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ŠKOLA ZAČÍNÁ!!!
Prázdniny utekly jako voda a opět
je tu počátek září. Začátek tohoto měsíce je spjat s počátkem školního
roku. I když třeba už nemáte děti ve
škole, většina z nás si vzpomene na
to,když jsme do školy chodili nebo
školu navštěvovaly naše děti. V rodinách, kde jsou děti školou povinné,
určitě začátek září prožívají intenzivně, nejintenzivněji však v rodinách
prvňáčků. Jaké to tam bude? Jaká
bude paní učitelka (vyjímečně a to
bohužel, pan učitel)?
Budu mít kamarády? Většinou se
děti do školy těší, větší obavy mívají
někteří rodiče. Během prvních týdnů
zjistí, že obavy byly zbytečné. Dítě si
na školní práci rychle zvykne a případné problémy pomůže vyřešit paní

učitelka. Vyplatí se věnovat se dítěti
zejména v prvém ročníku, naučit ho
pravidelnosti, samostatnosti a povinnosti připravovat se do školy. Když
se často zamýšlím nad naším školstvím, snažím se hledat pozitiva. Škola se stává součástí moderního života, máme moder ní pomůcky, pracujeme s počítači. S dětmi prožijete
mnoho pěkných chvil. Moderní doba
však přináší i mnohé výchovné problémy, které musíme řešit. Když si
studenti podávají přihlášky na vysoké školy, je jich poměrně hodně, kteří jdou učitelství studovat. Malé procento však nastupuje do praxe. Proč
asi? Z učitelského povolání se stalo
zejména na základních školách povolání žen. Mužský element na školách

chybí. V žebříčku povolání, kterých
si veřejnost cení, je sice učitel na vysoké příčce, ale v žebříčku platového
ohodnocení je jako vysokoškolsky
vzdělaný člověk zcela na chvostě. Je
to krásné povolání, radost z úspěchů
žáků je vždy velká. Každoročně, když
odchází žáci z 9. ročníků, objeví se
zejména u třídních učitelů slzy. Většina z nás bere žáky takřka jako „své
děti“. Na konci školního roku se rozcházíme na prázdniny, těšíme se na
zasloužené volno, ale vždycky vím, že
až se na konci srpna sejdeme, už se
na „svá děcka“ těšíme. Tak ať se nám
ten školní 2000/2001 podaří !
Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy
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Z jednání městské rady
Městská rada projednala dne 8. srpna 2000, na svém 30.zasedání, mimo jiné tyto body:
- vzala na vědomí hodnotící zprávu společnosti Technis Kojetín
k 30.6.2000 a v souvislosti s předloženým materiálem uložila jednateli společnosti Technis a starostovi města vést jednání s ředitelem
Cukrovaru Kojetín a.s. o odprodeji budovy, včetně zařízení jídelny s
kuchyní, do majetku společnosti Technis Kojetín
- vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů města za 1.pololetí 2000, stejně
jako rozbory hospodaření základních škol, domu dětí a kulturního
střediska
- rovněž vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek města k 30.6.2000
a o způsobu jejich vymáhání
- schválila výši zápisného do zájmových kroužků MěDDM Kojetín pro
školní rok 2000/2001 a roční plán práce tohoto zařízení na nový
školní rok
- vzala na vědomí zprávu o stavu požární ochrany ve městě
- vzala na vědomí vyhodnocení provozu čističky odpadních vod a kanalizace v Kojetíně za rok 1999 z hlediska ekonomiky provozu a návrh
VaK Přerov a.s. na projednání celkové ztráty z provozu za období
1993-1999
- souhlasila se zveřejněním prodeje pozemků p.č. 1776, stavební plo-

Starosta města Kojetína si Vás dovoluje
pozvat na řádné zasedání městského
zastupitelstva, které se koná
v úterý dne 5. září 2000 od 15.00 hodin
v sále Sokolovny v Kojetíně.

cha ,o výměře 321m2 a p.č. 4234/8, zahrada, o výměře 495m2
v k.ú. Kojetín
- souhlasila se zveřejněním pronájmu částí pozemku p.č. 204, ostatní
plocha, o výměře 102 m2 a 97 m2 za účelem pěstování zeleniny
- schválila uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Kojetín a Lihovarem
Kojetín a.s. na pronájem nebytových prostor objektu „Pálenice“v Přerovské ulici
- schválila pronájem obecního bytu č. 2 ul. Sv.Čecha č.p.1204, bytu
č. 8 Příční ulice č.p. 9 a dvojí výměnu obecních bytů v domě J.Peštuky
č.p. 1321 a Nádražní č.p. 907
- schválila firmu Montáže engineering s r.o.Přerov za dodavatele stavby
- opravy balkonů Dudíkova 1247, které jsou již druhý rok v havarijním stavu
- odvolala paní Janu Svozilovou z funkce členky Komise školství a kultury na vlastní žádost a vyslovila jí za dosavadní práci v komisi poděkování
- odvolala slečnu Kateřinu Kusákovou z funkce členky Komise pro bytové otázky z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti na území ČR
- uložila starostovi zintenzivnit jednání ve věci plynofikace místních částí
Kovalovice a Popůvky
- schválila proplacení provedených víceprací na investiční akci - nadstavba panelového domu J.Peštuky 1320,1321 ve výši 450 tis. Kč
firmě Železniční stavitelství Brno
- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500,—Kč na horolezeckou expedici do Walliských Alp kojetínským horolezcům
- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,— Kč na zakoupení rehabilitačního kočárku pro postižené dítě z Kojetína
- vzala na vědomí rezignaci Ing. Vladimíry Kondrusevové na místo vedoucí odboru majetku a investic města ke dni 3.8.2000 a pověřila funkcí
vedoucí odboru s účinností od 9.8.2000 paní Lenku Kořínkovou.
Jiřina Páleníková

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Městský úřad Kojetín vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví
/zástup za mateřskou dovolenou/
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1.10.2000
Platové zařazení: dle katalogu prací

Kvalifikační předpoklady:
- středoškolské vzdělání se zaměřením na sociálně právní (správní) oblast
- řidičský průkaz skupiny B
- dobrá znalost práce na PC
- komunikační schopnosti
- schopnost dalšího vzdělávání
Přihlášky spolu s životopisem a kopií dokladů o vzdělání
zasílejte na adresu : Jiřina Páleníková, Městský úřad
Kojetín, Masarykovo nám.20, do 5.9.2000
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Co nového v Kojetíně?
Rozvoj města
O rozvoji města a městských investicích v Kojetíně jsme si zašli popovídat
se starostou města Ing.
Mojmírem Hauptem.
Pane starosto, při sestavování a projednávání rozpočtu města Kojetína na
rok 2000 jste museli vypustit řadu naplánovaných investičních akcí vzhledem
k nedořešeným vztahům se
státním rozpočtem v letech
1995-6. Jaká je situace
nyní?
V závěru roku 1999, v období, kdy byl připraven návrh rozpočtu na rok 2000, provedlo
Finanční ředitelství Ostrava
kontrolu zaměřenou na způsob
nakládání s finančními prostředky, které byly poskytnuty ze
státního rozpočtu města Kojetína po požáru radnice v roce
1995 a 1996. Jednalo se o účelovou dotaci na opravu radnice
ve výši 3 mil. Kč a návratnou
finanční výpomoc 5 mil. Kč.
Kontrolou bylo zjištěno, že návratná finanční výpomoc nebyla do státního rozpočtu vrácena ani ve stanovených náhradních termínech, to bylo do
15.5.1998, a protože nebylo ze
strany ministerstva financí vyhověno žádostem o přeměnění
této „půjčky“ na nenávratnou,
byla tak část kvalifikována jako
porušení finanční kázně. Podle
názoru členů kontrolní skupiny
došlo dále ke špatnému zaúčtování části účelové dotace, což
byl další prohřešek. Výsledkem
kontroly byl závěr, podle kterého nám Finanční úřad v Přerově předal platební výměry na
vrácení finančních prostředků
a zaplacení penále v celkové
výši 13,2 mil. Kč. Toto rozhodnutí a další postup města jsme
projednali v městské radě
a městském zastupitelstvu v lednu letošního roku. Následovala
řada opatření a jednání, mimo
jiné i silná redukce investic,
s cílem co nejvíce zmírnit dopad uvedených rozhodnutí na
hospodaření města.
Díky dobré spolupráci a účinné pomoci kojetínských poslanců a senátora p. Kavana jsme

