
Ročník V        Číslo 10        říjen 2004

První vojáci republiky – kojetínští občané v československých legiích

 V tomto roce si připomínáme 90. výročí zahájení 1. světové války, jejímž 
výsledkem byla porážka Ústředních mocností a následně rozpad Rakouska-
-Uherska. Na jeho území vznikly samostatné, národní státy, mezi nimi i Čes-
koslovenská republika. Do bojů 1. světové války zasáhly také československé 
vojenské jednotky – československé legie, které po boku dohodových armád 
bojovaly proti armádám Ústředních mocností.
 Československé legie vznikly z řad ra-
kousko-uherských válečných zajatců české  
a slovenské národnosti ve Francii, Itálii a Rus-
ku. Do československých vojenských jednotek 
se však také hlásili krajané žijící v zahraničí. 
Legie významně podporovaly krajanské spolky 
ve Francii, Rusku a hlavně v USA, především 
finančními sbírkami.
 Legionáři byli prvními československými 
vojáky. Bojovali, v době vzniku prvních jedno-
tek, za tehdy ještě neexistující stát a zasloužili se 
o jeho vznik. První jednotky vznikly ve Francii, 
následovalo Rusko a potom Itálie. Hlavní zá-
sluhu na jejich organizaci měl M. R. Štefánik 
a především T. G. Masaryk.
 Československé legie svými bojovými 
úspěchy významně podpořily činnost předsta-
vitelů československého zahraničního odboje 
za 1. světové války a tím také myšlenku vzniku 
samostatného československého státu.

řez

Z kroniky ZŠ Svatopluka 
Čecha Kojetín
 
 Památce a slávě hrdinů československých vojsk zahraničních – osvoboditelů 
vlasti – tvůrců a ochranitelů republiky československé.
 Dějepis starověku se zmiňuje o legiích římských, dějepis věku nového  
o legiích cizineckých. I naši hoši utvořili pluky své, nedali se najmout za žold, 
bojovali pro svou vlast a její svobodu a sami sebe nazývají vojskem česko-
slovenským, národním. V nejtrudnějších dobách daleko v cizině myslili na 
vlast, obětovali své životy, vrhali se proti odvěkým našim škůdcům s takovou 
odvahou, že vzbudili nejen úctu, ale i úžas všech, kdož je pozorovali.
 Český lev se probudil. Lví plémě promluvilo u Zborova a Bachmače  na 
východě, u Arrasu a Vouzieru na západě, na Montebello a v hlubině Asolone 
na jihu.
 Naši udatní hoši poznali i po návratu do vlasti, že mnozí zarputilí nepřátelé 
i po zdrcující porážce strojí naší drahé vlasti úklady a proto neodpočívali, nýbrž 
pospíchali do Těšínska i do Slovenska, aby ji hrdinsky bránili. Veliké přesile 
bránili se statečně a zadrželi divoké hordy.

 Buďte zdrávi, hrdinové! Vaše jména stůjtež zde na věčnou paměť!

Legionářské poměry v Kojetíně 
 
 O kojetínských poměrech jsme informováni jen málo. Místní jednota 
Československé obce legionářské pro Kojetín a okolí vznikla na základě 
schválení stanov zemským úřadem dne 23. 6. 1924, ale podobně jako i jinde 

byl spolek rozpuštěn výnosem Zemského úřadu 
v Brně z 12. října 1939. V mezičase dne 29. 
července 1939 vzniklo Národní sjednocení 
legionářské – odbočka v Kojetíně, to ale bylo 
záhy rozpuštěno 17. října téhož roku. Po válce 
čs. Obec legionářská v Kojetíně obnovila svou 
činnost, po roce 1948 vplynula do místní od-
bočky Svazu bojovníků za svobodu v Kojetíně, 
která byla schválena ONV 23. dubna 1949. 
Mimoto působila v Kojetíně od května 1932 
odbočka Nezávislé jednoty československých 
legionářů.

Seznam legionářů z Kojetína, 
Popůvek a Kovalovic

Kojetín (datum a místo narození):
Bajer Josef (13. 3. 1888, Chropyně), Bakalík 
Vladimír (11. 6. 1890, Kojetín), Barták Jan 
(21. 11. 1899, Kojetín), Bíbr František (6. 4. 
1883, Kojetín), Bíbr František (1. 9. 1889, 
Kojetín), Blahák Josef (21. 1. 1890, Slavkov), 
Brázdil František (25. 1. 1896, Kojetín), Brázdil 
Josef (28. 2. 1893, Pavlovice u Př.), Bukov-
ský Otmar (20. 10. 1895, Kojetín), Černoch 
Ferdinand (10. 11. 1896, Kojetín), Černošek 

Karel (15. 1. 1892, Kojetín), Dlouhý Bohumil (16. 9. 1894, Serenč), Do-
koupil Josef (15. 12. 1897, Kojetín), Doupal Josef (24. 2. 1892, Kojetín), 
Drexler František (1. 9. 1888,  Kojetín), Gardavský Bohumil (18. 1. 1896, 
Kojetín), Glacner Josef (27. 2. 1890, Kojetín), Gottlieb Josef (12. 2. 1893, 
Neu-lublic), Hájek František (17. 7. 1875, Kojetín), Halamka Josef (27. 8. 
1897, Herálec), Hanák Jan (22. 11. 1887, Doloplazy), Hanák Karel (24. 10. 
1894, Doloplazy), Hanák Maxim (26. 5. 1892, Kojetín),  Hlobil Jan (23. 11. 
1894, Kroměříž), Hrubý Bohumil (7. 12. 1890, Kojetín), Hubík František (29. 
1. 1888, Dřínov), Chytil Alois (12. 1. 1872, Kojetín), Ježek Jaroslav (26. 9. 
1886, Kojetín), Jura Tomáš (17. 12. 1856, Modlov), Kelemen Antonín (11. 
6. 1895, Hustopeče), Klímek Edmund (23. 3. 1892, Kojetín), Konarovský 
Josef (14. 8. 1892, Kojetín), Kotek Jan (29. 5. 1858, Kojetín), Kotek Jindřich 
(31. 7. 1892, Kojetín), Kotouček Emanuel (10. 12. 1888, Kojetín), Krejča 
Cyril (2. 2. 1885, Uherský Ostroh), Krybus Leopold (11. 11. 1891, Kojetín), 
Křeček Vilém (2. 9. 1888, Kojetín), Kudelňák František (29. 3. 1891, Kojetín), 
Kulfánek Alois (7. 5. 1893, Kojetín), Kulfánek František JUDr. (1. 2. 1888, 
Kojetín), Lechner Tomáš (15. 12. 1887, Kojetín), Machá

pokračování na str. 13
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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva města

 Dne 14. září 2004 zasedala  
Rada města Kojetín, z jejíhož 
jednání přinášíme výpis násle-
dujících usnesení. Rada:

– souhlasila s odepsáním (odúčtová-
ním) pohledávky  ve výši 43.659,76 
Kč, za Jiřím Pospíšilem (stavební 
činnost), když Krajský soud v Ostravě 
zrušil konkurz ve věci úpadce Jiřího 
Pospíšila,
– souhlasila s prodejem bytu II. kat. 
v domě č.p. 945 ul. Kroměřížská, 
velikost 2+1 a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu  
a pozemku, 
– schválila snížení nájemného ve 
služebním bytě nájemce Vladimíra Za-
orala v budově Základní školy Kojetín, 
náměstí Míru 83, o 50 % za období 
červen, červenec, srpen a září 2004 
z důvodu rekonstrukce  bytu, 
– souhlasila s rozpočtovým opatřením 
č. 2 v celkové výši  59.696.860 Kč,  
– souhlasila s rozpočtovým opatřením 
pro poskytnutí mimořádné dotace 
Charitě Kojetín na pokrytí provozních 
nákladů do konce roku 2004, 
– schválila výši zápisného do zájmo-

vých kroužků při MěDDM Kojetín pro 
školní rok 2004/2005 dle předlože-
ného návrhu,
– pověřila ředitelku MěDDM Kojetín 
udělováním slev při zápisném do 
zájmových útvarů organizovaných 
MěDDM Kojetín ve školním roce 
2004/2005,
– schválila s účinností od 1. 10. 2004 
pronájem nebytových  prostor ve 2. 
poschodí budovy Polikliniky Kojetín 
p. Petru Vodákovi, za účelem zřízení 
kanceláře ke zprostředkování pojiště-
ní a finančních úvěrů,
– schválila dodavatele díla na akci 
„Rekonstrukce střechy na budově č. 
p. 52 Masarykovo náměstí, Kojetín“  
firmu Vladimír Zdráhal, Stříbrnice, za 
cenu 550.000,- Kč včetně DPH,
– schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Kojetín a firmou Pro-
pal, spol. s r.o., Svatopluk Horák, 
Křenovice, na investiční akci „Oprava 
místní komunikace – Kovalovice  
u Kojetína“, za cenu 249.900,- Kč 
včetně DPH,
– vzala na vědomí předloženou zprávu 
o technicko-organizačním opatření 
při svozu cukrové řepy a uložila 

odboru výstavby, životního prostředí  
a dopravy  sledovat aktuální situaci při 
svozu cukrové řepy a řešit případné 
vzniklé problémy,
– vzala na vědomí zprávu o projednání 
návrhu zadání změny č. 3 Územního 
plánu sídelního útvaru Kojetín,
– uložila  odboru majetku a investic 
města  zpracovat pro říjnové  jednání 
rady města podkladový materiál, 
popisující současný stav pozemku 
p. č. 621/2 a sousedních pozemků 
v k.ú. Kojetín, s návrhem na řešení 
problematiky dalšího využití těchto 
pozemků,  
– schválila uzavření smlouvy o dílo na 
projektové práce mezi Městem Koje-
tín a firmou VISSO s.r.o.,  Olomouc, 
na vypracování projektu pro stavební 
povolení a pro realizaci stavby „Ka-
nalizace Kojetín – náměstní Svobody, 
stoka C IV“, za cenu 83.300,- Kč, 
včetně DPH, 
– uznala navýšení nákladů na re-
konstrukci chirurgické ordinace na 
poliklinice Kojetín na celkovou částku 
253.078,- Kč, včetně DPH a uložila  
odboru majetku a investic města za-
pracovat do dodatku č. 5 ke smlouvě 

