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Z jednání městské rady
Městská rada se na svém 20. zasedání, konaném dne 11. ledna 2000, zabývala touto
problematikou:
- schválila následující pořadí náhradníků o přidělení bytu č. 12 na ulici Jana Peštuky 1320
v Kojetíně:
1/ Tomáš Bělka
2/ Jan Zítka
3/ Hana Svačinová
4/ Radomír Zedníček
5/ Simona Haničáková
- souhlasila s rozpočtovým opatřením č.4/99,
- neschválila pronájem obecního bytu č.2, o
velikosti 1+1, II.ktg., v Kroměřížské ulici
945 a trvá na prodeji výše uvedeného bytu
dle rozhodnutí městského zastupitelstva
z roku 1995,
- schválila pronájem garáže v ulici Padlých
hrdinů o výměře 16,5m2 za smluvní nájemné ve výši 300,-Kč/m2 za rok,
- souhlasila se zveřejněním bezúplatného pronájmu nebytových prostor Městskému
domu dětí a mládeže na Masarykově nám.
čp. 52 v Kojetíně o celkové podlahové plo-

še 138,80 m2, za účelem provozování předmětu činnosti dle zřizovací listiny,
- vzala na vědomí zprávu o výsledku kontroly
Finančního ředitelství Ostrava na čerpání
účelové dotace a návratné finanční výpomoci, poskytnuté Městu Kojetín na opravu
budovy radnice po požáru v roce 1995,
- potvrdila paní Marii Beránkovou ve funkci
ředitelky příspěvkové organizace Městský
dům dětí a mládeže Kojetín,
- vzala na vědomí zprávu společnosti Technis
s.r.o. o zajištění svozu a likvidaci odpadů
v roce 2000 a zprávu o hospodaření
s bytovým fondem za rok 1999,
- schválila plány práce komisí městské rady
na rok 2000
- odvolala na vlastní žádost paní Alenu Voždovou z funkce členky Kontrolní komise MR
- schválila záměr na vybudování miniatur-golfu v areálu koupaliště Kojetín
- schválila poskytnutí příspěvku ve výši 1.500,Kč na Tříkrálovou sbírku pro Oblastní charitu Olomouc.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín
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Evropská unie – co znamená pro nás i pro Evropu
Vážení čtenáři,
díky laskavé vstřícnosti vydavatele Kojetínského zpravodaje se budete pravidelně setkávat s příspěvkem, věnovaném zdánlivě mohutně diskutovanému tématu naší doby –
vstupu České republiky do Evropské unie. Diskuse skutečně
probíhá ve všech médiích, ale
osobně se domnívám, že důležitější je možnost utvořit si vlastní názor na klady a zápory evropské integrace a tím i schopnost každého z nás zaujmout
stanovisko, které jednou budeme prezentovat v referendu o
vstupu naší země do EU.
K jasnému názoru můžeme dospět jen na základě dostatečných informací. Právě na informovanost veřejnosti, na komunikaci a diskusi s ní , klade ve
své práci mimořádný důraz Výbor pro evropskou integraci
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Protože v příspěvcích, které budou na téma Evropská
unie publikovány, budete nacházet výhradně nekomentovaná fakta, dovolím si tentokrát
na závěr osobní stanovisko:
Vstup do EU pro nás nebude mávnutím proutku, které vyřeší naše problémy. Nezajistí
nám blahobyt bez vlastního
přičinění a neuchrání nás před
společenskými těžkostmi, na
které si dnes teprve zvykáme,
nevidím však jinou cestu, která
zaručovala srovnatelný rozvoj
naší země a umožnila rychlejší
přiblížení úrovni té části Evropy, po které dlouhá léta
s trochou závisti pokukujeme.
Nejprve trocha historie
Prvním signálem budoucí
evropské integrace se v roce
1948 stala celní unie mezi Belgií, Nizozemím a Lucemburskem (Benelux). Postupně si
evropské státy silně uvědomovaly potřebu rozšířit ekonomickou spolupráci i na oblast politickou. Mezi Francií, SRN, Itálií, Belgií, Nizozemím a Lucemburskem existovala na základě
Pařížské smlouvy od roku

1951 ekonomická spolupráce,
která byla základem pro vznik
Evropského společenství k
1.1.1958. V roce 1968 byla
dokončena celní unie EHS a od
roku 1973 se jejími dalšími členy staly Velká Británie, Irsko a
Dánsko. Rok 1979 je důležitý
zavedením Evropského měnového systému (ECU) a prvními
přímými volbami do Evropského parlamentu. V roce 1981
je do Evropského společenství
přijato Řecko, v roce 1985
Španělsko a Portugalsko.
V únoru 1992 byla podepsána smlouva o Evropské unii,
která znamenala významný
podnět k další integraci.
K zatím poslednímu rozšíření
EU došlo 1.1.1995 vstupem
Rakouska, Švédska a Finska
(Norsko podruhé referendem
vstup odmítlo) a počet členů
tedy dosáhl 15.
Informační centra, kde získáte další údaje k Evropské
unii:
- Euroinfocentrum, Poděbradova 16, 702 00 Ostrava,
0 6 9 / 6 1 2 4 6 7 7 ,
www.rdaova.cz
- Informační centrum EU SIS,
Štefánikova 9, 741 111
Nový Jičín, O65/704 703,
www.edunet.ez/eu (činnost
zahajuje 16.5.1999)
Členské země EU jsou parlamentními demokraciemi, ve
kterých se tradičně dělí moc do
tří oblastí: legislativní – reprezentována parlamentem, výkonné – tedy vláda a soudní
moc. Evropská unie má však
největší orgány čtyři. Soudní
dvůr jehož poslání jako nejvyššího soudu je zcela jasné. Evropský parlament, který do
80. let neměl legislativní pravomoc, ale dnes se jeho pozice posiluje i v této oblasti. Původně byl jakousi poradní institucí, s pravomocemi v oblasti
rozpočtu unie. Pro nás je podstatné, že rozhoduje o přijetí
nových členů. Zasedá ve Štrasburgu, má 626 členů volených
v přímých a všeobecných volbách. Poslední volby proběhly

10. – 13.6.1999. při volbách
do Evropského parlamentu
jsou malé země zvýhodněny
tím, že na jeden mandát připadá menší počet voličů.
V Evropském parlamentu nejsou poslanci seskupeni podle
národnosti, ale podle politického zaměření. Současný parlament je rozdělen do devíti politických stran.
Legislativní a výkonná moc
je rozdělena mezi dva orgány
– Radu a komisi unie. Rada
Evropské unie je nejvýznamnější institucí EU. Zasedají v ní
ministři vlád členských zemí a
zastupují (hájí) zde zájmy jednotlivých
členů
EU.
V předsednictví rady se střídají
členské státy vždy po půl roce.
Rozhodnutí jsou činěna hlasováním. Počet hlasů členského
státu je stanoven s přihlédnutím
k počtu obyvatel, menším
země jsou opět zvýhodněny.
Rada přijímá rozhodnutí o
všech otázkách života EU. Jedná se o tzv. nařízení, jež jsou
závazná pro všechny členy a
stávají se nadřazenou součástí
jejich zákonodárství. Směrnice
stanoví cíle, kterých má být dosaženo, ale způsob, jakým je
členské státy naplní, je plně ponechán jejich pravomoci. Rozhodnutí je zpravidla adresováno konkrétní členské zemi a
týká se individuální záležitosti.
Doporučení a stanoviska neukládají adresátům žádné povinnosti, přesto jsou obvykle respektována.
Radě je podřízena Komise Evropské unie, která je výkonným orgánem. Je nadnárodní, sleduje širší zájmy EU
jako celku a svou činností připomíná postavení vlády. Komisi tvoří kolegium dvaceti komisařů, kteří nejsou voleni, ale
navrhováni národními vládami.
Do své funkce jsou potvrzováni Radou na období pěti let.
Obsazení funkce předsedy Komise je výsledkem dohody členských zemí. Členové Komise se
po nástupu do funkce zavazují, že nebudou prosazovat zá-
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jmy své země a rovněž členské
státy plní závazek, že nebudou
ovlivňovat své komisaře. Zpochybnění dodržování této zásady v práci některých komisařů
vedlo /kromě jiného/
k důrazné kritice Komise Evropským
parlamentem
v závěru loňského roku. Nesoulad vyvrcholil 15. 3. 1999 demisí všech členů Komise. Po
půl roce byla potvrzena Komise v novém složení, pod předsednictvím Romana Prodiho.
Za důkaz postupných změn
fungování EU lze považovat, že
si nový předseda vyhradil právo veta při výběru nových komisařů, které dosud delegovaly jednotlivě vlády, aniž bylo
možno jejich volbu ovlivnit. Nás
v programovém prohlášení
nové komise zaujme snaha o
dokončení vnitřní reformy EU,
která musí předcházet přijetí
nových členů. R. Prodi /v rozporu se stanovisky např. ministrů zahraničí EU /rovněž požaduje, aby na summitu EU
v prosinci
roku
1999
v Helsinkách bylo, “definitivně
stanoveno datum přijetí nejlépe připravených zemí”.
Závěrem je nutno zdůraznit
principy, které řídící orgány EU
ve své práci musí respektovat.
Jde o princip subsidiarity, který stanoví, že orgány Unie vyvíjejí svou činnost jen potud,
pokud cíle této činnosti nemohou být uspokojivě dosaženy
přímo členskými státy a princip proporcionality tedy že činnost EU nemá překračovat rámec toho, co je nezbytné pro
dosažení dohodnutých společných cílů.
Informace o EU – Internet, Euroskop:
http.//www.euroskop.cz
Informační centrum EU
Rytířská 31, Praha 1,
http://www.iceu.cz
Ing. Josef Jalůvka (ODS),
člen Výboru pro evropskou
integraci
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Městská policie informuje
Volné pobíhání psů neustále znepokojuje občany našeho města. V jednom případě dokonce pes větší rasy bránil při výkonu povolání. Zjištěný majitel psa byl po upozornění předveden na služebnu a jeho přestupek byl řešen
blokovou pokutou.
V nočních hodinách uviděla hlídka městské policie
hořící kontejner na domovní
odpad. Po oznámení Hasičskému záchrannému sboru
v Kojetíně byl oheň velmi
rychle uhašen a tak nedošlo

k jeho rozšíření a škodě na
majetku.
Za přestupek proti veřejnému pořádku byla hlídkou
městské policie uložena bloková pokuta občanu z Košíř,
který neoprávněně prodával
vánoční stromky na Masarykově náměstí.
Na základě telefonického
zavolání, které bylo zachyceno radiovou stanicí, provedla
hlídka městské policie společně s PČR zákrok na vlakovém
nádraží. Jednalo se o slovní a
ruční potyčku mezi zaměst-

Kojetín na konci 19. století
Na přelomu roku 1999/2000
se uskutečnila ve vestibulu kojetínské sokolovny výstava historických pohlednic a fotografií,na které se návštěvníci mohli seznámit s tím,jak se změnil
Kojetín v průběhu jednoho

století.Jak vypadal na konci
19.století se čtenáři Kojetínského zpravodaje mohou dočíst v příspěvku pana Jindřicha
Stava,který otiskujeme na pokračování v únorovém a březnovém čísle.

