Číslo 3
150.VÝROČÍ NAROZENÍ
TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA
Opět se blíží 7. březen - den, kdy si budeme připomínat narozeniny
prvního prezidenta Československé republiky-Tomáše Garrigua Masaryka. Letos uplynulo již 150 let od narození této nejvýznamnější osobnosti
moderních československých dějin. Se jménem Tomáše Garrigua Masaryka je spjat vznik moderního československého státu, který byl novodobým a zákonitým navázáním na odedávný vývoj naší státnosti a počátkem
cesty dovršení dávného odkazu naší národní minulosti a jejich demokratických a humanistických tradic.
T.G.Masarykovi můžeme plně přisoudit slova francouzského filozofa
Blaise Pascala, který řekl: „Ať zaujmete jakoukoliv pozici, nedám vám v ní
pokoje.“ Myšlenky a dílo T. G. Masaryka nás nutí k tomu, abychom jimi
poměřovali nejen vlastní činy a skutky, ale také a to především, činy a
skutky našich politiků. Jeho myšlenky a dílo jsou stále živé, stále mají co
říci i k dnešku, době na přelomu století a tisíciletí.
Masaryk po celý život vystupoval jako neohrožený obhájce a zastánce
pravdy. Praco-val bez oddechu a vychovával lidi k tomu, aby se Čechové
stali národem, který se nebojí a neustupuje před zlem a násilím. Jeho
působení bylo mnohostranné a hluboce se dotklo všech oblastí našeho
kulturního a politického života. Zasáhlo vědy sociální, sociologii, literaturu, filozofii, náš vývoj politický a kulturní i existenci mravní a náboženskou.
Hned po svém příchodu do Prahy Masaryk hledal smysl našich dějin a
objevil jej na linii nábožensko-křesťanské reformace od Husa a husitství až
po českobratrství a Komenského. Na tuto linii, podle jeho názoru, navázaly snahy českého osvícenství a národního obrození, od Dobrovského až k
Palackému a Masaryk se cítil jejich pokračovatelem a dovršitelem.
Masaryk také hledal dějinný smysl naší kultury a spatřoval jej v boji o
vzdělanost člověka a svobodu jeho myšlení a jednání.
T. G. Masaryk je zakladatelem naší demokratické státnosti. Demokracie mu byla obecnou životní formou. Žít demokraticky znamenalo pro něj
splňovat svoji humanitu, to je lidskost. Zrušit jakoukoliv nadvládu duševní,
mravní, tělesnou a spravovat se sám k vlastnímu dobru a k prospěchu a
při tom i k lásce k bližnímu.
Masaryk kladl důraz na „výchovu k demokracii“. Myslel tím výchovu
mravní, nedovedl si představit demokracii bez mravní odpovědnosti občana
a politika. Masarykovi byla demokracie cestou, metodou směřující ke stále
svobodnější a lidsky plnější společnosti.
Masarykovy myšlenky by měly být pro nás pro všechny zrcadlem zda
to, co budujeme i to, jak usilujeme o naplňování ideálů humanity, demokracie, sociální spravedlnosti je v souladu s těmito ideály.
Občané města Kojetína měli k T. G. Masarykovi zvláštní vztah. Byl to
vztah vyjádřený čtyřmi jeho návštěvami v Kojetíně. Byl to vztah, vyjádřený
odhalením první sochy TGM v Kojetíně v neděli 13. března 1939, tedy
těsně před obsazením českých zemí vojsky fašistického Německa, byl to
vztah vyjádřený obětavostí a nadšením sběru finančních prostředků a kovů
na druhou sochu TGM v Kojetíně, která byla odhalena 28. října 1946 a
odstraněna v roce 1963 a znovu odhalena 21.6.1968. Byl to ale také vztah
vyjádřený definitivním odstraněním této druhé sochy a jejím roztavením v
Přerovských strojírnách. Je to ale také vztah vyjádřený přáním občanů, aby
socha TGM byla do Kojetína navrácena. Došlo k tomu v pátek 7. května
1993, kdy třetí socha prezidenta Osvoboditele byla v Kojetíně odhalena.

březen 2000
Z obsahu:
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úřadu Kojetín
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kronikách
- Paměti města Kojetína

- Zš nám. Míru
- Zš Svatopluka Čecha
- svaz chovatelů koní
- jóga
- divadelní přehlídka
- odbor sportu pro všechny
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Záběr z odhalení třetí sochy T. G. M. v Kojetíně - 7. 5. 1993
Autor: Akademický sochař Antonín Chromek (na snímku)

Ať tedy tato socha připomíná stávajícím i budoucím občanům Kojetína život, dílo a odkaz profesora T. G. Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky.
Dr. František Řezáč
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Z jednání městského zastupitelstva
Městské zastupitelstvo v Kojetíně se na svém 10. zasedání dne
25.1. 2000 zabývalo těmito otázkami :
- vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly Finančního ředitelství Ostrava na čerpání účelové dotace a návratné finanční
výpomoci na opravu budovy MěÚ po požáru v roce 1995
a uložilo starostovi města realizovat opatření k nápravě nedostatků ve vztahu ke státnímu rozpočtu,
- vzalo na vědomí zprávu o likvidaci komunálního odpadu včetně cenové kalkulace a podkladů pro převzetí svozu odpadu, kterou předložila firma Technis Kojetín spol. s r.o.,
- vzalo na vědomí zprávu o realizaci plánu hospodářského,
sociálního a kulturního rozvoje města Kojetína v roce 1999
a zprávu o stavu veřejného pořádku, zpracovanou Policií
ČR a Městskou policií Kojetín,
- schválilo rozpočet města na rok 2000 ve výši příjmů a výdajů
na úrovni 89.810. 000,- Kč s tím, že hospodaření podle
schváleného rozpočtu nastane až po schválení státního rozpočtu na rok 2000,

- schválilo bezúplatný převod zařízení laboratoře z Polikliniky
Kojetín na Nemocnici s poliklinikou v Přerově,
- schválilo prodej části pozemku p.č. 11 paní Vladimíře Sanitrníkové, v případě, že po dobu 30 dnů ke zveřejnění nebudou žádné námitky,
- schválilo uzavření hypotečního úvěru s Českomoravskou hypoteční bankou a.s. Olomouc ve výši 5 mil. Kč a akci půdní
vestavby - 6 bytových jednotek v ul. J. Peštuky č.p. 1320,
1321 a 4 bytové jednotky v ul. Svat. Čecha č.p. 1204,
1205,
- neschválilo koupi části pozemku p.č. 440/4 o výměře cca 1
400 m2 v k.ú. Popůvky,
- uložilo městské radě zabezpečit hospodaření města podle
schváleného rozpočtu ode dne upřesnění vztahu rozpočtu
města k rozpočtu OkÚ Přerov a zapracování případných
drobných změn (dotace),
- svěřilo městské radě pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do výše 250.000,- Kč.
Ing. Jiří Šírek

Z jednání městské rady
Městská rada projednala na svém 23. zasedání konaném dne
8.2. 2000, mimo jiné, tyto body :
- vzala na vědomí informace o průběhu inventarizace majetku
města k 31.12. 1999 a vyhodnocení úrovně státní správy
MěÚ Kojetín za rok 1999, v této souvislosti uložila tajemnici MěÚ vyslovit poděkování odboru výstavby, životního prostředí a dopravy za zvládnutí problematiky přestupků na
úseku odpadů za rok 1998,
- souhlasila s navrhovanou koncepcí úprav hřbitova v Kojetíně,
s uvolněním finančních prostředků z ekologického fondu
na tuto akci a uložila odboru majetku a investic města, aby
po oslovení firem, podnikajících v oblasti zeleně, předložil
konkrétní cenové nabídky na záměr vykácet všech 29 bříz
na kojetínském hřbitově,
- schválila příspěvek na autodopravu dítěte do Speciální mateř-

ské školy Přerov do výše 6.000,- Kč na školní rok 2000/
2001 (na základě žádosti manželů Macourkových),
- schválila výši ceny stravného ve Školní jídelně Kojetín na období březen 2000 - únor 2001 a uložila vedoucí odboru
VVŠK zakalkulovat do ceny stravenky pro cizí strávníky zisk
0,80 Kč,
- schválila zvýšení počtu strážníků Městské policie Kojetín na 6
osob od 1.3. 2000 a uložila veliteli MP Kojetín kontrolovat
dodržování OZV č. 6/1998 v souvislosti se znečišťováním
veřejných prostranství,
- schválila záměr pronajat sloupy veřejného osvětlení pro účely
komerční reklamy,
- schválila záměr pronájmu plakátovacích ploch ve městě,
- jmenovala paní Janu Trefilovou, bytem Popůvky 10, členkou
komise pro místní části od 1.3. 2000.
Ing. Jiří Šírek

Městská policie informuje
V pozdních nočních hodinách přistihla MP mladíka z Kojetína,
který na Masarykově náměstí odhazoval stojany od obchodů. Těsně před příjezdem hlídky stačil jeden stojan nakopnout před brzdící služební automobil. Po krátké domluvě vše umístil na původní
místo a na služebně uhradil blokovou pokutu.
I přes velice vstřícné a citlivé jednání pracovnic sociálního odboru dochází stále při vydávání dávek ke hrubému chování ze strany některých žadatelů. Za pomoci donucovacích prostředků byl
vyveden občan z Kojetína, který si hlučným jednáním vynucoval
zvláštní pozornost a dveře kanceláří si pletl s kopacím míčem.

