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PF 2001
Na prahu nového tisíciletí
Vážení spoluobčané,
ke vzpomínkám na krásné chvilky prožité v průběhu minulého
roku můžeme připojit i ty nejčerstvější a nejživější - zážitky z nejkrásnějších svátků roku - z Vánoc.
Dnes již máme všichni za sebou přípravy na Štědrý den, při
nichž řada z nás propadla nákupní a úklidové hysterii, ženy absolvovaly nevyhlášenou soutěž v pečení dobrot a kolik vánočních
stromečků a kaprů přispělo k vytvoření slavnostní atmosféry lze
jen těžko vyčíslit.
Odměnou všem, kteří tyto útrapy předvánočního shonu absolvovali, jistě byla neopakovatelná a krásně sváteční pohoda vánočních dnů, zářící oči dětí u stromečků, úsměvy, radost a slova
díků při rozbalování dárků.

Věřím, že jsme nakonec všichni prožili Vánoce plné pohody,
štěstí a lásky a stejným způsobem vstupujeme i do nového roku.
Po veselém Silvestru jsou tady opět obyčejné, pracovní dny. Bude
jich většina a bylo by opravdu krásné, aby i v nich zbylo trochu
místa pro naše nejbližší a abychom si uvědomili, že není vše, co
máme, samozřejmostí.
Přeji Vám proto do prvního roku nového tisíciletí z celého srdce, aby Vám všem bylo dopřáno pevné zdraví, aby se splnila
všechna Vaše přání a měli jste dostatek sil pro dosažení cílů,
které jste si při novoročním přípitku předsevzali a aby Vám „sluníčko v duši“ svítilo po celý rok 2001.
Ing. Mojmír Haupt
starosta města
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Z jednání Rady města
Rada města se dne 28.listopadu 2000 na svém 34.zasedání zabývala mimo jiné touto problematikou:
- projednala další postup města při zabezpečení investiční akce - plynofikace Popůvek a Kovalovic v roce 2001,
- schválila, za účelem zajištění výuky žáků, pronájem nebytových prostor na dobu 5 let Zvláštní škole Kojetín,
- schválila úpravu nájemného za nebytové prostory v objektu Polikliniky
od 1.1.2001, což znamená, že za pronájem ordinací a kanceláří
budou nájemci platit za 1m2/rok částku 570,-Kč, za pronájem společných prostor částku 400,-Kč/m2, za pronájem garáží částku 685,Kč/m2/rok,
- schválila pronájem obecního bytu v domě s pečovatelskou službou,
ulice Dr.E.Beneše 3, paní Boženě Lanžové, dále schválila pronájem 2 bytů na Masarykově nám.54-paní Jitce Šmidové a paní Janě
Sloukové,
- schválila, na základě výsledků výběrového řízení, jako dodavatele opravy
ústředního topení na Poliklinice Kojetín firmu Vožda Zdeněk - Topenářství,

- schválila termíny svatebních obřadů pro rok 2001. Na MěÚ Kojetín se
bude oddávat dvakrát v měsíci, zpravidla první a třetí sobotu. Vyjimkou jsou prázdninové měsíce, kdy se bude oddávat druhou a čtvrtou
sobotu v měsíci,
- ke dni 31.12.2000 zrušila následující komise: finanční, kontrolní a
komisi pro místní části. Místo těchto komisí zřídí zastupitelstvo města výbory,
- neschválila žádost paní Věry Pasmínkové o prominutí poplatku za likvidaci komunálního odpadu v letošním roce.
Na mimořádném zasedání dne 12.12.2000 schválila:
- dočasný pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou na ul.
Dr.E.Beneše, jako nouzové řešení pro rodinou Kalousovu, kterým
spadl šít u rodinného domu,
- zřízení jednoho pracovního místa na veřejně prospěšné práce u Městského kulturního střediska od 1.1.2001,
- snížení nájemného z kotelen společnosti Technis Kojetín za rok 2000
celkem o 150 tis. Kč.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Z jednání Zastupitelstva města
Dne 12.12.2000 se poprvé po nabytí účinnosti zákona
č.128/2000 Sb.,o obcích, sešlo na řádném zasedání zastupitelstvo města. Jedním z prvních bodů zasedání bylo schválení
nového Jednacího řádu zastupitelstva města Kojetín. Nejvýraznější změnou oproti dřívější úpravě, vycházející ze zákona
o obcích, je právo občanů vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva ke všem projednávaným bodům / dříve měli občané
možnost vyjadřovat se pouze k rozpočtu města a k závěrečnému účtu města/.
Zastupitelstvo na tomto zasedání schválilo rozpočet města na rok 2001
ve výši 86.199 tis. Kč a současně přijetí kontokorentního úvěru u ČS
a.s. do výše 3 mil.Kč. Zabývalo se také problematikou nakládání s majetkem města. V této souvislosti schválilo:
- uzavření dohod mezi Městem Kojetín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
o budoucím použití pozemků pro stavbu dálnice D1, stavba Mořice Kojetín,
- prodej obecního bytu v domě čp. 907, Nádražní ulice, manželům
Kratochvílovým,
- prodej pozemku p.č. 286/2 , manželům Petruželovým, pozemek
p.č. 8 v k.ú. Kovalovice byl prodán manželům Ošťádalovým.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo dvě obecně závazné vyhlášky,
vztahující se k poskytování půjček vlastníkům budov a bytů na opravy a
modernizaci ,stejně jako harmonogram termínů pro použití finančních
prostředků z „Fondu rozvoje bydlení“ a „ Povodňového fondu rozvoje
bydlení“. Vyhláška č. 3/2000 i č.4/2000 je zveřejněna na úřední desce MěÚ a internetu.
Po širší diskusi se zastupitelstvo města dohodlo na zpracování studie,
jež bude řešit ozelenění hřbitova. Tato studie má být předložena na březnové zasedání, kdy se bude problematikou kácení bříz na hřbitově a
následným ozeleněním zastupitelstvo znovu zabývat. Z Ekologického
fondu uvolnilo částku 200 tis. Kč pro potřeby kácení bříz na hřbitově.
V souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo zřídilo s účinností od
1.1.2001 finanční výbor, kontrolní výbor a dva osadní výbory: Kovalovice a Popůvkou. Současně zvolilo jejich předsedy i členy.
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta města Ing. Mojmír Haupt poděkováním členům zastupitelstva za práci v právě uplynulém roce.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Rozpočet města Kojetín na rok 2001
* Příjmy
* Tř. 8 přijetí úvěrů

79 595 tis. Kč
6 604 tis. Kč
86 199 tis. Kč
82 902 tis. Kč
3 297 tis. Kč
86 199 tis. Kč

Rozpis výdajů

Tř. 1 Daňové příjmy
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Tř. 3 Kapitálové příjmy
Tř. 4 Dotace

39 194 tis. Kč
9 792 tis. Kč
562 tis. Kč
30 047 tis. Kč

Kap. 702 - vodní hospodářství
Kap. 709 - zemědělství a výživa
Kap. 710 - doprava
Kap. 714 - školství
Kap. 715 - zdravotnictví
Kap. 716 - kultura
Kap. 719 - vnitřní správa
Kap. 728 - práce a sociální věci
Kap. 739 - místní hospodářství
Kap. 740 - výstavba
Kap. 741 - všeobecná pokladní správa

Příjmy celkem

79 595 tis. Kč

Výdaje celkem

* Výdaje
* Tř 8. splátky úvěrů a půjček

Rozpis příjmů
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180 tis. Kč
92 tis.Kč
2 304 tis.Kč
7 520 tis. Kč
3 000 tis.Kč
2 856 tis.Kč
18 360 tis.Kč
28 209 tis.Kč
10 209 tis.Kč
3 350 tis.Kč
6 822 tis.Kč
82 902 tis. Kč

Kojetínský zpravodaj
Porovnání rozpočtů

ROK 2000

ROK 2001

Tř.1 daňové příjmy

29 526 tis.Kč

39 194 tis.Kč

Tř.2 nedaňové příjmy

10 210 tis.Kč

9 792 tis.Kč

Tř.3 kapitálové příjmy

3 927 tis.Kč

562 tis.Kč

35 031 tis.Kč

30 047 tis.Kč

78 694 tis.Kč

79 595 tis.Kč

Tř.5 běžné výdaje

75 509 tis.Kč

76 578 tis.Kč

Tř.6 kapitálové výdaje

17 153 tis.Kč

6 324 tis.Kč

92 662 tis.Kč

82 902 tis.Kč

Přebytek(+) schodek(-)

-13 968 tis.Kč

- 3 307 tis.Kč

- přijetí úvěru,půjčky

+ 21 040 tis. Kč

+ 6 604 tis.Kč

Tř.4 dotace
Příjmy celkem

Výdaje celkem

- splátky úvěrů,půjček
Tř.8 financování (minus/plus)

