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DEN ZEMĚ - 22. DUBEN
Probouzející se příroda po dlouhém období zimního spánku,
čas ptačího zpěvu, doba rozmnožování, rašení květin a stromů
jistě zaujme i člověka, který se jinak o přírodu a dění v ní nezajímá. Ano, naše nejbližší okolí, tedy naše životní prostředí nás
ovlivňuje a dotýká se bezprostředně života každého z nás, a to
v dobrém i zlém slova smyslu.
Vhodnou příležitostí ukázat náš vztah k prostředí, ve kterém
žijeme a které jsme svou činností na Zemi již téměř úplně změnili
k „obrazu svému“, je mimo jiné i Den Země, připadající na neděli
22. dubna. V souvislosti s tím připravilo město Kojetín během
měsíce dubna řadu akcí, které by měly našim spoluobčanům připomenout nejen vztah k přírodě, ale především je motivovat
k tomu, aby pro ni něco sami aktivně udělali.
Z tohoto důvodu probíhá již od konce března ve spolupráci
s Technisem s.r.o. a kojetínskými skauty úklid černých skládek
na území města a v jeho okolí. Přistaveny rovněž budou velkoobjemové kontejnery a zajištěn svoz nebezpečného odpadu ve městě
i místních částech.
Formou přednášek, besed a her bude mládež v kojetínských

školách seznamována s nutností třídění odpadů i vztahem k životnímu prostředí. Všechny tyto aktivity budou probíhat také díky
spolupráci s hnutím DUHA a NESEHNUTÍ.
S jejich pomocí bude ve vestibulu Sokolovny instalována názorná výstava o odpadech a jejich likvidaci.
V rámci chystaného Týdne zdraví si děti budou moci sami
vyzkoušet úklid jarního lesa a poznat život v něm.
V závěru dubna budou pro děti našich škol předvádět sokolníci na hřišti Slavoje ukázky činnosti některých našich dravců. Bude
to výjimečná příležitost poznat zblízka tvory, o kterých ještě dnes
někteří lovci tvrdí, že „co má zahnutý zobák, musí k zemi.“
Také Kojetínský zpravodaj, který držíte v ruce je věnován problematice životního prostředí. Například, jak se dá provozovat
skladování plynu v přírodní rezervaci ve vysoce ekologickém provozu, jak postupně upravujeme kojetínský hřbitov po vykácení
bříz, jak vypadají prastaré duby v Tovačově nebo jak jsme stále
málo silní v zápasu s nemocemi, jako je slintavka a kulhavka.
Přeji Vám krásný pobyt v jarní přírodě!
Ing. Jiří Šírek
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Z jednání Rady města
Rada města se dne 13. března 2001 na svém 39.zasedání zabývala mimo jiné touto problematikou:
* vzala na vědomí závěrečný účet Města Kojetín a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2000, stejně jako zprávu o stavu pohledávek
města k 31.12.2000
* souhlasila s bezúplatným převodem 8 počítačů obcím mikroregionu
Střední Haná, které byly v loňském roce zakoupeny z části ze státní
dotace, poskytnuté z Programu obnovy venkova a z části z finančních prostředků mikroregionu. Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci
podávalo za mikroregion Město Kojetín, které také nákup počítačů
zabezpečilo a počítače byly určeny obcím mikroregionu, předloží rada
města zastupitelstvu návrh na schválení jejich bezúplatného převodu obcím
* projednala návrhy na poskytnutí finančních příspěvků na činnost občanským sdružením, církvím a neziskovým organizacím. V rozpočtu
města byla na tyto příspěvky vyčleněna částka celkem ve výši 650
tis. Kč.Rada předložila zastupitelstvu města návrh na rozdělení této
částky pro 19 žadatelů
* vzala na vědomí zprávu odboru majetku a investic města o čerpání
finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a z Povodňového fondu rozvoje bydlení v roce 2000 a souhlasila s předložením návrhu
zastupitelstvu města na poskytnutí půjček 33 žadatelům v roce 2001,
v celkové výši 3.424.000,- Kč

* schválila pronájem pozemku p.č. 4921 v k.ú. Kojetín panu Čeňku
Krybusovi ml.
* schválila změnu režimu splácení půjčky z Fondu rozvoje bydlení pí.
Martě Křepelkové a prominutí zaplacení smluvního penále za prodlení se splácením splátek
* schválila pronájem dvou garáží v objektu Polikliniky a to: Finančnímu
úřadu Kojetín a MUDr. Vlastě Procházkové
* souhlasila se zřízením příjezdové komunikace k domu č.p. 1250 ve
Sladovní ulici, na pozemku města p.č. 4234/9 na náklady žadatele,
vlastníka domu čp.1250
* uložila odboru majetku a investic města zajistit odborné sejmutí a uložení plastiky od akademického sochaře Stanislava Hlobila z budovy
kina. Tato plastika bude po opravě okresního domu umístěna patrně
právě zde
* souhlasila se záměrem rozšíření prostor vodoléčby v prostorách rehabilitace v objektu Polikliniky a s instalací velké vany pro zajištění
dalších služeb - podvodních masáží
* souhlasila s návrhem rekonstrukčních prací na hřbitově, které spočívají v opravě hlavních hřbitovních cest, ve výstavbě nové zídky za obřadní síní a v 1.etapě výstavby obvodové hřbitovní zdi
* odvolala z funkce člena Komise životního prostředí a zemědělství RNDr.
Bohumila Trávníčka a Ing. Miroslava Kapouna a novou členkou této
komise jmenovala Ing. Annu Acostovou
Jiřina Páleníková,tajemnice MěÚ

Zasedání Zastupitelstva města
V úterý dne 27.března 2001 zasedalo v sále Sokolovny zastupitelstvo města. Úvodní část zasedání patřila hodnocení hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města za rok 2000.
Zastupitelstvo konstatovalo, že převážná většina úkolů z volebního
programu byla splněna nebo je rozpracována a proto je nutné
program na období 2001-2002 doplnit především v oblasti investic. Jako priorita byla schválena například přestavba bývalé
Sladovny na nájemní byty, vybudování regionálního kulturně-vzdělávacího a informačního centra na bývalém Okresním domě, generální oprava Základní školy nám. Míru, generální oprava koupaliště , oprava kaple v Kovalovicích, rekonstrukce hřbitova, úprava okolí židovské synagogy a další akce.
V úvodní části zasedání se také zastupitelstvo podrobně zabývalo výsledky hospodaření města za rok 2000. Celkové výdaje
činily v minulém roce 105.132 tis. Kč, příjmy , včetně přijetí 9
mil. úvěru, rovněž 105.132 tis.Kč. Zastupitelstvo nemělo
k hospodaření města v loňském roce, stejně jako ke zprávě
o přezkoumání hospodaření města za rok 2000, žádné výhrady.
Vzalo také na vědomí zprávu o stavu pohledávek města
k 31.12.2000. K tomuto datu činila výše pohledávek
43.044.924,43 Kč, z čehož největší částku tvoří pronajatý majetek spol. Technis s.r.o. / 32.480.207,18Kč/ a pohledávka
za Aurou Ingstav /3.335.486,90Kč/.
V průběhu jednání zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení. Vyhovělo tak 14 žadatelům, kterým
poskytlo půjčky v celkové výši 905.000,- Kč. Všechny půjčky
z tohoto fondu byly v letošním roce poskytnuty na opravu
a modernizaci vytápění, převážná část žadatelů je z Popůvek
a Kovalovic, kde proběhne v letošním roce plynofikace těchto
místních částí.
Z Povodňového fondu byly poskytnuty půjčky v celkové výši
2.519.000,- Kč devatenácti žadatelům. Nejčastějším důvodem
u těchto poskytovaných půjček je oprava a obnova vnějších
a vnitřních zdí, včetně izolace, omítek, oken a dveří.

V oblasti nakládání s majetkem města zastupitelstvo mimo jiné
schválilo:
- prodej části parcely 603/9 - ostatní plocha a parcely č. 5742/
7 - ostatní komunikace, za kupní cenu 70,- Kč/m2 a náklady
spojené s převodem pozemku, firmě MSH v.o.s. Kojetín
- prodej pozemku p.č. 1927/1 , 1927/3 - zastavěná plocha
za kupní cenu 105,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem
pozemků, manželům Miloslavu a Renatě Plevovým
- prodej pozemku p.č. 632/1,632/2,632/3 a část p.č. 409 zahrada, za kupní cenu 10Kč/m2 a náklady spojené s převodem
pozemků paní Marii Krumpochové
- prodej příkopu - p.č. 554 - vodní plocha - za smluvní cenu
600,- Kč a náklady spojené s převodem pozemku, paní Heleně Kapounové a manželům Jaroslavu a Margaretě Hýbnerovým
- odkoupení pozemku p.č. 41 - stavební plocha, za smluvní cenu
80,-Kč/m2 od paní Anny Navrátilové
- odkoupení pozemku p.č. 313/1,313/2,197/2 - ostatní plocha, za smluvní cenu 100,- Kč/m2 od Jednoty, spotřební družstvo Hranice
- neschválilo prodej pozemků: p.č.1946, 211/7,211/9, 5766/
1, 664/2
Zastupitelstvo se také zabývalo změnou č. 2 Územního plánu
a návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001, kterou vyhlásilo
závaznou část změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín.
Na tomto zasedání zastupitelstvo také schválilo plány činnosti
jednotlivých výborů na rok 2001 a jednací řád výborů.
V závěru zasedání byli poslanci seznámeni s dopisem 8 občanů z Kroměřížské ulice, kteří po zastupitelstvu požadovali informace týkající se zřízení polní cesty v Blanské ulici.
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Informace pro občany
Příspěvky občanským sdružením

Dny senátora pro veřejnost

Zastupitelstvo města schválilo v měsíci březnu poskytnutí finančních příspěvků následujícím občanským sdružením, neziskovým organizacím a
církvím z rozpočtu města na rok 2001:
TJ Ingstav Kojetín - nákup nových lodí
TJ Ingstav Kojetín - příspěvek na činnost
TJ Slavoj Kojetín
TJ Sokol Kojetín
TJ Sokol Kovalovice
Vodní skauti Kojetín
Junák Kojetín
Autoklub Kojetín odd. BMX
Zvl. škola Kojetín - oddíl stolního tenisu
Kynologický klub Kojetín
Hasičský sbor Kojetín
Hasičský sbor Popůvky
Český zahrádkářský svaz Kojetín
Svaz včelařů Kojetín
Svaz chovatelů ZO Kojetín
Církev československá husitská Kojetín
Římskokatolická farnost Kojetín
Charita Kojetín

60.000,16.000,71.500,171.000,21.000,47.500,21.500,1.500,5.000,5.000,10.000,10.000,3.000,4.000,3.000,15.000,15.000,170.000,-

Kancelář senátora: Žižkovo nám. 11, Prostějov
KDY: první tři pondělky v měsíci od 14:00 do 17:00
Kancelář KDU-ČSL: ul. Vápenice, Prostějov
KDY: poslední pondělí v měsíci od 14:00 do 17:00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kojetín a Tovačov:
KDY: střídavě jednou za dva měsíce (čas a místo dle dohody a potřeby)
Obce volebního obvodu: v případě, že v pátek nebude zasedat Senát
PČR, budou plánovány návštěvy jednotlivých obcí
Další aktivity v kanceláři senátora na Žižkově nám. 11 v Prostějově
Krajský zastupitel: každou středu od 14:00 do 17:00 hodin je v kanceláři k dispozici člen Krajského zastupitelstva Mgr. Miroslav Horák
Právní poradna: při kanceláři senátora funguje bezplatná právní poradna pro veřejnost každé první úterý v měsíci od 14:00 do 17:00 hodin. Tuto činnost bude zajišťovat Bc. Ludmila Kovaříková, studentka 4.
ročníku právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
Kontakty: sl. Zuzana Hrazdilová, asistentka senátora
Hodiny pro veřejnost: denně 9:00 -11:00 a 14:00 -16:30 hodin
Tel./fax: 0508/334035
E.mail: robert.kolar@volny.cz nebo kolarr@senat.cz

Celkem bylo z rozpočtu města na tyto příspěvky v roce 2001 uvolněno
650 tis.Kč.
Ing. Jiří Šírek, místostarosta

Upozornění: na senátorský den, ke krajskému zastupiteli i do právní
poradny je nutné se předem objednat !