o nájmu ze dne 17. 4. 1998 výše 
uznané navýšení nákladů na rekon-
strukci chirurgické ordinace,
– schválila dodatek č. 2 ke smlouvě  
o dílo, uzavřené mezi Městem Kojetín 
a firmou Manďák a.s., Kroměříž, na 
investiční akci „Základní škola Koje-
tín, náměstí Míru 83 – rekonstrukce“ 
– dodatek č. 2 je soupisem víceprací a 
méněprací uvedené investiční akce,
– schválila zvýšení kapacity školní 
družiny při ZŠ Kojetín, Svat. Čecha, 
z 50 na 60 dětí z důvodu zvýšeného 
zájmu rodičů o umístění dětí ve školní 
družině,
– vyslovila poděkování zaměstnan-
cům MěKS Kojetín za organizaci  
a zajištění průběhu Kojetínských 
hodů 2004,
– souhlasila s realizací projektu „Mo-
dernizace a rozvoj sociálních služeb ve 
městě Kojetín“ v rámci Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů, 
opatření Podpora sociální integrace 
v regionech,
– schválila pronájem obecního bytu 
I. katergorie v DPS Dr. E. Beneše 3, 
Kojetín,  paní Miladě Janečkové.

Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

V úterý dne 14. září 2004 se 
sešlo v sále Vzdělávacího a 
informačního centra ke  14. 
zasedání Zastupitelstvo města 
Kojetín. Z projednávaných bodů 
programu přinášíme následující 
usnesení. Zastupitelstvo města: 

– vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
Rady města, která od zasedání Zastu-
pitelstva města dne 15. 6. 2004 jed-
nala čtyřikrát – 30. 6., 20. 7., 17. 8.  
a 14. 9. 2004, 
– vzalo  na vědomí plnění usnesení 
Zastupitelstva města ze dne 17. 6.  
a 16. 12. 2003 a ze dne 27. 1.  
a 15. 6. 2004,
– vzalo na vědomí předloženou 
zprávu o vyhodnocení hospodaření 
města Kojetín za I. pololetí 2004 
dle tisku Z/104, včetně aktualizace 
k 31. 8. 2004,
– vzalo na vědomí zprávu o stavu 
pohledávek města Kojetín k 30. 6. 
2004 dle tisku Z/105,
– schválilo odepsání (odúčtování) po-
hledávky za Jiřím Pospíšilem (staveb. 
činnost) ve výši 43.659,76 Kč,
– schválilo rozpočtové opatření č. 2 
v celkové výši 59.696.860,- Kč dle 
přílohy č. 1 a 2 k tisku Z/107,
– schválilo  uzavření smlouvy mezi 
Městem Kojetín a Charitou Ko-
jetín o poskytnutí dotace ve výši 

132.500,- Kč na pokrytí provozních 
nákladů Charity Kojetín do konce 
roku 2004, 
– schválilo odkoupení  pozemku p. 
č. 780, orná půda, v k.ú. Kojetín, 
o výměře 232 m2 od p. Antonína 
Mazura za cenu 14,- Kč/m2,
– schválilo prodej části pozemku p. 
č  st. 515/2 o výměře cca 26 m2, 
k.ú. Kojetín, za cenu 100,- Kč/m2  
a úhradu nákladů spojených s převo-
dem nemovitosti a úhradu nákladů 
na vyhotovení geometrického plánu  
firmě Propal, spol. s r.o. Křenovice, 
– schválilo prodej bytu II. kat.  v domě  
č. p. 800, ul. M. Gardavské, velikosti 
2+1 a spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozem-
ku panu Michalu Otáhalovi za cenu 
280.000,- Kč a úhradu nákladů spo-
jených s převodem nemovitosti,
– schválilo prodej bytu II. kat. v domě  
č. p. 339, ul. Sladovní, byt č. 34, 
velikost 2+1 a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu 
a pozemku paní Dagmar Kulichové za 
cenu 260.000,- Kč a úhradu nákladů 
spojených s převodem nemovitosti,
– schválilo prodej  bytu II. kat.  v domě 
č. p. 945 ul. Kroměřížská,  velikost 
2+1 a spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu  paní Jitce 
Mazůrkové za cenu 150.000,- Kč   
a úhradu nákladů spojených s převo-

dem nemovitosti,
– vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2004 (viz strana 3), 
– schválilo návrh zadání změny č. 
3 Územního plánu sídelního útvaru 
Kojetín,
– schválilo ukončení členství města 
Kojetín ve Svazu měst a obcí ČR 
s účinností od r. 2004 a rezignaci 
města Kojetín na členství ve Sdru-
žení obcí střední Moravy se sídlem 
v Prostějově,
– schválilo „Zásady Města Kojetín 
pro poskytování dotací na přímou 
podporu a činnost sportovních od-
dílů a zájmových kroužků pracujících 
s mládeží, občanským sdružením, 
humanitárním organizacím a jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám, 
působícím v oblasti sociálních služeb, 
podpory rodin, požární ochrany, kul-
tury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 
protidrogových aktivit, prevence 
kriminality a ochrany životního pro-
středí“ s účinností od 1. 1. 2005,
– schválilo uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o úvěru mezi Městem 
Kojetín a Českou spořitelnou, kterým 
se doplňuje zajištění hypotečního 
úvěru o zřízení zástavního práva Čes-
ké spořitelny, a.s., k pohledávkám  
z bankovního účtu společnosti TECH-
NIS Kojetín spol. s r.o. a to do výše 
odpovídající pravidelné čtvrtletní 

splátce hypotečního úvěru,
– schválilo realizaci projektu „Moder-
nizace a rozvoj sociálních služeb ve 
městě Kojetín“ v rámci Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů, 
opatření Podpora sociální integrace 
v regionech a ukládá Radě města za-
bezpečit zapracování předkládaného 
projektu do sociální koncepce města 
Kojetín,
– vzalo na vědomí zápis z jednání 
finančního a kontrolního výboru ZM 
ze dne 8. 9. 2004,
– uložilo Radě města předložit na pro-
sincové jednání Zastupitelstva města, 
na základě podnětů politických stran, 
návrh na jmenování člena kontrol-
ního výboru ZM za pana Miroslava 
Formánka,
– vzalo  na vědomí petici obča-
nů ulic Sv. Čecha a Tyršova za 
obnovení veřejného pořádku a 
uložilo Radě města řešit tuto pe-
tici v souladu se směrnicí města 
Kojetín pro přijímání, projednávání  
a vyřizování stížností a prověřit dodr-
žování podmínek pronájmu pozemku 
venkovní zahrádky restaurace „Na 
růžku“, které byly stanoveny vlastníku 
nemovitosti v návaznosti na povolení 
stavby venkovní zahrádky a řešit 
s PČR a MP Kojetín rušení nočního 
klidu a čistoty města. 
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ
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Informace pro občany
Oznámení o době 
a místě konání voleb

 Starosta města Kojetín podle § 27 odst. 1 
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitel-
stev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje se 
uskuteční v pátek, dne 5. listopadu 2004 od 14:00 
hod. do 22:00 hod. a v sobotu 6. listopadu 2004 
od 8:00 hod. do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb
– ve volebním okrsku č. 1 je místnost v Kulturním 
domě – Sokolovna, nám. Republiky 1033, Koje-
tín I-Město pro voliče bydlící v ulicích: Nádražní, 
náměstí Republiky, Rumunská, Kuzníkova, Dudí-
kova,Padlých hrdinů
– ve volebním okrsku č. 2 je místnost v Základní 
škole, náměstí Míru 83, Kojetín I-Město pro vo-

liče bydlící v ulicích: Tyršova, Družstevní, Pořadí, 
Křenovská, Vyškovská, náměstí Svobody, náměs-
tí Míru, Palackého, Husova
– ve volebním okrsku č. 3 je místnost v Základní 
škole, Svatopluka Čecha 586, Kojetín I-Město pro 
voliče bydlící v ulicích: Nová, Ztracená, Kroměříž-
ská, Růžová, Blanská, Komenského náměstí
– ve volebním okrsku č. 4 je místnost ve Zvláštní 
škole, Sladovní 492, Kojetín I-město pro voliče 
bydlící v ulicích: Sladovní, Jana Peštuky
– ve volebním okrsku č. 5 je místnost v budově 
Městského domu dětí a mládeže v Kojetíně, Ma-
sarykovo náměstí 52, Kojetín I-Město pro voliče 
bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, náměstí 
Dr. E. Beneše, Příční, Tržní náměstí, Olomouc-
ká, Stružní, Mlýnská, Závodí, Podvalí, Zahradní, 
Přerovská, Samota, Včelín
– ve volebním okrsku č. 6 je místnost v budově 
Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha 683, Koje-
tín I-Město pro voliče bydlící v ulicích: Jiráskova, 
Dvořákova, Svatopluka Čecha, Hanusíkova, 6. 

 Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 14. 
9. 2004 podle  § 84 odst. 2 písm. i)  zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku.

Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Kojetín č. 3/2000 
o vytvoření a použití účelového fondu zřízeného 
pro poskytování půjček vlastníkům budov a bytů 
ze dne 12. 12. 2000 se mění takto:
1. Článek 4, odst. (1), písm. e) zní: 
„dotace a případné finanční výpomoci
z rozpočtu jiného územního samosprávného 
orgánu,
2. Článek 5, písm. b) se vypouští a  
 odstavec písm. c) a d) se nově  
 označuje písm. b) a c)
3. Článek 6, odst. (4), bod 01 zní:
„Statické zajištění stavby tj. injektáž, statické 
zajištění objektu atd. na jednu obytnou budovu 
…100.000,- Kč.“

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2000 

o vytvoření a použití účelového fondu zřízeného pro poskytování půjček

4. Článek 6, odst. (5) zní:
 „Půjčky se poskytují s úrokovou   
 sazbou 3 % a maximální dobou        
 splatnosti 2 roky.“
5. Článek 6, odst. (6), zní:
„Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat do výše 
100.000,- Kč na jednu bytovou jednotku. Půjč-
ku lze čerpat do půl roku od uzavření smlouvy  
o půjčce. Úroky z poskytnuté půjčky se platí podle 
smlouvy o půjčce, jistina se platí rovnoměrně 
měsíčními splátkami počínaje od července 2005 
do června 2007. Zvláštní dohodou si může dlužník 
dohodnout rychlejší splácení půjčky.“
6. Článek 6, odst. (7) zní:
„Vrácení půjčky bude zajištěno ručením dvou 
fyzických osob starších 18 let a dále bude půjčka 
zajištěna bianco směnkou a dvěma ručiteli na ní po-
depsanými. Splatnost směnky nastává doručením 
odstoupením od smlouvy žadatelům pro porušení 
povinností vyplývající pro ně ze smlouvy. Ke dni 
takto stanovené splatnosti směnky je oprávněno 
Město Kojetín chybějící údaje na směnce doplnit. 

Měsíční příjem ručitele musí být vyšší než 1,7 
násobek zákonem stanovené  minimální měsíční 
mzdy. Ručitelem nemůže být důchodce.
7. Článek 7, odst. (3), písm. j)
„záruku – směnku s dvěma ručiteli starších 18-ti 
let na ní podepsanými.
8. Článek 7, odst. (4) zní:
„O výběru žadatelů o poskytnutí půjčky rozhodne 
zastupitelstvo města. Výběrové řízení je ukončeno 
nabídkami k uzavření smluv o půjčce.Proti výsledku 
výběrového řízení se nelze odvolat.
       9. Článek 8, odst. (2), písm. i)
„záruka za poskytnutou půjčku (prohlášení ručitelů 
a směnka s ručiteli na ní podepsanými).
   
Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.10.2004.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města
Ing. Jiří Šírek, místostarosta města

 

Harmonogram
termínů a podmínek pro použití finančních 
prostředků účelového fondu zřízeného 
pro poskytování půjček vlastníkům budov  
a bytů

 Na základě OZV č. 3/2004 o vytvoření  
a použití účelového fondu zřízeného pro posky-
tování půjček vlastníkům budov a bytů zveřejňuje 
město Kojetín Harmonogram termínů a podmí-
nek pro půjčky pro rok 2005:
a) Žadatelem může být fyzická nebo práv-
nická osoba vlastnící obytnou budovu nebo 

května, Tvorovská, Polní, Čsl. Legií, Marie Gar-
davské, Chytilova, Havlíčkova, Bří Šmejdovců, 
Stan. Masara, Sadová
– ve volebním okrsku č. 7 je místnost v Kulturním 
domě v Kojetíně II – Popůvkách pro voliče bydlící 
v Kojetíně II – Popůvky
– ve volebním okrsku č. 8 je místnost v Kulturním 
domě v Kojetíně III – Kovalovicích pro voliče 
bydlící v Kojetíně III – Kovalovice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města

byt na území katastru Kojetín, Popůvky  
a Kovalovice.
b) Lhůta na podání žádosti se stanoví na období 
od 1. 10. 2004  do 31. 10. 2004.
c) Pracovní skupina vyhodnotí předložené 
žádosti o půjčku a navrhne konkrétní závěr 
výběrového řízení Radě města 2. 12. 2004. 
d) O poskytnutí půjček rozhodne Zastupitelstvo 
města 14. 12. 2004.
e) Smlouvy budou uzavírány pouze v případě, 
že žadatelé o půjčku doloží všechny potřebné 
doklady a město za nimi nebude mít žádnou 
pohledávku.

f) Podrobnější informace budou zájemcům 
poskytnuty na odboru majetku a investic města 
MěÚ Kojetín, kde obdrží i formulář žádosti  
o půjčku.
- Půjčku lze poskytnout do maximální výše 
100.000,- Kč na jednu bytovou jednotku.
- Úrok se poskytuje s úrokovou sazbou 3 %  
a dobou splatnosti 2 roky.
- Půjčku lze čerpat půl roku od uzavření smlouvy  
o půjčce.
- Povinnost úhrady je stanovena na dobu od 
července 2005 do června 2007.
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Informace pro občany

 Neodmyslitelnou součástí naší krajiny jsou už 
po staletí stavby náboženského charakteru, různé 
kapličky, kříže, Boží muka a sochy světců. Zvláště 
v našem kraji, uprostřed úrodné a dříve i zbožné 
Hané, se nachází velké množství těchto staveb.
 Mezi asi třicet těchto náboženských objektů 
v Kojetíně patří i kamenný kříž nedaleko chole-
rového hřbitova. Kříž, mezi místními nazývaný 
„Červený“, se nachází asi 2 km od města při polní 
cestě vedoucí z Kojetína do Hrušky a Tvorovic. Jak 
se dozvídáme z nápisů na podstavci, byl postaven  
r. 1892 nákladem manželů Jana a Marie Chybo-
vých, a to na místě kde dříve stával kříž dřevěný. 
Koncem padesátých let 20. stol. byl opraven. 
Vypravuje se, že při osvobozovacích bojích v r. 
1945 byl nedaleko kříže postřelen jeden voják. Přes 
těžké zranění se pokoušel jít dál, ale nedostávalo 
se mu sil a opřel se o kříž, na kterém zůstal otisk 
jeho zkrvavených rukou. Tato stopa po válce zde 

vydržela ještě nějakou dobu a kříž tak získal své 
jméno.
 Kříž měří i s podstavcem asi 7 m, jeho přední 
část je ozdobena reliéfy Eucharistie a Panny Ma-
rie. Na jeho zadní straně můžeme kromě nápisu  
o založení číst i tyto řádky:
 Pochválen buď Ježíš Kristus! / Pane, hříchové 
ach moji / Tiť jsou krutí zrádci tvoji, / Byčovali 
trýznili, / Na kříž Tebe přibyli. / Želím z duše 
skroušenosti / Spasiteli Tvých bolestí, / Přehořké 
Tvé trápení, / Buď mi zdrojem spasení.
 V posledních letech se o opravy nikdo nestaral 
a kříž postupně chátral – poškozen byl korpus  
i reliéfy. Na dovršení všeho byl při vichřici 28. červ-
na 2002 kříž stržen padajícím stromem a rozlámán 
na několik kusů. Našlo se však několik osob ochot-
ných se o záchranu cenné památky postarat. Části 
kříže byly odvezeny a uschovány na faře, okolí bylo 
upraveno a staré stromy vykáceny. Všechny práce 

Město Kojetín zveřejňuje předběžný záměr prodeje cca 13 pozemků
za účelem výstavby rodinných domů na pozemcích ZE-PK: p. č. 736/1 a p. č. 740/1 v katastrálním území Kojetín.

„ZÁSTAVBA ZÁPADNÍ STRANY DVOŘÁKOVY ULICE“

Vaše písemné žádosti očekáváme v termínu do 11. 10. 2004 na odboru majetku a investic města na adrese:
Městský úřad, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín

Ve své žádosti uveďte, prosím, předpokládaný typ domu
(např. samostatně stojící/dvojdům/átriový, přízemní/patrový, tvar střechy atp.)

eventuelně Váš požadavek na velikost pozemku.
Předpokládaný termín realizace: 06/2005

Došlo do redakce

Začala jóga...

 Září – začátek nového školního roku, rozjezd 
aktivit Městského domu dětí a mládeže i Městského 
kulturního střediska... Plakáty nás – od dětí až po 
dospělé – opět zvou k naplnění a zkvalitnění obyčej-
ného, všedního dne, aby nebyl tak mnohdy ubíjející! 
Můžeme si vybrat – dle výběru. Je to nás!
 Začala už po tolikáté jóga. Už tradiční! Má 
zde v Kojetíně už několik desítek let své zázemí, je 
trvalkou, daří se jí tu, prospívá mnoha lidem.
 Byly doby, kdy jsem jógové kurzy navštěvovala 
i já a poznala to príma lidské společenství, které 
spojují stejné myšlenkové proudy, stejná touha po 
srovnanosti duše i touha po obyčejném důvěryhod-
ném, lidském přátelství. Šla jsem do sebe – musím 

zase začít – stýská se! Doba celkem nemilosrdná, 
vztahy napjaté, více neklidu než pohody, heslo 
doby: „Čas jsou jen peníze“. Honíme se! Jednou 
se můžeme nedobrovolně náhle zastavit! Tak nač 
čekat?
 Kurz jógy, jak jsem si zjistila, vede paní Mgr. 
Alena Flegelová z Přerova v tělocvičně v druhém 
patře Polikliniky Kojetín – každé úterý od 17.00 
do 19.00 hodin.
 Znám paní Alenku, je to moc dobrá duše, která 
svým úsměvem hřeje, zásobárna trpělivosti a klidu. 
Patří do okruhu přátel Mgr. Dobromila Malého, 
nestora kojetínské jógy, duchovního učitele mnoha! 
Dnes je na tzv. „jógovém odpočinku“, ale získal 
rovnocennou „náhradu“. Ale nechci opomenout 
– „Díky, pane Malý, paní Malá, byli jste průkopníky 

jógy v Kojetíně! Díky za ta léta s Vámi a jógou! 
Kolik jsme s Vámi prožili! Humoru, duševního 
souznění, přátelskosti, kolik krásné hudby a slov 
jsme naposlouchali. Odcházeli večer zklidnění, 
očištění... To nebylo málo v době, která bývala...“. 
Jeden musí prožít, aby uvěřil tomu, co říkám.
 Jóga žije v Kojetíně naštěstí i dnes! A já zvu 
nejen sebe, ale i Vás všechny, kteří jsou třeba čers-
tvě v důchodu a mají více času, nebo jsou víc sami, 
nebo se Vám některým honí hlavou neklidné myš-
lenky. Přijďte je vyhodit na Polikliniku z hlavy. Čeká 
Vás úsměv a klid a dobro paní Alenky Flegelové, 
najdete přátelské společenství lidí, kteří hledají totéž 
co vy a už to třeba pomocí jógy dávno našli. BÝT 
je víc než MÍT. Třeba se tam spolu potkáme.