Paměti města Kojetína přibližně
z let 1880 – 1890
Napsal Jindřich Stav – rodák
Kojetínský /1882-1963/ - výňatek z dopisu jeho sestře Aloisii Trpíkové /1881-1961/.
Drahá sestro!
Často myslím na naše dětství a tehdejší idylické poměry
a klidný život v Kojetíně, který
plyne pomalu a bez jakýchkoliv vzruchů až do první světové
války, která byla začátkem
otřesných událostí, stálého
stupňování rozčilování a převratných změn, s nimiž,
v našem mládí i největší škarohlídové ani ve snu nemohli
počítat.
Prošel jsem ve vzpomínkách po náměstí tehdejšího Kojetína a shledal jsem, že se i po
sedmdesáti, nebo ještě více letech v jeho vzhledu celkem
obstojně vyznám. Nemaje tu
vrstevníka, s nímž bych si o starých časech v našem rodišti
mohl popovídati, řekl jsem si,
že si o nich pohovořím písem-

ně s tebou v předpokladu, že
jako pro mne, nebudou ani pro
Tebe vzpomínky bez zajímavosti.
I vydávám se procházkou
po kojetínském náměstí.
Začínám na rohu do Kroměřížské ulice domem Řihoškovým. Na jeho rohu byla kořalna Vágnerova /s jeho synem
jsem chodil do školy/. Vedle ní
byl vchod do domu, v němž se
šlo po dřevěných schodech do
poschodí k ševci Fajglovi. Na
pravé straně vchodu byl obchod s plátnem a obdobným
zbožím, který patřil židovce
Reisfeldové. Vedlejší dům patřil Arelimu a byla v něm jakási
lepší kořalna a prodej lihovin.
Ve dvoře měl dílnu stolař Pavlík, při jehož jméně se mně vybavuje v mysli položka v jeho
účtě, který předložil za různé
práce tatínkovi a v němž byla i
položka “tři facky do kvelbu”,
což mělo znamenat tři fachy do
krámu. Z této položky jsme my

nanci dráhy a “fetaři”.
Rovněž za pomoci radiového spojení byl proveden
rychlý zákrok proti mladíkům,
kteří byli podezřelí z pokusu
uvolnění mříží skladu. Do příjezdu PČR byli zajištěni strážníkem se služebním psem.
Služební pes DAG má šest let, u MP
je využíván již čtyři roky na
obrannou práci. Své schopnosti
samostatně likvidovat výtržnosti a
rvačky dokázal při nedávných
prolongačních zkouškách ve
výcvikovém středisku v Dobroticích,
kde v sériích náročných cviků
obrany získal v součtu bodů 2.
nejlepší ohodnocení. (foto: J. Šírek)

děcka měly tehdy velkou legraci. Sousedem Areliho byl
Leopold Langer, který dům
koupil od řezníka Ořechovského. Ten měl ve dvoře také porážku, z níž krev ze zabitých
telat, krav a prasat odtékala do
louže na dvoře a do níž jsem
jako tříletý kluk spadl a v ní
poprvé v životě topil. Na Langrův dům navazoval náš rodný
dům, který stařeček koupil od
bohaté kojetínské měštky paní
Onické. To vím ze zápisů vyhledaných v různých moravských archivech v době, kdy
shledávám historický materiál
ke své disertační práci o historii kojetínského kostela. Přišel
jsem při tom v kojetínském archivu farním, v archivech tovačovského panství, olomouckého konsistoře a v zemském archivu v Brně na tolik zápisů o
našem rodu, že se z nich dal
sestavit souvislý rodokmen našeho rodu až do třicetileté války, což je u občanských rodů
neobyčejné. Tento materiál
jsem zpracoval a sepsal – tvoří
to – napsáno drobným písmem
psacího stroje – celou knihu.
Druhým naším sousedem byl
Josef Kotouček, v jehož domě,
kromě jeho kupeckého krámu,
byl ještě další obchod Morice
Kulky s krátkým zbožím. Dobře se pamatuji na jeho zrzavou
manželku i na Kotoučkovu starou matku. Za Kotoučkovým
domem byl dům starých man-
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želů německého jména, které
mně uniklo. Vím jen, že měli
několik světlehnědých jezevčíků a v jejich domě bylo košerřeznictví Kunzovo. V dalším
domě bylo železářství Steinerovo, v němž jsem kupoval hřebíky a panty na různé boudy,
které jsem doma občas stavěl,
když jsem prohledával po dvoře a v zahradě dostatečnou zásobu desek, latěk a od Langrů
přinesl několik tzv. “ambulášů”,
do kterých bývaly baleny štůčky sukna, čili,jak jim Langrovi
říkali, “orgafů”. Kromě Steinera měl v domě obchod laciným
cukrovím /kačením mýdlem a
výrobky z cukrového škrobu/
žid Giesskann. Jako kluci jsme
ho dožírali, posílajíce k němu
děcka, která nevěděla, o co
vlastně jde, pro “Giesskanna na
drátku”.Byly to škrobené figurky upevněné spirálovým drátkem na špejli.
Vedle Steinera měl obchod kůžemi Lőwenthal. /Pamatuji se
na Lőwenthala děda, otce i
syna/. V sousedním domě,
druhém Kotoučkově, měla krupařství Skládalová, sestra hokynářky Černé, která prodávala zeleninu a ovoce před Kotoučkovým obchodem, tak jako
před naším domem Proročka.
V témže domě jako Skládalová, měl obchod také Schretter
/prádlo, šlajfky apod./. Bydlel
v něm úředník cukrovaru Beran, s jehož trochu přihrblou
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dcerou se stýkala naše Mařenka. V Mazalově domě bylo kupectví a obchod železem, obchod suknem Morice Langra a
advokátní kancelář Dr. Hyláka.
Na této straně končilo náměstí
Valtrovou hospodou. Proti
němu bylo pekařství Ferdinanda Hedvíčka a malý obchod
uzeninou Schichův. S jeho synem jsem chodil do školy. Pak
následoval obchod Bickův a
Weisskopfuv, obchod moukou,
potom pekařství Panicovo a
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hostinec Rumplíkův. V domě,
který tvořil levou stranu Vyškovské brány, obchodu nebylo. Na pravé straně brány byl
hodinář Živný a dále bylo pekařství Dittrichovo. Na pravé
straně od Židovské ulice byl
krejčí Chyba, jehož nejmladší
syn byl též mým spolužákem a
kupec Glacner, k němuž mně
maminka posílávala pro petrolej a tvarůžky. Roh do náměstí
tvořila radnice se soudem a
berním úřadem, vedle ní bylo
Pohled na kojetínský kostel v roce 1915

Javůrkovo notářství a v rohu dvůr
Kaufmannův. Severní strana
náměstí začínala domem Grydilovým a pokračovala domem,
v němž byla policejní strážnice /
jméno majitele se mně již v mysli
nevybavuje/, potom následoval
dům Dra Křečka, v němž bydlela také Lukáška, dodavatelka
hostií na faru, dále geometr Vrtěl a vedle něho byl dům Dra
Rumplíka s hostincem, jehož
nájemcem byl Kohlbinger a po
něm Padrta.

Pohled na kojetínské náměstí v roce 1911

Ve Wolfově domě bylo sklenářství Kulfánkovo. Kromě polního
hospodářství se zabýval Wolf
také fiakrovstvím. Jeho pár hubených šimlů vidím i dnes zcela
plasticky. Kubíčkova, respektivě
Niedenfűrova lékárna byla za
našich dětských let nejvznešenějším domem na náměstí. Dnes
už není tento dům obyvatelný,
ježto jako několik jiných starých
domů na náměstí, je už na spadnutí.
pokračování příště

Sbor dobrovolných hasičů v Kojetíně
Sbor dobrovolných hasičů
v Kojetíně oslavil v loňském
roce 125. výročí svého založení. Připomínali jsme si je sérií
akcí během celého roku. Ať už
to byla slavnostní schůze, na
které všichni naši členové a příznivci dostali upomínkové listy
na toto výročí, svěcení nové
zástavy na Svatém Hostýně,
ukázkové cvičení nebo řada
dalších akcí. Nová zástava nám
byla předána starostou města
Kojetína a rodinou Kalovských,
kteří se podíleli na financování
její výroby.
Ve stávající budově Hasič-

ské zbrojnice v nynější době sídlí dva samostatné útvary – Hasičský záchranný sbor okresu
Přerov a Sbor dobrovolných
hasičů Kojetín. Mezi těmito
subjekty je zásadní rozdíl. Sbor
dobrovolných hasičů pracuje
na základě dobrovolnosti a zcela zdarma. Na svou činnost si
musíme vydělávat peněžní prostředky sami, nikdo nás běžně
nesponzoruje ani jinak nepodporuje. Přesto se snažíme vyvíjet činnost tak, aby zaujala
naše členy i co nejširší veřejnost. Mrzí nás také naše členská základna, která se skládá

z členů starší generace a pak
družstva mladých. Je velká škoda, že střední generace
v našem sboru chybí.
Je spousta problémů, které naši činnost
provází a které
se musí řešit.
Přesto náš sbor
funguje a činnost vyvíjí. Jsou
v okolí obce,
kde v současné
době sbory dobrovolných hasičů dokonce zanikají.

