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Zamyšlení ke Dni Země
Vážení čtenáři,

22. duben si připomínají nejen ekologičtí aktivisté
a „zelení“ celého světa, ale čím dál více i ostatní lidé,
kterým osud jejich domova - planety Země není lhos-
tejný. Lidé, kteří chodí možná s více otevřenýma oči-
ma a vidí věci v širších souvislostech. Žijeme totiž sku-
tečně na zázračném bodu v nekonečném vesmíru,
žijeme ale také „lidé i brouci v době, kdy všechno
může znamenat cokoli“, řečeno slovy klasika.

Za posledních pár desetiletí došlo na naší planetě
k neuvěřitelné kumulaci všemožných zbraní, včetně
jaderných. S možností jejich využití často koketují
režimy i jednotlivci, o jejichž zodpovědnosti a lid-
skosti si nelze dělat žádné iluze. Díky energetické
náročnosti veškeré lidské činnosti dochází k rabová-
ní přírodních zdrojů, likvidaci celých krajin a oblastí.
Nemusíme chodit daleko, stačí jen pohled do sever-
ních Čech nebo na Ostravsko. V různých zprávách
se takřka denně dozvídáme o tzv. ekologických ha-
váriích a možná, že už se nad tím v množství dalších
negativních zpráv ani nepozastavujeme.

V žádném případě nechci způsobovat touto úva-
hou poplach a přivádět chmury do veselé jarní nála-
dy. Jedná se mi spíš o malé zamyšlení nad tím,
v jakém stavu se naše zázračná modrá planeta na-
chází a co s tím, jako její obyvatelé, můžeme dělat.
Možná se Vám zdá, že by tyto úvahy měly zaznívat

jinde než v časopise vycházejícím pro občany šesti
a půl tisícového Kojetína a měli by je slyšet i jiní lidé.
Ano, ale i naše město leží na této planetě a i ono
má své přírodní prostředí, i v něm žijí lidé a brouci,
i zde je krajina - ona rovinatá, úrodná, záplavová
oblast údolní nivy řeky Moravy a Hané. I tady lidé
svým mravenčím dílem přispívají v kladném i zápor-
ném smyslu k tomu, jak jejich planeta vypadá a vy-
padat bude.

I v našem městě se na jedné straně investují ne-
malé prostředky do životního prostředí, jmenujme
např. rekultivovanou skládku u Popůvek, výsadbu
zeleně, nové odpadkové koše apod. Investují se také
do úklidu černých skládek, jejichž objem ležící na
různých místech kolem Kojetína by zabral takřka
deset velkých kontejnerů. A to máme v našem měs-
tě přes 20% občanů, kteří neplatí za svoz odpadu,
protože údajně žádný neprodukují. Že by to bylo
právě oněch deset kontejnerů?

Na podzim roku 1999 se započalo s výsadbou
dřevin na náměstí Dr. Beneše a na Tržním náměstí.
Po třech měsících někdo u jednoho ze stromků ulo-
mil celou korunu. Proč? Možná z rozmaru, nenávis-
ti, nebo možná proto, že za ony 2000 Kč město
vysadí nový. Nové odpadkové koše, umístěné v prů-
běhu loňského roku na mnoha ulicích a náměstích
vydržely o něco déle. Vypadají lépe než ty předcho-

zí, snadno se udržují a pomáhají čistotě města. V
průběhu jedné březnové noci někomu vadily nato-
lik, že je zapálil a zůstala z nich jen hromádka se-
škvařeného plastu. Proč? Možná proto, že je to vskut-
ku hrdinský čin, hodný chrabrého člověka na po-
čátku 21. století, navíc když ony 3000 Kč, které
stály ani nemusí zaplatit. On si toho totiž nikdo ne-
všiml a nic neviděl.

Naštěstí ale máme v našem městě i jiné lidi. Svědčí
o tom akce, která proběhla za účasti kojetínských
vodních skautů a jejich kolegů z Chropyně. Skupi-
na těchto mladých lidí dokázala za jediný víkend
uklidit od černých skládek Chropyňský les u silnice
do Přerova, kde nasbírali tři vrchovaté kontejnery
nejrůznějšího odpadu. Věřím tomu, že tito lidé ne-
budou již nikdy ke svému životnímu prostředí lhos-
tejní a že mohou být svým přístupem vzorem pro
řadu starších.

Chtěl bych proto tuto možná neoptimistickou úva-
hu zakončit poděkováním naší mladé generaci, v
jejíž části vidím největší naději pro budoucnost. Ne-
jen našeho města, ale i Země. Vzpomeňme si proto
22. dubna nejen na ty velké ekologické problémy
naší planety, ale zkusme něco dobrého udělat pro
své nejbližší životní prostředí. A bude úplně nejlep-
ší, když to bude nejen na Den Země.

     Ing. J. Šírek
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Z jednání městské rady

Městská rada projednala na svém 24.zasedání kona-
ném dne 14.3.2000 , mimo jiné, tyto body:
- schválila pronájmy obecních bytů:

ulice Padlých hrdinů č.p. 974  byt č. 1 -  p.Petře Mirvaldové,
ulice Padlých hrdinů č.p. 932  byt č. 6 - p. Romanu Hlaváčovi,
ulice Sv.Čecha č.p. 1204  byt č. 6 - p.Martině Šóšové,
náměstí Dr.E.Beneše č.p. 3 -DPS -  byt č. 15 - p. Vlastě Kyse-
lákové,
náměstí  Dr.E.Beneše č.p. 3- DPS -  byt č. 24 - p. Marii Ka-
mencové
a uložila komisi pro bytové otázky přepracovat Zásady pro při-
dělování obecních bytů v termínu do května 2000,

- vzala na vědomí  zprávu o činnosti Městského kulturního stře-
diska v Kojetíně  za rok 1999 a současně schválila  záměr za-
koupení nového zvukového zařízení pro sál MěKS a odbavova-

cího zařízení pro vysílání Infostudia,
- nesouhlasila s poskytnutím příspěvku na školní autodopravu dětí

do Speciální mateřské školy v Přerově pro školní rok 1999/2000,
- schválila záměr využití pozemku p.č. 1946 v Družstevní ulici na

vybudování garáží a uložila odboru majetku a investic města za-
bezpečit zpracování investičního záměru výstavby garáží,

- doporučila za člena Komise pro sociálně-právní ochranu dětí,
zřízenou přednostou Okresního úřadu v Přerově, Mgr. Evu Pě-
chovou,

- schválila záměr vybudování Sběrného dvora komunálního od-
padu ve městě a uložila jednateli spol. Technis s.r.o., zajistit
pro tento záměr zpracování projektové dokumentace,

-  schválila zahájení realizace komplexního informačního systé-
mu města Kojetín v roce 2000 prostřednictvím firmy Video
Comp Centrum.

Z jednání městského zastupitelstva

Městské zastupitelstvo v Kojetíně se na svém 11.zasedání
dne 28.3.2000 zabývalo těmito otázkami:
- schválilo vyúčtování hospodaření města Kojetína za rok 1999, včet-

ně auditu a bezúplatný  převod projektové dokumentace na přístav-
bu Gymnáziu Kojetín,

- vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek města k 31.12.1999
a o čerpání rozpočtového provizoria za období leden a únor letošního
roku, stejně jako zprávu o stavu přípravy a realizace investic města v
roce 2000,

- schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení a Povodňového
fondu rozvoje bydlení pro rok 2000 dvaceti žadatelům v celkové
výši 2.206.500,—Kč,

- vzalo na vědomí zprávu HIK o vyhodnocení inventarizace majetku
a závazků  města za rok 1999,

- schválilo plán oprav bytového fondu pro rok 2000, předložený správ-
cem bytového fondu spol. Technis s.r.o. Kojetín,

- schválilo prodej části pozemku p.č. 1467 manželům Krybusovým,
stavební plochy p.č. 61/2  manželům Minaříkovým, p.č. 277/6 a
277/7 /ve zjednodušené evidenci/ - paní Žofii Kyselé,

Městská policie informuje

- schválilo prodej bytu č. 945/2 v Kroměřížské ulici paní Jitce Mazůr-
kové. V případě jejího odstoupení od koupě schválilo i pořadí dal-
ších zájemců o tento byt,

- schválilo prodej bytu č.339/17 ve Sladovní ulici manželům Řezáčo-
vým, v případě, že po dobu 30 dnů ke zveřejnění nebudou podány
žádné námitky ,

- schválilo návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města ob-
čanským sdružením a neziskovým organizacím v celkové výši 442 tis.
Kč,

- projednalo návrh na zpracování 2.změny Územního plánu sídelního
útvaru Kojetín, která se týká změny trasy pro vedení vysokotlakého
plynovodu pro místní části Popůvky a Kovalovice a změn vyplývají-
cích ze schváleného Územního plánu vyššího územního celku Olo-
moucké sídelní aglomerace a uložilo odboru výstavby, životního pro-
středí a dopravy zabezpečit zpracování 2.změny územního plánu,

- schválilo přijetí daru od sponzorů Kovo Topič a.s. Kojetín a Hanác-
ké cukrovary a.s. Němčice n.H. v celkové výši 55 tis. Kč a jeho
použití na úhradu nákladů spojených s ukončením roku 1999.

J. Páleníková

V dopoledních hodinách
odcizili 3 mladíci ve věku 14,
16 a 18 let hliníkové plechy
ze střechy kina Haná. Rych-
lým zákrokem MP a PČR byli
mladíci i s plechy zajištěni
a usvědčeni. Případ bude mít
dohru u příslušného správní-
ho orgánu.

Blokovou pokutou a ozná-
mením správnímu orgánu ře-
šila MP 2 případy porušení
OZV  o čistotě města Kojetí-
na. V prvním případě se jed-
nalo o opakované venčení
psa na Masarykově náměstí
a ve druhém o naprosté ne-
pochopení OZV a o neocho-
tu majitele vodit psa na vo-
dítku. Přitom viděl, že jeho

pes štěkáním obtěžuje malé
dítě.

 V nočních hodinách za-
hlédli strážníci MP občana,
který soustředěně prohledá-
val chodník a okolní zeleň.
Po příjezdu hlídce sdělil, že
ztratil velký svazek klíčů. Za
pomocí reflektoru a haloge-
nové svítilny, byly klíče na-
lezeny nedaleko od prohle-
dávaného místa.

Poškozování veřejné zele-
ně parkujícími automobily
řešila MP v ulicích Čs. legií
a Kroměřížské. Rovněž ulo-
žila 2 blokové pokuty za par-
kování na chodníku v místě,
kde to není dopravní znač-
kou povoleno.    -AD-

Okresní úřad Přerov, referát
státní sociální podpory upozor-
ňuje občany, že po novelizaci
zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní podpoře se mění obdo-
bí, na které se přiznávají dávky
státní sociální podpory „ soci-
ální příplatek“ a „příspěvek na
bydlení“. Podle nové právní
úpravy se uvedené dávky při-
znávají na období od 1.7.
do 30.6. následujícího kalen-
dářního roku. Žádosti, které
byly podány na období
od 1.1.1999 do 31.3.2000 se
ze zákona prodlužují
do 30.6.2000. Pro období od
1.4.2000 se tedy žádosti o so-
ciální příplatek a příspěvek na

bydlení n e p o d á v a j í .
Pokud chtějí občané uplatnit

žádost na dávky „příspěvek na
vyrovnání zvýšení cen tepelné
energie“ nebo „příspěvek na
vyrovnání zvýšení cen nájemné-
ho“ na období od 1.4.2000 do
30.6.2000, mohou ji podat na
příslušném kontaktním místě
státní sociální podpory. Zde
jsou také k dispozici potřebné
tiskopisy.

