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EVROPSKÁ UNIE

LÉTO - ČAS PRÁZDNIN - ČAS DOVOLENÝCH
Rtuť teploměru šplhající se ke třiceti stupňům a někdy i nad, horké noci, prodlužující se
den, to vše je neklamnou známkou toho, že
čas dovolených, čas prázdnin se nezadržitelně
přiblížil. Opět nastane „stěhování národů,“ ulice měst budou poloprázdné, břehy rybníků, jezer, řek, potoků a potůčků obležené koupajícími se návštěvníky. Ten, který bude nucen zůstat ve městě, půjde alespoň na plovárnu.
Čas dovolených, čas prázdnin! Zvláštní to
doba, kdy lidé houfně opouštějí svá trvalá sídla
a odjíždějí (chce se mi napsat „táhnou“) na jih,
do jižních krajin, k moři. Touží po teplých paprscích slunce, či po nezapomenutelných chvílích západu nebo východu slunce na mořském
břehu. Jiní zase hledí směle na strmé štíty hor
a velehor, chtějí okusit ten úchvatný pocit po

zdolání horských štítů!
Je nemálo těch, kteří věnují tuto dobu poznávání hradů a zámků, ať již u nás nebo v zahraničí. Vždyť doba dovolených má být také
dobou poznávání nových věcí, rozšiřování poznatků a rozvoje vědomostí.
V době dovolených, v době prázdnin, člověk většinou „utíká“ z města, z civilizace do přírody. Nezapomínejme však na to, že přicházíme jako hosté. Chovejme se v přírodě jako na
návštěvě, vždyť se tam chceme přece za rok
zase vrátit. Také příště si chceme na tom kouzelném místě odpočinout, pozorovat měsíc, pasoucí se srnu či se osvěžit vodou z lesní studánky.
Já se tam určitě chci vrátit.
-řez
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Z jednání městské rady
Městská rada se na svém 28. zasedání, konaném dne 13.června 2000, zabývala mimo jiné touto problematikou:
- schválila realizaci úpravy veřejného prostranství před domem čp. 1172
v Kuzníkově ulici za finanční spoluúčasti vlastníků bytů v tomto domě,
- schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi Městem Kojetín a panem Zdeňkem Bartákem na pronájem smuteční obřadní síně,
- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 120 tis. Kč Městskému domu dětí a mládeže v Kojetíně na pořízení komorové keramické pece,
- uložila odboru majetku a investic města zabezpečit zpracování studie
na novou úpravnu vody na koupališti,
- uložila odboru majetku a investic města podat návrh na obnovu řízení
u Finančního úřadu v Kojetíně ve věci neoprávněně vyměřené daně
z převodu nemovitostí,
- schválila pronájem obecních bytů na ulici Padlých hrdinů, na DPS Dr.
E.Beneše a DPS J.Peštuky 1322,
- souhlasila se zveřejněním pronájmu nebytových prostor - ordinace po
Dr. Vilémovi v budově Polikliniky,

- schválila prodloužení původní smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi Městem Kojetín a Základní uměleckou školou Kojetín, o pět let,
- schválila prodloužení původní smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi Městem
Kojetín a Zvláštní školou Kojetín, do 31.12.2000,
- schválila plán činnosti Kontrolní komise MR na 2.pololetí roku 2000,
- jmenovala do funkce člena Kontrolní komise MR paní Emílii Petrželovou,
- odvolala na základě vlastní žádosti JUDr. Jaroslava Zítku z funkce člena Hlavní inventarizační komise,
- souhlasila se zveřejněním prodeje bytu č. 40 v domě čp. 339 ve Sladovní ulici,
- schválila pravidelné zveřejňování občanů, kteří žijí v městských bytech
a neplatí nájemné déle než 3 měsíce a výše dluhu přesahuje částku
10.000,—Kč,
- schválila úhradu víceprací na DPS ul. 6.května 1166 / za asfaltový
nástřik, mříže na okna, nátěry plotů atd./,
- souhlasila s užíváním symbolu znaku města Kojetín na sanitních vozech firmy SANITAS.
Jiřina Páleníková

Z jednání městského zastupitelstva
Městské zastupitelstvo v Kojetíně se na svém 13.zasedání dne
27.6.2000 zabývalo těmito otázkami:
- schválilo rozpočtové opatření č. 1/2000, kterým se rozpočet města
v příjmové i výdajové části navýšil o 9.924 tis.Kč. Upravený rozpočet pro rok 2000 je ve výši 99.734 tis.Kč,
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000 o nakládání s odpady
ve městě Kojetíně, která nabývá účinnosti dne 1.7.2000. Touto vyhláškou se zcela nově upravuje systém hrazení poplatků za likvidaci
odpadů. Odpadá prokazování nezávadné likvidace odpadů, každý
občan, produkující odpad, je povinen poplatek za likvidaci odpadu
městu uhradit a to prostřednictvím majitele nebo správce nemovitosti, v níž jsou občané přihlášeni k trvalému pobytu (prokazování
likvidace odpadů v loňském roce zůstává nedotčeno),
- stanovilo termín pro úhradu dlužných splátek občanům, kteří mají
s městem uzavřenou smlouvu o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení a řádně půjčku nesplácejí a současně stanovilo výši penále,
která bude dlužníkům vyfakturována,

- schválilo zřízení zástavního práva k domu čp. 3 - DPS Dr.E.Beneše,
k domu čp. 197 - ZUŠ a zřízení zástavního práva k domu čp. 1160
-DPS, 6.května pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na dobu 20-ti
let, k zajištění dotace ze státního rozpočtu,
- vzalo na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve městě
a o činnosti Městské policie a Policie ČR za 1.pololetí roku 2000,
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2000 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/97 o zachování klidu, zejména nočního, s účinJiřina Páleníková
ností dnem vyhlášení, tj. 28.6.2000.

Městská policie informuje...
31.3.2000 dovezli do sběrny
v Kojetíně čtyři plně naložené
dvoukoláky hliníkových plechů
dva zdatní občané z okresu
Kroměříž. Sdělené místo nálezu, tzv. kovového odpadu, bylo
málo pravděpodobné a tak
strážníci postoupili případ PČR.
29.4.2000 na základě telefonické žádosti o pomoc řešili
strážníci s PČR noční rvačku
v herně PaV. Po nutném zdravotním ošetření byla tato nelehká záležitost ukončena převozem na PZS v Kroměříži.
3.5.2000 po krátkém šetře-

ní byl zjištěn občan z Kojetína,
který vysypával domovní odpad
na polní cestu za řeku Moravu.
Na základě nalezených iniciál se
nakonec přiznal a uhradil blokovou pokutu.
19.5.2000 vážná dopravní
nehoda dvou kamiónů u obce
Popůvky dokonale prověřila
schopnost spolupráce mezi
PČR, MP a Hasičským záchranným sborem v Kojetíně.
Odklon dopravy v důsledku odstraňování ekologických následků nehody zajišťovali promoklí
strážníci a policisté plných 10
hodin.
-AD-
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Jaké výhody a nevýhody bude mít naše členství v EU
Vstupem ČR do EU získají občané i celá země řadu práv a výhod.
Česká republika bude moci po svém vstupu rozhodování EU přímo ovlivňovat a usilovat tak v jejím rámci o zohlednění svých zájmů.
Na jednotném trhu EU bez vnitřních hranic budou občané ČR moci
využívat čtyř základních svobod spočívajících ve volném pohybu osob,
zboží, služeb a kapitálu. Ty stimulují společenskou a hospodářskou modernizaci země, konkurenceschopnost a výkonnost její ekonomiky, zvyšují úroveň vzdělanosti, investice a sociální jistoty.
Výhody:
* občané ČR budou mít právo cestovat, studovat, začít podnikat, nabývat majetek nebo žít v kterémkoliv státě EU bez jakýchkoliv potřebných povolení,
* českým konkurenceschopným podnikatelům se odstraněním obchodních bariér otevřou nové podnikatelské a obchodní příležitosti, zemědělci budou moci využívat dotací v rámci společné zemědělské
politiky,
* Česká republika se zapojí do programu na rozvoj regionů a do projektů na zvýšení ochrany životního prostředí, díky finanční podpoře
EU dojde k postupnému stírání rozdílů mezi regiony a k modernizaci a dobudování infrastruktury,
* vstup zahraničních podnikatelů na český trh vytvoří nová pracovní
místa, která se odrazí v postupném zvyšování mezd a životní úrovně
obyvatel,
* čeští spotřebitelé vlivem silnější konkurence mohou očekávat nabídku
kvalitnějších výrobků a poskytování lepších služeb,
* zvýší se příliv zahraničních investic, které podpoří oživení ekonomiky,
zlepší fungování kapitálových trhů, zvýší důvěru v bankovní sektor,
* účast na společné zahraniční a bezpečnostní politice posílí postavení
a bezpečnost České republiky v Evropě a ve světě,
* ČR bude v rámci EU politicky a ekonomicky silnější vůči třetím zemím,
* spolupráce v oblasti soudnictví a vnitřních věcí posílí bezpečnost občanů,
* spolupráce v oblasti vnitřních věcí zlepší boj např. proti organizovanému zločinu, korupci či nelegálnímu obchodu s drogami,
* převzetí legislativy EU bude pro ČR znamenat posílení právního systému, zkvalitnění legislativy, její aplikace a vynucování,
* díky členství v EU se usnadní spolupráce mezi českými soudy a soudy
ostatních členských zemí EU v občanskoprávních věcech, jako jsou
rozvody, mateřská péče apod.,
* po vstupu do EU budou zrušeny kontroly na hranicích i na letištích při
cestách do většiny zemí EU.
Nevýhody:
* někteří špičkoví čeští odborníci a specialisté možná odjedou do vyspělejších zemí EU,
* české podniky v průmyslu, zemědělství i obchodu musí počítat se silnější konkurencí, neefektivní a nekonkurenceschopné podniky budou ohroženy, což pro některé lidi bude znamenat dočasnou ztrátu
zaměstnání,
* je možné, že postupem času se o práci v ČR budou ucházet i občané
ostatních členských zemí EU a tím vznikne větší konkurence na trhu
pracovních sil,
* přibližování k EU možná urychlí růst cen některých druhů zboží a služeb,
* občané jiných členských zemí EU si na území ČR budou moci nakupovat podniky, nemovitosti, zemědělskou půdu,