- 7 072 tis.Kč

- 3 297 tis.Kč

+ 13 968 tis.Kč

+ 3 307 tis.Kč
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Rozdíl mezi příjmy a výdaji přebytek (+) schodek (-)

- 3 307 tis. Kč

Tř 8 financování (minus,plus) splátky půjček a úvěrů - 3 297 tis. Kč
přijetí úvěrů
Financování celkem

+ 6 604 tis. Kč
+ 3 307 tis. Kč

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2001 se vycházelo v příjmové části ze zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a z dostupných údajů týkajících se
dotací ze státního rozpočtu, u běžných výdajů (na provoz) z předpokládané skutečnosti za rok 2000. Kapitálové (investiční) výdaje zahrnují především spoluúčast
města Kojetín na dotačních titulech, kde lze předpokládat, že město získá účelové dotace ze státního rozpočtu.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení čtenáři,
na počátku letošního roku bychom vás rádi informovali o připravovaných trendech léčení v medicíně. Všeobecná zdravotní pojišťovna vždy
podporovala racionální trendy v medicíně a to nejen z důvodu finančních, ale i humánních. V dnešním příspěvku vám přiblížíme jeden
z nových trendů ošetřování některých pacientů v domácím prostředí.
Je přece dokázáno, že v domácím prostředí se rychleji pacient uzdravuje a psychicky lépe snáší své onemocnění, navíc není ohrožen nemocniční nákazou. Z těchto důvodů chceme realizovat i pilotní projekt
Jednodenní chirurgie, tj. projekt, kdy pacientovi je proveden výkon
v nemocniční ambulanci a poté předán do domácí péče. Jedním z cílů
projektu je sledování rychlosti a kvality hojení v domácím prostředí.
V našem okrese máme nasmlouvány agentury domácí péče, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány zdravotní služby našim klientům přímo
v jejich domácnostech. Domácí péče je poskytována všem věkovým,
indikačním a diagnostickým skupinám a klíčem k jejich indikaci je roz-

hodnutí ošetřujícího lékaře, který nejlépe posoudí celkový stav a potřebnost pacienta. Všechny výkony, které jsou ošetřujícím lékařem ordinovány a mají charakter zdravotní péče jsou pojišťovnou hrazeny.
Závěrem bychom informovali čtenáře - naše klienty o novém termínu
platnosti průkazu pojištěnce. Dosavadní průkazy pojištěnce (růžové) zůstávají v platnosti. Jejich platnost bude ukončena až výměnou za nový
typ průkazu (čipovou kartu). Výměna za nový typ průkazu bude prováděna v rámci celé VZP ČR po etapách. Výměna všech průkazů bude
ukončena nejpozději do 31.12.2004. Nejpozději v tento den tedy skončí platnost starého typu průkazu.
Dosavadní průkazy (růžové) zůstávají tedy v platnosti i v případě, pokud je na nich uvedeno starší datum platnosti. VZP však bude postupně
zasílat svým pojištěncům růžové průkazy s uvedením data platnosti
31.12.2004. Rozesílání těchto průkazů bude zahájeno v nejbližších
dnech.
VZP ČR, OP Přerov

Charita Kojetín
Charitní služba je dobrovolné poskytování péče potřebným bez ohledu na jejich rasu, politickou či náboženskou příslušnost. S požehnáním Mons. Josefa Šicha, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc,
zahájila od září letošního roku svou činnost nová Rada Charity v Kojetíně. Ve spolupráci s Městským úřadem Kojetín a římskokatolickou
církevní obcí vypracovala Rada charity projekt a připravila podmínky
k vybudování Krizového centra pro matky s dětmi. Doposud probíhala práce rady pod dohledem Mgr. J. Tomigy, ředitele Charity Přerov.
Od ledna nového roku bude již Charita Kojetín vystupovat jako samostatná organizace s vlastním ředitelem. Tuto nelehkou funkci přijal
RNDr. Jaroslav Kopřiva. Jako pracovní tým má k dispozici šest dobrovolných členů rady, jejíž předsedkyní je paní Jiřina Páleníkova, tajemnice MěÚ Kojetín. Dalšími členy jsou: paní Helena Menšíková,
Marie Šimčíková, Ivana Raclavská a Lýdia Pompová.
A co se nám doposud podařilo? Během krátké doby byla rozvinuta
výchovná práce v klubu předškolních a školních dětí, díky paní Kláře
Pompové, která pracuje jako sociální pracovnice naší charity. Pro

tyto účely zapůjčil MěDDM Kojetín dočasně klubovny pro
děti. Paní Pompová navíc zajišťuje přímý kontakt s rómskou komunitou v našem městě a spolupracuje také s odborem sociálních věcí a
zdravotnictví na MěÚ.
V současné době se dokončují opravy v budově bývalého sirotčince
v Kroměřížské ulici. Začátkem měsíce ledna zde bude otevřeno KRIZOVÉ CENTRUM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI. Centrum chce
nabídnout pomoc matkám s dětmi v nouzových situacích. Případy,
kdy matka i s více dětmi musela opustit domov se objevují stále častěji
a je nutné je ihned řešit. Centrum nabídne matkám azyl na dobu nezbytně nutnou a to i v nočních hodinu, ve svátky atd. Nyní je nutno
dokončit opravu sociálního zařízení dovybavit dva pokoje, kuchyňku a
denní místnost.
Každý, kdo by chtěl nějak pomoci při této dobrovolné práci, je vítán. Prosíme také občany o darování hraček či knížek pro předškolní
děti. Dary budou využity k výchovné práci s dětmi v centru.
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Ivana Raclavská
členka Charity Kojetín
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Rozhovor s Pavlem Pláškem, vedoucím provozu Kojetín společnosti VaK Přerov a.s.
zení - vodojem v Polkovicích posilovací stanici na vodovod, 3 přečerpávací stanice na kanalizaci a 2 přečerpávací stanice.

Rozhovor s Pavlem Pláškem,
vedoucím provozu Kojetín akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Přerov
Voda v přírodě je nedílnou složkou
životního prostředí a její přítomnost
je nejzákladnějším předpokladem pro
vznik a udržení života.
Na území přerovského okresu je
vybudován rozsáhlý systém veřejného vodovodu, který umožňuje dodávat kvalitní vodu pro většinu obyvatel, zemědělských podniků a usedlostí i pro potřeby průmyslu a služeb.
Převážnou část rozvodů a vodárenských zařízení, která představuje 741
km vodovodních potrubí, 215 km vodovodních přípojek, 41 vodojemů
o celkovém objemu 27 620 m3, 28
samostatných čerpacích přečerpacích
stanic a zejména 13 zdrojů kvalitní
pitné vody se sedmi úpravnami, provozuje akciová společnost Vodovody
a kanalizace Přerov. Ze svého zařízení zásobuje 121 750 obyvatel, což je
88,5 % všech obyvatel v okrese.
Mimo ně dodává vodu i do několika
obcí sousedních okresů.
O rozhovor do lednového čísla
našeho zpravodaje jsme požádali vedoucího provozu Kojetín
akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov pana Pavla Pláška, který tuto funkci zastává od 1.2.1999.
Mohl byste nám přiblížit činnost
provozu Kojetín v rámci akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov?
Náš provoz spravuje vodovody na
území města Kojetín, Tovačov a osmi
dalších obcí v okrese Přerov a města Němčice nad Hanou a dalších
sedm obcí okresu Prostějov. Dále
spravujeme kanalizaci v Kojetíně, Tovačově, Popůvkách a Kovalovicích.
Na území Kojetína se jedná o cca
98 km hlavních vodovodních sítí,
40 km domovních přípojek a 36 km
kanalizačních sítí. Kromě toho se
staráme o vyhrazená technická zaří-