potvrdili svoji výkonnost a vybojovali v kategorii dívek 2. a 3.
místo, v kategorii chlapců Pavel
Skopal, žák 8. ročníku, zvítězil
a stal se mistrem republiky
pro rok 1999!
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se podíleli na
tomto obrovském sportovním
úspěchu.
Mgr. Alena Dufková
ved. kroužku stol. tenisu
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Ukázka hasičské techniky na
kojetínských hodech v roce 1999

(foto: B. Gračka)
Výše jmenované
přijal také starosta
města Kojetína a
poděkoval jim za
reprezentaci města

Jsme nejlepší v republice
Děvčata i chlapci, členové
kroužku stolního tenisu při
Zvláštní škole v Kojetíně, dosáhli
v posledních týdnech mimořádně dobrých výsledků.
Po vítězství v Přeborech Moravy a Slezska ve Zlíně postoupili na Mistrovství republiky ve
stolním tenise žáků zvláštních
škol, které proběhlo 1. prosince 1999 v Hradci Králové. Tady

Helena Gračková
starostka SDH Kojetín

(foto: J. Šírek)
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Sbor dobrovolných hasičů Popůvky
Naše nejmenší naděje!
1. května roku 1999 se konalo okrskové kolo hasičského
sportu i pro děti v Kojetíně.
Účastnilo se ho i družstvo sboru dobrovolných hasičů
z Popůvek, které mělo dobré
předpoklady k vítězství. Souhra, odvaha a pevná vůle dokázala spojit 10 mladých lidí
v těžko porazitelný kolektiv.
Lukáš Vymětal, David Šimek, Mirek Trefil, Jakub
Ševeček, Michal Ševeček,
Jiří Krejsa, Dušan Navrátil, Veronika a Romana
Kyštulincovi spojili své síly
v závodě, který pro ně skončil
prvním místem. Postup je neminul a další soutěž byla na
dohled. Tentokrát je čekalo
okresní kolo v Císařově. Přijeli na hřiště v dobré formě a i
přesto, že jim zvuk běžící mašiny roztřásl kolena umístili se
na prvním místě.
Jejich odvaha a píle je provázela, až na kraj, který se konal

v Sirovicích. Konkurence byla
veliká, a tak rostla i obava o
první místo. Soutěž se ve škále časů, útoků, povzbuzování
a všudy přítomné vody, řítila
ke konci. Družstvo dětí dokázalo zvládnout vše bez větších
problémů a na diplomu jim
zářila trojka v kolonce umístění.
Díky třetí příčce získali postup,
který nebyl jednoduchý a
všichni teď věděli, že je čeká
celorepublikové kolo v Kutné
Hoře. Před odjezdem, který
byl o den dřív, sbalili všechen
potřebný materiál, zbylé síly a
vyrazili na nejhezčí pohár, který je kdy čekal.
Příjezd se povedl a soutěžní
mančaft tiše ulehl do postýlek
v chatkách nedaleko Kutné
Hory.
Druhý den dorazili na stadión,
kde se konala dlouho očekávaná soutěž. Na start nastoupila družstva srovnatelná a
někdy i vyšší kvality. Vše zále-

želo na tom, kdo udělá chybu,
a jak bude velká. Člověk není
neomylný, a to všichni dobře
vědí.
Holky a kluci dokázali hodně
už tím, že se na tuto soutěž
dostali. Reprezentovali přece
nejen severní Moravu, ale také
Přerov a v neposlední řadě
také Kojetín, pod který naše

malá vesnička Popůvky patří.
Během závodu se objevilo pár
drobných chyb, které jim ale
nezabránily získat třetí místo.
Všichni jsme byli rádi a za
umístění našich dětí jim po
právu patří náš dík.
Jan Krejsa
velitel SDH Popůvky

Foto: H. Kyštulincová
Úspěšné družstvo SDH Popůvky

Základní škola Kojetín
Svatopluka Čecha 586
PSČ 752 01, Kojetín
tel.: 0641/76 20 32
tel./fax 0641/76 22 84
Informace ze ZŠ Kojetín,
Sv. Čecha 586 Od 1. ledna roku 2000 začala pracovat
na naší škole nová pracovnice
Marie Kováčová, která má zatím pro nás všechny nezvyklou funkci, je pedagogickou
asistentkou, znamená to jakousi pomocnici učitelům, zejména ve třídách, kde některé
děti nestačí tempu v hodině,
jsou často nemocné, ve většině případech se jedná hlavně
o děti z romských rodin. Pedagogická asistentka má také
za úkol pomáhat dětem v přípravě na vyučování, vede doučovací kroužky a také zájmové kroužky. Je v přímém kontaktu s rodiči. Spolupracuje s
výchovnou poradkyní. Cílem
je, aby romské děti bez větších
problémů absolvovali základní
školu a mohli si najít pak od-

povídající povolání. Mnohé
ovlivní škola, ale základ je v
rodině, prvořadá je řádná docházka do školy a pravidelná
příprava na vyučování od 1.
roč. školy.
Úspěchy našich žáků
Žákyně 8. ročníku Veronika
Pospíšilová se zúčastnila okresního kola olympiády v německém jazyce a umístila se na 3.
místě. Její umístění je o to cennější, neboť této soutěže se
zúčastňují hlavně studenti víceletých gymnázií a jazykových škol.
Blahopřeji Veronice a děkuji za
reprezentaci školy. Poděkování patří paní učitelce Ježkové,
která žákyni na soutěž připravila.

Hory 12. leden 2000, středa,
jako každá jiná. Pro některé
žáky naší školy však ničím výjimečná. Zájemci z 6. - 9. ročníku se totiž zúčastnili jednodenního lyžařského zájezdu do
Kunčic.
Plni elánu jsme nastoupili
v sedm hodin ráno do autobusu a hurá za sněhem. Cesta
ubíhala docela rychle a než
jsme se nadáli, cíl byl v dohlednu. Jelikož se sluníčko usmívalo už od vjezdu do Kunčic, i
na našich tvářích se objevil
úsměv, který nevymizel po
celý den. Počasí přálo a to byl
první předpoklad k tomu, aby
se lyžování zalíbilo i naprostým

Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy
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začátečníkům. Mnozí pilovali
styl, získávali další zkušenosti,
jezdili naplno“. Ti další se sžívali s „prkýnky“ na nohou. I
zde se potvrdilo staré známé opakování je matkou moudrosti. Při opakovaných pádech
připomínali někteří začátečníci spíše sněhovou kouli, ale
trpělivost a snaha plody přináší. Ještě před závěrečnou
všichni do jednoho vyjeli na
vleku k vrcholu a svah zdolali.
Doufáme, že ten druhý zájezd, který je naplánován na
měsíc únor, se vydaří stejně
dobře.
Mgr. Yveta Gorčíková

MĚSTO KOJETÍN NABÍZÍ K PRODEJI
volný byt o velikosti 1+1, II. kat. o rozloze 55 m2, v domě
čp. 945, ulice Kroměřížská v Kojetíně, za nejvýhodnější
nabídku pro město. Své nabídky zasílejte v termínu do
29.2.2000. Bližší informace: odbor majetku a investic města MěÚ Kojetín, tel. 0641/761744-7
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Základní škola Kojetín informuje...
Soutěžíme-zachraňujeme
stromy a můžeme vyhrát
18. ledna 2000 byla na ZŠ
nám. Míru v Kojetíně vyhlášena sběrová soutěž na ochranu
přírody, pro záchranu stromů.
Soutěž se rozběhla s cílem
podpořit výchovu dětí a mládeže k ochraně a zlepšování
životního prostředí ve svém
okolí a k získání finančních
prostředků pro naši školu. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Děti, rodiče a ostatní občané našeho města a okolních
vesnic se zapojili do soutěže
s nadšením. Všichni, kteří nám
pomohli, zaplnili během dvou
dní kontejner s obsahem šesti
tun. Proto patří velké díky Vám
všem.

Vyhodnocení:
1. místo
2. místo
3. místo
Nejlepší žáci:
1. místo
2. místo
3. místo

3.A
4.B
3.A

- 1 042 kg
- 676 kg
- 627 kg

Hana Kršňáková (7.A)
Tomáš Pěcha (3.A)
Martina Gorčíková(3.B)

- 472 kg
- 423 kg
- 360 kg

Děti byly odměněny – nejlepší třída získala krásný dort.
Další umístění:
Lenka Křeháčková (3.A)
Martin Titz (7.B)
Petr Opluštil (4.A)
Adélka Hálková (3.B)
Josef Pěcha (2.B)
a další …..

- 237 kg
- 201 kg
- 188 kg
- 153 kg
- 150 kg

Na organizaci sběru se podíleli žáci 9. ročníků – odvedli
kus práce a rovněž si zaslouží
pochvalu: Pavla Dvořáková,
Lucka Staňková, Helena Štefanová, Darina Blanarovičová,
Tomáš Zedka, Hynek Buriánek, Karel Goga, David Šídlo
a Pavel Vítek.
Naše soutěž bude pokračovat
v březnu 2000. Všichni budeme shánět sběr, protože si váFoto: S.
Spáčil
žíme přírody, máme
rádi
své
město a chceme vyhrát.
Děkujeme všem za pomoc a
věříme, že i v březnu nás podpoří všichni občané našeho
města i okolních vesnic.
Mgr. Eva Šestáková

Ohlédnutí za uplynulým rokem na SOU, OU a U stavebním v Tovačově
První polovina roku se třemi devítkami byla na tovačovském učilišti ve znamení blížících
se maturit žáků čtvrtého ročníku řezbářského oboru. Ti předstoupili před maturitní komisi
v polovině června a stali se tak
vůbec prvními absolventy tohoto oboru na naší škole. O tom,
co všechno se za čtyři roky strávené v Tovačově naučili, svědčí
především výsledky praktické
části maturitních zkoušek. Vyřezávaný stůl, paraván, rám na zrcadlo, lustr, křeslo, lavici, židle
či truhly mohli obdivovat nejen
členové zkušební komise, ale
také návštěvníci tradiční červnové prodejní a prezentační výsta-

vy nebo ti, kteří v průběhu letních prázdnin zavítali na tovačovský zámek
Jedna z absolventských prací – truhla zdobená řezbou – reprezentovala školu i na celostátní výstavě Vzdělání a řemeslo
99, která proběhla pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky
v Českých Budějovicích na přelomu září a října. Tovačovská
expozice se zde setkala
s nemalým zájmem nejen veřejnosti, ale i členů odborné komise, jež v rámci soutěže o nejlepší vystavený exponát jednotlivé
výrobky posuzovala a mezi
množstvím výtvorů z nejrůzněj-