Na přiložených fotografiích si připomínáme návštěvu komisaře EU
Günthera Verheugena v Kojetíně dne 23.6.2000

* při účasti na společné zahraniční a bezpečnostní politice bude ČR
zohledňovat zájmy ostatních členských zemí, které se s jejími zájmy
možná nebudou vždy plně shodovat,
* ČR se stane atraktivnější pro nezákonnou migraci občanů z třetích
zemí,díky členství v EU se jí však bude moci účinně bránit,
* spolupráce v oblasti vnitra bude od ČR vyžadovat zpřísnění vízové
povinností vůči některým třetím zemím,
* pokud by ČR vstoupila do EU dříve než některá její sousední země,
bude muset zpřísnit ochranu vzájemných hranic, nebude-li s EU dohodnuto jiné řešení.
Vstupem do EU se každá - velká i malá, bohatší i chudší země, stává
součástí společnosti nejvyspělejších evropských demokracií. Historie
rozšíření EU o malé, dříve chudší státy, může být pro ČR jasným příkladem, že členství v EU je pro každou zemi prospěšné. Samozřejmě nic
není zadarmo a bez vlastního úsilí států, které požádaly o členství, není
možné členství dosáhnout. Členství v EU nepřináší automaticky ve všem
lepší postavení, život, práci anebo štěstí. Nabízí pouze nepřeberné množství možností pro občana - svobodně si vybrat místo pro život, práci,
studium, svobodně cestovat a nebýt zbytečně zatěžován kontrolami,
přináší ochranu před diskriminací v práci a v životě.
Za poskytnutí tohoto příspěvku děkujeme kanceláři poslance
Parlamentu ČR Miroslava Kapouna (ČSSD).

Günthera Verheugena v Kojetíně přivítali krojovaní Hanáci vdolky
a slivovicí.

-3-

7-8/2000

Kojetínský zpravodaj

Rozhovor s ředitelem Lihovaru Kojetín, a.s.

Kojetínský lihovar patří již
přes osmdesát let mezi nejvýznamnější podniky v Kojetíně. Od 1.1. 2000 se stal akciovou společností. O rozhovor
do tohoto čísla Kojetínského
zpravodaje jsme požádali místopředsedu představenstva
a ředitele a. s. Lihovar Kojetín, pana Ing. Antonína Špatinu, který v lihovaru zastává
funkci ředitele od roku 1984.
Pane řediteli, jak byste charakterizoval podnik, který řídíte více než patnáct let?
Kojetínský lihovar patřil k významným závodům v rámci Selika Olomouc, k závodům konkurenceschopným a ziskovým. Řadu let se
uvažovalo o jeho modernizaci
a rozšíření. K tomuto nastala vhodná doba až po roce 1989. V roce
1995 jsme přesvědčili akcionáře
k definitivnímu záměru rekonstruovat tento podnik tak, aby byla zajištěna ekonomická výroba a konkurenceschopnost na našem i evropském trhu. Tento podnikatelský
záměr s celkovou investicí 280 mil.

Kč byl podložen také dřívější efektivitou a dobrým zázemím tohoto
podniku - připomeňme jen samostatnost ve výrobě páry, elektřiny
i vody, čistírnu odpadních vod, systém skladování a vlastní pozemek.
Velmi důležitý je také kádr pracovníků, kteří rozumí lihovarnictví
a dovedou obsluhovat svěřenou
techniku. I proto se nám daří realizovat vytyčené etapy rozvoje lihovaru. V současné době je kojetínský lihovar největším a nejmodernějším lihovarem nejen v České republice, ale i ve střední Evropě.
Mohl byste tyto etapy blíže
charakterizovat?
Ta první proběhla v letech 1995 1996 a znamenala instalaci nového destilačního zařízení z Francie,
mimochodem špičkového i ve světovém měřítku. Tím jsme zdvojnásobili výrobu, takže denně vyrobíme 60 000 l absolutního velejemného alkoholu. Druhá etapa probíhá právě nyní a jejím cílem je
rozšíření výroby bezvodého lihu
a jeho využití do benzinových směsí. V tomto směru již máme uzavřeny s Českou rafinérskou smlouvy na dodávky bezvodého lihu na
druhé pololetí. Třetí etapu připravujeme a měla by znamenat zdvojnásobení výrobní kapacity, čímž
získá kojetínský lihovar významné
postavení v rámci ČR i Evropy.
Mimo jiné to bude znamenat vytvoření dalších 17 - 22 pracovních
míst.
Pane řediteli, nezaměstnanost
v našem regionu dosahuje čísla okolo 16 %. Jakou perspektivu mají vaši zaměstnanci do
budoucna?
Myslím si, že kádr, který dnes v li-

Odparka na zahušťování melasových výpalků denně produkuje 100t této suroviny

hovaru pracuje je stabilizovaný
a má perspektivu pracovat zde i nadále. Pro úplnost uvádím, že zaměstnáváme 140 pracovníků ve
čtyřsměnném provozu celoročně,
kromě dvouměsíční odstávky, kdy
je zařízení vyčištěno, renovováno
a opraveno.
O líhu, který produkujete se
říká, že je nejkvalitnějším lihem u nás. Je to pravda?
Faktem je, že vyrábíme nejlepší
analytický a senzorický líh nejvyšší
kvality, srovnatelný s jakýmkoli takovým produktem kdekoli na světe a dodáváme ho do hlavních likérek v České republice a Slovenské republice. Jako příklad uvedu
jen tolik, že náš velejemný líh si
v silné konkurenci vybrala švédská
firma Absolut Vin & Sprit pro výrobu vodky v likérce Dynybyl. I přes
tuto kvalitu máme
díky nelegálně pašovanému i vyráběnému lihu na našem území občasné
problémy s odbytem.
Dá se s tímto
nelegálním prodejem a výrobou
něco dělat?
Navrhujeme zpřísnění výroby lihovin
tak, aby byla tato
činnost koncesovaná, zároveň by bylo
potřebné zrušit
prodej lihovin na tržištích, čímž získá
stát větší kontrolu
nad výběrem daní
a pomůže nám, jakožto výrobcům

Výstavba lihovaru v roce 1914

kvalitní suroviny.
Za posledních deset let se změnila nejen podoba vašeho závodu, tak jak si ji pamatuji
jako chlapec, ale udělali jste
i kus práce v oblasti ekologie.
Skutečně jsme silně změnili obraz
prostředí za branou lihovaru a přispělo to k obrazu naší podnikové
kultury a hodně investovali i do
ekologie, jinak bychom asi tuto
výrobu nemohli dále provozovat.
Největší investice byly do teplárenství, kde vyhovujeme všem normám. dále využíváme všechny plyny vzniklé z fermentace kvašení,
rekonstruovali jsme čistírnu odpadních vod, takže odpadní vody odcházejí do ČOV bez pachových
stop i bez závad. V současnosti
máme uzavřený okruh odpadních
látek, produkujeme výpalky pro

Nová technologie zprovozněná v roce 1996
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aplikaci do půdy a plyny na výrobu CO2, neutralizační kaly obsahují
anorganické látky používané pro
hnojení rybníků, kde se stávají
zdrojem látek důležitých pro výživu ryb. Práce na tomto poli je pro
nás nezbytně nutná. Orgány ochrany přírody by v případě nedodržení některých norem mohly během
půl roku naši výrobu úplně zastavit.
Jaká surovina je nyní nepostradatelná pro výrobu kvalitního lihu?
Tradičně náš líh vyrábíme z melasy, v současné době jí z velké části
dovážíme, hlavně z Polska, Maďarska a Ukrajiny. Začínáme se však
orientovat na výrobu z obilí, protože zdroje melasy zřejmě budou
omezené a nám i místním zemědělcům se tak naskýtá možnost

7-8/2000

využít obiloviny k dalšímu zpracování.
Vzpomínám si, že v 70. a 80.
letech zahájil lihovar výrobu
toruly. Jaká je v tomto směru
situace dnes?
S torulou jsme skončili v letech
1991 - 1992. Její výroba byla nákladná a po odbourání státních
dotací se tento koncentrát do krmiv zemědělcům nevyplatilo nakupovat. Tento provoz je dnes uzavřen a chceme jej využít pro zařízení na výrobu lihu z obilí.
Pane řediteli, děkuji Vám za
rozhovor a přeji Vám i kojetínskému lihovarnictví nejen
dokončení třetí etapy rekonstrukce vašeho závodu, ale
i prosperitu do dalších let.
Otázky Ing. J. Šírek,
fotografie zapůjčeny z archivu
kojetínského lihovaru.