Marie Přecechtělová, Kojetín

Ve dnech 14. a 15. října 2004 bude budova Městského úřadu Kojetín pro veřejnost z provozních důvodů uzavřena. 
Žádáme proto občany, aby k vyřízení svých záležitostí využili především předcházející úřední dny pondělí  

a středu, kdy je provozní doba úřadu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

kolem oprav zajišťoval pan Josef Psík, restaurování 
se ujal pan Jozef Mikláš ze Slovenska.
 Po dvou letech byl kříž připraven k postavení 
na původní místo. Ke slavnosti žehnání byl zvolen 
den 12. září, tedy neděle nejbližší svátku Povýšení 
svatého Kříže. Přestože počasí vypadalo spíše 
na déšť, bohoslužby se zúčastnilo na 40 farníků 
z Kojetína i blízkých Měrovic. Po biblických čteních, 
vztahujících se ke svátku Povýšení, jsme vyslechli 
kázání na slova hymnu od zesnulého pana arci-
opata Anastáze Opaska o tom, že lidské utrpení 
získává ve světle Kristova kříže svůj smysl i naději. 
Modlitbou žehnání a pokropením svěcenou vodou 
byl obřad ukončen.
 Prosíme tě, Pane, dej ať si všichni, kdo kolem 
tohoto kříže procházejí, připomínají Kristovu oběť 
na kříži, která je největším důkazem lásky Boha 
k člověku.

Jiří Gračka

Žehnání Červeného kříže u Kojetína



10/2004Kojetínský zpravodaj

- 5 - 

Zprávy z mikroregionu

Zajímavé listy šípatky střelovité u rybníku Na 
Hrázi

Hejno divokých kachen u Chropyně Šmel okoličnatý – chráněný druh rostliny u „Žluté-
ho dolu“ v Kojetíně

Rehek domácí hnízdí v blízkosti člověka Hnízdo čápů v Oplocanech Soumračník jitrocelový – vzácný motýl luk u tova-
čovských rybníků 

Foto: J. Šírek

Kobylka na stéble trávy Květy kakostu lučního Kosatec žlutý  na břehu chropyňského rybníka

Ohlédnutí za letní přírodou na střední Hané

 Svazek obcí mikroregionu Střední Haná vydá 
stolní kalendář na rok 2005. Kalendář s názvem 
„Mikroregion Střední Haná v minulosti a součas-
nosti 2005“ představuje všechny členské obce  
a města na fotografiích, zachycujících minulost  
a současnou podobu našeho mikroregionu. Nejsou 
zde uvedeny jen fotografie porovnávající minulý  
a současný vzhled některých budov, ale také záběry 
ze života lidí. Kalendáře budou k dispozici na obec-
ních a městských úřadech našeho mikroregionu od 
10. října 2004.

 Mikroregion Střední Haná zajistil zpracování 
studie, řešící rekreační využití tovačovských jezer. 
Studie se týká západního břehu jezera pod An-
nínem a její součástí je, kromě přístupu k vodě 
a pláží, také výstavba kvalitního rekreačního 
zázemí. To by mělo tvořit, mimo jiné, tobogán, 
víceúčelová sportovní hřiště, zázemí pro taneční 
zábavy, koncerty apod. Celá studie řeší také citlivý 

vztah s okolní přírodou, takže negativně nenarušuje 
stávající stav. Naopak její součástí je i přírodní 
zóna nedaleko Mlýnského náhonu s vycházkovou 
zónou a cyklostezkou. Vzniknout by zde měly také 
pozorovatelny pro přírodovědce, kteří by tak mohli 
sledovat zdejší ptáky.

 Záměrem mikroregionu Střední Haná pro rok 
2005 je, mimo jiné, vydání publikace k 60. výročí 
konce II. světové války. Publikace ponese název „... 
aby nebyli zapomenuti“ a bude popisovat události 
a konec II. světové války podle výpisů z obecních, 
školních a jiných kronik, odboj domácí či zahranič-
ní, každodenní válečný život, odsun Židů, poslední 
dny války apod. Součástí knihy budou i životopisné 
medailony účastníků odboje, zvláště těch, o kterých 
se z nejrůznějších důvodů dosud nepsalo. Cenným 
přínosem knihy budou také osobní vzpomínky 
občanů, seznamy obětí zahynulých a padlých,  
i seznamy odsunutých Židů. Fotografická příloha 

zachytí všechny dochované pomníky, sochy a kříže, 
které se k této kapitole naší historie vážou. Oblast, 
kterou bude kniha zahrnovat je mikroregion Střední 
Haná a také blízké obce - Brodek u Přerova, Dub, 
Věrovany, Hruška, Vrchoslavice a jiné.

J. Šírek, předseda mikroregionu Střední Haná

V Ý Z V A ! ! ! 
Redakční rada publikace „... aby nebyli 
zapomenuti“ vyzývá a žádá všechny 
občany, kteří mají informace, případně 
dochované zápisy z období II. světové války, 
včetně období osvobození, aby tyto údaje 
poskytli pro zpracování knihy. Jen tak 
bude možné vydat co nejúplnější publikaci  
a zachytit tuto tragickou událost na území 
střední Hané co nejvěrohodněji pro příští 
generace. Kontaktní adresa: Městský úřad 
Kojetín, Ing. Jiří Šírek, Masarykovo nám. 20, 
752 01 Kojetín, e-mail: sirek@mail.kojetin.cz, 
tel.: 581 277 401, mobil: 608 712 821
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V Ý Z V A

Anketa
Anketní otázka: „Které služby Vám v Kojetíně chybí?“

1. 
Dětské hřiště, pohotovost.

2. 
Určitě pohotovost, čistír-
na.

3. 
Pohotovost a víc „čes-
kých“ obchodů.

4. 
Opravna obuvi. Kvůli dětem 
– pohotovost.

5. 
Hlavně pohotovost, když 
někdo onemocní musí do vět-
šího města. A potom holiči.
 

6. 
Mně osobně sauna.

7. 
Myčka na auto.

8. 
Dětské hřiště.

10. 
Rozmyslím se. Myslím, že služby 
jsou tady všechny, ale takové 
nic moc. Hodně je tady hospod 
a obchodů taky, ale takové to 
pravé podnikatelské prostředí je 
tady špatné. Je zde slabá kupní 
síla, proto jsem se odstěhoval 
do Prahy, kde je to lepší. Ale co 
s tím udělat, to nevím, to by byla 
otázka pro pana starostu a ne pro 
řadového občana.

9. 
Opravna deštníků a opravna 
obuvi.

 Redakční rada Kojetínského zpravodaje
vyzývá všechny drobné živnostníky a malé firmy podnikající na území města Kojetína,

aby poskytli základní údaje o své živnosti
(název firmy, adresa, telefon, příp. e-mail) k vytvoření celoměstské databáze firem a živností.

Tyto údaje budou zveřejněny 
v následujících čislech Kojetínského zpravodaje bezplatně – na základě četných žádostí občanů města Kojetína. 

 Pokud souhlasíte s uvedením těchto údajů, zašlete je, prosím, na adresu 

Regionální vzdělávací a informační centrum, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín 
nebo na telefonní číslo 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz 

Otázky: Jana Dvořáková
Foto: Hana Svačinová
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Kojetínské děti se bavily 
Letní výchovně-rekreační tábor 
RUSAVA 2004   

 Ve dnech 31. července až 6. srpna 2004 uspo-
řádalo Město Kojetín společně s Městem Přerov 
na základě oprávnění ze zákona 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí týdenní táborový 
pobyt uprostřed Hostýnských vrchů s názvem Ve 
jménu krále. Letos se tábora zúčastnilo šestatřicet 
dětí ve věku od 7 do 12 let, většinou se jednalo 
o děti z pěstounské péče nebo sociálně slabších 
rodin. Některé děti se tábora účastnily poprvé, jiné 
už opakovaně. Programovou náplní se tábor příliš 
nelišil od ostatních, děti si užívaly letních radovánek 
– koupání na koupališti, opékání buřtů, stezky 
odvahy, táborové olympiády, fotbalového turnaje 
a také celotáborové hry Ve jménu krále. V rámci 
této hry si děti mohly za tzv. zlaté, které vyhrávaly 
v jednotlivých soutěžích, nakoupit podle vlastního 
uvážení a porady se svou „tetou“  hrady, zámky 
a tvrze po celé Moravě. Do olympiády se zapojil 
také kojetínský starosta Ing. Mojmír Haupt, který 
se přijel za dětmi podívat. Prostě celý týden byl 
program nabitý od ranního budíčku až do večerky. 

Poslední večer proběhl ve znamení maškarního 
bálu a následující odpoledne se děti vracely ke svým 
rodinám.
 Děkujeme tímto všem zastupitelům města za 
poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu města, 
které umožnily tento tábor uskutečnit. 
 Všem táborovým dětem a jejich rodičům: foto 
z tábora je možné si prohlédnout na MěÚ Kojetín, 
odboru SVZ, dveře č. 4 a 2.    