ších odvětví řemeslné výroby
hledala ten nejlepší.
Diplom za 1. místo v jedné
ze soutěžních kategorií nakonec putoval právě do Tovačova a stal se tak dalším důkazem,že tato jedinečná vzdělávací instituce, která měla být
v rámci optimalizačního programu středních škol sloučena
s jedním z učňovských zařízení v Přerově, má právo na existenci..
Vedle českobudějovické výstavy se tovačovské učiliště
v loňském roce zúčastnilo i dalších akcí. V březnu to byl veletrh restaurátorských prací Renova Olomouc 99, na němž se

škola s úspěchem prezentovala
již podruhé,v dubnu pak výstava řezbářských prací Letokruhy,
pořádaná v olomouckém Domě
armády budoucími maturanty.
V červnu a v prosinci proběhly
Archiv ZŠ Tovačov
tradiční prodejní a prezentační
výstavy přímo v areálu učiliště.
O to, že se SOU, OU a U
stavební v Tovačově dostává stále více do povědomí veřejnosti,
se v minulém roce vedle výstav
a prezentačních akcí bezesporu
zasloužily také sdělovací prostředky. V tisku se o této škole
psalo v nedávné době několikrát
a možnost získat informace
o dovednostech zdejších žáků
měli nejednou i televizní diváci.

INFORMACE O STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORECH NA SOU, OU A U STAVEBNÍM V TOVAČOVĚ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2000/2001
Umělecko řemeslné zpracování dřeva 82-51–L/007
– zaměření na práce řezbářské
4letý obor s maturitou pro chlapce i dívky
Po ukončení studia možnost:
- podání přihlášky na vysokou školu
- provádění prací řezbářských i restaurátorských
- samostatného podnikání v uměleckořemeslném oboru
- jako vysoce kvalifikovaný pracovník firmy se podílet na úpravách, ale i na výtvarném řešení nově vznikajících interiérů kanceláří firem i podniků
Podmínky pro přijetí:
- úspěšné zvládnutí talentových zkoušek (kresba a modelování)
- písemná zkouška z JČ
- dobrý prospěch

- doporučení lékaře
Truhlář pro výrobu nábytku 33-56-H/002
Během učení možnost:
zvládnutí základů uměleckého řezbářství v nepovinných předmětech a kroužcích.
Po vyučení:
- vyrábět nábytek zdobený řezbou
- samostatného podnikání v oboru se znalostí práce s masivem
a základů řezby
- větší předpoklady pro uplatnění na trhu práce
ADRESA: SOU a OU, Nádražní 146,TOVAČOV 751 01
Tel.:0641/73 14 21, 73 14 23, 93 141
Marta Sedlářová
za SOU, OU a U stavební Tovačov
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EUROPANOSTRA 2000
Studenti kojetínského gymnázia se úspěšně zapojili do
soutěžního projektu ve znalostech o Evropské unii EUROPANOSTRA 2000.
Pořadatelem je občanské
sdružení EUROPEUM a záštitu nad celou akcí převzal Odbor koordinace vztahů s EU
při Ministerstvu zahraničních
věcí.
Soutěž proběhne ve čtyřech
kolech, zúčastnit se mohou
studenti středních škol ve věku
15 – 19 let rozděleni do tříčlenných družstev z každé školy.
Okresního kola soutěže,
které proběhlo 15. prosince

Zpráva o konání a výsledcích školního kola ZO

KOJETíN

1999 na Gymnáziu Jakuba
Škody v Přerově, se zúčastnilo deset družstev z různých
typů středních škol. Družstvo
Gymnázia Kojetín ve složení
Petr Procházka, Tomáš Vaško
a Tomáš Brabec postoupilo
s vynikajícím výsledkem.
V rámci celého budoucího olomouckého kraje dokonce dosáhli třetího nejvyššího počtu
bodů a to v konkurenci asi šesti desítek družstev.
Součástí krajského kola
bude vypracování projektu rozvoje regionu.
Popřejme jim, aby i zde dosáhli dobrého výsledku.
Mgr. Jaromír Růžička

Ohlédnutí za Vánoční akademií
Již tradičně touto dobou, na začátku nového kalendářního roku,
informujeme veřejnost o neméně
tradiční Vánoční akademii na
Gymnáziu Kojetín. Poslední pracovní den před zimními prázdninami (22. 12. 1999) se všichni studenti s vyučujícími sešli v sále Sokolovny, aby se pak s dobrou náladou zase rozešli k týdennímu odpočinku. Snad nebudeme příliš
neskromní, když prohlásíme, že
hlavní cíl se podařilo splnit. Dobrá
nálada provázela celou akci, jejíž
program byl sestaven jako vždy
z toho nejlepšího, co studenti sami
nebo ve spolupráci s učiteli připravili většinou v době mimo vyučování. Jistě nelze ve stručnosti vylíčit vše, co se ve tříhodinovém programu odehrálo, ale aspoň naznačit můžeme.
Slovo tradičně použijeme ještě jednou v souvislosti s vystoupením
pěveckého sboru, který stylově
vyplnil úvodní minuty vánočními
koledami. V dalších písních (např.
Děti z Pirea) nás přenesl do vzdálených končin a připravil tak půdu
pro další čísla programu. Studenti

z vyšších ročníků totiž zatančili řecký kolový tanec a později tanec irský lidový. Primáni nás pobavili
krátkou dramatickou parodií na
velmi oblíbený seriál ze vzdálené
země – Esmeralda. Viděli jsme
ukázku 177. dílů “Další slepec
v rodině”. I v čase jsme cestovali.
Z oblasti hudby tzv. vážné zazněly
skladby J. Haydna v provedení
houslového tria s klavírním doprovodem a duo (flétna, kytara) nás
svými skladbami přeneslo ještě
dále do doby renesanční.
Na tomto místě by snad bylo vhodné informovat, že na naší škole
máme letos v rámci ročního studijního pobytu studenta až z daleké
Venezuely. Jak konferenciéři uvedli
v programu, vystoupil náš první,
ale také jediný zahraniční host
Williams Vargaz, který nejdříve ve
dvojici s bicími nástroji a potom
ještě s ostatními studenty zazpíval
tři písně ve španělštině. Celé vystoupení patřilo k jednomu
z vrcholů akademie. Wili je totiž
mezi studenty velmi oblíben, našel
zde mnoho přátel a snad i akce
podobného typu přispějí k tomu,

Dne 13.1. 2000 se konalo na všech tříd školy, rozdělených do
Gymnáziu Kojetín školní kolo čtyř kategorií. Nejúspěšnějšími
zeměpisné olympiády. Zúčastni- řešiteli mnohdy náročných úkolo se ho celkem 64 studentů ze lů se stali tito studenti:
Kategorie A – prima
1. – 2. Tereza Mašková a Jan Kříž
3. – 4. Jan Matuška a Roman Petr
Kategorie B – sekunda
1. Iveta Kyselá, 2. Tomáš Koutný, 3. Tomáš Otáhal
Kategorie C – tercie + kvarta
1. Petr Smékal III., 2. Petr Mareček IV., 3. Antonín Jureček III.
Kategorie D – vyšší stupeň
1. Tomáš Vaško 6/7, 2. Milan Kyselák 6/6, 3. Ondřej Leinert V.
Svým úspěšným vystoupením se
studenti: T. Mašková, J. Kříž, I.
Kyselá, T. Koutný, P. Smékal,
P. Mareček, T. Vaško, M. Kyselák a O. Leinert kvalifikovali do
okresního kola zeměpisné olympiády.

Všem zúčastněným studentům
děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů nejen
v okresním, ale snad i regionálním nebo celostátním kole zeměpisné olympiády.
Mgr. Marek Palkovský

že bude na svůj pobyt u nás vzpomínat v dobrém.
Akademie pokračovala ve svižném
tempu dál. Vystoupily studentky
z kvinty a kvarty se svým step aerobikem na hudbu oblíbených
A*Teens. 3 studenti z kvinty předvedli svou dramatickou etudu
s názvem “Návrat ztraceného
syna” a vyvrcholením první části
bylo vystoupení vokálně - tanečního kvarteta LUNETIC. Studenti
z kvarty totiž téměř bravurně zvládli zvláště pohybovou choreografii
a zaslouženě byli odměněni bouřlivou reakcí publika, která si nezadala nic s atmosférou opravdového koncertu.
Druhá část naší dopolední akce
byla zahájena vystoupením flétnového souboru. Instrumentální hudba připravila atmosféru pro následné vyhodnocení nejlepších studentů, kteří dosáhli předních míst
v soutěžích a olympiádách. I pár
hřejivých slov ze strany ředitelky
školy přispělo k umocnění těchto
slavnostních okamžiků
K poslední části nás přenesl moderní sólový tanec opět v rychlém
tempu. Závěrečných téměř 45
minut bylo věnováno – naposledy

možno použít slova tradičně – dramatickému umění. Po obrovském
loňském úspěchu hry Záskok se
rozhodli tentokrát studenti z tercie
a primy opět oživit alespoň část
cimrmanovské hry Dobytí Severního pólu. Na svůj věk a herecké
zkušenosti byly jejich výkony obdivuhodné. Máme se v tomto směru jistě do budoucna na co těšit.
Závěrem snad můžeme konstatovat, že Vánoční akademie přispěla nejen k důstojnému rozloučení
se před prázdninami, ale i
k slavnostnímu ukončení roku
1999 a současně k přivítání magického letopočtu 2000.
Na úplný závěr upozorňujeme, že
stejně jako v loňském roce uspořádáme i letos Veřejnou akademii.
Uskuteční se dne 16. března 2000
v sále Sokolovny. Prezentovat by
se měl podle předběžných představ i divadelní soubor naší školy
hrou Voskovce a Wericha Kat a
blázen.
Věříme, že bude na co se dívat, a
srdečně všechny zveme.