Výsledky hospodaření Města Kojetín za rok 2000

Drahomíra Fíková, vedoucí finančního odboru
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Informace pro chovatele
V důsledku nepříznivé nákazové situace v některých zemích
Evropy a hrozby šíření nebezpečných nákaz, zejména slintavky a kulhavky a v důsledku reálných podmínek v chovech hospodářských zvířat, Okresní veterinární správa Přerov upozorňuje chovatele hospodářských zvířat na nutnost dodržování
základních opatření proti zavlečení původců nákaz do chovů
hospodářských zvířat. Dodržování protinákazových opatření
je jednou z povinností vyplývající pro chovatele ze zákona
č. 166/1999 Sb. -veterinárního zákona, a to nejen v současném
nákazově nepříznivém období.

Slintavka a kulhavka
Slintavka a kulhavka (SLAK) je nejnakažlivější onemocnění zvířat.
U vnímavých sudokopytníků může způsobit obrovské ztráty. Je známo
7 sérotypů viru SLAK. Infekce jedním sérotypem nevyvolává imunitu
proti jinému sérotypu.
Klinické příznaky onemocnění jsou mírné až těžké. V akutních případech s těžkým průběhem onemocnění může v některých případech
dojít k úhynu, zejména u mladých zvířat. U typických případů onemocnění jsou zjišťovány puchýře na končetinách, v dutině ústní a u samic
na mléčné žláze. Puchýře mohou být rovněž na jiných místech - na vnitřní
ploše nozder, mezi spárky a paspárky. Závažnost klinických příznaků
kolísá v závislosti na kmeni viru, na infekční dávce, stáří a plemeni zvířete, na druhu zvířete a na jeho stupni imunity. U akutně probíhajících
případů onemocnění se nemusí puchýře vyskytovat.
Virus SLAK se může pomnožit v dýchacím ústrojí zvířat, z něhož
může být také vylučován. V průběhu akutní fáze infekce je vyloučený
virus obsažen ve vzduchu. Přežvýkavci, nikoliv však prasata, mohou být
nosiči viru během rekonvalescence. Také imunní přežvýkavci mohou
být po infekci nosiči viru. U skotu může virus persistovat v hltanu až dva
roky a po několik měsíců u ovcí a koz.
Nejdůležitějším zdrojem slintavky jsou nemocná či nakažená zvířata
a produkty z nic, zejména masa a mléko. Největší koncentrace viru je
v lymfě puchýřů. Nákaza může být přenesena i zvířaty a ptáky pro slintavku nevnímavými (např. drůbeží, lichokopytníky, psy, kočkami, zvěří,
ptactvem apod.), pokud přicházejí ze slintavkového prostředí. Dále může
být přenesena lidmi na rukou, šatech a obuvi, dopravními prostředky,
krmivem, vodou i předměty, které přišly do styku se slintavkovými zárodky. Šíří se též prachem nebo aerosolem. K nakažení dochází přes
sliznici horních cest dýchacích.
Vzhledem k obrovské nakažlivosti a způsobení enormních ekonomických ztrát, je třeba k zabránění vzniku nebo šíření nákazy, dodržovat
přísná protinákazová opatření. Zdolání ohniska nákazy je velmi náročné a nákladné. Základní podmínkou úspěchu v boji proti slintavce je
aktivní spoluúčast všeho obyvatelstva, především všech pracovníků
v zemědělství. To vyžaduje znalosti o zdrojích a cestách přenosu nákazy,
o příznacích nemoci a o prvních opatření při zjištění nákazy či podezření z ní do doby, než se dostaví specialisté-veterinární lékaři.

4) zřídit a udržovat stálou pohotovostní zásobu účinných dezinfekčních
prostředků a jejich okamžitou dostupnost, zabezpečit smluvně možnost okamžité dodávky dezinfekčních prostředků od dodavatele,
5) maximálně omezit pohyb osob v chovatelských objektech na nezbytný počet,
6) pro pracovníky, jejichž vstup do stájí je nezbytný (veterinární lékaři
a technici, plemenářští pracovníci, kontrolní pracovníci, nákupčí, ošetřovatelé, opraváři a další) zajistit úplné převlečení a přezutí a důsledně
tento požadavek v provozu uplatňovat,
7) zajistit řádnou identifikaci jednotlivých zvířat, včetně zvířat přemístěných na jatky,
8) přemisťovat zvířata výlučně na základě vyšetření veterinárním lékařem a po vystavení zdravotního potvrzení nebo veterinárního osvědčení pro přesun,
9) provádět nakládku zvířat určených na sanitní porážku mimo vlastní
stáj, tzn. aby pracovníci přepravce, uskutečňující nakládku, nevstupovali do stájí se zdravými zvířaty a zaměstnanci chovatele nevstupovali do stájí se zdravými zvířaty a zaměstnanci chovatele nevstupovali
na ložnou plochu vozidel,
10) umístit kafilerní box, resp. tresor, na uhynulá zvířata tak, aby asanační
technik s vozidlem nevjížděl do chovatelských areálů nebo se nakládka uhynulého zvířete uskutečnila mimo chovatelský areál,
11) oplocení chovatelského areálu uvést do řádného stavu a tento pravidelně kontrolovat a udržovat,
12) nezkrmovat zvířatům nepřevařené kuchyňské odpadky,
13) zajistit očistu a účinnou dezinfekci vozidel přepravujících zvířata,
a to po každé přepravě v místě vyložení zvířat (v jatečném provozu
nebo u jiného nabyvatele zvířat), vést u přepravujícího evidenci o této
činnosti, vyžadovat doklad o provedení dezinfekce u všech vozidel
zajišťujících přepravu zvířat,
14) pravidelně sledovat zdravotní stav chovaných zvířat a neprodleně
informovat veterinárního lékaře o změnách jejich zdravotního stavu,
15) je-li chovateli OVS Přerov stanoveno, vypracovat a pravidelně aktualizovat pohotovostní plány pro případ vzniku nebezpečných nákaz,
s jeho obsahem seznámit všechny své zaměstnance a poučit je o jejich
povinnostech z toho plánu vyplývajících
16) neprodleně nahlašovat asanačnímu podniku k odvozu uhynulá zvířata,
17) vstup exkurzí, návštěv či studentů k praktickému výcviku do chovatelských objektů umožnit jen na základě písemného souhlasu Okresní
veterinární správy Přerov a po splnění jí určených podmínek vstupu,
18) poučit osoby, vykonávající právo myslivosti, aby v oděvu a obuvi,
ve kterých byla zvěř odlovena, vyvrhnuta či jinak opracovávána, nevstupovaly do objektů, ve kterých jsou chována hospodářská zvířata.

Základní opatření proti zavlečení původců nákaz do chovů
hospodářských zvířat:
1) výrazně upozornit na zákaz vstupu nepovolaným osobám do chovatelských objektů a dodržování tohoto zákazu důsledně uplatňovat,
zejména uzavíráním vstupních bran, vjezdů a vchodů a kontrolou
vstupu do těchto chovatelských objektů,
2) vytvořit předpoklady pro dezinfekci vozidel při vstupu, v případě zhoršení nákazové situace v okrese Přerov - jak pasivní (dezinfekční vany
nebo pásy), tak aktivní (postřikovací zařízení)
3) zajistit dezinfekci obuvi vstupních osob instalací dezinfekčních rohoží,
obsahujících účinný roztok dezinfekčního přípravku a jeho pravidelnou obměnu,
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Rozhovor s vedoucím podzemního zásobníku plynu Lobodice
Ukončení provozu PZP na svítiplyn se datuje k roku 1990. Lze
konstatovat, že zásobník na systému svítiplynu svůj úkol splnil. Záměna PZP na uskladňování zemního plynu souvisela zejména s přechodem českého plynárenství
na zemní plyn. Skutečností ovšem
také zůstává to, že v závěru 90. let
docházelo u uskladňovaného svítiplynu k chemickým změnám, které zvyšovaly výhřevnost plynu
a působily tak problémy ve spalovacích procesech. Skladovaný svítiplyn měl taktéž v určitých případech např. při poruchách plynovodů negativní vliv na čistotu
ovzduší a kvalitu mělkých podpovrchových vod.
Podzemní zásobník plynu
(PZP) v Lobodicích je v rámci
provozů tohoto typu svým
způsobem vyjímečným objektem. Jeho význam spočívá
nejen v distribuci plynu a jeho
uskladňování, ale svým způsobem ovlivňuje i zaměstnanost v našem mikroregionu
a stav životního prostředí
v něm.
Rozhovor do dubnového
čísla Kojetínského zpravodaje nám poskytl Ing. Josef Divina, vedoucí provozu PZP.
Pane inženýre, proč tento
zásobník vznikl právě u Lobodic ?
Bylo to umožněno nalezením
vhodné geologické struktury, která je tvořena původně zvodnělou
vrstvou spodnobádenských klastik
neogenního souvrství, transgresiv-

Záběry z povodně 1997

ně nasunutých na podloží brachyantiklinální elevace krystalinika.
Lidově řečeno, podloží je tvořeno
dnem původního moře, které zde
existovalo v třetihorách. Důkazem
toho je slaná voda, která se dá z některých vrtů vyčerpat na povrch.
První podrobnější poznatky o této
geologické formaci pocházejí již
z roku 1942, kdy se pokoušeli
Němci v této oblasti hledat ropu
a plyn. V těchto aktivitách se pokračovalo v 50. letech a vytvořily
se tak podmínky k vybudování prvního podzemního zásobníku plynu v ČSSR. Vlastní výstavba začala v roce 1962, přičemž provoz zásobníku byl zahájen v květnu 1965.
V následující stavbě bylo dosaženo stabilního denního těžebního
výkonu na úrovni 1,2 mil. m3 svítiplynu.

Konverze na zemní plyn proběhla úspěšně a optimalizovala
parametry zásobníku následovně:
aktivní uskladňovací kapacita 150 mil. m3
maximální denní těžební výkon
- 3,3 mil. m3
celkový počet sond - 55 (z toho
20 provozních a 35 pozorovacích)

Pokud vím, dnes se zde už
svítiplyn neskladuje a také parametry v zásobníku jsou jiné.

procent) a v havarijních případech.
Uskladňování plynu probíhá v letních měsících. Vlastní uskladňovací
proces je poměrně složitý a řídí
se z větší částí báňskou legislativou.
Kolik zaměstnává Váš zásobník lidí a jak se Vašeho
provozu dotkne chystaná privatizace ?
V současné době pracuje
na PZP 63 zaměstnanců, především z Lobodic, Tovačova a Troubek.
V dohledné době bude Transgas s.p. transformován na státní
akciovou společnost.
Nově vytvořený podnik bude
dále nabídnut k prodeji pravděpodobně zahraničním zájemcům.
V celé firmě pracuje v současnosti něco přes 1600 zaměstnanců. Jak se privatizace dotkne našeho zásobníku lze těžko odhadovat. Určitě bude hodně záležet
na tom, kdo podnik koupí.
Naším přáním je, aby v budoucnu podnik nadále prosperoval a plnil svoji společenskou úlo-