po několika jednáních na ministerstvu financí dosáhli velmi
dobrého výsledku.
Můžete upřesnit, jak znělo konečné rozhodnutí ministerstva financí?
Závěry komise, která posuzovala naši žádost o prominutí penále a vrácení části účelové dotace obsažené v rozhodnutí ministerstva financí, jsme projednali na městské radě 8. srpna
a na městském zastupitelstvu
budeme závěry projednávat
5. září, ale myslím, že neprozradím žádné tajemství - konečným výrokem nám bylo prominuto z částky 13,2 mil. Kč 7
mil. Kč a 6,2 mil. Kč jsme vrátili postupně v průběhu tohoto
roku do státního rozpočtu. Bylo
to 5 milionů návratné finanční
výpomoci a 1,2 milionů penále.
To ale znamená, že z toku
finančních prostředků mizelo městu přes 6 mil Kč,
co to ve svém důsledku znamená pro současné investice a rozvoj města?
Máte pravdu a téměř denně
konzultujeme s vedoucí finančního odboru stav finančních
prostředků na účtech a jejich
použití. Výrazně nám pomáhá
okresní úřad - ovšem pouze tím,
že nám velmi operativně zasílá
finanční prostředky na úhradu
sociálních dávek apod.
Bohužel finanční situaci ztížila i reakce a postoj bankovních
domů - např., Českomoravská
záruční a hypoteční banka nám
uvolnila čerpání první části úvěru na výstavbu nových bytů až
po uzavření celého případu a to
znamenalo další odčerpání finančních prostředků z běžných
účtů. Pro investice a opravy
většího charakteru to znamenalo opravdu útlum. Uvedu jeden
snad nejožehavější příklad oprava vozovky a chodníků
ve Sladovní ulici - ta měla být
provedena již v termínu pololetí, bohužel naši spoluobčané to
musí ještě „pár dnů“ vydržet.
Podobně to dopadlo i s druhou
etapou oprav v Okresním
domě, dokončením rekonstrukce veřejného osvětlení, apod.
V současné době ale jakési oživení v oblasti oprav
můžeme sledovat, co se do

konce roku dá očekávat?
Přes všechny uvedené problémy se nám řada věcí podařila.
Já se o nich musím zmínit, protože např. 14 bytů v novém
domě s pečovatelskou službou
(ulice 6. května), který byl seniorům z Kojetína a okolí předán
do užívání v červenci, dalších
deset bytů - půdních vestaveb
v ulici J.Peštuky a Sv. Čecha,
které jsou těsně před předáním,
to zrovna není zanedbatelné.
Za ohromný úspěch považuji
to, že jsme byli iniciátory při získávání finančních prostředků
a při zahájení realizace největší
investiční akce - přestavby gymnázia v Kojetíně a I. etapy budování sportovního areálu na
přilehlém pozemku. Navíc se
nám podařilo získat mimořádné účelové dotace z ministerstva
financí a OkÚ Přerov ve výši
1,4 mil. Kč, ze které bude provedena generální oprava celé
střechy na budově polikliniky,
která je ve vlastnictví města,
kompletní oprava střechy na
školní jídelně, dokončení oprav
oken a sociálních zařízení
ve školní jídelně. Byly provedeny opravy sociálních zařízení
a podlah v mateřské škole, pokračují opravy dalších ordinací
na poliklinice a do počátku zimy
musí být provedena již zmíněná oprava vozovky a chodníků
ve Sladovní ulici i za cenu čerpání úvěru, který byl rovněž blokován až do vyřešení vztahu ke
státnímu rozpočtu. V těchto
dnech v souladu s koncepcí
oprav a údržby bytového fondu
zahájíme opravu všech balkonů
na panelovém domě v Dudíkově ulici, i na tuto opravu se nám
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podařilo získat účelovou dotaci
300 tis. Kč.
Pane starosto, a co dál,
připravujete něco zajímavého v oblasti investic pro občany Kojetína na příští rok?
Samozřejmě již nyní probíhá
příprava projektů několika velmi zajímavých investic.
Máme připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení na rekonstrukci rehabilitace na poliklinice. Na tuto investici chceme získat výraznou
dotaci z Pilotního programu investičního rozvoje Hané.
Máme rovněž projekt k územnímu řízení na vybudování 40
garáží v budově bývalé Sladovny, což určitě přispěje ke spokojenosti majitelů osobních automobilů na sídlišti „Sever“, reálné je rovněž získání státní
dotace na plynofikaci místních
částí Kovalovice a Popůvky.
Před dokončením je projektová dokumentace na generální
opravu ústředního vytápění na
poliklinice a připravujeme další
opravy domů a bytů ve vlastnictví města. Počítáme rovněž se
zahájením celkové rekonstrukce Okresního domu. Tuto budovu považujeme za jednu
z dominant náměstí v Kojetíně,
která si náležitou péči zaslouží.
Myslím, že i přes všechny již
zmíněné problémy, investice
a opravy většího rozsahu budou
pokračovat, samozřejmě podle
toho, na co všechno bude rozpočet města stačit.
Pane starosto, děkuji za
rozhovor.
Otázky: H. Svačinová

Přístavba budovy bývalé ISŠ, do které se přestěhuje kojetínské gymnázium
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Rozhovor s Ing. Stanislavem Hanákem

Areál firmy Hanák nábytek
je dnes dominantou místní
části Popůvky. O rozhovor do
zářijového čísla Kojetínského
zpravodaje jsme požádali pana
Ing. Stanislava Hanáka, majitele této firmy.
Pane Hanák, můžete nám
říci, proč jste těžiště své výro-

by vybudovali právě zde?
V roce 1991 jsme začali s výrobou nábytku, navazovali jsme tak
na rodinnou tradici, původně však
těžiště naší výroby mělo být v Kroměříži a zde v Popůvkách jen skladovací a technické zázemí. Všechno ale dopadlo úplně jinak, protože v Kroměříži nemělo město zpracován územní generel, proto jsme
své názory přehodnotili a aktivity
přesunuli do Popůvek. I v budoucnu počítáme s výrobou jen zde.
Kolik lidí v současnosti zaměstnáváte?
Kolem stovky, z toho asi 30
z Kroměříže a okolí, tyto pracovníky převážíme na pracoviště linkou ČSAD a platíme jim jízdné. Z
Kojetína a okolí je zbytek asi 70
pracovníků. Z původního zchátralého kravína, kde jsme začínali,
jsme převzali 15 pracovníků, které jsme přeškolili a zapracovali.