Celkový pohled na kojetínský lihovar

Anketa
Anketa žáků 9. ročníku ZŠ Kojetín, Sv.Čecha
Co budeš dělat o prázdninách?
Tak nejdřív ze všeho se asi pojedu někam podívat. Buď s rodiči nebo
s kamarádem. Pak si chci sehnat nějakou brigádu, abych si vydělal nějaké peníze a pak se uvidí. Budu asi chodit na koupaliště.
Lubomír Kurina

Na začátku prázdnin jedu s rodiči na dovolenou k moři, zbytek prázdnin se budu jen flákat, koupat, trávit co nejvíce času s kamarády a užívat
si rychle letících prázdnin. Možná je i brigáda, ale to opravdu jen možEva Vaculčíková
ná.
Mé letní prázdniny bych si chtěla užít se svými blízkými kamarády.
Budeme se jezdit koupat, na výlety apod. V půli prázdnin bych si chtěla
najít nějakou slušnou brigádu. A ke konci prázdnin už budu doma, připravovat se na novou školu a nové prostředí, ve kterém strávím určitě
krásné 4 roky. Jisté plány na prázdniny nemám, ale nějaké představy
určitě ano. A doufám, že to budou krásně strávené letní prázdniny.
Veronika Šindlerová

Velké prázdniny si rozdělím na 2 díly. Ten první díl, nebo-li červenec,
se budu jezdit koupat a odpočívat. Druhý díl, to je srpen, půjdu na brigádu a prožiji ho spíše pracovně. Poslední týden nebo dva se budu připraMichal Novotný
vovat na učiliště.
O prázdninách si budu vydělávat, budu chodit na brigádu. S kamaráJakub Šimek
dy budeme stanovat. Budu se chodit koupat.
V červenci budu asi v Kojetíně, protože rodiče mají dovolenou až
v srpnu. Možná půjdu na brigádu, abych si vydělala nějaké peníze
a mohla jet s tetou na Slovensko. V srpnu pojedu s rodiči a bratrem na
14 dní na Rusavu, kde máme chatu. Zbytek prázdnin se budu připravovat na střední školu a shánět učebnice, které si musím nakoupit. Na
prázdniny se těším a doufám, že si je co nejvíc užiji. Barbora Janáčková

Jaké máš plány po absolvování základní školy?
Budu se snažit vyučit se truhlářem, tak abych tomuto řemeslu dobře
rozuměl a abych si našel solidní zaměstnání, koupil si dům nebo byt,
Lubomír Kurina
pořídil si nějaké auto a založil si rodinu.
Po celkem úspěšném ukončení základní školy bych chtěla v první řadě
přežít prázdniny. Po prázdninách nastoupím na OA Kroměříž, kde bych
chtěla za nějaké čtyři roky úspěšně odmaturovat. A potom? Nikdo neví.
Eva Vaculčíková

Každý člověk má své představy a plány do budoucna. Můj plán je
dobře vystudovat Střední průmyslovou školu stavební, ukončit ji dobře
vykonanou maturitní zkouškou. Podle okolností bych se přihlásila na
vysokou školu. Po ukončení všech mých studií si vybudovat svou vlastní
rodinu a žít svůj vlastní rodinný život. Všechny představy a plány do
budoucna se mohou, ale také nemusí vyplnit. Doufám, že mi mé předVeronika Šindlerová
stavy vyjdou.
Po absolvování 9. třídy nastoupím na Střední zdravotnickou školu
v Přerově. Na střední školu už se těším a doufám, že nebudu mít problémy s učením, protože bych chtěla po absolvování střední školy zkusit
přijímací zkoušky na vysokou školu, pokud mi to bude umožněno. Když
mi nevyjdou mé plány chtěla bych zkusit nadstavbové studium, po kteBarbora Janáčková
rém bych mohla dělat u záchranné služby.
Po absolvování ZŠ budu studovat na Střední elektroenergetické škole
v Přerově. Budu se učit na mechanika silnoproudých zařízení. Až dostuduji půjdu na vojnu a tam si udělám praporčický kurz a už tam zůstanu.
Jakub Šimek
Nejspíš.
Po absolvování základní školy se budu snažit dobře se vyučit a pak se
Michal Novotný
uvidí, co bude dál. To nechám na čase.

Pohřební služba Kraváček František Kojetín
Oznamuji všem zákazníkům, že dne 30.6. 2000 jsem ukončil činnost pohřební služby.
Od 1.7. 2000 bude činnost pohřební služby Kojetín provozovat pan Zdeněk Barták,
nám. Svobody (smuteční obřadní síň), tel.: 0641/76 20 58.
Byt: nám. Svobody č. 1307, tel.: 0641/76 15 08, mobil: 0604 31 42 89
František Kraváček
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S FOTOAPARÁTEM PO KOJETÍNĚ

Tak vypadal bývalý Domov důchodců v Kojetíně na podzim roku 1999.
Začátkem července 2000 se budou stěhovat do DPS, zkolaudovaného
15.6.2000 první nájemníci.

Ukázka stavu jedné místnosti bývalého Domova důchodců před tím, než
zde firma Stavconsult Kroměříž začala provádět rekonstrukci na Dům
s pečovatelskou službou.

23. června 2000 byl Dům s pečovatelskou službou slavnostně otevřen
komisařem EU G. Verheugenem a senátorem J. Kavanem.

Poslední květnovou sobotu se konal na hřišti TJ Sokol Kovalovice dětský
den. Akce byla výborně zorganizovaná a desítky dětí byly spokojeny.
Kristýna Dostálová převzala odměnu za vítězství v jedné z disciplín.

25. 6. 2000 se na prostranství před poliklinikou konaly hasičské soutěže.
A. Ševeček na jednom ze soutěžních stanovišť.

Velmi dobře se představili mezi hasičskými družstvy mladí hasiči z Popůvek.

PRODÁME BYTY V KOJETÍNĚ :
2+1 (148,7 m2 i s jeho současným nájemníkem) a 1+1 (20,5 m2 - volný).
Byty se nacházejí ve stejném domě a podmínkou je odkoupení obou bytů.
Celková cena : 60.081,- Kč.
Písemné nabídky na adresu : Cukrovar Kojetín, 752 01 Kojetín
-6-
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná
Němčice nad Hanou
Němčice nad Hanou leží v údolí při řece
Hané na soutoku s říčkou Broděnkou, v nadmořské výšce 204 metrů. Rozloha katastru
je 1200 ha. Katastrální území Němčic nad
Hanou bylo osídleno již v pravěku. Celkem
bylo prokázáno osídlení devatenácti pravěkými kulturami. K prvním nálezům došlo roku
1868 při stavbě železnice Přerov-Brno. Jedno z největších nalezišť evropského významu
- kultury zvoncových pohárů a kultury unětické - bylo odkryto v letech 1921 - 1925 při
rozšiřování a stavbě nového nádraží. Jako ar- Jaroslav Oulehla, starosta
cheolog se nejvíce proslavil místní rodák, učitel Antonín Telička, jehož
sbírky daly vznik Teličkovu muzeu, které je dnes součástí Muzea
J.A. Komenského v Přerově.Ves Němčice patřila k panství kojetínskému a byla zeměpanská až do roku 1241. První písemná zmínka
o Němčicích se zachovala v nejstarších diplomatických listinách, kde se
mezi jinými vesnicemi uvádí v seznamu rodových dědin také Němčice
u Kojetína. Na žádost Vratislava z Pernštejna byly Němčice 13. srpna
roku 1563 císařem Ferdinandem I. povýšeny na městečko
s udělením mnoha privilegií. Obdržely pečeť s možností pečetit zeleným
voskem a znak. Od tohoto roku začaly Němčice vzkvétat, neboť vedle
zemědělství se obyvatelé začali zabývat obchodem a řemesly. Po té, co
Jan z Pernštejna padl, přešlo panství do rukou pánů ze Salmu. Roku

Budova Základní školy

1720 bylo kojetínské panství odprodáno pražskému arcibiskupství a poslední majitelkou panství byla Eleonora z Kaunitzu, která se provdala za
knížete Metternicha, jehož zásluhou byla v Němčicích v roce 1831 vybudována škola. V roce 1848 byly zrušeny vrchnostenské úřady a obec
Němčice náležela k okresnímu hejtmanství v Kroměříži. Roku 1864 bylo
zvoleno první zastupitelstvo a prvním starostou se stal rolník Florián
Kyselák. Němčice nikdy neměly hradby. Původní půdorysná základna
v XVI. století tvoří rovnoramenný trojúhelník situovaný základnou od
jihu k severu, přerušený uprostřed od západu k východu komunikací,
která se uzavírala na noc dvěma branami - dodnes zachovanými v názvu
ulic Horní a Dolní brána.Jednou ze zvláštností Němčic je kostel, založený českými bratry, o čemž svědčí stavební sloh - kostel bez věže. Dobu
stavby původního kostela nebo motlitebny lze předpokládat koncem XV.
století. Při opravách bylo zjištěno, že stavba byla kamenná, menších
rozměrů a nižší.V roce 1662 byl kostel katolíky přestavěn, avšak již
v roce 1663 vyloupen, poničen a znesvěcen vpádem Tatarů. Pak byl
přestavěn ve stylu lidového baroka. Věž kostela byla postavena později,
šest metrů od kostela, na náklady obce.Městečko bylo postiženo mnoha
ničivými požáry. Bylo to v letech 1753, 1827, 1849, 1850 a 1851.
Tyto požáry zničily převážnou část obytných i hospodářských stavení.