Celkový pohled na PZP Lobodice

Jaký je vlastně režim práce takového zásobníku, vímeli, že je zde v podzemí uskladněn takový objem zemního
plynu ?
PZP Lobodice je součástí s.p.
Transgas Praha, který zajišťuje zejména tranzit, distribuci a uskladňování zemního plynu. Převážná
část plynu je dovážena z Ruska
(v menší míře z Norska). Transgas,
s.p. prodává plyn jednotlivým distribučním plynárenským společnostem na našem území a to včetně uskladněného plynu. Smyslem
uskladňování plynu je pokrytí zvýšených odběrů zemního plynu zejména v zimním období (až z 50 ti
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hu. Pro PZP Lobodice pak,
aby upevnil svoji pozici v plynárenském systému a zachoval
i řadu pracovních příležitostí.
Mezi kojetínskými občany
je celá řada pamětníků požáru, který na PZP vznikl před
zhruba 30ti roky. Mohl byste
nám sdělit podrobnosti o této
události ?
Požár vznikl při vrtání sondy L0
38 v roce 1969. Ze záznamů vyplývá, že k této události došlo
z důvodů porušení technologické
kázně pracovníky organizace, která geologický vrtný průzkum prováděla. Při vrtání došlo k poruše
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hlavního uzávěru, nekontrolovanému výronu plynu s následným požárem. Shořela vrtná věž, část lesa
a značná škoda byla způsobena
i odpisem části zásob plynu.
Je něco podobného možné
i v dnešní době ?
Současná technologie je na světové úrovni jak v oblasti rozvodu
a úpravy plynu, tak se i výrazně
změnila technologie vrtných procesů, které provádějí pro TG, s.p.
dodavatelsky oprávněné organizace. Pravděpodobnost vzniku podobné události je malá, nicméně
zkušenosti jak z ČR, tak i ze světa
potvrzují, že průzkumné práce
a technologické procesy spojené
s vyhledáváním, těžbou a uskladňováním plynných a kapalných uhlovodíků nesou sebou určitá rizika.
Pro případ vzniku havárie je
na PZP Lobodice zřízena závodní
báňská záchranná stanice, která
byla založena v roce 1983, a má
potřebné vybavení pro zmáhání
a likvidaci havárií menšího rozsahu. V ZBZS působí 10 záchranářů.
Celý provoz PZP je automatizován, přičemž je použito moderních řídících systémů nejen v ob-

lasti plynárenské technologie,
ale i v oblasti zabezpečení a střežení objektů a zařízení.
V našem rozhovoru již padla zmínka o životním prostředí. Z návštěvy Vašeho PZP
mohu jen potvrdit, že této
oblasti věnujete velkou pozornost a to jak jednotlivým sondám v lese a technologií
až po nádoby na separovaný
odpad v administrativní budově.
Ano, zásobník a jeho zařízení
je vysoce ekologickým provozem.
To dokazuje i fakt, že působíme
také na území národní přírodní
rezervace Zástudánčí. Velkým přínosem celého dotčeného regionu
byla nesporně konverze svítiplynu
na zemní plyn. Snažíme
se i pro naše zaměstnance vytvořit
příznivé pracovní prostředí.
O našich kvalitách svědčí i certifikát
ISO 9001 a 14001.
Pane inženýre, děkuji Vám
za rozhovor a přeji hodně
úspěchů ve Vaší práci.
Otázky: Ing. Jiří Šírek
Foto: Archiv PZP Lobodice

Restaurace UNO Kojetín
vám
NABÍZÍ:
- zajištění rodinných oslav,
obchodních jednání do 35 osob
v naší restauraci - bez účtování
pronájmu
- zajištění oslav, párty a rautů
v pronajatých prostorách,
pro neomezený počet hostů
Přijďte, rádi se o vše postaráme!
Jarmila Hodanová, UNO
telefon: 0641/76 21 22
mobil: 0602/58 58 48

Vám nabízejí ve svých prodejnách tyto služby a výrobky:

HRAČKY, DĚTSKÝ TEXTIL, KÁVA, ČAJ, OVOCE - ZELENINA, OBUV,
KOŽENÁ GALANTERIE, PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ
Masarykovo nám. 31, 752 01 Kojetín, tel: 0606/751 190
po - pá 8.00 - 17.00, so 8.00 - 11.00 hodin

OVOCE - ZELENINA
30

po - pá 7. - 12.00 a 13.00 - 17.00, so 7.30 - 11.00 hodin

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ, SKLO - PORCELÁN, KANCELÁŘSKÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY, FOTOSBĚRNA, KVĚTINY - VAZBA KYTIC (tel. objednávky 0602/538 064 a 0606/751 190)
nám. Míru 801, 752 01 Kojetín, tel: 0602/538 064
po - pá 7.30 - 17.30, so 8.00 - 11.00 a 13.30 - 17.30, ne 8.30 - 12.00 hodin

DROGERIE - PARFUMERIE
Masarykovo nám 33, 752 01 Kojetín
po - pá 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.15, so 8.00 - 11.00 hodin
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná
Obec Oplocany

Karel Šálek
starosta obce Oplocany

Oplocany byly do konce roku
1975 samostatnou obcí. Leží 2,5
km jihozápadně od Tovačova v
rovině úrodné Hané. Středně velká zemědělská obec patří k prastarým vesnicím. Poprvé se připomíná v roce 1131. Součástí
Oplocan je i bývalá osada Arnoštov, založená v roce 1801.
V roce 1980 měla obec 140
domů se 450 obyvateli, katastr
měřil 548 ha v nadmořské výšce 200 m. V roce 1976 se do té
doby samostatná obec sloučila s
Tovačovem. Od sčítání lidu v
roce 1991 jsou Oplocany opět
samostatnou obcí s počtem
domů 124 se 135 byty, ve kterých žije 358 osob. V lednu
1996 žilo v Oplocanech 361
obyvatel, z toho 174 mužů a 187
žen.
Náves je na obou koncích otevřená a tvoří jedinou ulici. Škola
byla založena před rokem 1814.
Z počátku se vyučovalo v domě
č. 60. Roku 1882 byla postavena nová budova a škola rozšířena na dvojtřídní. V roce 1927 do
ní chodilo 80 dětí.
Oplocany jsou prastarou osadou, v níž roku 1131 měl oloOpravená budova školy

moucký domský kostel lán role.Ostatní zůstávalo zeměpanským, např. dvůr. Roku 1297 daroval týž dvůr se zahradou, dvěma lány a příslušenstvím a 3 lány
ve Výklekách král Václav II.
(1278-1305) faráři Jakubovi v
Tovačově. Nadání potvrdil biskup
Jan roku 1303.Král Jan Lucemburský (1310-1346) zastavil Tovačov roku 1327 Albrechtovi z
Cimburka, v jeho rodu zůstal Tovačov s částí Oplocan až do roku
1502.Oplocany však při rodu
nepatřily celé, část vždy ještě drželi zeměpánové. „Část Oplocan
byla již dříve zpupná, po níž se
psávali vladykové.“ Roku 1408
Hanuš z Oplocan, roku 1416 J.
Svoch z Oplocan. Potom jmenují
se Oplocany
stále při Tovačově, ale přece
celé nikdy. Za
Pernštějnů učinil pán Vilém z
Pernštejna roku
1511 poddaným oplocanským nadání na
3 pivné várky,
aby sobě doma
pivo vařiti směli
každého roku při sv. Jiří,
sv. Janě a sv. Václavu.
Hanácký
Dne 1.žudr
prosince 1529 pan
Jan z Pernštejna učinil poddaným oplocanským milost, že je
osvobodil od všech robot ke dvoru oplockému tak, aby mu ročně za to platili 13,5 kopy grošů
a 15 grošů bílých při každých vánocích.
Dle urbáře z roku 1600 bylo
v Oplocanech 40 usedlíků a
mlýn, z nich bylo 29 sedláků. V
Oplocanech býval svobodný

dvůr, který držel roku 1593 Jindřich Blekta z Outěchovic s manželkou Eliškou ze Šárova a roku
1619 Krištof Blekta z Outěchovic. Po bitvě bělohorské koupili
jej Salmové z Neuburku od Albrechta Bukůvky z Bukůvky k
panství tovačovskému.
K památkám patří barokní socha sv. Floriána stojící na návsi,
dílo sochaře Bohumíra Fritsche
z poloviny 18. století, a stavení
č. 27 s renesančními stropy z
počátku 17. století dokládá, že
byl součástí místního velkostatku. Kolem je zahrada a zachovalé hospodářské budovy.
V Oplocanech se nacházejí
také četné nálezy kultury skrčených koster i popelnicových polí,
žárový hrob
typu lužického, bronzové
jehlice a náramky a také
předměty římské provinciální
kultury. Název
Oplocany vychází z „lidé
oplocení“ tj.
bydlící na oploceném místě.
V současnosti se
obec potýká s problémy, které zavinily minulé generace a špatné rozhodnutí pro malé obce.
Sloučením s „Vesničkou střediskovou“ ztratila školu, školku, začal
klesat počet obyvatel, nebyla povolená výstavba rodinných domů,
snad jen s výjimkou pracovníků v
JZD. Společenský život, kultura,
výstavba a jiné oblasti byly v útlumu, chyběl i řídící školy. Obec získala 1,5 ha smetiště, skládku, se
kterou se potýká ještě nyní. Ale
opločtí zůstali optimisté, od roku
1990 rozhodují sami a hospodaří
s vlastními finančními prostředky.
Obec je členem mikroregionu
Střední Haná.
Starosta obce hodnotí dnešní
stav: „Kulturní a společenský život se pomalu vrátil do Oplocan.
Jezdíme na zájezdy, pořádáme
pro děti i dospělé spoustu pěkných akcí. V létě jezdíme do Jeseníků do obce Lázně Lipová na
výměnnou rekreaci pro 30 dětí
a rodičů - zdarma. My poznáváme Jesenicko a oni náš
kraj.Nejvíce se dětem líbí koupá-
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Kaple
v části Arnoštov

ní v Donbase a ubytování u nás
v budově školy, alespoň je tato
budova dál pro děti užitečná.“
Sedmičlenné zastupitelstvo
(tvořeno nezávislými členy) se
snaží pro občany a obec udělat
maximum. Dobře pracují komise. V obci působí hasiči, chovatelé a nejaktivnější spolek - myslivci.
Po stavební stránce se v obci
udělalo mnoho - od plynofikace,
opravy kanalizace, opravy budovy bývalé školy, která slouží jako
společenský dům, některé nové
komunikace, celkové nové veřejné osvětlení, rekultivace skládky,
připravuje se územní plán obce
atd.
Obec se pyšní novým znakem. Dekret na jeho užívání byl
předán v roce 1999 předsedou
Poslanecké sněmovny PČR.
Z podkladů OÚ Oplocany zpracoval
Ing. Jiří Šírek
Foto: Ing. Jiří Šírek