Vzhledem k tomu, že na ob-
dobí od 1.4.2000 do
30.6.2000 je rozhodným obdo-
bím pro přiznání všech výše
uvedených dávek 4.čtvrtletí
1999, příjmy za 1.čtvrtletí
2000 se n e d o k l á d a j í.

      OkÚ Přerov

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY,
kteří pobírají dávky státní sociální podpory
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Vzorným příkladem mikroregionální spolupráce v oblasti životního prostředí
byl úklid černých skládek podél silnice Kojetín - Chropyně. Mladí skauti z
Kojetína pod vedením M. Smutka a jejich chropyňští kolegové, vedeni paní
Hrabálkovou, vysbírali podél cesty tři kontejnery odpadu. Město Kojetín
Vám, milí skauti, děkuje !

Dne 1.3. 2000 jsme si prošli vývěsky politických stran, působících na území našeho města. Na přiložených fotografiích máte možnost sami posoudit,
jak to s prezentací jejich názorů vůči občanům-voličům je.

Jak se prezentují politické strany v Kojetíně našim občanům ?

Tak dopadl odpadkový koš
u holičství na Masarykově nám.
v noci 18.3. 2000.

Zlomený strom na nám. Dr. Beneše.

ČSSD - vítěz posledních komunálních
voleb v našem městě nás na své vý-
věsce vyfotografované 1.3. 2000 zve
na mítink se svým předsedou Zema-
nem, který se konal 9.9. 1999. Věř-
me alespoň ráznému sloganu o na-
ději politiky ČSSD.

ODS - v pořadí druhá nejsilnější
politická strana zřejmě nechce, aby
se na výsledky voleb, konaných
v listopadu 1998, zapomnělo. Do-
sud totiž visí na jejich vývěsce, včet-
ně adres zastupitelů za ODS.

KSČM - tato politická strana má
svou vývěsku aktuální a snaží se i po
deseti letech od konce své vlády
agitovat. Tentokrát, snad pro sní-
žení věkového průměru svých příz-
nivců, nám předkládá Deklaraci
k mládeži.

KDU-ČSL - kojetínští lidovci svou
vývěsku, umístěnou vedle kostela,
často mění, snad by si mohli opra-
vit logo své strany na skříňce.

ČSNS - tato politická strana ne-
získala v posledních volbách žádný
mandát v zastupitelstvu města, mož-
ná i proto pronajala svou vývěsku
oddílu tenisu za symbolický popla-
tek 1,- Kč ročně.

MĚSTSKÁ ORGANIZACE KSČM KOJETÍN
VÁS ZVE

na tradiční předmájový večírek

KDY ?    v pátek dne 28.dubna 2000 v 19.30 hodin
KDE ?     Restaurace  „Na Moštárně“  Podvalí

HUDBA - TANEC - BOHATÝ VÝBĚR OBČERSTVENÍ - PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ

SRDEČNĚ  ZVOU  POŘADATELÉ

Blahopřejeme všem občanům, členům a sympatizujícím KSČM města Kojetína, místních částí  i měst
a obcí mikroregionu „Střední Haná“ u příležitosti „SVÁTKU PRÁCE - 1. máje roku 2000“

Pro úplnost uvádíme, že ODA ani Sdružení nezávislých kandidátů své vývěsky v Kojetíně nemají. Posuďte  tedy sami, jak si jednotlivé politické subjekty
představují prezentaci svých názorů. Doufejme, že se časem více projeví alespoň na stránkách našeho zpravodaje. Ing. J. Šírek
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Otázka:
Co Vás v Kojetíně za poslední rok nejvíce potěšilo a z čeho nemá-
te vůbec žádnou radost ?

1. Líbí se mi, že poslední dobou se v Kojetíně koná mnohem více kulturních
akcí než dříve (koncerty). Nemám radost z toho, že tu bohužel nebylo ještě
obnoveno kino a dále ze vzrůstající kriminality v Kojetíně.

studentka kvinty

Loni mě potěšilo, jak dobře a pružně fungovalo koupaliště. K radosti nepři-
spívá nepořádek po městě, systém svozu odpadu, „hromádky po psech“,
toulaví psi potulující se ulicemi a děsná je situace v dopravě (odklon náklad-
ní dopravy kolem centra je asi nutný, ale trasa kojetínskými parky a kolem
obou škol ?!). rodič studentky z kvinty

2. Protože nebydlím přímo v Kojetíně, nevnímám zřejmě zdejší prostředí tak,
jako místní. V posledním roce mě pár věcí přesto potěšilo. Mám na mysli hlavně
kulturní akce jako hodové oslavy, koncerty nebo přehlídka divadel (minimální
účast, obzvláště na koncertech, je podle mě ostudou). Líbí se mi taky nový vzhled
některých budov na náměstí. Určitě to zlepší celkový dojem. Myslím, že by neby-
lo špatné pokračovat. Vůbec jsem však nebyla spokojena s letošní zimní údržbou
chodníků a taky se mi nelíbí malby, které pokrývají některé budovy. Pro „spreje-
ry“ by zřejmě měla být vyhrazena určitá plocha, kde by mohli vytvářet svá dílka a
nikomu tak nevadili. Kamila Kolláriková (5. ročník)

3. Líbí se mi oslavy na náměstí (Silvestr, Hanácké oslavy, Zpívání pod stro-
mečkem ...), dostatek odpadkových košů, vánoční výzdoba, opravené bu-
dovy, osvětlení kostela v noci. Nelíbí se mi stále zavřené kino, v zimě zamrz-
lé a neposypané chodníky (některé), popsané zdi spreji (měla by se vybudo-
vat zeď, kde by se mohlo kreslit, aniž by se způsobila škoda), často nefunkč-
ní telefonní budky. M.K. (5. ročník, 15 let)

Líbí se mi osvětlení kostela, upravené vysázené náměstí, vánoční výzdoba.
Nelíbí se mi neopravené některé silnice, kostky u nádraží.

rodič studentky M.K.

4. Potěšilo mě, že se město Kojetín připojilo k akci „Vlajka pro Tibet“.
Vyjádřilo tím tak nesouhlas k neustálému porušování lidských práv v Tibetu,
zaviněné Čínskou lidovou republikou. Myslím si, že městu chybí více zeleně.
Také by mělo být zbudované dětské hřiště.

A.V., studentka vyššího gymnázia

V tomto čísle Kojetínského zpravodaje začínáme uveřejňovat názory občanů na
dění ve městě. Anketa  proběhla mezi studenty Gymnázia Kojetín 21.3. 2000.
Pro porovnání uvádíme i názor dříve narozených - jejich rodičů.

Mám radost z toho, že se v Kojetíně pomalu obnovuje kulturní vyžití pro
obyvatele. Nemám radost z toho, že někteří nedisciplinovaní jedinci zaklá-
dají skládky odpadu na místech, která k tomu nejsou určena. Někteří spalují
domovní odpad, takže kouř a zápach zamořuje ovzduší v ulicích. Také se
mil nelíbí, že zde převládají obchody s nekvalitním zbožím.

rodič studentky A.V.

5. Potěšilo : město se stará o zeleň, zavedení počítače v městské knihovně
pro dospělé, vystoupení skupiny Chinaski, nový typ odpadkových košů.
Nepotěšilo : odpadky na veřejném prostranství, potulující se psi, zrušení
jídelny městského úřadu.

O.T., studentka 1. ročníku vyššího gymnázia

Potěšilo : kulturní akce pořádané městským kulturním střediskem, péče města
o staré občany - výstavba DPS v ulici 6. května. Nepotěšilo : usměrnění
nákladní dopravy kolem obou ZŠ a gymnázia (uvažuje se o obchvatu Koje-
tína ?), malé kulturní a sportovní možnosti pro využití volného času mládeže
- nevyužití prostoru u školní jídelny. rodič studentky O.T.

6. Potěšilo : v Kojetíně přibylo  více odpadkových košů a košů na psí exkre-
menty. Nelíbilo : rozbité chodníky.

studentka 1. ročníku vyššího gymnázia

Potěšilo : více kulturních akcí. Nelíbilo : rozsypané odpadky kolem kontej-
nerů a přeplněné kontejnery. rodič studentky 1. ročníku

7. Jsem ráda, že se tu koná mnoho společenských a  kulturních akcí. A co
se mi nelíbí ? Nejsem ráda, že zde není kino. Myslím si, že spousta mládeže
by souhlasila se zavedením kina.

studentka 1. ročníku vyššího gymnázia

V poslední době se zlepšilo, dle mého mínění, kulturní dění v našem městě.
Naopak se pozastavila činnost na bázi životního prostředí. Zdá se mi, že se
málo vysazuje zeleň. Nevylepšují se veřejná prostranství, hlavně na sídliš-
tích. rodič studentky 1. ročníku

8. Nejvíc mě potěšily některé kulturní akce (koncert Chinaski), ale ve městě
postrádám stále více kino. A netěší mě vzrůstající kriminalita.

studentka kvinty

Potěšily mě některé kulturní akce (koncert Hudba z filmů a muzikálů, vá-
noční koncert Konzervatoře J.A. Vejvanovského, rytířské klání  skupiny
Haraldos). Netěší mě stále znečištěné chodníky od psích miláčků - chybí
koše na psí exkrementy. rodič studentky z kvinty

Jak jste se dostal k vedení této fir-
my, co Vás vedlo k nástupu do zodpo-
vědné funkce ředitele?

V září 1998 Město Kojetín vypsalo výbě-
rové řízení na obsazení funkce ředitele
TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., kterého jsem
se spolu s dalšími uchazeči zúčastnil. Přihlá-
sil jsem se proto, že jsem v minulosti praco-
val v podobné oblasti a tato práce mě zají-
má.

Po pohovorech před komisí, která byla
složena ze zástupců politických stran v Kojetíně, jsem byl navržen jako
vhodný kandidát pro výkon této funkce. Městským zastupitelstvem jsem
byl do funkce schválen s nástupem k 1.12.1998.

Na vysvětlenou chci uvést, že TECHNIS Kojetín, spol. s r.o. je práv-
nickou osobou, která byla jednorázově založena jediným zakladatelem
Městem Kojetín, na základě usnesení Městského zastupitelstva v Kojetí-
ně. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné
hromady vykonává Město Kojetín jako jediný společník prostřednictvím
Městského zastupitelstva v Kojetíně.

Jaké úkoly jste musel po nástupu do této funkce řešit?
Po nástupu do funkce bylo třeba:

Rozhovor tentokrát s ředitelem firmy TECHNIS Kojetín, spol s r.o.
* stabilizovat kolektiv, ve kterém pracuje 44 stálých pracovníků a dále

je tvořen z pracovníků, kteří jsou evidováni pracovním úřadem. Tyto
zaměstnance využíváme v jarních, letních a podzimních měsících na
zajištění veřejně prospěšných služeb ve městě,

* dále zvyšovat profesní úroveň -
likvidovat účetní ztrátu vytvoře-
nou od vzniku firmy, která byla
založena v roce 1996 a dále pro-
hloubit spolupráci s ostatními ob-
cemi v rámci regionu „Střední
Haná“,

* vytvářet dobré pracovní podmín-
ky, tzn. např. dokoupit počítače
a zavést počítačovou síť,

* zvyšovat odbornost formou ško-
lení jak pro THP, tak i pro pra-
covníky dělnických profesí,

* provést dokončení stavebních
úprav administrativní budovy,

* zabezpečit majetek se kterým fir-
ma TECHNIS Kojetín hospoda-
ří proti zcizení.