Blokovou pokutou řešili strážníci přestupek mladíka z Bezměrova, který si prostory kina zaměnil s veřejným záchodkem. Své
jednání vysvětlil tím, že nechtěl být viděn na veřejnosti. Přítomnost
kamarádky mu příliš nevadila.
Krátce po půlnoci byl strážníkem se služebním psem dostižen
občan z Kojetína, který si cestu z hospody domů zpestřoval výstřely z petard. Po velmi neochotném jednání si nakonec svůj přestupek uvědomil a uhradil pokutu za rušení nočního klidu.
Antonín Dufek
velitel MP Kojetín

Komise pro občanské záležitosti Městské rady v Kojetíně hledá pro občanské pohřby
ve smuteční obřadní síni v Kojetíně vhodnou osobu
jako smutečního řečníka, recitátora a zpěváka (vhodné pro muže i ženy).
Bližší informace zájemci obdrží na adrese:
Pohřební služba František Kraváček, Kojetín.
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Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1999
1. Obecně
S blížícím se koncem měsíce března se pro některé poplatníky daně z
příjmů fyzických osob stává obecně datum 31.3.2000 nejzazším termínem
pro podání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období
(kalendářní rok) 1999, dále jen daňové přiznání.
Jak vyplývá z ustanovení § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších změn a doplňků (dále ZDP), poplatníky daně z příjmů
fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (alespoň 183 dnů v kalendářním roce) a
jejichž daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na
území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Jednáli se o fyzické osoby, které nemají na území České republiky bydliště ani se
zde obvykle nezdržují, vztahuje se jejich daňová povinnost pouze na příjmy
plynoucí ze zdrojů na území České republiky.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1999
A. je povinen podat poplatník:
* jehož roční příjmy zdanitelné daní z příjmů fyzických osob přesáhly 10 000
Kč a nejedná se o příjmy od daně osvobozené, o příjmy, z nichž je daň
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně nebo o příjmy, z nichž je daň
vybírána podle § 16 odst. 2 ZDP,
* jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob,
nepřesáhly 10 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu,
* který má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků od více plátců současně,
* který si uplatňoval za zdaňovací období roku 1999 u svého zaměstnavatele
nárok na odpočet úroků z hypotečního úvěru banky, popř. z jiného úvěru
poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem podle § 15 odst.
10 a 11 ZDP ( uvedená povinnost pro podání daňového přiznání vyplývá
ze zákona č. 333/1998 Sb). Tímto se rozšířil okruh poplatníků, kteří musí
podávat s účinností od zdaňovaího období roku 1999 daňové přiznání,
* který je správcem daně k tomuto úkonu ve smyslu ustanovení § 40 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a
doplňků, vyzván.
B. není povinen podat poplatník:
* který má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků pouze od jednoho a
nebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců a
neuplatňoval odečet úroků z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného
úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem za podmínky, že podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období
Prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP a jehož jiné příjmy kromě
příjmů od daně osvobozených a kromě příjmů, z nichž je daň vybírána
zvláštní sazbou daně, nejsou vyšší než 4 000 Kč,
* jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí, které jsou podle § 38f ZDP vyjmuty ze zdanění.
C. podává poplatník:
* který má zdanitelný příjem od jednoho nebo postupně od více plátců a
rozhodl se sám dobrovolně podat daňové přiznání.
2. Typy daňových přiznání
Daňové přiznání lze účinně podat jen na tiskopise vydávaném Ministerstvem financí nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i
uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem. Součástí daňového přiznání jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise.
Za zdaňovací období roku 1999 se pro zdaňování příjmů fyzických osob
použijí následující typy daňových přiznání, které jsou od prosince 1999 k
dispozici na finančních úřadech.
3. Změny v daňovém přiznání
Změny ve vyplňování daňového přiznání je možno rozdělit do dvou kategorií. Na změny ze zákona, tj. změny vyplývající z novelizace ZDP za zdaňovací období roku 1999 a na změny formální, které vyplývají ze zrušení, změny, či doplnění jednotlivých řádků daňového přiznání.
3.1 Změny ze zákona
Pro zdaňovací období roku 1999 byl ZDP novelizován zákonem č. 111/
1998 Sb., s účinností od 1. ledna 1999, zákonem č. 333/1998 Sb., s
účinností od 1. ledna 1999 a zákonem č. 225/1999 Sb., s účinností od 1.
prosince 1999. Z některých ustanovení těchto právních norem vyplývají
následující změny ve vyplňování daňového přiznání:

2. Typy daňových přiznání
Daňové
přiznání

Druh příjmů podle ZDP

Zdroj
příjmů

Typ A

§ 6 příjmy ze závislé činnosti

Typ B

§ 6 příjmy ze závislé činnost
§ 7 příjmy z podnikání
území ČR
§ 8 příjmy z kapitálového majetku
a
§ 9 příjmy z pronájmu
zahraničí
§ 10 ostatní příjmy
§ 8 odst. 1 písm. a) až f)
§ 8 odst. 3 písm. a)
zahraničí
§ 10 odst. 1 písm. f) až ch)

Typ C

území ČR

Tiskopis
daňového
přiznání
25 5405/A
MFin 5405/A
vzor č. 3 2)

Pokyn
k daňovému
přiznání
25 5405/1A
MFin 5405/1A
vzor č. 5

25 5405
MFin 5405
vzor č. 6 1)

25 5405/1
MFin 5405/1
vzor č. 7

25 5488
MFin 5488
vzor č. 2 2)

25 5488/1
MFin 5488/1
vzor č. 2

1) Ministerstvo financí vydalo za zdaňovací období roku 1999 tiskopis daňového přiznání Typu B
25 5405 MFin 5405 vzor č. 6, ve kterém se oproti tiskopisům za předcházející zdaňovací období změnil algoritmus výpočtu základu daně (viz část 3.2). Z tohoto důvodu je nutno dávat
pozor, aby za zdaňovací období roku 1999 byl použit správný tiskopis daňového přiznání.
2) Celkový rozsah i obsah tiskopisů daňového přiznání typu A a typu C je pro zdaňovací období
roku 1999 totožný s tiskopisy daňového přiznání pro zdaňovací období roku 1998 ( Typ A 25
540/A MFin 5405/A vzor č. 2, Typ C 25 5488 MFin 5488 vzor č. 1 ). Proto je možno za zdaňovací období roku 1999 platně podat daňové přiznání i na těchto tiskopisech.

3.1.1 Valorizace nezdanitelných částí podle § 15 ZDP
Nezdanitelné
části

Rok 1999
v Kč

Rok 1999
měsíčně 1) v Kč

Daňové přiznání
Typ A (řádek)

Daňové přiznání
Typ B (řádek)

§ 15 odst. 1 písm.a)
§ 15 odst. 1 písm.b)
§ 15 odst. 1 písm.c)
§ 15 odst. 1 písm.d)
§ 15 odst. 1 písm.e)
§ 15 odst. 1 písm.f)
§ 15 odst. 1 písm.g)

34 920
21 600 2)
19 884 3)
6 540
13 080
45 780
10 464

1 800 2)
1 657 3)
545
1 090
3 815
872

42
43a, b
44a, b
45
46
47
48

130
131a, b
132a, b
133
134
135
136

1) Lze uplatnit snížení základu daně podle § 15 odst. 1 písm. b) až g) ZDP o částku ve výši jedné
dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku
na snížení základu daně splněny. Dítě lze uplatnit již v kalendářním měsíci, v němž se narodilo
nebo v němž začíná soustavná příprava zletilého dítěte na budoucí povolání.
2) Je-li dítě držitelem průkazu ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem), zvyšuje se částka na
dvojnásobek
3) Je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem), zvyšuje se částka na dvojnásobek.

3.1.2 Sazba daně
Dochází k úpravě sazby daně, jež spočívá v posunu daňových pásem
klouzavě progresivní stupnice zdanění, podle § 16 odst. 1 ZDP
(Daňové přiznání Typu A - řádek 54, daňové přiznání Typu B - řádek č.
144)
3.2 Formální změny
Celkový rozsah, obsahové vymezení a algoritmus stanovení základu daně
u tiskopisů daňového přiznání Typu A a daňového přiznání Typu C jsou
totožné s tiskopisy těchto typů za zdaňovací období roku 1998. To
neplatí u tiskopisu daňového přiznání Typu B 25 5405 MFin vzor č. 6,
ve kterém došlo ke změně a doplnění některých řádků a algoritmu stanovení základu daně.
Jedná se o následující podstatné změny v tomto výše uvedeném daňovém přiznání Typu B:
3. oddíl - 7 - Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti
ř. 49a Datum přerušení činnosti
ř. 50a Datum obnovení činnosti
Jsou doplněny nové řádky z toho důvodu, že s účinností od 1.ledna
1997 je ZDP rozšířen o okruh poplatníků, kteří jsou povinni upravit základ daně ve smyslu ustanovení § 23 odst. 8 ZDP. Jedná se o
poplatníky, kteří v průběhu zdaňovacího období přerušili podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost (§ 7 ZDP) nebo
pronájem (§ 9 ZDP) a kteří činnost podle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP
nezahájí (neobnoví) do termínu pro podání daňového přiznání za
příslušné zdaňovací období.
ř. 53 až ř. 65 - zrušeny
ř. 84 Čistý obrat
Doplněn nový údaj „Čistý obrat“ pro poplatníky účtující v soustavě
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podvojného účetnictví. Tento údaj se zjistí jako součet hodnot příslušných řádků ve sloupci 1 výkazu zisků a ztrát, takto:
a) v plném rozsahu
(ř. 01+04+19+21+23+25+27+30+32+36+37+39+41+43+45+53)
x 1000
b) ve zkráceném rozsahu
(ř. 01+04+14+17+19+21+24+26+28+30+38) x 1000
7. oddíl - Základ daně a položky upravující základ daně, ztráta
ř. 125 Základ daně (114 + 124)
Jedná se o nové obsahové vymezení řádku č. 125. Je zde vymezen
celkový základ daně podle ustanovení § 5 a § 23 ZDP, tj. součet
dílčích základů daně podle ustanovení § 6 až § 10 ZDP upravený o
položky zvyšující a snižující základ daně. Hodnota uvedená na tomto řádku bude určující pro stanovení výše darů podle ustanovení §
15 odst. 8 ZDP a pro stanovení zálohové povinnosti podle ustanovení § 38a odst. 6 ZDP v případě, že součástí celkového základu
daně bude i dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních
požitků
ř. 126 Uplatňovaná výše ztráty za předcházející zdaňovací období
Jedná se o nové obsahové vymezení tohoto řádku. Ztrátu ve smyslu
ustanovení § 34 odst. 1 ZDP lze uplatnit pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle ustanovení § 7 až 10 ZDP, tj. do výše částky uvedené na ř. 124.
ř. 128 Základ daně po odečtení ztrát za předcházející zdaňovací obdo-

bí (125 - 126)
Obsahové vymezení je totožné, pouze došlo k upřesnění (viz poznámka k ř. 126).
Ing. Václav Mašek

Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje
Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se chceme krátce zmínit o některých
chorobách, které se v poslední době dost často objevují u
pacientů, kteří chodí do ordinace nejenom s běžným onemocněním jako je chřipka,
ale i s onemocněním, které
lékaři odborně nazývají depresivními poruchami. Touto
poruchou trpí 1/4 lidské populace. Rádi bychom Vás,
vážení čtenáři, seznámili s

příznaky těchto poruch. Při
této nemoci je téměř vždy
přítomen smutek a úzkost. Ve
větším měřítku trpí depresivními poruchami ženy, jednou
z příčin může být i sociální
závislost na mužích. Dle současné mezinárodní klasifikace nemocí deprese patří mezi
poruchy nálady. Je definována jako porucha nálady. Liší
se tedy od normálního smutku a to svojí intenzitou a jejím narůstáním v čase, trvá-

ním a neodklonitelností. Negativně ovlivňuje běžné chování i jednání člověka, snižuje pracovní výkonnost až k jejímu vymizení. Ovlivňuje další psychologické funkce jako
paměť, spánek, myšlení, vnímání, schopnost rozhodovat
a soudnost. Z tělesných funkcí negativně působí na aktivitu, chuť k jídlu, z toho plyne
prudký nevysvětlitelný úbytek
váhy.
Léčba deprese může být

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

úspěšná i při ambulantním léčení. Je však nutná spolupráce pacienta i jeho rodinných
příslušníků. Pokud však pacient nespolupracuje a vykazuje sebevražedné tendence, je
nutná léčba na specializovaném oddělení.
V případě vašeho zájmu vám
naši revizní lékaři poskytnou
o zdravotnickém zařízení poskytujícím zdravotní péči v
této oblasti.
VZP ČR, OP Přerov

OSMDESÁT LET OBECNÍCH KRONIK
Jednou z důležitých složek
naší národní kultury je lidové
písemnictví, které má u nás
starou a dosud živou tradici.
Vzniká v době národního obrození, kdy právě poznání české historie bylo oporou a povzbuzením v boji za národní
svébytnost.
Lidové kroniky se objevují
zejména od konce 18. století a
pro celé 19. století představují
důležitý historický pramen, bez
kterého si neumíme představit
studium tohoto období. Poskytují přímo plastický obraz vesnice 19. století (popis života
obce, podávají odraz světových
událostí na českém a moravském venkově, popisují lidové
slavnosti, kroj, zachycují pohád-

ky, pověsti, strasti i slasti každodenního života).
Vedle kronik jednotlivců se
začínají vést od poloviny 19.
století také kroniky spolkové.
Tyto kroniky bývaly psány z
vlastní vnitřní nutnosti jednotlivce. Mimo ně však máme i
kroniky, které bývaly psány a
dosud ještě jsou, z nařízení
úřadů. Jsou to kroniky farní,
školní, kroniky obecní a kroniky závodní. Popud k psaní
farních a školních kronik byl
dán již v době josefínské. Jejich vedení bylo důrazně připomenuto nařízením z roku
1837, které přikazovalo vést
kroniku u každé školy a fary.
V Československé republice bylo vedení obecních kro-

nik stanoveno zákonem č.80/
1920 Sb. ze dne 30. ledna
1920. Zákon stanoví, že každá obec je povinna vést kroniku (pamětní knihu) pro dokumentaci života v obci. Tento
základní zákon, pod kterým je
podepsán ještě prezident T. G.
Masaryk, platí v podstatě beze
změny dosud. V následujících
létech byl doplňován směrnicemi, vyhláškami, instrukcemi.
Na základě zákona z roku
1920, jehož osmdesáté výročí vydání si připomínáme, byly
v převážné většině měst a obcí
za první republiky založeny
obecní kroniky.
Kronika města Kojetína
byla založena v roce 1928.
Obsahuje však zápisy od roku
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1914 psané ex post. Prvním
kronikářem byl kojetínský učitel a vlastivědný pracovník Karel Štéger(1928-1935). Vzpomeňme však i další obětavé
kronikáře: Maxe Navrátila
(1936-1951), Bohumíra Štégera (1951-1957), Vratislava
Vaňka (1958-1963), Otmara
Ondru (1964-1972) a Vladimíra Novotného (19731988). Od roku 1989 vede
kojetínskou
kroniku
PhDr.František Řezáč.
Pamětní kniha kojetínského farního úřadu je vedena od
roku 1894. Začíná vypsáním
dějin Kojetína a farního kostela od nejstarších dob až k
roku pořízení pamětní knihy.
Dále již pokračuje každoroč-

Kojetínský zpravodaj
ním zápisem. Za vedení farních kronik odpovídal farář.
Školní kroniky jsou vedeny
od roku 1874 (národní škola)
a od roku 1889 (měšťanské
školy). Dále pak školní kroniky odpovídají organizaci kojetínských škol. Za vedení škol-

ní kroniky odpovídal ředitel
školy.
Svědectví o životě v Kojetíně v 19. století,o radostech
a strastech občanů města, vydává svědectví tzv. Ivanova
kronika, jejíž opis je uložen v
Okresním archívu v Přerově.
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Za nejstarší kroniku města Kojetína můžeme považovat tzv.
Protokol k zapisování rozličných starožitností, obdarování a pamětihodných věcí, který byl v roce 1969 nalezen při
pořádání farního archívu v Kojetíně. Tato kronika byla zalo-

žena v roce 1743 radním písařem kojetínským Šimonem
Leopoldem Randlíkem a zapisovalo se do ní přes sto let.
Každá kronika vydává především svědectví o době v níž
je vedena.
Dr.František Řezáč

akci „Vlajka pro Tibet „ , kdy
obce po celém světě i v České
republice projevují solidarituvztyčením tibetské vlajky na

radnicích a domech. 10.března 2000 zavlaje i na radnici v
Kojetíně.

Vlajka pro Tibet
V roce1949 vstoupila armáda Čínské lidové republiky
do Tibetu a násilně jej připojila k Číně. I dnes, po více než
padesáti letech, dochází v Tibetu k neustálému porušování
lidských práv z čínské strany.
Výsledkem je přes 1 000
000mrtvých Tibeťanů, kteří
byli popraveni či zemřeli v pracovních táborech. Stále pokračuje hromadný exodus původních obyvatel Tibetu ( ze země
již uprchlo120 000 lidí ), kteří
nacházejí útočiště po celém
světě, zejména pak v Indii, kde
také sídlí Tibetská exilová vláda v čele s Jeho Svatostí dalajlamou.
10.březen je výročím povstání Tibeťanů proti čínským
okupantům. Každoročně v
tento den vyjadřují svobodomyslní lidé na celém světě podporu tibetským snahám o ne-

závislost, které jsou vedeny
vždy a pouze nenásilnou formou.
Město Kojetín se připojí k

Aleš Meduna a Jan Karásek

Paměti města Kojetína přibližně z let 1880 - 1890
Napsal Jindřich Stav - rodák Kojetínský /1882-1963/ - výňatek
z dopisu jeho sestře Aloisii Trpíkové /1881-1961/
pokračování z minulého čísla:
Ulice z náměstí do ulice Židovské /Hasičské/ tvořily po pravé
straně domy po staviteli Kotoučkovi. Dům obrácený do náměstí
obýval lékař Dr. Černý. Sousedil s
tzv. Panským domem aneb Hrubou hospodou. V jeho dvoře byly
stáje, v nichž městem projíždějící
cirkusy ustájovaly své koně a někdy i slona. Při tom si vzpomínám,
že na náměstí se někdy objevili také
velbloudi se cvičenými opicemi.
Název velbloud byl ovšem tehdy v
Kojetíně a snad na Hané vůbec
pojmem neznámým. Velbloud na
Hané byl tehdy prostě „ščava“. Za
Hrubou hospodou byl dům Dudíkův a za ním holič Stošek. Starý
Jančíkův dům, kterým už začínala
Olomoucká ulice, koupil, zbořil a
znovu postavil bývalý ředitel chro-

pyňského cukrovaru Mazánek. Za
Mazánkovým domem následoval
dům regenschoriho a učitele zpěvu Jančíka. Dlouho se v Kojetíně
vyprávělo, jak při pohřebním průvodě, ubírajícím se přes náměstí
deštěm, starý Jančík, který se svými dcerami v průvodě zpíval, zpozoroval, že jedna z dcer má na
nohou nevhodnou obuv a změnil
si pro funus předepsaný text a
místo něho hlubokým hlasem zpíval:“Ty jedna potvoro, proč sis do
toho bláta brinalovy botky obula?“
Za Jančíkem byla Záložna. V témž
domě měla své místnosti také „Beseda“, která později se přestěhovala do domu Mazánkova.Pravý
roh Židovské a levý roh Olomoucké ulice tvořila kořalna Schillerova. Znal jsem všechny Schillerovy
syny a jeho dceru Giselu - pěkně
urostlou, krátkozrakou židovku, ale

po svém odchodu z Kojetína, jsem
se s nikým z nich v životě nesetkal. Proti Schillerovi byl dům, který už pravou stranou byl částí olomoucké brány s pekařstvím Tauferovým. Bydlela v něm také Vincentka, k níž jsme chodili do „léhry“. Upletl jsem u ní tatínkovi z
tlusté vlny ponožky, nevím, zda-li
je měl někdy na nohou. Tauferovým sousedem byl hodinář Sehnal,
jehož syn byl později kapelníkem
kojetínské muziky. Za Sehnalem
byl Rosenfeldův pivovar s hostincem, jehož nájemcem byl otec
mého spolužáka, později soudce,
Dra Chytila.
Starý, obtloustlý Rosenfeld měl
dva neustále v průjezdu se potulující buldogy a dvě tlusté dcery, obličeji těm buldokům dosti podobné. Tzv. „fortna“, ulička vedoucí
na Podvalí, měla po levé straně pivovar a po pravé, z náměstí až na
Podvalí dům, který patříval stařečkovu otci Jakubu Stavovi, bývalé-
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mu hospodářskému správci panského dvora „Obora“ po uhřičickým kopcem. Tento dům koupil,
vpředu zbořil a nový postavil nájemce Metternichova panství Dr.
Simon Rosenfeld.
S Rosenfeldem sousedil dům,
v němž měl obchod moukou Weisskopf a za ním byl dům kupce Trefila, známého často v řeči opakovaným „jako, jako“ a potom dům
mydláře Hauka, jehož hlavní živností bylo polní hospodářství a
pěstování dobytka. Nejvíce mléka
pro pekárnu odebíral tatínek od
Hauků. Nosily se od nich ve velkých hliněných nádobách - „látkách“ a stavěly se v kuchyni na stůl,
kde mléko žárlivě střežila na stůl
vyskočivší a k ná-dobám zalehnuvší
kočka, zvláště bíložlutě pruhovaný
kocour, jemuž maminka říkala
„rancl“. Ten ze stolu od mléka neskočil, dokud se maminka do kuchyně nevrátila a nedala mu kousek masa, které přinesla právě od
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řezníka k vaření. Hauk sousedil s
Bradnou, který měl v té době „nejvznešenější“ restauraci s vinárnou.
K Bradnům jsem někdy chodíval
do kuchyně mamince pro olivový
olej na salát. Vedle Bradnova domu
bylo kupectví Sahánkovo (Sahánek
byl krátký čas také starostou města). V jeho domě, jistě to však nevím, nebylo-li to již v domě Dra.
Skládala, byl obchod Regnerův
(plátno, šátky a pod.) V přízemí
Skládalova domu bylo papírnictví
Zelinkovo, advokátní kancelář a
malý krámek s pečivem. V jednopatrové části, obývané Dr. Skládalem, byl v přízemí holič Odložil a
ten již sousedil se školou, v němž
jsem za učitelování učitele Venclíka absolvoval první třídu obecné
školy. Za školou směrem ke kostelu byl kupec Vláčilík, u něhož jsem
v pátek kupovával švestková povidla na koláče, za ním byl klempíř
Grydil, jehož manželka byla švadlena, šikmo naproti měla obchod
školními potřebami Šálová a roh
Růžové ulice tvořila pošta. Poštmistr Zaoral měl syna Rudolfa a dvě
dcery, z nichž mladší se jmenovala
Milada. Obě žijí v Brně, kde jsem
je za mé návštěvy potkal v České
ulici. V domě pošty byla také hospoda, kterou provozoval Vinklárčík, jemuž se v kojetínském jazyce
všeobecně říkalo Vingláček, takže
málokdo věděl, jak se vlastně jmenuje.