Hraniční kámen z roku 1700
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Staré duby na Zámecké hrázi v Tovačově
Motto: „ VZDĚLÁNÍ NÁRODA POSOUDÍŠ DLE TOHO, JAK JEDNAJÍ
SE STROMOVÍM. „
Nerad slýchávám, říká-li někdo z mých rodáků, že v Tovačově už není jak bývalo, že půjde -li to tak dál, bude z Tovačova dědina, ba, slyšte a uvažte nespravedlivost této výtky, že prý v Tovačově dnes už není nic, co by se líbilo, co by sem
táhlo.
Vrozený místní patriotismus, láska k rodnému hnízdu, jsou příčinou, že stesky
a výtky takové nemile se mne týkají. Pravda, leccos se změnilo v našem městě
v posledním desetiletí ve prospěch a k okrase města, toho přece nikdo nepopře.
Víme také, že často změny, jež jedněm přinesly prospěch a výhody, jiným ukázaly se nepříznivými, druhy až osudnými. Ale tak už to bývá na světě a děje se tak
všude.
Ať už ony výtky jsou do jisté míry oprávněny, přece troufám si popříti alespoň
onu poslední výtku, že „ v Tovačově dnes už není nic, co by se líbilo a sem
vábilo.“
Má přece Tovačov něco, čeho mu mnohé (a větší) město závidí. Má zámeckou
hráz se staletými duby, pamětníky dávné minulosti.
Zavítá - li kdo cizí do Tovačova a je - li přítelem krásy a ctitelem přírody, nechť
neopomene, prohlédnuv si zámek, projíti se po zámecké hrázi pod věkovitými
duby. Nebude litovati, rád vzpomene na zámeckou hráz a přijde sem zas. O této
hrázi, o těchto dubech starých chci něco pověděti. A lituji, že nenašlo se péro
povolanější, aby vzletnými slovy po zásluze ocenilo a vylíčilo půvaby hrází tovačovských a význam jejich pro Tovačov. Nedovedu toho, chci však alespoň pověděti, co všechno staré duby na hrázi viděly a zakusily, pověděti něco z historie
o těžkých protivenstvích a vzbuditi tak u mládeže více úcty a lásky ke stromům,
přírodě a zároveň ke starým památkám. A takovou památkou jsou duby
na zámecké hrázi najisto!
Zámecká hráz, u nás „ HRÁZA „ se říkalo, jsou vlastně hráze či břehy bývalých
panských rybníků, dávno už zaniklých. Zmizely rybníky, hráze však zůstaly a s nimi
též duby, kdysi tu vysázené, aby kořeny svými zpevnily hráze rybníků. Léta minula, uplynuly věky, změnily tvářnost kraje, život, kroj a způsoby obyvatelstva. Měnily se panské rody na zámku, jen duby na hrázi zůstaly zdánlivě nezměněny.
Ovšem pouze napohled. Zub času po staletí hlodal i na nich.
Jak asi jsou staré nejsilnější duby na zámecké hrázi? Stáří jejich odhaduje
se na 400 až 450 let, možná, že některý jest ještě starší. Původ jejich klademe
na počátek 16. věku. Roku 1503 po vymření rodu pánů Tovačovských z Cimburka, koupil Tovačov pan Vilém z Pernštejna. Na svých statcích v Čechách
i na Moravě, všude zřizoval četné rybníky. Na Tovačovsku bylo hojně rybníků
panských: Hradecký, Skašovský, Starý rybník a Panin rybník, Zvolenov či Pláč
nebo Plac, Podzámecký či Kuchyňský, Žaběnec, Karlíček a menší rybníčky třecí
u haltýřů za mlýnem. Netvrdíme, že všecky byly zdělány až za pana Viléma,
najisto však zdokonalil stávající už rybníky, hráze zpevnil a zvelebil chov ryb na Tovačovsku, postaviv rybárnu či haltýře za mlýnem. Tu bydlel fišmistr pernštejnský.
Panu Vilémovi šlo o to, aby chov ryb byl výnosnějším. Byl nejenom velikým
státníkem a politikem své doby, ale též velikým a praktickým hospodářem, až mu
to drobná šlechta zemanská, třebas neprávem, zazlívala. Zemřel na Pardubicích
roku 1521 ve vysokém věku, ale jeho duby na zámecké hrázi ho přečkaly. Přečkaly i jeho nástupce Jana, Jaroslava i Vojtěcha, viděly slávu a pozvolný úpadek
pernštejnského rodu za pana Vratislava, viděly pak úplné zhroucení se mocného
kdysi rodu panského. Jan z Pernštejna, poslední po meči, obrist v císařském
vojsku, padl v boji proti Turkům u pevnosti Rábu v Uhrách roku 1597.
Od roku 1603 drželi Tovačov páni ze Salmu - Neuburku, cizí šlechta, na zámku
se úřadovalo německy, s poddanskými obcemi však dále jednáno česky, ústně
i písemně. Trudné časy pobělohorské, nekonečné útrapy války třicetileté, vpády
vojska švédského, celé ono neblahé 17. století, zůstavilo po sobě všude těžké
rány. Duby však na hrázi přečkaly všecky ty hrůzy, rostly a mohutněly.
Po Salmech páni z Petřvaldu vládli na Tovačově od roku 1715. Za Miloty
(Amand) z Petřvaldu, jenž štědře přál umění, hostil zámek tovačovský umělce:
malíře a sochaře ( Fritsch, Neviediel, Mineratt, Partesch ). Robotníkům panským
se však přitížilo, jelikož vrchnost bydlela větším dílem ve Střílkách a někteří panští
úředníci v Tovačově zneužívali své moci na úkor poddaných. Několikrát hrabiví
Prušáci - Brandenburci drancovali tehdy Tovačov. Necelých 50 let drželi Tovačov
Petřvaldští.. Již roku 1763 připadlo panství hrabatům z Künburgu.
Za prvního Künburga, hraběte Františka, vypuštěn byl veliký rybník Skašovský. Zůstaly však močály a veliké plochy mokré, neúrodné, neužitečné. Z těchto
mokřin a ze stojaté vody hnijící v bažinách rodila se zlá zimnice a mřeli tou
nemocí (Faulfieber) mnozí lidé. Nejvíce mřeli lidé sem přistěhovalí, nezvyklí podnebí místnímu. Z úředníků a služebníků panských, kteří sem s vrchností přišli
z Mladé Vožice v Čechách , celá řada zemřela bahenní zimnicí. Ještě roku 1790
umřeli tu ve 12 měsících 103 vojáci rekonvalescenti v lazaretu či v polní nemocnici „v panských kvartýrech„ v dnešní Kramářově (dnes Nádražní) ulici v Tovačově.
Jen nevelký rybník Žaběnec zůstal, ještě menší Karlíček a třecí rybníčky u Haltýřů.

Tam všude ještě shlížely se duby z hráze ve vodě.
Ve středu 10. září 1783 duby na hrázi, už mohutné a široce rozložené, byly
svědky strašného požáru. Nebylo to ponejprv, kolikrát už viděly Tovačov v plamenech za dobu svého života! Tentokrát však požár byl blíž. S městem vyhořel
i zámek a shořela i vysoká, cibulovitá báň na věži zámecké. Tehdy naposled
viděly duby v dýmu a v plamenech věž vysokou. Potom věž pokryta byla nízkou
střechou jehlancovou. Takovou ji vídaly duby déle než sto let. Roku 1818 vyhořely rybárny - haltýře.To už bylo po návštěvě francouzského vojska v Tovačově,
to už stály familiantské domky nově postavených kolonií, Annova a Arnoštova.Z rybníků zámeckých Žaběnec až do čtyřicátých let 19. století byl zavodněn.
Na ostrůvku uprostřed rybníčka stál nevelký gloriet (zděná besídka ve formě kapličky), k ostrůvku šlo se z hráze po můstku dřevěném. Dosti ryb tu bylo, kaprů,
línů i štik. V létě a na podzim komtesy ze zámku projížděly se tu na loďkách.
Minul i bouřlivý rok 1848m zrušena robota, poddaní se vykupovali. To všecko
viděly ty staré duby na hrázi. Slyšely hřmění děl a rachot pušek v neděli 15.
července 1866, pochován tu byl voják rakouský, raněný při přestřelce u mlýna.
Až do Žaběnce se dovlekl a tu za ochrannou hrází pod dubem dokonal.
Většina starých dubů, ne všechny jež jsme znali, dožila se toho, že znovu uviděly zámeckou věž v původní podobě, s dvojitou bání cibulovitou. Nový majitel
panství, David, rytíř z Gutmannů, opravil a obnovil zámek. Roku 1888 opatřil
věž střechou v původní podobě.
Nedočkaly se všechny duby této změny. Kolik jich sešlo, zchátralo tak, že ohrožovaly bezpečnost chodců po hrázi a musely být vykáceny. Blesk, odvěký nepřítel dubů, poškodil několik velikánů tak, že přivodil jim zkázu.
Však i nerozum a neopatrnost, ba i zločinná ruka, občas zavinily, že zničen byl
ohněm i krásný, starý dub, pamětník starých časů. Prořídly řady starých veteránu
a ty, jež zůstaly, znešvařila, zmrzačila hrabivá ruka před lety. Po léta trvalo toto
barbarství, ještě po převratu nějaký čas.(Pozn.redakce.: Po roce 1918).
Ale už před tím, před padesáti lety, hrozila starým dubům na hrázi zkáza.
Tehdá nový držitel panství, mladý František z Künburgu, kavalír, jenž potřeboval
vždy peníze, chtěl duby na hrázi vykáceti a dřevo prodati. Ředitel panství, pan V.
Flesler, varoval hraběte, aby tak nečinil. Poukazoval na to, že zámek bez obruby
vysokých dubů ztratí na líbivosti, že bude pak vyhlížeti, „ jako když kačena sedí
na vodě. „ Ještě více však účinkovalo, že v témž smyslu se vyjádřil oblíbený
hraběcí sekretář pan Jan Viktorin. A konečně, a to nejvíc, že cena dříví ani zdaleka
nevyhovovala tužbám hraběte. Bylyť duby už tehdy většinou přestárlé a nehodily
se jako stavební materiál. Dnes (psáno v roce 1931) Státní památkový úřad
horlivě pečuje o zachování starých památek, lesní úřad panský nedovoluje,
aby staré duby zbytečně byly mrzačeny.
Byly doby, my staří je dobře pamatujeme, kdy na hrázi zámecké pro pohodlí
obecenstva bylo kolik lávek dřevěných, umístěných pod věkovitými duby. Jak milo
bylo tu poseděti za vedra letního ve chladivém stínu! Žel, že lid nedovedl oceniti
blahovůli majitele panství. Lávky určené pro pohodlí starých lidí, bývaly znečišťovány, ba surově ničeny a kradeny. Jaký div, že panství po několika zmařených
pokusech přestalo dávati lávky na hráz. Kdysi bývaly lávky důkladné v aleji březové, podél hráze ke koupadlu, k Haltýřům a okolo Žaběnce, ano i na Skašovské
hrázi jich několik bylo, všecky důkladné, s pohodlným šikmým opěradlem pro záda.
Nejsilnější duby jsou na hrázi, cestou k bývalému koupadlu u Cípské lávky. Čtyři
lidé dospělí obepnou sotva kmen rozpjatými pažemi. Bývaly však na Tovačovsku
ještě silnější duby. Před sedmdesáti lety byl tu dub velikán. Když kmen podřezali
a strom se skácel, postavili na pařez vůz. Všecka čtyři kola spočívala na pařezu, jen
část oje přečnívala. Nepřeháním! Strom ten pamatoval a pařez ( i s vozem na něm)
viděl pan Jan Rosenkranz, nadlesní ve Střílkách. Tehdy, před sedmdesáti lety
(Pozn.redakce: psáno v roce 1931) byl mysliveckým mládencem v Tovačově.
Duby, které nám na hrázi zůstaly, nevyrovnají se arci onomu obrovitému velikánu. Jsou však přece mohutné, třebas je znešvařili odnětím spodních a bočních
haluzí, jsou úctyhodné. Stojíš před starým pamětníkem - obrem, bezděčně obnažíš hlavu a beze slov obdivuješ mohutnost. Do tichého obdivu teskně zavane
předtucha, že konec těchto pamětníků starých časů se blíží nezadržitelně každou
desítkou let, ba snad už každým rokem.
Chraňme jich tedy, dokud ještě žijí, mějme je v úctě! Dávní předkové naši ještě
ve tmách pohanství, lid nekulturní, nevzdělaný, uctívali staré stromy, prokazujíce
jim božskou úctu.
Jak velice pokročilo lidstvo od té doby!
A jak velice poklesla u nás láska ke stromu!
Slibme si všeci, že napravíme, co se ještě dá napravit!
Poznámka redakce :
Toto vyznání lásky ke stromům napsal v roce 1931 první kojetínský kronikář,
dlouholetý kojetínský učitel pan KAREL ŠTÉGER.
Jeho slova ani po letech neztratila na své aktuálnosti. Pane učiteli, díky!
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Anketa pro občany
„Jak jste spokojeni se službami pošty
v Kojetíně?“
1. Když si přijdu na poštu pro peníze nebo s poukázkou, tak většinou
čekám dlouho ve frontě. Sice na poště v Kojetíně je hodně přepážek, ale
člověk se dost načeká. Tříhodinová
pauza v poledne mě také dost rozčiluje. Potom se na poštu nemám šanci
dostat, protože pošta zavírá v 17 hodin, a to je pro mě dost brzy.

2. Vadí mi pracovní doba. Dopoledne mi to ani nevadí, ale odpoledne by mohlo být otevřeno
aspoň do 18 hodin. V ochotě pracovnic i v množství přepážek problém nevidím.
3. Já myslím, že jsem. Nedávno jsem poslala pohlednici ke gratulaci do Jankovic a neuvedla jsem
směrovací číslo. Pohlednice putovala po všech Jankovicích v republice, až byla doručena na danou
adresu. Já jsem spokojená.