Jaké jsou hlavní směry Vaší činnosti?
Našim posláním je odstraňování
poruch na zařízeních VaK, preventivní opravy a údržba a zajišťování
prací spojených s rekonstrukcí a investiční výstavbou. To vše zajišťuje
v Kojetíně 12 zaměstnanců.
Ve funkci vedoucího provozu
jste téměř dva roky, jak hodnotíte stav vodovodní a kanalizační sítě na kojetínsku?
Vodovodní síť byla budována v letech 1965 - 1975 již vykazuje řadu
poruch a závad. Základní údržba spočívá ve výměně armatur, zde neuvažujeme se zásadními výměnami trubních rozvodů. V záměru je oprava na
vodojemu v Polkovicích v příštím
roce. Co se týká kanalizace, ta je převážně za svou životností. Budované
venkovní sběrače a ČOV jsou v uspokojivém technickém stavu, vnitřní kanalizace města vyžaduje z 90% celkovou rekonstrukci včetně dobudování nových úseků v ulicích, kde úplně chybí. V loňském roce byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí kanalizační sítě města firmou VRV
Brno, který je před závěrečným
schválením. Tento materiál je základním podkladem pro komplexní rekonstrukci kanalizačních sítí ve městě. Ostatní kanalizační sítě (Tovačov,
Kovalovice, Popůvky) nevyžadují zásadní rekonstrukci, v Tovačově je již
zpracován projekt pro napojení místní části Annín.
Mohl byste našim čtenářům říci,
jaké zásadní investiční akce se
v našem městě podařilo realizovat?
V roce 1999 byla provedena
oprava havarované kanalizace v Jiráskově ulici a plánovaná rekonstrukce kanalizace ve Sladovní ulici.
V roce 2000 jsme provedli rekonstrukci kanalizace v Havlíčkově ulici
a polovině ulice Tyršové, dále opravu kanalizace na nám. Dr. E. Beneše a rekonstrukci střechy naší provozní budovy. Rád bych se zmínil
o skutečnosti, že naše firma využívá
na nejmodernější technologie oprav
kanalizací, kdy oprava havarované
kanalizace je provedena bezvýkopovou technologií.

Jaké plány máte v Kojetíně do
budoucna?
Na úseku provozu vodovodních sítí
nás čeká modernizace měření a úpravy stavu rozvodů do stavu srovnatelného s EU. V oblasti kanalizací chceme ve spolupráci s městy a obcemi
zabezpečit realizaci rekonstrukcí kanalizačních sítí a objektů na nich v souladu se zpracovanými záměry. Pro ilustraci uvádím, že celková rekonstrukce kanalizačních sítí v Kojetíně a obcích přidružených k projektu si vyžádá asi 400 mil. Kč, z toho v Kojetíně
230 mil. Kč. Naše firma může v rámci údržby a oprav uvolnit prostředky
pouze na opravy stávajících kanalizačních sítí, ale na investice musí tyto prostředky získat města a obce.
Pane Plášku, toto jsou spíše
dlouhodobější záměry, jaké investice Vás čekají v roce 2001?
Předpokládáme realizaci druhé etapy rekonstrukce kanalizace v Tyršové
ulici a přípravu rekonstrukce v ulicích
Dudíkova a Kuzníkova. Dále plánujeme opravu prostupů a výměnu armatur na vodojemu v Polkovicích a
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k tomu samozřejmě běžnou údržbu na
vodovodních a kanalizačních sítích.
Mohl byste nám přiblížit, jak se
v letošním roce promítne zdražení vodného a stočného do
našich peněženek?
Pro rok 2001 je průměrný nárůst
cen u vodárenských podniků v ČR
12%. U naší společnosti činí nárůst
asi 5,8 %. Konkrétní ceny budou uvedeny v běžných informačních zdrojích. Naše firma dosáhla v roce 2000
sjednocení cen, což znamená stejnou
cenu pro velko i maloodběratele a
občany. Tento stav je v převážné většině vodárenských podniků u nás
značně rozdílný. Dovolíte-li mi, chtěl
bych touto cestou popřát našim odběratelům a zákazníkům mnoho zdraví v nastávajícím roce 2001 s ubezpečením, že pracovníci naší společnosti udělají vše pro udržení kvality
našich služeb a jejich zlepšení.
Pane Plášku, děkuji Vám za rozhovor a přeji společnosti VaK
Přerov zdar při realizaci uvedených záměrů.
Otázky: Ing. J. Šírek
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná
Obec Uhřičice

Zdeněk Tichý
starosta obce Uhřičice

Uhřičice leží na pravém břehu
řeky Moravy, 2 km severně od Kojetína, 200 m nad mořem (kopec
Přední díl, místo dobrého rozhledu, je 235 m n.m.) v krajině protkané vodními toky, remízky a
sady, v blízkosti lužního lesa.
Řeky Morava, Valová, Boleloucký náhon, Strž a lesní rameno Bečvy spolu se zatopeným bývalým pískovištěm, hájek Čvachůvka se studánkou a lány intenzivně obdělávané zemědělské půdy dodávají krajině mimořádnou zajímavost.
První písemná zmínka o obci
Uhřičice se váže k roku 1131, kdy
je část obce uváděna jako majetek
moravské církve. Podle pověsti ji
založil český panovník při válečné
výpravě proti Uhrům. Za válek krále Jiříka z Poděbrad s Uhry obec
zpustla ale v roce 1480 je opět
uváděna jako osídlená. V roce
1515 bylo v obci 45 usedlých a
škola. Roku 1767 40 sedláků, 19
chalupníků, mlynář, šenkýř a 5
domkařů. R.1830 je uváděno 73
domů a 613 obyvatel, r.1910 již
116 domů a 749 lidí. V roce 2000
stojí v obci 210 domů a žije 608
obyvatel. Katastrální území obce
má rozlohu 918 ha 40a 69 m2.
29.března 1995 byl Uhřičicím
Barokní socha sv. Floriána

Parlamentem České republiky udělen obecní znak a prapor. V zeleném štítě stříbrný žernov s červeným oškrtem, přes něj položeny tři
zlaté obilní klasy postavené do vidlice. Stříbrný žernov je atributem
sv. Floriana, patrona obce, zelená
barva štítu a zlaté klasy znázorňují
zemědělský charakter obce a její
polohu v úrodné Hané. Červená
barva oškrtu je barvou olomouckého arcibiskupství, kterému Uhřičice historicky patřily.
Obecní pečeť známá již v 16.
století zobrazovala rádlo, brázdu,
nápis „obec Uhřičice“, ve století
18. nápis SIGIL COMVITATIS
VHRZITZ a poprsí Jana Křtitele,
v 19. století postavu sv.Floriána hasícího oheň.
Po patnáctileté integraci do Kojetína se v roce 1990 obec osamostatnila. Je řízena patnáctičlenným
zastupitelstvem. Je složeno z 9 členů Českomoravské agrární strany,
3 členů ODS a 3 členů KSČM.
Sídlo obecního úřadu je v čp.71,
úředními dny jsou pondělí a středa
od 8 do 17 hodin. (tel.0641/
763796; e-mail-uhricice@volny.cz)
Obec má zpracovanou urbanistickou studii, strategický plán rozvoje v rámci mikroregionu,vodovod, rozvod elektrické
energie umožňuje bezproblémové
připojení i výrobním podnikům a
je plynofikována. 52 autobusových
spojů denně zajišťuje spojení na
Kojetín, Kroměříž, Zlín,Olomouc a
Prostějov. ČD na trati Kojetín-Tovačov provozují nákladní přepravu.
Pravěké osídlení dokazují nálezy
kamenných sekyrek a mlatů, popelnicových pohřebišť a kosterních
hrobů.
Název obce lze vyložit jako - ves
lidí Uhříkových. První písemná
zmínka se váže k roku 1131, roku

Budova školy, v pozadí obecní úřad

1174 celou ves daroval moravský
kníže Oldřich biskupskému kostelu
v Olomouci, ale v roce 1358 je
zmínka o Mikuláši z Uhřičic. Od
počátku 16. století patří celá ves
kapitule olomoucké. Mlýn se připomíná již roku 1277, škola roku
1450, 1515 a trvale od roku 1643.
Roku 1540 žena Kuna z Lobodic, která při společném močení
konopí uhřičickým hrozila, že zapálí, byla právem útrpným postižena. Obce Uhřičice, Lobodice a
město Tovačov vedly spor, kdo
náklady mučení uhraditi má.
Roku 1538 daroval (za pravidelný roční plat a služby) Jan z Perštýna šedesáti usedlým v Uhřičicích les o výměře 106 ha.
Záplavami utrpěla obec nejvíce
v roce 1814, 1911 a 1997. Roku
1742 uhřičičtí nechali zbudovati
sochu sv. Floriána, patrona obce
za 65 zlatých. Od roku 1756 do
r.1933 konávala se pouť do Pivína, na ochranu před pádem dobytka.. Roku 1784 záplava sněhu
bořila střechy. Roku 1785 se obec
vyplatila z roboty. Roku 1790 bylo
takové sucho, že vyschly řeky
V obci bylo zaznamenáno užívání pluhu-ruchadla od r. 1830, kosy
od roku 1860, první secí stroj
1874, první mlátící stroj 1878,
druhý 1885. Oba stroje vlastnila
družstva sdružující asi 10 sedláků.
Před rokem 1873,před rozdělením
obecních pastvin, chovali sedláci:
6 -9 ks skotu, 5 - 7 koní, 1 - 2
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prasnice. Chalupníci 3 - 6 skotu,
2 - 3 koně, 1 prasnici. Po rozdělení pastvin mezi jednotlivce se počet chovaných zvířat asi o 1/4 snížil. Roku 1887 založen spolek chovatelů hovězího dobytka.
II. světová válka připravila o život šest občanů Uhřičic. 6.5.1945
vstoupilo do obce polní cestou od
Měrovic rumunské vojsko. Dva ranění vojáci byli ošetřeni hasičskou
samaritní službou. 8.5. vstoupily do
obce jednotky Rudé armády. V čísle 57 byl ubytován generál Nedvěděv. Starostovi bylo nařízeno, bez
úhrady, dodat pro zásobování vojska 57 kusů hovězího,2 vepře, 10
slepic, 2300 vajec, 30q brambor,
30q ovsa, 20q sena. Několik dní
po osvobození byl zvolen Národní
výbor. Prvním předsedou byl Ondřej Talaš,mechanik.
Mezi kulturní památky v Uhřičicích patří socha svatého Floriána,
hodnotné barokní sousoší, dílo olomouckého sochaře Antonína Heinze z roku 1742 , umístěna na
mohutném, reliefy zdobeném podstavci. Stojí na návsi. Pořizovací
náklady 65 zlatých. Sousoší bylo
restaurováno akademickým sochařem Ladislavem Šobrem z Prahy
v roce 1995,nákladem 100000,Kč. Dále barokní boží muka se zobrazením sv.Floriána a křtu Ježíšova a kříž z r.1908 při silici na Kojetín, kříž z roku 1876 s podstavcem z r.1797 před hasičskou
zbrojnicí a kamenná busta