Kojetínské náměstí v roce 1913

Na druhém rohu Růžové ulice
byla fara, z jejíhož osazenstva si
dobře pamatuje na kaplana Tománka, pozdějšího faráře v Němčicích, hlavně proto, že jsem s ním
měl jednou jako čtyřletý kluk ve
Včelíně komický konflikt. Jak se
snad ještě pamatuješ, byl jsem jako
zcela malý kluk kuřákem. Do dneška si to nedovedu vysvětlit, co jsem
to měl tehdy za chutě. Když přišel
k nám do obchodu nějaký strejda s
fajfkou v ústech, hned jsem tahal
maminku za sukni a žádal, aby mně
ten strýc svoji dýmku půjčil. Jednu
jsme byli na výletě s tatínkem ve
Včelíně. Od někoho jsem tam sehnal kus kubovky a statečně pokuřoval. Náhodou k tomu přišel kaplan Tománek a vzal mně zapálený
doutník se slovy:“Ale bože, vždyť
se ta cigára pro tebe nehodí, pojď,
já ti koupím lepší.“ A koupil mně
malou cigárku čokoládovou. Vzal
jsem ji do úst, ale hned jsem ji zahodil se slovy: „Bakané Tománku,
dyť tá tvoje cigára nekouří“ a rozbrečel jsem se“.
Tož takto jsem obešel celé kojetínské náměstí a přilehlé jeho části
a shledávám, že jsem jeho vzhled i
obyvatele z doby okolo roku 188690 podržel celkem spolehlivě v
paměti. Stejně dobře si pamatuji i
na několik typických figurek, např.
na Izina, který nosíval z nádraží
zavazadla, na strážce kojetínské
bezpečnosti Kačírka, Macenaura a

Kotka, Strasličku, Langrovu matku, starou „Srólku“, babku téměř
stoletou, ale ještě čilou, která nás
kluky honila, nikdy však nedohonila, když jsme na ni pokřikovali:
„Srólko, Srólko“ domnívajíce se,
že toto názvisko má původ v diskrétním lidském úkonu a až po letech jsme s dověděli, že to jméno
má po svém muži, který se jmenoval /hebrejsky/ Srul Langer.
Jako se neříkalo např. ženě Pospíšilově Pospíšilová, nýbrž Pospíšilka, byla manželka Srula Langra
Srulka, v místním nářečí ovšem
„Srólka“. Pamatuji se na starého
Berckého, který chodil s dřevěným
kozlíkem a obloukovou pilou po
domech řezat dřevěná polena, na
vysloužilce z války s Itálií Kučeru,
který chodil tatínkovi s preclíky, na
Sahánka „cagu“ a jiné. Vidím jasně před sebou starého, vysokého
žida Hausnera, který k tatínkovi
často chodíval „na kus řeči“ i paní
starou Mazalovou, tatínkovu spolužačku, která s ním vzpomínala u
nás v obchodě na jejich mládí a
staré časy.
Všechno, co Ti dnes píši, jsou
pro každého jiného praobyčejné
plkačky, pro mne a předpokládám, že i pro Tebe, jsou to vzpomínky, které nám ve stáří přibližují naše dětství a mládí a věřím, že
nás zamyšlení nad různými drobnostmi z dávných dob v šedi běžných dnů, alespoň trochu rozptýlí

a zabaví.
Odvykl jsem si nadobro psát
pomalu a nejsem si proto jist, zdali je moje uspěchané písmo pro
Tebe dost čitelné, doufám však, že
se Ti podaří i nějaké to zpotvořeným rukopisem postižené slovo
rozluštit, nebo si je z celkového
textu domyslet.
Jako všude napadlo nám v
Praze po dlouhých týdnech ošklivých mlh ze zatažené oblohy tolik
sněhu, že jej ani početně velmi silnými pracovními četami, motorovými pluhy a jiným, město čistícími
stroji nestačí odklízet, takže tu vázne jak automobilová doprava, tak
provoz tramwajové dopravy. Četné linky elektrické dopravy každodenně na několik hodin vysazují. Na
pohled je ovšem dnešní bílá Praha
s ojínělými parky a spletí elektrického vedení, jehož drátoví se jíním
proměnilo v tlustá lana, velmi krásná, ale při mrazech až 20ti stupňových zatraceně studená.
Až dosud jsem unikl jakémukoliv nachlazení i chřipce, která tu
v době procházejících dešťů a mlh
zle řádila a jsem stále ještě pohromadě, tak, jak to můj věk ještě připouští. Doufám, že se i Tobě jakž
takž zdravotně ještě daří a že se
těšíš na jarní slunko a brzké oživení odpočívající přírody.
Srdečně Tě pozdravuje a líbá
Jindřich

Budova Okresního domu v Kojetíně v roce 1920

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
UPOZORŇUJE RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM UMÍSTIT DÍTĚ
DO MŠ KOJETÍN OD ZÁŘÍ 2000,
ŽE VE DNECH 10. - 14. DUBNA 2000 V DOBĚ OD 10.00 DO 16.00 HODIN
PROBĚHNE NA MŠ V HANUSÍKOVĚ ULICI V KOJETÍNĚ
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
HLÁSTE SE V UVEDENÝ TERMÍN NA MŠ - HANUSÍKOVA ULICE KOJETÍN. DĚKUJEME.
Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ Kojetín
-6-
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Základní škola nám. Míru informuje...
Den otevřených dveří na ZŠ Kojetín, nám. Míru
Dne 13. ledna 2000 proběhl
na naší škole již tradiční Den otevřených dveří, který si za posledních pár let získal oblibu zvláště u
rodičů našich žáků. Od 8.00 do
17.00 hodin měli všichni možnost
navštívit výuku ve třídách, prohlédnout si odborné učebny i ostatní
prostory naší školy.
Ve velkém počtu se jako obvykle přišli podívat na své ratolesti
především rodiče našich mladších
žáků. Také několik budoucích prvňáčků v doprovodu rodičů si přišlo vyzkoušet naše nové barevné
lavice a nás velmi těší, že mnozí
už v nich chtěli zůstat. Ostatní předškoláci přišli v doprovodu svých
učitelek z MŠ.

Nejvíce zájmu upoutala však
naše nová učebna informatiky,
vybudovaná za účinné pomoci
Městského úřadu Kojetín, která
slouží v této podobě od listopadu
1999. Za tuto dobu „využilo“ služeb celkem 1312 žáků školy, ať již
v ranních hodinách (v herně) nebo
během vyučování a zájmové činnosti kroužku MěDDM Kojetín.
Pozornosti také neunikla ani
učebna hudební a dramatické výchovy pro I. stupeň, cvičná kuchyňka a vlastně všechny třídy, na
jejichž vzhledu se podílejí sami žáci.
Děkujeme všem za návštěvu a
věříme, že tato tradice prospěje
vzájemné spolupráci.
Mgr. Jolana Pavlíčková

Zápis dětí do 1. tříd
Ve dnech 27. a 28. ledna
2000 se uskutečnil na ZŠ nám.
Míru zápis do 1. tříd. Probíhal v 1.
poschodí, ve dvou prvních třídách.
Děti si vybraly lavici a nakreslily
obrázek na volné téma jako opravdoví školáci. Za doprovodu rodičů
přešly s obrázkem do druhé místnosti, kde se jim jednotlivě věnovaly paní učitelky. Děti velmi pěkně poznávaly barvy, tvary, domácí zvířátka , pohádky. Na závěr
měly připravenou básničku nebo
písničku. Je dobře, že vady řeči řeší
u svých dětí rodiče již v předškolním věku návštěvou odborných

logopedů. Za velmi dobrou přípravu dětí patří dík rodičům i pedagogům v mateřské škole.
Dárečky v rukou dětí byly od
budoucích spolužáků - žáků 1. - 9.
ročníků.
Celkem přišlo do naší školy 59
dětí, a to 35 chlapců a 24 dívek. Z
toho bylo zařazeno do 1. třídy 44
dětí / 26 chlapců a 18 dívek/.
Rodiče patnácti dětí požádali o
odklad školní docházky.
Těšíme se na Vás, budoucí prvňáčci, u slavnostního zahájení školního roku 2000-2001.
Mgr. B. Mračková

Chválíme nejlepší žáky ze ZŠ nám. Míru
V pololetí každého školního roku provádíme na naší škole vyhodnocování nejlepších žáků v jednotlivých třídách.
Ve školním roce 1999 - 2000 patří tato pochvala žákům:
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3: B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A