9. Jsem celkem spokojená. Ale
jsem tady krátce, nedávno jsem se
přistěhovala.

4. Někdy spokojená nejsem.
Ráno člověk čeká dlouho než konečně otevřou. Myslím si, že polední přestávka není moc dobře
vyřešena, hlavně pro dojíždějící.
Přestávka je moc dlouhá a bylo by
potřeba ji upravit.

10. Někdy se podaří, že narazím na dlouhou frontu. Jinak jsem
celkem spokojený.

5. Mohla by být lepší odbavenost občanů, pružnější. Myslím si,
že by mohlo být otevřeno i v sobotu, protože většina lidí přes týden
pracuje dlouho. Měla by tu být
pošta pro lidi a ne lidi pro poštu.

11. Ano, jsem spokojená. Na
poštu chodím až později odpoledne, kdy už fronty opadly. Mohly by
být delší úřední hodiny.

6. Pracovní doba - to je tragédie. Mohlo by být otevřeno i v sobotu a kratší polední pauza, alespoň tak jak funguje ve spořitelně.
Pracovní doba je velmi špatná,
hlavně pro dojíždějící - mohla by
fungovat aspoň do 17.30 hodin.

12. Celkem jsem spokojený.
Úřední hodiny mi také vyhovují a
málo kdy se mi stalo, že by na poště byla větší fronta.

7. Někdy se stane, že je tam
menší fronta. Ale když se na něco
zeptám, nebo přijdu se složenkou
je vše bez problémů. Nevyhovují mi
moc úřední hodiny.

13. Neměl jsem nikdy moc vyřizování na poště, vždycky pohoda. Někdy jsou dlouhé fronty, když
si jdou lidi pro peníze, ale to se
nedá nic dělat. Vadí mi dlouhá polední přestávka, mohli by ji zkrátit
na jednu hodinu.

8. Mám na poště účet a se službami jsem spokojená.

14. Já s poštou přijdu málo kdy
do styku. Ale s paní pošťačkou,
která chodí k nám do domu jsem
spokojená velice. Nemám žádné
problémy.

-9-

4/2001

Kojetínský zpravodaj

Úpravy kojetínského hřbitova
Úpravy našeho hřbitova začaly vykácením všech 29 bříz,
jež narušovaly řadu obrubníků
na hrobech. Po úpravě cest
dojde k nové výsadbě dřevin,
tak jak jí schválilo Zastupitelstvo
města, opravě zídky a úpravám
opuštěných hrobů. Celkové náklady tak letos dosáhnou částky přes 850 tisíc Kč a kojetínský hřbitov začne měnit svou
tvář.
Ing. Jiří Šírek

OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP MONS. JAN GRAUBNER POŽEHNAL CHARITĚ KOJETÍN
Ve čtvrtek 29. března 2001 byla slavnostně zahájena činnost Charity Kojetín. Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který byl tomuto zahájení přítomen, požehnal činnost
kojetínské Charity a dům, ve kterém Charita působí. Potom
následovala prohlídka zařízení a beseda o projektech, které
bude v příštích měsících Charita uskutečňovat.
V současné době pracuje při kojetínské Charitě rómský klub,
ve kterém probíhá doučování a příprava rómských žáků na vyučování. Pravidelně se do přípravy zapojuje kolem 20 žáků ze všech
kojetínských škol. Práce klubu je dobře hodnocena vedením škol
a do budoucna se počítá s ještě větší vzájemnou spoluprací.
Od 1. dubna 2001 také začala činnost krizového centra pro
matky s dětmi v krizi. Pro tyto matky jsou připraveny dva pokoje a veškeré další potřebné zázemí. Do krizového centra
budou po dohodě se sociálním odborem MěÚ v Kojetíně přijímány potřebné matky na dobu 3 - 5 dnů. Během této doby se
musí vyřešit možnost náhradního ubytování. Charita poskytne
těmto matkám nejnutnější pomoc - ubytování, možnost vaření, praní a sociální zařízení. Charita nebude poskytovat obživu, protože její materiální a finanční možnosti postačí pouze
na provoz. Matka se ovšem bude muset chovat tak, aby této
pomoci nezneužívala. Nesmí v zařízení kouřit, pít alkohol, nesmí přijímat pánské návštěvy. Před přijetím do krizového cen-

tra musí matka souhlasit s dohodnutou finanční úhradou za
pobyt, která se pohybuje od 50,- do 100,-Kč za jeden den.
Matka bude povinna udržovat v užívaných místnostech čistotu
a před odchodem uklidit a předat v pořádku vše, co jí bylo při
přijetí dáno do užívání.
Charita Kojetín má také vše připraveno pro kurzy šití a vaření pro mladé matky, aby touto činností si matky mohly šetřit
finanční prostředky. Chceme je také naučit hospodařit s penězi, aby jejich využívání rozložily na celý měsíc a nedocházelo
tak v rodinách k problémům.
Charitativní činnost má také druhou - duchovní stránku, která je možná ještě důležitější. Je to činnost výslovně dobrovolná. Abychom mohli pomáhat, potřebujeme znát od spoluobčanů jejich potřeby. Proto prosíme všechny, aby do schránky
na Nadačním domě v Kroměřížské ulici č.198 dali obálku, do
které vloží svoji žádost. Současně prosíme dobrovolné spolupracovníky, kteří jsou schopni určitou pomoc poskytnout, aby
stejným způsobem nám to také oznámili. Děkujeme všem, kteří
charitativní práci podpořili finančně a těm, kteří dobrovolně
pracovali při budování charitního domu. Příště vás seznámíme
s použitím finančních prostředků z Tříkrálové sbírky a také s
novými aktivitami Charity Kojetín.
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Mateřská škola v Kojetíně informuje
Zápis do mateřské školy
Voláme další kamarády! Chcete si s námi hrát,
zpívat, povídat, prožívat zajímavé dny mezi
Koťátky, Sluníčky, Srdíčky a Pastelkami? Přijďte
se zapsat všichni, kteří chcete nastoupit od
1.9.2001, nebo i v průběhu školního roku
2001/2002, ve dnech 9. - 11. dubna 2001
do budovy MŠ Hanusíkova 10, od 10 - 16
hodin. Zápis je společný i pro děti, které bu-

dou navštěvovat MŠ na Masarykově náměstí.
Mateřská škola dětem nabízí:
- ozdravný a sportovní program (vycházky do
přírody a okolí města, účast na TV olympiádě
mateřských škol, cvičíme v tělocvičně sokolovny, navštěvujeme saunu, připravujeme plavecký výcvik v Přerově)
- navštěvujeme kulturní pořady MěKS Kojetín,
olomoucké divadlo, pravidelně hrajeme maňás-

kové divadlo
- využíváme keramickou dílnu v MěDDM Kojetín
- spolupracujeme s oběma základními školami, městskou knihovnou
- s dětmi pravidelně pracuje v MŠ logopedická
asistentka
- nejstarší děti se seznamují se základy angličtiny
- hrajeme si v dětském koutku s programy na
počítačích v ZŠ nám. Míru

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Tělocvik na lyžích
V rámci exkurzí v jednotlivých předmětech,
jsme uspořádali v tělesné výchově lyžařský zájezd pro žáky naší školy. Sportovat jsme se
vydali 1.3.2001 do Kunčic pod Kralickým
Sněžníkem.
O zájezd byl na naší škole velký zájem. Hlavně žáci sedmých ročníků, kteří letos absolvovali lyžařský výcvikový kurz (LVK). Měli ještě v
paměti nové dovednosti na lyžích, které se naučili a rádi je opět uplatnili. Starší žáci (8.-9.
ročník) si zase připomněli místa, kde se učili
lyžovat. Malošci (4.-6.ročník) se jeli podívat,
kam pojedou v sedmém ročníku na LVK. Pro
řadu dětí je LVK nebo lyžařský zájezd první
(bohužel někdy i poslední) možností, jak se dostat na lyže.
Lyžaři byli na svahu k neudržení. Nejraději
by lyžovali bez odpočinku celý den. Měli jsme
velké štěstí, že jsme nejeli o den dříve, kdy nejezdily vleky, protože byl prudký vichr.
Mgr. Pavlíček Rudolf

Sběr papíru
Radost, nadšení a soutěživost dětí ZŠ nám.
Míru v akci: „Zachraň strom“
Přáním a pravidlem se stává vyhlašování sběrové soutěže na naší škole. Vztah k
přírodě, snaha být nejlepší a vyhrát přináší
odměny nejen pro děti, ale i pro jejich školu.
Nejlepší sběrači získají pěkné ceny, nejlepší
třída vyhraje dort a škola využívá získané peníze na sportovní vybavení a pomůcky pro žáky.
Sběrové dny byly v letošním roce uspořádány
již čtyřikrát a nadšení neopadá.
Výsledky z poslední sběrové soutěže ze dne
14.3. 2001. Soutěž tříd:1. 1.A - 588,5 kg, 2.
6.A - 467,5 kg, 3. 4.A - 371,0 kg
Soutěž jednotlivců: 1. Mráček Vítěslav - 260
kg, 2. Mlynaříková Martina - 235 kg, 3. Kalovský Rudolf - 221 kg. Celkem se vybralo
3585 kg.
Děti jsou velmi snaživé a pracovité. Chválíme
každého. Děkujeme i rodičům a občanům města,
kteří se do našich soutěží zapojují. Zvlášť děkujeme žákům naší školy za organizaci soutěže.
Mgr. Šestáková Eva

ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 pronajímá
pojízdné skládací lešení.
Cena pronájmu na 1 den činí 50 Kč.
Před vypůjčením lešení je třeba podrobnosti dohodnout ve škole
na tel. č.: 762036.
ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 děkuje
všem rodičům, kteří škole věnovali starší
lyžáky a lyže.
Tyto budou použity pro žáky 7. ročníků
na lyžařský výcvik. Rádi přijmeme další
lyžařskou výzbroj.
Informace na tel. č.: 762036
ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 nabízí
k pronájmu tělocvičnu.
Jedna hodina za 120 Kč.
Informace na tel. č.: 762036

Zvláštní škola Kojetín
Zřízení funkce romského asistenta na
ZvŠ v Kojetíně
Funkce romského asistenta na školách s převahou romských žáků se zrodila z potřeby zohlednit romského žáka. Tato role učitele romských dětí se objevuje od roku 1996, kdy se
začal plným tempem rozvíjet projekt přípravných tříd. V roce 1997 nastal zlom. Funkce
romského pedagogického asistenta již nebyla
součástí experimentu přípravných tříd, ale na
základě usnesení vlády byla vytvořena ve školách systematizovaná místa pro romské asistenty.
Romští asistenti musí být starší 18 let, mít
dokončené střední vzdělání, čistý trestní rejstřík a úspěšně absolvovat kurs v minimální délce deseti pracovních dnů. Získají v něm základní
informace o své činnosti a zároveň je ověřována jejich celková způsobilost pro tuto práci.
I naše škola využila nabídky funkce romského asistenta a na toto místo přijala Miriam Mikovou, která u nás pracuje od 1.9.2000. Je
absolventkou Vyšší odborné školy pedagogické v Kroměříži, kde získala Diplom s oprávněním užívat titul Diplomovaný specialista v oboru
sociální pedagogika. V současné době pokra-