Petra Pospíšilová

Turnaj v šipkách

 Ve spolupráci s panem Křepelkou, vedoucím 
kojetínského oddílu šipek, panem Dostálem, ma-
jitelem šipkových automatů z Přerova a odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví – orgánu sociálně 
právní ochrany dětí MěÚ Kojetín vzniknul nápad 
uspořádat pro děti v Kojetíně turnaj v šipkách. 
Po dohodě s vedením restaurace Na hrázi, které 
nám bezplatně propůjčilo prostory a po zapůjčení 
automatů od pana Dostála (taktéž bezplatně), 
již zbývalo pouze nalákat děti. Jelikož spoustu 

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Turnaj v malé kopané 
na novém hřišti

 3. září uspořádala ZŠ Kojetín Svatoplu-
ka Čecha na svém nově otevřeném hřišti turnaj  
v malé kopané, kterého se zúčastnily základní školy 
mikroregionu Střední Haná a místní gymnázium.
 Žáci kojetínských škol, školy z Tovačova, Trou-
bek, Chropyně, Střílek (tato škola je naší partner-

skou školou) bojovali o pohár, který věnoval Svazek 
obcí mikroregionu Střední Haná.
 Vítězem se stali žáci chropyňské školy, na 2. 
místě skončila ZŠ nám. Míru, o 3. a 4. místo se 
dělila ZŠ na ulici Sv. Čecha a ZŠ v Tovačově.
 Jsme rádi, že si na náš turnaj našel čas i pan 
starosta a pan místostarosta, který zároveň repre-
zentoval mikroregion Střední Haná.
 Turnaj se vydařil a domníváme se, že by se 

mohl stát tradicí v začátku školního roku.

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

dětí známe z pořádání táborových pobytů a pan 
Křepelka přizval do souboje také své členy klubu 
Mravenčat, nebyl ani toto obtížný úkol. Turnajové 
klání se tedy nakonec odehrálo 7. července 2004 
v prostorách restaurace Na hrázi od 13 hodin  
a zúčastnilo se jej celkem 22 dětí. Až do večerních 
hodin zde panovala soutěživá atmosféra a dobrá 
nálada. Vítězové v kategoriích dle věku si v závěru 
klání odnášeli turnajové trofeje v podobě pohárů 
a dárkových balíčků.   

Petra Pospíšilová
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 MěDDM Kojetín ve spolupráci s oddílem 
volejbalu TJ Sokol Kojetín a firmou Pohřební 
služba Zdeněk Barták připravil volejbalový turnaj  
„O pohár majitele pohřebního ústavu“, který se 
konal v sobotu 5. 9. 2004.
 IV. ročníku se zúčastnilo 11 týmů, které zastu-
povaly různé organizace z Kojetína a okolí.
Umístění:
1. místo Veteráni (Kojetín), 2. místo Gute Smake 
(MěDDM), 3. místo PPF Ústí n/L, 4. místo Marka 
(Přerov), 5.-11. místo Kantoři Míru (Kojetín), 
Dorostenci 78 (Kojetín), Zmatení lezci (Přerov), 
Gymnázium Přerov, Cirkus (Přerov), Diablo 2 
(Přerov), Kadetky (MěDDM)

Nové zájmové kroužky
–  Jógové cvičení pro rodiče a děti
–  Orientální břišní tance pro začátečníky 
  od 14-cti let
–  Skřivánek (hudba a skládaní písniček)
–  Čtyřlístek (ekologické hry, vycházky do příro-

dy)
–  ZK pro instruktory (pro mládež od 14-cti let)
–  Sport MIX (tradiční i netradiční sporty v tělo-

cvičně i na hřišti)

MěDDM Kojetín

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
zve  rodiče a děti na 

J Ó G O V Á

C V I Č E N Í

děti 6 – 8  let v doprovodu rodičů
dechová cvičení

prevence respiračních chorob
pohybová cvičení 

náprava a prevence vadného držení těla
cvičení mentálních dovedností

Informativní schůzka:
úterý 5. 10. 2004 v 18. 00 hod.,

Masarykovo nám. 52

Na všechny se těší Mgr. Řežáb Roman
Informace na tel. 581 762 498

Ohlédnutí za dopravní soutěží 
mladých cyklistů v Křenovicích

 Začal nový školní rok a začíná také činnost 
zájmových kroužků. I Klub Ferdy mravence v Kře-
novicích by rád navázal na úspěšné akce předešlé-
ho období. Mezi ty jistě patřila  Dopravní soutěž 
mladých cyklistů dne 15. 6. 2004. Konala se díky 
Komisi BESIP města Přerova a MěDDM Kojetín. 
Zúčastnily se děti z Křenovic a Stříbrnic, přišli se 
na ně podívat rodiče a známí.
 Samotná soutěž měla několik částí. Děti se nej-
dříve projely na vyzdobených kolech a udělaly tak 
zajímavou přehlídku. Bylo vidět, že i při zkrášlová-
ní kola se meze nekladou, většina dětí připravila 
opravdovou podívanou. Při plnění dalších úkolů 
byly děti rozděleny do tří věkových kategorií. Od-
povídaly na otázky s dopravní tématikou, poznávaly 
značky, řešily úkoly z první pomoci. Nejzajímavější 
z celé soutěže se stala jízda zručnosti. Děti byly ši-
kovné a všechny překážky zvládaly bez problémů. 
I někteří dospělí využili možnosti vyzkoušet své síly 
na překážkové trati.
 Před vyhlášením výsledků jsme zhlédli jízdu 
dvou dětí na motokrosové minimotorce. V mnoha 
chlapcích tento dopravní prostředek vzbudil velký 
zájem.
 Po vylosování tří šťastlivců v soutěži O nejlépe 
vyzdobené kolo a po vyhlášení vítězů jednotlivých 
kategorií dopravní soutěže si i ostatní děti přišly na 
své, odměny se našly pro každého účastníka.
Akce splnila svůj účel – starší děti si ověřily znalosti 
a zkušenosti z dopravní výchovy a těm nejmenším 
se tato tématika přiblížila hravou formou.
 
 Jsme rádi, že se soutěž uskutečnila, a doufá-
me, že proběhnou další setkání v podobném duchu 
i v letošním školním roce.

Anna Matějčková

P Ř I P R A V U J E M E

Mimořádná nabídka 
Pokud se přihlásíš do 2 zájmových kroužků a uhradíš zápisné za tyto 2 ZK

do 29. 10. 2004, máš možnost třetí kroužek navštěvovat zdarma
(výběr třetího se vztahuje na ZK, kde roční zápisné nepřesahuje 400,- Kč)

1. – 2. 10. 2004
VÍKEND S HLÍNOU – SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ LT KERAMICKÉHO

27. – 29. 10. 2004
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

„Podzimky“ 4-denní akce pro mládež od 14-cti let
CYKLO-VÝLET MIKROREGIONEM, JEDNODENNÍ VÝLET 
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Kam za kulturou

V měsíci říjnu bude zpřístupněna 
výstava s názvem
„ŽENA, ŽENA...“ 

(Život měšťanské ženy 
v 19. a na počátku 20. století)

Galerie Vzdělávacího a informačního centra, 
Masarykovo 8, Kojetín

otevřeno: 9.00 – 16.00 hodin

 Po celé 19. století bývaly ženy vůči mužům ve 
většině případů ve velmi submisivním postavení 
a svůj život manželovi podřizovaly. Na jejich city, 
touhy či ambice nebyl bráván příliš velký zřetel.
„… intimní stránka manželského soužití nebyla 
dlouho považována za příliš důležitou. Tak jako 
v řadě dalších ohledů, i zde byla žena povinna 
vyhovět svému manželovi. Muž zastupoval rodinu 
navenek, platil daně, disponoval penězi, určoval 
rámcově rodinný rozpočet, rozhodoval o osudu 
manželky a dětí. Manžel měl doma všechny pra-
vomoci „šéfa“, vyžadoval absolutní podřízenost 
a poslušnost, navíc vlídné chování, péči, úctu  
a lásku. K tomu ho opravňovala nejen jeho role 
živitele rodiny, ale i vyšší vzdělání, větší společenský 
rozhled. Pro manželku platila závazná pravidla 
chování. Měla být něžná, zdrženlivá a stydlivá, 
upravená, ale nikoli marnivá či fintivá, schopná 
respektovat „libůstky“ svého muže, zajistit útulné 
prostředí domova, za žádných okolností se nesměla 
protivit svému údělu, ale ani si na něj komukoli 
stěžovat…
 Ženy středních vrstev sledovaly společenské 
a kulturní dění, byly mecenáškami, filantropkami, 
dokázaly svého manžela ve společnosti skvěle re-
prezentovat. Nezbytným předpokladem takového 
chování bylo přiměřené materiální zajištění rodiny 
a existence osob, které vykonávaly namáhavou 

či stereotypní práci v domácnosti a pomáhaly  
s péčí o malé děti. Představa dominantní ženy byla 
nemyslitelná. Pokud by snad muži scházela energie 
nezbytná k zvládnutí role hlavy rodiny, „nechť 
zůstane bezžencem nebo ať jde do kláštera, aby 
se nestal směšným před světem…“, radily příručky 
společenského chování. Přesto nesporně existovaly 
ženy, které nadvládu muže v rodině odmítaly, ale 
nebylo jich mnoho…“

Milena Lenderová: K hříchu i k modlitbě

 Až do počátku 20. století existovaly vedle sebe 
dva zcela oddělené svě-
ty – ženský a mužský. 
Ženy, jimž se podařilo 
prosadit ve společnosti, 
často vysoce předčily 
talentem, schopnost-
mi, vědomostmi a pílí 
své mužské protějš-
ky. Na přelomu 19.  
a 20. století se vy-
manily z předsudků, 
které je uzavíraly za 
z d m i  d o m á c n o s t í  
a pronikaly do profe-
sí, dříve vymezených 
pouze mužům. Jejich 
intelektuální a fyzickou 
rovnocennost definitiv-
ně potvrdila 1. světová 
válka. Tehdy ženy na-
hradily muže bojující na 
frontě a nastupovaly na 
jejich místa.
 I když svůj největší 
emancipační boj sehrá-

   jazykové
– jazyk německý
– jazyk anglický (informační schůzka se bude konat 

v úterý 12. 10. 2004 v 17.00 hod. na Okresním 
domě)

– jazyk ruský
– jazyk italský
– jazyk španělský
 (roční kurzovné činí cca 1000,- Kč)
   praktické
– šití
– studená kuchyně
– základy práce s videokamerou
– výroba adventních věnců a svícnů
– výroba vánočních slaměných ozdob
– pečení a zdobení perníků
   pohybové
– Jóga - Čchi-kungu - Do-inu - Taiči
 (od 7. září 2004 pravidelně každé úterý od 17.00 

do 19.00 hodin - Poliklinika v Kojetíně)
– kalanetika (Poliklinika v Kojetíně), vede Monika 

Paráková z Kojetína
– břišní tance (Poliklinika v Kojetíně), vyučuje 

uznávaná lektorka Eva Havrdová z Olomouce
– taneční výchova pro studenty Gymnázia Kojetín 

(každou středu od 17.00 hod.)