Pracovníci firmy Technis při zimní
údržbě dřevin.
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Jak se Vám dané úkoly daří realizovat a co plánujete do budoucnosti?
Z části se jednotlivé úkoly již podařilo realizovat. V letošním roce chceme
v nastoupeném trendu pokračovat.

Stabilizaci TECHNISU Kojetín dále vidím v rozšiřování stávajících čin-
ností, které již nestačí zabezpečit plynulý chod firmy, neboť např. poptáv-
ka po dopravě nebo využití výkopové techniky ve stavebnictví klesá.

V roce 1999 se nám podařilo :
* převzít do nájmu závodní kuchyni Cukrovaru a.s. Kojetín,
* zabezpečovali jsme nákladem 4.350.000 Kč uzavírku skládky komu-

nálních odpadů v Popůvkách,
* zaměřili se na zvýšení úrovně v oblasti veřejně prospěšných služeb

v odpadovém hospodářství, ve správě bytového fondu,
* dále jsme zajišťovali investice hrazené Městem Kojetín, jako např. opra-

va střechy, světlíku a bleskosvodů Masarykovo 8 v Kojetíně,
* oprava pohostinství v Koválovicích,
* rekonstrukce veřejného osvětlení,
* oprava a zhotovení kanalizačních odvaděčů na území města Kojetína.

Ve městě se v poslední době hodně hovoří o Vašich aktivi-
tách při přebírání svozu TKO a provozování tepelného hospo-
dářství.

Od 1.1.2000 jsme převzali tepelné hospodářství od Teplo Přerov,
a.s. s cílem zachovat cenovou hladinu za vyrobené GJ a od 1.4.2000
budeme na území města Kojetína a místních částí zabezpečovat svoz
komunálního odpadu. Tuto činnost přebíráme od firmy A.S.A. Brno.
Dále v oblasti komunálních odpadů zpracováváme projekt na sběrný

Správní budova firmy Technis Kojetín, spol. s r. o. v ulici Padlých hrdinů

dvůr , kde chceme umožnit občanům města uložení nepotřebných od-
padů, např. stavební suť včetně nebezpečných odpadů - televizory, led-
nice atd.

V těchto činnostech je nutno se i nadále zdokonalovat, aby občané
byli s našimi službami spokojeni.

I když se může zdát , že nové zaváděné činnosti vedou ke stabilitě
firmy, je nutno hledat další aktivity , které by vedly k dobrému chodu
TECHNISU Kojetín a ke spokojenosti občanů.

Děkuji Vám za rozhovor.       Otázky a foto Ing. J. Šírek

V letošním školním roce tak, jako
i v letech minulých klademe velký
důraz na všestranný harmonický roz-
voj osobnosti každého žáka. V rámci
tohoto rozvoje se snažíme pomáhat
žákům, kteří mají výchovné a výuko-
vé problémy a to nejen těm, kteří byli
vyšetřeni v OPPP a byla u nich dia-
gnostikována porucha učení či cho-
vání. Tyto žáky samozřejmě eviduje-
me, pomáháme jim ve třech speciál-
ních skupinách, které vedou p. uč.
Odehnalová, Botková a Pěchová,
spolupracujeme s pracovnicemi
OPPP v Přerově. 1 x měsíčně bývá
na naší škole přítomna psycholožka
PhDr Ulrichová z OPPP. Při jejích ná-
vštěvách mají žáci i rodiče možnost
kdykoliv za ní přijít a poradit se s ní,
prohovořit s ní svůj problém. Ve
dnech třídních schůzek a konzultač-
ních dnů zůstává paní doktorka
i v odpoledních hodinách. V říjnu

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLYCo MŠ dětem nabízí

• zařazujeme ozdravný a sportovní program,
• jezdíme na dopolední výlety do lesa v Kovalovicích,
• zařazujeme vycházky do přírody v okolí města,
• zúčastňujeme se tělovýchovné olympiády MŠ,
• navštěvujeme tělocvičnu Sokolovny, hřiště,
• organizujeme plavecký výcvik,
• zařazujeme saunování dětí v sauně ŠS v Kojetíně,
• navštěvujeme kulturní pořady MěKS a olomouckého divadla,
• pravidelně hrajeme maňáskové divadlo,
• využíváme keramickou dílnu MěDDM,

Pečujeme o všestranný rozvoj každého žáka
1999 se nám podařilo zajistit pro žáky
s LMD z 1. stupně cyklus „Relaxač-
ních cvičení“ s PhDr. Marečkovou
z OPPP, který by měl pomoci žákům
lépe se soustředit ve vyučování a udr-
žet pozornost. V závěru cyklu byli ro-
diče informováni, jak v podobných
cvičeních mohou s dětmi pokračovat
i sami doma. Cvičení se osvědčila a
v budoucnu budeme žádat o podob-
nou akci i pro žáky II. stupně. Proto-
že se v poslední době stále více vy-
skytují případy týrání dětí, byla do pro-
gramu čtvrtletní pedagog. rady zařa-
zena přednáška vých. poradkyně na
toto téma s objasněním, jak se týra-
né dítě chová, jak se projevuje a jak
při zjištění nebo podezření, že tako-
vé dítě ve třídě máme, postupovat.

V rámci prevence provádí vých.
poradkyně hospitace ve třídách s nej-
většími kázeňskými problémy, prová-
dí pohovory s těmito žáky i pohovo-

ry s rodiči žáků. V případě, že se situ-
ace nelepší, spolupracujeme s kurá-
torkou - vedoucí odboru sociálních
věcí OÚ v Přerově PhDr. Burešovou
a vedoucí soc. odboru MÚ v Kojetí-
ně L. Prokešovou.

V oblasti prevence negativních a
patologických jevů, za což odpovídá
školní preventistka P. Pazderová, jsme
se v říjnu zúčastnili pochodu ke „Dni
zdraví“ /8.roč./, 7. a 8. roč. pak be-
sedy s koncertem opavské skupiny,
která je členem sdružení Centrum kri-
zové pomoci. Velmi zajímavou,  pou-
tavou a nenucenou formou byli žáci
informováni o nebezpečí a následcích
drog.

V říjnu také začal „Peer program“
pro 6. ročníky a preventivní program
pro žáky 1. stupně. Oba tyto progra-
my pořádané OPPP jsou zaměřeny
na zdravý životní styl a předcházení
negativních jevů ve třídách. Další be-
sedy v listopadu a prosinci pro naše

žáky  8.-9. roč. Připravil Mgr. J. Po-
lanský z KKC KAPPA v Přerově na
téma :“ HIV a AIDS“ a „Drogy a
mladí lidé“.

Nejen že se snažíme pro školu zís-
kat co nejvíce odborníků, aby děti in-
formovali o dané tématice a pomohli
jim s řešením jejich problémů, ale
i spousta našich učitelů rozšiřuje své
vědomosti a kvalifikace na mnoha ško-
leních a kurzech, pořádaných IVS
Technik v Přerově. V loňském škol-
ním roce ukončila A. Botková a
E.Pěchová kurz pro práci s žáky
s vývojovými poruchami učení, v le-
tošním školním roce tento kurz navště-
vuje Y. Gorčíková a V. Gambová.
P. Pazderová ukončila v loňském škol-
ním roce cyklus „Zdravý životní styl“
manželů Janíkových a v letošním škol-
ním roce se zúčastnila školení „Primár-
ní prevence sociálně patol. jevů“, kte-
ré pořádalo KKC KAPPA Přerov.

Mgr. Miluše Štefanová
výchovná poradkyně

• MŠ pravidelně navštěvuje logopedická pracovnice,
• spolupracujeme s ZŠ a městskou knihovnou,
• zařazujeme program k významným dnům v kalendářním roce.

Zveme všechny rodiče a Vaše děti k zápisu do mateřské školy.
Zápis se uskuteční ve dnech 14. 4. - 19. 4. 2000

v době od 10 do 16 hodin v budově Mateřské školy,
ul. Hanusíkova 10 v Kojetíně.

Zápis je pro děti, které chtějí nastoupit do mateřské školy
od 1.9.2000 nebo v průběhu šk.r. 2000/2001.

Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
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Základní škola nám. Míru informuje...

- na Základní škole byl zvolen žákovský parlament, předsedou se stala
Radka Izsová, žákyně 5. ročníku,
- 7. dubna zveme všechny přátele na vynášení smrtky - akci připravil
dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Štruncové,
- týden od 10. do 14. dubna jsme vyhlásili týdnem zdraví  v rámci
projektu „Zdravá škola“. Všechny činnosti a aktivity v těchto dnech bu-
dou v duchu zásad zdravého způsobu života. Děti si formou přednášek,
her, soutěží, exkurzí a vycházek zopakují a rozšíří své znalosti a vědo-
mosti z oblastí správné výživy, zdraví, hygieny a pohybové aktivity, pre-
vence negativních jevů a trávení volného času.
- 15.4. - ke Dni Země - žáci ZŠ vysadí 2 stromy ve městě

Základní škola Kojetín, Sv. Čecha informuje

V neděli  19.března 2000 uspo-
řádalo SRPŠ při Základní škole
Sv.Čecha dětský karneval, který
byl opět dobře navštíven dětmi
nejrůznějšího věku.

Ředitelství školy děkuje všem
rodičům žáků naší školy, kteří tuto
akci zorganizovali. SRPŠ při ZŠ

DĚTSKÝ KARNEVAL

- Blahopřejeme Klárce Kamarádové, žákyni 1. roč., Klárka obsadila
2. místo v okresním kole Hanácké písničky.

Mgr. Olga Odehnalová
      ředitelka školy

výrazně finančně podporuje nejrůz-
nější akce školy. Dnes to není tak
samozřejmé,  že se dovede dát do-
hromady „parta“ lidí, která dob-
rovolně a ochotně udělá něco pro
děti ve svém volném čase.

Mgr. Olga Odehnalová Jarní výstavka prací žáků školy

Jaké je to u nás . . . .
Od listopadu 1999 se objevila na půdě naší školy převratná novinka

- učebna vybavená moderní výpočetní technikou. Uplynulo skoro přes-
ně 8 let od chvíle, kdy se do vybavení školy zařadil první osobní počítač
- tehdy to byl PC Armstrad 2386. Od této chvíle jsme začali připravo-
vat vše potřebné, aby bylo možné zahájit provoz a běžné využívání nové
techniky v podmínkách základní školy. Jedním z prvních kroků byl vý-
běr vhodné místnosti, kde by v budoucnu mohla taková pracovna být
vybudována. Vedení školy navrhlo využití bývalého skladu učebnic a
matriálu CO. Původní návrh na prostorové řešení a vybavení učebny
vypracovali sami žáci - „ architektonický návrh“ Dáša Vaculová z 9.b
třídy ( 1997 /1998 ) a podle tohoto projektu se řídily i další práce
včetně vlastnoruční výroby jednoduchého vybavení - stolků pod PC,
nástěnek, knihovniček a prvků výzdoby. Na přípravě učebny a provede-
ní elektrické instalace se podílela firma pana Jiřího Pěchy z Kojetína.

Technika se ve větším množství objevila v září 1998, kdy se díky
sponzorskému daru Montáží Přerov a.s. instaloval do připravené učeb-
ny první PC 286. V prosinci následovaly počítače z pobočky České
spořitelny Přerov, celkem 5 PC 386 a dílem přispělo i město, které
poskytlo jeden PC 486. V červnu 1999 jsme tedy měli k dispozici i
s našimi počítači celkem 8 pracovišť schopných pracovat se základy
ovládání PC.