1/2001

Kojetínský zpravodaj

Stavba uhřičického sifonu na začátku minulého století

J.A.Komenského, dílo Jaroslava
Úprky umístěná na školní budově,
rovněž restaurována r.1995. Významnou technickou zajímavostí je
zhybka (sifon) - křížení řeky Valové
a bolelouckého náhonu, asi 500 m
severně od obce.
V obci je aktivní Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, oddíl fotbalu, založený v roce 1943 a Myslivecké sdružení „Zábrodí“. Významná je i činnost Svazu chovatelů a
přátel moravského teplokrevníka,
který má za úkol obnovit chov plemene, které má v názvu. Od roku
1990 se skupina nadšenců mezi
jejíž přední členy patří p. Bohumil

Soušek, snaží o opětovné uznání
moravského teplokrevníka za samostatné plemeno.
Mezi významné investiční akce
posledních let patří především posílení el. sítě a vybudování dvou
nových trafostanic, plynofikace
obce, pozemková úprava v zahradách, počátek stavby cyklotrasy
1999, likvidace skládky a odstranění nefunkčních sloupů podél trati.
Pro rok 2001 je v plánu další
úprava chodníků, oprava veřejného rozhlasu, oprava radnice a úpravy sálu, stejně jako vybudování
počítačové třídy pro mládež.

né hosty na tovačovských
rybnících patří také bahňáci. Z této skupiny se nejběžněji vyskytovaly čejky chocholaté, kterých se zde zdržovalo 2 - 3 tisíce exemplářů před odletem do zimovišť
ve Středomoří. Mezi čejkami
objevili ornitologové vzácného hosta - keptušku stepní,
zalétlou sem až ze stepí východní Evropy. Tento pták
byl dosud v ČR zjištěn jen 8x
a zdržovala se zde 14 dnů v
listopadu. Pravidelnými hosty jsou zde i rackové, početně se vyskytuje především
velký druh z jihu a východu
Evropy - racek bělohlavý, velikostí mnohem převyšující
naše známé racky chechtavé. Tito ptáci se živí hlavně
mrtvolami uhynulých ryb,
sběrem polního hmyzu nebo
okrádají o kořist další racky.

Tovačovsko je již několik let
pravidelným zimovištěm našeho největšího dravce orla
mořského, od listopadu se
zde zdržují 2 jedinci. Z dalších dravců stojí za zmínku
pozorování pilichů, sokola a
pravidelně loví drobné ptáky v rákosinách krahujec.
Podzim roku 2000 byl velmi
teplý a proto bylo možno
řadu druhů pozorovat až do
poloviny prosince. Z tohoto
pohledu je možno pochopit
i některé rekordně pozdní
výskyty ptáků, kteří jinak odlétají již během září a října.
Tak byl v polovině prosince
pozorován například vodouš
šedý a nebo rackové malí,
kteří měli možnost živit se na
bahnech rybníků. Všechna
uvedená pozorování jen dokládají význam této lokality
z přírodovědného hlediska.

Z podkladů Obecního úřadu Uhřičice
zpracoval J. Šírek.

Podzim na tovačovských rybnících
Rackové na bahnech rybníka

Tovačovské rybníky (Hradecký, Křenovský, Kolečko a
Náklo) o celkové rozloze
přes 150 ha patří k přírodním dominantám celého našeho mikroregionu. Z hlediska ochrany a výzkumu přírody jsou nejzajímavější hlavně z hlediska výskytu ptáků.
Z tohoto pohledu je jistě nejzajímavějším obdobím podzim, kdy na bahnech či vodní hladině zalétá řada druhů
při svém tahu do zimovišť.
V tomto období se na tovačovských rybnících podařilo
zjistit několik vzácných druhů ptáků, kteří jsou výjimečnými zatoulanci na celém našem území. Z našich druhů
je pak možno pozorovat
všechny běžnější ptáky vázané na vodu, často ve velkých
počtech.
Výjimkou nebyl v tomto
směru ani podzim roku

2000. Mezi druhy, které jsou
známy i široké veřejnosti je
třeba zmínit početný výskyt
kormoránů, kterých se zde
zdržovalo až 800 kusů. Tito
rybožraví ptáci přelétali
v hejnech mezi rybníky a
štěrkovnami, které jim skýtají velké potravní zdroje.
Hejno čejek chocholatých
Zajímavostí
byl také výskyt
velkého hejna
volavek bílých,
kterých zde
ornitologové
napočítali 39.
Společně s našimi běžnými
volavkami popelavými tvořily úchvatné
hejno, které
čítalo
přes
200 volavek.
Mezi pravidel-
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Z dějin fary kojetínské a farního kostela Nanebevzetí Pannny Marie-5. část
Kojetínský farní kostel byl
častokrát poškozen nejen
válečnými událostmi, ale
také živelnými pohromami.
O velkém požáru v roce
1746 jsme se již zmínili.
Další velký požár postihl
kostel 26. srpna 1801 , kdy
shořely obě postranní kaple a ve městě 150 domů.
Roku 1830 vyrazila vichřice velké okno na kůru, na
kostele a na věžích byly zničeny střechy. Roku 1849 se
propadla klenba kněžiště a
částečně kleslo zdivo celého
kostela. Aby se zabránilo
dalšímu sesouvání zdiva,
byla k presbytáři přistavěna
nová sakristie.
U příležitosti 150. výročí
posvěcení a 200. výročí postavení kostela se konaly
sbírky na opravu již od roku
1881. K výročí byla provedena generální oprava kostela, při které byly z věží odstraněny nízké stříšky a každá věž opatřena pěknou kopulí a železným křížem, vysokým 4 m. Výška věží až
po špičky křížů je 50 m. Velkou vichřící 19.3.1893 byl
stržen kříž i s makovicí
z levé věže, který pak byl
znovu na věž umístěn.
Další významná obnova
interiéru kostela byla provedena v roce 1937. Kostel
byl nově vymalován, provedeny restaurátorské práce
některých obrazů, provedeny pozlacovačské práce,
opraveno retabulum a restaurováno zlacení hlavního
oltáře, dále byla opravena
kazatelna a některé boční
oltáře.
V roce 1949 byla zahájena sbírka na nové varhany.Podařilo se postavit varhany nové, třímanuálové,
které se rozezvučely poprvé
v roce 1952. Postavila je firma Rieger Krnov. Generální oprava varhan byla provedena v roce 1993 a do-

končena v roce 1998.
V období 1969 - 1982 se
opravoval kostel i fara.
Opravy se protahovaly jednak proto, že došlo k výměně duchovních správců, jednak z nedostatku finančních
prostředků a vzhledem
k problémům se zajišťováním materiálu a dodavatelských firem. Také doba nebyla příznivá opravám církevních památek.
V přípravě na 250. výročí
posvěcení chrámu rozhodl
se kojetínský duchovní
správce P. Jaroslav Kaláb
přistoupit ke generální
opravě celého kostela.Touto
generální opravou byly též
opraveny některé chyby a