Můžete se stát členy souborů pracujících při 
MěKS Kojetín:
   Sborový zpěv
– Solasido (pro děti)
–  Cantas (pro mládež a dospělé)
 (koncertování v Kojetíně a okolí, pěvecké sou-

středění v ČR a v Itálii, natáčení CD)
 (od 3. září 2004 pravidelně v pátek v 16.15  

a v 18.30 hodin – Okresní dům)
   Divadlo
–  Divadelní soubor Hanácká scéna (pro mládež  

a dospělé)
 (účast na Přehlídce amatérských divadelních 

souborů v Kojetíně, zájezdová vystoupení)
   Tanec
–  Národopisný soubor Hanácká beseda (pro děti, 

mládež a dospělé)
 (účast na Hanáckém bále a Kojetínských hodech, 

zájezdová vystoupení).     

Informace a přihlášky:
Městské kulturní středisko Kojetín, 
po dobu rekonstrukce Sokolovny

se sídlem na Poliklinice v Kojetíně,
tel: 581 76 20 46

Městské kulturní 
středisko v Kojetíně vyhlašuje na školní rok 2004/2005 tyto kurzy:

INFORMAČNÍ STŘEDISKO
v budově Regionálního vzdělávacího 

a informačního centra v Kojetíně
na Masarykově náměstí č. 8

Nabídka:

– zpracování příspěvků
do Kojetínského zpravodaje –  

prodej Kojetínského zpravodaje – inzerce
– kopírování – skenování –

– psaní textů, žádostí, dle požadavků –
– propagační materiály města a okolí –

– turistické mapy –
– informace o programech kin, divadel, 

koncertů, festivalů apod. – 
– dopravní informace – jízdní řády – 

– výstavní činnost (galerie) – 
– muzejní činnost (muzeum) –

Informace Vám rádi sdělíme
osobně na výše uvedené adrese

nebo telefonicky na čísle: 581 202 202

Můžete nám samozřejmě psát i elektronickou 

poštou, a to na adresu: info@meks.kojetin.cz

Na návštěvu se těší pracovnice MěKS Kojetín

ly ženy na přelomu 19. a 20. století, musely celé 
následující období překonávat staré předsudky. 
Přestože současná společnost poskytuje ženám 
rovnocenné možnosti uplatnění a ekonomickou 
nezávislost, tradiční rozdělení rolí zůstalo zacho-
váno. „Šikovná ženská, když se do něčeho pustí, 
dokáže často víc než mužský, protože ženy mají 
ohromnou sílu přežít a příroda je vybavila pro jejich 
těžký život.“                     

Jindřiška Smetanová
Úvod a závěr dle katalogu výstavy „Žena, 

žena...“, který vydalo VM v Olomouci 
v roce 2003
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Týden knihoven 
4. – 9. října 2004

 Stalo se již tradicí, že začátek podzimu je 
v knihovnách spojován s velkou celostátní akcí, 
nazývanou „Týden knihoven“. Smyslem této akce 
je představit nejširší veřejnosti rozsáhlou nabídku 
knihovnických a informačních služeb.
 Městská knihovna v Kojetíně se každoročně 
zapojuje celou řadou svých akcí. Nejinak tomu 
bude i v letošním roce: Po celý týden budou 
probíhat exkurze žáků základních škol i studentů 
gymnázia do obou oddělení knihovny, pro vyšší 
ročníky zvláštní školy bude připravena beseda  
o knihách.
 V pondělí a ve středu odpoledne nabízí studov-
na v oddělení pro dospělé bezplatné školení na 
internet pro seniory.
 V dětském oddělení na děti čekají kromě 
půjčování knih a brouzdání po internetu a nejrůz-
nějších CD-ROMech také literární hádanky. 
Každý úspěšný hádankář se může těšit na sladkou 
odměnu.
 Pátek uzavírá akce Týdne knihoven setkání 
knihovníků střediska Kojetín. Do knihov-
ny v Kojetíně jsou pozváni zástupci knihoven 
z Kovalovic, Křenovic, Měrovic, Lobodic, Oplo-

Městská knihovna informuje
can, Polkovic, Popůvek, Stříbrnic, Troubek  
a Uhřičic.
 A pozor! Nově se přihlašující čtenáři budou mít 
možnost využít bezplatné registrace až do konce 
kalendářního roku, čtenářům s upomínkou přijde 
jistě vhod čtenářská amnestie na opožděně 
vrácené knihy.

Srdečně zveme všechny zájemce na návštěvu do 
knihovny!

Řekli o knize …
(Úryvky z knihy „Můj názor na knihu“) 

 Už ani nevím, kolik mi bylo let, když jsem začala 
číst. Ale byla jsem dítě školou povinné. Od těch 
dob jsem knížku nikdy neodložila. Ba dokonce si 
svůj život bez nich nedovedu představit. Jsou pro 
mne zdroj poučení, zábavy, těšení se, poznání.

Věra Galatíková
 Obrazovka snění zastavuje, obraz a kniha snění 
dává do pohybu.

Petr Skarlant
 V poslední době, se mi zdá, získává smysl 
jediná knížka – a to vkladní! Zdá se mi to ve vztahu 
k těm ostatním dost škoda.

Jiří Adamec

 Kniha je základní předpoklad poznání. Žádný 
masově komunikační prostředek ji nemůže nikdy 
nahradit. Je tomu tak proto, že člověk se potřebuje 
nad problémy zamýšlet, rozebírat je a ponenáhlu 
jejich řešení vstřebávat. Ke knize, zvláště naučné, 
je nutné se neustále vracet, dostávat se do zajetí 
poutavé četby a rozvíjet vlastní myšlení. Kniha ne-
vytváří stereotyp v procesu poznání. Proto člověka 
nedeformuje jako masově komunikační zdroje.

Jiří Spěváček
 Navzdory všem proměnám vědy a techniky 
považuji stále knížky za nejpohotovější, nejúčinnější 
a také za nejsličnější zdroj informací, humoru, 
vzdělanosti, napětí i oddechu.

Jiří Grygar

Připravujeme …

 Na měsíc listopad (25. 11. 2004 v 17 hod.) 
připravuje Městská knihovna pro širokou veřejnost 
besedu s autorem knih a léčitelem – Ing. 
Miroslavem Hrabicou.
Bližší informace v listopadovém čísle Kojetínského 
zpravodaje.

Hana Divilová
Městská knihovna

so 2. 10. 2004 18.00 hod. Král Artuš
ne 3. 10. 2004 18.00 hod. Král Artuš doporučujeme
so 9. 10. 2004 18.00 hod. Kráčející skála doporučujeme
pá 15. 10. 2004 18.00 hod. Táta na plný úvazek doporučujeme
so 16. 10. 2004 18.00 hod. Táta na plný úvazek
pá 23. 10. 2004 18.00 hod. Non Plus Ultras doporučujeme
so 24. 10. 2004 18.00 hod. Non Plus Ultras
so 30. 10. 2004 18.00 hod. Terminál doporučujeme
ne 31. 10. 2004 17.00 hod. U nás na farmě Bijásek, pro děti, mládež a celou rodinu

Kino Tovačov

ŘÍJEN 2004

Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji. 
Pokladna je otevřena vždy jednu hodinu před prvním představením. 

Změna programu vyhrazena. 
Využijte možnosti naší nabídky a napište si na náš e-mail: 

KINO.TOVACOV@ATLAS.CZ 
o pravidelné zasílání programu do Vaší e-mailové schránky nebo o rezervaci vstupenek.

ŘÍJEN 2004

Pátek 1. 10. 2004 v 19.30 hod. 
PÁNSKÁ JÍZDA, ČR

Pátek 8. 10. 2004 v 19.30 hod. 
KRÁČEJÍCÍ SKÁLA, USA

Pátek 15. 10. 2004 v 19.30 hod. 
MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2, Francie

Pátek 22. 10. 2004 v 19.30 hod. 
KRÁL ARTUŠ, VB/Irsko

Pátek 29. 10. 2004 v 19.30 hod. 
STEPFORDSKÉ PANIČKY, USA

SLEVY NA ŘÍJEN
Chcete jít do kina a ještě ušetřit peníze?

Využijte RODINNÉ VSTUPNÉ
na všechny zářijové filmy!

