Číslo 12
Povolební zamyšlení
Vážení spoluobčané,
datum 12. listopadu 2000 se stalo významným mezním bodem v životě měst a obcí České republiky. Od tohoto data platí
nové zákony související s reformou veřejné správy, s novým územním uspořádáním, podle něhož je území ČR rozděleno do 14 krajů, na které budou postupně z jednotlivých ministerstev a v menší
míře z okresních úřadů přecházet rozhodovací kompetence a
pravomoci. Vliv krajů, ať již v oblasti samosprávy nebo při výkonu státní správy, bude velmi významný především v oblastech
jako jsou školství, dopravní obslužnosti a stav silnic II. a III. třídy,
sociálního zabezpečení, při schvalování územního plánu apod.
V souvislosti s tím jaké postavení v našem životě zaujmou orgány Olomouckého kraje mě mrzí velmi malý zájem občanů našeho města (v jiných obcích to nebylo o mnoho lepší) o volby do
krajských zastupitelstev v neděli 12. listopadu. V Kojetíně a místních částech totiž přišlo do volebních místností pouze 1436 občanů, to je 28, 23% z celkového počtu zapsaných voličů. V celém Olomouckém kraji - to znamená v okresech Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk se voleb zúčastnilo 173 467
voličů, což je 34,18% z celkového počtu. Rozdělení hlasů pro
zástupce jednotlivých politických stran, koalic a hnutí je uvedeno
v přehledu na straně 2 a podrobné informace můžete získat na
Městském úřadě Kojetín.
S daleko menším zájmem proběhlo druhé kolo senátních voleb v neděli 19. 11. 2000. Toho se v Kojetíně zúčastnilo v 8 volebních okrscích pouze 852 voličů a to představuje 16,73%. Ve
druhém kole byl nakonec zvolen senátorem Ing. Robert Kolář z
Prostějova (4 Koalice). O příčinách a důvodech obecně velmi nízké
účasti voličů byly popsány stránky novin a k volebním výsledkům se ve sdělovacích prostředcích vyjádřila spousta politiků a
odborníků na nejrůznějších úrovních, a proto bych je znovu nerad opakoval. Mně osobně by moc vadilo, pokud bych byl ve
skupině „nevoličů“, že jsem nevyjádřil aktivně svůj názor a odevzdaně čekám, „až jak to dopadne“, ale to je soukromá záležitost
každého z nás a každý se rozhodl naprosto svobodně.
Většina z Vás, čtenářů zpravodaje ví, že jsem byl jedním z kandidátů ČSSD do zastupitelstva Olomouckého kraje. Díky Vašim
hlasům jsem byl zvolen, takže Vám všem, kteří jste mi projevili
důvěru děkuji a rád Vás přivítám na zasedáních Zastupitelstva
města Kojetína, kde budu pravidelně informovat o dění v orgánech kraje a o postupu reformy veřejné správy.
Ing. Mojmír Haupt
starosta města

prosinec 2000
Z obsahu:
* Volby 2000
* Informace pro občany
* Rozhovor s Janem Kantorkem
* Zprávy z mikroregionu Ivaň
* Z historie kojetínské fary 4. část
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Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje v Kojetíně
Kandidující strana

Platné
hlasy

% plat.
hlasů

217

16.01

55

4.05

31 Česká strana národně sociální

2

0.14

17

1.25

241

17.78

16

1.18

3 Občanská demokratická strana
4 NEZÁVISLÍ
5 Československá strana socialistická
11 NÁŠ KRAJ 21
12 Čtyřkoalice
24 Republikáni Miroslava Sládka

Kandidující strana

Platné
hlasy

% plat.
hlasů

23

1.69

8

0.59

33 KSČM

306

22.58

39 ČSSD

451

33.28

8

0.59

11

0.81

29 MORAVSKÁ KOALICE

40 ŠANCE PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
41 Strana za životní jistoty

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v našem městě

Volební kampaň - to nejsou jen plakáty a hesla
Jak lze přitažlivou formou prezentovat názory v předvolebním
klání a představovat kandidáty do nově se formujících zastupitelstev krajů a do Senátu ukázala na zábavném večeru v pátek
27. 10. 2000 místní organizace ČSSD v Kojetíně. V sále Sokolovny Kojetín zaplněném dětmi, rodiči, příznivci a členy ČSSD se
všichni v průběhu podvečera dobře bavili při vystoupeních skupiny Jiřího Helekala, Taneční skupiny TAZZI z Přerova a pravděpodobně největším zážitkem pro děti bylo závěrečné vylosování
cen, které věnoval do dětské tomboly senátor Jan Kavan. Právě
on prokázal při naprosto neformálních setkáních s kojetínskými

občany, a bylo jich v průběhu roku několik, jak by měl vypadat
kontakt senátora se svými voliči. Je to pro Kojetín podle našeho
názoru velká škoda, že v novém senátním období se s Janem
Kavanem jako senátorem nebudeme setkávat, ale takový je život.
Jménem MO ČSSD v Kojetíně děkuji všem voličům, kteří jak
Jana Kavana, kandidáta do Senátu, tak našeho kandidáta do zastupitelstva kraje Ing. Mojmíra Haupta podpořili svými hlasy ve
volbách 12. a 19. listopadu 2000.
František Řihošek
předseda MO ČSSD Kojetín

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
STAROSTA MĚSTA KOJETÍNA

zve na 16. zasedání
zastupitelstva města,
které se uskuteční
dne 12. prosince 2000 v 15:00 hod
v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky
Ing. Mojmír Haupt v.r.

Na pořadu jednání bude mimo jiné:
1. Vyhodnocení plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů za I. - III. čtvrtletí 2000
2. Návrh rozpočtu města na rok 2001
3. Zábory pozemků pro stavbu dálnice
4. Nakládání s majetkem města
5. Stav v přípravě a realizaci investic za rok 2000, plán investic na rok
2001
6. Harmonogram půjček z fondů rozvoje bydlení, OZV - fond rozvoje
bydlení
7. Zpráva o činnosti společnosti Technis Kojetín s r. o.
8. Termínový a obsahový plán jednání zastupitelstva města na rok 2001
9. Zřízení finančního a kontrolního výboru + ostatních výborů
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Informace pro občany
Informace o poskytování
státních půjček na opravy,
modernizaci a rozšíření bytového fondu.
K podpoře úsilí vlastníků domů
a bytů o zlepšení stavu dosavadního bytového fondu a jako pomoc
k odstranění jeho zanedbanosti je
ve státním rozpočtu určena finanční částka, z nichž se poskytují půjčky účelovým fondům obcí a měst.
Tyto fondy slouží jako dlouhodobý
zdroj poskytování úvěrů vlastníkům
bytového fondu.

Město Kojetín v zájmu pomoci vlastníkům obytných
budov a bytů vyhlašuje výběrové řízení na poskytování účelově vázaných úvěrů
určených na opravy a modernizaci obytných domů a bytů
v roce 2001. Dále na poskytování úvěrů při zřízení nové
bytové jednotky (půdní vestavby a nástavby).

nou budovu nebo byt na území katastru Kojetín, Popůvky a Kovalovice.

mální měsíční mzdy. Ručitelem nemůže být důchodce.

Půjčku lze poskytnout do maximální výše 500.000,- Kč na jednu bytovou jednotku. Úrok se poskytuje s
úrokovou sazbou 3% a dobu splatnosti 8 let. Půjčky lze čerpat do 1 roku
od uzavření smlouvy o půjčce.

Půjčka od 150.000,- Kč výše
bude navíc zajištěna zřízením zástavního práva k nemovitosti, na
kterou bude půjčka čerpána.
Termín na podání žádosti je
stanoven od 2.1. do 15.2.2001.

Žadatelem o poskytnutí účelově
vázaného úvěru může být fyzická
nebo právnická osoba vlastnící obyt-

Vrácení půjčky je zajištěno ručením dvou fyzických osob starších
18 let a směnkou. Měsíční příjem
ručitele musí být vyšší než je 1,7
násobek zákonem stanovené mini-

ný váš podpis.
Rádi bychom vám doporučili,
než změníte zdravotní pojišťovnu,
pečlivě zvážit, co vám toto rozhodnutí přinese. Především je nutné si
ověřit, zda lékař, který vám předkládá toto doporučení, má vůbec
uzavřenou smlouvu, zda ve vašem
okolí existují smluvní zdravotnická
zařízení doporučované zdravotní
pojišťovny a zda se můžete do nich
snadno dopravit. Tyto informace
vám velmi ochotně poskytneme na
Všeobecné zdravotní pojišťovně v
Přerově nebo na našich expoziturách v Lipníku, Hranicích a Kojetíně. Všechny údaje, které takto

získáte, si důkladně porovnejte.
Nezapomeňte na to, že člověk většinou potřebuje více lékařů, než
jenom praktického. Bylo by pro vás
jistě nepříjemné časem zjistit, že
sice je s vámi a vaší vybranou pojišťovnou praktický lékař spokojen,
ale široko daleko nenajdete např.
ušního nebo dětského lékaře. Je
dobré si také uvědomit, že tvrzení,
že ta která zdravotní pojišťovna nehradí určitou zdravotní péči, je nepravdivé, protože pro všechny
zdravotní pojišťovny platí stejný
zákon.
Jsme velmi potěšeni, že můžeme nabídnout rodinám, u nichž

jsou všichni členové klienty VZP
ČR vánoční dárek, který představuje mimo jiné slevu od VZP ČR
na cestovním zdravotním pojištění
1.000,- Kč, zdarma úrazové pojištění všech vašich dětí od České
podnikatelské pojišťovny a kupon
od Winterthuru na povinné ručení
u České podnikatelské pojišťovny.
Bližší podmínky vám sdělíme na
našich pracovištích v Přerově na
Smetanově ul. 9, v Hranicích na
Purgešově 6, v Lipníku na Bratrské 356 a Kojetíně ul. 6.května.