8. B

9. A

9. B

Leflerová Kristýna, Trchalíková Nikola, Hudec Tomáš, Matulík Tomáš
Benešovský Lukáš, Kolek Dalimil, Alexová Michaela,
Holý Petr, Šestořád Tomáš, Minaříková Ladislava, Poláková Barbora,
Řezáčová Klára
Zatloukal Radek, Psotková Monika, Kantor Tomáš, Raclavský Marek,
Vymětalová Kateřina, Hanák Rostislav
Trchlíková Petra, Tejchmanová Michaela, Křeháčková Lenka, Lorenc
Jakub, Pavlíček Michal, Mračková Kateřina
Gorčíková Martina, Hálková Adéla, Svobodová Veronika, Brabanec Tomáš, Kořínková Iveta
Javůrková Nikola, Kapoun Tomáš, Panáková Tereza, Kramář Jan, Opluštil
Petr
Šírek Jakub, Coufalová Sabina, Blablová Veronika, Pospíšilová Petra,
Šindelková Martina
Krčmařová Klára, Ivanová Veronika, Stachová Eva, Hanák František
Janečková Lucie, Frýbortová Magdaléna, Kořínková Denisa, Kozárková
Vendula, Lasovská Markéta, Voždová Markéta
Vašíček Ondřej, Motalová Petra, Vožda Martin, Šťastníková Blanka
Hromada Tomáš, Panáček Radek, Lasovský Michal,Toráč Robin
Glacnerová Petra, Kršňáková Hana
Dostálová Helena, Pilná Jana
Vymětalová Eva, Němčáková Barbora, Slatinová Kateřina, Kalabus
Pavel
Galetková Hana, Galetková Petra, Řezníčková
Vlasta, Lalošáková
Aneta, Minaříková Pavla
Křepelka Petr, Horák
Tomáš, Varmuža Vladimír,Javůrková Petra,
Válek Petr
Herodek Jiří, Stojaník
Dalibor, Hruda Tomáš,
Vítek Pavel, Rozkošný
Petr, Buriánek Hynek

Blahopřejeme a přejeme všem
našim žákům mnoho zdaru v
učení do konce školního roku.
Mgr. Alena Veselá

Učebna výpočetní techniky na ZŠ nám. Míru Kojetín

Pohled na prvňáčky v lavicích

Lyžařský výcvik
ZŠ nám. Míru uspořádala v týdnu 22. 1. - 28. 1. 2000 tradiční lyžařský výcvikový kurz, který proběhl
na RS Kokory v Kunčicích u St.
Města pod Sněžníkem. Přestože
zrovna probíhalo chřipkové období,
tak se kurzu zúčastnilo 32 žáků naší
školy.
Letos nám počasí opravdu přálo. Už cestou jsme viděli, že o sníh
na horách nebude nouze. Náš autobus se statečně prokousával horskými silničkami ukrytými v hlubokých
valech odhrnutého a nafoukaného
sněhu. Po necelém čtyřhodinovém
boji se zasněženou a místy zledovatělou vozovkou jsme dorazili tam, kde
cesta téměř končila, do Kunčic.
V sobotu jsme lyžaře rozdělili
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podle výkonnosti do tří družstev a v
neděli již probíhal výcvik. Sněhové
podmínky byly na výuku opravdu
optimální. První tři noci nám napadlo
dvacet centimetrů prašanu. Pokud
někdo „náhodou“ při výcviku upadl,
musel si připadat jako v peřinách.
Nikdo se nezranil a všechny jsme v
pořádku dovezli domů. Děti byly letos pohybově velmi nadané a tak
jsme je, až na výjimky, měli v prvních dvou družstvech, která jezdila
na vlecích. Nakonec jízdu na vleku
zvládli úplně všichni.
Podařilo se vytvořit perfektní
kolektiv, který zvládl základní techniky lyžování, dokázal si vytvořit večerní programy na chatě a vydržel
týden bez televize. -PR-
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Základní škola Svatopluka Čecha informuje...
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA SE ZAPOJUJE
DO CELOSTÁTNÍHO PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA
Základní škola Kojetín, ul. Sv.
Čecha, vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola.
Kromě tohoto vzdělávacího
programu se škola hlásí k programu Zdravá škola.
Na škole vznikl projekt, který
byl zaslán k posouzení Státnímu
zdravotnímu ústavu.
Program Zdravé školy je
schválen MŠMT jako možnost
alternativního programu na školách.
Žáci , rodiče a učitelé si mohli
na nástěnkách obou budov školy přečíst, co je hlavním posláním.
Tímto krátkým příspěvkem
bychom chtěli veřejnost v kostce seznámit, jaké možnosti projekt dává. Zájemcům o naši práci dáme projekt k nahlédnutí.Pokud škola projde konkurzním řízením, bude moci projekt
oficiálně realizovat.
O co nám jde?
Snaha o všestranný rozvoj dětí
a uspokojování všech jejich potřeb nás vedlo k vytvoření projektu Škola podporující zdraví a
realizaci Zdravé školy.Už v loňském školním roce byli zaměst-

nanci školy seznámeni se zásadami Zdravé školy a možnostmi
uplatňování všech jejích principů ve škole Shodli jsme se na
tom, že učitelé mnohé prvky ve
vyučování a výchově uplatňují a
většina z nich je ochotna dále
svou práci v tomto duchu rozvíjet a zkvalitňovat.
Rozhodli jsme se proto, že začneme v tomto školním roce
nenásilně uplatňovat i další a pro
nás nové principy Zdravé školy.
v prvních ročnících. Současně
ale další vyučující budou do své
práce zařazovat nové, dosud nevyzkoušené metody a formy práce, respektující zdravý a všestranný rozvoj každého žáka.
Naším cílem je v průběhu let
2000-2004 realizovat zásady
projektu Škola podporující zdraví ve všech ročnících.
Jde nám zejména o respektování individuálních potřeb každého žáka a prostřednictvím vytvoření osobního vztahu ke každému jedinci vychovávat harmonicky všestranně rozvinutou a
odpovědnou osobnost. Chtěli
bychom zbavit naši školu a naše
žáky stresu

a strachu např. i tím, že u nás
bude mít každý žák možnost volit vlastní tempo práce,měnit zátěž a režim práce ( týká se nejen
dětí s vývoj. poruchami učení či
chování, ale i žáků pomalejších,
méně pohotových či těch, kteří

se dříve unaví ). Myslíme si, že
teprve při důsledném uplatnění
zásad otevřeného partnerství,
dobrých vztahů mezi učiteli a
žáky, učiteli a rodiči, můžeme
žáky vychovávat k vlastnostem
jako je úcta, důvěra, snášenlivost, uznání či účast.

Učebna výpočetní techniky na ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín

Zveme Vás k nám do školy
Přestože se neustále potýkáme s nedostatkem učeben, začali
jsme letos přebudovávat a zlepšovat dosavadní třídy. Už dva roky
využívají žácí sice malou, ale vkusně a účelně vybavenou učebnu
pro výuku německého jazyka, rozhodli jsme se , že i pro některé
další předměty vybudujeme odborné učebny, i když to bude v
kmenových třídách.
Na konci roku 1999 byla vybudována moderní učebna výpočetní techniky, která bude postupně
využívána nejen v předmětu výpočetní technika. Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami
učení máme již zakoupený program, chystáme se koupit program pro výuku německého jazyka, hodiny budou určitě pestřejší,
jsme však při našich záměrech
omezeni financemi, a proto nákupy musí být realizovány postupně.
Využívána je už učebna přírodopisu, která je poměrně dobře vy-

bavena pomůckami, hodiny se
pro žáky staly zajímavější, pomůcky jsou po ruce, dostupné a více
se využívají.
Nyní jsme se pustili do učebny
dějepisu a společenských věd.
Učebna je vybavena televizí a videem pro promítání výukových
programů, které jsou velmi kvalitně udělány. Učebna bude vybavena potřebnými mapami, názornými obrazy z dějin stavitelství a
kultury,dějepisnou knihovničkou,
atlasy. Plánujeme vybudování
učebny anglického jazyka a zeměpisu na patřičné úrovni.
Úplně nová učebna vzniká v bývalém školním bytě, tato třída
bude zatím třídou kmenovou
v budoucnu třídou pro výuku výtvarné výchovy a pro práci v
kroužku.
I když máme omezené prostorové možnosti, je naší snahou co
nejlépe modernizovat výuku, připravit žákům a učitelům dobré
pracovní podmínky.

Den otevřených dveří na ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín

Akce školy, na které Vás zveme
V březnu dětský karneval, který pořádá SRPŠ, 21.3. uvítáme
jaro,
v dubnu - týden zdraví,
v květnu - 2. ročník turnaje ve vybíjené dívek o pohár starosty
města Kojetína, galerie na plotě,prodej školních
potřeb pro příští školní rok za velmi příznivé ceny,
v červnu - olympijský den.
Děkujeme
SRPŠ za spolufinancování některých akcí pro žáky, za dárky k zápisu Papíru plus Přerov, za míče a další výpomoc škole
panu Uhýrkovi.
Foto: M. Novotný
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Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy
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Představujeme Svaz chovatelů a příznivců moravského polokrevného koně
Dne 13. února 2000 proběhla v Uhřičicích výroční členská schůze
Svazu chovatelů a příznivců moravského polokrevného koně. Kromě členů se schůze zúčastnili zástupci Asociace chovatelů České
republiky a sousedních svazů. Mimo jiné byly na schůzi projedná-

ny výsledky chovatelské a sportovní práce svazu, které byly ohodnoceny velmi kladně a pozitivně.
Na schůzi byl také projednán přehled plánovaných akcí v roce
2000, na které Vás srdečně zveme:
Březen 2000
16. dubna 2000
29. dubna 2000
30. dubna 2000
1. května 2000
5. - 6. července 2000
20. července 2000
26. července 2000
20. srpna 2000
2. a 3. září 2000
8. - 10. září 2000
16. září 2000

Naši nejmladší v akci-chlapci Dostálovi

17. září 2000

Kojetínští členové Svazu chovatelů a
příznivců polokrevného koně se zúčastní všech zmíněných akcí a všichni

24. září 2000

věříme, že se budou prezentovat s nejlepšími výsledky ke spokojenosti všech.
Ing. Čeněk Krybus

Společenský večírek
Uhřičice
Chovatelská beseda
Uhřičice
Zkoušky zákl. výcviku jezdců
Skaštice
Zápis klisen do PK ČT
Skaštice
Jezdecké závody
Skaštice
Výstava koní Moravy a Slezska
Výstaviště Přerov
Chovatelská beseda
Uhřičice
Moravskoslezské finále
Tlumačov
Přehlídy tříletých klisen
Kojetínské hody
Kojetín
jezdecké a kočárové ukázky
Jezdecké závody
Skaštice
Mezinárodní výstava koní
Pardubice
a hospodářských zvířat
Výkonnostní zkoušky
Skaštice
tříletých klisen pod sedlem a v zápřeži
Svod koní členů SCHPMT
Skaštice
se zápisem vybraných klisen
do PK MT
Jezdecká akademie
Přerov