– 2 dospělé osoby a 1 dítě + další dítě zdarma
– 1 dospělá osoba a  2 děti + další dítě zdarma
– 3 dospělé osoby + další dospělá osoba zdarma

PŘIPRAVUJEME
NA LISTOPAD A PROSINEC 2004

Horem pádem - Můj soused zabiják 2
Fahrenheit 9/11 - Hellboy

Vesnice - Holky to chtěj taky 2
a další …

PŘÍSPĚVKY DO KOJETÍNSKÉHO ZPRAVODAJE
zasílejte poštou nebo doručujte osobně na adresu:

Regionální vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín

(bývalý Okresní dům) v přízemí
tel: 581 202 202

nebo na e-mail: info@meks.kojetin.cz

REKLAMA V KOJETÍNSKÉM ZPRAVODAJI
 Celá strana (formát A4) 1800,- Kč
 Půl strany (formát A5) 900,- Kč
 1/3 strany 600,- Kč
 1/4 strany 450,- Kč
 1/6 strany 300,- Kč

Reklamu Vám otiskneme dle Vámi zaslaných
podkladů nebo Vašich požadavků včetně obrázků, fotografií a log.
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Cvičební rok 2004/2005 
zahajujeme 4. října 2004

Naše nabídka:
- účast ve cvičebních hodinách ve všech čtrnácti 
oddílech odboru SPV po celý rok,
- víkendové výcvikové lyžařské zájezdy,
- o prázdninách účast na stanovém táboře ve 
Vrážném,
- účast na soutěžích v gymnastice, Euroteamů, 
pódiových skladeb, soutěži zdatnosti v přírodě  
a dalších sportovních aktivitách, které jsou určeny 
všem, kteří se nebojí pohybu,
- účast na veřejných vystoupeních oddílu mažo-
retek,
- cvičení v oddílech dětského aerobiku a mažo-
retek,
- cvičení v oddílech kalanetiky, kondičního cvičení, 
rytmické gymnastiky, zdravotní TV, cvičení v oddíle 
rodičů a dětí a oddílech základní gymnastiky a 
míčových her,
- cvičení v oddíle se zaměřením na orientální 
tance.
Vklad na cvičební rok pro žactvo 100,- až 200,- Kč, 
pro dospělé 200,- až 400,- Kč.
– Poznámka: Po dobu stavebních prací v budově 
sokolovny cvičíme v tělocvičně gymnázia. Mažo-
retky v sále kulturního domu.

Ze sportu - TJ Sokol Kojetín, Odbor sportu pro všechny

Pondělí:
 16.00 – 17.00 hod. žačky 1. – 4. post. roč. vedoucí Prokešová Marie
 17.00 – 18.30 hod. mažoretky I. Štecová Monika
 18.30 – 20.00 hod. mažoretky II. Štecová Monika
 20.00 – 21.00 hod. kalanetika Hedvičková Petra
Úterý:
 16.00 – 17.00 hod. žáci 1. – 2. post. roč. Juřen Lubomír
 17.00 – 18.00 hod. předškolní děti Bosáková Libuše
 18.00 – 19.00 hod. aerobik st. žačky Krchňáková Kateřina
 19.00 – 20.00 hod. kondiční cvičení Juřenová Dagmar
 20.00 – 21.00 hod. aerobik ženy Ptáčková Bohdana
Středa:
 16.00 – 17.00 hod. rodiče s dětmi Stavinohová Ivana
 18.00 – 19.00 hod. zdravotní TV Kopřivová Mirka
 19.00 – 20.00 hod. kalanetika Paráková Monika
Čtvrtek:
 17.00 – 18.00 hod. předškolní děti Bosáková Liba
 18.00 – 19.00 hod. aerobik ml. žačky Ptáčková Bohdana
 19.00 – 20.00 hod. kondiční cvičení Juřenová Dagmar
 20.00 – 21.00 hod. aerobik ženy Doubravová Milena
Pátek:
 17.00 – 18.00 hod. aerobik – nejmladší žactvo Ptáčková Bohdana
 18.00 – 19.00 hod. žáci 3. – 7. post.roč. Tvrdý Miroslav
 19.00 – 20.00 hod. orientální tance Zajacová Jana

Rozvrh cvičebních hodin TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny
Cvičební rok 2004/2005

TJ Sokol Kojetín, oddíl stolního tenisu
něních, tak budou muset někteří hráči zaskakovat 
ve dvou družstvech.
 „B“ družstvo v I. třídě okresu je sestaveno opět 
ze samých mladých členů a v dalších družstvech 
jsou starší a zkušení hráči.
 Doufáme, že po velmi dobrém začátku se bude 
našim družstvům i nadále dařit a budou opět patřit 
k předním družstvům okresu.
 Od 1. října 2004 začnou opět pravidelné 
tréninky mládeže pod Městským domem dětí  
a mládeže, které vede Milada Štruncová.

Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

Stolní tenisté před novou sezó-
nou

 Stolní tenisté vstupují do jubilejní 10. sezóny 
po obnovení oddílu. Po neúspěšné loňské sezóně 
v Oblastním přeboru, kdy jsme opět neuspěli  
a sestoupili do Okresního přeboru, máme letos 
v I. třídě okresu dvě družstva. Třetí družstvo hraje 
II. třídu.
 Ještě před zahájením sezóny nastaly kompli-
kace, neboť přední hráč družstva „A“ Vl. Orság 
odešel na hostování do Tovačova a mladý Jakub 
Frühbauer do Vysokoškolské jednoty do Brna.

 Kromě těchto dvou hráčů jsou dlouhodobě 
vyřazeni pro zranění, minimálně do listopadu, 
Luděk Vrtěl z „A“ družstva a Lukáš Prokeš z „B“ 
družstva. Kromě toho ještě Jarda Štrunc obětavě 
nastoupil k prvnímu utkání s pořezanou a obváza-
nou rukou.
 Přes všechny tyto problémy zahájila všech-
na družstva novou sezónu, která začala 19. 9. 
2004 vítězně. Družstvo „A“ si hravě poradilo  
s „B“ družstvem Buk (14:4), „B“ družstvo vyhrálo 
v Opatovicích těsně 10:8 a „C“ družstvo porazilo 
„C“ družstvo z Opatovic 17:1.
 Jelikož družstva musí zalepovat mezery po zra-

pokračování ze str. 1
ček Josef (29. 12. 1892, Kojetín), Malíšek Alois 
(9. 6. 1895, Kojetín),  Mikeš Josef (19. 3. 1896, 
Kojetín), Navrátil František (9. 2. 1885, Kojetín), 
Navrátil Gustav (10. 8. 1893, Kojetín), Navrátil Jan 
(11. 1. 1897, Kojetín), Novotný Ladislav (27. 6. 
1888, Kojetín), Olša Alois (22. 9. 1890, Kojetín), 
Orálek Cyril (28. 6. 1895, Kojetín), Očenášek 
František (8. 10. 1895, Kojetín), Pecha Ondřej 
(15. 11. 1891, Kojetín), Peprla Leopold (28. 11. 
1894, Kojetín), Pšurný Josef (16. 3. 1893, Koje-
tín), Raclavský František (11. 7. 1895, Kojetín), 
Ramach Matěj (3. 3. 1892, Vídeň), Raška Augustin 
(25. 10. 1895, Kojetín), Řezníček Jaroslav (19. 4. 
1894, Kroměříž), Řihošek František (30. 9. 1894, 
Kojetín), Sasák František (18. 8. 1895, Kojetín), 
Sedlák Eduard (1. 1. 1890, Kojetín), Skládal Otakar 
(2. 12. 1894, Močidlany při Holiči), Slabý Antonín 
(27. 1. 1890, Kojetín), Snopek Josef (21. 1. 1893, 
Kojetín), Spáčil František (14. 11. 1890, Kojetín), 

Spáčil Josef (19. 3. 1894, Kojetín), Šál Jaroslav 
(8. 5. 1883, Kojetín), Šamánek František (21. 
4. 1897, Kojetín), Šebestík Josef (13. 2. 1891, 
Kojetín), Šíl Jaroslav (8. 5. 1883, Kojetín), Šimek 
Jan (3. 3. 1887, Kojetín), Šlosárek Josef (1896, 
Kojetín), Šťastník Bedřich (17. 2. 1891, Kojetín), 
Taufer Bohumil (2. 1. 1883, Kojetín), Trpík An-
tonín (14. 3. 1895, Kojetín), Valenta František 
(10. 5. 1894, Kojetín), Vavrouch Miroslav (17. 
8. 1892, Kojetín),  Vavrounek Vladimír (23. 5. 
1895, Kojetín), Velčovský Antonín (21. 11. 1875, 
Kojetín), Vlček Antonín (1886, Kojetín), Vymazal 
Tomáš (3. 8. 1898, Kojetín).
Nelegionáři: Beran Zdenko (29. 6. 1891, Kojetín), 
Bick Alfréd (26. 2. 1886, Kojetín), Bosák František 
(14. 7. 1881, Chropyně), Frommel Emanuel (21. 
11. 1894, Kojetín), Návrat Karel (2. 11. 1886, 
Kojetín), Novák Čeněk (5. 4. 1875, Kojetín), Nuc 
Josef (29. 5. 1885, Kojetín), Orálek Josef (8. 8. 
1900, Kojetín), Zgoda Antonín (12. 2. 1882, 

Kojetín).
Kovalovice:
Chytil Alois (20. 1. 1895, Kovalovice), Ptáček 
Josef (1. 3. 1895, Kovalovice), Srbecký Antonín 
(14. 5. 1887, Kovalovice), Zakopal Augustin (8. 
8. 1884, Kovalovice).

Popůvky:
Tichal Ferdinand (18. 5. 1894, Popůvky)
Nelegionáři: Šmída Josef (9. 3. 1883, Popůvky), 
Zelinka Martin (1. 11. 1891, Popůvky)

Údaje o kojetínských legionářích převzaty  
z publikace Rodáci a občané okresu Přerov  

v československé legionářské armádě v letech 
1914–1920 vydané Muzeem Komenského  

v Přerově v roce 2001
Kresba Dr. Jiřího Kojetského na verše básně 

Lví srdce Rudolfa Medka 
převzata ze stejné publikace

První vojáci republiky – kojetínští občané v československých legiích



Kojetínský zpravodaj10/2004

- 12 - 

Mladší žák 
Zdeněk Modlitba bronzový

 Na konci července se náš klub podruhé zúčast-
nil turnaje Junior Trophy, celostátní akce pouze pro 
mládež. Klání se konalo až v Chebu, kam vyjelo 
šest našich zástupců s trenérem. Cesta to byla 
strastiplná, když jsme strávili 18 hodin v pěkně 
přehřátých vlacích.
 V absolutní kategorii se nejlépe umístil Robert 
Janáček na 25. místě, když se proti loňskému 
roku o jedno pořadí posunul vzhůru. V juniorech 
pak tento hráč obsadil 15. příčku, Jan Dvořák byl 
osmnáctý a Luděk Nakládal dvacátý.
 Mezi žactvem skončila nejlépe Jana Naklá-
dalová na 16. místě, tato hráčka pak v žákyních 
byla šestá. Nejúspěšnějším ve své kategorii se ale 
stal mladší žák Zdeněk Modlitba, který skončil třetí  
a získal bronzovou medaili.
 V družstvech už to tak slavné nebylo. Junioři 
ve své premiéře obsadili 8. příčku, žáci byli pátí  
a loňské 6. místo o jeden stupínek zlepšili.
Výsledky:
Absolutní kategorie: 1. Pavel Nátaský – 90 Brno 
(169, pr. 21,13), 25. Robert Janáček – Kojetín 