Přelomem byly prázdniny 1999, kdy Městský úřad Kojetín zahájil
jednání se Školským úřadem v Přerově na společném postupu při vyba-
vení učeben obou základních škol. Část prostředků uvolnil školský úřad
a třetinu nákladů poskytlo Město Kojetín. Bylo vyhlášeno výběrové říze-
ní na dodávku techniky a školy ve spolupráci s městem vybraly dodava-
tele, který do konce října vybavil naši školu kompletní technikou pro
9 pracovišť žáků a jedno učitelské. Počítače byly propojeny do sítě a
jsou připraveny na budoucí propojení s Internetem, rozšíření sítě i na
ostatní prostory školy - kancelář, knihovnu. Vybavení učebny nábytkem
zajistilo podle vlastního návrhu Stavební učiliště Přerov v kojetínských
dílnách. Ve spolupráci s městem bylo zajištěno také spolehlivé elektro-
nické zabezpečení nejen učebny, ale také celé budovy školy.

Jaké je využití ?
Programové vybavení učebny jsme mohli pořídit díky sponzorským

darům pí. RNDr. Hálkové a p.Dedery. Kromě základního vybavení sys-

témy mají žáci i učitelé k dispozici komplet výukových programů firmy
Terasoft, Dětský koutek pro nejmladší žáky a další software určený
k dalšímu praktickému využití ( MS Office 2000). Systém je chráněn
antivirovým programem AVG. Technika je připravená i na práci s mul-
timédii, internetem. Další doplňování softwaru bude záležet na možnos-
tech školy i na přízni eventuálních sponzorů.

Kdo pracuje v naší učebně ?
Pracovnu nevyužívají jenom žáci přihlášení do povinně volitelného

předmětu Informatika, ale už se také objevila první vlaštovka v podobě
práce s programem Matematika II (Terasoft), příprava prací v textovém
editoru ( vlastní noviny - sloh), dále mohou pracovnu využívat žáci po
vyučování v pondělí, ve čtvrtek a pátek vždy jednu vyučovací hodinu.
V případě suplování je učebna využita na procvičení orientace na mapě
„Zeměpis“ (Terasoft), žáci osmých tříd si vyzkoušeli, co znamená být
testován pomocí počítače z češtiny. Zájemci z řad žáků II.stupně mají
šanci si před vyučováním prověřit svoji dovednost a šikovnost v herně.
Učitelé mají připraven základní uživatelský kurz, kde se naučí pracovat
s PC, využívat programy ve vyučování a zbavit se přílišného respektu
k moderní technice. Od okamžiku otevření celkem využilo pracovnu více
jak 1500 žáků. Možnosti učebny nevyužívají pouze žáci naší školy.
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„JSME JEDNIČKY“ hlásaly plakáty na dveřích 8.A třídy. Vyhráli totiž
2.kolo soutěže sběru papíru a odměnou byl výborný dort. Láska k přírodě a
snaha odevzdat velké množství papíru, aby byly peníze na nákup sportovních
potřeb, vedla téměř všechny děti, mládež, rodiče i občany našeho města k
obdivuhodnému úsilí. Během dvou dní bylo shromážděno přes 7 tun papíru.

Po úspěšné lednové soutěži byla ve dnech 14. a 15.3.2000 akce „Za-
chraň strom“ opakována. Počítalo se s tím, že už nebude možné nasbírat
takové množství papíru jako v lednu. Nenásilná kampaň, při které žáci věděli,
že vydělané peníze použijeme na zakoupení sportovního vybavení, přinesla
své ovoce. Přes nepřízeň počasí jsme museli volat o další kontejner, neboť
první byl beznadějně plný a hrozilo, že naše škola bude „zarovnána papí-
rem“. Žáci 9.ročníku - Petra Javůrková, Markéta Fusková, Hynek Buriánek,
Marcel Maňas, Michal Svozil a David Valouch - však organizačně vše zvládli a
zaslouží pochvalu.

Vyhodnocení soutěže:
1.místo 8.A třída 1779 kg
2.místo 3.A třída 1171 kg
3.místo 3.B třída 843 kg

Nejlepší žáci :
1.místo Barbora Němčáková 8.A tř. 758 kg
2.místo Ivana Dvořáková 7.B tř. 555 kg
3.místo Martina Gorčíková 3.B tř. 544 kg

Děkujeme všem, kteří naší škole pomohli, zejména pak sponzorům,
kteří pomohli s odměňováním nejlepších žáků. Všichni se podíleli na
dobré věci. Naše přání chránit přírodu, šetřit stromy a svou prací se
podílet na vybavenosti školy, skončilo úspěšně.    Mgr. Eva Šestáková

Základní škola nám. Míru v Kojetíně zavalena papírem ...

Ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže v Kojetíně zde pra-
cují dva zájmové kroužky výpočetní techniky ( úterý a středa), se stejným
partnerem organizujeme také základní uživatelský kurz pro zájemce z řad
dospělých, po vyhodnocení výsledků můžeme nabídnout i další úvodní
kurzy pro textový editor WORD, tabulkový procesor EXCEL, případně
další kurzy.

Věříme, že se všechny záměry podaří uskutečnit a technika nebude
strašidlem pro uživatele, ale naopak se stane pomůckou, která přispěje
k užitečnému využití času i lepšímu uplatnění v budoucí profesi všem
našim žákům i absolventům kurzů. Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat všem partnerům, kteří pomohli škole dosáhnout na novou moderní
techniku. Mgr. Zdeněk Šípek

správce učebny

- děkuje všem rodičům, kteří škole věnovali starší lyžáky a lyže.
Tyto budou použity pro žáky 7.ročníků na lyžařský výcvik.
Rádi příjmeme další lyžařskou výzbroj.
Informace na tel. č. 0641 / 76 20 36

- pronajímá pojízdné skládací lešení.
Cena pronájmu na 1 den činí 50,- Kč.
Před vypůjčením je třeba podrobnosti dohodnout
na tel. č. 0641 / 76 20 36.

Zveme všechny zájemce na akce pořádané školou
od dubna do června 2000:

Duben - Sálová kopaná, přebor Kojetína - tělocvična školy, přízemí
18.-19. 4. - Velikonoční výstavka žáků školy ve školní kuchyni

- 2.poschodí

Květen - Prodej školních pomůcek a potřeb - přízemí školy
30. 5. - Výtvarná výstavka prací žáků ve školní kuchyni - 2.poschodí

Červen - Sportovní a Olympijský den - fotbalové utkání žáků kojetín-
ských škol - stadion Morava Kojetín

Přesné termíny a informace budou vždy předem zveřejněny na hlavních
dveřích školy.

Základní škola nám.Míru 83 Kojetín

Gymnázium Kojetín informuje...

Učená společnost (US) vypisuje
ceny pro studenty gymnázií za vý-
jimečné studijní a vědecké aktivity
v technických, přírodovědných a
humanitních oborech. Cílem je
podpora talentovaných studentů a
rozvíjení jejich zájmu o příslušné
vědní disciplíny.

Mezi takové studenty patří také
Petr Hlavinka. Protože se od roku
1997 zúčastňoval různých soutě-
ží, jako například „Studentské od-
borné činnosti“ - SOČ a soutěže
AMAVET, kde získal výborné umís-
tění na 1. a 2. místě až v celostát-
ních kolech, navrhuji ho „Učené
společnosti České republiky“ na
udělení ceny za výjimečné studijní
a vědecké aktivity. Že Petr Hlavin-

ka skutečně nezahálel potvrzuje,
že ve školním roce 1997-98 vypra-
coval projekt: „Půda ve vztahu
k záplavám“, v němž provedl ana-
lýzu záplav, které v roce 1997 po-
stihly oblast Moravy. S touto prací
se zúčastnil celostátního kola sou-
těže AMAVET, které se konalo
v Praze. Velmi úspěšný byl též
v soutěži SOČ, v níž ze školního
kola postoupil do regionálního kola
konaného v Ostravě a získal zde
1. místo v oboru Ochrana a tvor-
ba životního prostředí.

Část svého projektu také publi-
koval v časopise Živa - Junior - klub
č. Živa 1/99.

Ve školním roce 1998-99 Petr
Hlavinka vypracoval nový projekt:

 Student Gymnázia Kojetín navržen na cenu US „Trvale udržitelné zemědělství -
možná forma dalšího vývoje země-
dělství v České republice“.

Práce obsahuje analýzu vývoje
zemědělství až do roku 1998, vy-
hodnocení stávajícího stavu naší pr-
vovýroby a porovnání s hodnoce-
ním EU v rámci hodnocení připra-
venosti ČR na vstup do EU.

Výsledky: Účast v soutěži SOČ,
postup ze školního kola do regio-
nálního v Ostravě.
Zde získal 1. místo v oboru Země-
dělství, potravinářství, lesní a vod-
ní hospodářství a postoupil do
celostátního kola (2. místo na celo-
státní přehlídce SOČ v Sokolově ve
stejném oboru).

Zdálo by se, že Petr veškerý svůj
čas věnuje studentské odborné čin-
nosti, právě proto musím na něho

prozradit, že ještě jako
aktivista PEER PRO-
GRAMU pomáhá spolu se student-
kou Martinou Výtiskovou, , vycho-
vávat současnou věkovou katego-
rii 12-letých ke zdravému životní-
mu stylu a boji proti drogám. Pra-
covali s primánky naší školy a
s žáky 6 tříd okolních ZŠ a pomá-
hali tak realizovat projekt „Škola
bez drog“, pod vedením učitelky
Gymnázia Kojetín Mgr. Marcely
Dejdarové.

Nominaci na cenu „Učené spo-
lečnosti“ si plně zaslouží. Také
jemu děkuji za cílevědomou práci
a chuť tvořit a realizovat se.

Mgr. Vladimíra Vránová
učitelka Bi a Ch

zároveň třídní profesorka studenta
P. Hlavinky

KOJETíN
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Dne 3. 12. 1999 se uskutečnilo
oblastní kolo chemické olympiády
nejvyšší kategorie A, kterého se
zúčastnil také student kojetínského
gymnázia - David Vrána ze třídy 6/6.
Obsadil pěkné 3. místo a byl navr-
žen na postup do celostátního kola
této kategorie, které se konalo na
MU, katedře chemie v Brně.

Zde se student David Vrána opět
stal úspěšným řešitelem a postou-
pil do užšího výběru 15 studentů,
kteří budou spolu soupeřit o repre-
zentaci ČR v chemické olympiádě
kategorie A, která se letos koná
v Dánsku.

David se rád učil chemii od sa-
mého začátku. Pod vedením uči-
telky chemie Mgr. Vladimíry Vrá-
nové se zúčastňoval olympiád všech

kategorií D, C, B a nakonec i té
nejvyšší - kategorie A. Nebylo to jed-
noduché, zvláště proto, že úkoly,
které studenti musí řešit ve všech
kolech, vůbec neodpovídají učivu
chemie v příslušných ročnících, ale
vyžadují práci navíc, samostudium
a hlavně chuť vše zvládnout.

Chtěla bych proto touto cestou
Davidu Vránovi poděkovat za píli,
cílevědomou přípravu a přeji mu
hodně štěstí v nastávajícím souboji
(duben), kdy se rozhodne, zda
Gymnázium Kojetín bude mít své-
ho zástupce také mimo republiku -
v Dánsku.

Mgr. Vladimíra Vránová
třídní profesorka, zároveň

učitelka Ch, Bi Davida Vrány

Bude mít kojetínské gymnázium svého zástupce
v mezinárodní soutěži?