čuje dálkově ve vysokoškolském studiu - oboru
speciální pedagogika na Pedagogické fakultě
UP v Olomouci.
Na naší škole působí na prvním i druhém
stupni, ale převážně pracuje s mladšími dětmi.
Její pracovní náplň mimo jiné spočívá v pomoci pedagogům školy ve vlastní výchovně
vzdělávací činnosti, v individuálnímu přístupu
k žákům, ve spolupráci s rodiči a také v doučování. V letošním školním roce doprovázela naše
žáky do kurzu plavání. Působení romské asistentky na škole můžeme jednoznačně hodnotit jako přínos pro zkvalitnění výuky a to nejen
u romských žáků.
Mgr. Bohumil Indrák, ředitel školy
Výuka výpočetní techniky na ZvŠ Kojetín
Od počátku školního roku 2000/2001 byl
na ZvŠ zaveden nepovinný předmět s názvem
- Základy výpočetní techniky (pro žáky 9.ročníku). Žáci mají za úkol seznámit se se základními možnostmi počítače a jeho využitím.
První pololetí bylo věnováno základům operačního systému Windows, vytváření a úpravě
dopisů, ukládání, kopírování, tisknutí na tiskárně apod.
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Hlavním úkolem druhého pololetí je seznámit se s internetovým prohlížečem a s využitím internetu získání informací, které mohou
žáci využít ve škole i v běžném životě.
V rámci předmětu pracují na dvou počítačích vybavených inkoustovými tiskárnami a
scannerem. K internetu jsme v současné době
připojeni telefonní linkou.
Někteří žáci již získané poznatky využívají
na svých domácích počítačích. S počítači se
seznamují i žáci nižších ročníků v rámci jednotlivých předmětů.
Mgr. Jaroslav Šiška
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Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
Plníme Minimální program protidrogové prevence /Škola bez drog/
Již druhým rokem realizujeme program Sally. Jedná se o fundované poradenství a případnou pomoc zkušeného psychologa žákům, učitelům či rodičům. O naši školu se v tomto ohledu stará paní psycholožka PhDr. Drahoslava
Ulrychová z OPPP Přerov, která nás navštěvuje každé 1. úterý v měsíci /od 10,00 do 12,00
hod., v době třídních schůzek i déle/. V minulém školním roce se pod lektorským vedením
Mgr. Silvie Houšťavové z OPPP uskutečnily dva
celoroční programy „Zdravý životní styl“ pro
druháčky a „Preventivní program“ pro čtvrťáčky. V obou případech byl program s nadšením přijímán jak dětmi, tak jejich učitelkami,
což nás vedlo k rozhodnutí zařazovat nadále
oba programy do našeho MPP. Letošní školní
rok je v tomto ohledu zlomový, protože OPPP
již nestačí vyhovovat poptávce, a proto nabízí
proškolení učitelů, kteří pak budou moci sami
realizovat programy na svých školách. Potřebnou kvalifikaci u nás obdrží p. učitelka Mgr.Eva
Pěchová a p. učitelka Mgr. Jitka Šajerová, která již své poznatky a zkušenosti předává ve
4.A.Kromě výše uvedených dlouhodobých akcí
se žáci 5. a 7. tříd a 8.A třídy zúčastnili koncertu pořádaného Sdružením při centru krizové

pomoci v Opavě. O neblahém vstupu drog do
našich životů byly nejen písně, ale i diskuse mezi
nimi. 30 žáků 8. tříd a 9. třídy zažilo v říjnu tzv.
„motýlí výlet“ (celý správný název projektu
„Motýl- aneb výlet trochu jinak“) - třídenní pobyt zaměřený na zdravý životní styl. Tomuto
pobytu byl již věnován samostatný článek. Ani
naši letošní šesťáci nebyli ochuzeni o již tradiční „peer program“. Ač se sami pomalinku dospělosti přibližují, jejich vztahy s již dospělými
leckdy začínají být spíše odtažité, a proto rádi
přijímají možnost si o některých ožehavých tématech (kouření, alkohol, drogy...)popovídat s
někým starším, ale ještě ne dospělým. Letos to
byly studentky Gymnázia Kojetín, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme. Žáci 7. tříd
prošli nácvikem sociálních dovedností, vedeným
paní psycholožkou PhDr. Irenou Marečkovou
a paní psycholožkou Mgr. Renatou Gremlicovou, což by jim mělo pomoci zorientovat se v
džungli mezilidských vztahů a najít si své místečko a snáze si poradit s problémy ze vztahů
plynoucími. Deváťáci besedovali s paní PhDr.
Zdenkou Burešovou na téma „Mládež a delikvence“.
Pro 10 žáků z 5. tříd - 9. třídy, kteří mají
určité poruchy učení bylo zařazeno relaxační
cvičení, které především napomáhá zlepšovat

Mgr. Pavlína Pazderová

„Týden zdraví“ na naší škole
V rámci projektu „Zdravá škola“ proběhne
na naší škole ve dnech 23. - 27.4.2001 „Týden zdraví“. Všechny činnosti a aktivity v těchto dnech budou v duchu zásad zdravého způsobu života. Děti si formou přednášek, her, soutěží, exkurzí a vycházek zopakují a rozšíří své
znalosti a vědomosti z oblastí správné výživy,
zdraví, hygieny a pohybové aktivity, prevence
negativních jevů a trávení volného času.
Připomeneme si také „Den Země“ - vysvětlíme dětem a jejich prostřednictvím i dospělým
ve městě důležitost třídění odpadu pro ekologii
a životní prostředí. Budeme rádi, když do připravených kontejnerů ke škole přinesete starý
papír a plastové láhve a tím naši akci podpoříte.
Mgr. M. Štefanová,Mgr. J. Dočkalová
KOJETíN

Gymnázium Kojetín...
Žákovský parlament GK
Když se před rokem na naší škole konaly
první volby do Žákovského parlamentu, nejednalo se pouze o recesi, ale jak je vidět, o
zájem studentů podílet se na prezentaci
školy a zároveň o snahu diskutovat o problémech, které se jich týkají. Samozřejmě
se nejednou přešlo od slov k činům (spoluorganizace varhanního koncertu, volejbalový turnaj , schůzky se starostou aj.).
Letos začal ŽP pracovat v obnoveném složení a tím pádem i s čistým stolem. Do konce
školního roku máme již teď o náplň postaráno. Hned v úvodu proběhla debata s poslanci
Hönigem a Kapounem, kteří 27.3.2001 navštívili naši školu. Na oplátku jsme i my pozváni do Prahy na jednání Poslanecké sněmovny, kde budeme, jak se říká „při tom“.
V týdnu před Velikonocemi vyhlašujeme
soutěž Barevný týden, kdy by měli studenti i
učitelé chodit oblečeni v barvách daného dne
podle tradičního lidového kalendáře. S touto soutěží je spojeno i klání o nejhezčí tématickou výzdobu tříd.
Jak jste si jistě všimli, vyrostla na našem
novém hřišti velká tréninková zeď, která je z
vnější strany holá, a proto dříve nebo později neunikne experimentům „grafiťáků“, kteří
si pravděpodobně nebudou chtít nechat ujít
příležitost... Proto chceme využít tohoto originálního podkladu a vyhlašujeme soutěž pro

jejich soustředění. Cvičení odborně vedla paní
Mgr. Gremlicová.
Součástí našeho MPP jsou ale také různé
ankety, zařazování témat souvisejících se zdravím a prevencí různých sociálně patologických
jevů do výuky (v rámci prvouky, rodinné a občanské výchovy, přírodopisu, ale třeba i výtvarné výchovy) a osvětová činnost (nástěnky, rozhlas).

opravdu nadané výtvarníky, kteří by ve finální části mohli na tuto velkou plochu namalovat svůj návrh. Tento projekt je však momentálně na začátku, a tak o dalších podrobnostech budeme ještě informovat.
Na Den dětí chystáme turnaj v přehazované, kterého by se měli zúčastnit žáci ZŠ ,
ZvŠ a žáci nižších ročníků naší školy.
A pak už bude skoro konec června, a my
se tentokráte nebudeme těšit jen na prázdniny, ale také na stěhování do nové budovy
školy, o čemž určitě ještě uslyšíte nejen z
našich úst.
Veronika Hrdá

4. veřejná akademie Gymnázia Kojetín
Opět v pět! Tak zněl v minulém čísle název článku,který zval na Veřejnou akademii
Gymnázia Kojetín. Dne 15. 3. 2001 se v
místní Sokolovně konala již počtvrté. V závěru článku jsme vyjádřili přání, aby účast
veřejnosti byla přiměřená rozměrům akce a
počtu účinkujících, kterých bylo více než sto.
V tomto ohledu můžeme být spokojeni. Sál
byl nabit do posledního místa. Na nezájem
publika si nemůžeme stěžovat.
A co bylo možno letos vidět ? Těžko vypsat všechna vystoupení, a tak jen zběžně.
Program byl sestaven z toho, co studenti připravili ve svém volném čase, a trval více než
2 hodiny. Zněla hudba různých žánrů a sty-
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lů. Vokálně-instrumentální soubor ukázal
umění nejen renesančního vícehlasu, komorní instrumentalisté zaujali procítěným provedením hudby barokní a romantické, studenti
různých ročníků se pro tuto příležitost sehráli
k přednesu současných hitů rockových ( Red
Hot Chili Peppers, Metallica).
Součástí programu bývá již tradičně dramatické umění. Studenti potvrdili i letos, že
je divadlo oslovuje a že jsou schopni zase
oni z pódia oslovit publikum např. netradičním provedením Šípkové Růženky a cimrmanovsky pojatým zpracováním Erbenových
básní s názvem „ Co zbylo z Kytice ?“
K dynamičnosti celé akce vždy přispívá pohyb. I toho bylo dost. Zaujala taneční čísla s
využitím aerobiku v sólovém i skupinovém provedení, dech se tajil při skocích na trampolíně.
Je třeba dodat, že na akademii vystupovali i
žáci ZŠ Sv. Čecha a cvičenci TJ Sokol Kojetín.
Akce opět dokázala, že je stále dost mladých lidí, kteří věnují svůj volný čas smysluplné zájmové činnosti a jsou schopni obohatit kulturní život ve městě.
Poděkování za úspěšný průběh akce patří
všem, kteří účinkovali, a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru setkání.
Věříme, že se za rok sejdeme opět v pět, tentokrát už při jubilejní 5.veřejné akademii
Gymnázia Kojetín.
Mgr. Miroslav Matějček

Kojetínský zpravodaj
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín informuje ...
AKCE NA DUBEN
4.4.
„Hrajeme si s hlínou“ (MŠ Uhřičice)
4.4.
PUZZLIÁDA pro II.st.ZŠ (MěDDM Masarykovo nám.)
7.4.
Okresní kolo „Hanácká písnička“ (Sokolovna Kojetín)
12.-13.4.
Připravujeme velikonoční výzdobu - pečení perníků,
zdobení vajíček, výzdoba z proutí aj. netradiční techniky (MěDDM Ztracená
+ Masarykovo nám.)
13.4.
Výlet do sportovního centra a na krytý bazén do Přerova
13.4.
„Klubový podvečer pro -náctileté“ s hostem a tanečky
(MěDDM Masarykovo nám.)
24.4.
„Hrajeme si s hlínou“ (MŠ Uhřičice)
25.4.
„Tajemství hvězd“ - program pro MŠ
29.4.
„Slet čarodějnic“
Připravujeme:„Rady do života“ - beseda pro žáky 9.tříd - ve spolupráci s
OO Policie Kojetín a OŘ Policie Přerov
Kurz výpočetní techniky.
„Klub maminek“- každou středu od 16.30 hodin
„Hrajeme si s hlínou“ - dopoledne pro MŠ

PUZZLIÁDA
1. místo Kateřina Kusáková
2. místo Barbora Petrová
3. místo Marek Raclavský

4.A ZŠ nám. Míru
5.B ZŠ Sv. Čecha
3.B ZŠ nám. Míru

S „Ferdou Mravencem“ si hráli rodiče se svými dětmi na zimním táboře v
Kunčicích pod Kralickým Sněžníkem od 18. do 23.2.2001.

TURNAJ V POZEMNÍM HOKEJI - 7.března 2001
1.místo 7.B ZŠ nám. Míru, 2.místo 6.B ZŠ nám. Míru, 3.místo 7.A ZŠ
Svat. Čecha

Srdečně Vás zveme
na okresní soutěž dětských lidových zpěváků
„Hanácká písnička“
v sobotu 7. dubna 2001
od 8.30 hod do 12.00 hod
sál sokolovny Kojetín.