letý. Těla byla uložena volně do
hrobové jámy bez rakve, zjištěna
nebyla ani žádná hrobová výbava. Mužský skelet byl orientován
hlavou k severu, zatímco žena
byla položena hlavou k jihu, přičemž mužská pravá ruka byla
umístěna pod pánví a dolními
končetinami ženy. Na základě zachování obou koster i dvou keramických zlomků nalezených v zásypu hrobu, je možno datovat
tento pohřeb do období 17. - 18.
století.
Příčinu smrti obou lidí i další
podrobnosti tohoto nálezu můžeme jen dohadovat. Po konzultaci s odborníky z Archeologického ústavu Olomouc se s největší
pravděpodobností jednalo o chudé, bezvýznamné osoby, které
byly pohřbeny bez jakékoliv piety současně do malé vyhloubené
jámy těsně u panského sídla

v Kovalovicích.
Skutečnou příčinu smrti a původ těchto koster však asi navždy
zakryl závoj času.

Podrobnější informace budou zájemcům poskytnuty na odboru majetku a investic města MěÚ Kojetín,
kde obdrží i formulář žádosti o úvěr.

VZP informuje
Vážení čtenáři,
v posledním období se dozvídáme z řad našich klientů, že někteří lékaři si stěžují na „nízké platby“ od pojišťovny a chtějí po pacientech, aby se přehlásili k jiné zdravotní pojišťovně. Podobné „praktiky“ se dějí i během odvodu branců, kdy u odvodového řízení jsou
branci nuceni podepisovat evidenční list jiné zdravotní pojišťovny. V
tomto druhém případě chceme
našim klientům - brancům sdělit,
že při nástupu na základní vojenskou službu proběhne změna pojišťovny v souladu se zákonem automaticky a nebude k tomu potřeb-

Těšíme se na vaši návštěvu.
VZP ČR, OP Přerov

Zajímavý nález hrobu v Kovalovicích
Při výkopových pracích prováděných k odstranění poruchy přívodu vody do zámku v Kovalovicích byly dne 7.6.2000 objeveny pracovníky firmy Technis
s.r.o. Kojetín kosterní pozůstatky dvou osob. O výjimečném
nálezu byla okamžitě vyrozuměna Policie ČR a Archeologický
ústav v Olomouci. Výkopové práce byly ihned přerušeny, pracovníci ústavu provedli podrobný

průzkum místa nálezu a odebrali obě kostry k expertíze. Hned
na místě však vyloučili, že by se
mohlo jednat o pozůstatky mladší
100 let, šlo tedy spíše o historický, než kriminalistický výzkum.
Tento hrob se nalézal pod
schodištěm zámku, na povrchu
nebyly zachyceny stopy náspu, či
jiného označení hrobu. Obdélná
hrobová jáma (o rozměrech 1,95
x 0,95 m a maximální hloubce
0,20 m) byla
orientována
S-J a obsahovala dva skelety. Po antropologickém
rozboru bylo
zjištěno, že jde
o muže a
ženu. Žena zemřela ve stáří
asi 50 let, muž
byl asi 30-ti
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Text a foto: Ing. Jiří Šírek (za odborné vyjádření děkujeme Mgr. Arkadiuszovi Tajerovi z Archeologického
ústavu Olomouc)
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Rozhovor s Janem Kantorkem, jednatelem společnosti Mlýn Kojetín, spol. s r.o.
Historie kojetínského mlýna sahá až
do počátku 16. století a o jeho historii
byli čtenáři informováni na stránkách
Kojetínského kulturního kalendáře. O
tom, jaká je současnost i budoucnost
této firmy jsme se zeptali jednatele
společnosti Mlýn Kojetín, spol. s r.o.
pana Jana Kantorka.
Pane Kantorku, na první pohled je patrné, že kojetínský
mlýn prochází rekonstrukcí své
vnější podoby, údajně vyměňujete i celé vnitřní zařízení mlýna. Upřesnil byste blíže tyto investice?
K těmto rekonstrukcím a změnám
jsme přistoupili z jednoduchého důvodu. Technologické vybavení kojetínského mlýna bylo z roku 1967 a
od té doby se na něm prováděly jen

ším mlýnem na severní Moravě.
Počtu 53 zaměstnanců, kteří dnes
ve mlýně pracují se výměna technologie nedotkne. Již několik let zde
pracuje stálý kádr zaměstnanců a
chci podotknout, že pracují velmi
dobře, své práci rozumí a vždy se na
ně mohu spolehnout
Vozidla kojetínského mlýna je
možno potkat na silnicích celé
Moravy. Jaký je okruh Vašich
odběratelů?
Odběratele máme na většině území střední a severní Moravy. Částečně zásobujeme i jižní Moravu,
převážně střední a menší pekárny.
Když jste vzpomněl náš vozový park,
pro přesnost uvádím, že máme k
dispozici 8 nákladních a 1 dodávkové vozidlo. Tento park jsme od roku

dílčí a nevýznamné změny. Chcemeli udržet standart, jaký má současný
podnik tohoto typu mít a navíc být
na úrovni požadavků EU, pak jsou
současné změny nezbytně nutné.
Původní zařízení neodpovídalo evropským standardům a po vstupu
naší země do EU by jej nebylo možno dlouhodobě používat. V říjnu letošního roku jsme proto vyměnili
kompletně obě linky, pšeničnou i
žitnou, nyní probíhá výměna moučných zásobníků, která bude dokončena v lednu příštího roku . Od roku
1992 postupně obnovujeme omítky v celém areálu mlýna.
Budou mít tyto změny vliv na
výkon mlýna, případně na počet zaměstnanců?
Výkon našeho mlýna zůstane stejný. Na pšeničné lince zpracujeme
120 tun pšenice za 24 hodin, na žitné za stejné období 70 tun. Každopádně se ale zlepší kvalita suroviny
a budeme schopni vyrábět dle náročných požadavků našich odběratelů. Zůstaneme tak nadále největ-

1993 byli nuceni kompletně obnovit. V době kdy jsme přebírali mlýn,
bylo jeho průměrné stáří 17 let.
Dnes používáme vozidel značek TATRA a RENAULT, která se pro naše
podmínky ukázala jako nejvhodnější.
Pane Kantorku, letošní počasí
úrodě obilí příliš nepřálo. Jak
se tato situace odráží na Vaší
výrobě a cenách?
Největším neštěstím letošních
žních bylo dlouhé deštivé období v
průběhu července. Proto jsme od našich dodavatelů nezískali téměř žádné žito. Minimum jsme nakoupili z
oblasti Vysočiny, zbytek budeme
dovážet z SRN. Samozřejmě se to
odrazí v ceně našich výrobků, ceny
žitných mouk vzrostou o 40%, pšeničných o 10%, ale i zde ještě očekáváme další nárůst. Vzrůst ceny
energií bude znamenat další zdražování mouk v průběhu roku 2001.
To není pro naše čtenáře nijak
příjemná zpráva. Neobáváte se,
že při takových cenách budou
lidé nakupovat hlavně v super-

marketech a drobní obchodníci Vaše výrobky téměř neprodají?
Ceny v supermarketech budou určitě nižší. Je ale potřeba si uvědomit,
že za nižší cenu zde koupíte i produkty v kvalitě, která této ceně odpovídá. Před několika lety jsme přišli o řadu obchodníků, kteří dali přednost nižší ceně.V současné době se
k nám řada z nich vrací, přestože
naše ceny jsou vyšší než ceny v supermarketech.
Kojetínský mlýn není firmou,
která by měla výrazný vliv na
životní prostředí. Přesto do životního prostředí zasahujete
díky čištění mlýnského (Bolelouckého) náhonu. Proč tato
aktivita?
Tento náhon čistíme každoročně
v úseku Sifonu u Uhřičic, protože tím
zajišťujeme dostatečný přívod vody
k turbíně, která vyrábí asi 5% elektrické energie, kterou spotřebujeme.
I proto se nám toto čištění vyplácí,
jinak ale stav tohoto náhonu není
dobrý, ze 60% je zanešen bahnem
a odpady našich spoluobčanů.
V současné době jste téměř
úplně vyměnili veškerá zařízení ve Vaší firmě. Dají se v tom-
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to okamžiku plánovat další investice do budoucna?
Jakmile se naše finanční situace
po náročných investicích letošního
roku zlepší, chceme přistavět obilní
silo, konkrétně 6 buněk na volném
prostranství u náhonu včetně rozšíření příjmového koše. To vše snad
stihneme v horizontu 5 let.
Pane Kantorku, v Kojetíně pracujete již 8 let. Jak toto období
hodnotíte a co byste dělal jinak,
kdyby to bylo možné?
Kojetínský mlýn byl vrácen v restituci 1.6.1992. Osobně pocházím
a žiji v Rožnově pod Radhoštěm, ale
Kojetín se stal mým druhým domovem. Určitě bych nic zásadního za
těch 8 let neměnil, dobře se mi zde
pracuje, včetně dobré spolupráce s
vedením města.
Na závěr bych rád popřál svým zaměstnancům a všem občanům města krásné prožití vánočních svátků a
do nového roku mnoho zdraví a
úspěchů v práci a osobním životě.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji
Vám i společnosti Mlýn Kojetín
hodně úspěchů.
Otázky: Ing. Jiří Šírek
Foto: archív Mlýn Kojetín
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná
Obec Ivaň