Vyhořela fara i věž kostela. Většina budov byla postupně přestavěna
v modernějším slohu jako patrové budovy.Dalšími památkami jsou fara,
postavená v barokním slohu v druhé polovině 18. století, původní selské stavení se žudrem z roku 1805 opravené roku 1909, budova dnešní
radnice přestavěná ze starého pivovaru v roce 1875, budova Metternichovy školy z roku 1831/dnes restaurace Zátiší/ a Obecná škola Františka Josefa I., postavená k 50. výročí vlády císaře v roce 1897/dnes
Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Orion/.V parku na náměstí je pomník postavený na počest padlým v I. a II. světové válce
a kříž z roku 1745. Dominantu náměstí tvoří socha sv. Judy Tadeáše
od moravského barokního sochaře Bohumíra Fritsche.Koncem minulého století dochází k rozmachu řemeslné výroby, nejvíce je rozšířena
výroba perleťových knoflíků. K průmyslovému rozvoji města přispělo
vybudování cukrovaru v roce 1909, jehož zakladatelem byl poslanec
říšké rady Jan Rozkošný. Výstavba cukrovaru přispěla k rozmachu pěstování cukrovky.Do historie Němčic zasáhly obě světové války, při nichž
zahynuly desítky němčických občanů. Po ukončení II. sv. války probíhalo budování obce, která byla v roce 1970 povýšena na město. Vybudovalo se koupaliště, zdravotní středisko, nákupní středisko, mateřská škola
a jesle, přístavba základní školy, přestavba obecné školy na ZUŠ a DDM,
dům pečovatelské služby a postavením řady nových bytových jednotek
vzniklo nové sídliště i nové ulice. Vybudováním komplexní hloubkové
kanalizace, čistírny odpadních vod, plynofikace, vodovodu a rekultivací
staré skládky odpadů bylo značně zlepšeno životní prostředí města.
V posledních deseti letech se rozšířila nabídka služeb pro obyvatele převážně díky soukromým podnikatelům. Významnými rodáky města Němčice n.H. jsou: profesor F. Novotný, MUDr. Ondřej Ignác Wawruch,
osobní lékař Ludviga van Beethovena, malíř Martin Chvátal, básník František Taufer, sochař Jan Kahaj, vynálezce Ing. Karel Vrána, gymnasta
Miloš Kolejka, mistryně světa v krasojízdě Anna Matoušková, fotbalisté
Luděk Mikloško a Radek Látal a další.Již v II. polovině minulého století
vznikla řada kulturních a tělovýchovných spolků, na jejichž činnost navázaly dnešní organizace a spolky. Slávu Němčic n.H. šíří oddíl krasojízdy, národopisný soubor Pantlék, oddíl AVZO, dechová hudba ZUŠ...
K nejvýznamnějším podnikatelským subjektům ve městě patří: Hanácké
cukrovary, a.s., Vandenberg s.r.o., Elma-therm, Zemědělské družstvo,
dřevozpracující podnik Bentrans, skládka TKO Reson, s.r.o., němčická
pekárna MOPS, sběr druhotných surovin Sebranka.Z kulturních akcí se
tradičními staly Hanácký divadelní máj, Svátek hudby a folklorní slavnosti. Městský úřad je zřizovatelem nejen základní a mateřské školy, ale
i dalších organizací, které se starají o vyžití dětí, mládeže i dospělých.
Jsou to Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže ORION a Městské kulturní středisko. V současné době má město 2.130 obyvatel
a 634 popisných čísel. Město řídí patnáctičlenné zastupitelstvo, starostou města je Jaroslav Oulehla. Více informací o historii i současnosti
Němčic n.H. můžete získat ze zpravodaje města, který vychází čtvrtletně.
Mgr. Naďa Tesaříková

DPS Němčice n.H.
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STAROSTA MĚSTA PŘIJAL NEJLEPŠÍ ŽÁKY KOJETÍNSKÝCH ŠKOL
V pátek 16.června 2000 přijal starosta města Kojetína Ing. Mojmír
Haupt v obřadní síni městské radnice nejlepší žáky kojetínských škol.
Setkání se starostou se zúčastnili vybraní žáci základních škol na území
města, žáci základní umělecké školy, žáci zvláštní školy a studenti gymnázia. Nejlepší žáci byli vybíráni žákovskými parlamenty jednotlivých
škol a pedagogickými kolektivy podle následujících kriterií:
1. Reprezentace školy a města v okresních a vyšších soutěžích, v olympiádách a pod. Umístění se na předních místech.
2. Reprezentace školy a města ve školních tělovýchovných soutěžích na
úrovni okresu, oblasti.
3. Výborný prospěch po celý školní rok.
4. Pomoc dlouhodobě nemocným spolužákům, pomoc starým lidem.
Setkání, které připravila komise pro občanské záležitosti městské rady,
bylo zahájeno kulturním programem v němž vystoupili žáci Základní umělecké školy v Kojetíně.
Nejlepšími žáky za školní rok 1999 - 2000 byli vyhlášeni:

Základní umělecká škola Kojetín:
Marek RYNDA, Eva MIZEROVÁ, Alena LEJSKOVÁ,Lubor HORÁK,
František SEHNALÍK, Kamila KOLLÁRIKOVÁ.
Ředitel školy Petr Vacek u navržených žáků především zdůraznil jejich
soustavnou práci a píli, která byla korunována pěkným umístěním
v soutěži Pískání pro zdraví, v okresní soutěži ve hře na saxofon a v
regionální přehlídce klavíristů Dvořákův Lipník.

Základní škola Kojetín, ul. Svatopluka Čecha:
Klára KAMARÁDOVÁ, Veronika POSPÍŠILOVÁ, Přemek VYSLOUŽIL, Jana JAKUBŮ, Jan HÝBNER, Beáta KOUTNÁ, Milan KOREC,
Markéta ZDRÁHALOVÁ, Tereza KRYBUSOVÁ, Jaromír LUX, Luděk
NAKLÁDAL, Pavlína PEŘINOVÁ, Veronika TEIMEROVÁ, Kateřina
ŠÁLKOVÁ, Lenka JANKOVÁ.
Nejlepší žáky ZŠ ul. Svatopluka Čecha představila starostovi města
ředitelka školy Mgr. Olga Odehnalová. Byli to účastníci soutěže Hanácká písnička, okresního kola olympiády v německém jazyce, okresního
kola soutěže Agrolaťka, okresního kola soutěže Naší přírodou, účastníci
aerobik marathonu. Vybráni byli také žáci za práci v žákovském parlamentu.

Gymnázium Kojetín
Tereza MAŠKOVÁ, Iveta KYSELÁ, Petr SMÉKAL, Petra KONEČNÁ,
Zdeněk NĚMEC, Jana ŠUSTKOVÁ,Miroslav ŘEZÁČ,Dušan LOŠONSKÝ, Martina VÝTISKOVÁ, Jarmila BILÍKOVÁ, Tomáš BRABEC, Petr
PROCHÁZKA, Tomáš VAŠKO.
Studenty gymnázia představil starostovi města Kojetína zástupce ředitelky gymnázia RNDr. Petr Krejčí. Uvedení studenti byli vybráni žákovským parlamentem za vynikající studijní výsledky, za výborná umístění v okresních a oblastních kolech olympiád a soutěží (zeměpisná olympiáda, matematická, v německém jazyce, v anglickém jazyce, v českém
jazyce, konverzační soutěže), za reprezentaci školy ve zpěvu a recitaci,
za aktivní účast v dobročinné akci „Pomozte dětem“, za práci v žákovském parlamentu, v dramatickém kroužku. Nelze zde vyjmenovat všechny
aktivity, kterým se studenti kojetínského gymnázia věnují. Je třeba se
však ještě zmínit o tom, že studenti Tomáš Brabec, Petr Procházka
a Tomáš Vaško zvítězili v oblastním kole soutěže EUROPANOSTRA
v Olomouci a zúčastnili se celostátního kola v Poděbradech.
Starosta města Kojetína Ing. Mojmír Haupt poděkoval nejlepším žákům a studentům kojetínských škol, předal jim pamětní list a malý upomínkový dárek. Popřál žákům a studentům pěkné prázdniny a chuť do
řez
práce v dalším školním roce.

Základní škola Kojetín, náměstí Míru:
Petr VÁLEK, Barbora NĚMČÁKOVÁ, Hana KREJSOVÁ, Pavel KALABUS, Jana TRÁVNÍČKOVÁ, Aneta LALOŠÁKOVÁ, Ivana DVOŘÁKOVÁ, Hana KRŠŇÁKOVÁ, Tomáš HROMADA.
Žáky starostovi města představil zástupce ředitelky Mgr. Ivo Pavlík.
Žáci byli vybráni především za reprezentaci školy a města v tělovýchovných soutěžích, za práci v žákovském parlamentu, za mimořádnou aktivitu ve sběru papíru, za ochotu pomoci spolužákům.

Zvláštní škola Kojetín:
Milan HLAVÁČ, Zdeňka CÍSAŘOVÁ, Božena MIRGOVÁ, Marcela MIRGOVÁ, Pavla ONDIČOVÁ, Soňa RÉDOVÁ, Pavel SKOPAL, Petr VALACH.
Žáky představila zástupkyně ředitele školy Mgr. Alena Dufková. Vyzvedla jejich mimořádnou píli a úsilí ve zvládnutí učiva, práci oceněných
žáků ve folklorním kroužku, jejich účast a výborné umístění v soutěžích
ve stolním tenisu.