LETNÍ TÁBORY
7.- 14.7.2001 - Odborné soustředění keramických ZK
16.-28.7.2001 - Letní tábor Tesák-Cvičná louka
17.-29.8.2001 - Letní tábor Milenov (ve spolupráci s PS Kojetín)
SRPEN - Příměstský LT Kojetín
Přihlášky si můžete vyzvednout na MěDDM Masarykovo nám. 52,Kojetín. Další informace vám poskytneme na tel.čísle 0641/762498.

SOU stavební Přerov

Kojetínský zpravodaj

odloučené pracoviště Kojetín, Křenovská 676

vysílání z Kojetína:
infokanál ARD kabelová televize
00

NABÍZÍ UBYTOVÁNÍ
v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.

30

Po, St - 11. a 17.
Čt - 11.00

Kontaktní osoba - ubytovatelka
paní Jana Jedináková - tel: 0641/76 22 58-9
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Základní umělecká škola v Kojetíně
Činnost Základní umělecké školy v Kojetíně v rámci poskytování výuky v oblasti vzdělávání žáků v hudebním oboru a v rámci
jejích společensko-kulturních aktivit:
- pořádání kulturních akcí ve spolupráci s
Městským kulturním střediskem v Kojetíně
- třídní besídky a vystoupení pro rodiče žáků
- absolventský koncert
- koncert žáků a souborů v Kulturním domě
Kojetín
- předvánoční koncert žáků a učitelů
- vystoupení učitelů a žáků při zahajování
výstav
- vystoupení učitelů a žáků při setkáních
žáků kojetínských škol se starostou města Kojetína
- výchovné koncerty pro ZŠ v Kojetíně a v
Kroměříži

- vystoupení učitelů v obřadní síni MěÚ při
příležitosti kojetínských hodů
- zpívání žáků pod vánočním stromem
- vystoupení učitelů a žáků pro Domy s pečovatelskou službou
- vystoupení učitelů a žáků pro Zvláštní školu Kojetín
- účast na okresních a krajských soutěžích
pořádaných Ministerstvem školství v oboru klavírní hry, hry na dechové nástroje
a komorní hry s vynikajícími výsledky
- účast na celostátní soutěži pořádané agenturou Srdce Evropy Praha s vynikajícími
výsledky v regionálním kole v Olomouci
- účast na soutěži Jesenická fujarka
- účast na soutěži Dvořákův Lipník
- účast na přehlídce talentovaných klavíristů olomouckého regionu
- účast na prestižní celostátní soutěži Juni-

or Prague Note v Praze
- na ZUŠ Kojetín jsou zaměstnaní učitelé a
profesoři kroměřížské konzervatoře, kteří
jsou pořadateli hudebního festivalu For
Fest Kroměříž, který je známý i v zámoří, vystupují na koncertech ve Francii,
Švýcarsku a Německu, přednáší na kalifornské univerzitě v Los Angeles v USA.
Petr Vacek,ředitel ZUŠ Kojetín

Středisko Junáka 714.03 Kojetín
„Od barevných víček ke koutkům pro
děti“ aneb pojďte s námi sbírat uzávěry
od plastových lahví
O co jde? O velký projekt Junáka - svazu
skautů a skautek ČR, který směřuje k pomoci
dětem v dětských domovech.
Po nashromáždění co největšího množství víček od plastových lahví se z nich zpracují komponenty, ze kterých budou sestavovány doplňky na hřiště pro dětské domovy - lavičky, pískoviště, domečky na hraní apod.
Zdá se vám to naivní? Myslíte, že se nenasbírá potřebné množství víček?
Junák má několik desítek tisíc členů. Není to
nejmíň. A navíc, přispět může každý, nejen skauti. Pomůžete nám?
A jak? Od 1. dubna do 30. června 2001 bude
v Přerově v supermarketu Prima k dispozici označený kontejner, do kterého je možné víčka odkládat. Pokud je pro vás toto sběrné místo nevyhovující, můžete víčka ve stejném termínu odložit v některém ze zde uvedených obchodů v
Kojetíně. Jsou to: obchody JEDNOTA a SARA
na Masarykově náměstí, CONTI, POTRAVINY
vedle restaurace Morava, ve kterých budou k dispozici pytle na víčka. Odvoz těchto pytlů do Přerova zajistíme. V případě zájmu je možné umístit sběrné pytle i ve vesnicích v okolí Kojetína
(mobil: 0605 778792 - p. Hlavinka).
Děkujeme všem, kteří k tomuto projektu přispějí.
Poznámka na závěr: Pro podporu projektu nekupujme více plastových lahví než obvykle. Zvýšila
by se tak produkce odpadů. I tak je to dost víček.
Malá poznámka k plastovým lahvím
Setkal jsem se s názorem, že když se mohou
plastové lahve pálit ve spalovnách, tak je pálím
také doma.
Při spalování plastů vznikají jedovaté látky, které se rozloží při teplotách 1200 °C.
Taková teplota v domácím topeništi asi hned
tak nebude!

Dubnový skautský svátek
Jako rytíř bývá zobrazován patron skautů celého světa, jehož svátek připadá na 24. dubna. Je
to svatý Jiří. Hrdina, který podle legendy porazil
draka a zachránil tak princeznu, která byla určitě
velmi krásná. Jiří žil asi někdy ve 3. století našeho
letopočtu. Mnoho pravdivých údajů o jeho životě
není známo. Stal se patronem rytířů, některých
měst a třeba také Anglie a skautů. Až budete někdy na Pražském hradě, můžete si tam prohlédnout jeho sochu. Zakladatel skautingu Robert Baden - Powell napsal o rytířích mimo jiné: „Za dávných časů byli rytíři skutečnými skauty a jejich
pravidla chování se hodně podobají našemu zákonu. Rytíři považovali svou čest za nejcennější
statek. Nedopouštěli se nečestných činů, jako jsou
například lži a krádeže. Raději by zemřeli, než by
se tak provinili. Byli vždycky připraveni bojovat a
položit život za svého krále, víru i vlastní čest.“
Fotografie z dřívějšího výstupu na Ivančenu.
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Smutná vzpomínka
Skauti v naší zemi mají na 24. duben i smutnou vzpomínku. V tento den - skautský svátek
- v roce 1945 bylo totiž na sklonku války zastřeleno v Polském Těšíně několik českých
skautů, kteří působili v protifašistickém odboji.
Až do roku 1946 sahá tradice pochodů výstupů na místo zvané Ivančena k uctění památky jejich oběti. Ivančena leží v Beskydech
pod Lysou Horou. Nejen skauti sem přicházejí, aby přiložili svůj kámen na zdejší mohylu.
Skautský výstup bývá zpravidla nejbližší sobotu ke svátku svatého Jiří. Traduje se že americký skaut Neil Armstrong sem poslal kámen z
měsíce.
Na nejvyšší oběť našich bratrů nezapomeneme!
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko
714.03 Kojetín, Kroměřížská ulice č. 132

Kojetínský zpravodaj

4/2001

9.ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů - KOJETÍN 2001 má své vítěze
V neděli 25.března 2001 byl slavnostním vyhlášením výsledků zakončen 9.ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů 2001. Od
středy až do neděle mohli malí i velcí diváci
shlédnout celkem 16 divadelních představení.
Odborná pětičlenná porota, která pracovala
pod vedením PhDr.Víta Závodského to opět
neměla jednoduché.Vítězem přehlídky se nakonec stalo Divadlo DOSTAVNÍK z Přerova,
které bylo doporučeno k výběru na národní
přehlídku Divadelní Třebíč 2001 s inscenací
M.Švandrlíka a I.Němečka CASANOVA aneb
Láska bez reklamy. Velkého úspěchu svým

Středa - Divadlo Bez záruky Praha

II.místem dosáhli také kojetínští ochotníci s
inscenací hry O.Wilda „Jak je důležité míti Filipa“.
Zvláštního ocenění - Svazu českých divadelních ochotníků předsednictva oblasti Střední
Moravy se dostalo paní Marii Oulehlové, která
v letošním roce „odehrála“ svou padesátou hereckou sezónu.
Naše poděkování patří keramickému kroužku MěDDM Kojetín za pěkné ceny, studentům
Gymnázia, kteří se ujali role konferenciérů a
všem, kteří se o zdárný průběh divadelní přehlídky zasloužili.

Středa - Divadlo Kašpárek ZŠ Bouzov

Čtvrtek - Divadlo Bez záruky Praha a DS DK Velká Bystřice

Čtvrtek - DS J.K. Tyl Brodek u Př.

Pátek - DS Malá scéna ZUŠ Zlín

Pátek - NKD Vsetín

Pátek - DS Hanácká scéna MěKS Kojetín

Sobota - DS Moje divadlo Prostějov

Sobota - DS T.Miličky Uherský Brod

Sobota - Divadlo Dostavník Přerov

Neděle - Divadlo 6.května při MěKS Holešov

Neděle - DS Lojza z Oder
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Výsledky 9. ročníku divadelní přehlídky - Kojetín 2001
I.místo:
Divadlo Dostavník Přerov za inscenaci hry Miloslava Švandrlíka Casanova aneb Láska bez
reklamy
Divadlo Dostavník bylo doporučeno na národní přehlídku Divadelní Třebíč 2001
Dvě II. místa:
Divadelní soubor Hanácká scéna při
Městském kulturním středisku Kojetín
za inscenaci hry Oscara Wilda Jak je důležité
míti Filipa
Divadelní soubor Moje divadlo Prostějov za scénickou montáž Zdravstvuj Čechov!
Ocenění jednotlivých výkonů :
DIPLOM
Marie Oulehlová - DS Hanácká scéna Kojetín
- za roli Lady Bracknellové v inscenaci hry Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa, která získala
rovněž cenu Svazu českých divadelních ochotníků předsednictva oblasti Střední Morava.
DIPLOM
Ing. Miroslav Chytil - DS Hanácká scéna
Kojetín - za roli Algernona Moncriefa v inscenaci hry O. Wilda Jak je důležité míti Filipa
DIPLOM
František Konečný - DS Hanácká scéna Kojetín za režii inscenace hry O. Wilda Jak je důležité míti Filipa

DIPLOM
Ivan Němeček - Divadlo Dostavník Přerov - za
hudební složku inscenace hry M. Švandrlíka Casanova aneb Láska bez reklamy
DIPLOM
Vratislav Lukeš - Divadlo Dostavník Přerov -za
roli Casanovy v inscenaci hry M.Švandrlíka Casanova aneb Láska bez reklamy
DIPLOM
Zdeňek Hilbert - Divadlo Dostavník Přerov - za
roli Passarelliho v inscenaci hry M. Švandrlíka
Casanova aneb Láska bez reklamy
DIPLOM
Lenka Dudová - Divadlo Dostavník Přerov - za
roli Carmely v inscenaci hry M.Švandrlíka Casanova aneb Láska bez reklamy
DIPLOM
Zbyněk Melka - Divsoubor Moje divadlo Prostějov - za režii scénické montáže Zdravstvuj
Čechov
DIPLOM
Divadelnímu souboru Moje divadlo Prostějov za
kostýmní složku scénické montáže Zdsrvstvuj
Čechov
DIPLOM
Roman Švehlík a Rudolf Jedounek - Div.soubor
T.Miličky Uherský Brod - za výpravu k inscenaci hry V + W Osel a stín

DIPLOM
Alena Jurčíková - Šilerové - DS T.Miličky Uherský Brod - za hudební doprovod v inscenaci
hry V+W Osel a stín
DIPLOM
Jiří Nešpor - DS T.Miličky Uherský Brod za roli
Skočdopolise v inscenaci hry V + W Osel a
stín
DIPLOM
Roman Švehlík - DS T.Miličky Uherský Brod
za roli Nejezchlebose v inscenaci hry V + W
Osel a stín
DIPLOM
Božena Spáčilová - Nezávislé komorní divadlo
Vsetín - za kostýmní složku inscenace hry
W.Shakespeara Sen noci svatojánské
DIPLOM
Dagmar Paloušková -Nezávislé komorní divadlo Vsetín - za roli Titanie v inscenaci hry
W.Shakespeara Sen noci svatojánské
DIPLOM
Bohdana Hýžová - Divadlo 6.května při MěKS
Holešov za roli Alice Koukolíkové v inscenaci
hry A. Procházky S tvojí dcerou ne
Mgr. M. Ernstová, ředitelka MěKS Kojetín

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín dosáhl na letošní přehlídce výrazného úspěchu - BLAHOPŘEJEME !