KOJETíN

Poděkování
Vedení Charity v Kojetíně
vyjadřuje poděkování všem,
kteří se podíleli na úspěšné
Tříkrálové sbírce 2000.
Díky patří především koledníkům ze základní školy Sv.
Čecha a členům KDU – ČSL,
dále pak za porozumění a
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podporu při organizování
celé akce ředitelce ZŠ Sv.
Čecha a Městskému kulturnímu středisku.
Poděkování patří i těm občanům, kteří otevřeli svá srdce a podíleli se svým darem
na konečné částce téměř 9

000,- Kč, která byla odeslána na konto Tříkrálové sbírky 2000 – KB Olomouc
č. ú. 190992940467/100
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Mgr. Miroslav Matějček
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Tříkrálová sbírka 2000
Tříkrálová sbírka 2000 je organizována Arcidiecézní charitou Olomouc ve spolupráci
se všemi farními a oblastními
charitami na území olomoucké arcidiecéze (okresy Šumperk, Olomouc, Přerov, Vsetín, Kroměříž, Zlín a Uherské
Hradiště, části okresů Svitavy,
Prostějov, Vyškov a Hodonín.).
Tříkrálová sbírka 2000 byla
první akce tohoto druhu
v České republice. Jejím hlavním posláním je upozornit na
ty lidi kolem nás, kteří potřebují pomoci. A chce nám připomenut, že upřímné srdce a
štědrá ruka přinášejí radost a
uspokojení dárcům. To vyjadřují i koledníci, se kterými jste
se setkali na ulicích města
Kojetína dne 6. 1. 2000 (celkem bylo vybráno 8 500,- Kč)
a nebo jiná forma této sbírky
– složenkami, které byly zaslány do všech domácností.

Na co se vybírá a kam směřují
Vaše dary?
Ve více než 250 obcích a městech pracuje prozatím 47 farních a oblastních charit, které
zřizují a provozují nejrůznější
charitativní služby. Charita je
jako nezisková organizace závislá na financích, které si sežene – dotace, platby za služby a dary. Samostatné financování je prozatím jen přáním.
Dnes má Charita více než 600
zaměstnanců a na 2000 dobrovolníků! Víra ve smysluplnost jejího díla i v budoucnost,
která zrovnoprávní státní organizace s neziskovými, je
hnací silou její činnosti.
A nyní konkrétně:
➪ přes 300 pracovnic ve stovkách měst a obcí se stará
ročně zhruba o 5500 klientů, z nichž mnozí by bez
této služby museli být umístěni do sociálních ústavů,
➪ v 8 domovech s téměř

160klienty je podřizováno
vše tomu, aby staří lidé nalezli opravdový domov, soukromí i společnost. Při nesoběstačnosti nejsou přemísťování do ústavů sociální péče, jak je to dosud u
obdobných státních služeb
obvyklé,
➪ nabízení pomoci lidem kteří pro své postižení trpí nedostatkem možnosti zapojit se do společnosti,
➪ poskytnutí dočasného útočiště matkám s dětmi, které se ocitly v krizových situacích (zatím existují dva
domy),
➪ azylové domy pro klienty,
kteří ztratili z jakýchkoliv důvodů domov a vytvořit prostředí k opětovnému návratu do společnosti,
farní šatníky, bazary a sklady, poradny sociální, rodinné, pedagogické, psychologické i linka důvěry, školky

pro děti ze sociálně slabých
rodin, Caritas vyšší odborná škola sociální, mnohé
dobrovolné aktivity, návštěvy nemocných a osamělých, přednášky ve školách
o protidrogové, rodinné a
sexuální výchově, programy
pro ohroženou mládež,
uprchlíky (snad tisíce klientů),
➪ humanitární pomoc, která
zasahuje nejen naše území,
ale téměř celý svět (Česká
republika – Povodeň 1997,
Arménie, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Bulharsko, Čečensko, Čer ná
Hora, Honduras, Chorvatsko, Indie, Jugoslávie, Kolumbie, Kosovo, Makedonie, Německo, Nikaragua,
Rumunsko, Rwanda, Severní Korea, Slovensko, Somálsko, Taiwan, Turecko a
Uganda.
Mgr. Pavel Ryšavý

Představujeme Svaz chovatelů a příznivců moravského polokrevného koně
“Člověk, sužovaný živly, které
se spikly k jeho zkáze, by navždy zůstal jejich otrokem, kdyby z něj kůň neudělal krále”.
Ve zlém dávnověku, kdy země
patřila jen stádům koní, zatímco člověk těžce zápasil o přežití v nepřátelském prostředí,
vznikl mezi oběma tak rozdílnými tvory pevný vztah, který
trvá až do dnešních dnů a jistě
bude trvat věčně. Právě pravěcí koně zastávali v životech
našich předků velmi důležitou
úlohu. Poskytovali jim potravu, kůži na oděvy, dokonce i

obydlí.
Dnes je tomu tak jen v těch
nejodlehlejších koutech země,kterých však vlivem modernizace ubývá. Vstupujíce do
jedenadvacátého století, měli
bychom si připomenout odvěkou závislost na koni..
Náš svaz vznikl v roce 1994,
a to jen díky zájmu několika
nadšených chovatelů koní, jejichž chov sahá až do Rakouska – Uherska. Úkolem svazu
je tohoto “moravského koně”
zachovat a pokud možno i
zlepšovat jeho dobrý charak-

ter, dobrou krmitelnost, ochotu k práci jak v zapřažení, tak
i pod sedlem.
Nyní uvedu několik zakládajících členů našeho svazu:
pan Jan Binek – Vizovice, p.
Boh. Soušek – Uhřičice, ing.
Čeněk Krybus - Kojetín, ing.
Vincent Krybus – Kojetín, ing.
Vladimír Milota – přednášející
na Středním odborném učilišti v Kroměříži.
K těmto zakládajícím členům
se postupně přihlašovali další
zájemci a dnešní stav svazu čítá
celkem 49 členů řádných a 4
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členy čestné. Naši členové jsou
z okresu Kroměříž, který je
hlavním střediskem, dále
z okresů Přerov, Prostějov,
Olomouc a dokonce i Zlín. Ke
svazu také patří jezdecká sekce, která má 38 členů – převážně mladých hochů a dívek,
kteří reprezentují svaz na poli
jezdeckého sportu. Dokonce
se řadíme mezi členy vrcholné organizace, která nese název “Asociace svazů chovatelů koní ČeskéFoto:
republiky”.
M. Novotný
Ing. Čeněk Krybus

Kojetínský zpravodaj
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Ptactvo Kojetínska – dravci a sovy
Skupina ptáků, zařazených
do řádů dravci a sovy je
z neznalosti často spojována
dohromady. Vede k tomu jejich
podobná stavba těla, tvar zobáku i hlavní zdroj potravy – lov
nejrůznějších živočichů od hmyzu po savce velikosti psa. Tyto
společné znaky neznamenají ale
příbuznost, jsou výsledkem podobného způsobu života, který
dovedl tyto 2 skupiny
k vzájemné podobnosti. Tento
jev se nazývá konvergence.
Dravci a sovy stojí v pomyslné
potravní pyramidě na jejím vrcholu, proto jsou nazýváni pre-

huben sokol stěhovavý, raroh a
některé druhy orlů, ze sov pak
výr velký, sýček a sova pálená.
Hlavními příčinami byly nesmyslný odstřel, vystřelování hnízd
s vejci nebo mláďaty a také chemizace zemědělství, která zamořovala hlavní zdroj jejich potravy – drobné hlodavce, zbytky
jedů, hlavně DDT. Rezidua těchto látek znamenala podstatné
snížení reprodukční schopnosti
ptáků.
Díky přísnému zákazu používání látek s obsahem DDT,
zpřísněným opatřením na
ochranu dravců a sov ve vyspělých zemích
Evropy dochází v posledních
l e t e c h
k nárůstu početnosti u některých druhů.
Na území naší
republiky se to
týká již zmiňovaného sokola,
který hnízdí i
Foto: J. Šírek
uprostřed PraMláďata motáka pochopa na hnízdě
hy, dále orla
dátory. I proto jsou zdrojem mořského, který pravidelně
obdivu a úcty, ale i nenávisti ze hnízdí na jižní Moravě a v jižních
strany některých lovců, kteří jim Čechách a výra velkého, jehož
často přisuzují škody, které ne- početnost vzrostla a nám nejbližpůsobí a naopak opomíjejí znač- ší hnízdo je nedaleko Přerova.
nou užitečnost těchto ptáků. Naproti tomu u řady druhů poProto dnes hrozí řadě druhů kles početnosti pokračuje a tyto
dravců a sov vyhubení nejen u druhy se mnohdy z neznámých
nás, ale i v celosvětovém měřít- příčin dostávají mezi ohrožené
ku.
živočichy.
Z dravců byl u nás téměř vyV oblasti Kojetína a okolí
hnízdí dnes pravidelně 5
druhů dravců a 3 druhy
sov. Nejběžnějším dravcem je zde poštolka
obecná, hnízdící i uprostřed města na vysokých
stavbách. Běžně hnízdícím druhem je i káně
lesní, významný lovec
malých škodlivých hlodavců. V malém počtu,
ale pravidelně hnízdí na
Kojetínsku také krahujec – obratný lovec malých ptáků, který v zimě
loví vrabce i uprostřed
města, dále včelojed lesní, kuriózní dravec, živící se plodem lesních včel
Čerstvě vylétlé mládě kalouse
ušatého. Foto: J. Hebnar