Mateřská škola v Kojetíně informuje...
Tělovýchovná olympiáda dětí předškolního věku
Pravidelně v měsíci květnu již několik let se utkávají děti předškolního
věku (5 - 6 leté) při velkém tělovýchovném zápolení. Děti soutěží v běhu
na 20 m, skoku do dálky snožmo z místa, hod tenisovým míčkem. Zápolí zvlášť družstva chlapců a dívek. Hlavním organizátorem je sekce
pro Tv pro MŠ při IVS Technik Přerov. Letos 23.května přijela soutěžit
družstva z MŠ Tovačov, Křenovice, Měrovice. Z Kojetína soutěžila
2 družstva z MŠ Hanusíkova ul. a jedno družstvo z MŠ Masarykovo
náměstí. Ke sváteční atmosféře přispělo zahájení, které pěknou motivační formou uvedl místostarosta města Kojetína Ing. Jiří Šírek i vedoucí celého závodu, členka sekce Tv pí. uč. Alena Polišenská. I když bylo
počasí proměnlivé, na náladě a celkové atmosféře to neubralo. Děti byly
hojně povzbuzovány svými učitelkami i rozhodčími (členkami sekce Tv).
Vítězové jednotlivých disciplín:
Běh na 20 m
Chlapci:
1. místo Tomáš Hrušák - MŠ Masarykovo nám., Kojetín (4,4 s)
2. místo Patrik Řezáč - MŠ Hanusíkova ul., Kojetín (4,6 s)
3. místo Petr Zavadil - MŠ Tovačov (4,7 s)
Dívky:
1. místo Tereza Indráková - MŠ Masarykovo nám., Kojetín (4,5 s)
2. místo Kateřina Oulehlová - MŠ Tovačov (4,7 s)
3. místo Barbora Kalousová - MŠ Křenovice (4,8 s)

Hod tenisovým míčkem
Chlapci:
1. místo David Formánek - MŠ Hanusíkova ul., Kojetín (16,60 m)
2. místo Milan Machálek - MŠ Tovačov (14,80 m)
3. místo Jan Dostál - MŠ Hanusíkova ul., Kojetín (14,70 m)
Dívky:
1. místo Veronika Petrovská - MŠ Křenovice (10,34 m)
2. místo Ivana Zpěváková - MŠ Tovačov (8,70 m)
3. místo Dominika Rosíková - MŠ Masarykovo nám., Kojetín (8,60 m)
Skok do dálky snožmo z místa
Chlapci:
1. místo Tomáš Mezuliánik - MŠ Tovačov (136 cm)
2. místo Zdeněk Otáhal - MŠ Tovačov (130 cm)
3. místo Jan Palkovský - MŠ Hanusíkova ul., Kojetín (128 cm)
Dívky:
1. místo Barbora Stratilová - MŠ Tovačov (130 cm)
2. místo Denisa Konečná - MŠ Tovačov (125 cm)
3. místo Anna Trnková - MŠ Tovačov (120 cm)
Vítězové byli odměněni medailemi, diplomy a hodnotnými cenami.
I ostatní závodníci získali drobné ceny a sladkosti. Nám dospělým je
největší odměnou radost, úsměv a spokojenost všech dětí.
Poděkování patří Městskému úřadu, který přispěl finanční částkou
1.500,- Kč na odměny závodníků a všem, kteří se na úspěšnou sportovní akci připravili.
Alena Polišenská
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Tělovýchovná olympiáda dětí předškolního věku na Sokolovně.
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Tereza Indráková (č.4) si běží pro vítězství v běhu na 20m.

Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
Základní škola Kojetín,
Sv.Čecha byla přijata mezi
školy s názvem „Škola podporující zdraví“
Dne 8.června. 2000 v Praze obhájila škola v konkurzním řízení
u tzv. kulatého stolu projekt Zdravé školy. Projekt obhajovala Mgr.
Štefanová a Mgr. Dočkalová.
A co to je,když se řekne Škola podporující zdraví?
V Evropě existuje projekt podpory zdraví ve školách od 80.let.
Na jeho rozvoji se podílejí Světová
zdravotnická organizace, Rada
Evropy a Komise Evropské unie.
Na základě filozofie tohoto evropského projektu dnes pracuje v každé ze 40 účast. zemí Evropy národní síť podporující zdraví, jejíž
součástí se stala i naše škola.Práce,
do které se většina z nás pustila, je

během na dlouhé tratě.
V čem by nám měl program
pomoci?
Zlepšit vztahy mezi žáky a učiteli, volit nové metody a formy školní práce, střídat práci a odpočinek
v režimu školy, integrovat žáky se
specifickými poruchami, více spolupracovat s rodiči, organizovat
akce, kterých se mohou zúčastnit
i rodiče, vzdělávat pedagogy, zlepšovat estetické prostředí, dodržovat pitný režim, klást důraz na zdravou výživu, zlepšovat materiální
vybavení školy, posílit pravomoci
žák. parlamentu. Cílem je vytvořit
příjemné školní klima pro žáky
a učitele ve škole, kde trávíme většinu dne.
Jaká získala škola práva?
- uvádět svou příslušnost k síti škol
podporujících zdraví v projek-

tu Zdravá škola,
- připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví,
- používat originální znak Projektu
Zdravá škola,
- účastnit se akci organizovaných
SZÚ k problematice podpory
zdraví,
- na informace týkající se koncepce a strategie evropského projektu Škola podporující zdraví.
Jaké máme povinnosti?
- každé čtyři roky provést autoevuluaci školy a inovovat svůj projekt podpory zdraví v souladu
s Programem podpory zdraví
ve škole, který se bude také
dále inovovat,
- informovat garanta o všech závažných změnách, které na
škole proběhly,
- prokazatelným způsobem spolu-

pracovat se SZÚ i se školami
zapojenými v síti projektu
a předávat jim své zkušenosti
s realizací podpory zdraví,
- předávat zkušenosti školám v regionu (např. formou návštěv,
konzultací, přednášek a publikační činnosti),
- konat své školní činnosti v souladu s vlastním projektem podpory zdraví.
Celou síť Zdravých škol
tvoří asi 90 škol v ČR. Zveme všechny, kteří mají zájem o naši práci, do školy.
Škola je otevřena pro každého, kdo chce s námi spolupracovat nebo nám chce
poradit.
Mgr.Olga Odehnalová
ředitelka školy

Základní škola nám. Míru Kojetín
Jaký byl Den dětí na naší škole?
Na jednom z jarních jednání Dětského parlamentu se objevil návrh, aby starší žáci připravili pro
své mladší kamarády akci ke Dni
dětí. Chvíli trvalo než se ujasnila
představa o konečné podobě malé
slavnosti. Zvítězil návrh na zajištění stanovišť jednotlivými třídami,
které si vše potřebné organizovaly a zabezpečovaly. Celkem bylo
v okolí školy připraveno pět stanovišť, kde si děti mohly vyzkoušet dovednost a zručnost. Mezi
nimi se pohybovaly skupiny dětí
se svými učiteli a bojovaly ze všech
sil o nejlepší výsledek. Odměnou
jim bylo písmenko do soutěžní

průkazky, kterou si nakonec mohly děti vyměnit za drobnou odměnu ve „Stánku pokladů“.
Co si mohly prověřit?
Autodrom (obsluhovaný žáky
7.B) - „Řidičské umění“ v ovládání dálkově řízených vozítek všeho typu na připravené dráze prokázalo celkem 36 soutěžících.
Další vyzkoušeli své umění ve Foukací formuli. Někteří z nich se jistě neztratí ani ve skutečném provozu na silnici.
Atrakce (obsluhované 8.B)
- Největší soustředění různých hrátek a dovednostních soutěží dobře prověřilo zručnost všech. Od
Malování poslepu, přes Popelku,
Loupežníka , Házecího šaška,

Ping-pongový slalom, po Házení
kruhů cestovali soutěžící za „bodíky“.
Lanová kouzla (zajistili žáci
9. tříd)
- překonat lanovou lávku, bludiště a vyzkoušet Tarzanovu houpačku musel každý, kdo chtěl nakonec uspět a získat vytouženou odměnu.
Kolobrndy (obsluhovali žáci
7.A)
- metat kruhy po vymezené dráze
také není nejjednodušší, ta zjistila
celá řada účastníků.
Letšou (zajišťovali žáci 8.A)
- do světa vzdušných korábů různého druhu zamířili všichni. Každý si musel vyrobit létací přístroj
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a prokázat pilotní umění na „kopci“ u školní jídelny. Na kojetínské
obloze se ukázaly i létající talíře.
Nakonec všichni soutěžící obklopili Stánek pokladů a dychtivě vybírali z nabízených odměn. Vydařilo se počasí a všem účastníkům
se ukázalo, že mnohdy vlastními
silami připravené hrátky mohou
udělat více radosti než některé
nabízené televizní, rozhlasové
nebo jiné programy pro děti.
Chtěli bychom poděkovat všem
sponzorům, kteří podle svých
možností přispěli na odměny dětem a pomohli tak k pěkné atmosféře Dne dětí.
Mgr. Zdeněk Šípek
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Ohlédnutí za školním rokem...
Máte doma školáka? Pak zřejmě
vaše děti už přemohla netrpělivost
a nejistota posledních školních dní
a vyběhly vstříc vytouženým prázdninám. Často říkáme, že naše děti
mají bezstarostné dětství, ale kolik
z vás, rodičů, by chtělo opět zasednout do školních lavic a absolvovat znovu školu, řídit se rozvrhem, obávat se zkoušení a písemek, dokazovat denně své schopnosti, stále se soustředit a navíc
přinášet domů pěkné známky?
Vážení rodiče, pokud se Vám zvedl adrenalin v krvi nad vysvědčením vašeho potomka, měli byste
být velkorysí. Zkuste se sami sebe
zeptat, jaký je ten človíček, kterého společně s vámi tak úporně vychováváme a vzděláváme - je pravdomluvný, dobrosrdečný, veselý,

nezištný, má kamarády? Mohli bychom se všichni pochlubit vysvědčením, které by nám vystavil dnes
náš životní partner, tchyně nebo
soused?
A jaká byla naše školní vysvědčení? Dědičnost je mrška podšitá ...
Pokud mají rodiče přesto všechno
pocit, že jejich dítě by mělo „na
víc“, pak neuškodí nechat si svůj
pocit objektivizovat. Máme dobře
fungující síť pedagogicko-psychologických poraden. Jejich pracovníci jsou s to vám dost spolehlivě
sdělit nejen to , nač vaše dítě skutečně má, ale i jak mu pomoci toho
dosáhnout. Ne vždy je pro všechny děti škola hrou. My učitelé se
ve škole snažíme, aby se to často
dařilo. Každý chce, aby z jeho potomka „něco bylo“. Mnozí máme
své zkušenosti s bývalými spolužá-