Dne 15. 3. 2000 se konalo v Pře-
rově a v Kojetíně okresní kolo Ze-
měpisné olympiády. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích a ve všech do-
sáhli výrazných úspěchů studenti
Gymnázia Kojetín. V kategoriích A,
B, C určených 6. až 9. třídám ZŠ a
odpovídajícím ročníkům víceletých
gymnázií soutěžili žáci základních
škol a gymnázií odděleně. V konku-
renci dalších studentů, gymnazistů
okresu Přerov, obsadila v kategorii
A Tereza Mašková 1. místo a Jan
Kříž 4. místo. V kategorii B skonči-
la na 2. místě Iveta Kyselá a na mís-
tě 3. Tomáš Koutný. 1. místo v ka-
tegorii C vybojoval Petr Smékal a
Antonín Jureček připojil místo 3.

Zatímco pořadatelem této části
soutěže byla ZŠ U Tenisu v Přerově,

Studenti Gymnázia Kojetín uspěli
v okresním kole ZO

organizace okresního kola ZO pro
kategorii D se ujalo Gymnázium Ko-
jetín. V této kategorii soutěžili stu-
denti vyšších ročníků víceletých gym-
názií se studenty gymnázií čtyřletých.
V silné konkurenci této kategorie zís-
kal Tomáš Vaško 2. místo a postu-
puje tak společně s Terezou Maško-
vou a Petrem Smékalem do oblast-
ního kola, které se bude konat v Olo-
mouci. Studenti Gymnázia Kojetín
zde budou reprezentovat nejen svou
školu, ale i město Kojetín a okres
Přerov ve velké konkurenci studen-
tů celého olomouckého kraje. Popře-
jme jim proto hodně úspěchů v boji
o postup do nejvyšších kol Zeměpis-
ných olympiád.

Mgr. Marek Palkovský

ANO. Již potřetí měla možnost
kojetínská veřejnost navštívit akade-
mii, kterou organizuje Gymnázium
Kojetín pro rodiče a všechny zájem-
ce o kulturní dění v našem městě.
Letošní se uskutečnila ve čtvrtek
16.března v 17 hodin v sále Soko-
lovny Kojetín.

Je těžké srovnávat, je těžké hod-
notit a „známkovat“. Vždy se něco
nepovede a věříme tomu, že bylo
více toho, co se podařilo. Z pohle-
du diváka by se mohl vyjádřit ně-
kdo jiný, z pohledu organizátorů, ze
zákulisí, můžeme říci, že vše šlapa-
lo podle daného programu, a to je
taky úspěch. Dát dohromady tolik
účinkujících a přitom dodržet prin-
cip gradace, aby se divák nenudil,
není nic jednoduchého. Jen pro
zajímavost lze uvést, že na jevišti se
vystřídalo 130 účinkujících. K tomu
je třeba připočítat obsluhu, technic-
ký personál atd.

Veřejná akademie potřetí
I letos jsme se snažili o to, aby

byl program pestrý. A jistě to bylo i
zásluhou cvičenců TJ Sokol Koje-
tín, kteří přispěli třemi čísly do pro-
gramu. Pohyb byl letos dominující
složkou celé akce. Je potěšitelné,
že zájem o vystoupení projevili i žáci
obou základních škol a jistě se bu-
deme těšit na další spolupráci v bu-
doucnu.

Celý program potvrdil, že je stá-
le dost žáků a studentů, kteří věnují
svůj volný čas smysluplné činnosti
v oblasti kultury a sportu a zaslou-
žený potlesk publika je i formou
odměny za jejich práci. Jmenovat
všechny účinkující by přesáhlo mož-
nosti tohoto článku, ale snad mů-
žeme uvést alespoň několik jmen
studentů naší školy, kteří vystupo-
vali sólově nebo v malé skupince.
Na klavír jako vždy s citem zahrál
Lubor Horák a společně s Kamilou
Kollárikovou pak předvedli zajíma-

vou skladbu pro čtyřruční klavír
s názvem „Ministeo“, V duu s Jit-
kou Hajdukovou (flétna) i sólově vy-
stoupila s hrou na klasickou kytaru
Lucie Vaníčková. O obou možná
ještě uslyšíme. V oblasti komorní
hry dále zaujalo svým přednesem
skladeb J. Haydna i houslové trio -
Markéta Pechová, Jana Otáhalová,
Petr Synek, s klavírním doprovo-
dem Barbory Pavelkové. Snažili
jsme se, aby zaznělo i umělecké slo-
vo mluvené. To obstarali vítězové
recitačních soutěží. Nejmladší stu-
denty reprezentoval Martin Režný.
Petra Konečná přednesla dramatic-
ky a procítěně monolog Mahuleny
z pohádky J.Zeyera Radúz a Ma-
hulena a Jitka Hanušová s citem
přednesla úryvek z básně Edison od
V.Nezvala. Moderní sólovou kreaci
v rychlém tanečním tempu předved-
la Klára Hebelková. Komorní sou-
bor ukázal, že i v malém počtu lze

interpretovat vícehlasou hudbu
z různých období. Snad i flétnový
soubor, který začal pracovat v le-
tošním školním roce, zaujal svou in-
terpretací skladeb různých stylů.

Již tradičně je součástí akademie
umění dramatické. Tvorba cimrma-
novská u nás zakořenila a proto stu-
denti z tercie a primy sehráli zkrá-
cenou verzi divadelní hry „Dobytí
severního pólu“. I herci si zaslouží
být jmenováni. Jakub Vysloužil, Jan
Vojanec, Alice Vránová, Jakub Kor-
vas a Michaela Hrušková se zhostili
svých rolí na jedničku.

Závěrem lze snad ještě jednou po-
děkovat všem účinkujícím za před-
vedené výkony, všem, kteří jednot-
livá vystoupení s dětmi připravili a
také publiku - i letos byl sál plný.
Pro koho jiného lze obdobné akce
pořádat než pro vnímavé a vděčné
diváky.

     Mgr. Miroslav Matějček

Vážení spoluobčané, žáci a studenti !
Prostřednictvím těchto několika málo řádků bychom vám chtěli podat

stručnou zprávu o činnosti našeho PARLAMENTU. Na začátku chceme
poděkovat všem účastníkům voleb do Žákovského parlamentu, ať už
hlasovali pro nás nebo pro kohokoliv jiného. Vysoká účast nás ujistila,
že našim spolužákům není lhostejná reprezentace a chod školy. Proto
se budeme snažit splnit co nejvíce jejich požadavků a připravit co nej-
lepší zázemí v nové budově školy - zejména v oblasti kulturní, sportovní
a vzdělávací (posilovna, pinpongové stoly, studovna s internetem, stu-
dentský klub s bufetem apod.).

Náš Parlament vznikl také z podnětu městského zastupitelstva, a pro-
to s ním chceme úzce a snad i úspěšně spolupracovat. Naším cílem totiž
není specializovat se pouze na okruh vnitřního prostředí školy, ale s radostí

se zapojíme i do práce na zlepšení našeho okolí a celého města.
Také bychom rádi upozornili na to, že nechceme sloužit jen jako třeš-

nička na dortu pro větší lesk a zviditelnění školy, ale jsme tu hlavně pro
Vás - studenty ( třeba i z ostatních škol ve městě). Vaše zájmy a práva
jsou naší prioritou. Proto s radostí uvítáme veškeré nápady a připomín-
ky, protože kdo jiný než právě vy nám můžete poradit, kterým směrem
by se naše činnost měla ubírat. Své připomínky nám můžete předat
osobně nebo přes schránku důvěry ( zde své návrhy označte heslem
Parlament).

Ještě jednou všem děkujeme a doufáme, že nezklameme.

S pozdravem Žákovský parlament Gymnázia Kojetín

Žákovský parlament Gymnázia Kojetín
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Od října 1999 pracuje na MěDDM
Kojetín zájmový kroužek plastikových
modelářů. Čtrnáct dětí, pod vedením
pana Miloslava Ševečka, se schází pravi-
delně v pátek v klubovně MěDDM ve Ztra-
cené ulici.

V sobotu 11.března 2000 se mladí
modeláři zúčastnili oblastního přeboru
„Stavitel plastikových modelů“ v Prostě-
jově. Na 2.místě skončil František HEŽA s modelem stíhacího letounu z
1.světové války.

Jiří HLAVINKA se umístil se svým modelem stíhacího letounu z 1.svě-
tové války na 4.místě a model bombardovacího letounu z předválečné-
ho období Jiřího PĚCHY skončil na 5.místě.
Všem úspěšným modelářům blahopřejeme a držíme palce do dalšího
kola, které je čeká v květnu v Kopřivnici.

 MěDDM Kojetín p ř i p r a v u j e . . . . .

 LÉTO 2000

1. Letní tábory na Tesáku - Hostýnské vrchy ( od 7 do 15 let)
1.turnus 10.7. - 22.7.2000
2.turnus 24.7. - 5.8.2000

2. Pohybové studio v Lošticích (od 13 let, zaměřené na aerobik)
16.7. - 22.7.2000

3. Odborné soustředění rybářského ZK ( červenec - srpen)

4. Letní tábor v Hynčicích pod Sušinou ( Jeseníky - od 9 do 15 let)
7.8. - 16.8.2000

5. Odborné soustředění keramických ZK (srpen 2000)

6. Příměstský letní tábor - Kojetín a okolí  21.8. - 25.8.2000

 MěDDM Kojetín z v e . . . . .

7. 4. - 9.4. Víkendový seminář mexických tanců ( pro mládež i dospělé)
10.4. Zahájení kurzu výpočetní techniky ( pro mládež i dospělé )
15.4. Ke „Dni země“ - přírodovědná stezka na TZ - Tesák
17.4. - 19.4. „Lidové Velikonoce“ - velikonoční výstava a jarmark řemesel
26.4. „Běh blátivó Hanó“ - přespolní běh
30.4. „Slet čarodějnic“

MěDDM Kojetín informuje...

Obec Uhřičice patří mezi rozho-
dující „bašty“ chovu moravského
teplokrevníka v podání chovatele
pana Souška, jehož plemenné klis-
ny vytvářejí jeden z pilířů regene-
race chovu tradičního koně na
Moravě. K tomu neodmyslitelně
patří místní stanice hřebců, který-
mi je zabezpečována plemenitba
klisního materiálu SCHPMT.

Mezi naše příznivce patří již ně-
kolik let starosta obce Uhřičice pan
Zdeněk Tichý, bez jehož podpory
a pochopení si nedovedeme před-

stavit schůzovou činnost a pořádá-
ní svodů, které vždy dokladují ros-
toucí úroveň chovatelské práce
našich členů. Pan starosta se o
naše aktivity živě zajímá a vytváří
nám příznivé podmínky, za což mu
patří upřímně poděkovat a přát si
další spolupráci v této oblasti. Ne-
jedná se nám pouze o propagaci
Svazu chovatelů a příznivců morav-
ského plnokrevníka, ale také o zvý-
šení renomé obce Uhřičice, práce
pana starosty a všech obětavých
poslanců. Ing.Vladimír Milota

  za předsednictvo SCHPMT

Poděkování panu starostovi

7.3. 2000 se v Křenovicích konalo tradiční vodění medvěda. Pod maskou
medvěda se skrývá starosta Křenovic pan Květoslav Vrána.