Foto: J. Anderle
Letící orel sklaní

a čmeláků, který vyhrabává ze
země. Tento neškodný dravec
často doplácí na to, že si jej
myslivci pletou s jestřábem a
střílí jej. V posledních 12 letech
hnízdí v rákosinách i polních porostech elegantní letec moták
pochop. Tento dravec je tažný,
zimu tráví v Africe a je ohrožen
nejen možným odstřelem, ale i
umísťováním hnízd, která jsou
na zemi.
Mimo tyto druhy se u Kojetína vyskytují i další dravci, kteří
zde protahují, případně sem zabloudí ze svých hnízdišť. Z nich
jmenujme např. orlovce říčního,
který na svém průtahu často využívá okolní vody k ulovení ryb,
což je jeho jediná potrava.
V zimě sem vzácně zaletí i severská káně rousná a orel mořský, který je především lovcem
zesláblých a nemocných zvířat

nebo pojídá mršiny.
Vzácností je i výskyt a
ojedinělé hnízdění luňáka hnědého, který se
živí zdechlinami a je nápadný svým vykrojeným ocasem.
Nejběžnější sovou
je kalous ušatý, hnízdící v malých lesících a remízkách,
v zimě se tyto sovy objevují přes
den na jehličnatých stromech,
odkud se večer rozlétají lovit.
Přímo ve městě a okolních lesích hnízdí ve starých stodolách
a na půdách puštík obecný, který svým výrazným hlasem často
přeruší klid nočního města.
Vzácně hnízdícím druhem sovy
je sýček obecný, malá sovička,
lovící hlavně myši a větší hmyz
a sova pálená, která byla téměř
vyhubena, jejímu návratu do
zdejší krajiny pomohlo i vysazení dvou párů v Kojetíně v roce
1997. Zajímavým zimním hostem je nepravidelně zalétající
kalous pustovka, který výjimečně zahnízdil na nedalekých loukách u Záříčí v roce 1998.
Všechny výše uvedené druhy dravců a sov plně zasluhují
všemožnou ochranu jak ptáků,
tak hnízd, protože nejen patří
do zdejší přírody,
ale jsou i užitečnými pomocníky při
hubení škodlivých
hlodavců a svým
zjevem zpestřují
tvář naší krajiny.
Ing. Jiří Šírek

Foto: J. Šírek

Letící luňák hnědý

Ochrana životního prostředí
Vstoupili jsme do měsíce
února o kterém se sice říká:
Únor bílý,pole sílí. Sněhu však
je pramálo a o to více je vidět
to,co by jindy sníh skryl našim
zrakům. Jsou to nejen krtčí hromádky,které už mohou být předznamenáním jara,ale také mírné zimy.
Jsou to hlavně různé papíry,
nepotřebné věci, psí pozůstatky
a jiné harampádí, které vidíme
na našich trávnících, v zákoutím
či tam, kam náš zrak hned tak
nedohlédne. Je to předznamenání lidské lhostejnosti či přímo
zlomyslnosti, ke svému okolí,
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nebo snad přímo naplnění hesla: “Co tě nepálí,nehas.”
Letošní únor má o jeden den
více. Není to třeba proto, abychom měli čas, až rozmrzne, ty
různé hromádky, ne ty krtčí, ale
ty, které zanechali lidé,uklidit?
Nespoléhejme se až na jaro, začneme hned, každý ve svém
okolí, ať se nám v našem městě
líbí. Ať na jaře můžeme jen vylepšovat. Ať máme v tom našem
městě čisto, tak jako doma. Potom můžeme zvát návštěvy. Ale
tak jako to vypadá nyní, si to dovolit nemůžeme. To by se jim u
nás nelíbilo.
řez
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Povánoční vzpomínka
Odedávna, přes dlouhé věky,
se udržuje a každoročně vždy
svým návratem ožívá krása a jímavost vánočních svátků, které
vždy bývaly krášleny lidovými
zvyky i vřelou účastí umění.
Motiv vánoční scény, v níž
se chudí pastýři spěchají poklonit narozenému Jezulátku, které v betlémské jeskyni spočívá
na seně, žehnajíc lidem dobré
vůle a celému světu – tento
motiv určuje po staletí smysl vánočních dnů.
Obec Polkovice se může
pochlubit osobitým hanáckým
betlémem. V Polkovicích před
60 lety působil pan farář František Nerad, který po několik let
oživoval v kostelíku památné
události, zasloužil se o obnovení a zvelebení kostela a fary –
vymalování kostela, instalace
elektriky, věžních hodin, oprava kostelní střechy. Nikdy se tím
nechlubil, říkal, že je to pro čest
a chválu Boží.

Cituji z “Pamětní knihy farnosti polkovské”:
“Dne 15. 4. 1943 nastěhoval se do Polkovic nový duchovní správce dp. František Nerad.
Narodil se 16. 8. 1886 v Krásné
u Benešova.
Působil po vysvěcení na kněze v roce 1911 v Olomouci, jako
kaplan v Paskově, v Mor. Horách (katecheta na výpomoc),
v Halenkovicích u Napajedel a ve
Zlíně. Tam prodlel 15 let.
Roku 1928 stal se farářem
ve Lhotě u Malenovic, roku
1936 v Baťově. Z rušných poměrů v Baťově přechází do klidného venkova. Působí zde do
roku 1963.”
Figurky jsou zespodu opatřeny plechovými úchytkami,
které se mohou zasunout do otáčecí rampy. Byla tak využívána
možnost obměny figurek, které
se mohly pohybovat.
Zub času se podepsal na mechanismu celého betléma, kra-

jina vytvořená ze dřeva a papíru i elektrické vedení se za léta
rozpadly. Díky několika lidem a
jejich šikovnosti se začal betlém
znovu probouzet do života a o
Vánocích v roce 1999 opět zazářil ve své prosté kráse.
Krásná, prostá a ryzí víra
vedla ruku řezbáře. Vše je plné
života, dávná událost vylíčena ve
vyprávění evangelia se zpřítom-

Foto: B. Gračka

nila podivuhodným, tvůrčím zážitkem. Pastýři vytrubují, kdekdo do Betléma pospíchá….
Všichni jsou soustředěni na
svou pouť. Jdou se klanět jesličkám, nesou v rukou prostinké dary, nesou s sebou svá srdce. Jsou chudí, avšak jejich štědrost o to upřímnější a čistší.
Helena Menšíková

Foto : S. Spáčil

Představujeme kojetínské podnikatele
V listopadovém čísle Kojetínského
kulturního kalendáře jsme vyzvali místní
podnikatele k prezentaci své činnosti. Ty,

kteří této možnosti využili, vám budeme
postupně představovat od tohoto čísla
Kojetínského zpravodaje.

Helena Kočičková

Šrámek J.
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Prodej košíkářského zboží, sušených
květin, drobných dárků, vazba a výroba
na zakázku.

Prodej stav. mat. v prodejně DAJA Kojetín.
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Lýsek D.,
Smetanova 1,
Přerov

í

Hanusíkova 668,
752 01 Kojetín
tel/ 0641/761355
IČO: 22969284

Doležel Miroslav
Sladovní 461
752 01 Kojetín
Opravy a montáže el. zařízení
a spotřebičů pro domácnost,
rekonstrukce bytových jader
a koupelen, provedení el.
instalace, regulace plyn.
i el. vytápění.

VÝŠKOVÉ PRÁCE

Tomáš Hála
Svat. Čecha 827, Kojetín 752 01
tel.: 0641/761309, 0602/838853
IČO: 65923791
mobil: 0602/764362
Ořezy a kácení stromů novou odbornou
technologií - ošetření a péče o památné stromy, zpracování veškeré dřevní hmoty drtičem - štěpkovačem. Veškeré práce ve výškách horolezeckou technikou, s přívěsným
žebříkem. Čištění vodním vysokotlakým strojem. Vysokotlakové čištění.

František Zháněl
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IČO: 42 96 55 19

tel.: 0641/762346, 0603 540276

Husova 721, Kojetín
IČO: 106 36 242
tel. 0641/762839
0603/952135
bytové elektroinstalace, rekonstrukce
domovních a bytových rozvodů,
opravy elektrických spotřebičů
a zařízení včetně zajištění revize
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Sídlo:
Popůvky 10
752 01 Kojetín

Kancelář:
Poliklinika
Kojetín
dveře č.214

Vedení jednoduchého, podvojného
účetnictví, včetně mzdové agendy
a zpracování daňového přiznání.
tel.: 0641/763774, 763 060

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

V případě zájmu žadatele je
tedy VZP ČR povinna poskytnout
informace týkající se jejího rozhodování:
- ve věcech týkajících se přirážek k pojistnému,
- ve věcech týkajících se pokut,
- ve věcech týkajících se pravděpodobné výše pojistného,
- ve věcech týkajících se sporných případů placení pojistného, penále, vracení přeplatku
na pojistném a snížení záloh na
pojistné.
S ohledem na ochranu osobních
údajů poskytne VZP ČR žadateli
pouze uvedené informace týkající se jeho osoby, případně rodinného příslušníka, jedná-li jako
jeho zákonný zástupce nebo na
základě ověřené plné moci. Dále
poskytne informace obecného
charakteru neobsahující osobní a
jiné chráněné údaje.
V případě vašeho zájmu vám,
vážení čtenáři, poskytneme bližší
informace na naší Okresní pojišťovně v Přerově, Smetanova 9,
v Hranicích, Purgešova 6,
v Kojetíně, ul. 6. května 1160 a
Lipníku n. B., Bratrská 358.
VZP ČR, OP Přerov

Ukrajinský taneční soubor v našem městě
V úterý 11. ledna 2000
zhlédl zcela zaplněný sál kojetínské sokolovny vystoupení
ukrajinského tanečního souboru “ĎéčćÖóäé” (Sluníčko).
Taneční soubor z města Lvova, vzdáleného 650 km , zavítal do Kojetína na pozvání
Městského kulturního střediska a navštívily ho děti ze všech
kojetínských škol.
Pohádkový dětský vokálně
choreografický soubor “ĎéčćÖóäé” sdružuje celkem 150
dětí ve věku od 4 do 18 let.
Kojetínskému obecenstvu se
představilo
37
členů

s ukázkami lidových písní a
tanců z Ukrajiny, zachycující
roční období a život v jejich
zemi. (např. Vítání jara, Čas
Vánoc aj.)
Kolektiv malých tanečníků a
zpěváků, který vystupoval na
různých mezinárodních festivalech, např. na Slovensku,
v Polsku, Bulharsku, Belgii,
Francii, Jugoslávii, nyní hostuje u nás v České republice.
Zahraniční hosté potěšili
všechny děti v sále, které uznale a s obdivem zatleskaly kamarádům z Ukrajiny a se slovy “ĄéĎāąĄÄćąü” - “NA
SHLEDANOU” se rozloučili.
-HS-

