínska a bude uloženo, jako
doklad ve sbírkách Moravské ornitologické stanice.

Čapí rodiče na hnízdě v Nové ulici - foto J. Šírek

Na rybníku Jordán znovu hnízdily labutě, které zde letos vyvedly
osm mláďat. Je to jediný úspěšně
hnízdící pár tohoto druhu v přerovském okrese. V měsíci červnu proběhlo celostátní sčítání labutí a v

okrese Přerov se na rybnících zdržovali pouze nehnízdící ptáci.
Kojetín je tradičním hnízdištěm tohoto druhu od roku 1978, kdy na
rybníku na Hrázi poprvé v okrese
Přerov zahnízdil pár labutí.
Ing. J. Šírek

Labutí rodina na rybníku Jordán - foto T. Hála
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Na návštěvě v polských Polkowicích
Náhoda již dříve přispěla k tomu, že se o své existenci vzájemně dozvěděly polské město Polkowice a naše obec Polkovice. V červnu byli
hosté z Polska na návštěvě u nás a na konci prázdnin přijalo obecní
zastupitelstvo Polkovic pozvání k návštěvě Polska. Celá akce se mohla
uskutečnit díky Sdružení přátel Polkowic. Tento dobrovolný spolek se
ve svém městě zabývá různorodou činností, zejména však pořádáním
kulturních akcí.
Členové sdružení připravili pro naše obecní zastupitelstvo velmi zajímavý a bohatý program. Nevšedním zážitkem prvního dne byla exkurze
do kombinátu KGHP Polska Miedz S.A., který těží měděnou rudu a
kamennou sůl. Sfárali jsme do hloubky 1000 m a na vlastní oči viděli
těžbu soli. Jiný charakter měla návštěva kostela v obci Grodowiec. Upoutala nás bohatá barokní výzdoba, ale i vkusná venkovní úprava blízkého
okolí.
Oficiální, ale přátelský ráz mělo přijetí na Úřadu Gminy Polkowice

zástupkyní burmistra. Vyprávěla nám o rozvoji města a o plánech do
budoucna. My jsme střed města zhlédli nejen za slunného dne, ale i při
večerní procházce.
Druhého dne jsme se podívali na tři chráněné krajinné oblasti „Przemkowski Park Krajobrazowy“. Na jezerech jsme viděli mnoho druhů
zvířat a vodního ptactva, na jiné ploše zase obrovské vřesoviště. Prohlídka parku skončila u největšího dubu v Polsku. Na pozdní odpoledne
pro nás polští přátelé naplánovali trochu odpočinku a zábavy - návštěvu
aquaparku, rovněž největšího v Polsku.
Na závěr se uskutečnilo přátelské posezení. Starosta obce pan Josef
Indrák poděkoval našim hostitelům za milé přijetí a pestrý program.
Byli jsme potěšeni, že zástupci Sdružení přátel Polkowic mají zájem o
další kontakty a spolupráci s námi.
Mgr. Jana Přecechtělová
členka obecního zastupitelstva v Polkovicích

Kojetínští horolezci na Matterhornu
Ve dnech 10. - 20. 8. 2000 uskutečnila skupina kojetínských horolezců ve složení J. Dřímal, J. Janoš, J. Smažinka a Z. Takáč výpravu do Walliských Alp s cílem vystoupit
na 4 478 m vysoký Matterhorn. O dojmy z této expedice
jsme se s jejími účastníky podělili po návratu do vlasti.
Jak jste se cítili po příjezdu pod nejkrásnější horu Evropy ?
Po projití švýcarského městečka Zermatt, které je základnou pro výstupy na okolní čtyřtisícovky, se před námi objevila dominanta Matterhornu. Byl to úchvatný pohled, umocněný navíc krásným počasím. Odtud
jsme vystoupili na chatu Staffe Alp (2 200 m) a dále na chatu Hörnlihütte (3 260 m). Zde nás zastihla silná bouřka s krupobitím a museli
jsme čekat na vhodné počasí.
Po třech dnech čekání dne 16. srpna 2000 ve 12 hodin 20 minut se
nám podařilo vystoupit severovýchodní stěnou na vysněný vrchol Matterhornu. Obrovský pocit radosti a štěstí, který jsme prožili na vrcholu,
nám vynahradil únavu i strach z výstupu, během kterého jsme zažili
mnoho krásných chvil i krutosti přírody.
Víte o tom, že
by se podobný
výstup podařil
někomu z Kojetína nebo
jeho okolí ?
Myslíme
si, že se to dosud
z Kojetínska nepovedlo nikomu,
my jsme se o zdolání této hory pokoušeli již loni,
ale neúspěšně.
Jen pro upřesnění udáváme, že
Matterhorn má
dva vrcholy - švýcarský a italský,
který je jen o jeden metr nižší.
Jak byste ve
zkratce popsali Švýcarsko,
jaký dojem na
Vás tato země

Pohled na horu Matterhorn (4 478 m)

udělala ?
Z evropských zemí, které známe, je to nejčistší, nejkrásnější země.
Zároveň je také pro nás hodně drahá. Fascinující je především její příroda a hory. Perfektní je rovněž organizace a rychlost záchranářů
v horách. Byli jsme svědky zásahu, při kterém vrtulník dorazil během
5 minut od zavolání. Je to také země velkých kontrastů přírodních krás
- hned vedle tunelů vedoucích v horách leží vinice.
A jaká je naše země v očích Švýcarů ?
Myslíme, že nedělají žádné rozdíly podle toho, odkud návštěvník přijíždí. Naopak mají velkému turistickému ruchu přizpůsobeny např. i jídelníčky, které jsou vytištěny, mimo jiné, i v japonštině. A názor na Čechy? Pokud jsme slyšeli, nejvíce oceňují naše pivo a naše ženy.
Rádi bychom na závěr poděkovali sponzorům, kteří naši expedici pomáhali financovat. Jsou to: Lékárna U Zlatého lva - RNDr. Jitka Hálková a Město Kojetín.