ky, kteří to „někam dotáhli“, ač
rozhodně nepatřili k jedničkářům.
Často se na konci školního roku
objevují v tisku kopie vysvědčení
mnoha slavných osobností.
Ve srovnání s některými z nich nevyzní ani to vaše dítko tak zcela tragicky.
Několik rad rodičům pro příští školní období:
- Pokud se vám podaří zahlédnout
v aktovce potomka mezi všemi jeho
nezbytnostmi i žákovskou knížku,
nenechejte se odradit a nahlédněte.
Školní známky mívají různou důležitost a vypovídají, jak úspěšně dítě
zvládá školní látku.
- Je dobré alespoň tu a tam nahlédnout i do školních sešitů. I ty
skrývají cenné informace pro případný zásah nebo nápravu.
- Zajímavým zdrojem informací

jsou také třídní schůzky. Ne pro
všechny rodiče mohou být příjemné, ale ušetříte se případného pozdějšího zklamání.
- Každý problém je individuální,
snažte se ho s dítětem v klidu probrat, domluvit se na řešení, na lepším systému učení, na kontrole.
- Pokud je situace složitější, poraďte
se s učiteli a jejich prostřednictvím
se můžete obrátit na zmíněné
okresní pedagogicko-psychologické porady. Nejbližší jsou v Přerově
a Kroměříži. Problémům je lépe
předcházet.
Dopřejme školákům krásné prázdniny, ať si je vychutnají, než jim
zase začne kolotoč povinností.
Vašim dětem a našim žákům přeji,
aby se jim dařilo, aby se rádi vraceli domů a po prázdninách do
AV
školy.

Informace o sběrových akcích v roce 1999 - 2000
V letošním školním roce jsme ve
spolupráci se Sběrnými surovinami připravili celkem tři sběrové
akce. Žáci měli možnost odevzdat
starý papír a výtěžek bude sloužit
k doplnění sportovního vybavení
školy (floorbal, vybavení „pohybového koutku“ ve druhém patře). Do
organizace se postupně zapojili
žáci 9. tříd a všichni zápolili o získání první ceny - Dortu vítězů, kte-

rý vybojoval vždy kolektiv s nejvyšším množstvím nasbíraného sběru.
Od druhého sběru byla do vyhodnocování zapojena i dostupná technika a výsledky zveřejněny ve formě tabulek i grafů. Postupně se
upřesňovala pravidla hry, výsledky byly využity i pro velkou sběrovou soutěž vyhlášenou odběratelskou firmou.
Celkem se v jednotlivých kolech

soutěže nasbíralo 16 551 kg starého papíru. Nejlepší sběrači dokázali v jednom sběru nasbírat více
jak 500 kg papíru na jednoho žáka,
a to je velmi pěkný výkon. Vítězkami jednotlivých kol se staly Hana
Kršňáková (7.a), Barbora Němčáková (8.a) a Ivana Dvořáková (7.b).
Vždy to bylo děvče, zajímavé, že ?
Výraznou měrou se na organizaci podílela pí. uč. Mgr. Eva Šes-

táková, později vypomáhal i Mgr.
Zdeněk Šípek, ale nesmíme zapomenout i na podíl nejstarších žáků
školy, kteří byli přímo u vlastního
zajištění. Na zabezpečení soutěže
spolupracovalo také SRPŠ naší
školy, jehož zásluhou bylo připraveno pro nejlepší účastníky i organizátory mnoho pěkných odměn.
Mgr. Eva Šestáková
Mgr. Zdeněk Šípek

Na kopečku v Lipové .... aneb NAŠE ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V pondělí 22. května 2000 spousta rodičů doprovodila své děti, aby jim
naposledy zamávala před odjezdem na školu v přírodě. Některé z nich budou
poprvé celý týden bez maminky a tatínka.
Nová dobrodružství jsou však lákavější a všichni se už těšíme na penzion
v Horní Lipové a na krásu Jeseníků. Hned druhý den jsme podnikli výpravu
na zámek „Jánský vršek“ v nedalekém Javorníku. Prohlídka byla zpestřena
tajemstvím ducha Tymlinga. Tajemné byly i nedaleké jeskyně Na Pomezí.
Vždyť zažít jeskynní tmu se nepodaří každý den..
Ve středu jsme vyrazili na celodenní túru. Naším cílem byla nejen chata
Paprsek, ale i orientace v lese a v krajině. Večerní beseda s členem Horské
služby naše poznávání jen umocnila. Mechová jezírka na Rejvízu byla naším
cílem ve čtvrtek. Děti společně poznávaly tuto naučnou stezku s velkým zaujetím. Také léčivé prameny v lázních Jeseník i jejich celé krásné okolí na nás

zapůsobily.
Po každém výletě jsme se rádi vraceli na chatu. Čekalo nás tam dobré jídlo,
zajímavý program a především příjemní lidé. Přímo před penzionem děti
denně využívaly dvě hřiště s umělým povrchem k míčovým hrám. Své síly si
změřily v orientačním závodě dvojic i ve sportovní olympiádě. Pro mnohé
bylo nejhorším úkolem překonat vlastní strach při noční hře.
Všechno krásné končí rychle. Najednou je za námi i poslední táborák,
poslední písnička a zítra jedeme domů.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří poskytli sponzorské dary
a umožnili tak připravit drobné odměny dětem.
Tuto školu v přírodě zajistil tým ve složení:
Renata Pěchová, Alena Burešová, Alena Berglová, Ivana Panáková, Iva
Trefílková, Zdeněk Šípek

Zpráva výchovné poradkyně o vycházejících žácích ve šk. roce 1999/2000
V letošním školním roce končí povinnou devítiletou docházku na Základní
škole nám.Míru 83 v Kojetíně celkem 53 žáci /19 dívek a 34 chlapci /.
Ke studiu na středních školách bylo přijato celkem 17 žáků,z toho 3 dívky.
Přehled středních škol, do nichž žáci po prázdninách nastoupí:
Gymnázium Kojetín - 3 chlapci, Gymnázium J.Škody v Přerově - 1dívka,
SPŠ Přerov - elektrotechnika - 3 chlapci, SZeŠ Přerov - agropodnikání - 2
chlapci, 1 dívka, SSOŠ živnostenská Přerov - 1 chlapec, SPŠ stavební Lipník - inž.stavitelství - 1 chlapec, SPŠ MV Holešov - bezpeč.právní činnost 1 chlapec, Obchodní akademie Kroměříž - 2 chlapci, SPŠ Letohrad - stavebnictví - 1 chlapec, SŠ vinařská Valtice - agropodnikání - 1 dívka
Na čtyřleté učební obory s maturitou bylo přijato 6 žáků,z toho 2 dívky:
ISŠE Lipník - elektronické počítačové systémy - 3 chlapci, SOŠ potravinář-

ská Kroměříž - hotelová škola - 1 chlapec, SSOŠ Olomouc veřejnosprávní
činnost - 1 dívka, SOU obchodní Prostějov - obchodník - 1 dívka
Ve tříletých učebních oborech bude pokračovat na ISŠ, SOU, COPTu, OU
a PrŠ celkem 27 žáků,z toho 12 dívek.Z učebních oborů jsou zastoupeny
např. zámečník, automechanik, autoelektrikář, mechanik el. zařízení, opravář zem.strojů, kuchař, číšník, cukrářka, kosmetička, prodavačka, malíř a jiné.
Také žáci z pátých tříd měli možnost zkusit přijímací řízení na osmiletá
gymnázia. Úspěšných bylo 11 žáků,z toho 8 dívek.Všichni nastoupí na
osmileté Gymnázium v Kojetíně.
Všem žákům přejeme,aby se jim na školách,které si vybrali,líbilo a dělali
čest nejen své bývalé škole,ale především sami sobě a svým rodičům.
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Mgr. Dagmar Smutková - vých. poradkyně
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MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE ...
Prázdninové soutěže
MěDDM Kojetín vyhlásil na období hlavních prázdnin tyto soutěže:
„FOTOSOUTĚŽ“
- věkově neomezená účast
- téma : vše veselé, zajímavé, živé, trapné, smutné, mokré ... prostě
vše z prázdnin
- uzávěrka: fotografie doručte na MěDDM Kojetín do 31.8.2000
„PÍSMENKOVÉ CESTOVÁNÍ“
- pro děti a mládež všech věkových skupin
- nutno vyzvednout si kartičku „Cestovatele“ na MěDDM Kojetín
- uzávěrka: vyplněné „Cestovní průkazy“ odevzdejte do 5.9.2000.
Letní tábory MěDDM Kojetín:
1. TESÁK - 10. 7. - 22. 7. 2000 (provozovatel PS Kojetín)
2. TESÁK - 24. 7. - 5. 8. 2000
(MěDDM)
3. Hynčice pod Sušinou - 7. 8. - 16. 8. 2000
(MěDDM)
4. Příměstský tábor Kojetín - 14. 8. - 18. 8. 2000 (MěDDM)
5. Příměstský tábor Kojetín - 21. 8. - 25. 8. 2000 (MěDDM)
V průběhu měsíců července a srpna proběhne odborné soustředění zájmových kroužků - rybářského a keramického.
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2000/2001
PŘEDŠKOLÁCI A MLADŠÍ ŠKOLÁCI
• Sluníčko - hanácké tanečky, taneční přípravka (MŠ a 1. třída)
• Veverčata - turisticko-sportovní
• Gymnastika (1. - 3. třída)
• Taneční (1. - 3. třída)
• Keramika (1. - 3. třída)
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
• M klub (výlety, víkendovky, spolupráce při akcích, zábava)
• Miniposilovna (cvičení na nástrojích)
KROUŽKY A KURZY
• Práce s keramickou hmotou
• Příprava adventu a svíček
• Aranžování suchých květin
• Výroba slaměných ozdob
• Zimní lyžařské zájezdy a pobyty
• Kalanetika pro mládež i dospělé