V současné době je náš kolektiv
stabilizovaný a pokud budeme počty zaměstnanců zvyšovat, počítáme s lidmi z Kojetína a okolí.
Z vlastní prohlídky Vaší firmy mohu posoudit, že pracovní podmínky Vašich zaměstnanců jsou velmi dobré a Vaše
firma připomíná spíše moderní továrnu, než dřevovýrobu.
Do technologie investujeme značné finanční prostředky, většina našich zařízení pochází z Itálie a jejich kvalita přispívá nejen k pracovnímu prostředí, tak
jak ho vidíte, ale zároveň i k životnímu prostředí v Popůvkách. Klimatizační zařízení a odlučovače nevypouští do ovzduší ani
zrnko prachu.
Pane Hanák, Vaše firma vyrostla ve starém kravíně, jaké
vlastně byly začátky?
Začínali jsme ve staré dílně po
mém otci. Ta byla zcela bez zařízení, bez strojů a chyběly i elektrické zásuvky. Lidově řečeno, začínali jsme od piky a postupně vybudovali takovou firmu, jaká zde
dnes stojí.
Řada podnikatelů si stěžuje
na podmínky, které jim náš
stát vytváří. Jaký názor na to
máte Vy?
Podmínky pro podnikání máme
všichni stejné, stejná je i startovací
čára. Myslím, že záleží hlavně na
tom, jak se kdo snaží a chce se
obětovat vlastní firmě.My jsme veškeré finance vždy vynakládali pro
rozvoj firmy, protože, kdo zamešká technický rozvoj a neinvestuje

do něj, nemůže obstát v konkurenci. Důležité je i osobní nasazení, já
jsem neměl deset let dovolenou
a veškerý svůj čas věnuji firmě a
jejímu rozvoji.
Je o Vás známo, že jste spíše exportní firmou, než dodavatelem pro tuzemsko.
To není tak docela pravda, 60%
naší výroby končí na českém trhu,
který nechceme opustit. 40% výroby exportujeme, především do
Ruska, na Ukrajinu, do Litvy, Německa a také do Libanonu. Našim
krédem je mít značku, která bude
známá i na západě a nebude se stydět za své výrobky. Přitom všem je
samozřejmostí zajištění výplat a jistot pro naše zaměstnance.
Jak se Vám daří obchody
s ruskými partnery, je to solidní vztah?
Rusko je solidní partner a firmy,
na které jsme tam navázáni, jsou
mnohdy serioznější než čeští partneři. Jen pro zajímavost uvádím,
že naše kuchyně zde prodává studio „České kuchyně“ a s ním žádné platební problémy nemáme
a jsou pro nás zcela důvěryhodnými partnery.
Jsou Vaše kuchyňské linky
určeny jen pro bohatší vrstvy
lidí, tak jak se o tom někdy
hovoří?
Určitě ne, naše výrobky máme
rozděleny do tří skupin, můžeme
říci cenových. Ta nejnižší cenová
třída - Economic line je určena pro
běžné spotřebitele a její sortiment
neustále rozšiřujeme.
Nedávno jste zprovoznili novou halu. Co přinesla pro Vaši
výrobu?
Jedná se o novou expediční
a montážní halu, včetně manipu-
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lační plochy a zázemí pro řidiče kamionů, kteří odvážejí naše výrobky. Tato hala přispěla k odlehčení
dosavadních výrobních a expedičních prostor.
Jaké plány má Vaše firma do
budoucna?
Chceme nadále zůstat mezi špičkou v našem oboru, kterým je výroba kuchyňských linek. Zatím nehodláme charakter naší výroby
měnit, i když můžeme vyrábět i jiný
druh nábytku. Připravujeme postupné rozšiřování pracovních
míst, jehož první etapa právě probíhá a od 1.11.2000 se staneme
akciovou společností.
Pane Hanák, jste určitě jedním z nejúspěšnějších podnikatelů nejen v našem regionu.
Litujete něčeho za posledních
deset let, případně dělal byste některé věci jinak?
Kdybych na to měl věk, absolvoval bych těch deset let klidně
znovu. Dnes, kdy se mi blíží důchodový věk, už bych si na to netroufal. Víte, zní to třeba zprofanovaně, ale pro mě je nejlepší odměnou i odpočinkem pocit z vykonané práce a z kvalitního výrobku. Myslím, že se nám podařilo
vytvořit dobrý kolektiv mladých lidí,
kteří se dostávají na vysokou úroveň, a to je pro mě velká odměna.
Pokud bych teď skončil, mám pocit, že tito lidé jsou schopni pokračovat dál. Mým jediným a velkým
koníčkem je houbaření a tomu se
mohu věnovat jen pár dnů v roce.
Takže bych na něho měl i víc času.
Pane Hanák, děkuji Vám za
rozhovor a přeji Vám i Vaší firmě další úspěšný rozvoj.
Otázky a fotografie: Ing. Jiří Šírek
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Ohlédnutí za kojetínskými hody 2000

Jízda králů

Průvod Hanáků dorazil před radnici, aby požádal starostu o předání
hodového práva.

Hodové právo je předáno, starosta města si připíjí se zástupci Hanáků
slivovicí.

Kapelník troubecké dechovky Fanynka dostává výplatu ferulí.

K největším zážitkům nedělního odpoledne patřilo vystoupení skupiny
„Těžkej Pokondr“.

V areálu sokolské zahrady se sešlo v sobotu večer přes 300 lidí, aby si
zatancovali a zazpívali s kojetínskou kapelou MOPR.

PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ V KOJETÍNĚ
LIHOVAR KOJETÍN a.s. OZNAMUJE, ŽE PÁLENICE KOJETÍN ZAHAJUJE OD 13.ZÁŘÍ 2000
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK K PĚSTITELSKÉMU PÁLENÍ.
Přihlášky se budou brát na pálenici v Kojetíně ve dnech:
středa: 15.00 - 18.00 hodin, sobota: 10.00 - 12.00 hodin
Bližší informace získáte na pálenici v uvedené dny, případně u p. Poupery na tel.č. 0641/ 76 17 96
-5-
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná
Tovačov

Z. Dopitová - starostka města Tovačov
V utěšené krajině s rozšafnými
obyvateli se rozkládá mnoho měst,
městeček a osad s bohatými dějinami, tvořenými desítkami lidských
generací. Jedním z nich je
i Tovačov, město, které má dávnou historii. Pravěké nálezy zjištěné při těžbě štěrku či náhodně vykopané v okolí naznačují existenci
lidského osídlení z dob bez písemných pramenů. Mezi tyto nálezy
patří pohřebiště lidu popelnicových
polí nebo nález kostrového pohřbu
ženy, uložené na zádech, s přiloženou nádobkou zhotovenou na
hrnčířském kruhu.
Oblast mezi dnešními městy Kojetínem, Přerovem a Olomoucí byla
kdysi značně nepřístupná. Řeky
Morava a Bečva vytvářely v okolí
Tovačova složitou vodní soustavu,
meandry se měnily v bažiny, vlhké
lesy a louky. Tyto nepříznivé podmínky však zároveň zvyšovaly bezpečnost těch, kteří se zde nakonec
usadili. Jméno Tovačov se poprvé
objevuje na listině z roku 1232.
Po staletí byl život v Tovačově
ovlivňován a určován významnými

panskými rody, kterým patřil i se
svým okolím. Postupně se tak střídali Lucemburkové, Cimburkové,
Pernštejnové a Salmové. Město utrpělo hodně škod zejména v období
třicetileté války i za válek Marie Terezie. Za prusko - rakouské války
se stalo město místem řady vojenských bojů. Místa bojů dodnes připomíná řada pomníků, z nich nejznámější je pomník rakouským vojínům padlých v bitvě u Tovačova.
Průmysl se do Tovačova dostal
na přelomu 19. a 20. století především díky stavbě cukrovaru a otevření železniční trati Kojetín - Tovačov. Rozvoj průmyslu silně poškodila II. světová válka, kdy došlo
ke značným ztrátám na životě, především mezi židovskými obyvateli.
V současné době žije v Tovačově 2 650 obyvatel, město řídí patnáctičlenné městské zastupitelstvo
(6 nezávislých, 3 čl. ČSSD, 3 čl.
KSČM, 2 čl. KDU-ČSL, 1 čl.
ODS). Na území města působí podniky Prefa IPS, a.s. (bývalé Dopravní stavby), Štěrkovny a pískovny,
TOPOS, a.s., v zemědělství působí soukromá rolnická společnost
Agro Tovačov.
V zájmových organizacích se
sdružují hasiči, rybáři, myslivci, včelaři a drobní chovatelé. Činný je
i spolek A.F. Tovačovský a svou
činnost rozvíjí hanácký taneční soubor „Haťe“. Ve sportu je aktivní TJ
Sokol s oddíly kopané, jachtingu,
stolního tenisu, turistiky, sportu pro
všechny, tenisu, badmintonu a běžeckým oddílem. Aktivní je i klub
dráhového golfu. Jeho členka Šárka Macháčková získala na letošním
juniorském mistrovství Evropy druhé místo a byla členkou bronzové-

ho družstva dívek ČR .
V roce 1998 byl otevřen
areál domava důchodců, ve
kterém je ubytováno 162 obyvatel a o jeho provoz se stará
70 zaměstnanců.
Zajímavostí Tovačova jsou
také jeho rybníky o celkové
ploše přes 150 hektarů a rozsáhlá štěrkopískoviště, která se
nadále rozšiřují a mají dnes
rozlohu přes 400 hektarů.
Jsou domovem řady vzácných
druhů živočichů a rostlin. Tradiční jsou také výlovy Hradeckého rybníka, který je bohatým produkčním rybníkem.
Rybník Kolečko se staletými
porosty dubů je připravován
k vyhlášení za přírodní památku. Ve dřevě těchto prastarých