nedostatky oprav minulých.
Práce probíhaly v letech
1989 - 1991. Byla vyměněna střešní krytina nad hlavní lodí i nad bočními loděmi, opravena poškozená
část střešní vazby kostela,
dokončena výměna krytiny
na věžích, provedeno statické zpevnění lodě kostela
ocelovými lany a injektáž
základů kostela. Dále bylo
osazeno 10 nových dubových oken a provedena výměna všech kostelních dveří, oklepána vnější omítka a
kostel nově omítnut. Kolem
kostela byly vybudovány větrací šachty, pozemek byl
odvodněn a provedena rekonstrukce celého kostelní-

ho areálu.
Generální oprava probíhala také v interiéru kostela.
Chrám byl nově vymalován,
všechny oltáře, varhany, obrazy, sochy a celá umělecká
výzdoba byla restaurována.
Také bylo provedeno nové
zlacení. Dále pak byla provedena generální oprava
far ní budovy a hřbitovní
kaple.
Generální oprava farního
kostela, farní budovy a hřbitovní kaple si vyžádala nákladu 4 miliony Kč.
Peníze byly získány jednak
ze státního příspěvku, daru
olomouckého arcibiskupa,
ze svépomocného diecézního fondu a především pak
z darů věřících a dobrodinců (státní příspěvek-450
000,-Kč, dar olomouckého
arcibiskupa - 150 000,-Kč,
svépomocný diecézní fond 827 750,-Kč, dary věřících
a dobrodinců získáno na
opravu kostela 2 572 250,Kč.)
Opravou kojetínského farního kostela byla zachráněna nejvýznamnější kulturní
památka ve městě. Město
tak získalo výraznou dominantu, neodmyslitelnou součást městského panoramatu. K jejímu zvýraznění došlo 23. června 1999, kdy
bylo poprvé zapnuto noční
nasvícení farního chrámu.
Chrámový prostor je především místem bohoslužby,
místem, v němž má dojít ke
zklidnění mysli a ke zvýraznění duchovních hodnot. Od
dob románských platí zásada, že krása chrámu je jen
odleskem krásy nebeské.
Musíme proto s hlubokou
úctou vzpomenout na všechny kojetínské duchovní
správce, kteří s láskou pečovali o tento stánek Boží.Jejich seznam vyjde
v příštím čísle.
Dr. František Řezáč
(dokončení příště)
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Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
Informace pro rodiče o naší škole
Škola byla v červnu roku 2000 přijata do sítě Škol podporující zdraví
plněním projektu Zdravé školy. 5 tříd 2. stupně je vybaveno novým nábytkem. Každodenně žáci i učitelé využívají učebny výpočetní techniky. K zajímavějším hodinám dějepisu, přírodopisu přispěly odborné učebny. Cizí jazyky vyučujeme v odborných učebnách. Ke zmodernizování a zefektivnění
výuky byly zakoupeny výukové programy na PC téměř do všech předmětů.
Školu navštěvují i předškolní děti v přípravné třídě, zejména děti, u kterých
je nebo by pravděpodobně byl odklad školní docházky. Naší snahou je co
největší integrace dětí, na velmi dobré úrovni se učitelé věnují žákům se
specifickými vývojovými poruchami učení. Moderně vyučujeme cizí jazyky
na 1. stupni, postupně zlepšujeme úroveň výuky jazyků na 2. stupni. Dodržujeme pitný režim, jsme co nejvíce venku, volný pohyb po škole považujeme za samozřejmý za podmínek dodržování stanovených pravidel. Chystáme se na lyžák, školu v přírodě a o prázdninách na pobyt školní družiny
v přírodě. Přijďte se podívat, jak to u nás chodí. Budeme rádi, když se Vám
bude u nás líbit, co se Vám nelíbí, nám také řekněte.
Těšíme se na 1.9.2001, kdybychom už měli být přestěhováni z kláštera
včetně školní družiny na hlavní budovu v daleko lepším a moderním prostředí. To bude nejlepší dárek do nového tisíciletí od představitelů našeho
města.
Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

Učíme se navzájem
Škola Kojetín, Svatopluka Čecha začala v letošním školním roce více spolupracovat s ostatními školami mimo město Kojetín. Jde zejména o školy,
které jsou součástí sítě Škol podporující zdraví. Úzce spolupracujeme se ZŠ
Trávník v Přerově, na škole proběhla neformální beseda s učiteli a koordinátorkou Zdravé školy z Trávníka, vždy se jedná o výměnu zkušeností a nové
nápady, jak zlepšit prostředí školy, jak zavádět nové metody formy práce,
vyměňujeme si zkušenosti týkající se zejména dobrých vztahů mezi učiteli a
žáky. Na ZŠ Trávník se naši jazykáři jedou podívat na výuku angličtiny.
Ředitelka školy navštívila s výchovnou poradkyní ZŠ v Holešově, kde jsme
se opět přiučili i v oblasti volby povolání a slíbili si vzájemnou pravidelnou
spolupráci. Mgr. Jana Dočkalová se zúčastnila třídenního semináře na ZŠ
v Chrudimi. Tato škola dosahuje velmi dobrých výsledků v plnění projektu
Zdravé školy. Mnohé nápady a zkušenosti zařadíme do našich hodin. Pravidelně spolupracujeme se ZŠ Tovačov, zúčastňujeme se vzájemných akcí.
Domnívám se, že v dnešní době nelze zůstat jen sedět v našem městě, moderní škola je o nápadech, vzájemných zkušenostech a spolupráci.Cílem veškerých aktivit učitelů je, aby vyučování bylo zajímavější, pestřejší, aby žáci chodili do školy rádi a bez strachu.
Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

Den lidových tradic a nápadů
Jestli jste procházeli 5.12.2000 v úterý dopoledne kolem ZŠ Sv. Čecha,
mohli jste zaslechnout ze všech oken čilý pracovní ruch, dokreslený tóny
krásných českých koled. Že se ten den u nás neučilo? Omyl! Učilo se, ale
trošku jinak. Děti rozdělené do skupin po deseti se střídaly na stanovištích,
zde se seznamovaly s nejrůznějšími vánočními zvyky a tradicemi, samy si
vyzkoušely pečení vánočky, vánočního cukroví, vizovického pečiva, zdobení perníčků. Vyráběly vánoční svícny, adventní věnce a adventní kalendáře,
drobné dárky z drátu i koření, z keramiky, ozdobné krabičky či novoročenky tepané do plechu.
Každý prošel za dopoledne dvěma stanovišti, a vyrobil si dva různé dárky.
Byli byste překvapeni, kolik dárečků a drobných výrobků stihly připravit děti
z prvního stupně- dokonce i naši nejmenší prvňáčci. Toto vše bychom ale
nikdy nemohli bez pomoci pracovnic MDDM Kojetín, jedné naší bývalé
p. učitelky a paní vychovatelky ze ŠD. Proto jim patří velký dík. Ten ale patří
i všem učitelům, kteří se snažili předat dětem nejen své znalosti a dovednosti,
ale i kousek vánoční nálady a pohody. Rozsvícené svícínky a nazdobené třídy
k tomu určitě přispěly také. Takovéto dopoledne uspořádané v rámci projektu „Zdravá škola“ dalo hodně dětem, ale i určitě i jejich učitelům.
Učitelé ZŠ Kojetín, Sv. Čecha 586

Rodiče a děti, zveme Vás kdykoliv do naší školy.
Přijďte se podívat do vyučování a na naše školní akce.
Učitelé Základní školy Sv.Čecha 586,Kojetín

ZŠ Sv. Čecha Kojetín oznamuje
rodičům dětí narozených do 31. srpna 1995,že
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Bude proveden ve čtvrtek dne 25. ledna 2001 od 15.00 hod. - 18.00
hod. a v pátek dne
26. ledna 2000 od 15.00 hod. - 17.00 hod. v budově I. stupně - na
Komenského ul. /klášter/.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 1. září 2001 dovrší 6. rok věku. Neníli dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a
požádá-li o to jeho zákonný zástupce, může mu ředitelka školy odložit začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost je nutno doložit vyjádřením
lékaře nebo psychologa z pedagogicko-psychologické poradny. Do školy může
být přijato i dítě, které dovrší 6. rok věku v době od 1.9.2001 do 31.12.2001,
pokud je dítě tělesně a duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce.
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou do školy s dítětem, přinesou
jeho rodný list a doklad o bydlišti /občanský průkaz jednoho z rodičů/.
Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2001 se budou učit už všichni žáci v lepších
prostorách na budově Sv. Čecha, včetně moderní přístavby.
Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

Jdeme k zápisu - rady pro rodiče a prvňáčky
Desatero pro prvňáčky
1.
2.

Znám svoje jméno a příjmení, vím jak se jmenují rodiče.
Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle,
aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na
tkaničce mašličku.
3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o
nich s rodiči.
10. Do školní tašky si sám uložím věci.