• LUCKY WHILE (country tance)
• Angličtina (od 2. třídy)
PŘÍRODOVĚDA
• Rybáři (od 3. třídy)
TĚLOVÝCHOVA
• Gymnastika
• Košíková mladší (5. - 6. třída)
• Košíková starší (7. - 9. třída)
• Míčové hry mladší (3. - 5. třída)
• Míčové hry starší (6. - 9. třída)
• Odbíjená dívky (6. - 9. třída)
• Stolní tenis (od 3. třídy)
TECHNIKA
• Výpočetní technika (3. - 4. třída)
• Výpočetní technika (5. - 6. třída)
• Výpočetní technika (7. - 9. třída)
• Plastikové modelářství (od 3. třídy)
SPOLEČENSKÉ VĚDY A ESTETIKA
• Keramika (4. - 6. třída)
• Keramika (7. - 9. třída)
• Penelopé (taneční 5. - 7. třída)
• Aerobik (7. - 9. třída)
• Country tance (od 3. třídy)
• Klub správných holek (od 4. třídy)
• Dramatický (od 3. třídy)
• Filatelistický (od 3. třídy)
• Sborový zpěv (od 3. třídy)
• Kvítko (taneční od 3. třídy)
• Fotografický (od 3. třídy)
• Hanďák (s výtvarným a rukodělným zaměřením, výroba svíček, malování na hedvábí, batika, ruční papír, keramika...)
ČINNOST PRO VOLNÝ ČAS
• ROKL (klub rodiny, výlety, muzikály, zábavná show, divadla)
Marie Beránková, ředitelka MěDDM Kojetín

ZMĚNA VYSÍLACÍHO ČASU
TV INFOSTUDIO KOJETÍN

LOGOS obchodní společnost s. r. o.
středisko Kojetín
zahájila

V měsíci červnu bylo vysílání přerušeno z důvodu dovybavení studia.
Od 10. července 2000 dochází ke změnám vysílacího času a to takto:
Kabelová televize - infokanál ARD
Pondělí: 11,00 a 17,30 hodin
Středa:
11,00 a 17,30 hodin
Čtvrtek: 11,00 hodin
Kojetínský vysílač PRIMA - 57. kanál DPS J. Peštuky
Pondělí: 17,30 hod.
Středa:
17,30 hod.
Vysílací čas regionálního vstupu na stanici
PRIMA určuje TV Střední Morava Olomouc.

výrobu betonových směsí
a prefabrikátů odpadových jímek
a septiků
a nabízí je drobným odběratelům
za výhodné ceny.
Objednávky lze provést osobně
v kanceláři - bývalý areál Prefy
AURA INGSTAV Kojetín,
Křenovská 888 (vedle Selika)
nebo telefonicky na telefonním čísle

0641 / 76 23 00
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Z kultury
Svátky města - Olomoucké Benefice 2000

Taneční skupina Penelopé

Ve čtvrtek 15. června 2000
se město Kojetín úspěšně prezentovalo kulturním programem na Beneficích v Olomou-

ci na Horním náměstí.
I když nás v Olomouci přivítala bouřka, počasí se přece jen
umoudřilo. V téměř dvouhodinovém kulturním programu,
které zorganizovalo Městské
kulturní středisko v Kojetíně, se
představily zájmové kroužky
Městského domu dětí a mládeže - Sluníčko, Penelopé, Lucky
White, dále folklórní rómský
soubor ROMANI LAVUTE a
závěr patřil rockové kapele MIRAGE 2000.

Country skupina LUCKY WHILE

Zpěvák rockové kapely MIRAGE 2000

Všichni účinkující z Kojetína
sklidili zasloužený potlesk zaplněného olomouckého náměstí.
O úspěšnosti prezentace
města Kojetína na Beneficích

v Olomouci svědčí i fakt, že pořadatelé této akce pozvali město Kojetín k účinkování na Beneficích v roce 2001.
-EM-

Městské kulturní středisko v Kojetíně připravuje
30. září 2000 zájezd na muzikál - POMÁDA -Divadlo PYRAMIDA,
Výstaviště Praha
Cena zájezdu ( vstupenka + doprava) : 850,- Kč
28.října 2000 zájezd na muzikál JOHANKA Z ARKU - Divadlo Ta
Fantastika Praha
Cena zájezdu ( vstupenka + doprava) : 750,- Kč

KURZY:
vzdělávací: jazyk anglický, jazyk německý, kurz pro amatérské videokameramany
praktické: šití, studená kuchyně, výroba slámových vánočních ozdob
pohybové: jóga, taneční a společenské výchovy
Uzávěrka přihlášek : 20. srpna 2000
Bližší informace: Městské kulturní středisko, nám.Republiky 752 01
Kojetín, tel.č. 0641/ 76 20 46

Z KNIŽNÍCH NOVINEK MĚSTSKÉ KNIHOVNY
První pomoc na cestách do zahraničí!
Nejdůležitější fráze a slova pro každou příležitost!
Jazykový průvodce: ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUŽŠTINA,
ITALŠTINA
Konverzace: ŘECKÁ, TURECKÁ, ŠPANĚLSKÁ NIZOZEMSKÁ, RUSKÁ, CHORVATSKÁ
Čtení na dovolenou:
FRÝBOVÁ, Z.: OTCEM I MATKOU PROTI SVÉ VŮLI
Úsměvná kniha Z. Frýbové tentokrát čtenáře pobaví tím, jak děti dokážou zamávat životy nás dospělých.
SMITH, W.: MONZUN
Nejnovější dílo světového vypravěče je situováno do východní Indie na
úsvitu 18.stol. Mocné Východoindické obchodní společnosti působí piráti katastrofální ztráty. Román vášně a zloby, míru a války, bohatý na
činy a emoce zašlých časů.
STONEOVÁ, K.: SÍLA NADĚJE
Poutavý emocionální příběh o ženách a mužích, kteří hledají lásku, štěstí a šťastný konec.
MORRELL, D.: OSUDNÝ PORTRÉT
Napínavý thriller z pera jednoho z nejuznávanějších světových autorů.
SIMMEL, J. M.: LÁSKA JE POSLEDNÍ MOST
Podaří se hlavním hrdinům svou láskou ve světě multimédií, nelítostného souboje a honby za úspěchem na konci milénia vybudovat most do
příštího tisíciletí a zabránit tak neúprosně se blížící světové katastrofě?
FIALOVÁ, KVĚTA: O SOBĚ (...čím hůře, tím lépe...)
O tom, proč je můj život ovlivněn „Prorokem“... (Ch. Džibrán)
O tom, že kdo dává jen ze svého majetku, dává málo. O tom, že když
dáváme něco ze sebe - opravdu dáváme ... O tom, že láska nás nejen
korunuje, ale také přibíjí na kříž ... O dobru a zlu v nás, o odpuštění ...
O kořenech života ...
DRAKEOVÁ, J.: HRY NA CHATU A DO PŘÍRODY pro malé i velké
Oficiální kniha her. Ve vodě. Na slunci. Za deštivých dnů. S přáteli.
Sami. Na pláži. Stovky nápadů a zábavy.
Hana Divilová
Přijďte si vybrat!
vedoucí MěK Kojetín

Půjčovní hodiny Městské knihovny v Kojetíně v červenci
a srpnu :
Dětské oddělení:
Vzhledem ke zkušenostem posledních let jsou půjčovní hodiny přesunuty převážně na dopoledne:
PONDĚLÍ
8 - 12 hod. 13. - 14.30 hod.
STŘEDA
8 - 12 hod. 13. - 14.30 hod.
Oddělení pro dospělé čtenáře:
Půjčovní hodiny s výjimkou sobot (v červenci a srpnu se v sobotu
nepůjčuje) zůstávají beze změn:
ÚTERÝ
8 - 12 hod. 14 - 17 hod.
ČTVRTEK
8 - 12 hod. 14 - 17 hod.
PÁTEK 8 - 12 hod.
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KOJETÍNSKÉ HODY
18. - 20. srpna 2000
V třídenním bohatém programu,
který vyvrcholí jízdou králů
v neděli 20.srpna 2000
na Masarykově náměstí,
uvidíte vystoupení národopisných souborů,
tanečních skupin i koncert
skupiny TĚŽKÝ POKONDR.
Všichni jste srdečně zváni.

Kojetínský zpravodaj
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Polkovice přivítaly návštěvu z polských Polkowic
Ve dnech 16.- 17.června 2000 bylo na Obecním úřadě v Polkovicích
rušno. V pátek odpoledne se zde očekával příjezd delegace z polského
města Polkowice.
Když před rokem projížděli turisté z tohoto města přes naši obec,
zastavili a vyfotografovali se na kraji vesnice s nápisem Polkovice v pozadí. Po příjezdu domů informovali na úřadě o existenci stejnojmenné
obce a letos se představitelé města ozvali s návrhem navázat kontakt.
Starosta Polkovic pan Josef Indrák pozval polské kolegy na návštěvu.
V pátek dne 16.6. v 10 hodin přijeli 4 pracovníci Úřadu Gminy Polkowice a 2 zástupci tisku. Starosta obce všechny srdečně přivítal a po
krátké besedě se s hosty vydal do mateřské a základní školy. Na obou
místech byli mile uvítáni dětmi a poslechli si jejich pěvecké vystoupení.
Program pokračoval v odpoledních hodinách vyjížďkou do Kroměříže. Na náměstí se naši hosté shodli, že jim toto město připomíná polský
Krakov. Velmi je nadchl kroměřížský zámek. Trvalou vzpomínkou jim
zůstane krátký videozáznam se zpěvem vedoucího polské delegace ve
sněmovním sále.
Na zpáteční cestě vyhověl starosta přání jednoho z hostů vidět koně a zařídil
návštěvu v Uhřičicích u pana Bohumila Souška, nadšeného chovatele koní.