Spanilá věž tovačovského zámku

Náměstí se sochou Sv. Václava
stromů žije mnoho vzácných druhů hmyzu a ptáků a je na ně vázána řada druhů hub.
Tovačov je dnes městem, kde se
snoubí moderní současnost s bo-

Letecký pohled na Tovačov

hatou historií a to vše doplňují přírodní krásy rybníků, luk a lužních
lesů.
Z podkladů MěÚ Tovačov zpracoval
Ing. J. Šírek

Východ slunce nad Hradeckým rybníkem

-6-
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Z dějin fary kojetínské a farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
Kojetínská fara je velmi starého
původu, i když nebudeme věřit
zprávě, podle níž byla založena již
roku 1059 od olomouckého údělného knížete Otty. Zprávy o ní jsou
až z konce XIV.století.
Roku 1399 byl zdejší farář Jan
spolu s některými dalšími kněžími
a laiky dán do klatby, protože se
přidal na stranu markraběte Prokopa, který poškozoval statky olomoucké kapituly.Po něm byl v Kojetíně farářem Petr, který založil
v Olomouci na dómu nadaci za
spásu své duše.
Původní kojetínský kostel stával
pravděpodobně na dnešním náměstí. Po roce 1278 byl inkastelován a sloužil v neklidných dobách
obyvatelům města jako útočiště.
Nový kostel byl vystavěn při cestě
Kroměříž - Olomouc, v místech
dnešního kostela.
Za válek husitských zůstal Kojetín věrný církvi katolické a zdejší
farář Mikuláš Dědický uschoval
kostelní poklad u olomoucké kapituly, čímž ho zachránil, neboť
kostel i celé město byly válkami
značně poškozeny. Po válkách kapitula vrátila uschované věci a městský úřad 14.března 1439 vystavil
kvitanci, že obdržel řádně uschované klenoty.
Později se v Kojetíně ujal
utraquismus, který v 16. století přešel v luterství. Roku 1522 zemřel
zdejší farář Jiří „Cojetinus“, po kterém zde byl Pavel Timon, Tomáš
Dubinus a Pavel Germanus. Svůj
sbor zde měla také jednota bratrská, jejíž modlitebna stávala vedle
mlýna, čelem obrácená k vodě.
V Mlýnské ulici bývalo nejvíce českých bratří. Podle panského urbáře z roku 1566 bratří ze sboru platí
3 groše a ze sadu 2 groše.
Ze správců sboru jednoty bratrské známe Jana Nožíře, který zemřel v roce 1556, v roce 1558

zemřel v Prostějově správce kojetínského sboru Jan Kovář a v roce
1559 zemřel v Uherském Brodě
bratr Jiřík Starý, bývalý správce kojetínského sboru.
V 16. století došlo
v Kojetíně
ke katolické
refor maci.
Olomoucký
biskup Vilém Prusinovský koncem roku
1567 ( tím
se opravuje
údaj Peřinkův, který
zná jednání
až v roce
1569), začal
jednat s panem Haugvicem jako
kolátorem
kojetínské
fary, avšak
ten jej odkázal na vlastního zástavního pána Vratislava z Pernštejna.
Biskup se tedy 2. ledna 1568 obrátil na pana z Pernštejna a navrhoval mu, aby na kojetínskou faru
dosadil katolického kněze ( „by tak
potroše mohly zase takové fary
docházeti catholickým a poslušným
řádným kněžím“) a sděloval mu, že
pan Haugvic je s tímto návrhem srozuměn, dá - li k němu on souhlas
a nemají - li Kojetínští nějaká práva
k podací na tu faru. Žádal, aby se to
zjistilo a pan z Pernštejna aby mu
brzy sdělil své rozhodnutí, aby se
mohl zavčas postarat o opatření kněží, kteří budou k sv. Jiří bez fary.
Odpověď pana z Pernštejna neznáme a nevíme také byl - li tento
biskupův plán proveden .Zdá se, že

nikoliv. Biskup však od svého
úmyslu neustoupil a o sv. Jiří 1569
nabídl panu Haugvicovi za kojetínského faráře dosavadního faráře ve
Vyšehoří u Mírova Stanislava
z Olkuše,
zvaného Pakalius. ( V
pátek po
Narození
Panny Marie 1568
přimlouval
se za něho
biskup u
Jetřicha
Podstatského z Prusinovic na Jevíčku, aby
mu vyplatil
15 zl., které
mu odkázal
jeho bratr
Václav Podstatský a 10
zl., které je
mu povinen
za službu do
sv. Jiří.
Když se
však o zamyšlené změně dověděli
Kojetínští, nastala ve městě bouře
odporu a pan Haugvic i navržený
farář Stanislav začali váhat. Pan
Haugvic se obrátil na biskupa, který právě byl v Polsku s poselstvím
císaře a vyložil mu potíže, které by
s dosazením katolického kněze do
Kojetína vznikly jemu i novému
faráři. Biskup jej však napomínal,
aby nedbal odporu měšťanů a ani
se nebál, že mu to snad nekatoličtí
šlechtici budou mít za zlé. („Psaní
vaše, kteréž nám ze strany kojetínských poddaných vašich o přijetí faráře na faru jich kněze Stanislava činíte, jest nám dodáno.
I poněvadž vy na ten čas jakožto
pán jich collatorem té fary a ne oni

sami sobě jste, jinej rady vám v tom
dáti nemuožeme, než abyste jich
dotčeného kněze Stanislava přece
při sv. Jiří, poněvadž ste se na něj
a my jej na tu faru ubezpečili, podali. Jakž pak psaním naším, aby
se v tom proti vám poslušně zachoval, poroučíme. A zdá se nám,
poněvadž jiní druhých religií toho
práva na farách svých užíti chtí, že
také vám v tom nic nebudú moci
za zlé míti. V Lublíně v outerý velikonoční Létha Páně 1569“).A knězi Stanislavovi téhož dne nařizoval,
aby se jen o sv. Jiří na kojetínskou
faru nastěhoval a nebál se nějakých
protivenství a nebezpečí. Ubezpečoval ho svou pomocí a ochranou
pana Haugvice. („Vyrozuměli jsme,
že by z některých příčin na faře kojetínské, na kterouž jsme my tobě
ukázali, bejti se zbraňovali. I poněvadž pan Václav Haugvic na to
ubezpečil a tebe jakožto té fary collator již dávno přijmúc, tam podal,
poroučíme ti, že se na tu faru přece při času sv. Jiřího vstěhuješ
a proti podaným jeho se pokojně
chovati budeš. Dáloliť by se potomně od koho kolivěk jaké ublížení,
budeš moci k collatoru té fary a potomně i k nám k ochraně utéci
a my tebe, pokud náležité bude,
v ničem neopustíme.Datum v Lublině v outerý velikonoční Letha
Páně 1569“).
Stanislav tedy do Kojetína nastoupil, na růžích však ustláno neměl, zvláště od doby, kdy se kojetínského statku opět ujal Vratislav
z Pernštejna a panství spravoval Jan
Pivec z Klimštejna a z Hradčan,
hejtman tovačovský. Sám nekatolík, činil katolickým farářům v Němčicích a v Kojetíně stále potíže.
PhDr. František Řezáč
(pokračování příště)