Desatero pro rodiče
1.
2.

Každý den kontroluji školní tašku za přítomnosti svého prvňáčka.
Každý den zkontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že
dítě jich má mít v zásobě několik.
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za
jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků.
5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se
odpovědět na jeho dotazy.
8. O společných kulturních zážitcích /rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty/ si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.
Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.
9. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.
10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, zúčastňuji se na akcích školy.
Zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Zápis dětí do l.tříd

Malá kopaná

ZŠ Kojetín, nám.Míru 83 pořádá ve dnech 25. a 26.ledna
2001
zápis dětí do 1.tříd.
Zápis se koná v budově školy v 1.poschodí v 1.třídách
25.1. od 15,00 do 18,00 hod.
26.1. od 15,00 do 17.00 hod.

ZŠ nám. Míru uspořádala ve spolupráci s MěDDM přebor města Kojetína v malé kopané. Turnaje se tradičně zúčastnily všechny místní školy.
Soutěž byla velmi vyrovnaná, každým zápasem se měnilo pořadí.

Do l.ročníku se zapisují děti, které do 1.září 2001 dovrší 6. rok věku.
Není-li dítě po dovršení 6.roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a připravené na školní docházku, může jeho zákonný zástupce rodiče - požádat o odklad školní docházky o l rok. Žádosti si rodiče mohou
vyzvednout při zápisu nebo v ředitelně školy. O odkladu školní docházky
rozhodne ředitelka školy na základě žádosti rodičů doložené vyjádřením
dětského lékaře a psychologa z okresní pedag.-psychologické poradny.
Upozorňujeme rodiče, že do školy může být zapsáno i dítě, které dovrší
6.rok věku v době od 1.9.2001 do 31.12.2001, pokud je přiměřeně vyspělé a požádá-li o nástup do školy jeho zákonný zástupce - rodiče.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dítětem, přinesou jeho rodný list a
doklad o bydlišti - občanský průkaz jednoho z rodičů.

Přeborníkem Kojetína se v kategorii mladších žáků stalo družstvo ZŠ
nám. Míru ve složení:
Bělaška M., Panáček R., Toráč R., Šubík J., Dvořák V., Vašíček O.,
Večerka P., Vymětal M.
Další pořadí: 2. Gymnázium Kojetín, 3. ZŠ Sv. Čecha
V kategorii starších žáků se přeborníkem Kojetína stalo družstvo Gymnázia ve složení:
Rumplík M., Navrátil L., Jureček A., Šimčík P., Kučírek P., Hruda R.,
Otáhal T., Štefan V., Vlč V.
Další pořadí: 2. Zvláštní škola, 3. ZŠ Sv. Čecha, 4. ZŠ nám. Míru
Každé družstvo obdrželo sladkou odměnu, kterou zajistil MěDDM.
Další soutěž, kterou jsme připravili pro kojetínskou mládež, byl prosincový turnaj ve stolním tenise.

Mgr. Alena Veselá, ředitelka školy

Mgr. Pavlíček Rudolf

O školní zralosti
O školní zralosti aneb co by mělo
umět dítě, než nastoupí do 1.třídy
Je třeba si uvědomit, že než prvňáček uslyší první školní zvonění.
než si přečte první písmeno a sní
svoji první školní svačinu, učí se
v rodině vztahu ke světu a jeho nárokům, vztahu k autoritě, k sobě,
k druhému. Toto „učení“ u něj probíhá ve věku, který je pro učení se
vztahům nejvýznamnější - tedy
v předškolním věku. Pokud dítě vyrůstá v prostředí bohatém na podněty smyslové i citové, zejména bylli v této předškolní době dostatečně podněcován vývoj řeči, pak jsou
předpoklady k dobrým školním výsledkům výrazně zvýšeny.
Vedle rodiny na dítě velmi přízni-

vě působí také pravidelná docházka do mateřské školy, kde se dítě
citlivě a přístupně poprvé seznamuje s kolektivem svých vrstevníků a
kde jsou děti vedeny tak, aby byly
dobře připravené na vstup do základní školy.
Co tedy všechno „umí“ ten budoucí úspěšný prvňáček? Umí pozdravit, umí se krátkou dobu /asi
10 minut/ soustředit na nějakou
činnost /např. poslech pohádky/,
nebojí se zeptat na to, co by chtěl
vědět, umí držet tužku nebo pastelku a je rozhodnutý, kterou rukou /
zda pravou či levou/, dokáže mluvit tak, aby ho ostatní slyšeli a rozuměli mu, pozná barvy, pozná základní tvary /čtverec, obdélník, troj-

úhelník a kruh/, ví, jak se jmenuje
a kde bydlí, zazpívá nějakou písničku a pamatuje si krátké básničky,
rozezná počet od jedné do pěti ,
zná zvířátka, která žijí doma, a jiná,
která žijí v přírodě, popřípadě dokáže vyprávět známou pohádku,
umí si zavázat tkaničku a obléknout
se. Jsou to tedy činnosti, které většina předškoláčků umí. Zdá se Vám
to příliš jednoduché, nebo naopak
máte pochybnosti, nebo jste si jako
rodiče vědomi, že v některé oblasti
/např. výslovnost/ by mohl nastat
nějaký problém? Potom máte možnost odložit školní docházku o jeden rok a ten rok intenzivně využít
na odstranění zmiňované překážky.
Vážení rodiče, je důležité přijít k

zápisu se svým dítětem i za předpokladu, že jste již rozhodnuti školní docházku odložit. Tento rok, který dítě získá /po doporučení lékaře, okresní ped.-psych. poradny a
rozhodnutí ředitele školy/ jakoby
„navíc“, je třeba ale využít v jeho
prospěch. To znamená intenzivně
se zaměřit na odstranění daného
problému.
Všechny učitele naší školy, kteří
jsou u zápisu, těší, že zápis do první třídy je pro děti i rodiče malým
svátkem, na kterém děti rády ukáží, co všechno už umí.
Rádi Vás uvidíme 25. a 26.ledna 2001na ZŠ nám.Míru
Mgr. Bronislava Mračková,
Mgr. Jolana Pavlíčková
učitelky 1.tříd ZŠ nám.Míru Kojetín

Co by měli rodiče vědět o Základní škole nám Míru 83 Kojetín:
- vyučujeme podle nového vzděl.programu Základní škola, který máme
personálně i materiálně plně zabezpečený,
- ve škole pracují aprobovaní a kvalifikovaní učitelé, kolektiv pracovníků
je vyrovnaný s velmi dobrými mezilidskými vztahy,
- škola má vypracován vnitřní režim, kde jsou zakotveny nejen povinnosti, ale i práva žáků,
- k hodnocení žáků je používána tradiční klasifikace doplněná prostředky pro posílení učení a kázně, jako jsou různé druhy pochval
popř.napomenutí, třídnické hodiny s učiteli,
- škola spolupracuje s rodiči, 4x ročně pořádá schůzky rodičů s vyučujícími a volí i individuální spolupráci s rodiči,
- při škole pracuje organizace rodičů - SRPŠ,
- ve škole jsou prostorné, dobře zařízené učebny, odborné pracovny
vaření, přírodopisu, chemie a fyziky, informatiky, knihovna a nově
zřízená hudebna pro 1.stupeň, kabinety, tělocvična, při škole školní
hřiště a školní pozemek,
- školní družina je umístěna v přízemí školní jídelny,
- škola pečuje o zdravotně oslabené a handicapované žáky, pro které
zabezpečuje inviduální vzdělávací program a spolupracuje s okresní

psycholog.poradnou - školním psychologem a speciálními pedag.centry, dětskými lékaři,
- úzká spolupráce školy je v mimoškolní výchově s městským domem
dětí a mládeže,
- škola spolupracuje s mateřskou školou i ZŠ v okolních obcích,
- o své činnosti pravidelně informuje v místním tisku, spolupracuje se
zřizovatelem - městem Kojetín a nadřízeným orgánem ŠÚ Přerov,
- vedení školy na konci šk.roku vydává výroční zprávu o činnosti školy,
- škola zabezpečuje výuku cizích jazyků, nepovinných předmětů, skupinu povinně volitelných předmětů a speciální výuku logopedie /nápravu řeči/,
- pravidelně organizujeme pobyty žáků v přírodě, školní poznávací zájezdy, lyžařské a plavecké výcviky, kulturní akce.
Důležité je, aby rodiče přistupovali ke škole s důvěrou, se snahou poznat její záměry a pomáhat výchovnému úsilí učitelů.
Partnerská komunikace a spolupráce je vždy ve prospěch žáka.
Vážení rodiče, zveme Vás k zápisu budoucích prvňáčků a těšíme se na
všechny naše nové žáky.
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Mgr.Alena Veselá, ředitelka školy
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Akce AQUACENTRUM Hradec Králové
Dne 25. 11. 2000 jsme navšívily spolu se 40ti účastníky z Kojetínska
Aquacentrum v Hradci Králové, kde jsme prožili krásné 3 hodiny s vodními radovánkami.