Kojetínští horolezci pokořili Matterhorn - foto z vrcholu hory
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Otázky: Ing. Jiří Šírek, foto: archiv členů expedice.

KOJETÍNSKÉ HODY 2000 NA VIDEOKAZETĚ
MŮŽETE MÍT I VY !
Půlhodinový sestřih z bohatého hodového programu
zpracovalo VIDEO-FILM STUDIO Signálu 64
při MěKS Kojetín.
Bližší informace a objednávky videokazet na adrese :
Městské kulturní středisko,
nám.Republiky 1033, Kojetín, tel.č. 0641/ 76 20 46

10/2000

Kojetínský zpravodaj

Společenská kronika
V měsíci září 2000 se dožili
významného životního jubilea:
HORÁKOVÁ Alžběta, MLČOCHOVÁ Zdenka
KOTKOVÁ Božena, KURICOVÁ Mária,
LUŽNÁ Zdeňka, VOJÁČKOVÁ Ludmila
JANÁK Vladimír, VENCLÍK Vladimír Ing.
HRABALOVÁ Anna, LUČAN Otto, NĚMEČKOVÁ
Ludmila, RUMPLÍKOVÁ Oldřiška, SÁRKÖZIOVÁ Věra,
VALČÍK Leopold

V měsíci srpnu 2000 nás opustili:
KUCHARČÍKOVÁ Marie, PASMINKOVÁ Božena,
RUMPLÍK Emil, SKÁCELOVÁ Marie

Blahopřejeme

Čest jejich památce!

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDSIKO
KOJETÍN ZVE NA...
- zahájení podzimního kurzu jógy pro začátečníky i pokročilé v úterý 3.října 2000 v 16.00 a 18.00 hodin v kavárně
Sokolovny Kojetín.
- zahájení kurzu jazyka anglického pro začátečníky a pokročilé ve čtvrtek 5.října 2000 v 18.00 a 19.30 hodin v Sokolovně
Kojetín.
- pořad pro děti 1.- 3.tříd v rámci systému MaK „KOLIK JE SLUNCÍ aneb CO TA OČKA VIDÍ„ v pátek 6.října 2000 v 8.00 a
9.00 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Vstupné: 15,- Kč
- TRAVESTI SHOW - skupina THE SCREAMERS v pondělí
30.října 2000 v 19.30 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Vstupné: 120,-,110,-,100.- Kč.
Předprodej vstupenek od 9.10.2000: Městské kulturní
středisko Kojetín, tel. 0641/762046.

PŘIPRAVUJEME
- zájezd na muzikál JOHANKA Z ARKU - Divadlo Ta Fantastika
Praha v sobotu dne 28.října 2000, začátek představení v 18.00
hodin.
Cena zájezdu ( vstupenka + doprava ) 750,- Kč
- zájezd na muzikál na ledě MRAZÍK - Zimní stadion Zlín v sobotu
dne 16.prosince 2000, začátek představení ve 14.00 hodin.
Cena zájezdu ( vstupenka + doprava);
pro děti do 10 let - 260,-Kč, dospělí - 360,- Kč.
- zájezd na muzikál MONTE CRISTO - Kongresové centrum Praha v sobotu 3.února 2000, začátek představení v 15.00 hodin.
Cena zájezdu ( vstupenka + doprava) 650,- Kč.
- zájezd do Předvánoční Vídně v sobotu 9. prosince 2000,
odjezd v 6.00 hodin od prodejny Textil Polák, Masarykovo nám.
Cena zájezdu 350,- Kč
Přihlášky: Městské kulturní středisko Kojetín,
nám. Republiky 1033, tel. 0641/762046.

Podzimní krajina... Foto J. Šírek

Nejprodávanější tituly
za měsíc září v prodejně
Zdeněk Němec - SONG Kojetín
☛ CD, kazety

☛ Knihy

1.Natalia Oreiro

1.Pawlovská: Banánové rybičky

2.Jaromír Nohavica: Moje smutné

2.Jazykový průvodce - Španělština

srdce
3.Holki - S láskou
4. Těžkej pokondr - Vypusťte krakena
5.Jozef Ráž - Jožo

3.Gram: Gladiátor
4.Větvičkovi: Rychlá kuchařka
5.Saláty - Dobrou chuť

6.Špinarová V.: Největší hity

6.Náš svět - Dětská encyklopedie

7.R. Müller / M. Horáček

7.Miler: Krtek a raketa

8.Bon Jovi - Crush

8.Grada: Zahradní krby a grily

9.Lucie - Vše nejlepší ( +88 - +99)

9.Fragment - Český jazyk v kostce

10.The Corrs - In blue

10.Smith: Tvrdší než diamant
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