Ptactvo Kojetínska - vodní ptáci
Mezi takzvané „vodní ptáky“ řadíme velkou část ptáků,
kteří jsou svým způsobem života nutně vázáni na hladiny
vod, ať už stojatých nebo tekoucích. Tito živočichové jsou
potravními zdroji i způsobem
hnízdění zcela závislí na vodních plochách. V tomto článku přinášíme informace o první části druhů této skupiny,
tedy o potápkách, veslonohých a brodivých.
Z pěti druhů potápek, vyskytujících se na území naší
republiky byly na Kojetínsku
zjištěny 4 druhy, z toho 2 druhy hnízdící. Přímo na území
našeho města hnízdí potápka
roháč, která osidluje rybník Na
Hrázi v počtu 2-3 párů. Je to
elegantní pták, který obratně
loví ryby pod vodní hladinou
a hnízda staví z nakupeného
rostlinného materiálu těsně
nad vodní hladinou. Dalším
hnízdícím druhem potápek je
potápka malá, pro kterou je
rybník Na Hrázi jedním z nejvýznamnějších hnízdišť a je i
významnou předodletovou zastávkou pro ptáky ze severních
oblastí. Na podzimním tahu,

hlavně v září, se zde shromažďuje až 60 těchto drobných
vodních ptáků před odletem
na jih a hnízdí zde nedaleko
břehů rybníka kolem 5 párů
tohoto druhu. Tato potápka je
velmi nenáročná na velikost
vodní plochy, proto hnízdí i na
malých vodních plochách,
např. na odkalovacích nádržích cukrovaru a na malých
rybníčcích v okolí města. Další dva druhy potápek se vyskytují pouze na průtahu, jedná
se o potápku černokrkou, která má pravidelné hnízdiště na
rybnících u Tovačova a u
Chropyně a o potápku rudokrkou, která hnízdí v severnějších oblastech Evropy a občas
se zastaví na svém tahu na
cukrovarských nádržích u Kojetína.
Další skupinou vodních
ptáků vyskytujících se i v okolí
našeho města jsou veslonozí.
Jediným představitelem této
skupiny na Kojetínsku je kormorán velký. Tento černý pták
velikosti husy byl u nás téměř
vyhuben. Po zavedení přísné
ochrany v severských zemích,
se začal od 80. let opět rozši-

řovat a dnes pravidelně hnízdí
v početných koloniích na jižní
Moravě a v jižních Čechách.
Na kojetínsku dnes pravidelně
protahuje v jerním období a na
podzim a v posledních letech
také zimuje na řece Moravě v
úseku mezi Kroměříží a Tovačovem. Kormorán je vysloveně rybožravým ptákem a za
den spotřebuje téměř íží a
kg ryb. Proto z něj naši rybáři
nemají velkou radost, zvláště
pak, když se jich na chovných
rybnících často nashromáždí
až několik set, což známe hlavně z tovačovských rybníků.
Zdejší rybáři si však i přes tak-
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to velký počet kormoránů nestěžují na velké ztráty a vykazují bohatý úlovek. Je tedy
otázkou, do jaké míry tito přirození konzumenti ryb, kteří
jsou součástí naší krajiny narušují počet rybí osádky ve
vodách, nebo je příčinou úbytku ryb spíše necitlivé zasahování člověka do čistoty vod.
Brodiví ptáci představují
další skupinu řazenou mezi tzv.
„vodní ptáky“. Patří mezi ně
čápi, volavky, bukači a kvakoši. Mezi veřejností je nejznámějším druhem čáp bílý, symbol příchodu jara i nového života. Je dobře, že na Kojetín-

Potápka černokrká s mládětem na Chropyňském rybníku.
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sku tito ptáci hnízdí již desítky
let. Známé hnízdo čápů bylo
řadu let v Zahradní ulici v zahradě pana Tvrdého, poté
čápi hnízdili na vlhkých loukách u silnice do Chropyně a
v posledních třech letech založili hnízdo na komíně kotelny v Nové ulici. Na tomto hnízdě se však čápům dosud nepodařilo vyvést mladé, snad
proto, že hnízdili nedospělí
ptáci a nebo zatím neměli štěstí. Snad se dočkáme v příštích
letech. Hlavně na podzim se
mladí čápi shromažďují ve velkých hejnech na polích a loví
především hraboše - zásobu
energie před dalekou cestou
do Afriky.

Tvarem těla se čápovi podobá volavka popelavá, která
hnízdí v početné kolonii v lese
Zástudánčí, poblíž soutoku
Moravy a Bečvy. Při svých
potulkách za potravou se tito
ptáci často objevují na rybnících u Kojetína, kde loví svou
hlavní potravu - malé rybky,
nebo na polích, kde číhají na
hraboše, které dokážou svým
ostrým zobákem harpunovat
stejně jako ryby.
Z dalších druhů brodivých
ptáků se na Kojetínsku jen
vzácně objeví také další volavkovití ptáci : volavka bílá a
červená nebo kvakoš a bukáček. Ti sem zaletí ze svých
hnízdišť v jižních oblastech

Čápi na loukách u Kojetína

našeho státu, případně až z jižní Evropy.
Všichni příslušníci této části
tzv. vodních ptáků jsou ohroženou skupinou živočichů,

především díky své potravní
vazbě na vody, jejichž znečišťováním nejvíce trpí.
Ing. Jiří Šírek

Představujeme kojetínské podnikatele
Jiří Kotouč
Přerovská 561,
752 01 Kojetín

Jsme specialisté na opravy automatických převodovek amerických,
japonských a evropských výrobců.

Prodej náhradních dílů
tel./fax: 0641/76 40 86
Ing. Zítka P.
tel:0641/761104
Dudíkova 956 mobil:0603422181
752 01 Kojetín

ELPROJEKT KOJETÍN
IČO:42963800

Zajišťujeme projekci el. napájení
objektů, elektroinstalace, přeložky el. vedení, rozvoden,návrhy
osvětlení, ovládání technol. zařízení kotelen....
Z realizovaných akcí připomínáme:

* elektroinstalace plynových kotelen SOU stav. v Kojetíně
* rekonstrukci motorické elektroinstalace kotelny pro Seliko
Kojetín
* pro EGPA Přerov rekonstrukci
trafostanice a rozvodny 22 kV
pro Pivovar Přerov

Autorizovaný stavitel

OTA
IZSO

IČO: 68328818
Tržní náměstí 63
752 01 Kojetín

1. Zprac. projekt. dokum. (dílčí části)
2. Vedení staveb, stav. a tech. dozor
3.Zastup. stavebníka ve stav. řízení

SMETANA RUDOLF ml.
Uhřičice č. 205
tel. 0641/763 835
mobil:0604/836 779
Provádíme práce: zednické
- rekonstrukce bytů, byt. jader,
výměna oken, stavba domů na
klíč,pokládání zámk. dlažby...
obkladačské sádrokartonářské

Z
Z
E
E
D
D
N
N
II
C
C
T
T
V
V
ÍÍ

KREJSA BOHUMIL
Popůvky 63, 752 01 Kojetín
IČO: 66707226
Doprava kusových zásilek
-Avie skříň

AUTODOPRAVA
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VODA-TOPENÍ-PLYN
J.Pecha
Olomoucká 1318
752 01 Kojetín

A.Kobak
Lobodice 142
Tovačov 751 01

INSTALATÉRSKÁ FIRMA
montáž rozvodů teplé a studené
vody, vnitřní a venkovní
kanalizace, topení
a opravy, montáž plynu
tel:0641/763006, 0602 541052

Jiří Pěcha
IČO:63704994
Družstevní 1302
752 01 Kojetín

ELSEP
elektromontážní práce,
prodej materiálu elektro,montáž
zabezpečovacích zařízení budov,
revize elektro, stolařské, stavební
a obkladačské práce,
práce vodo-topo-plyn

PETR ŘEZÁČ
Provede veškeré malířské
a natěračské práce
Sladovní 339
752 01 Kojetín

IČO: 42962765
Mobil: 0604/733 135

MALÍŘ-NATĚRAČ

Kojetínský zpravodaj
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Očisti tělo - očistíš duši
To je heslem lunárního kalendáře na rok 2000. Bude dobrým mottem našich letošních
jarních kurzů jógových rehabilitačních aktivit. Začneme v úterý dne 7. 3. t.r. v 16,30 hod.
a v 18,00 hod., tedy ve dvou
odděleních, jak jsme již po léta
zvyklí. Zase v útulném přísálí
prvního poschodí kojetínské
sokolovny. Zaměříme se na
osvědčené techniky a praktiky
vnějšího i vnitřního očišťování.
Je toho potřeba jako soli. Podívejme se trochu kolem sebe:
nepořádek v rodinách i na ulici.
V parcích odpadky z papíru, textilu a umělých hmot. V Kojetínském zpravodaji č. 2/2000 připomíná čtenářům oblíbený dopisovatel „řez.“ článkem „Ochrana životního prostředí“, značnou
nečistotu města, hlavně v parcích
zaviněnou trestuhodnou lhostejností, či dokonce zlomyslností
některých občanů.
Víme, že člověk, který má chaos a zmatek v sobě a špínu v
srdci, nemá nejmenší důvod přispívat k pořádku a čistotě svého životního prostředí. Před týdnem sbíral jeden důchodce v
Husových sadech odhozené
papírky, igelitové pytlíky a krabičky od cigaret. „Nemůžu se na

to dívat, dělá mi to zle. My jsme
byli doma vedeni k pořádku,“
vysvětloval mně své počínání.
Člověk, který se věnuje jógové
disciplině, harmonizuje buňky
svého těla a to má kladný vliv
na harmonii v jeho nitru. Takový člověk není schopen žít v
nečistotě. Ani ji neumí dělat.
Naše prostředí, v němž žijeme,
včetně našich domovů, je obrazem našeho nitra. Kde je pusto, prázdno, neláska a nesoulad, tam není nikomu dobře. Ani
dětem, ani mládeži, ani dospělým. Východisko se hledá v partách schopných všeho, v alkoholu, v drogách. To všichni nás
nutí hledat východisko z této nedobré situace a každý musíme
začít sám u sebe.
Dnes se lidé i u nás hodně obracejí o pomoc k očistným praktikám nepřeberného, dobře vyzkoušeného, arsenálu jógových
cvičení. Takový pozdrav slunci
má ku př. 21 zdravotních dopadů. Pročistí a prozáří v několika
minutách celý organizmus včetně našeho duševna. Velmi užitečná, přitom velmi lehká je
pozice „kobry“. V lehu na břiše
zlehka nadzvedneme, s pomocí
rukou opřeni o dlaně, horní část
těla. /viz fotografie/. Je to také