Jaroslav Molata
starosta obce Ivaň

V rovinatém terénu Hornomoravském úvalu leží obec Ivaň
- typická hanácká obec Střední
Hané. O dřívějším osídlení
dnešního území Ivaně svědčí
četné archeologické nálezy,
jako jsou popelnice různých tvarů, misky, přesleny či bronzový
náramek a bronzová spona.
V nejstarších dobách, z nichž
máme písemné záznamy, patřila část Ivaně k tovačovskému
zboží a část byla samostatným
statkem. Nejstarší zmínky jsou
z roku 1351, kdy držel zdejší
dvůr olomoucký měšťan Zdeněk
a postupně se střídali různí
majitelé. Od roku 1479 až do
zrušení poddanství byla celá ves
sloučena s velkým statkem tovačovským. Obecní pečeť pochází z roku 1623 a je na ní
zorané pole, hanácký rozsévač,
skřivani na obloze, pytel obilí na
něm sedící pták. Již v 18. století byla v obci škola, později
byla na školu upravena obecní
kovárna, v níž se vyučovalo 100
let. V historických pramenech
je zaznamenáno hodně nepříjemných přírodních událostí,
které zasáhly do života místních

obyvatel. Za zmínku jistě stojí
krupobití v letech 1824 a 1902,
řada požárů, epidemie cholery
či velké mrazy, sucho a úhyn
dobytka v roce 1834. Elektrifikace obce byla dokončena
v roce 1920 a od roku 1937 je
obec kanalizována.
Katastrální výměra dnešní
Ivaně je 731 hektarů, v obci žije
472 obyvatel a je zde 180 trvale osídlených domů. V obci existuje mateřská škola, chybí však
významnější podnikatelský subjekt. V obci jsou v provozu
3 pohostinství, na farmě hospodaří Zemědělské družstvo
Klenovice.
Místní aktivity zajišťují především fotbalisté TJ Sokol, myslivci, zahrádkáři a hasiči. Řada
akcí je organizována přímo vedením obce, ať již Dětský den,
či zájezdy pro starší spoluobčany. Obecní zastupitelstvo je devítičlenné (6 nezávislých, 2 členové KSČM, 1 člen ČSSD).

Přednostními úkoly, které chce
zastupitelstvo řešit je dobudování chodníků, veřejného osvětlení a rekonstrukce kanalizace
včetně ČOV. V obci jsou i dostatečné plochy a objekty pro
rozvoj podnikání. Na území Ivaně se nacházejí dvě památky zapsané v Ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek
ČR, jedná se o Boží muka a socha Panny Marie z roku 1889.
Dominantou obce je kaple sv.
Floriana z roku 1898, která byla
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ke stému výročí vybudování rekonstruována. Není bez zajímavosti, že Ivaň navštívil počátkem
roku 1948 tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk, jehož návštěva je zdokumentována v
obecní kronice a že Ivaň je rodištěm bývalého reprezentanta
v desetiboji Roberta Změlíka.
Z podkladů Obecního úřadu Ivaň
zpracoval: Ing. Jiří Šírek
Fotografie: Archiv OÚ Ivaň
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Z dějin fary kojetínské a farního kostela Nanebevzetí Panny Marie - 4. část
V roce 1597 padl v bitvě
u Rábu Jan z Pernštejna. Rodový majetek byl prodán hraběti Illyezházymu. Ten však
panství nedržel dlouho, protože musel z politických důvodů
Moravu opustit. A tak se tovačovské panství a spolu s ním i
kojetínské panství dostává do
držení rodu Salmů, kteří je drželi v letech 1601 - 1720. Je
to období, jehož převážnou část
zaujímá třicetiletá válka a její
následky. Panství ani město nezůstaly útrap třicetileté války
ušetřeny.
Obraz Kojetína z doby třicetileté války a krátce po ní nám
dává urbář kojetínského panství
z roku 1636 a generální lánová vizitace z roku 1679.
Podle urbáře z roku 1636 byl
Kojetín rozdělen na město
(dnešní náměstí ) a ulice: Židovská, Kroměřížská, Žebračka,
Vyškovská, Šperloch, Tovačovská, Mlýnská a Žabokrk. Již
jsou však vidět následky třicetileté války. Mnohé usedlosti zůstávají pusté. Celkem bylo
v Kojetíně 53 pustých usedlostí (město a předměstí ). V Židovské ulici bylo 12 pustých
usedlostí.
Třicetiletá válka postihla jak
celé panství, tak i město Kojetín. Začátkem roku 1643 , když
Švédové plenili okolí kroměřížské, zavítali také do Kojetína.
V červnu tohoto roku vpadlo
do Kojetína 1600 švédských
vojáků. Kojetín byl svou polohou na území, které střídavě
držela jedna nebo druhá válčící
strana. U Tovačova tábořilo
švédské vojsko, pod vedením
Torstensona a mezi Kojetínem
a Popůvkami vojsko císařské,
pod vedením hraběte Gallase.
Také v roce 1645 táhla přes
Kojetín část švédského vojska.
K těmto nepříjemným návštěvníkům se přidružila ještě další
rána - mor, doprovod každé
středověké války. Zvláště tomu
tak bylo v letech 1645 - 1648.
Podle lánových rejstříků z roku
1679 bylo v Kojetíně 269 usedlých a 56 pustých gruntů.
Zajímavá je zpráva, která
uvádí přehled nekatolíků na kojetínském panství. Z celkového
počtu 116 osob, kteří se nehlá-

sili ke katolictví v jednotlivých
obcích bylo:
Kojetín 4, Popůvky 0, Stříbrnice 12, Měrovice 17, Němčice 64, Hruška 19.
Událostmi třicetileté války utrpěl také kojetínský kostel. Dne
3. července 1643 vyhořelo jak
město tak také chrám.Ten byl
poškozen nejen požárem, ale
také střelbou. Zcela zničeny byly
tři oltáře, dva stříbrné pozlacené kalichy, ciborium a monstrance. Dva ze tří zvonů byly