Pošta Kojetín je umístěna na
náměstí Ed. Beneše č. 5
v budově, která je majetkem
České pošty s. p.. Na začátku
roku 1997 byla provedena rekonstrukce interiéru pošty a instalace počítačů. Počet přepážek
byl rozšířen ze čtyř na pět.
Od 1. května 1999 bylo zrušeno poštovní středisko
v Uhřičicích a pošta zavedla
motorizované doručování zásilek
nejen pro tuto obec, ale i pro
obce Měrovice nad Hanu a Stříbrnice. Od 1. června 1999 zajišťuje doručování i pro obce
Koválovice a Popůvky. Pošta
Kojetín se stala dodávací poštou
pro tyto obce včetně Křenovic
u Kojetína. Doručování v této
obci je zajišťováno pracovnicí
pošty Křenovice.
Od 1. července 1999 po
ukončení provozu Moravské
spořitelny byla zřízena specializovaná přepážka Poštovní spo-

Á POŠ
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Pošta Kojetín

Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje
Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku si vám
dovolíme poskytnout základní informace k zák. č. 106/1999 Sb.,
o
svobodném
přístupu
k informacím, především ve vztahu k povinnosti VZP ČR poskytovat informace dle výše citovaného zákona.
Zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném
přístupu
k informacím, ukládá povinným
subjektům poskytovat informace
vztahující se k její působnosti, stanoví podmínky, za nichž se informace poskytují a stanoví postup
vyřizování žádostí. Povinnými subjekty jsou dle zákona státní orgány a orgány územní samosprávy
a dále ty subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo
povinnostech fyzických nebo
právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu
této jejich rozhodovací činnosti.
Z uvedeného vyplývá, že VZP
ČR je povinna poskytovat informace dle tohoto zákona
v omezeném rozsahu pouze v té
oblasti, kde rozhoduje jako orgán
veřejné správy, tj. pokud rozhoduje podle §53 zák č. 48/1997
Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.
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řitelny v budově na
Masarykově nám. 8
(Okresní dům). Tyto prostory má
pošta dočasně pronajaty.
V současné době probíhá rekonstrukce místností v druhé
části budovy, kam se přesunou
doručovatelé pošty, šatna a
sklad. Z místnosti kanceláře vedoucí bude zřízena specializovaná přepážka Poštovní spořitelny.
Provoz pošty zajišťuje
v současné době 21 zaměstnanců. Doručování zásilek ve městě
Kojetín zajišťuje pět doručovatelek, motorizované doručování je
zajištěno dvěma doručovatelkami. Doručování balíků provádí
jeden doručovatel. Ostatní zaměstnanci zajišťují provoz přepážek a všech ostatních pracovišť pošty.
Přehled počtu podaných a
dodaných zásilek v roce 1999
(vybrané druhy):

Podané zásilky:
doporučené zásilky
28 734 ks
balíky a cenovky
6 629 ks
cenná psaní
222 ks
letákové zásilky
87 152 ks
poštovní poukázky a platební doklady
65 999 ks
sázenky – vklady
65 457 ks
vklady a složenky pošt. spořitelny
13 670 ks
Zásilky k dodání:
doporučené zásilky
51 531 ks
balíky a cenovky
11 846 ks
cenná psaní
478 ks
zásilky EMS
104 ks
letákové zásilky a propagač. materiály
601 973 ks
poštovní poukázky
27 699 ks
sázenky – výhry
13 617 ks
noviny a časopisy
56 428 ks
výplaty a převody Pošt. spoř.
12 522 ks
obyčejné zásilky
36 845 kg
J. Kotýnková - poštmistrová pošty Kojetín
Stav k 17. 1. 2000

Foto: S. Spáčil

Foto: J. Šírek

FIRMA KLEPO KOJETÍN
vám nabízí:
tel: 0
klempířské práce
602/5
pokrývačské práce
01
prodej a montáž střešních oken FAKRO
opláštění budov z trapézových plechů
Sídlo firmy: Areál SOU stavebního Kojetín

Foto: H. Svačinová
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Symfonický orchestr konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži
V orchestru hrají studenti
nejvyšších ročníků školy, tedy
čtvrtého, pátého a šestého.
Uměleckým vedoucím a dirigentem je od roku 1990 Viktor
Kozánek.
Přesto, že se každoročně obměňují studenti, hrající v tomto
orchestru, vypracoval se
k vynikající trvalé úrovni a výsledkům. Zatímco dříve hrál asi
3x ročně, je nyní jeho činnost
mnohonásobně vyšší.
Z domácích koncertů je třeba uvést každoroční účinkování
při Kroměřížském hudebním
létě, účast na festivalech studentských orchestrů v Praze,
pravidelné vánoční koncerty
v Kroměříži i dalších městech a
každým rokem také dva až tři

absolventské koncerty Konzervatoře, kde doprovází nejlepší
absolventy školy, ale prezentuje se i vlastními výkony. Tyto
absolventské koncerty jsou spojeny i s výchovnými koncerty
pro mládež jako předpremiérami v Domě kultury v Kroměříži.
V zahraničí spolupracuje orchestr každým rokem s panem
Franz-Peterem Huberem, regenschorim z Fuldy (SRN), kde
spoluúčinkuje při velkých chrámových koncertech v celé oblasti severního Bavorska a dále
s panem Robertem Peterem
z Lohru am Main (SRN) a jeho
velkým sborem (většinou koncerty operní a symfonické populární hudby). Orchestr dostává i nadále nabídky dirigentů a

sbormistrů z Německa ke spolupráci, ty však již z časových
důvodů nemůže splnit. Orchestr s úspěchem vystoupil na koncertě v družebním městě Kroměříže Krems (Rakousko) a na
několika koncertech v bývalé
Jugoslávii a Terstu (Itálie).
Významnou složku činnosti
tvoří každý rok také prázdninová aktivita orchestru. Účinkuje
vždy na přelomu července a srpna na dirigentských kurzech,
které pořádá ve Zlíně a
v Kroměříži kanadská agentura
Symphonic Workshop, a na
kterých tento orchestr diriguje
vždy několik desítek dirigentů
z celého světa. Kromě dobré reklamy pro školu i město je veškerá tato činnost velmi prospěš-

ná pro studenty a jejich budoucí životní praxi.
Orchestr také nahrál na CD,
které vyšlo v roce 1999 k 50.
výročí založení Konzervatoře
v Kroměříži, Symfonii č. 8 h moll
Franze Schuberta – Nedokončenou. V Kojetíně se orchestr
Konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže velmi úspěšně
představil v adventním období
při provedení České mše vánoční J. J. Ryby v Kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Tentokrát Vás zveme na
koncert s názvem “Hudba
filmů a muzikálů”, který se
bude konat ve středu 9.
února 2000 v 18.00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.
-VK-

Městské kulturní středisko v Kojetíně vás srdečně zve na tyto akce:
Karlovarské hudební divadlo
neděle 5. března 2000
začátek ve 14.30 hodin – Sokolovna Kojetín
AKADEMIE GYMNÁZIA KOJETÍN
čtvrtek 16. března 2000
Sokolovna Kojetín
DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 19. března 2000
začátek ve 14.00 hodin – Sokolovna Kojetín

ÚNOR 2000
HUDBA FILMŮ A MUZIKÁLŮ
Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž
středa 9. února 2000
začátek v 18.00 hodin – Sokolovna Kojetín
Tradiční HANÁCKÉ BÁL
sobota 12. února 2000
začátek ve 20.00 hodin – Sokolovna Kojetín
HANÁCKÁ PÍSNIČKA
dětská pěvecká soutěž – městské kolo
úterý 29. února 2000
začátek v 16.00 hodin – Sokolovna Kojetín

Sokol Kovalovice vás srdečně zve na tyto akce:
SPOLEČENSKÝ VEČÍREK
k tanci a poslechu hraje: MOPR – Kojetín
pátek 18. února 2000
začátek ve 20.00 hodin – Kulturní dům Kovalovice
vstupné 50,-Kč, občerstvení zajištěno
DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 19. února 2000 začátek ve 14.00 hodin
vstupné pro masky 35,-Kč /jídlo, pití, oplatek/
ostatní dobrovolné

BŘEZEN 2000
Posezení u cimbálu
hraje a zpívá cimbálová muzika DUBINA
středa 1. března 2000
začátek v 19.00 hodin – Sokolovna Kojetín
O VODNÍKOVI PAČÍSKOVI
klasická pohádka pro děti

TJ Sokol Kojetín – oddíl základního lyžování
Doprovodný program ŠZL
Pro zájemce o lyžování připravujeme mimořádné zájezdy v následujících termínech:
15. 2. a 17. 2. 2000 /prázdniny/ na Troják příp. Rusavu
16. 2. 2000 na Semmering nebo Spital/Stuhleck – Dolní Rakousko/ Alpy
26. 2. 2000 na Slovensko, Malá Fatra – Vrátná dolina

Nabídka sportovně rekreačního lyžařského pobytu v Dolomitech.
Termín: 4. – 9. března. Místo Val Gardena.
Přihlášky a informace: Prodejna obuvi “ARTES”, nám. Míru 26
- 12 -
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Stolní tenis Sokol Kojetín po polovině soutěží
Oddíl stolního tenisu má letos,
jako
v loňském
roce,
v soutěžích okresního přeboru
4 družstva. A družstvo v I. třídě
v kombinované sestavě, neboť
Luděk Vrtěl po těžké havárii a
Boh. Haleš po nemoci nehrají.
Přesto jsme na 8. místě, když
jsme z 11 utkání 5 vyhráli a 6
prohráli.
II. družstvo, po postupu z 2. do
1. třídy, to má v této soutěži těžké, neboť rozdíl mezi 1. a 2. třídou je značný. Přesto je družstvo na 10. místě, když 2 zápasy vyhrálo a 9 prohrálo.
Nejhorší situace je v C družstvu,
které trpí tím, že hráči tohoto
družstva musí zaskakovat v A a
B družstvu. Přesto je na 9. místě II. třídy, když rovněž 2 zápasy vyhrálo a 9 prohrálo.
Nejlépe je na tom D družstvo,
které je složeno z mladých hráčů a dorostenců. Ti hrají III. třídu, která má v letošním roce
velmi dobrou úroveň a jsou po
polovině soutěže na 4. místě.Z devíti utkání 6 vyhráli a jen
3 prohráli.