ROMSKÁ POUŤ
Arcidiecezní charita Olomouc pořádá v sobotu dne 16.září 2000 Romskou pouť na Svatý Kopeček.
Program:
10.15 hod - sraz poutníků na prostranství před bazilikou
11.00 hod - slavnostní mše svatá s romskými zpěvy a lektory
13 - 17.00 hodin - kulturní program v ambitech baziliky,
koncert romských skupin, občerstvení, zábava pro děti
Z Kojetína bude pro účastníky pouti vypraven autobus, proto zájemci sledujte plakátky,
na kterých bude upřesněno místo přistavení autobusu i odjezd.
-7-
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Informace z MŠ v Kojetíně
VÝZVA RODIČŮM !
Prosíme rodiče, kteří obdrželi rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ od 4.9.2000 a jsou rozhodnuti o pozdějším nástupu
než je uvedeno, aby tuto změnu nástupu svého dítěte přišli upřesnit na ředitelství Mateřské školy, ul. Hanusíkova 10,
a to ve dnech od 4. - 7.9. 2000 v dopoledních hodinách, nebo se spojili telefonicky ( 0641/761836) s ředitelkou školy.
MŠ nabízí bohatý nadstandartní program, pobyty dětí v přírodě, herní programy pro všechny zájmové skupiny.Učitelky
se snaží, aby se děti cítily ve škole šťastné a veselé a odnášely si příjemné pocity, které jsou nejlepším základem pro
- KTjejich výchovu.

Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
Spolupráce s OPPP v Přerově
Všestranný harmonický rozvoj
každého žáka je cílem naší školy
i nás všech. Proto se snažíme pomáhat nejen žákům s diagnostikovanými poruchami učení a chování, ale i těm, u kterých porucha nalezena nebyla a přesto mají ve škole problémy, ať už vzdělávací nebo
výchovné. V tomto nám v letošním

školním roce ještě více než vloni
pomáhá OPPP v Přerově.
PhDr. Ulrichová jezdí k nám na
školu 1x měsíčně a pomáhá řešit
složité situace nejen žákům, ale
i učitelům a rodičům.
PhDr. Marečková vedla relaxační
cvičení pro žáky s LMD z 1.stupně
a pro žáky 7.ročníků uspořádala

besedu na téma „Stress ve škole
a boj proti němu“.
Mgr. Sylvie Houšťavová vedla na
1.stupni cyklus přednášek „Zdravý životní styl“ a „Preventivní program“ ( 3. a 4.ročníky) a „Program
podpory vztahů ve třídě“ ( 5.roč.).
Peer aktivistky - studentky Gymnázia Kojetín připravily pro žáky

MěDDM Kojetín informuje

6.tříd bloky „Peer program“.
Spolupráce s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou je
velmi dobrá a doufáme, že ve školním roce 2000/2001 se nám podaří minimálně loňské akce pro
žáky zopakovat.
Mgr.Miluše Štefanová
ZŠ, ul. Sv.Čecha Kojetín

Prázdninové čtvrtky kojetínské farnosti

Nabídka zájmových kroužků Městského domu dětí a mládeže
Kojetín pro školní rok 2000/2001:
Název zájmového kroužku
Výše zápisného na školní rok
Keramický
500,—
Divadelní
250,—
Klub správných holek
250,—
Taneční
250,—
Aerobic
250,—
Gymnastika
250,—
Košíková
250,—
Odbíjená - dívky
250,—
Míčové hry
250,—
Stolní tenis
250,—
Rybáři
250,—
„Veverčata“ / turisticko-přírodovědný/
250,—
Výpočetní technika
500,—
Plastikoví modeláři
500,—
Kalanetika
300,—
Fotografický
300,—
Jazykové kroužky pro děti a mládež
500,—
Klub mladých
200,—
Pěvecký soubor
250,—
„Šikula“ /rukodělné a výtvarné zaměření/
250,—
Bližší informace o kroužcích získáte na adrese Městského domu, dětí
a mládeže Kojetín, Masarykovo nám.52

Již druhým rokem proběhly během prázdnin akce „na zahnání nudy“. Každý
čtvrtek se scházelo několik nadšenců, aby v době od 14 do 17 hodin zabavili
děti, které chtějí čas prožít užitečně. Odpoledne se konala v Nadačním domě
v Kroměřížské ulici - s výjimkou prvního čtvrtku, kdy se uskutečnil výlet na Velehrad a do zámku v Buchlovicích.
Jaký byl tedy program? Po již zmiňovaném výletu na Velehrad následovalo
první „Odpoledne plné her“, kdy děti prověřily svou obratnost a rychlost v soutěžích jako přetahování lanem, prolézání pneumatikou, sbírání lístků s čísly
a podobné na protáhnutí těla. Další čtvrtek byla připravena šipkovaná po Kojetíně, při které děti nejen plnily různé úkoly, ale dozvěděly se i něco z historie
města. Po dalším Odpoledni plném her následovala Balónková slavnost, kdy ve
všech disciplínách byly použity nafukovací balónky. Těch bylo potřeba předem
nafouknout asi dvě stě, aby mohly být později dětmi v jednotlivých soutěžích
zničeny. Na závěr dalšího Odpoledne plného her jsme pozvali děti, které se
nebojí, aby strávily noc v Nadačním domě. Byli jsme velmi mile překvapeni,
neboť se v pátek večer dostavilo dvacet dětí se spacáky.
Sedmý prázdninový čtvrtek proběhl letní karneval na téma Vodníci a čarodějnice, vítány ale byly i jiné masky. Místo fotbalu, kterým naše odpoledne vždy končívají, jsme kvůli vysokým teplotám zařadili hry s vodou. Osmý
čtvrtek - Odpoledne plné her - byl věnován atletice, ovšem v upravené podobě. Klasické disciplíny jako hod koulí, běh přes překážky, skok do dálky,
hod oštěpem a jiné se tak staly velkou zábavou pro všechny. Kamínkovým
čtvrtkem, který proběhl 31. srpna, jsme se rozloučili s prázdninami. Děti
nasbíraly v okolí Kojetína kamínky, ze kterých pak sestavily obrázek. Potom jsme si všichni slíbili, že „za rok opět“.
Akce byla zveřejňována plakáty ve vývěsce u kostela, avšak hlavní část návštěvníků tvořily děti, které se účastnily i minulý rok. Průměrná účast se pohybovala kolem dvaceti pěti dětí, jejich počet byl však samozřejmě závislý na počasí při velkých vedrech daly mnozí přednost koupališti, stejně tak na přelomu prázdnin byla účast ovlivněna vrcholem dovolených.
Díky věřícím a návštěvníkům kostela, kteří průběžně přispívali na naše akce
do kasičky v kostele, nepotřebovaly děti nosit žádné peníze, přesto se opékaly
špekáčky, rozdávala se zmrzlina, na závěr dne byly děti odměněny bonbóny
a vždy byl k dispozici dostatek nápojů na osvěžení.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s uskutečněním těchto odpolední a také
všem, kteří se na jejich organizaci podíleli. Nechceme zapomenout na „Nadační
fond Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové“,
který vlastní objekt v Kroměřížské ulici, protože bez tohoto objektu by se tyto
čtvrtky nemohly konat. I když přes rok pořádáme různé akce - karneval, dětský
den, Mikulášská nadílka a jiné - tato je z nich nejnáročnější, ale zároveň nejúspěšnější.
za organizační prázdninovou skupinu zpracoval Jiří Gračka
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Osm desetiletí pod junáckou vlajkou a historie skautingu v Kojetíně