Další zastavení patřilo OBŘÍMU AKVÁRIU v Hradci Králové, kde se
všichni prošli tunelem plným mořských živočichů.
Cestu tam i zpět nám zpříjemňovalo zajímavé povídání paní průvodkyně Hany Vybíralové z Prostějova.
zpracovala: Marie Beránková

Akce „DEN PRO SEBE“ ŽERAVICE
„Pojedeme na akci s policajtama“ .... „Huráááá“ ....a tak jsme jeli .
Akce byla uspořádána o podzimních prázdninách 26. 10. 2000 pro 52
dětí od 10 roků.
Smyslem tohoto setkání bylo poznat část práce Policie ČR a využít
účelně jeden z podzimních prázdninových dnů.
V průběhu dne si děti mohly vyzkoušet střelbu na laiserové střelnici,
střelbu ze vzduchové zbraně na terč, uviděly také ukázky výcviku služebního psa a práci kriminalistů - daktyloskopii.
Děti mohly vyhrát odměny i v branném závodě lesním terénem. Na
závěr si všichni opekli buřtíka.
Vyhodnoceny byly nejlepší 3 čtyřčlenné hlídky z branného závodu a
nejlepší střelci ze všech 5 věkových skupin.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedoucímu Obvodního oddělení Policie ČR v Kojetíně npor. Karlu Petřekovi, který se podílel na
přípravě i organizaci akce.

ČERTOVINY
Dne 6. 12. 2000 jsme připravili pro čertíky z Kojetínska Čertovský
rej, který zahájil Jirka Jirák v 16.00 hod. diskotékou, dále pokračoval
Roman Matějka a René Jirák. Po každé sérii tří písniček měli možnost
čerti, čertíci, čertice, pekelníci a všechny přítomné děti soutěžit o sladkosti a pekelnou listinu na provozování veškerého pekelného řemesla.
Během celých čertovin byl otevřený pekelný bufet, kde si děti mohly
zakoupit sladkosti. Na závěr byly vyhodnoceni nejlepší masky čertů.
Výherci dostali perníkové čerty a pekelnou listinu. Na celou akci se slétlo přes 150 čertů a čertic.
Jana Bradnová, vedoucí odd. MěDDM Kojetín
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom
chtěly poděkovat všem
vedoucím zájmových
kroužků a ostatním dobrým duším, bez kterých
by práce na domečku nebyla možná.
Přejeme Vám do nového
roku, aby se vám splnilo
všechno to, co si vy sami
budete přát.
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Vánoční inspirace

Jak jsme se připravovali na Vánoce?

V termínu od 15. - 16. prosince 2000 jsme na MěDDM připravili
Vánoční inspiraci pro děti.
V pátek v podvečer jsme se sešli na MěDDM ve Ztracené ulici, kde si
děti nejprve vyrobili krásné vánoční svícny. Po té jsme se věnovali odlévání a výrobě svíček. Tato technika děti zaujala, protože téměř nikdo se
s ruční výrobou svíček nesetkal. Odlité svíčky jsme nechali zatuhnout do
následujícího rána, které bylo pro mnohé překvapením vlastní činnosti.
Svíčky jsme pak vyřezávali a tvarovali do konečné podoby.
Ještě před odchodem do postýlek si děti vyzkoušely starý český zvyk
- pouštění lodiček - svíčky v ořechové skořápce. Tato romantická záležitost všem dodala skutečnou vánoční náladu.
Děti nocovaly na MěDDM - Masarykovo nám., kde po únavném a
vyčerpávajícím řádění konečně usnuly.

-

výroba adventních věnců,
výroba vánočních svícnů
vánočních ozdob.
návštěva výstavy betlémů v Kroměříži
pečení a zdobení perníčků
výroba keramických ozdob
„Vánoční inspirace“ - víkendová akce

....a líbí se vám ozdoby na vánočním stromečku.... to jsme šikulky....

Zpracovala: Eva Bašková, vedoucí odd. MěDDM Kojetín

O vánočního kapra
Všichni příznivci rybolovu se mohli zúčastnit 14. 12. 2000 soutěže
„O vánočního kapra“ na MěDDM Kojetín. Během dvou hodin muselo
25 dětí prokázat znalosti rybářského řádu, také svou zručnost s udicí a
samozřejmě i to, že rozeznají jednotlivé druhy ryb.
První cenu - živého vánočního kapra si odnesl Radek Panáček. Sladkého kapra za druhé místo si odnesl Jiří Šajer a čokoládovou rybu vybojovala rybářka Hana Kršňáková ze Stříbrnic.
Všichni zúčastnění dostali perníkového kapříka za obrovskou snahu a
chuť soutěžit.

KONCERT PAVLA NOVÁKA
Koncert Pavla Nováka se konal v Kojetíně již tradičně. Tentokrát byl uspořádán 14. 12. 2000 ve spolupráci s MěKS Kojetín,
které poskytlo k těmto účelům prostory sálu.
1. koncert v 8.00 hodin byl připraven pro II.stupeň ZŠ „Ta naše
písnička česká“ 2. a 3. koncert patřil MŠ a I. stupni ZŠ Kojetína
a okolních vesnic.
Celkově se na koncert přišlo podívat 625 dětí a 70 pedagogů.
O tom, že jsou písničky P. Nováka velmi známé a že to s dětmi
umí, svědčila i velmi dobrá atmosféra v obecenstvu. Děti spontánně reagovaly na zpěvákovy podněty, tančily pod pódiem a
tleskaly.
Všechny písničky i vydané knihy Pavla Nováka si mohli všichni
přítomní zakoupit po koncertě.
zpracovala: Marie BERÁNKOVÁ
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Zvláštní škola v Kojetíně
Prvního cíle jsme dosáhli!
V loňském roce se náš žák Pavel Skopal stal Přeborníkem Moravy a
Slezska ve stolním tenise žáků zvláštních škol. Postoupil na Mistrovství
republiky a i tam zvítězil a je stávajícím mistrem republiky ve své kategorii. Letos před námi stojí obtížný úkol: obhájit titul, což bývá mnohdy
obtížnější, než ho získat. První část úkolu zvládli kluci na výbornou. Na

Přeborech Moravy a Slezska v Ostravě Pavel Skopal opět zvítězil, David
Šacha obsadil třetí místo. Také další dva naši hráči (Petr Zavadil a Vojtěch Prázdný) se umístili na postupových místech a vybojoval si tím postup na Mistrovství republiky, které se uskuteční 18. - 19. ledna 2001
v Hradci Králové. Tam změří síly s nejlepšími stolními tenisty ze zvláštních škol celé republiky. O výsledku budeme informovat.
Mgr. Alena Dufková

Vánoce v kojetínských školách

Vánoční besídka MŠ Hanusíkova ul.

Vánoční koncert ZUŠ Kojetín v Sokolovně

Čertovská párty ve školní družině při ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín

Vánoční besídka ve školní družině při ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín

Ukázka živého betléma

Ukázka živého betléma
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Lékařský seminář
Jako každoročně , tak i letos , se uskutečnil dne
9.prosince 2000 již tradiční lékařský seminář,který pořádal kolektiv Soukromé chirurgické a cévní ordinace.Seminář byl zařazen Českou lékařskou komorou do
systému postgraduálního vzdělávání lékařů.
Celodenního semináře se zúčastnilo přes šedesát
lékařů, kteří se zájmem vyslechli patnáct zajímavých a
bohatě dokumentovaných přednášek.
Tentokrát se přednášející zaměřili na chirurgické
téma „Moderní léčebné metody v chirurgii“. Autoři
z Hranic, Zlína, Prostějova, Kroměříže, Přerova ,Brna
a Kojetína ve svých sděleních demonstrovali moderní
léčebné metody tak, jak je využívají na svých pracovištích.
MUDr. Pavel Matoušek přivítal účastníky semináře a zahájil dopolední přednáškový blok, ve kterém lékaři z Hranic, Zlína a Prostějova představili výsledky své práce v oblasti miniinvazivní chirurgie. Všechny přednášky byly doprovázeny bohatou obrazovou dokumentací včetně videosnímků, pořízených při operačních zákrocích.
Během polední přestávky, spojené s občerstvením, probíhala v kulo-