vený kostel hrozí sesutím. Také
fara, že je ve velmi špatném stavu. Kojetínští farníci přikročili
tedy v roce 1690 za pomoci
majitele panství Ferdinanda ze
Salmu ke stavbě kostela nového. Stavba byla dokončena
v roce 1692. Podle kamenné
desky nad portálem, chrám je
zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté a k dokončení stavby došlo ve 34. roce vlády císaře Leopolda, kdy olomouckým biskupem byl Karel z Liechtenštejna.
(Dále je na desce
uvedeno, že kostel
byl obnoven v roce
1888 a v roce
1914.) Při velkém
požáru v roce
1714, kdy vyhořelo celé město,
oheň zpustošil také
kostel a faru. Po
obnově byl chrám
22.října 1741
konsekrován olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem knížetem z
Li echtenštej na.
V té době byl kojetínským farářem
Jan Helffer. Při
velkém požáru v
roce 1746 shořely
obě věže, vichřice
následně strhla
střechu a došlo
Obraz hlavního oltáře Nanebevzetí Panny
k poškození klenMarie v Kojetíně. foto B. Gračka
by.
puklé. Vypálena byla také fara.
Kojetínský chrám je velmi výPo skončení třicetileté války byl raznou trojlodní architekturou,
kostel částečně opraven. V roce postavenou podle plánů vý1654 byla konečně oprava do- znamného architekta G.P.
končena, kostel byl vymalován, Tenccaly.Stavbu vedl stavitel
hlavní oltář a zvony posvěceny, Jiří Sessthaler. V průčelí je 8 výcelý chrám byl olomouckým klenků se sochami světců: sv.
světícím biskupem rekonciliován Václav, sv. Florián, sv. Cyril, sv.
a odevzdán bohoslužebným úče- Metoděj, sv. Josef, sv. Jan Sarlům.
kander, sv. Jan Nepomucký, sv.
Od roku 1652 můžeme opět František Serafínský.( Podle insledovat souvislou řadu kojetín- ventáře kojetínské fary z roku
ských farářů. V tomto roce byl 1804 byly sochy jen čtyři: Sv.
napomínán farář Jan Alois Václav, sv. Florian, sv. Cyril a
Chytrý, aby polepšil mravy, ji- sv. Metoděj.Také ve výklenku
nak že bude zbaven fary. Po v průčelí se nacházel obraz Matněm v roce 1663 byl investo- ky Boží - malba na plechu,který
ván Ondřej Březovský, který je dnes nahrazen sochou.) Když
zemřel v Kojetíně v roce 1676. se v presbytáři objevily trhliny,
Jeho nástupcem se stal Jan Ig- byla v roce 1853 postavena
nát Scobaeus, Ten si v roce nová, prostorná sakristie. Pod
1682 stěžuje, že narychlo opra- celou chrámovou lodí, zvláště
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pod presbytářem, jsou hrobky.
Kolem kostela je ohrazený parčík, původní kojetínský hřbitov,
který byl zrušen v roce 1831.
Hlavní oltář, stojící volně
v presbytáři, je zhotoven ze
vzácného mramoru. Po obou
stranách svatostánku stojí andělé, zhotoveni ze dřeva. Nad svatostánkem se vypíná baldachýn
na jehož vrcholu je korunka
s paprsky a se dvěma malými
andílky. Pod baldachýnem, nad
svatostánkem, trůní milostná
soška Panny Marie s Ježíškem.
Podle pověsti pořídil sošku
kolem roku 1700 kojetínský
primátor Tobiáš Demark, který
ji umístil do kapličky postavené
mezi Kojetínem a Měrovicemi.(Nyní se kapličce říká U sv.
Anny.) Kaplička se zakrátko stala vyhledávaným poutním místem. Kojetínský farář František
Zwach (1748 - 1773) uvažoval
vybudovat místo kapličky nový
poutní chrám. Tato úvaha však
nebyla realizovatelná, protože
krátce před tím byl konsekrován nový farní kostel. Farář
však získal od olomouckého biskupa povolení k přenesení sošky do farního kostela. Došlo
k tomu 11. února 1767. Soška byla umístěna na hlavní oltář, kde je doposud.
Za oltářem jsou následující sochy: 2 sedící andělé, socha sv.
Joachima a socha sv. Anny.
Oltářní obraz představuje výjev
nanebevzetí Panny Marie. Na
oltářem je symbolika Nejsvatější Trojice.U hlavního oltáře stojí
nyní sochy: sv. Petr, sv. Pavel,
sv. Jan, sv. Jakub mladší.
Vedlejší oltáře:
1. Oltář sv. Antonína - ze
dřeva, štafírovaný, oltářní obraz
z roku 1732 od malíře Josefa
Herberta, konsekrován v roce
1699.
2. Oltář Povýšení sv.Kříže
- zděný, z mramoru, oltářní
obraz od malíře Jiřího Nevídala, obraz Tvář trpícího Krista
maloval v roce 1765 františkán
Gondulf Blanik.
3. Oltář sv. Barbory - zděný
z mramoru,obnoven 1836, autor obraz není znám, konsekrován v roce 1779.
4. Oltář sv. Valentina - zdě-
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ný, z mramor,oltářní obraz je od
Jiřího Nevídala, konsekrován v
roce 1762.
5. Oltář sv. Josefa - štafírovaný, oltářní obraz přemalován
v roce 1837 malířem Františkem Klabusayem.Oltář obnoven 1937.
6. Oltář sv. Anny - zděný,
z mramoru, oltář obnoven
1837, oltářní obraz v témže
roce přemalován Františkem
Klabusayem.
7. Oltář sv. Jana Nepomuckého - zděný z mramoru, konsekrován v roce 1699.
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8. Oltář sv. Tadeáše - zděný, z mramoru, konsekrován
v roce 1779.
Boží hrob byl postaven za faráře Josefa Doubravského (farářem byl 1839 - 1855), podle
plánů pana Valtra. Kazatelna
byla mramorová,zdobená štukou. Obnovená byla v roce
1843. Podle farního inventáře
z roku 1804 měl kostel původně tři zvony:
V první věži byly zavěšeny:
- největší zvon Marie, z dílny Johanna Antona Behra z Olomouce, z roku 1716,

- střední zvon sv. Václav, z dílny Sigmunda Kerbera z Brna,
z roku 1717.
Ve druhé věži byl zavěšen:
- nejmenší zvon sv. Josef, také
z dílny Sigmunda Kerbera
z Brna,z roku 1714
- a pod ním na stejné věži zvon
zvaný umíráček.
V roce 1870 byly pořízeny
nové zvony a to čtyři: Marie, sv.
Cyril a Metoděj, sv. Josef a sv.
Václav. V době 1. světové války byly odebrány všechny čtyři
zvony. V roce 1916 byly rekvírovány tři zvony a v roce 1917

čtvrtý. Nové zvony, ocelové,
byly pořízeny v roce 1921 a
byly zhotoveny v dílnách Vítkovického horního a hutního těžířstva.Zvony posvětil 20.června 1921 olomoucký světící biskup Wiesner.Zvony přečkaly
rekvizice 2. světové války a byly
nahrazeny novými ze zvonoviny v roce 1982. K jejich posvěcení došlo 26.září 1982. Zvony zhotovila zvonařská dílna
Laetitie Dytrychová v Brodku u
Přerova.

vají děti nadílku od Mikuláše, který
chodí spolu s andělem a čertem.
Svatý Mikuláš byl patronem kupců, námořníků, převozníků, rybářů.Podle legendy se narodil
ve 3.století, po smrti rodičů rozdal
svůj majetek chudým a stal se biskupem. 13. prosince - sv. Lucie narodila se ve 3. století, odmítla bohatého ženicha, který nebyl křesťanem, své věno rozdala chudým.
Je patronkou švadlen, přadlen a
kočích. V den jejího svátku nesměly
ženy příst a prát.
Adventní doba však není pouze
časem horečnatých nákupů. Má
především duchovní obsah. Je to

příprava na Vánoce. Vyzývá a
nabádá k zamyšlení, k duchovní
přípravě na nejkrásnější svátky
roku. Dříve byl advent dobou postní, v níž platily zásady střídmosti
v jídle a pití, zákazy zábav, tance a
zpěvu.
Adventní písně vyjadřují obsah
a význam adventní doby. Podle biblických prorockých textů jsou sestaveny převážně roráty.
Název pochází z nejznámější latinské adventní písně: „ Rorate
coeli de super „ - „ Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele ...“
Připomínají nám očekávání spásy
a vyvedení ze zajetí. Tyto staré pís-

ně nás spojují s vírou našich předků. Nápěvy i slova písní překlenují
celé generace. Dávají nám zakusit
společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století.
Adventní věnec je odnepaměti
symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako
o projevu úcty, radosti a vítězství.
Adventní věnec je holdem tomu,
kdo je očekáván a kdo zároveň
přichází jako vítěz, osvoboditel a
král.Rozlévající se světlo z hořících
svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a
strach.

Dr.František Řezáč
(pokračování příště)

Doba adventní
Latinské slovo advent znamená
příchod. Adventní období je vlastně obdobím očekávání příchodu
Spasitele.Čtyři neděle před oslavou
narození Ježíše tedy začíná adventní období, jehož začátek může připadnout do týdne od 27. listopadu do 3. prosince. Spadá sem
mnoho dalších svátků a zvyků.
Např. 4. prosince - sv. Barbora.
Barboru oslavují především mladé
dívky. Rozkvete - li do Štědrého
dne třešňová větvička (jabloňová či
zlatý déšť) utržená a daná do vázy
právě 4.prosince, znamenalo to
svatbu. 6. prosinec - sv. Mikuláš.
V předvečer tohoto svátku očeká-

Vánoční bohoslužby v kojetínských chrámech

Vánoční zpívání
Ke koloritu Vánoc neodmyslitelně patří vánoční zpěvy. Jejich počátky sahají až do doby, kdy se písně šířily ústní tradicí. Snad nejkrásnější vánoční zpěvy pocházejí ze 14.
století. Jsou mnohdy spjaty s mariánskou tematikou, s kultem a postavením ženy a dítěte v lidském životě. Vánoční hudba minulých století
je jako skvostný vánoční klenot, který s přibývajícími staletími nabývá na
hodnotě. Kdo by neznal např. vánoční mši Jakuba Jana Ryby „ Hej, mistře, vstaň bystře“?
Kontexty oslav Vánoc spojených
původně s určitou hudbou, tedy adventní, rorátní, štědrovečerní, božíhodovou, svatoštěpánskou, tříkrálovou,
pro nás většinou splývají. V podvědomí však zůstává jas a radost vánočních zpěvů. Proto se k nim také každoročně vracíme. V dalších řádcích
si připomeňme jen Štědrý den.
Štědrý den, souvisel těsně s následujícím svátkem - Božím hodem
vánočním, dnem narození Ježíška.