Třebaže již od roku 1990 se
v našem městě rozvíjí skautské hnutí, málokdo ví, že toto
je již jeho třetí znovuobnovení. Počátky skautingu u nás
sahají téměř na počátek tohoto století a v Kojetíně do let
po první světové válce.
Jak to všechno začalo?
Počátky českého či přesněji československého skautingu jsou neodmyslitelně spojeny s postavou
Antonína Benjamína Svojsíka.
Zřejmě by k nám nakonec skauting pronikl i bez jeho přičinění, ale
asi později a v podstatně jiné podobě. Právě osobnost Svojsíka
vtiskla našemu skautingu jeho charakteristické české rysy a přispěla
k tomu, že toto hnutí se stalo v krátké době součástí české kultury.
Antonín Benjamín Svojsík, profesor na žižkovské reálce, se seznámil se skautingem v roce 1911.
V témže roce již zakládá první oddíl. Zároveň je ve styku s řadou známých osobností tehdejší české společnosti. Z nejznámějších lze jmenovat např. budoucího československého prezidenta T.G. Masaryka, malíře M. Alše, či spisovatele
A. Jiráska a K. V. Raise.
Svojsík původně chtěl, aby se
skautská činnost stala součástí výchovy sokolské mládeže. Tehdejší
vedení Sokola však jeho návrhy
odmítlo a tak se Svojsík vydává
svou vlastní cestou. Kromě samotné práce se skautskými oddíly vyvíjí i rozsáhlou propagátorskou činnost. Pořádá řadu přednášek
o novém hnutí a v roce 1913 organizuje na Císařském ostrově první veřejný skautský tábor. Nedůvěra české obce k jeho hnutí rychle
mizí a zájemců o členství ve skautských oddílech přibývá. Hledal se
i název pro novou organizaci. Svojsík totiž sice převzal do své koncepce některé prvky z anglického
skautingu a amerického woodcraftu, ale zároveň se snažil původní

myšlenky přizpůsobit
našim českým poměrům. Nakonec dne 15.
června 1914 zakládá v
pražském Obecním
domě nový spolek „Junák - český skaut“.
Přestože se český
skauting začal formovat již za Rakouska Uherska a jeho zakladatel Svojsík coby státní zaměstnanec musel počínat i s persekucemi, získávalo jeho hnutí stále více
příznivců. A ani těžké roky první světové války již nedokázaly činnost nového hnutí zastavit. Je sice pravda,
že jen některé oddíly vydržely pracovat až do roku 1918, nicméně po
28. říjnu 1918 jsou junáci již plně
schopni dát se do služeb právě vzniklé Československé republiky.
O založení prvního oddílu skautů
v Kojetíně v roce 1920 a posléze
celého střediska se dochovaly jen
vzpomínky pamětníků, protože
v únoru 1948 byla klubovna na Masarykově náměstí ( dnes obchod Textil vedle Jednoty) násilně otevřena
a všechno bylo zabaveno, včetně
veškerých písemných materiálů, písemných pokynů i knížek, tedy celý
archív. O těchto událostech se zmiňuje br. Jožka Bíbr při skautské výstavě v roce 1991, kde vystavoval
také historické kroniky, časopisy
a jiné dokumenty skautského hnutí
z Kojetína. Nejstarším žijícím pamětníkem kojetínského skautingu je br.
Ladislav Pospíšil - dlouholetý učitel,
který začal skautovat v roce 1935.
Zároveň s tím, jak se skauting rozrůstal, sílily v něm odstředivé tendence a proto Svojsík se svými přáteli
stojí u zrodu „Svazu junáků a skautů
republiky Československé“, který
sdružuje všechny tehdejší skautské
organizace.
Přichází rok 1933 a s ním se
v sousedním Německu dostává
k moci fašismus. Svojsík i jeho skauti dávají od počátku najevo nesouhlas s hitlerovskými praktikami
a apeluje na to, aby se u nás zavedla
branná výchova mládeže.
Valný sjezd skautského svazu
v roce 1938 se již nese plně v duchu obav z ohrožení naší republiky
hitlerovským Německem a Svojsík
zde přísahá jménem svým i jménem
všech členů svazu věrnost naší ohrožené republice.
Dne 17.9.1938 však Antonín

Benjamín Svojsík umírá. Před svou
smrtí prohlašuje: „Skauting vylučuje
totalitu, totalita vylučuje skauting!“
Skauti byli připraveni zapojit se do
obrany republiky a mnichovská zrada na ně těžce zapůsobila. Ale i když
majetek oddílů v pohraničí okamžitě zabrala Hitlerjugend, junáci se
s novým stavem věci nesmířili.
Vzhledem k důrazu na vlastenectví, neohroženost, fyzickou i morální připravenost je zřejmé, že práce skautských oddílů bude v rozporu se zájmy Německa. Přesto se
snažili až do poslední chvíle udržet
skautskou organizaci . Avšak přes
veškerou jejich snahu gestapo
v roce 1940 drasticky rozehnalo
skautské letní tábory a na podzim
téhož roku podepisuje K.H.Frank
Výnos o zrušení Junáka. O rok
později je zakázáno i vydávání časopisu „Mladý hlasatel“, kde pracoval také Jaroslav Foglar. Mnozí
junáci a hlavně dospělí pracovníci
se zapojili do odboje proti nacistům ať již doma, či v řadách zahraničních vojenských jednotek. Někteří byli zatčeni a stovky junáků
se konce války nedožilo.
Od války až k současnosti
Již v září 1945 jsou junáci začleněni pod Svaz české mládeže.
Popularita skautingu stoupá
a v únoru 1946 se schází první pováleční skautský sněm, kde je vytvořena jednotná organizace „Československý Junák“. I když sepětí
Junáka se SČM snad z počátku nepůsobilo ve vlastní činnosti oddílu
větší potíže, na přelomu let 1947
- 48 se situace začala měnit.Junák
se svou apolitičností a samostatností stál v cestě snahám levicových ideologů, kteří usilovali o jednotnou výchovu mládeže, založenou pouze na jejich vlastních představách. Po únoru 1948 se tyto
rozpory stávají ještě výraznějšími.
Již v dubnu téhož roku schválila
celostátní konference SČM přeměnu Junáka na pouhou dětskou organizaci, ale přesto stále nešlo
o definitivní likvidaci Junáka. Oficiální zrušení Junáka proběhlo až
1. ledna 1951, kdy ÚV SČM oznámilo, že úkoly této organizace plně
převzal Pionýr. Mnoho oddílů do
Pionýra odmítlo přejít, někteří
skauti se uchýlili do jiných zájmových organizací a část členů přešla, již podruhé v historii tohoto
hnutí do ilegality.
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K uvolnění došlo až v šedesátých
letech, kdy se mimo jiné ukázalo,
že nová socialistická výchova nepřináší takové výsledky, jaké se od
ní očekávaly. Dne 29. března 1969
je činnost Junáka slavnostně obnovena a znovu ožívají naděje lidí,
kteří skautským ideálům zasvětili
celý svůj život. Časy se však změnily - Junák tentokrát musí začít
prakticky jako za časů Svojsíka,
tedy z ničeho, neboť dvacetiletá
přestávka je přece jenom znát. Přesto se však slibně rozvíjí, a to až do
té doby, než se opět změní politická situace. V roce 1970 je Junák
znovu přinucen přerušit svoji činnost.
A potom je tady rok 1989.
Český skauting prožívá své již třetí
obrození. Pod junáckou vlajku přechází řada pionýrských oddílů,
z nichž ostatně některé se snažili
i dříve pracovat podle skautských
zásad. Vracejí se i mnozí bývalí činovníci a opět se křísí k životu Svojsíkovy představy o práci s mládeží.
Také v Kojetíně se hned počátkem roku 1990 obnovuje činnost
střediska skautské organizace Junák a s ním i činnost 3. chlapeckého oddílu. Příchodem dalších
zájemců se již v říjnu rozrůstá
o oddíl mladších děvčat (Světlušek)
a v roce 1992 o oddíl mladších
chlapců (Vlčat).
Jak se žilo v oddílech, co se dál
dělo a co změnilo, se můžete dozvědět ve dnech 23. - 24. září
2000 kdy bude umožněn veřejný
přístup do kluboven spojený s výstavou historických i současných
materiálů, kronik atd. (sobota 9,00
- 14,00 hod. ; neděle 9,00 - 16,00
hod.) na kterou jste všichni srdečně zváni. Pokud někdo z občanů
Kojetína, či jejich známých má
nějaké informace, nebo dokumenty o minulosti skautu v Kojetíně
a byl by ochoten je donést ukázat
k doplnění našich informací, budeme nesmírně rádi a jste srdečně
vítáni střediskovým vedoucím br.
Luďkem Ondruškem (Polní 1299,
6.poschodí) nebo jeho zástupcem
br. Antonínem Výtiskou (Křenovská 664) či dalšími vedoucími oddílů. Děkujeme předem.
Luděk Ondrušek
vedoucí střediska 708.03 Kojetín
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30. výročí JASu!
Jmenuji se Jiří Lučan a jsem
kojetínským rodákem. To
samo o sobě ještě nic neznamená, takových tu je...! Jsem
však také dlouholetým zpěvákem pěveckého sboru JAS
a současným dirigentem a vedoucím JASu II.
Kdo, nebo co JAS vlastně
je?
Všechno to začalo někdy
v roce 63, kdy se při konferencích a mládežnických akcích tehdejší Bratrské Jednoty Baptistů, začala scházet
skupina zpěváků a hudebníků.
Samovolně tak vznikl sboreček, později pěvecký sbor, který si v roce 1970 dal název
JAS. Prvním dirigentem se stal
tehdy mladý, začínající kazatel Ing. Miloš Šolc, který se
sborem pracoval až do roku
81, kdy se nuceně odstěhoval
i s celou rodinou do Kanady.
JAS měl v té době už 130 členů, vybraných zpěváků, křesťanů z celého Československa!!!
S druhým vedoucím, profesionálním dirigentem olomoucké filharmonie, Liborem