árech velmi živá diskuse, protože po dopoledním odborném programu
zůstalo mnoho nezodpovězených otázek k předneseným tématům.
Odpolední přednáškový blok byl věnován problematice úrazové chirurgie včetně moderních operačních postupů při řešení zlomenin a problematice onemocnění tepen a žil. Zde prezentovali své práce lékaři
z Kroměříže, z Fakultní nemocnice Brna - Bohunic, z Přerova a Kojetína.
Součástí semináře byla i výstava farmaceutických firem, které představily své výrobky. Tyto firmy se i sponzorsky podílely na zajištění semináře, za což jim patří poděkování organizátora. O vytvoření příjemného a reprezentativního prostředí se již tradičně na velmi dobré úrovni
postaraly pracovnice Městského kulturního střediska a Bistro UNO paní
Hodanové. Za bezchybný provoz audiovizuální techniky patří poděkování ing. Stonovi a ing. Berkovi.
Poslední setkání lékařů v Kojetíně v tomto století mělo velmi dobrou
odbornou i společenskou úroveň a jistě přispělo svými zajímavými přednáškami ke zvýšení odborné úrovně účastníků.
Věřím, že se s většinou kolegyň a kolegů budeme setkávat na těchto
seminářích v Kojetíně i v příštím miléniu.
MUDr. Pavel Matoušek

Sport - stolní tenisté po polovině soutěží
Pro stolní tenis skončila první polovina soutěží, ve kterých má náš oddíl
v letošním roce tři družstva. V I. třídě A družstvo a B a C družstva ve II.
třídě okresního přeboru.
A družstvo sehrálo 12 zápasů - 10x výhra, 1x prohra, 1x remíza.
V současné době je A družstvo na 3. místě, o jeden bod za vedoucími
dvěma družstvy.
A družstvo: Malý Bohdan, Kilhof Jiří, Vrtěl Luděk, Orság Vlast.
Bilance čtyřher je poměrně slabá - ze 22 utkání jen 7 výher.
B družstvo hraje ve II. třídě a je momentálně na 2. místě - 9x výhra a
2x prohra.
B družstvo: Štrunc Jaroslav, Florián Miroslav, Zítka Tomáš, Zítka Jan
Ve čtyřhrách B družstvo z 22 utkání vyhrálo 15 zápasů.
C družstvo je složeno z mladých hráčů a hraje rovněž II. třídu okresu.
V současné době obsadilo 9. místo - 2x výhra, 8x prohra a 1x remíza.
C družstvo: Frűhbauer Oldřich, Pištělák Martin, Frűhbauer Jakub,
Prokeš Lukáš, Frűhbauer Vilém, Rumplík Martin
Ve čtyřhrách C družstvo z 22 zápasů zvítězilo 7x.

V letošním roce chybí v soutěžích pro různá zranění a nemoci tito
hráči: Huťka, Haleš, Sanitrník, Černocký a Prokeš. Jeden z našich nejlepších mladých hráčů Jakub Odehnal v současné době hraje na škole
ve Vyškově.
Mimo soutěže a bodovací turnaje, kterých se kojetínští hráči pravidelně účastní, se konají 2x týdně tréninky mladších a starších žáků pod
vedením manželů Štruncových.
V pondělí 18. prosince 2000 se uskutečnil turnaj žáků mladší kategorie. Zúčastnilo se ho 19 mladších žáků z toho 5 děvčat. Hrálo se
ve skupinách a vítěz jednotlivé skupiny sehrál finále.
Mezi žáky zvítězil bez porážky Jiří Fingr, druhé místo obsadil Jiří Šajer
a třetí místo získal Petr Knop.
Mezi dívky byla nejlepší Denisa Hanáková, druhá skončila Barbora Luxová a na 3. místě se umístila Zuzana Hladíková.
Organizaci turnaje zajistili manželé Milada a Jaroslav Štruncovi a Zdeněk Mrázek.
Zdeněk Mrázek
předseda oddílu

DC U Jarmily Kojetín
Dámy a pánové,
jako předseda klubu, bych Vás chtěl krátce seznámit s oddílem DC U
Jarmily Kojetín. Tento šipkový klub byl založen v Měrovicích nad Hanou na podzim roku 1997. Zakládajícími členy tohoto klubu a šipkového sportu v tomto regionu byli Martin a Rostislav Zedníčkovi.
Oddíl měl původní název ŠK Haná Měrovice. Předsedou klubu se stal
Rostislav Zedníček, který v případě absence některého z hráčů zaskakoval i ve hře. Během soutěže , kdy klub byl zařazen do II. ligy Středomoravského Českého Šipkařského Svazu (StřČŠS) se v něm vystřídalo celkem osm hráčů. Po počáteční euforii, někteří hráči přestali hrát a po
ukončení soutěže, kdy se klub umístil na velmi pěkném 6. místě se mužstvo rozpadlo. Zůstali pouze dva vytrvalci a to Martin a Rostislav Zedníčkovi. Do nové sezóny klub konsolidovali a vytvořili zcela nový kádr.
V tomto období se klub přesunul do Kojetína, kde v místní Hospůdce
U PEDYHO nalezl potřebný klid k přípravě na novou sezónu 19981999. Klub nastupuje do nové sezóny s novým názvem DC U Jarmily
Kojetín a ve složení Vl. Vymětal, Dušan Meduna, Václav Chvátal, Michal Zedníček, Martin Zedníček a Rostislav Zedníček, neprohrávají ani
jedno utkání a s velkým rozdílem postupují do I. ligy StřČŠS. Klub má
v této sezóně i jiné úspěchy: hráči Vl. Vymětal, Michal Zedníček, Václav
Chvátal a Martin Zedníček vyhrávají několik místních i regionálních turnajů v soutěži jednotlivců a před ostatními hráči si získávají potřebný

respekt do následující sezóny. Novou sezónu 1999-2000 začínáme jako
nováček v I. lize s respektem k ostatním klubům, jdeme zápas od zápasu
a končíme tuto sezónu na velmi pěkném 5. místě. Tento klub, bez výrazných sponzorů a s velmi úzkou hráčskou základnou, si doufejme našel místo v šipkařské elitě I. ligy StřČŠS a bude nás dobře reprezentovat
GUT DARTS - Rostislav Zedníček
i v následující sezóně 2000-2001.
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Společenská kronika

Vítání občánků

Plesová sezóna v Kojetíně
20. ledna 2001 MYSLIVECKÝ PLES
Sokolovna Kojetín, začátek ve 20.00 hodin

Dne 16.prosince 2000 byly slavnostně přivítány do
svazku občanů města Kojetína tyto děti:
Monika Kopřivová, Adam Hradil, Matěj Dvorník

26. ledna 2001 5. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA
KOJETÍN

Blahopřejeme!

se stužkováním studentů tříd maturitního ročníku
Sokolovna Kojetín, začátek ve 19.30 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina „BENNY“.
Vstupenky je možno zakoupit od 8.1.2001 v prodejně
SONG-Z. Němec, Kojetín, Masarykovo nám.34 nebo přímo
na sekretariátě Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha 586.

10. února 2001 HANÁCKÉ BÁL
Sokolovna Kojetín, začátek ve 20.00 hodin

24. února 2001 FARNÍ PLES
Sokolovna Kojetín, začátek ve 20.00 hodin

10. března 2001 COUNTRY BÁL
Sokolovna Kojetín, začátek ve 20.00 hodin

18. března 2001 DĚTSKÝ KARNEVAL
Sokolovna Kojetín, začátek ve 14.00 hodin

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.

Vážení čtenáři, právě jsme se dožili počátku
třetího tisíciletí. Poučení z právě uplynulého
tisíce let ponechejme historikům, ale minulost se nám bude připomínat, protože jsme
prožili kus druhého milénia.
Třetí tisíciletí se nás týká a napovídá to:
dělejme vše pro naší budoucnost a važme si
minulosti.
I přes mnohé strasti zůstalo hodně dobrého.
Kéž je třetí tisíciletí dobré, šťastné, příznivé
a zdárné.

INFORMACE PRO ČTENÁŘE
Vážení čtenáři,
vzhledem k výkladu jednotlivých ustanovení zákona č.101/
2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
nemůžeme v Kojetínském zpravodaji nadále zveřejňovat jména
našich jubilantů ,ani jména zemřelých spoluobčanů.
Rádi bychom však v Kojetínském zpravodaji tuto společenskou rubriku i nadále zachovali. Příbuzní našich jubilantů a pozůstalí po zemřelých mají proto možnost požádat redakci zpravodaje o zveřejnění blahopřání jubilantům, případně vzpomínky na zemřelé. Tato služba bude bezplatná.
Děkujeme za pochopení.
Redakční rada Kojetínského zpravodaje
Komise pro občanské záležitosti městské rady

Redakční rada Kojetínského zpravodaje
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