řez

Liturgicky se tento den označuje jako
vigilie, tedy předvečer slavnosti. Byl
to den postu a přípravy, doprovázený řadou lidových zvyků, od rozmanitých pověr až po poetické obyčeje. Dnes již postním dnem není.
V některých horských krajích, zvláště
na Valašsku chodívali na Štědrý den
s koledou pastýři, jinde koledoval
ponocný. Pastýři i ponocný před
vstupem do domu troubili na dlouhé
rohy, zpívali různé koledy, mezi nimi
známou „ Neseme vám noviny, radujte se.“Hospodyně je štědře obdarovala vánočkou, koláči, ovocem
a někdy i penězi.
Teprve s východem první hvězdy
o Štědrém dnu končil adventní půst
a rodina mohla zasednout ke slavnostní večeři. Lidé věřili, že počet
stolovníků nesmí být lichý a proto
předem zvali hosty, aby se tomuto
nebezpečí vyhnuli. Před večeří se
společně pomodlili, děkovali za vše
dobré předchozího roku a prosili o
požehnání do roku příštího.
řez

Vánoční svátky budou co nevidět a mnozí z vás nepochybně zatouží po
návštěvě chrámu, kde by bylo možno se ztišit a objevit tak kus duchovnosti
člověka, kterou přináší vánoční období. Bohoslužby budou následovně:
Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie církve římskokatolické:
- 24.12. „půlnoční“, bude uvedena ve 21.30 hrou lesních rohů z chrámové
věže. Bohoslužba začne ve 22.00. Zazní známé koledy, které si můžete
společně zazpívat.
- 25.12. na slavnost Narození Páně, bude bohoslužba v 9.00. Ve 14.00 bude
požehnání. Odpoledne bude chrám otevřen od 14.00 - 17.00
- 26.12. na svátek sv.Štěpána, bude bohoslužba v 9.00. Odpoledne bude
chrám otevřen od 14.00 - 17.00
- 28.12. - bohoslužba v 7.00
- 29.12. - bohoslužba v 18.00
- 30.12. - bohoslužba v 18.00
- 31.12. - svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše svatá v 9.00
Odpoledne bude chrám otevřen od 14.00 - 17.00 Adorace ve 23.30. Novoroční požehnání.
- 1.1.2001 - slavnost Matky Boží Panny Marie.Mše svatá v 9.00 Odpoledne
bude chrám otevřen od 14.00 - 17.00
- 4.1.2001 - bohoslužba v 7.00
- 5.1.2001 - bohoslužba v 18.00
- 6.1.2001 - slavnost Zjevení Páně. Bohoslužba v 18.00
- 7.1.2001 - bohoslužba v 9.00
Husův sbor církve československé - husitské:
- 24.12. - „půlnoční“ ve 22.00
- 26.12. - sváteční bohoslužba v 10.00
- 31.12. - děkovná bohoslužba v 10.00
- 7.1.2001 - novoroční bohoslužba v 10.00
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Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 14.12.2000 od 10 do 17 hodin
Program: konzultační den pro rodiče žáků prohlídka školy pro zájemce včetně nových odborných učeben dějepisu a přírodopisu ukázka
živého Betlému pro rodiče v 15 hodin v tělocvičně školy
Školní družina připravuje na prosinec čertovskou party a vánoční odpoledne pro rodiče.
Dále připravujeme : Den lidových zvyků
19.12.2000 ve 12 hodin - zpívání u stromečku před školou
19.12. zveme děti mateřské školy na ukázku živého Betlému

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Po roce . . .
Uplynul rok od chvíle, kdy se
v naší učebně objevily první moderní přístroje, které jsou schopné
nabídnout všem žákům i učitelům
široké možnosti využití. Do té doby
jsme pouze snili o práci s výukovými multimediálními programy, o
šanci využít schopnosti jednotlivých
programů pro vyučování i praktické úkoly. Měli jsme připravený
perspektivní projekt na technické
vybavení, zařízení učebny jsme připravili ve spolupráci s nejstaršími
žáky (výtvarný návrh, stolky pod
počítače, provedení základních

prací). Vedení školy zajistilo elektroinstalaci a další nutné úpravy
vybrané učebny. Štěstí přeje připraveným.
Díky aktivnímu přístupu kojetínské radnice, která významně podpořila modernizaci základních
škol, bylo možné vyhlásit společné výběrové řízení a vybrat dodavatele moderního vybavení učeben. Koncem října 1999 se technika instalovala na naší základní
škole včetně kompletace síťového
propojení. Jak dopadl první rok
z pohledu uživatele ?
Nejvíce samozřejmě využívali

učebnu samotní žáci školy, ať již
při výuce předmětu Informatika
nebo jiných, kde měli možnost využít dostupné výukové programy zeměpis, český jazyk, matematika.
Tyto programy byly zakoupeny
díky významnému podílu sponzorů z řad našeho SRPŠ (dr. Hálkové a dalším). Mimo vyučování měli
žáci přístup do učebny i na přípravu na hodiny, ale v menší míře byla
přístupná i „herna“.
Učitelé se na nové podmínky
připravovali ve vlastním základním
kurzu ovládání počítačů a získali tak
možnost přístupu k novým multi-

mediálním produktům i ke zpestření klasických vyučovacích metod.
Ve spolupráci s městským domem dětí a mládeže využívaly techniku dva zájmové kroužky výpočetní techniky určené pro děti od
3.ročníku výše. Jako novinka v nabídce se objevil i společně organizovaný uživatelský kurz pro dospělé, který absolvovalo celkem osm
prvních zájemců.
Jako potvrzení o využívání učebny uvádíme graf ze školního roku
1999 - 2000.

tři vítězné trofeje. Další úspěšní
„borci“ obdrželi drobné upomínkové předměty od různých sponzorů. Zajímavé, že mladší žáci vždy
donesli větší množství suroviny než
starší fyzicky silnější spolužáci.
Koncem září tohoto roku se papírové hemžení kolem našeho hřiště znovu objevilo. Tentokrát nestačil jeden kontejner, ale musel být
dovezen další, který zaplnila hromada papíru. Tímto sběrem byla
zahájena další „papírová sezóna“.
Po sečtení výsledků a jejich vyhod-

nocení (zapojila se třída IX. B) byli
na druhý den všichni seznámeni s
pořadím nejlepších:
Mezi jednotlivci:
1. - 2. sestry Hlaváčovy (6.a a 1.b)
517 kg
3. Ivanová 6.a
221 kg
4. Pospíšilová 5.b
191 kg

Celkem odvezly kamiony do
sběrny bezmála 5 000 kg starého
papíru. O využití výtěžku se poradíme a opět se budeme snažit o
jeho účelné využití. Patrony celé
akce jsou Mgr. Eva Šestáková na
prvním stupni a Mgr. Zdeněk Šípek na stupni druhém. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v rámci svých možností pomohli našim
dětem k získání pocitu dobře vykonané práce. Těšíme se na další
úspěšnou spolupráci.

Mgr. Zdeněk Šípek - správce učebny

Šikulové a šikulky
V minulém školním roce jsme začali organizovat sběr papíru a výtěžek byl věnován kromě odměn
pro nejlepší na vylepšení sportovního vybavení školy. Celkem naši
sběrači dokázali v úzké spolupráci
s místními dodavateli (majitelů obchodů i další) shromáždit víc než
14 000 kg papíru. Organizaci posledních dvou sběrů zajišťovali naši
nejstarší žáci ve spolupráci s Dětským parlamentem školy. Urputně bojovaly třídy o vítěznou trofej
- dort vítězů. Celkem třídy získaly

Mezi třídami:
1. třída 4.a
2. třída 9.b
3. třída 6.a

711 kg
680 kg
655 kg

Z. Šípek

Skok vysoký - přebor Kojetína
Dne 8.11.2000 se konal v tělocvičně ZŠ nám. Míru přebor města Kojetína ve skoku vysokém. Soutěž měla velmi slušnou úroveň. Hlavně
v kategorii starších žáků, kteří podali velmi slušné výkony. Výsledky:
Mladší žákyně:
1. Dederová Gabriela ZŠ n. Míru 125 cm, 2. Slatinová Petra ZŠ n. Míru 115 cm
Mladší žáci:
1. Lenický Petr ZŠ n. Míru 130 cm, 2.-3. Panáček Radek ZŠ n. Míru 125 cm,
2.-3. Minařík Jaroslav ZŠ n. Míru 125 cm
Starší žákyně:
1. Němčáková Barbora ZŠ n. Míru 130 cm, 2.-3. Bartošková Veronika
ZŠ Sv. Čecha 125 cm, 2.-3. Dostálová Helena ZŠ n. Míru 125 cm
Starší žáci:
1. Valouch Vladimír ZŠ n. Míru 170 cm, 2. Večerka Miroslav ZŠ n. Míru 170 cm
3. Rusňák Marian ZŠ Sv. Čecha 160 cm
- RP -
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ZŠ nám. Míru Kojetín
srdečně zve děti, rodiče a širokou veřejnost
na

Den otevřených dveří
dne 19. prosince 2000 v době od 800 - 1700 hod.
Můžete si prohlédnout třídy, odborné učebny,
vánoční výstavku i výstavku šikovných rukou
žáků školy.

Těšíme se na Vás
Mgr. Alena Veselá společně s žáky a pracovníky školy

Kojetínský zpravodaj
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Pozvánka na výstavu

Odborné učiliště a Praktická škola KŘENOVICE
pořádá

SOU a OU Tovačov si Vás dovoluje pozvat na tradiční
PREZENTAČNÍ A PRODEJNÍ VÝSTAVU PRACÍ ŽÁKŮ
OBORU UMĚLECKÝ ŘEZBÁŘ A TRUHLÁŘ PRO
VÝROBU NÁBYTKU.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SPOJENÝ S VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ

Výstava se bude konat 8. prosince 2000
v jídelně učiliště Tovačov na Nádražní ul. č. 146
v době od 8.00 do 17.00 hodin.

středa 6.12.2000 8.00 - 17.30 hodin
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Gymnázium Kojetín - o Putovní pohár 17. listopadu
Dne 16.11.2000 se v hale OSP
Kojetín uskutečnil 1.ročník volejbalového turnaje
O Putovní pohár 17.listopadu
Gymnázia Kojetín, který se konal
za značné finanční a organizační
podpory města Kojetín.Turnaje se
zúčastnilo celkem šest družstev ze
tří okolních okresů (Arcibiskupské
gymnázium Kroměříž, Gymnázium
Kroměříž, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov, Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, Gymnázium Jakuba Škody Přerov a samozřejmě domácí tým Gymnázia Kojetín).
Jednotlivé týmy byly rozlosová-

ny do dvou skupin, v nichž sehrály
utkání systémem každý s každým.
Zde se také rozhodlo o postupujících do bojů o 1. a 3. místo.
Mezi nejnapínavější části turnaje
patřilo utkání dvou družstev považovaných za favority soutěže celků Kojetína a Přerova. Zápas
proběhl za bouřlivého povzbuzování přítomných kojetínských fanoušků a snad i to nám dodalo
síly, abychom soupeře porazili.
V utkání o 3. místo proti sobě
stála dvě velice silná mužstva: G
Přerov a G JW Prostějov.Velmi
dramatický a kvalitní souboj
skončil vítězstvím prostějov-