Mathauserem nastala nová éra
JASu. Sbor díky rekvalifikaci
podstatně zeštíhlel až na počet
okolo 70 zpěváků. Výrazně
díky tomu šla nahoru zejména
kvalita písní i zpěvu. Koncem
80-tých let se JAS dostal poprvé i do zahraničí, do tehdejší NDR. Tam se také poprvé
setkal se skupinou Continental Singers z USA, kteří tam
také „náhodou“ zrovna koncertovali. Po něžné revoluci JAS
vyjel konečně i na západ. Turné po Skandinávii v roce 91
a účast na festivalu duchovní
hudby v Coventry, spojená
s koncertním turné po Velké
Británii, se staly vyvrcholením
práce JASu, který právě v roce
92, jako důsledek rozdělení státu, skončil svou činnost.
Ne však nadlouho! Necelý
rok poté, na podzim roku 93
vznikly dva nové národní sbory - slovenský JAS a český JAS
II. Oba sbory tak pokračují
v oné dávné, krásné tradici,
která nese jméno JAS.
Proč vám to všechno říkám?
Právě tady v Kojetíně, bývalém geometrickém středu Čes-

koslovenska, se totiž uskuteční velká událost, neboli 30- té
výročí tohoto JASu! Zkrátka
setkání všech zpěváků, hudebníků i jejich fandů, kteří kdy za
oněch 30 let JASem prošli
a okusili, co to znamená být jasákem. Budou tady i oba první
dirigenti, zadirigují si ty „své“
písně z dob, kdy právě oni tvořili historii tohoto sboru. A protože JAS opravdu není jen historie, budou tady v Kojetíně
i oba jeho nástupci, tedy JAS
i JAS II. (který ovšem už tady
v Kojetíně znáte). Na závěr

slavnostního galakoncertu pak
vystoupí všichni zpěváci současně (asi 200 zpěváků) a zazpívají dvě společné závěrečné
písně. Bude to určitě zážitek
pro všechny (ostatně celý večer bude natáčet televizní štáb)
a proto vás srdečně zvu!
Cože? Že jsem na něco zapomněl?
Aha, ještě kdy a kde: V sobotu 23. září v 19 hodin v kojetínské sokolovně!
Těším se na vás spolu s pořadateli - JASem II. a MěKS
v Kojetíně.
Jiří Lučan

Na pomoc našemu srdci
Supermodelka Cindy Crawfordová, která svým uměním získala
kolem čtyřiceti milionů, byla dotázána reportérem, jak to udělala, že tak brzy po porodu svého
dítěte získala zpět původní postavu. Odpověděla : „Recept je jednoduchý - jóga a jógging! Když se
člověk chce dostat do formy, není
nic lepšího než meditace a běh.
Sama sobě jsem dala tři měsíce na
to, abych se dopracovala k původním proporcím a váze“.
Herečka Uršula Kluková má
velký dar nakazit svým inspirujícím úsměvem své diváky. „Probouzím se s úsměvem,“ říká o své
metodě vstávání, kterou v kojetínských jógových kurzech praktikujeme již dlouhá léta. Zdroj svého životního optimismu nám zmíněná herečka prozrazuje několika slovy :“Několik let cvičím jógu.
Každý den věnuji hodinu sestavě
pěti cviků a zřejmě proto mě nebolí záda. Bohužel přicházejí
i období, kdy ranní relaxační ri-

tuál nezvládám, a moje tělo mi to
pak důrazně připomene. Každý
rok jezdím na týden do Strážného na kurzy jógy. Letos bych tam
chtěla zůstat čtrnáct dní, protože
je to úžasné“. To je pro nás krásné svědectví z května tohoto
roku. Je také potřebné. Ukazuje
nám jednu z cest, jak svůj život
usměrnit správným směrem. Jak
dojít niterné vyrovnanosti a umět
přijmout rány současného života
s nadhledem.
Známý zpěvák Jiří Korn tvrdí, že
žijeme v bezohledném světě. Ilustraci k této neradostné skutečnosti nám ve své pravidelné ranní poznámce v rozhlase 16.8.podal publicista Ivan Hoffman :
Neznámí výrostci vhodili do jízdní dráhy pražského metra slepého člověka se slovy : „A máš to“.
Dnešní člověk se musí každodenně vyrovnávat s celou řadou nepříjemností : stále hrozící nezaměstnanost, krádeže, finanční nejistota, živelné pohromy atd. zba-

vují ho psychické rovnováhy
a působí zhoubně na naši nervovou soustavu. Není tedy divu, že
přibývá u nás cévních a srdečních
nemocí. Je třeba něco dělat.
„Zkus to s jógou,“ radí unavené
přítelkyni zkušená jogistka. Dostává zamítavou odpověď: „Neumím stát na hlavě“. Jenže jóga
není stání na hlavě ani žádné akrobatické cvičení. Výstižnou definici jógy podal expert na evropskou jógu André van L ysebeth:“Jóga by se měla definovat
jako metoda úplného probuzení
lidské osobnosti. Jóga patří celému lidstvu. Není ani hinduistická,
ani ateistická, ani židovská, ani
křesťanská, ale díky ní bude muslim lepším muslimem, křesťan
lepším křesťanem, ateista bude
lidštější a díky ní každý pochopí
druhého a zároveň si ponechá své
názory a přesvědčení“.Jóga nás
tedy uvádí do psychosomatické
rovnováhy. Absolventi jógových
kurzů si dovedou poradit v růz-

ných nepříjemných situacích.
Mám-li náladu „pod psa“ zkusím
ji napravit jógovým dýcháním.
Jsem-li ve stresové situaci, která
může končit infarktem, zkusím
osvěžující sestavu antistresovou
nebo „pozdrav slunci“, nebo „pozdrav zemi“. Nemocím srdce předcházím zklidňujícími meditacemi,
dechovými praktikami, akupresurou či nádherným cvikem „zpěv
srdce“.
Řada cviků na pomoc našemu
srdci bude zařazena do programu
podzimního cyklu jógových kurzů, které budou zahájeny v úterý
3.10. 2000 v 16.00 a 18.00 hodin v Sokolovně Kojetín. Přihlásit se můžete na Městském kulturním středisku v Kojetíně, tel.
č. 0641/762046.
Heslo, které si chceme připomínat ráno i večer a praktikovat denně zní :“ Začni den láskou, naplň
den láskou, ukonči den láskou!“
Všichni opravdoví zájemci jsou
srdečně vítáni.
- DOMA-
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Zprávy ze sportu
Pohár okresní soutěže tenisových družstev popáté do Kojetína
Kojetínští tenisté dosáhli dalšího
výrazného úspěchu v okresním
měřítku. Družstvo Sokol Kojetín A
ve složení A. Šírek, R. Gamba, L.
Ptáček a B. Malý zvítězilo v desetičlenné skupině A okresní soutěže,
když jen jedenkrát prohrálo s Pro-

senicemi v zápase, kdy již bylo rozhodnuto o vítězi.
Hlavní podíl na tomto úspěchu
mají hráči A. Šírek a R. Gamba,
kteří většinu zápasů odehráli ve
dvojici a ležela na nich tíha obou
dvouher i čtyřhry. Cennou okresní

Dvojice A. Šírek a R. Gamba při čtyřhře v zápase proti Prosenicím.