Na Obecním úřadě v Polkovicích pak proběhlo oficiální setkání polské delegace se všemi členy obecního zastupitelstva. Dozvěděli jsme se,
že polské Polkowice leží 350 km od naší obce v Legnickém vojvodství.
Do roku 1975 byly menší vesnicí, ale těžba měděné rudy, stříbra a zlata
v blízkosti se stala impulsem k rychlému růstu průmyslového rozmachu
a k celkovému rozvoji. Dnes jsou Polkowice moderním městem s 28 000
obyvateli.
Sobotní program začal zastávkou u místní rarity - „Syfonu“ v Uhřičicích. Poté představitelé Polkowic v doprovodu starosty odjeli do Tovačova, kde navštívili zámek a z věže si prohlédli okolní města. Pak už
zbývala jen plánovaná návštěva polkovického kostela. Za doprovodu
varhan hostům zazpívaly paní Lenka Bártová a Helena Menšíková.
Závěrečné přátelské posezení na Obecním úřadě v Polkovicích se členy obecního zastupitelstva, předávání upomínkových dárků, poděkování, poslední společné fotografie, stisky rukou, přání šťastného návratu
domů a několikrát opakované na shledanou - to byly poslední okamžiky
milé návštěvy z polských Polkowic u nás.
Mgr. Jana Přecechtělová
členka obecního zastupitelstva Polkovice

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

V dnešním příspěvku si Vám dovolíme poskytnout několik informací
k minimální mzdě od 1. července roku 2000. Nařízením vlády ze dne
31. května 2000, byla s platností od 1. července 2000 zvýšena minimální mzda ze 4.000,- Kč na 4.500,- Kč. Tato změna ovlivní v některých případech platbu pojistného na zdravotní pojištění.
U zaměstnavatelů se ve vztahu ke zdravotnímu pojištění projeví zvýšení minimální mzdy ve třech případech:
* při provádění doplatků do minima u těch zaměstnanců, u nichž je
příjem započitatelný do vyměřovacího základu zdravotního pojištění
nižší než minimální mzda, a přitom se nejedná o zaměstnance,
u kterých minimální vyměřovací základ není stanoven,
* při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů, nejedná-li se o zaměstnance, u nichž se za tuto dobu pojistné
neodvádí, a
* při odvodu pojistného za období neomluvené absence.
Ve všech těchto případech musí zaměstnavatel, poprvé při zúčtování
příjmů za měsíc červenec 2000, počítat již s výší minimální mzdy 4.500,Kč. Měsíční pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu
pak představuje částku 608,- Kč.
Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ), které zahájily
samostatnou výdělečnou činnost v roce 2000, nebo i ty, které podle
Přehledu za rok 1999 platily zálohy nižší než 608,- Kč, s výjimkou těch,
které nemají stanoven minimální vyměřovací základ, jsou povinny od platby
zálohy za měsíc červenec 2000 (splatnost do 8. srpna 2000), platit zálohy vypočtené ze zvýšené minimální mzdy, to je ve výši 608,- Kč.
Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), to jsou osoby s trvalým pobytem na území ČR, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani
stát, ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, jsou povinny
od platby pojistného za měsíc červenec 2000 (splatnost do 8. srpna
2000) zvýšit pojistné z dřívějších 540,- Kč na 608,- Kč.
Odpočet při stanovení vyměřovacích základů u osob, za které je plátcem pojistného stát, zůstává i po 1. červenci beze změny, to je na hod-

notě 2.900,- Kč.
Mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, mohou být od
1. července 2000 nově zařazeny i osoby s trvalým pobytem na území
ČR, které i když dosáhly věku potřebného pro přiznání nároku na starobní důchod, nesplňují podmínky pro jeho přiznání, a přitom nemají
žádný příjem ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti, pouze pobírají důchod z ciziny do výše 4.500,- Kč, v přepočtu podle aktuálního kurzu koruny.
Opět se blíží období letních dovolených, a tím i zvýšeného počtu turistických cest do zahraničí. Abyste mohli váš zahraniční pobyt strávit
v klidu a pohodě, je třeba pamatovat i na možná rizika a předem sjednat pojištění léčebných výloh při úrazu či onemocnění. Většina z vás již
dobře zná produkty nejvýhodnějšího cestovního zdravotního pojištění a
jeho doplňků, které nabízí VZP ČR.
Mnozí z vás budou cestovat také do Slovenské republiky. Připomínáme, že také na Slovensko je dobré se takto pojistit. Smlouva mezi ČR a
SR o poskytování a úhradě zdravotní péče z roku 1993 je slovenskými
zdravotnickými zařízeními ignorována a je pro české poskytovatele péče
značně nevýhodná (rozdíl ceny poskytnuté péče) a také platnost smlouvy mezi VZP ČR a VšZP SR nebyla pro letošní rok prodloužena.
23.května letošního roku podepsali v Praze premiéři ČR a SR smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče, která již upravuje vzájemné
vztahy v souladu se zásadami platnými v zemích EU a rovněž má zajistit
dostupnost specializovaných typů zdravotní i lázeňské péče na území
druhé strany. Její účinnost se však předpokládá po splnění ústavních
podmínek (souhlas parlamentu a ratifikace prezidentem republiky) dnem
1.ledna 2001.
Pracovníci OP VZP Přerov jsou připraveni poskytnout v letošní turistické sezóně rozšířené služby v prodloužených provozních hodinách na
pracovištích v Přerově a v Hranicích.
VZP ČR, OP Přerov

Zprávy ze sportu
Fotbalová sezóna 1999/2000 okresní soutěže skončila pro
mužstva TJ Slavoj Kojetín těmito umístěními:
Mužstvo A-4. místo, mužstvo B-13. místo, dorost-3. místo, starší žáci11. místo, mladší žáci-9. místo, mladší fotbalová přípravka - 6. místo.
Tímto aktivity klubu nekončí, do letních prázdnin proběhnou turnaje
mládežnických mužstev a do začátku další fotbalové sezóny se na hřišti
utkají mužstva v přátelských fotbalových utkáních.

V sobotu 10.6.2000 proběhla první ze tří plánovaných diskotékových
akcí TJ Slavoj Kojetín pod názvem MEGA DANCE PARTY. Hudbu zajistilo RÁDIO RUBI. O správnou a nevázanou atmosféru zhruba pěti set
lidí se postarala sehraná dvojice diskžokejů DJ Mates a DJ Marek Berger. K dobré náladě přispělo jistě i vydařené teplé počasí a možnost se
dobře občerstvit. Pořadatelskou činnost zajišťovali členové TJ Slavoj ve
-RMspolupráci s kynologickým kroužkem Kojetín.
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Společenská kronika

V měsíci červnu se dožili
významného
životního jubilea:
V měsíci květnu nás opustili:
92 let
90 let
85 let

80 let

75 let
70 let

Valerie MIKEŠOVÁ
Markéta SÝKOROVÁ
Hermína RÁDLOVÁ
Anna ŠTEFLOVIČOVÁ
Ludmila WERNEROVÁ
Květoslava BEDNAŘÍKOVÁ
František DANĚK
Adolf LUČAN
Josef HÁJEK
Aloisie BILÍKOVÁ
Jozef CAPANDA
Ján FEDÁK
Mária OLÁHOVÁ
Milan VYBÍRAL
Marie ZAKOPALOVÁ

Alois KOKÁŠ, Božena KOUDELKOVÁ,
Danuše PEŠKOVÁ, Danuše VYSLOUŽILOVÁ
Čest jejich památce!

LIDOVÉ PRANOSTIKY NA PRÁZDNINY

RV
E

NE
C

* Prší-li na den Panny Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
* Červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný na bouřky
a vichřice.
* Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
* V červenci do košile rozdělej se, a v prosinci po uši oděj se!
* Červenec, srpen a září muka, ale potom bude mouka.
* Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
* Svatá Markyta hodila srp do žita.
* Na Markétu-li prší, ořechy ze stromů srší.
* Ženci na pole, včely z pole.
* O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
* Na proroka Daniele nalije též do mandele.
* V ten den rádo poprchává, poněvadž Maří Magdaléna Pána svého
oplakává.
* Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů páří.
* Svatá Anna - chladna zrána.
* O svaté Anně sedlák si žita zažne.

ČE

Nejprodávanější tituly za měsíc červen

PE

N

Hřímá-li v srpnu, lze očekávat osmého dne opět bouřku.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Vavřinec - první podzimec.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všechno slunce vysuší.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
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v prodejně Zdeněk Němec - SONG Kojetín
☛ CD, kazety

☛ Knihy

1. R. Müller/M Horáček

1. Frýbová: Otcem i matkou proti své

2. Těžkej pokondr - Vypusťte krakena
3. Damiens - Svět zázraků
4. Iron Maiden - Brave New World
5. Bon Jovi - Crush
6. Lucie - Vše nejlepší (88-99)

vůli
2. Saudek: Svobodný, ženatý,
rozvedený, vdovec
3. Urban: Pivrncovo sérum srandy
4. Durrell: ZOO v kufru
5. Vašáryová: Diskrétní průvodce

7. Wanastowi vjecy - Hračky

6. Morrell: Osudný portrét

8. Britney Spears - OOPS! ... I DID

7. Smithová: Místo zvané domov

IT AGAIN

8. Květa Fialová o sobě

9. Jozef Ráž - Jožo

9. Mc Bain: Sněhurka

10. Karel Plíhal - Kluziště

10. Různí: České pohádky
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