Mládež:
Členové družstva mládeže našeho oddílu se zúčastňují bodovacích turnajů v Přerově, kde
se v kategoriích mladších žáků,
starších žáků a dorostenců
umísťují na předních místech.
V soutěži mladších žáků, kterých je bodováno 22, je Dalibor Sanitrník, roč. 1988, po
3. turnajích na 10. místě. Odehrál 12 utkání , ze kterých 6
vyhrál a 6 prohrál. Bodovacích
turnajů se zúčastňuje letos poprvé.V kategorii starší žáci ,kde
je bodováno 21 hráčů, je Martin Rumplík, roč. 1986, po
třech turnajích na 6. místě. Ten
z dosavadních 12 utkání 8 vyhrál a 6 prohrál.
V kategorii dorostu je po třech
turnajích Jakub Odehnal na 2.
místě, když z 12 utkání 9 zápasů vyhrál a 3 prohrál. V této
soutěži je bodováno 23 hráčů.
V sobotu se uskutečnil Okresní přebor družstev a jednotlivců mládeže. V bodovacích turnajích hraje ještě v soutěžích
dorostu Jakub Frűhbauer. Po

třech bodovacích turnajích je
na 4. místě, když z osmi utkání 6 zápasů vyhrál a 2 prohrál.
Družstva starších a mladších
žáků hrála společně a naše
družstvo po vítězství nad SK
Přerov “B” 5:4, podlehlo Sp.
Lipník “A” 3:5 a dělilo se s SK
Přerov “A” o 3. místo. Vítězem se stalo družstvo Sp. Lipník “B”.
Družstvo dorostenců, za které musel nastoupit starší žák
Martin Rumplík, skončilo po
porážce s SK Přerov 4:5 a dělilo se SK Přerov “C” o 3.místo.
Soutěže jednotlivců:
Mladší žáci:
Libor Sanitrník po 1 vítězství a
2 porážkách 1:2, do dalších
bojů nepostoupil.
Starší žáci:
Martin Rumplík po 2 vítězstvích a 2 porážkách rovněž do
dalších bojů nepostoupil.
Dorost:
Jakub Odehnal po 3 vítězných
utkáních narazil na prvního
hráče Přerova Balcárka, který

hraje stabilně za I. družstvo Přerova divizní soutěž a podlehl
mu ve vynikajícím utkání 19:21
a 20:22. Vyhrál ještě další dvě
utkání a skončil celkově na 4.
místě.
Druhý dorostenec Jakub Frűhbauer skončil mezi osmi po
dvou vítězstvích a třech porážkách.
Tento turnaj byl velmi náročný na fyzické síly, neboť hráči kteří se dostali do závěrečných bojů, museli sehrát
mnoho utkání, která byla často hrána na tři sety, což vyžadovalo mnoho sil. Z našich
hráčů, včetně utkání družstev,
sehrál Jakub Odehnal 9 utkání, Jakub Frűhbauer 7 utkání
a Martin Rumplík dokonce
12 utkání. V bodovacích turnajích je ještě v soutěžích dorostu Jakub Frühbauer, který
je po třech bodovacích turnajích na 4.místě (z osmi utkání šest vyhrál a dvě prohrál).
Zdeněk Mrázek

Zpráva o konání I. ročníku turnaje veteránů 1999
O tur naji veteránů se již
v oddíle tenisu TJ Sokol Kojetín diskutovalo delší dobu a
několikrát byly učiněny i pokusy o jeho organizování, které však byly víceméně neúspěšné.
Jako největší klad těchto předešlých pokusů vidím to, že se
utvořila skupina hráčů, jakési
jádro, které mělo zájem o tenis jako takový a chtělo tento
turnaj hrát.
V roce 1999 se do turnaje
přihlásilo celkem 14 hráčů nad
35 roků, z nichž turnaj nakonec odehrálo 11 hráčů – Krčmař, Palánek, Finger, Ptáček, Mikulka, Němeček,
Novák, Jurman, Laník,
Orság a Michálek.
Zbylí tři se nakonec z různých
důvodů turnaje nezúčastnili.
Samotný turnaj se hrál dvoukolově. První kolo všech jedenáct hráčů každý s každým,
potom se podle výsledků prvního kola vytvořily dvě skupi-

ny – prvních šest a skupina
pěti hráčů.
Takto vzniklé dvě skupiny hrály opět každý s každým o pořadí, přičemž druhá skupina
učinila pouze pokus a už dál
nehrála.
Další hrací systém první skupiny pokračoval zápasy první
se čtvrtým a druhý se třetím a
dále vítězové finále a poražení o třetí místo. Zde byly sehrány všechny zápasy.
Konečné pořadí na prvních 6ti místech bylo následující:
1. Vlastimil Orság
2. Ing. Jaroslav Palánek
3. František Michálek
4. Ing. Leopold Ptáček
5. Zdeněk Mikulka
6. Josef Němeček
Vítězi turnaje veteránů, ale
hlavně všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za aktivní účast a věříme, že se zúčastní i příštího ročníku.
Ing. Leopold Ptáček

(foto: J. Šírek)
Jaroslav Palánek – nejstarší účastník turnaje veteránů se probojoval do finále

Úklidová služba
Stavinoha Alois
Bezměrov 111, 767 01 Kroměříž
Tel.0634/362109, Mobil 0603 712418, IČO 67579566
- Vyčistíme do hloubky všechny druhy koberců, čalounění a matrací
včetně všech skvrn biologického původu.
- Renovace veškerých nekobercových povrchů-lino, dlažba, mramor,
plovoucí podlahy, parkety.
- Kompletní úklid po malování.
Vyčistíme, ošetříme a vyleštíme!
!Navíc ZDARMA!
Provedeme test Vašeho čalounění na přítomnost alergenního prachu.
Osvoboďte se od rutinního, časově a fyzicky náročného úklidu!
Ceník na vyžádání k dispozici.
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Společenská kronika
V měsíci lednu se dožili
významného
životního jubilea:
90 let
80 let
75 let

70 let

V měsíci listopadu nás opustili:

Danišová Anna
Chybová Barbora
Altmann Jan
Hudcová Marie
Piskovský Jan
Štáblová Marie
Uhrová Anežka
Chlubnová Jarmila
Krybus Vincenc
Navrátil František
Petr Jiří
Poláková Ludmila
Psotková Irena

Hubík Antonín, Kraváčková Marie

Jak bylo, aneb počasí z kronik

Dne 15. ledna 2000 byly
do svazku občanů města Kojetína
přivítány tyto děti:
Kamencová Lucie, Šírková Natálie,
Navrátil Josef, Dobrovolná Petra

PRANOSTIKY ÚNOR 2000
Únor bílý – pole sílí.
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
Na svatou Dorotu rádo teče do botu.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
O svaté Školastice navleč si rukavice.
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
23. středa Co si únor zazelená – březen si hájí, co si duben zazelená –
květen mu to spálí.
24. čtvrtek Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
26. sobota Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.
27. neděle Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.
28. pondělí Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
1. úterý
3. čtvrtek
5. sobota
6. neděle
8. úterý
10. čtvrtek
13. neděle
15. úterý
17. čtvrtek
20. neděle
22. úterý

Citujeme z Pamětní knihy města
Kojetína:
Před 80ti lety:
“Počasí a úroda v roku 1920.
Zima opět mírná, bez velikých
mrazů, pouze z rána a to nejvíce
–7stupňů R. Zato v poledne až
+9stupňů R bývalo. Leden deštivý a blátivý, únor suchý, po celý
únor se oralo a koncem měsíce i
selo.
Jaro nádherné, celkem suché, jen
občas vydatně popršelo. Březnové mrazíky (-3stupně R) neuškodily, zato mrazy 1. 2. a 3. května
poškodily ovocný strom v květu.
Teplota neobyčejně stoupla,
v dubnu téměř denně až +20stupňů R, v máji až +25stupňů R.
Řepy a brambory už v březnu zasety a zasázeny.
Léto bylo mokré a deštivé, přitom
však velmi teplé až horké, teprve
v druhé polovice srpna se ochladilo. Žně začaly okolo 10. července, ale protáhly se pro nestálé
počasí až hodně do srpna. Červen
byl teplejší než máj.
Podzim suchý, ale chladný. Sic
v prvé polovici září pršívalo velmi
často a bylo přitom chladno, zato
v druhé polovici září bylo počasí
přímo nádherné, dni slunečné,
suché a horké, často až +20stupňů R. Říjen byl chladný, ale krás-

ný, celý říjen ani nesprchlo. Zrána
citelné mrazy, někdy až –12stupňů R. Řepy a brambory sklízeny
včas a pohodlně. I listopad byl suchý, ale studený, třebas teplota
neklesla za dne pod nulu, zrána
citelné mrazy, denní teplota za poledne nad + 5 stupňů R.
Zima r. 1920 – prosinec byl rovněž suchý a chladný. Sníh, jenž
s počátku prosince napadl, poležel téměř celý měsíc, až ke konci
prosince tálo a pršelo, bylo blátivo. mrazy až –9stupňů R. Příroda byla toho roku prostřední”.
Před 50ti lety:
Počasí roku 1950.
“Jaro z počátku suché a chladné.
V dubnu deštivo a chladno, ku
konci pak pár pěkných dnů, což
přetrvalo do 5. května. V měsíci
květnu byly dva úplňky měsíce 1.
a 31. května. Květen vlhký a teplý, takže sena bylo hojně. Pak vlhko a teplo. V červnu horko a sucho, v červenci velká horka.
Následkem stálých pršek a horka
nastaly žně už 3. července.
V srpnu teplo a vlhko, v září, říjnu, listopadu vydatné deště, které trvaly s obměnami do vánočních svátků. Pak slabé mrazy přes
Nový rok 1951. První mráz se
ukázal 23. října, a první sníh 26.
října”.
-AnN-

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