Zveme Vás
Po přehlídce ochotnických divadel, je tu další ukázka toho, že v Kojetíně kultura žije.
V pátek 20.dubna 2001 ve 20 hodin vás do
Sokolovny Kojetín na svůj koncert zve zpěvačka Alena Mašková, která se představí s kroměřížskými jazzmeny. S nimi se vám mimo jiné
představí skvělý slavný trumpetista kubánského původu Lázaro Cruz, nynější profesor na
kroměřížské konzervatoři, který v minulých letech koncertoval po celém světě s D. Gilespim. Dalším hostem je kytarista M.Kašuba,
bývalý člen orchestru G.Broma a kdo sleduje
dráhu jazzového zpěváka Ládi Kerndla si všiml, že v televizních nahrávkách k poctě 100.výročí narození D.Elingtona, tento skvělý kytarista ukázal, že jeho umění nestárne.
Tímto večerem chceme dokázat, že jazz je
hudba, kterou máme vlastně všichni rádi, jen
někdy ani nevíme, co je všechno pod tímto

názvem skryto. Večer bude natolik pohodový,
že si možná i zatančíte (prostor bude připraven). Ti, kdo si již zakoupili první CD Alči ví, že
jak poslechová, tak i taneční nálada nás osloví.
Přijďte, Alča vás všechny srdečně zve.
P.Válek
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PROGRAM JAZZ CLUBU KM
duben 2001
8.4.

Happy funky music skupina KUPÉ Zlín
Zpěv Markéta Lamošová, vyb. Robert
Bakala, bicí Petr Žůrek
15.4. Velikonoční Jazzová pomlázka.
Nezapomeňte pomlázky.
Sváteční setkání muzikantů a hostů.
Hrají KM Jazz Akademik Bas
22.4. Skupina DOBRÝ KMEN Fryšták
Premiéra v Kroměříži, seznamte se s
další kapelou regionu.
29.4. Jazz Music Arnolda PROKOPA
+ Divadlo Prostějov
Vystoupení tohoto souboru a jejich pro
gram je vždy mimořádnou událostí.
HUDEBNÍ PROGRAM JAZZ CAFÉ KM
VÁS VŽDY NALADÍ !

Kojetínský zpravodaj
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Ze sportu
TJ Slavoj Kojetín

TJ Sokol Kojetín, oddíl stol. tenisu

Fotbalisté Slavoje Kojetín v zimní přípravě
A mužstvo Slavoje Kojetín mělo kvalitní zimní přípravu na nadcházející jarní sezónu. Za soupeře si fotbalisté zvolili kluky hrající vyšší soutěže
a překvapivě je poráželi. V osmi sehraných utkáních 6x zvítězili a jen 2x
byli poraženi a to účastníky I. A třídy, hrající o tři třídy výše než oni.
Nejlepšími střelci mužstva byli A. Miko a M. Zaoral. Důležitá a rozhodující budou vítězství v mistrovských utkáních, kdy Slavoj bude bojovat o
celkové prvenství a postup do okresního přeboru.
Výsledky a góly:
Technoplast Chropyně 2:1 - Miko 2, Haná Nezamyslice B 4:0
- Miko 2, M.Zaoral, Kolačný, Sokol Lobodice 2:0 - Miko, M.Zaoral,
FK Mostkovice 3:0 - M.Zaoral 2, Tomšic, FK Němčice n. H. 0:2,
FK Kozlovice 3:0 - Miko 3, Post. Přerov 1:0 - M.Zaoral, FK Stará
Ves 1:2 - Miko
B mužstvo sehrálo následující zápasy:
FK Rataje 1:0 - R.Škeřík, Sokol Záříčí 7:3 - R.Škeřík 3, Šubík,
P.Zaoral, Drbal, Matějka, FK Žalkovice 1:3 - Matějka, Sokol Uhřičice 5:1 - Matějka 2, Šubík 2, Tomek.
Dorost, který v tabulce okresního přeboru přezimoval na
1. místě odehrál pět utkání:
FK Rataje 3:1 - Maga 2, Keňo, FK Kozlovice 4:1 - Maga 2, Keňo,
Chytil, FK Mostkovice 0:3, Sokol Dub 2:3 - Maga 2.

NA MISTROVSKÉ ZÁPASY ZVEME VŠECHNY
PŘÍZNIVCE KOJETÍNSKÉHO FOTBALU
Výbor TJ Slavoj

VIII. ročník turnaje starých pánů
v sálové kopané
V sobotu 24. února 2001 uspořádalo SOU, OU a U
stavební Přerov, odloučené pracoviště Kojetín turnaj v
sálové kopané hráčů starších 35 let.
Turnaj se hrál ve sportovní hale SOU v Kojetíně. Osm zúčastněných družstev bylo nalosováno do dvou skupin, kde se hrálo
systémem každý s každým 2x10 minut.
Pořadí skupiny A: 1. FK Bystřice p. H., 2. OLD BOYS Pivín,
3. FK Technoplast Chropyně, 4. TJ Slavoj Kojetín. Skupina B:
1. SOU stavební Kojetín, 2. SK Lobodice, 3. TJ Sokol Kovalovice, 4. TJ Bezměrov.
V utkání o 7. místo porazil TJ Slavoj Kojetín družstvo TJ Bezměrov 5:1, o 5. místo vyhrál TJ Sokol Kovalovice nad FK Technoplast Chropyně 3:0. V semifinále se utkali FK Bystřice p. H. s
SK Lobodice 3:1 a Old Boys Pivín s SOU stavební Kojetín 1:4.
Třetí místo vybojovalo družstvo Old Boys Pivín nad SK Lobodice 5:1. Finále mezi FK Bystřice p. H. a SOU stavební Kojetín
skončilo po uplynutí hrací doby nerozhodně 1:1, o vítězi rozhodly přímé pokutové kopy, kdy FK Bystřice zvítězila nad družstvem
SOU stavební Kojetín 6:5.
Nejlepším střelcem turnaje se stal s 8 brankami Zdeněk Dravecký z družstva Sokola Kovalovice. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Jindřich Vlč z družstva SOU Kojetín a nejlepším brankařem
turnaje byl vyhlášen Ladislav Kundrát ze Sokola Lobodice.
Celou akci podpořili sponzoři turnaje : Město Kojetín, IPT Kojetín, KLEPO Kojetín, Dvořáček - Autobusová doprava, Ospalý revize el. zařízení a projekce, Mlýn Kojetín, Kovo Topič, Lihovar
Kojetín, Agropos Kojetín, MSH - pekárna Kojetín a Presbeton
Bystrovany.

Stolní tenisté Sokol Kojetín skončili soutěže
Tento týden skončily soutěže okresního přeboru ve stolním tenisu pro rok 2000/2001. Náš oddíl měl v první třídě OP A družstvo
a B a C družstva hrála ve II.třídě OP. Přestože v letošním roce pro
nemoci a zranění nehráli v soutěžích Sanetrník, Černocký, Prokeš,
Haleš a po další operaci kolena skončil závodní činnost Jarda Huťka, dosáhlo A družstvo historicky nejlepšího umístění a znovuobnovení oddílu, neboť skončilo v okresním přeboru I.třídy na 2. místě.
V OP I.třídy A družstvo sehrálo celkem 22 utkání, ve kterých
16x vyhrálo, 3x prohrálo a 3x hrálo nerozhodně - dosáhlo 57 bodů.
B družstvo hrálo II.třídu OP a skončilo na 3. místě. Sehrálo
rovněž 22 utkání, ve kterých 15x vyhrálo, 4x prohrálo a 3x remizovalo - dosáhlo 56 bodů.
C družstvo, které vedl Dr. Frühbauer bylo složeno z mladých
hráčů. Toto družstvo mělo hlavní cíl - zachránit se ve II. třídě a tento
cíl se jim podařilo splnit. Sehráli rovněž 22 zápasů, ve kterých 6x
vyhráli, 14x prohráli a 2x hráli nerozhodně - získali 36 bodů.
A družstvo: Kilhof Jiří, Vrtěl Luděk, Orság Vlastimil, Malý Bohdan, Frühbauer Oldřich, Florián Miroslav, Zítka Tomáš.
V letošní soutěži nejlepší hráč oddílu pro nemoc a pro směnové
zaměstnání Bohdan Malý sehrál jenom něco málo přes polovinu
utkání.
B družstvo: Štrunc Jaroslav, Florián Miroslav, Zítka Tomáš, Zítka
Jan.
C družstvo: Frühbauer Oldřich, Pištělák Martin, Frühbauer Jakub, Prokeš Lukáš, Frühbauer Vilém, Rumplík Martin.
V letošní sezóně se v družstvech vůbec neobjevil nejlepší dorostenec loňské sezóny Jakub Odehnal, který po skončení gymnázia v
Kojetíně studuje na vysoké voj. škole ve Vyškově a pro nedostatek
času nehraje, rovněž Vilém Frühbauer, který je na vysoké škole v
Ostravě hraje jen příležitostně.
V letošním roce se částečně zvýšila výkonnost ve čtyřhrách, které hrají rovněž velkou roli v utkáních. A mužstvo ze 44 čtyřher vyhrálo 22x. B mužstvo ze 44 utkání vyhrálo 28x a C mužstvo ze 44
utkání vyhrálo 15x.
Tabulka I. třídy OP:
1. Přerov C - 62 bodů
2. Kojetín A - 57 bodů
3. Opatovice - 57 bodů
Tabulka II. třídy OP:
1. Dřevohostice B - 63 bodů
2. Přerov E - 61 bodů
3. Kojetín B - 54 bodů
9. Kojetín C - 36 bodů
Mládež:
Po přechodu našich nejlepších členů mládežnických kategorií nemáme pro bodovací turnaje dostatek hráčů, takže jsme pro letošní
bodovací turnaje vzali na hostování žáky Zvláštní školy z Kojetína,
kteří jsou členy oddílu v Tovačově.
Dále pokračují tréninkové dny mládeže Městského domu dětí a
mládeže, kde pod vedením manželů Štruncových se 2 dny v týdnu
střídá kolem 30 hochů a děvčat. Před vánocemi byl uspořádán turnaj těchto dětí, kterého se zúčastnilo přes 40 hráčů.
Každý čtvrtek probíhá pro vybrané žáky našich škol trénink, který vede pan Huťka.
Koncem dubna oddíl uspořádá jubilejní 5. ročník Memoriálu Rudolfa Silnouška pro mládež a neregistrované zájemce o stolní tenis
mezi občany našeho města.

Evžen Salaš
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Zdeněk Mrázek - předseda oddílu
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Společenská kronika
Kam za kulturou

Blahopřání
Dne 28. dubna 2001 oslaví zlatou svatbu
manželé Emil a Marie VOŽDOVI z Kovalovic.
Hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího požehnání do dalších let přejí dcera
Zdeňka s rodinou, syn Josef s rodinou, dcery Marie a Emilka
a vnoučata Michal, Ivoš, Zdena s Ibrahimem.

Římskokatolická farnost Kojetín
Vás srdečně zve
na koncert duchovní hudby,
který se uskuteční
v neděli 22.dubna 2001
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Účinkují studenti
Církevní konzervatoře v Kroměříži.
Na programu jsou duchovní i světské skladby
pro varhany a flétnu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 3.února 2001 byly slavnostně přivítány do svazku občanů
města Kojetína tyto děti:

DAVID PLEŠKO
DENIS ZAORAL
TOMÁŠ POSPÍŠIL

Vstupné dobrovolné.

BLAHOPŘEJEME!

... ať se Vám u nás v přírodě líbí!

Mládě pěnice černohlavé
Foto: Ing. Jiří Šírek
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