KOJETíN

ských borců.
Domácí splnili očekávání, když
postoupili do finále, kde s týmem
G Kroměříž bojovali o 1. místo.
V hale rázem přibylo několik desítek fanoušků z řad představitelů
města a spolužáků kojetínských studentů, kteří vytrvalým skandováním určitě ovlivnili celkový výsledek zápasu. Po velmi vyrovnaném
průběhu dramatického utkání naši,
k velké radosti přítomných, dokázali vyhrát a pohár tak zůstal doma!!!
Všichni zúčastnění se v průběhu
celého čtvrtečního klání bezpochyby dobře bavili. Tým pořadatelů se
snažil o to, aby přítomným pokud

možno nic nechybělo a aby vše
proběhlo bez problémů.
K vidění byl volejbal na opravdu
vysoké úrovni. To potvrdil i velmi
spokojený pan starosta, který, stejně jako my, doufá, že se turnaj stane tradicí a v příštích letech zde
budeme moci přivítat více družstev,
a to snad již v našem novém sportovním areálu.
Těšíme se na další ročník a děkujeme všem, kteří přispěli k vysoké
úrovni celé akce.
Za Žákovský parlament Gymnázia Kojetín
Kamila Kolláriková

Gymnázium Kojetín, Svat. Čecha 586, 752 01 Kojetín
pořádá dne 12. prosince 2000

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme žáky i jejich rodiče k návštěvě gymnázia.
Program: 9:00 - 13:00 Prohlídka prostor gymnázia, možnost účasti na výuce, případně i laboratorních
cvičeních v odborných učebnách. Promítání videokazety se záznamem činnosti školy a prezentace školy na PC
10:30 - 11:00 Pohovor vedení školy s rodiči a žáky o výuce na gymnáziu a o aktivitách pořádaných pro studenty.
Seznámení s koncepcí a rozvojem školy v příštích letech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ředitelství gymnázia

KOJETíN

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
SOU, OU a U stavební v Přerově
Bří Hovůrkových 17, tel.: 0641/208256-8, fax: 0641/201182

POZVÁNKA

ŠKOLNÍ ROK 2001/2002
* Žákům z 9. tříd ZŠ tříleté učební obory SOU zakončené závěrečnou
zkouškou a výučním listem - TRUHLÁŘ pro dřevěné konstrukce, INSTALATÉR, KLEMPÍŘ stavební výroby, MALÍŘ stavební výroby, TESAŘ, ZEDNÍK, POKRÝVAČ, BRAŠNÁŘ-BRAŠNÁŘKA
* Žákům z 9. tříd Zvláštních škol tříleté učební obory OU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem - tesařské a truhlářské prácetruhlářské práce ve stavebnictví, malířské práce - malířské a natěračské práce, zednické práce
* Žákům, kteří ukončí docházku v 6., 7. nebo 8. třídě ZŠ, dvouleté učební
obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem - malířské a
natěračské práce, stavební výroba, provoz společného stravování
Odborný výcvik probíhá souběžně i na odloučeném pracovišti v Kojetíně, Křenovská 676, tel.:0641/7622, fax: 0641/762753
Účastí v jednoletém Kurzu doplnění učiva ZŠ lze získat vysvědčení,
které dokládá splnění povinné školní docházky.
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Vedení SOU, OU a U stavebního v Přerově, Bří Hovůrkových 17,
tel.: 0641/208256-8
zve všechny zájemce k prohlídce našich areálů v Přerově,
ul. Bří Hovůrkových 17 a v Kojetíně, ul. Křenovská 676
a dále pořádá v pondělí 12. prosince 2000 od 8:00 do 18:00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na svých pracovištích v Přerově, Bří Hovůrkových 17 a v Kojetíně,
Křenovská 676, tel.: 0641/762258-9
Srdečně zveme své budoucí žáky s rodiči k prohlídce naší školy.
Malé občerstvení je samozřejmostí, drobný dárek jistě potěší...

12/2000
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Soutěž pro mladé DJ
Dne 3.11.2000 jsme připravili
v sále Okresního domu soutěž pro
mladé ambiciózní DJ. Samotná
soutěž spočívala v tom, že každý
soutěžící měl 10 minut na svoji
prezentaci, kdy si měl získat publikum a porotu, kterou tvořili Jiří
Jirák, Roman Matějka a Antonín
Miko.O titul zápolilo pět soutěžících a bavilo se přes sto dětí.
Výherce soutěže bude mít během dalšího roku možnost dělat DJ

pro dětské diskotéky, které bude
pravidelně pořádat MěDDM Kojetín.
Celé soutěžní klání vyhrál v první kategorii (podle názoru dětí) DJ
Martin Prokeš. A v druhé kategorii (podle názoru poroty dospělých)
DJ Ladislav Goga.
Všichni zúčastnění obdrželi hodnotné ceny, které věnoval MěDDM
Kojetín.
Jana Bradnová, vedoucí oddělení
MěDDM Kojetín

Akce setkání s kosmetičkou
O kosmetice a celkové
péči nejen o pleť, ale i celé
tělo i duši, přišla popovídat
dne 10.11.2000 17letá
studentka Kristína Grejová
z Prostějova.
Tato akce byla pro dívky
7 tř., 8 tř., 9 tř. Některé z
nich dokonce namalovala a
pozvala do kosmetického
salónu. Když vyčerpala

všechna témata a zodpověděla veškeré dotazy, začali
Jirka Šindelka a Miloš Kodýtek krásně hrát na kytaru a zpívat známé i neznámé písničky.
Celý podvečer probíhal při
svíčkách a připomínal předvánoční atmosféru.
Jana Bradnová,vedoucí oddělení
MěDDM Kojetín

Prázdninová akce zavírání studánek
Tato akce se konala o podzimních prázdninách ve dnech
26.10 - 29.10.2000 v Hustopečích u Brna na DDM Pavučina. Děti měly možnost navštívit místní bazén, půjčit si
kola na výlet po krásném okolí, projet se na koních. Soutěžilo se o diplomy a drobné
ceny. Využili jsme sálu na
DDM Pavučina, kde jsme po-

řádali diskotéku s pěveckou
soutěží a soutěží o nejlepší
vtip. Počasí bylo krásné, teplé.
Celé prázdniny proběhly v duchu odpočinku, sportu, poznání nových přátel. Na závěr byl
táborový oheň a noční hra o
poklad.
Jana Bradnová,vedoucí oddělení
MěDDM Kojetín

Připravujeme na prosinec
1.12.
1.12.
6.12.

PÁTEK PŘEBOR MĚSTA KOJETÍN
malá kopaná 12.30 hod. ZŠ nám.Míru Kojetín
PÁTEK VI. KOLO OTÁZEK „DĚDA VŠEVĚDA“
STŘEDA „ČERTOVINY“
zábavné odpoledne 16.00 hod. sál Masarykovo 8, Kojetín

14.12.

ČTVRTEK KONCERT PAVLA NOVÁKA
8.15 hod., 9.30hod.,10.30 hod. sál Sokolovny Kojetín
14.12.
ČTVRTEK O VÁNOČNÍHO KAPRA
soutěž pro členy rybářského kroužku
15.12.
PÁTEK VII. KOLO OTÁZEK „DĚDA VŠEVĚDA“
15. - 16.12. PÁ-SO „VÁNOČNÍ INSPIRACE“
víkend výroby,malování a dotváření vánoční dekorace
18.12.
PONDĚLÍ KERAMICKÉ DOPOLEDNE PRO MŠ
9.30 hod. keramická dílna MěDDM-Ztracená ul.
19.12.
ÚTERÝ VÁNOČNÍ NÁLADA
16.00 hod., klubovna DDM Masarykovo n. 52 porada
externích a dobrovolných pracovníků DDM
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GALANTERIE
ul. Husova Kojetín

OZNAMUJE
prodejna byla přemístěna do nových prostor
NA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 35
(společný vchod s prodejnou Jednota)

Opět nabízíme vše pro švadleny, vyšívačky a pletařky, také dámské a pánské
spodní prádlo
Švadleny se živnostenským listem
při nákupu přípravy nad 200,- Kč
mají 10 % slevy
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Kojetínský zpravodaj
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Představujeme nadějné fotografy

Siesta

Bota

Na následující stránce Kojetínského
zpravodaje představujeme našim
čtenářům ukázku z tvorby mladého
fotografa JM (autor si nepřál být
jmenován). Autor se zabývá především fotografiemi přírody a exotických zvířat. Je patrné, že i bez teoretické přípravy vyzařuje z fotografií cit pro záběr krajiny i detailu.