jeden z nejlepších cviků pro
ženy. Může se dělat i po jídle.
Uvolňuje, zpružňuje a uzdravuje celou páteř. To je záruka zdraví, vitality a mládí. Rozšiřuje a
zkrásňuje hrudník. Stimuluje životně důležité orgány: ledviny,
játra, žlučník, slezinu, slinivku,
žaludek. Zlepšuje produkci adrenalinu a kortizonu v nadledvinkách. Pomáhá při zácpě a zažívacích potížích. Normalizuje činnost štítné žlázy - žlázy osudové. Zmírňuje ischiatické bolesti.
Reguluje poruchy menstruace.
Kobra dobře působí i na pohlavní orgány. Zeštíhluje v oblasti
pasu, odstraňuje kyfózu. Posiluje a prokrvuje zádové svalstvo

a zahřívá celé tělo. K tomu ke
všemu pomáhá odstraňovat
pocity nejistoty a méněcennosti. Odměňuje nás pocity harmonie a štěstí.
Je to až neuvěřitelné. Jeden jediný jednoduchý cvik na pár vteřin denně a takový z něho veliký užitek. A když uvážíme, že
takových cviků jsou stovky /dle
východních tradic přesně 72
000/, může se z toho jednomu
i zatočit hlava. V našich kurzech
pečlivě dbáme na to, aby se nám
hlava nezatočila.
Neváhejte a přijďte to zkusit.
Dejte se s námi do toho. Uvidíte. A uslyšíte. I zakusíte...
-doma-

Z jógového dovádění - nácvik kobry

8. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ KOJETÍN 2000
Ve dnech 23. - 26. března 2000 se v sále Sokolovny v Kojetíně
uskuteční již 8. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů KOJETÍN 2000, jejímž vyhlašovatelem je OkÚ - referát kultury Přerov, Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně.
Vítěz přehlídky postoupí na Národní přehlídku do Třebíče, která
je posledním stupínkem před možností představit svůj soubor v Hronově. To se podařilo v roce 1999 Divadelnímu souboru Domu kultury Kroměříž, který zvítězil nejen na přehlídce v Kojetíně, ale také
na Národní přehlídce v Třebíči a tak se v měsíci září představil s
muzikálem „JEPTIŠKY“ na „JIRÁSKOVĚ HRONOVĚ“.
Pro letošní ročník přehlídky nastudoval tento soubor muzikál L.
Hugese, J. Šlitra a J. Suchého: „JESSE SIMPLE SE ŽENÍ“. Divadlo DOSTAVNÍK z Přerova se představí divákům v inscenaci J.
Kainara a I. Němečka: „PERLY HODŽI NASREDINA“.
Poprvé v Kojetíně vystoupí OŘECHOVSKÉ DIVADLO z Ořechova u Brna, vítěz mnoha krajových přehlídek a to s inscenací
„STRAKONICKÝ DUDÁK“ v úpravě Vlastimila Pešky a také Divadelní soubor T. Miličky a SLD z Uherského Brodu s inscenací bratří
Čapků „ZE ŽIVOTA HMYZU“.
Program letošní divadelní přehlídky je pro diváka velmi zajímavý a lákavý. Samozřejmě nás, pořadatele, velmi těší, že zájem o
vystoupení na přehlídce v Kojetíně roste. Ve snaze uspokojit co
nejvíce zájemců o soutěžní klání v oboru amatérského divadla byl
program přehlídky rozšířen a první představení (nesoutěžní) mohou
diváci vidět již ve středu večer 22.března 2000, a to vystoupení

domácího souboru Hanácká scéna při MěKS Kojetín. Členové tohoto souboru pod režií Jolany Šťastníkové letos nastudovali detektivní hru „VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ“ z autorské dílny Smoljak/Svěrák.
Programová rada dala při výběru přednost souborům z regionu
Haná a na 8. ročníku přehlídky vystoupí celkem 10 divadelních
souborů, které jsou zárukou velmi dobré umělecké úrovně.
Slavnostní zahájení se uskuteční v sále Sokolovny v pátek 24. března. 2000 v 16 hodin a po něm bude bezprostředně následovat
divadelní představení autorů Osvobozeného divadla Voskovce +
Wericha „KAT A BLÁZEN“ v podání studentů Gymnázia Kojetín.

Program přehlídky:
Hlaváček, Hlavsa a spol:
„VRAŽDA V SALÓNNÍM
COUPÉ“
detektivní hra podle J. Cimrmana
J. Lada, J. Javorek:
Divadlo OPONA
23. března 2000
„O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
Zlín
- 8.30 hod. a 10.30
MÁNĚ“
hod.
klasická pohádka pro děti
I. Vyskočil, J. Suchý:
23. března 2000
Divadlo 6. května
„FAUST, MARKÉTA,
- 20.00 hod.
Holešov
SLUŽKA A JÁ“
divadelní moralita se zpěvy
22. března 2000
- 20.00 hod.
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24. března 2000
- 16.00 hod.

Hanácká scéna
při MěKS Kojetín

24. března 2000
- 16.30 hod.

Divadelní soubor
Gymnázia Kojetín

24. března 2000
- 20.00 hod.

DOSTAVNÍK
PŘEROV

25. března 2000
- 10.00 hod.
25. března 2000
- 16.00 hod.
25. března 2000
- 20.00 hod.
26. března 2000
- 10.00 hod.
26. března 2000
- 14.00 hod.
26. března 2000
- 18.00 hod.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
8.ročníku Přehlídky amatérských divadelních souborů
KOJETÍN 2000
J. Werich, J. Voskovec:
„KAT A BLÁZEN“
divadelní hra
J. Kainar, I. Němeček:
„PERLY HODŽI NASREDINA“

hudební komedie
Thomas Bernhard:
„RITTER, DENE, VOSS“
drama
Ořechovské divadlo
J. K. Tyl:
Ořechov u Brna
„STRAKONICKÝ DUDÁK“
národní báchorka
Div .soubor
L. Huges, J. Suchý, J. Šlitr:
Domu kultury Kroměříž „JESSE SIMPLE SE ŽENÍ“
hudební komedie
DS T. Miličky
Bří. Čapkové:
a SLD
„ZE ŽIVOTA HMYZU“
Uherský Brod
komedie pro lid
Divadlo
Albert R. Gurney:
„Nad kinem“
„SYLVIE“
Horní Moštěnice
romantická psí komedie
SLAV. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZU 8.ročníku Přehlídky
amatérských divadelních souborů KOJETÍN 2000
DS Malá scéna
ZUŠ Zlín

Pohádka o statečné princezně Máně

Ze života hmyzu v podání DS T.
Miličky Uherký Brod

Přijďte, rádi vás v sále Sokolovny Kojetín uvítáme a věřte, nebudete litovat.
Mgr. Miroslava Ernstová
ředitelka MěKS Kojetín

TVŮRČÍ SKUPINA PŘI MěKS V KOJETÍNĚ

VÁS SRDEČNĚ ZVE DO KOSTELCE NA HANÉ
NA VÝSTAVU OBRAZŮ, FOTOGRAFIÍ A PLASTIK

VÝSTAVA POTRVÁ DO 10. BŘEZNA 2000
JE OTEVŘENA PO - PÁ 8,00 - 11,30 13,00 - 15,30 HOD.
NA MĚSTSKÉM KULTURNÍM STŘEDISKU V KOSTELCI NA HANÉ
SKUPINA SIGNÁL 64 VZNIKLA V ROCE 1964, SDRUŽUJE ZÁJEMCE O VÝTVARNÉ UMĚNÍ, FILM A FOTOGRAFII.
ZA 35 LET SVÉ ČINNOSTI POD VEDENÍM SVATOPLUKA SPÁČILA USPOŘÁDALA 42 ČLENSKÝCH VÝSTAV, Z NICHŽ ZA ZMÍNKU ROZHODNĚ STOJÍ
„GALERIE FORTNA“, VÝSTAVA KONANÁ POD ŠIRÝM NEBEM.
VYSTAVUJÍCÍ AUTOŘI:
SVATOPLUK SPÁČIL
JOSEF BÍBR
Ing. arch. BOL. LEINERT
Ing. arch. JAR. KAČÍREK
FRANTIŠEK DANĚK
JAROSLAV HEBNAR
MARIE HEBNAROVÁ
JIŘÍ SPÁČIL
JAROSLAV ŘIHOŠEK
MILAN MRÁZ
Ing. arch. PETR LEINERT
Mgr. VĚRA TRÁVNÍČKOVÁ
ALICE STONOVÁ
ALEŠ NAVRÁTIL

Z nejpopulárnějšího filmu „BONYBOY“

VEDOUCÍ TVŮRČÍ SKUPINY „SIGNÁL 64“,
FOTOGRAF, REŽISÉR, KAMERAMAN
KRESBY, AKVARELY, OLEJE
KRESBY, AKVARELY, PASTELY, VÝTVARNÁ
ARCHITEKTURA
OLEJE - KRAJINOMALBA, ZÁTIŠÍ
FOTOGRAFIE - PORTRÉTY, KRAJINY
FOTOGRAFIE - ŽIVÁ PŘÍRODA A KRAJINA
FOTOGRAFIE-STUDIE STROMŮ, STRUKTURY
DŘEVA
FOTOGRAFIE - PORTRÉTY, ZÁTIŠÍ
FOTOGRAFIE - ZVLÁŠTNÍ TECHNIKY
FOTOGRAFIE - ZÁTIŠÍ, KRAJINÁŘSKÉ MOTIVY
PEROKRESBY, KRESBA RUDKOU
MALBA, FOTOGRAFIE, PLASTIKY
KOMBINOVANÉ TECHNIKY KRESBY A MALBY
KRESBA TUŽKOU
Z filmu „Chtíč“
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Městské kulturní středisko v Kojetíně nabízí k prodeji
VIDEOKAZETY FILMŮ tvůrčí skupiny Signál 64.
Videokazeta obsahuje tyto filmy:
• dokumentární filmy „ČERNOMOŘSKÁ POHLEDNICE“, „KDYŽ BYLA HANÁ ROZKÉVANÁ“
a „POZOR NATÁČÍME“
• hrané filmy „LÉTO S MONIKOU“, „CHTÍČ“, „MÁJOVÉ LEPORELO“,
„BONYBOY“ a „CESTY ZA KRÁSOU“.