Každoročně probíhá na základ-
ních a středních školách Olympiá-
da v českém jazyce. Je organizo-
vána postupovým způsobem a vždy
se najde dost studentů, kteří se
snaží získat co největší počet bodů
při řešení zajímavých jazykových
úkolů. Školního kola se letos
+účastnilo 25 studentů a studen-
tek ve dvou kategoriích. Z první
(pro studenty tercie a kvarty) po-
stoupila do okresního kola Lucie
Botková. Výsledky zatím nejsou
známy. Ve druhé kategorii (pro

Úspěch v okresním kole čj

vyšší ročníky osmiletého gymnázia
a studenty studia čtyřletého) po-
stoupily do okresního kola Jana
Šustková a Jarmila Bilíková. Obě
posledně jmenované dívky vyhrály
i kolo okresní a budou reprezento-
vat naši školu i okres Přerov v kole
oblastním. Jana Šustková obsadila
1.místo, Jarmila Bilíková 2.-3.mís-
to. Úspěšným řešitelkám úkolů ja-
zykové olympiády patří jistě podě-
kování za reprezentaci školy i měs-
ta Kojetína.

     Mgr. Miroslav Matějček

KOJETíN

Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se zmí-

níme o dopadu změny v placení
pojistného osob samostatně vý-
dělečně činných a osob bez zda-
nitelných příjmů na zdravotní
pojištění, neboť od 1.ledna
2000 došlo ke zvýšení minimál-
ní mzdy.

V návaznosti na Nařízení vlá-
dy ČR došlo s účinností od 1.led-
na 2000 ke zvýšení minimální
mzdy z 3.600,- Kč na částku
4.000,- Kč. V důsledku této
změny se upravilo placení pojist-
ného na zdravotní pojištění pro
osoby samostatně výdělečné čin-
né a osoby bez zdanitelných pří-
jmů následovně :

Osoby samostatně výdělečně
činné, pro které je podnikání
hlavním zdrojem příjmů a plati-
ly do prosince 1999 zálohy na
pojistném nižší než 540,- Kč,
platí zálohy ve výši 540,- Kč a
to již od platby zálohy na leden
2000, která je splatná do 8.úno-
ra 2000. To znamená, že pokud
podnikatel platil ve druhém po-

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

loletí roku 1999 zálohy na po-
jistném např. v minimální zákon-
né výši 486,- Kč nebo 510,- Kč
dle samostatné výdělečné čin-
nosti za rok 1998, je povinen
platit částku 540,- Kč. Zálohy na
pojistné platí v této výši i podni-
katel se záporným výsledkem
své podnikatelské aktivity - sa-
mozřejmě za předpokladu, že
podnikání je pro něho hlavním
zdrojem příjmů. V tomto přípa-
dě nedošlo ke změně u osob sa-
mostatně výdělečně činných,
pro které je jejich podnikání ved-
lejším zdrojem příjmů. Dle no-
vely zákona nemusí tito podni-
katelé platit od 1.května 1995 zá-
lohy na pojistné na zdravotní po-
jištění a pojistné mohou doplatit
jednorázově do osmi dnů po po-
dání daňového přiznání za uply-
nulý rok, a to na základě předpo-
kládaného Přehledu o zaplace-
ných zálohách, příjmech a výda-
jích. Osoby bez zdanitelných pří-
jmů platí rovněž pojistné ve výši
540,- Kč. VZP ČR, OP Přerov
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Od prvního dubna jsou již tradič-
ně o víkendech hrady a zámky zpří-
stupněny veřejnosti. Poprvé od roku
1996 zahájí v tomto termínu svou
návštěvnickou sezónu i tovačovský
zámek. Město Tovačov, které je
vlastníkem zámku, iniciovalo v mi-
nulém roce intenzivní bádání o roz-
vozu původního mobiliárního fon-
du a zahájilo řadu jednání o jeho
opětovném umístění na památko-
vém objektu. Pozitivním výsledkem
bylo, díky vstřícnosti pracovníků
Památkového ústavu v Brně, sve-

Jaro vítá tovačovský zámek novou prohlídkovou trasou
zení nábytku a obrazů ze zámku
Boskovice, Jaroměřice nad Rokyt-
nou, Lysice, Mělníku (depozitář
Památkového ústavu Středních
Čech v Kutné Hoře) a Rájce nad
Svitavou, vedených jako svoz To-
vačov. Na základě dochovaných
původních zámeckých inventářů,
které dostatečně informují o funkč-
ním využití jednotlivých místností a
jejich vybavení, se v novém pojetí
instalovala hlavní prohlídková tra-
sa zámku. Přestože dosud chybí a
patrně se již nepodaří dohledat stov-
ky předmětů, ocitly se po letech,
alespoň některé, na svém původ-
ním místě.

Prohlídka zámku je zahájena v ry-
tířském sále, následuje sál sněmov-
ní ( za Gutmannů označován jako
kávový pokoj), poté je v bývalém
biliárovém pokoji představena, stej-
ně jako loni, expozice JUDAICA se
zapůjčeným nábytkem z kojetínské-
ho muzea. Následuje prohlídka uni-
kátní zámecké barokní kaple s bo-
hatou štukovou výzdobou. Tato
úvodní část prohlídkové trasy je
obohacena navráceným mobiliářem
jen částečně. Regionální návštěvní-
ky zcela jistě zaujmou obrazy jed-

notlivých panství. Daleko více před-
mětů je instalováno v novém tzv.
Vídeňském křídle zámku, vybudo-
vaném arch. Maxem Fleischerem.
Po vstupní místnosti se prochází
předpokojem dětského pokoje.
Poté představí rodinu posledního
majitele obrazy a další předměty
v dětském pokoji. Růžový pokoj je
oproti původní dispozici z roku
1925 propojen s další místností.
Následuje dětský salon, pokoj vy-
chovatelky a koupelna z konce
19.století. V druhém patře zaujme
náhled do velkého salonu (obřadní
síň), zeleného salonu, rohového em-
pírového pokoje, biedermeierov-
ského salonku, pokoje služebné.
Přestože zámecké interiéry tovačov-
ského zámku nesvítí novou interié-
rovou výmalbou, ani se nehonosí
zrestaurovanými kusy nábytku nebo
nablýskanými parketami, jsou pří-
mou výpovědí o osudech zámku i
jeho neadekvátních úpravách v do-
bách, kdy sloužil zcela jiným úče-
lům. Předměty zde vystavené jsou
němými svědky dávno zapomenu-
tých časů a jejich stav nese stopy
přirozeného stáří i opotřebování.

Současný trend zpřístupňování

památkových objektů je v Evropě i
u nás nakloněn zabydlenějším for-
mám interiérů, doloženým písem-
nými prameny nebo fotografiemi.
Doba, kdy byly české a moravské
zámky prezentovány především
jako slohově čisté šlechtické poko-
je, vybavené nábytkem, obrazy a
bibeloty různého původu bez přímé
návaznosti na autentickou přísluš-
nost k zámku a majitelům, jsou již
minulostí. Vnímaví návštěvníci, kteří
ocení tuto novou cestu prezentace
této významné moravské stavební
památky, nebudou na Tovačově
zklamáni.

Mgr.Marta Sedláková
prac. Památkového ústavu Brno

Zámek, umístěný přímo na cyk-
listické „Moravské stezce“, je ve-
řejnosti přístupný v dubnu, květnu,
červnu, září a říjnu ve středy, so-
boty a neděle od 13 do 17 hodin.
 V červenci a srpnu, středy 13-18
hod., soboty a neděle 10-18 ho-
din.
Všichni jste srdečně zváni na zá-
mek Tovačov.

Zdena Dopitová
starostka města Tovačova

Dne 8. března 2000 na pozvání
Veterinární a farmaceutické univerzi-
ty v Brně, Ústavu chovu zvířat a gene-
tiky a Asociace svazu chovatelů koní
České republiky přijel z Rakouska vrch-
ní rada Doc. MVDr. Jaromír Oulehla,
CSc., ředitel hřebčínu Piber a vedoucí
španělské jezdecké školy ve Vídni.
Ve svém vystoupení přednesl přednáš-
ku na téma - Chov koní v ČR, jeho mož-
nosti a perspektivy při vstupu do EU.
Seznámil nás s chovem koní v EU a
která naše plemena podle historické-
ho vývoje připadají v úvahu pro šlech-
tění a jejich další rozvoj.
Jsou to tato plemena koní chovaná
v ČR:

Představujeme Svaz chovatelů a příznivců moravského polokrevného koně

1. Jako první plemeno - Morav-
ský teplokrevník. Představuje nejty-
pičtějšího pokračovatele chovu ang-
lického polokrevníka bývalých rakous-
ko-uherských hřebčínů Radovec, Pi-
ber, Wiselburg, Mezőhelyes, Bontida
a Kladruby nad Labem.Následně pak,
po první světové válce moravského
zemského hřebčína Pohořelice a
Napajedla. Tohoto koně chováme
my, „Svaz chovatelů a příznivců mo-
ravského teplokrevníka“. Je to kůň
všestranně upotřebitelný, do zápřeže
pro polní práce, do kočáru, pod sed-
lo - sportovní ježdění terénem a také
drezúra. Chová se v barvě hnědé -
tmavší nebo světlejší, ryzé, bílé - dnes

již méně vra-
níci.
Závěrem chci
říci, že náš
svaz vytváří
požadované
p o d m í n k y
(o kterých se
zmíním příště)
aby se tento
kůň dostal do
EU a byl rov-
n o c e n n ý m
partnerem evropských plemen koní.

2. Starokladrubský kůň chovaný
v národním hřebčíně Kladruby nad
Labem, je chovaný v bílé barvě - bě-

Isabela - Ekkus kinský

Moravský teplokrevník - hnědák

Kladrubský bělouš

louš a v barvě černé - vraník. Za ra-
kouské monarchie byl využíván jako
kočárový kůň, dnes prošlechtěný -
elegantní, je rovněž využíván pro jíz-
du kočárem. V Evropě je žádaný.

3. Jako další plemeno je kůň Ek-
kus kinský - vyšlechtěný na panství
hrabat Kinských v Chlumci nad Cid-
linou. Typickým znakem je barva pla-
vá nebo isabelová (žlutý odstín), hří-
va a ocas barvy bílé. Osvědčuje se
na překážkových soutěžích a v teré-
nu.
Dnes je chován a šlechtěn Svazem
chovatelů v Chlumci nad Cidlinou.

Ing. Čeněk Krybus



4/2000Kojetínský zpravodaj

- 11 -

Jaké nádherné odpoledne. Je za-
taženo. Oblohu kryjí černočerná
mračna dávající tušit průšvih v po-
době padajících trakařů. Vedu za
ruku svou dcerku. Zdá se to jako
docela dobrý nápad, zpříjemnit si
šedé odpoledne pracovního dne
v cukrárně.