Cesta

Světlo

Svatý Kopeček
Chci poděkovat OCH Přerov, která zajistila autobusy, ale i Pánu Bohu
a Panně Marii za velkou milost, kterou nám darovali při naší rómské
pouti v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce.
Byla to moje první rómská pouť, která byla zážitkem. Překrásná bazilika nás všechny objala v Boží náruč a nabídky pokoj všem bez rozdílu
barvy pleti. Nádherný a pozoruhodný byl průběh bohoslužby, kdy i ti,
kteří běžně nepřicházejí do kostela, dovedli vytvořit atmosféru víry, dobré vůle a ztišení.
I dnes slyším slova olomouckého biskupa Josefa Hrdličky „Panna Maria
říká - všichni jste moje děti“. Cítila jsem nejen já, ale určitě i jiní, kteří to
provázeli svými slzami, jak velice je třeba, aby v naší zemi, kde se někdy
až děsivě objevuje zlo, jsme dovedli vytvářet opačné reakce, kterými
jsou víra, láska, úcta a pomoc druhým, ale i dialog. Načerpala jsem sílu
pro další dny i situace, které jsou pro mne často těžké a náročné. Těšilo
mne, že bylo na Svatém Kopečku hodně dětí. Mládež z východoslovenské obce Jarovnice svým zpěvem v mateřské řeči dala najevo, jak krásný a vroucný mají hudební projev, který patřil nejen Bohu, ale především zbožnost a pokoru před Bohem. Stejně tak pro mne byla zážitkem
socha Panny Marie, vytvořená nevidomou rómskou ženou, ale i návštěva dívky, která po dopravní nehodě přinesla nádhernou kytici Panně

Marii a děkovala jí za ochranu a zdraví.
Vím, že to ještě potrvá nějaký čas, než někteří naši Rómové
pochopí cestu, která vede k uzdravení, toleranci a k lásce nás všech. Cíl
putování však byl jediný - sblížení. Vždyť ten, kdo uvěřil, že je Bohem
milován, přijímá svůj život jako dar a úkol předávat tuto lásku dál. Už
nyní se těšíme s celou rodinou na příští rok, kdy budeme společně slavit
Boha, ochutnáme radost se setkání a načerpáme sílu pro další dny.
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Kultura
„JAZZ JAKO VÍRA...“ CD Aleny Maškové
V Kojetíně je živě produkované
hudby velice málo, o nějaké pravidelnosti nemůže byt ani řeč. Chuť
zajít si někam, kde taková možnost
je se splnila trojici přátel po přečtení „Týdeníku Kroměřížska“.
Tam se dočetli, že v restauraci Kulturního domu hrají pravidelně každou neděli „Kroměřížští jazzmeni“
a občas také jejich hosté. Velikým
příslibem a lákadlem byla upoutávky, že příští neděli vystoupí v Jazz
klubu trumpetista kubánského původu, profesor kroměřížské konzervatoře Lazáro Cruz. Bylo rozhodnuto, na Lazára jedeme. Zážitek to byl tak úžasný, že se z naší
trojice stali zcela pravidelní návštěvníci nedělních večerů.
Zájem se rozšířil i na další jazzová vystoupení v blízkém i vzdálenějším okolí a neděle v Jazz klubu v Kroměříži se staly železnou
pravidelností. V naší trojici po každém večeru pokračoval zážitek
z klubu ještě zpíváním v autě na
zpáteční cestě. Jednou jsme se rozhodli, že již déle nemůžeme ostatní připravovat o tak zajímavý a
poutavý hlas naší kamarádky Alči
Maškové. Uzrálo v nás rozhodnu-

tí, že Alču šikovně přesvědčíme, ať
to co zpívá po cestě nám, zkusí i
přes mikrofon pro ostatní příznivce klubu. Stalo se a nadšení ostatních posluchačů i muzikantů nás
přesvědčilo, že naše tušení, že v Alčině hlasu je něco zvláštního a mimořádného je správné.
S postupným sžíváním se
s muzikanty a rozšířením repertoáru přišlo další společné přání, natočit Alčino vlastní CD. Rázem se
z kamarádky Bobiny stala manažerka s rozhodnutím, že toto přání
přestane být snem a stane se skutečností. Byl vybrán repertoár,
osloveni muzikanti, sháněly se podklady a v neposlední řadě začala
přímá práce ve studiu. Klubové večery dostaly najednou úplně jiný
ráz. Začali jsme být spiklenci se
společným cílem a tím je vytvořit
pro sebe i ostatní CD, které přinese pohodu a vzbudí v nás libé pocity a atmosféru podobnou těm
klubovým večerům a jiným silným
zážitkům z nádherné muziky.
Výsledkem našeho úsilí je CD
„Jazz jako víra...“. Sen se splnil.
Doprovod na CD obstarali známí
muzikanti: kytarista, člen orchest-

ru Gustava Broma, pan Milan Kašuba a námi obdivovaný trumpetista, profesor kroměřížské konzervatoře, Lazáro Cruz.
Křest proběhl v Jazz klubu Kroměříž v neděli 22.října a kmotrem
se stal při svém prvním koncertu
známý jazzový zpěvák Láďa Kerndl. Křest byl netradiční tím, že na
CD si Alča nastříkala jako na dortíček šlehačku a vrcholek ozdobila
třešinkou. Alči se tak splnil velký
sen, protože po vyzvání Ládi Kerndla si z jeho skvělou kapelou zazpívala.
CD si dnes může, díky laskavé-

JAZZ CLUB Kroměříž
JAZZ CLUB KM - restaurace Kulturního domu KROMÉRÍŽ
vás zve k návštěvě
3.12.2000 -

TONIGHT kvartet z Kroměříže. Nová generace, která
drží štafetu KM hudební scény.
6.12.2000 - Mikulášská nabídka s překvapením - pomůžete udržet
lidový zvyk.
10.12.2000 - Dixieland JAZZUBS ze Zlína. Extravagantní dixieland
tvrdých chlapů.
17.12.2000 - Hedvika Penčíková - flétna, sax, zpěv, sólistka jazzu
archivu Brno.
Každou neděli od 18 do 22 hodin
Klubový příspěvek : studenti : 20,- Kč, důchodci : 30,- Kč,
příznivci : 100,- Kč

mu pochopení manželů Němcových, citlivý posluchač zakoupit
v prodejně SONG na Masarykově
náměstí v Kojetíně. K dostání je
také v Jazz klubu Kroměříž, přímo
u A.Maškové a v kosmetice
B.Večeřové. Pokud se rozhodnete, že si CD zakoupíte, věříme, že
i vy zažijete skvělou atmosféru, kterou umí Alča vytvořit.
Možná, že pro nás všechny bude
v dohledné době příjemným překvapením koncert Aleny Maškové,
který připravujeme ve spolupráci
s MěKS v Sokolovně v Kojetíně.
Petr Válek

Ke slunci a pohodě patří především zdraví.
Trápí vás zažívací potíže, cukrovka, pohybové
problémy a bolesti zad?
Virové a infekční chřipky a angíny?
Tak co proto uděláte vážení čtenáři? Nevíte, kde
získat informace?
Pokud máte zájem nabízíme vám možnost
dozvědět se o produktech staré Číny a Tibetu
mnoho poznatků.
Stačí, když přijdete do Sokolovny v Kojetíně

dne 7.prosince 2000 v 17 hodin.
Na setkání s vámi se těší distributoři společnosti Neways.

OVOCE ZELENINA

DIVADELNÍ SOUBOR HANÁCKÁ SCÉNA MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA V KOJETÍNĚ

stánek u Sokolovny
Růžena Věrná
ZNOVU OTEVŘEN

hledá nové členy souboru všech věkových skupin,
zejména z řad mládeže.
Přihlásit se můžete na Městském kulturním středisku - Sokolovna Kojetín,

Otevírací doba : po - pá: 7.00 - 16.00 hodin
so: 7.00 - 11.00 hodin

tel.: 0641/ 76 20 46, kde také získáte bližší informace
o činnosti DS Hanácká scéna.
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Sport
Starší přípravka fotbalistů TJ Sokol Kovalovice přeborníkem okresu
Mužstvo fotbalové přípravky TJ
Sokol Kovalovice bylo založeno na
jaře v roce 1998 s úmyslem dát
příležitost těm nejmladším naučit
se základům této hry a formou
kopané jako organizované zábavy
jejich dovednosti dále rozvíjet i
s cílem vychovat si do budoucna
vlastní fotbalisty, protože v historii kovalovské kopané se mládežnické kategorie s ohledem na menší počet obyvatel nikdy neprovozovaly.
Je pravdou, že začátky nebyly
jednoduché. Kluci ve věkovém rozmezí od 6 do 8 let, kteří doposud
hráli fotbal jen příležitostně na plácku nebo vůbec, se na fotbalovém
hřišti špatně orientovali, o taktice,
způsobu hry atd. nemohla být ani
řeč. Proto bylo nezbytné věnovat
se na tréninku nejen výuce fotbalových dovedností, ale i teoretické
přípravě, aby pochopili, o čem, jak
a proč se fotbal vůbec hraje.
Trpělivá práce trenérů Milana
Hromady, Františka Hrušáka a
Radka Tvrdoně, zároveň snaha a
zapálení malých fotbalistů se postupem času začaly projevovat
v jednotlivých herních činnostech
i při individuální práci s míčem a
toto se samozřejmě promítlo i do
výsledků při mistrovských zápasech. Mužstvo bylo poprvé přihlášeno do soutěže jako mladší přípravka na podzim 1998 a nevedlo
si nijak špatně, obsadilo v okresním přeboru konečné 4.místo,