Část družstva B po těžkém zápase proti družstvu Tondach Hranice. Proti
vítězi B skupiny předvedli statečný výkon, i když podlehli 1:2.

trofej obhájili tito hráči po loňském
prvenství a stěhuje se do Kojetína
celkově po páté, po vítězstvích
v letech 1993, 1994, 1996
a 1999.
Družstvo B v těžké a vyrovnané

B skupině okresní soutěže sehrálo
vyrovnané zápasy se všemi účastníky a v sestavě J. Šírek, S. Skřipec, Z. Němec a V. Orság ostudu
neudělalo, i když celkově skončilo
až ve druhé polovině tabulky.
J. Šírek

23.ročník turnaje „Střední Moravy“ v odbíjené mužů
Dne 19.8.2000 se konal za
krásného slunečného počasí
v rámci Kojetínských hodů
23.ročník turnaje „Střední Moravy“ v odbíjené mužů, kterého se zúčastnilo 15 družstev
z České a Slovenské republiky..
Hrálo se ve dvou skupinách
podle výkonnosti družstev.
V I.skupině zvítězilo družstvo
GALENA Opava - I.NL, na
2.místě skončilo družstvo CALIFORNIA Šternberk - NL a na
3.místě VK Staré Město - I.NL.
Ve II.skupině zvítězilo družstvo
VK Napajedla - KP, na 2.místě
skončilo družstvo Sokol Troubky - KP a na 3.místě Sokol Štěpánov - KP.
Domácí družstva -TJ Sokol Ko-

jetín B skončilo ve II. skupině
na 4.místě a TJ Sokol Kojetín
A na 5.místě.
Turnajová komise vyhodnotila
také nejlepší hráče turnaje
a to: Michala Provazníka - Galena Opava a Pavla Dufka - VK
Napajedla.
Zároveň s vyhlášením vítězů turnaje byly předány předsedou
STK Vladimírem Tabarou diplomy PŘEBORNÍKŮ OKRESU
V ODBÍJENÉ PRO ROK 2000
družstvu žen a družstvu mužů TJ
Sokol Kojetín.
Poděkování patří všem organizátorům a rozhodčím, kteří se
zasloužili o zdárný průběh turnaje, stejně jako sponzorům za
ceny pro vítěze.
- IE -

Stavební bytové družstvo Kojetín
ul. Nová 1402, tel.: 0641/ 76 18 05
NABÍZÍ
- k okamžitému pronájmu nebytové prostory vhodné k podnikání ( kanceláře 47 m2)
- ke krátkodobému pronájmu nebytové prostory vhodné ke schůzové činnosti, prodeji zboží apod.
Bližší informace v kanceláři SBD na výše uvedené adrese.
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Společenská kronika

V měsíci červenci 2000 se dožili
významného životního jubilea:
Macíková Marie, Starobová Veronika, Vašina Alois, Ševečková Anna,
Ravingerová Hedviga, Horáková Bedřiška, Rajnochová Ludmila,
Holíková Božena, Panáková Vlasta, Podivínská Helena, Ševečková
Jarmila, Tomečková Marie.

V měsíci červnu a červenci 2000 nás opustili:
V měsíci srpnu 2000 se dožili
významného životního jubilea:

Petrovská Renata, Plánka Miroslav
Bajtek Rudolf, Hromada Karel, Kořenková Anděla,
Králíková Marie, Křivák Milan, Kutálková Eliška

Kyselák Adolf, Pelánová Ludmila, Svoboda Alois, Kopřiva Jaromír,
Ligurský František, Valachová Marie, Fusek František, Hedvíček Vojtěch, Ryndová Dáša, Vyskočilová Eliška, Zonková Marie.

Čest jejich památce!

Vítání občánků
Vážení čtenáři,
v souladu se zněním zákona č. 101/2000
o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, nemůžeme již nadále zveřejňovat
bližší informace o jubilantech.
Děkujeme za pochopení.

Dne 15. července 2000 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetína tyto děti:
Markéta Zaoralová, Nikola Spáčilová, Lukáš Piska, Helena Uherková, Lucie Lakosilová, Tomáš Brněnský, Markéta Dočkalová
Dne 26. srpna 2000 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetína tyto děti:
Hana Trávníčková, Tomáš Stav, Jakub Tabara, Petr Machů

Blahopřejeme

Redakční rada Kojetínského zpravodaje
Komise pro občanské záležitosti městské rady

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
V KOJETÍNĚ PŘIPRAVUJE:

Nejprodávanější tituly
za měsíc červenec a srpen
v prodejně Zdeněk Němec - SONG Kojetín

- 28.října 2000 zájezd na muzikál JOHANKA Z ARKU - Divadlo Ta
Fantastika Praha
Cena zájezdu (vstupenka + doprava): 750,- Kč
- zájezd na nejkrásnější ruskou pohádku v provedení na ledě MRAZÍK
Cena zájezdu (vstupenka + doprava): 350,- Kč
- leden 2001 - zájezd na muzikálové zpracování legendárního Dumasova románu MONTE CRISTO - Kongresové centrum Praha.
V hlavních rolích : Daniel Hůlka, Leona Machálková, Iveta Bartošová, Jiří Korn, Karel Černoch.
Cena zájezdu : (doprava + vstupenka): 650,- Kč

☛ CD, kazety

☛ Knihy

1. Těžkej pokondr - Vypusťte krakena

1. Fiall: Kasandra I.,II.

3. Filan: Tamtam

3. Natalia Oreiro

4. Librex: Jede, jede mašinka

4. Jozef Ráž - Jožo

5. Ikar: Domov na zahradě

5. Daniel Landa: Smrtihlav

6. Woodiwisová: Leopard a orchidej

6. Bon Jovi - Crush
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: 15.září 2000
Bližší informace: Městské kulturní středisko, nám.Republiky
752 01 Kojetín, tel.č. 0641/ 76 20 46

2. Forsyth: Mistr klamu

2. Jaromír Nohavica : Moje smutné srdce

7. Britney Spersová - OOPS! ... I
DID IT AGAIN

7. Collinsová: Kudlanky

8. Damiens - Svět zázraků

9. MUDr.Plzák: Jak dál ...?

9. Wanastowi vjecy - Hračky

10. Wiemer: Kapří horečka

8. Větvičkovi: Rychlá kuchařka

10. Tublatanka: Pravda vítězí- Best of

Kojetínský zpravodaj. Vydává MěKS Kojetín. Adresa redakce: MěKS Kojetín, nám. Republiky 1033, PSČ 752 01. Telefon 0641/762046. Odpovědný
redaktor: Mgr. Miroslava Ernstová. Redakční rada: Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Ing. Jiří Šírek. Vychází měsíčně, cena 6,- Kč.
Číslo 9. Povoleno OKÚ Přerov pod č. j. RK 1829/1916/99. Grafická úprava a sazba KATOS Studio Přerov. Tisk KATOS Kojetín. Uzávěrka tohoto
čísla: 20. 8. 2000. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.

- 12 -