Tak vstupujeme. Útulná místnost,
stolky, židle, v oknech záclonky a -
byť umělé - alespoň nějaké květi-
ny. V prostoru slibujícím pohodlné
posezení však nesvítí žádné světlo,
a tak je tu poněkud šero. Není sly-
šet žádný hovor, jen v nejzazším
koutě sedí u šálku kávy osamělá sta-
rá paní. „Můžete rozsvítit?“, ptám
se paní prodavačky. „A proč?“,
odpoví mírně nakřáplým hlasem,
„to ještě nikdo nechtěl, za celého

„Dlóhá, předlóhá“ cesta do Evropy
půl roku!“. Pravda, šly jsme se tak
trochu schovat před nepřízní poča-
sí, ale v tu chvíli jsem měla pocit,
že do mne blesk udeřil. Včas jsem
„ubrzdila“ odpověď: „Protože je tu
tma jako v jeskyni“. A jen jsem tam
stála jak puk, neschopna slova.
Dostalo se mi rozkazu: „Tam máte
vypínač, rozsviťte si!“ Klepla jsem
zmateně po vypínači. Rozsvítila se
jen některá z osvětlovacích těles.
S pocitem dokonaného zločinu
jsem raději opět zhasla. Dcerka mě
tahá za rukáv:“Mamí, chce se mi
čůrat“. A jejda, další komplikace.
„Máte tady WC ?“, ptám se. „Dvě
koruny“, odpoví suše prodavačka,
„a tady máte klíč.“ „...i když jsme
hosté?“ „Voda není zadarmo“, oka-
mžitě pochopí paní. Sled událostí

dostává spád. Platím, nosím ke stol-
ku talířky se zákusky, limonádu
v krabičce a další drobné laskomin-
ky. „Mamí, papír!“ Běžím zas na
onu místnost. Je tu čisto, mýdlo,
vůně, papírové ubrousky (zas o krů-
ček na Západ). Spokojeně opouští-
me tento prostor, avšak - Ó HRŮ-
ZO! Stará paní na mne upře svoje
kalné oči a prohlásí: „Paní, uvědom-
te si, že zde je místnost, kde se jí!“
Ani jsem si nevšimla - když jsem
vcházela na WC, nedovřela jsem za
sebou dveře, jsem to ale zločinec!
„Promiňte“, omlouvám se...

A tak sedím u stolečku. V ústech
převaluji okoralou roládu a počítám
nerozsvícená tělesa (17 bílých oz-
dobných koulí) a oddávám se sně-
ní: „Ve hře světel a stínů bodovek

přechází milá slečna nebo elegant-
ní mladík s ubrouskem přes rukáv
černého saka a nese tácek se šál-
kem voňavé horké kávy, na talířku
ty nejkřupavější rakvičky s kopcem
šlehačky, s diskrétním úsměvem
pokyne hlavou a řekne: „...dámy
vlevo, prosím.“ Je to jen moje tou-
ha opravdu si odpočinout či snad
prostomyslná naivita, jež vykonstru-
ovala tuto iluzi?

Na chodník dopadly poslední
kapky deště a opět vysvitlo slunce.
Odcházím a mám tušení, že je před
námi ještě „dlóhá, předlóhá“ ces-
ta.

Místo, děj i postavy jsou smyšle-
né, případná podobnost je čistě ná-
hodná.

  Mgr. Věra Trávničková

Možná hned v úvodu bych rád při-
pomněl, co slovo karneval zname-
ná. Slovo je složeno ze dvou latin-
ských slov caró - maso a valeo -
dát.Jednoduše řečeno dát sbohem
masitému pokrmu. Tak už nějakou
dobu se chtějí lidé „naposled“ pove-
selit před vážným postním obdobím
před Velikonocemi. Právě v tomto
duchu se připravil i malý dětský far-
ní karneval.

Karneval se připravoval několik
týdnů. Dohromady se dalo pár „do-
spěláků“ a ti se s velkým nadšením
pustili do společného díla. V před-
večer karnevalu se dělali důležité
přípravy. Vyzdobil se sál Okresního
domu ozdobami, které si děti samy
vyrobily a připravilo se vše potřeb-
né, aby to „klaplo“.

V neděli 27.února v 14.30 hod.

II.dětský farní karneval

vše vypuklo. Sál se naplnil dětmi
s rodiči, kteří nesmějí chybět tam,
kde jsou právě jejich „miláčci“. Vstu-
penkou byla vyrobená maska. Bylo
možné vidět princezny, víly, čaroděj-
nice, Červenou Karkulku, Ferdu
Mravence, kovboje, zdravotní sest-
ru, prodavačku, tygra, havrana, ko-
coura, žabáka ( bohužel díky masce
moc plakal, proto byl později rodiči
odstrojen), draka ( jen chrlit oheň - i
tak stál za to), ale i maska, která při-
pomněla nedávné Vánoce - vánoční
stromeček. A další, na které si už
nevzpomenu. I fotografie v příloze
odhalují částečně atmosféru karne-
valu.

Nescházelo občerstvení, bohatá
tombola a reprodukovaná hudba,
která roztancovávala děti, ale i „do-
spěláky“. Pro děti byly připraveny

různé hry. Ně-
kdy se musela
zapojit i celá
rodina. Tak
třeba - zpívá
celá rodina,
tančí celá rodi-
na a další. Na-
konec byly
uděleny pro
vítězné rodiny
ceny. Jednou
ze zajímavostí
je, že ocenění
obdržela mladá rodina se sedmimě-
síčním dítětem. I to se stává. Právě
na tomto karnevalu. Tombola byla
s radostí malými výherci rozebrána
a jistě se stane nedílnou vzpomín-
kou na tento letošní karneval.

Rád bych touto cestou poděkoval

Městskému kulturnímu středisku
v Kojetíně za uskutečnění II.dětského
farního karnevalu, který se konal
v budově Okresního domu, ale i těm
několika nadšeným lidem, kterým je
odměnou úsměv na tvářích dětí.

Mgr. Pavel Ryšavý

Tak nám skončil měsíc březen, který
býval vyhlašován měsícem kni-
hy.Snad proto,abychom nezapomí-
nali na toto kulturní zařízení,od jehož
založení v Kojetíně uplynulo již více
než sto padesát let.Kojetínská knihov-
na si však na nezájem čtenářů stěžo-
vat nemůže.Oddělení pro dětské čte-
náře i pro dospělé čtenáře jsou ve vý-
půjční dny stále plná.Co však knihov-
ně jistě chybí jsou peníze na nákup
knižních novinek.Město již ze svých
prostředků více dáti nemůže,tak vě-
řím, že se nějaký ten sponzor objeví
jako deus ex machina a přispěje
knihovně na nákup knih.
O čem však chci hovořit v této po-
známce je nabídka kulturních pořadů

Ohlédnutí za kulturou v březnu ....
v měsíci únoru a březnu.Ta byla bo-
hatá a pestrá.Byla určena širokému
publiku,takže každý si mohl přijít na
své. Doznívala ještě plesová sezó-
na,sálem sokolovny zněly melodie
z filmů a muzikálů i lidová píseň měst-
ského a okresního kola Hanácké pís-
ničky.Zájemci o lidovou píseň si s chu-
tí zazpívali s cimbálovou muzikou Du-
bina.Děti si přišly na své při pozor-
ném sledování klasické pohádky
O vodníkovi Pačískovi ,kterou s vti-
pem zahráli herci Karlovarského hu-
debního divadla.Akademie Gymnázia
Kojetín ukázala jaké nadějné sportov-
ní ,divadelní a hudební talenty na ko-
jetínských školách máme.
Závěr měsíce března byl již tradičně

věnován 8.ročníku Přehlídky divadel-
ních amatérských souborů Kojetín
2000.Věřím,že tato tradice zůstane
v Kojetíně zachována. Budeme jed-
nou hovořit
o Kojetíně jako
o městě diva-
dla?
Závěrem však
přece jen jedno
p o s t e s k n u -
tí.Škoda, že
v Kojetíně ne-
můžeme vidět
nové kvalitní
české fil-
my,které ko-
nečně začínají

přicházet do distribuce. Musíme za-
jíždět do kin v sousedních městech či
obcích (které jsou třeba menší než
Kojetín).     -řez-

Folklórní soubor žáků Zvláštní školy v Kojetíně, který vystoupil
na pěvecké soutěži Hanácká písnička
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V neděli 26. března skončil slav-
nostním vyhlášením vítězů již
8.ročník Přehlídky amatérských
divadelních souborů KOJETÍN
2000, kterého se zúčastnilo 10
amatérských divadelních souborů
z okresů Přerov, Kroměříž, Zlín,
Uherské Hradiště a Brno - venkov.
V závěrečném projevu předseda
odborné poroty pan PhDr. Vít Zá-
vodský velmi kladně hodnotil umě-
leckou úroveň jednotlivých předsta-
vení i celkové organizační zajištění
divadelní přehlídky. Palmu vítězství
si odvezlo Divadlo DOSTAVNÍK
z Přerova za inscenaci hry na mo-
tivy J.Kainara „Perly Hodži Nasre-
dina“. S touto inscenací postupuje

8.ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů KOJETÍN 2000 má své vítěze

Divadlo Dostavník na národní pře-
hlídku Divadelní Třebíč. Na 2.mís-
tě skončilo Ořechovské divadlo
z Ořechova u Brna s inscenací ná-
rodní báchorky J.K.Tyla v úpravě
Vlastimila Pešky „Strakonický du-
dák“ a na 3.místě Divadelní sou-
bor DK Kroměříž s inscenací mu-
zikálu J. L. Hughese, J.Suchého a
J.Šlitra „ Jesse Semple se žení“.
DS Malá scéna ZUŠ Zlín byl dopo-
ručen na národní přehlídku mladé-
ho amatérského divadla Šrámkův
Písek 2000 s inscenací hry
T.Bernharda „ Ritter, Dene, Voss“.

Dále porota ocenila jednotlivé
herecké výkony a režijní záměry.

Dramaturgický plán divadelní

přehl ídky
byl pro di-
váky velmi
za j ímavý.
A tak moh-
li vidět in-
s c e n a c e
z  o b l a s t i
hudebního
d i v a d l a ,
konverzač-
ní komedii,
k las ickou
činohru i
avantgard-
ní divadlo mladých herců.

Lze si jen přát, aby i 9.ročník
Přehlídky amatérských divadelních

souborů KOJETÍN 2001 byl stej-
ně úspěšný jako ten letošní.

Mgr. Miroslava Ernstová
ředitelka MěKS Kojetín

ŠKOLA ZÁKLADNÍHO LYŽOVÁNÍ V ROCE 2000

– divadelní představení pro děti „Pohádky z kufru“,
které se koná v sobotu dne 15. dubna 2000 v sále
Sokolovny Kojetín ve 14.30 hodin. Vstupné: 20,- Kč

– pořad v rámci systému „Mládež a kultura“ - Malý
princ  pro II.stupeň ZŠ a studenty gymnázia, který
se koná v pondělí 17.dubna 2000 v 8.30 a 10.30 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.

– Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců za rok
1999, které se koná v pondělí 17.dubna 2000 v sále
Sokolovny Kojetín v 17 .00 hodin.

MěKS Kojetín zve na . . .
Tělovýchovná jednota Sokol Ko-

jetín, odbor SPV, také v letošním roce
uspořádal v lednu a únoru školu zá-
kladního lyžování. Lyžařský výcvik byl
zahájen 8.1.2000 a ukončen byl
21.2.2000. Výcviku se zúčastnilo
141 žáků, které lyžařským základům
učilo 11 cvičitelů. Vedoucím školy byl,
tak jako v jiných letech, Lubomír Ju-
řen.

Žáci lyžařské školy byli rozděleni
do skupiny A (začátečníci), do skupi-
ny B (pokročilí). Skupinu C tvořili tu-
risté.

Do skupiny A bylo zařazeno 30
dětí nejen z Kojetína, ale také z okol-
ních vesnic (Oplocany, Chropyně,
Polkovice, Nezamyslice a Doloplazy),
které vedlo 5 cvičitelů. Děti jezdily na
Troják, na Rusavu a do Velkých Kar-
lovic.

Skupinu vedl Jiří Stav se cvičiteli
Libou Bosákovou, Petrou Vrajovou,
Antonínem Kufou a Karlem Petře-
kem.

Skupinu B tvořilo 43 dětí z Kojetí-
na, ze Stříbrnic, z Vitčic, z Křenovic,

z Měrovic a z Kroměříže. Cílem ly-
žařských zájezdů byla Kyčerka, Pus-
tevny, Machůzky, Karlov a Velké Kar-
lovice.