v dalším ročníku znovu jako mladší přípravka místo třetí. Nutno podotknout, že soupeřem v těchto
ročnících byla mužstva s nesrovnatelně lepším zázemím, jako např.
FK Chropyně, Viktoria Přerov,
KMK Přerov, Spartak VTJ Lipník
a další, o to jsou dosažené výsledky cennější.
Pro podzim 2000 přešlo mužstvo do kategorie starší přípravky
a tato změna byla provázena částečně obavami, jak se s tímto přechodem malí fotbalisté vyrovnají.
Obavy však vzaly za své hned při
prvním mistrovském turnaji na
domácím hřišti v Kovalovicích a
posléze v dalších turnajích, kde se
již v plné míře projevila více jak
dvouletá mravenčí práce s tímto
fotbalovým potěrem a potvrdilo se,
že pokud se podaří překonat těžké začátky i dílčí neúspěchy, dá se
dosáhnout v jakékoliv činnosti
výborných výsledků.
Co se týče výsledků samotných,
je nutno podotknout, že soutěže
přípravek se hrají vesměs podzim,
jaro zvlášť, takže na jaře absolvují
stejná mužstva tuto soutěž znovu.
8 mužstev okresního přeboru bylo
rozděleno do dvou skupin po čtyřech a základní skupina, kde startovalo naše mužstvo, skončila
v tomto pořadí :
1. KOVALOVICE, 2.Radslavice,
3. Brodek u Přerova, 4. Říkovice.
Do finálové fáze postoupilo tedy
naše mužstvo a mužstvo Radslavic

, ze druhé skupiny SK Hranice a
Soběchleby. Zde pokračovalo naše
mužstvo ve výborných výkonech,
které se promítly do konečného
pořadí takto :
1. KOVALOVICE, 2. Hranice, 3.
Soběchleby, 4. Radslavice.
Nejlepším střelcem našeho mužstva v této soutěži se stal Petr Táborský, s 16 vstřelenými brankami, druhý Milan Ligač - 13 branek
a třetí Tomáš Hrušák - 8 branek.
Zásluhu na této brankové úrodě
mají však všichni hráči, bez jejichž
podpory by se tito střelci tak výrazně neprosadili.
Soupiska hráčů - vítězů okresního přeboru starší přípravky :
Jaroslav Buchta, Michal Dušek,
Lukáš Hakun, Tomáš Hromada,
Tomáš Hrušák, Ondřej Janováč,
David Korec, Marek Lalošák, Vác-

lav Látal, Milan Ligač, Jakub Lorenc, Zdeněk Motlitba, Antonín
Přehnal, Vít Rak, Martin Řezáč,
Ondřej Šrámek, Petr Táborský,
Michal Urban, Jan Zlámal.
Tolik ke kopané. Co se týče finančního zabezpečení mužstva přípravky, je v tomto směru nutno poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na činnost našich nejmladších.
Závěrem je na místě vyjádřit také
dík i rodičům našich malých fotbalistů, kteří pravidelně přispívají a
pomáhají tak mateřskému oddílu
hradit veškeré náklady - zejména
na dopravu, a také je třeba ocenit
fakt, že podporují své děti ve snaze sportovat, pokud projeví o tuto
činnost zájem.
Za TJ Sokol Kovalovice
Radek Tvrdoň - jednatel

TJ Slavoj Kojetín po podzimní části fotbalového ročníku 2000/2001
Fotbalový klub TJ Slavoj Kojetín přihlásil do ročníku 2000/2001
2 dospělé mužstva, dorostence, starší a mladší žáky a přípravku.
Muži A se zúčastnili OS Přerovska a po podzimní části vedou skupinu o dva body před Bochoří .
Tabulka OS Přerovska: 1. Kojetín A 12 9 2 1 70:20 29
2. Bochoř
12 8 3 1 30:11 27
3. Tovačov 12 8 1 3 28:15 25
Muži B absolvovali OS Přerovska skupiny B a skončili na 10.místě
po podzimní části.
Dorostenci pod vedením trenérů B.Vyskočila ml. a P.Lavrince jsou
po podzimní části na 1.místě a budou určitě v jarní soutěži 2001
usilovat o přeborníka okresu a tím o postup Župního přeboru Olomoucka.
Umístění dorostu potvrzuje konečná tabulka podzimu :
1. Kojetín
9 8 0 1 43:4 24
2. Želatovice 9 7 1 1 26:11 22
3. Bochoř
9 7 0 2 46:14 21

Starší a mladší žáci hrají 6župní přebor. Po podzimní části jsou
starší žáci na 10.místě a mladší žáci na 8.místě. U této kategorie
bych chtěl za TJ Slavoj poděkovat rodičům, kteří finančně i sportovně podporují své děti. Mladší přípravka TJ Slavoj Kojetín byla
založena v letní soutěži ročníku 1999/2000, pod vedením trenérů P.Bradny a R.Matějky absolvovala OS přípravek tur najovým
systémem. OS se zúčastnilo 8 mužstev rozdělených do dvou skupin, přípravka z Kojetína se umístila ve skupině na 3.místě a tak
odehrála turnajový systém o 5. - 8.místo. V konečném účtování
kde skončili na 5.místě.
Taktéž u této kategorie bychom chtěli poděkovat rodičům za jejich aktivní přístup k dětem a této soutěži, ale také všem sponzorům, kteří nám pomohli řešit ne jednoduchou finanční situaci klubu. .
Na závěr děkuji příznivcům TJ Slavoj Kojetín za jejich přízeň a
podporu, všem přeji hezké prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a štěstí v novém roce.
Za TJ Slavoj Kojetín
Miroslav Kaštil
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Společenská kronika

Vítání občánků

Vánoce s hudbou a zpěvem
4.12.2000

Vánoční koncert žáků, souborů a pedagogů ZUŠ Kojetín
v 19.00 hod. - Sokolovna Kojetín

7.12.2000

Vánoční varhanní koncert, varhaník docent Petr Planý, pedagog UP v Olomouci, uvede skladby klasiků i premiéry
současných českých autorů.
19.00 hodin Chrám Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
Vstupné : 30,- Kč

9.12.2000

Zájezd do předvánoční Vídně
Odjezd 6.00 hod. od Textilu Polák, cena : 350,- Kč

14.12.2000

Koncert Pavla Nováka pro žáky základních škol 8.15, 9.30
a 10.30 hodin - Sokolovna Kojetín

21.12.2000

Zpívání pod stromečkem
16.00 hodin Masarykovo náměstí Kojetín

21.12.2000

Koncert smíšeného pěveckého sboru VOKÁL z Přerova
18.30 hodin - Chrám Nanebevzetí Panny Marie Kojetín.
Na programu budou klasické sbory s vánoční tematikou
a instrumentální hudba pro housle a varhany.

21.12.2000

Akademie pro studenty Gymnázia Kojetín
8.30 hodin Sokolovna Kojetín

24.12.2000

Štědrovečerní koncert trubačů z věže chrámu Nanebevzetí Panny Marie Kojetín v 21.30 hod.,v podání pedagogů a studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského a Církevní konzervatoře v Kroměříži.

27.12.2000

31.12.2000

Zájezd na muzikál MRAZÍK do Zlína.
Odjezd 12.00 hod. od Textilu Polák.
Cena zájezdu ( vstupenka + doprava): děti do 10 let: 260,Kč dospělí: 360,- Kč
Slavnostní půlnoční ohňostroj - Vítáme nové tisíciletí
Masarykovo náměstí Kojetín

Dne 11.listopadu 2000 byly slavnostně přivítány do svazku
občanů města Kojetína tyto děti:
Andrea Miková, Ondřej Zouhar, Martin Flora a Martina
Arnoštová

Blahopřejeme!
Po vánočních svátcích 5.1.2001 se bude konat v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve spolupráci s Charitou Kojetín koncert
dětského sboru ZUŠ Kroměříž.
V tento den bude také probíhat
tradiční Tříkrálová sbírka pro Charitu.
Nejprodávanější tituly za měsíc říjen a listopad
v prodejně Zdeněk Němec - SONG Kojetín
☛ CD, kazety

☛ Knihy

1.
2.
3.
4.
5.

1. FRÝBORT - Berunky

HOLKI - Pro tebe
NATALIA OREIRO
LUNETIC - Časoprostor
HOLKI - S láskou
MAXIM TURBULENC - Veselé zpívánky
6. TĚŽKEJ POKONDR - Ježek v peci
7. Valdauf,Vejvoda,Vacek - Pravá
česká dechovka
8. APOCALYPTICA - CULT
9. ARGEMA - Pomaláče 3
10.REFLEXY - česká

2. MC BAIN - Poslední tanec
3. MC KINLEY - Poslední valčík
4. TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ 8
5. SALÁTY - Dobrou chuť
6. LIBREX - Velká kniha předškoláka
7. NOVOTNÝ-Kuchařka Ham Mňam
8. DONA - Z babiččina receptáře
9. TAKOVÝ BYL JIŘÍ SOVÁK
10.DIDEROT - Všeobecná encyklope
die 8 dílů

pf 2001
Redakční rada Kojetínského zpravodaje
přeje všem svým čtenářům
příjemné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody
při vstupu do nového tisíciletí.
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