KAM ZA KULTUROU V BŘEZNU 2000
* POSEZENÍ U CIMBÁLU
středa 1. března 2000 - 19.00 hodin
sál Sokolovny Kojetín
hraje a zpívá cimbálová muzika DUBINA
vystoupení vítězů dětské pěvecké soutěže“Hanácká písnička“
Vstupné: 30,- Kč
* O VODNÍKOVI PAČÍSKOVI
neděle 5. března 2000 - 14.30 hodin
sál Sokolovny Kojetín - klasická pohádka pro děti v podání Karlovarského hudebního divadla
Vstupné: 20,- Kč

* AKADEMIE GYMNÁZIA KOJETÍN
čtvrtek 16. března 2000 - 16.00 hodin
sál Sokolovny Kojetín
* DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 19. března 2000 - 14.00 hodin
sál Sokolovny Kojetín
* 8. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH
SOUBORŮ KOJETÍN 2000
22. - 26. března 2000 - začátky dle programu
sál Sokolovny Kojetín

ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY TJ
SOKOL KOJETÍN V ROCE 1999

POZVÁNKA NA TÁBOR ŽACTVA TJ
SOKOL KOJETÍN VE VRÁŽNÉM

Odbor sportu pro všechny TJ
Sokol Kojetín navazuje ve své činnosti na více než stoletou tradici
Sokola a na dlouholetou tradici
odboru základní a rekreační tělesné výchovy.
Svou činností se kojetínský
odbor Sportu pro všechny řadí
mezi nejlepší odbory v rámci
okresu i oblasti. Je pravidelně
pověřován MR ČASPV organizačním zabezpečením vzdělávacích akcí, zejména v oblasti cvimuži
39

ženy
206

dorostenci
16

Úspěchem všech 29 cvičitelů
odboru v roce 1999 bylo zajištění pravidelné celoroční činnosti ve
všech čtrnácti oddílech žactva a
dospělých.
Cvičenci a cvičenky odboru SPV
se podíleli na činnosti následujících oddílů:
• všeobecné gymnastiky žactva(5
oddílů),
• kalanetiky,
• kondičního cvičení,
• zdravotní tělesné výchovy,
• rytmické gymnastiky,cvičení rodičů a dětí,
• rekreačního sportu (nohejbal,malá kopaná),
• turistiky,
• základního lyžování.
Kromě zajištění pravidelné cvičební činnosti byl v roce 1999
uskutečněn další ročník školy základního lyžování, kterého se zúčastnilo 133 zájemců a který vedlo 13 cvičitelů.
Činnost odboru SPV pokračo-

čení a pobytu v přírodě a zajištěním prázdninových akcí na stanové základně ve Vražném. Tyto
akce přispívají k popularizaci pobytu v přírodě. Jsou vždy účastníky vysoce hodnoceny a přispívají
k dobré propagaci nejen tělovýchovy, ale i města Kojetína.
Převážnou část členské základny tvoří mládež a ženy. K 31. prosinci 1999 měl odbor SPV 531
cvičenců, členěných podle věkových skupin takto:
dorostenky
26

žákyně
148

žáci
98

vala také o prázdninách, kdy byl
zorganizován již 27. ročník Prázdnin pod stanem na stanové základně ve Vražném u Chornice. Krásné chvíle pod stanem zde prožilo
312 účastníků, ve věkových kategoriích od rodičů s dětmi až po
dorost. Program pro ně připravovalo 25 vedoucích.
Cvičenci a cvičitelé odboru SPV
TJ Sokol Kojetín se zúčastňovali
soutěží ČASPV od okresních přehlídek, přes oblastní přehlídky a
soutěže až po republikové soutěže. Velkým úspěchem byla republiková soutěž Euroteamů v Doubí
u Třeboně, na které kojetínské
družstvo mladších žáků obsadilo l.
místo. Vítězné družstvo připravili
a vedli Lubomír Juřen, Kamila Konečná a Mirek Tvrdý. Neméně
úspěšní byli kojetínští cvičenci a
cvičenky také na oblastní soutěži
Euroteamů,na oblastní přehlídce
pódiových skladeb, či oblastní soutěži v nohejbale trojic v Pustkovci.

Odbor SPV TJ Sokol Kojetín pořádá 28. ročník Prázdnin pod stanem
na stanové základně ve Vrážném u
Chornice. V době od 9.-22. července 2000 je stanová základna určena
žactvu, tj.chlapcům a děvčatům ve
věku od 10 do 14 let. Hlavní část
programu je vyplněna soutěžemi a
hrami, které vycházejí z celotáborové hry. Pro letošní rok má pracovní název „Sedm zkoušek Rolfa
zálesáka“. Do programu je dále
zařazena také turistika, tábornické
dovednosti, ale i pracovní činnosti
spojené s drobnými pracemi nutnými k táborovému životu. Oblíbené jsou i večerní programy u táborového ohně.

Tábor je veden vedoucími s dlouholetou praxí a jsou zváni děti jak z Kojetína, tak i z dalších míst.
Bližší informace obdržíte u vedoucích
oddílů žactva odboru SPV nebo na
adrese: Lubomír Juřen, ulice Svatopluka Čecha 1205, 752 01 Kojetín.
-řez-

Cvičitelský sbor odboru sportu pro všechny TJ Sokol Kojetín
ve cvičebním roce 98/99

Při vyhlašování nejlepších sportovců města Kojetína za rok
1998, které se konalo 12.dubna
1999, byly za odbor Sportu pro
všechny TJ Sokol Kojetín oceněny Libuše Bosáková a Marie Prokešová.
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Do roku 2000 vstupuje cvičitelský sbor odboru Sportu pro
všechny TJ Sokol Kojetín s přesvědčením dále rozvíjet dlouholetou tradici tělovýchovy a sportu v
Kojetíně. řez

3/2000

Kojetínský zpravodaj

Společenská kronika
V měsíci únoru se dožili
významného
životního jubilea:
93 let
80 let
70 let

V měsíci lednu nás opustili:

PŘIKRYLOVÁ Ludmila
ŠLOSÁRKOVÁ Anežka
HRADILOVÁ Anna
PAVLÍKOVÁ Miluška
KRYBUSOVÁ Františka
OULEHLOVÁ Marie

ALBRECHTOVÁ Anna, ARNOŠT Miroslav, DOLEŽEL Stanislav,
GAMBA Vladimír, JUŘENOVÁ Ludmila, MAŇAS Oldřich,
MENŠOVÁ Josefa, RŮŽIČKOVÁ Marie, ŠIŠÁK Miroslav

PRANOSTIKY BŘEZEN 2000

1. 3.
2. 3.
5. 3.
7. 3.
8. 3.
11. 3.
12. 3.
14. 3.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
26.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

29. 3.
31. 3.

Svatá Eudokie psa až po uši sněhem zavěje.
Březen - za kamna vlezem.
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm
sáhl.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste
zlato.
Na svatého Řehoře plove led do moře.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v
stodole ráj.
Jak prší v březnu , tak také v červnu.
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.
Březnové slunce má krátké ruce.
Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se
na poli urodí
Mnoho dešťů v březnu přináší hubené léto.
O svaté Balbíně je už u nás po zimě.
Každá mlha v březnu přináší za sto dnů déšť nebo
bouřku.
Mnoho dešťů v březnu přivádí hubené jaro.
Březen bez vody, duben bez trávy.

Pozdrav jara fotografoval 14.2.2000 B. Gračka z Kojetína

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

☛ Knihy

1. LUCIE - Vše nejlepší (88 - 99)

1. Francis - Hurikán

2. TĚŽKEJ POKONDR - Vypusťte krakena

2. Chramostová - Vlasta Chramostová

3. A TEENS - The Abba generation

3. Leondinová - Partnerský horoskop

4. LUNETIC - Nohama na zemi - Edice 2000

4. Paunggerová - Neznámá moc luny 2

5. LEONA MACHÁLKOVÁ

5. Pechová - Hrníčková kuchařka

- Film & muzikál II.

- půlhodinka pouhá

6. HOLKI - S láskou

6. McBain - Horko

7. JAN NEDVĚD - Vašek

7. Peplowová - Encyklopedie koní

8. METALLICA - S & M - Greatest hits live

8. Steelová - Hořkost lásky

9. EIFFEL 65 - Europop

9. Librex - Než půjdu do školy

10. ENIGMA - Screen behind of mirror

10. Dona - Recepty naší rodiny 3

Kojetínský zpravodaj si můžete zakoupit v těchto
provozovnách:
➪ MěKS Kojetín - Sokolovna, nám. Republiky 1033
➪ Městská knihovna, Masarykovo nám., Kojetín
➪ Potraviny NAVRÁTIL, Kovalovice
➪ TABÁK J. Koukolová, Masarykovo nám., Kojetín
➪ TABÁK J. Koukolová, Tyršova ul., Kojetín
➪ Novinový stánek M. Pleva, Nová ul., Kojetín
➪ Novinový stánek M. Pleva, Sladovní ul., Kojetín
➪ Novinový stánek J. Majarová, Nádraží, Kojetín
➪ Potraviny M. Vavříková, Kroměřížská ul., Kojetín
➪ Potraviny – Kulturní dům Popůvky

FIRMA KLEPO KOJETÍN
vám nabízí:
* klempířské práce
* pokrývačské práce
* prodej a montáž střešních oken FAKRO
* opláštění budov z trapézových plechů
Sídlo firmy: Areál SOU stavebního Kojetín

tel: 0602/501 400

Kojetínský zpravodaj. Vydává MěKS Kojetín. Adresa redakce: MěKS Kojetín, PSČ 752 01. Telefon 0641/762046.
Odpovědný redaktor a korektor: Mgr. Miroslava Ernstová. Vychází měsíčně, cena 6,- Kč. Číslo 3. Povoleno OKÚ Přerov pod č. j.
RK 1829/1916/99. Grafická úprava a sazba KATOS Studio Přerov. Tisk KATOS Kojetín. Uzávěrka tohoto čísla: 22. 2. 2000.
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