S Lubomírem Juřenem, jako ve-
doucím, se na výcviku podíleli Bro-
něk Bobiš, Antonín Nesrsta, Vlaďka
Nesrstová a Lenka Poláchová.

Turisté, kteří byli zařazeni do sku-
piny C, jezdili na Pustevny, na Kyčer-
ku a na Červenohorské sedlo. Vedl je
Bohumil Řezníček.

Lyžařské zájezdy byly ukončeny již
tradičním závodem v obřím slalomu,
kterého se zúčastnily děti jak ze sku-
piny začátečníků tak i ze skupiny po-
kročilých.
Součástí lyžařské školy byly dva zá-
jezdy do ciziny a to výcvikový zájezd
na Lackenhof v Rakousku 28.února
a zájezd do Dolomitů (Val Gardena)
ve dnech 4.-9.března 2000.
Škola základního lyžování se připra-
vuje také pro příští sezónu. Počítá se
také se zájezdem do lyžařských stře-
disek v Rakousku a s rozšířením slu-
žeb půjčovny lyžařské výzbroje.

 -řez-

Likvidátor výrobního družstva VKUS

výrobní družstvo v likvidaci Přerov

Bližší informace na tel.: 0641/207 114

NABÍZÍ K PRODEJI LEVNĚ OBJEKT
VHODNÝ PRO PODNIKATELSKÉ

ÚČELY

č. popisné 803
na pozemku s.p. 503/1 v Kojetíně
u hlavní silnice směr Kroměříž
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Nastalo jaro, sluníčka přibývá
každým dnem, což je neklamným
znakem toho, že každým dnem se
blíží také prázdniny. Nastává po-
malu čas rozhodnutí kam o prázd-
ninách. Cestovní kanceláře nabí-
zejí nepřeberné množství pobytů
nejen v zahraničí, ale také v tuzem-
sku. S nabídkou přicházejí také tě-
lovýchovné a sportovní organiza-
ce, junáci.

Tělovýchovná jednota Sokol
Kojetín, odbor Sportu pro všech-
ny, nabízí možnost prázdninové-
ho pobytu na své stanové základ-

Zveme Vás na tábor do Vrážného
ně ve Vrážném u Chornice. V době
prázdnin se zde setkávají zájemci
o aktivní pobyt v přírodě ,od těch
nejmenších s rodiči až po chlapce
a děvčata ve věku od 14 do 18 let.

Program je vyplněn pohybový-
mi aktivitami v přírodním prostře-
dí. Hry a soutěže jsou doplněny
pracovními činnostmi, které jsou
zaměřeny k životu na táboře. Ná-
plň programu vychází z celotábo-
rové hry, u dorostu je zaměřena na
tábornické dovednosti. Každoden-
ní posezení u táborového ohně za-
nechává u všech účastníků neza-

pomenutelné zážitky. Život v tábo-
rovém kolektivu přispívá k uvědo-
mění si nutnosti vzájemné toleran-
ce, spolupráce a pomoci druhým.

Tělovýchovná jednota Sokol Ko-
jetín má v pořádání táborů dlou-
holeté zkušenosti. Tábory provo-
zuje od roku 1971. Tábor ve Vráž-
ném byl poprvé postaven v roce
1977. V roce 1979 byl poprvé
pořádán tábor pro dorost a v roce
1990 tábor pro rodiče a děti.

Táborová základna je umístěna
v malebném přírodním prostředí
Malé Hané, nedaleko vesničky

Vrážné u Chornice( asi 3 km). Ve
vzdálenějším okolí je Jevíčko
(6km), městečko Trnávka s hradem
Cimburkem (5km), Moravská Tře-
bová (14 km) a dominanta kraje
hrad Bouzov a jeskyně Javoříčko
(14 km).

Bližší informace o možnosti
účasti na táboře získáte v tělocvič-
ně TJ Sokol Kojetín nebo u vedou-
cího táborové základny Lubomíra
Juřena, ul. Svatopluka Čecha 1205,
Kojetín.

Přijďte prožít prázdniny pod sta-
nem ve Vrážném.           -řez -

Autoklub Kojetín bilancoval

Dne 18.února 2000 se sešli čle-
nové autoklubu na své členské schů-
zi, aby zhodnotili svou činnost za rok
1999. Na schůzi byl přítomen zástup-
ce starosty města Kojetín Ing. Jiří Ší-
rek. Hlavní náplní je zajištění mate-
riální podpory pro závodníky krouž-
ku BMX a dobudování trati u stadio-
nu. V roce 1999 jsme byli majiteli
nákladního auta AVIA, které bylo na
podzim zrušeno z technických důvo-
dů. V majetku autoklubu jsou i dva
přívěsné vozíky, které mají možnost
si vypůjčit pro svou potřebu za sym-
bolický poplatek jak členové autoklu-
bu, tak i občané města. Nejvíce času
nám zabírá brigádnická činnost na
dobudování trati BMX. Tento areál
je potřeba neustále upravovat a do-
budovat tak, aby se na něm dala jez-
dit i vyšší soutěž než Moravská liga.

V loňském roce jsme uspořádali je-
den závod Moravské ligy, na který při-
jelo 46 závodníků ze severní a jižní
Moravy, ale i dva závodníci ze Slo-
venska. V loňském roce nás s velmi
dobrými výsledky reprezentovali čty-
ři závodníci . A jak dopadlo celkové
hodnocení ?

Moravská liga: jede se na 6 závo-
dů - závodníci ze severní Moravy
Kategorie C do 25 let:

1. místo Václav Mirvald
Kategorie C nad 25 let:

1.místo Martin Jorda
Českomoravský pohár:

1.místo Václav Mirvald
2.místo Martin Jorda

Mistrovství České republiky:
5. místo Václav Mirvald
4.místo Martin Jorda

Výsledky našich závodníků nás utvrdi-
li, že se máme čím pochlubit. V letoš-
ním roce uspořádáme jeden závod ze
seriálu Moravské ligy, kde očekáváme
příjezd až 90 závodníků z celé Mora-
vy. V rámci těchto závodů věříme i
ve spolupráci s podnikateli našeho města
se všemi příznivci tohoto sportu. Vždyť
trať je využívána nejen při závodech, ale
po celý rok, děti zde jezdí na svých ko-
lech od jara až do podzimu.

Věřím, že i letošní sezóna , která začí-
ná již v dubnu a končí v říjnu, bude tak
úspěšná jako loňská. Proto přeji jezd-
cům dobrý start a na konci bilancování
výsledky, které nás zahřejí u srdce.

Ivana Stavinohová

Dne 26. února 2000 uspořádalo
SOU, OU a U stavební Přerov, odlou-
čené pracoviště Kojetín turnaj v sálové
kopané hráčů starších 35 let.

Turnaj se hrál ve sportovní hale SOU
v Kojetíně. Zúčastněná družstva byla
rozlosována do dvou skupin, kde se
hrálo systémem každý s každým, hrací
doba 2 x 10 minut. První dvě družstva
z každé skupiny odehrála semifinále -
křížem, vítězové postoupili do finále,
poražení hráli o 3. místo. Zbývající druž-
stva hrála o celkové umístění.

Nejlepším střelcem turnaje se stal
s 9 brankami Vlastimil Botek z družstva
SOU.

VII. ročník turnaje starých pánů v sálové kopané

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Du-
šan Bubela z družstva TJ Bystřice p.H.
Nejlepším brankařem turnaje byl vy-
hlášen Jaroslav Kopřiva z družstva
SOU. Děkujeme všem sponzorům
turnaje.       Evžen Salaš

Celkové pořadí :
1. Hamrla Chropyně
2. SOU stavební Přerov,

odloučené pracoviště Kojetín
3. TJ Bystřice pod Hostýnem
4. TJ Pivín
5. TJ Sokol Lobodice
6. Slavoj Kojetín
7. FK Technoplast Chropyně
8. TJ Bezměrov

Václav Mirvald a Martin Jorda
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Společenská kronika

V měsíci březnu se dožili
významného

životního jubilea:
93 let Žaliová Jaroslava
85 let Janáčková Helena,

Šimková Marie, Králíková Marie
80 let Formánková Marie, HubíkováMarie,

Krybusová Ludmila
75 let Zonek Mojmír, Haspalová Hildegarda,

Pavlíková Zdenka, Kovářová Miroslava
70 let Bedřichová Božena, Dratvová Jarmila,

Přivřelová Jiřina

V sobotu 11.března 2000 byly slavnostně přiví-
tány do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Petr Langr - první dítě narozené v Kojetíně v roce 2000
Eva Kozubíková, Michaela Kočařová, Daniel Chytil.

V měsíci únoru nás opustili:
Josef Basel, Antonín Dedek, Jaromír Foltin, Libuše Horáková,
Františka Kašpárková, Anna Kohnová, Ludmila Marušincová,

Zdeňka Pavlíková, Anna Uhrová, Marie Vránová.

Čest jejich památce!

☛ CD, kazety

Nejprodávanější tituly za měsíc březen

v prodejně Zdeněk Němec - SONG Kojetín

Odešel akademický sochař Stanislav HLOBIL

Ve čtvrtek 16.března 2000 zemřel po těžké ne-
moci ve věku 66 let, kojetínský rodák, akademic-
ký sochař Stanislav Hlobil. Přestože po studiích
z Kojetína odešel a žil v Hradci Králové, na své
rodiště nezapomněl. Významně se podílel na kul-
tuře našeho města, spolupracoval s Městským kul-
turním střediskem v Kojetíně při instalacích vý-
stav, naposledy v roce 1998 při instalaci výstavy
z děl svého otce, rovněž akademického sochaře.

Odešel dobrý člověk. Čest jeho památce!

1. Kartografie
- Autoatlas ČR 1 : 150 000

2. DONA - Velikonoční kuchařka
3. Janča - Herbář 7
4. Pechová : Hrníčková kuchařka

- půlhodinka pouhá
5. Kartografie - Školní atlas světa
6. Junior - hračky na výletě
7. Traversová - Mary Poppinsová
8. Paunggerová - Neznámá moc Luny 2
9. Klimeš - Slovník cizích slov
10.Chramostová - Vlasta Chramostová

1. AC/DC - STIFF UPPER LIP
2. LUCIE - Vše nejlepší (88 - 99)
3. HOLKI - S láskou
4. Těžkej Pokondr - Vypusťte Krakena
5. METALLICA - S k M GREATEST

HITSLIVE
6. A TEENS - THE ABBA GENERATION
7. Jozef RÁŽ - JOŽO
8. CHINASKI - 1.SIGNÁLNÍ
9. LUNETIC - Nohama na zemi
10. Leona MACHÁLKOVÁ

- Film & muzikál II

☛ Knihy

Chcete zrekonstruovat dům?

Potřebujete z půdy vytvořit další pokoje či celý byt?

Nechcete mít starosti a nepořádek od malty, vápna či betonu?

Provádím veškeré úpravy tzv. suchou cestou pomocí sádrokartonových desek.

Snižování stropů, obklady stěn, úpravy podkroví, montáž příčkových stěn, pokládání suchých podlah. Vše i s položením tepelné izolace.

Dále provádím montáž obkladů stěn, stropů, podhledů a podlah z prken, fošen, cetrisem, sololitem, dřevotřískou...

Patrik ROSECKÝ - TESAŘSTVÍ

Hanusíkova 473 KOJETÍN, tel.: 0641 / 76 16 73

MONTÁŽE SÁDROKARTONU