Ze sportu - Minigolf
(180, pr. 25,17), 28. Jan Dvořák – Kojetín (183), 
35. Jana Nakládalová – Kojetín (192), 37. Luděk 
Nakládal – Kojetín (195), 39. Zdeněk Modlitba 
– Kojetín (206), 43. Romana Šustová – Kojetín 
(235). Junioři: 1. Karel Molnár - Chomutov (148), 
15. Robert Janáček (180), 18. Jan Dvořák (183), 
20. Luděk Nakládal (195). Žákyně: 1. Kateřina 
Dobrovolná – Cheb (164), 6. Jana Nakládalová 
(192), 8. Romana Šustová (235). Mladší žáci: 
1. Pavel Gerža – Olomouc (185), 3. Zdeněk 
Modlitba (206).
 V srpnu jsme zahájili přípravu na podzimní 
část sezóny. První letošní kontrolní turnaj 18. 8. 
se stal kořistí I. Roemera (pr. 28,33) o úder před 
J. Dvořákem (pr. 28,67) a třetí byl R. Janáček (pr. 
30,33).
 Druhý „kontrolák“ o týden později už byl o hod-
ně kvalitnější. Znovu vyhrál I. Roemer s průměrem 
25,33 opět o úder před L. Nakládalem (pr. 25,67), 
třetí příčku obsadil J. Dvořák (pr. 28).
 Začátek září už znamenal ostrý start. V Jedov-
nicích u Blanska se konal 6. oblastní turnaj s 1. 
kolem nového ročníku II. ligy družstev. Neděle 5. 
9. přivítala celkem 58 hráčů, pět jich přijelo z Ko-
jetína. Mezi muži vyhořel I. Roemer, když obsadil 

až 17. příčku. V juniorech byl nejlepší R. Janáček 
na 5. místě.
 V družstvech jsme se přesvědčili, že bez Na-
kládalů to nejde. Sestava Janáček, J. Dvořák, M. 
Dvořák a Roemer (nováček J. Lux byl náhradník 
a ve 4. okruhu střídal M. Dvořáka) obsadila až 6. 
příčku a z favorita se stal rázem outsider. Ještě 
hůř skončil největší kandidát postupu Holešov na 
posledním sedmém místě. Vyhrál brněnský Start 
se 409, náš tým zaostal o celých 60 úderů.
Výsledky 6. Open:
Muži: 1. Michael Urbánek – 90 Brno (90, pr. 22,5), 
17. Ivan Roemer – Kojetín (109, pr. 27,25)
Junioři: 1. Lukáš Kučera – Blansko (98, pr. 24,5), 
5. Robert Janáček – Kojetín (106, pr. 26,5), 8. 
Jan Dvořák – Kojetín (117, pr. 29,25), 9. Martin 
Dvořák – Kojetín (137, pr. 34,25), 10. Jaromír 
Lux – Kojetín (144, pr. 36)
Stav II. ligy skupiny D (Morava – jih) po 1. kole: 
1. Start Brno (8 bodů), 2. DGC Bystřice „B“ 
(6), 3. Taurus Prostějov (5), 4. MGC Jedovnice 
„B“ (4), 5. ME Blansko (3), 6. KGB Kojetín (2),  
7. MGC Holešov (1)

Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

Kanoistika Kojetín

 Od posledních informací z činnosti Kanoistiky 
Kojetín proteklo řekou Moravou mnoho vody. Je 
na místě dnes říci, že závodní sezóna rychlostní ka-
noistiky pomalu končí a my můžeme bilancovat. 
     Poslední zprávy o úspěších našich závodníků 
jsme Vám přinesli v červnovém zpravodaji a také 
v Novém Přerovsku. Na II. kontrolním závodě 
v Račicích velmi dobře uspěla Marie Braunerová, 
která si dovezla dvě bronzové medaile z deblkajaku 
a čtyřkajaku a na bodovaných místech se umístili  
i další naši závodníci – Petra Šupčíková, Sabina 
Coufalová, Ondřej Kalus a Petr Hřeblo. Koncem 
měsíce června se konalo v Týně nad Vltavou Mi-
strovství ČR v maratónu. Nejvyšší vavříny - zlatou 
medaili a druhý titul Mistra republiky sklízely společ-
ně na K2 Marie Braunerová a Karolína Kumžáková 
z USK Praha. Na singlu si Marie Braunerová dojela 
pro medaili bronzovou. Velmi pěkně zde zajeli i naši 
benjamínci – Kateřina Kavulová a Jan Škurka.

     V červenci jsme se zúčastnili regionálních závodů 
v Přerově a Frýdku-Místku, kde se naši závodníci 
umístili ve svých kategoriích vždy na předních 
pozicích a nikdo nepřijel bez medaile. 
     Pak následovalo třítýdenní soustředění před 
Mistrovstvím republiky na krátkých tratích, kde 
se úročí trénink a poměřují se síly s konkurencí. 
Nejlépe se umístila Marie Braunerová, která si 
dovezla již třetí mistrovský titul v letošní závodní 
sezóně, a to ze čtyřkajaku a také z K2 3. místo 
a bronz. Náš domácí deblkajak Petra Šupčíková 
– Sabina Coufalová se probojoval do finále a umístil 
se na pěkném 7. místě. Na bodovaných místech 
se ještě umístili Ondřej Kalus a Petr Hřeblo. Opět 
nás nezklamali pěknými výsledky naši nejmladší 
závodníci – Kateřina Kavulová, Petra Procházková, 
Ladislava Minaříková a Jan Škurka.
     První víkend v září se konal poslední závod 
Českého poháru – Mezinárodní mistrovství Moravy 
v Ostrožské Nové Vsi. Zde se závodilo na trati 500 
m ve všech věkových kategoriích, kde si medaile 
odvezla Petra Šupčíková a Petra Procházková. Na 
bodované trati Českého poháru  5000 m se ve vel-
mi silné mezinárodní konkurenci 
v kategorii žaček výborně umístil 
v letošní sezóně v Česku na  této 
trati neporazitelný deblkajak 
Marie Braunerové a Karolíny 
Kumžákové z USK Praha.
     Dne 11. 9. 2004 se uskutečnil 
v Kojetíně již 46. ročník Morav-
ského poháru. Za účasti všech 
oddílů z Moravy a za pěkného 
počasí si závodníci poměřili síly 
na již tradičních dlouhých tratích 
2 a 5 km a také na trati 200 m, 
která je velmi atraktivní pro divá-
ky. Z našich závodníků si každý 

vyjel medaili, diplom a věcnou cenu. Na trati 200 
m si poměřili síly  i naši závodníci z předchozích let 
– Kamil Hrudík, sourozenci Polákovi, Lucie Kotou-
čová, Lubomír Nesvadba a Lubomír Machala.
     Ve dnech 25. – 26. 9. 2004 se konala v Praze 
Velká cena Sparty. Poslední závod letošní sezóny, 
kdy se mohou naši svěřenci naposled sejít se 
svými soupeři z celé republiky a potom se těšit 
na další rok.
     Věříme, že úspěchy našich dětí přilákají další 
zájemce o tento sport; jestli jsou však váhaví a cesta 
do loděnice se jim zdá trošku delší – věřte, že na 
kole to nic není!
      Na závěr naší krátké bilance děkujeme touto 
cestou všem, kteří nám pomohli zrealizovat naše 
plány a cíle a bez jejichž pomoci bychom se 
opravdu neobešli. Děkujeme Městu Kojetín, Obci 
Uhřičice, Lékarně „U Zlatého lva“, KATOS CZ 
s.r.o., Textil Polák, KOVO TOPIČ a.s., BENZHOR, 
spol. s r.o., SLUNA s.r.o. Popovice, MUDr. Pavlu 
Matouškovi, Tomáši Janouškovi, Ing. Josefu Hla-
vinkovi a Milanu Šebestovi.

 Ing. Jana Braunerová
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Inzerce

Charita Kojetín
Občanská poradna Charity Kojetín

Charita Kojetín oznamuje, že od 1. 9. 2004 zahájila svoji činnost Občanská poradna, která sídlí v prostorách Charity Kojetín 
(Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín). Poradna poskytuje sociální a právní poradenství.

ÚŘEDNÍ HODINY:
      Pondělí   8:00 - 16:00
      Úterý   10:00 - 16:00 (pouze objednaní klienti)
      Středa   vyřizování na úřadech
      Čtvrtek   8:00 - 16:00
      Pátek   8:00 - 16:00

Ivana Skřipcová, Dis.
(Charita Kojetín)
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Inzerce

Kontakt: HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434

e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo:  Sladovní 1280,752 01 Kojetín

Nabízí:

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY
  EUROOKNA A DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY

  STŘEŠNÍ OKNA – ATYPICKÁ OKNA A DVEŘE
(VÝKLADY, PORTÁLY, ZASKLENÍ BALKONŮ)

DOPLŇKY – ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ 
VNITŘNÍ DVEŘE – MASÍVNÍ DŘEVO, DÝHA, FOLIE

GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
AUTOMATICKÉ POHONY BRAN A ZÁVORY

KOVÁNÍ OKENNÍ A DVEŘNÍ
(KLIKY, PANTY, DOPLŇKY)

Vám nabízí vozem LIAZ a nově i AVIA:

- PŘEPRAVU ODPADU KATEGORIE OSTATNÍ A NEBEZPEČNÉ

- PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ O OBJEMU 3–11m3

  NA ODVOZ - STAVEBNÍHO ODPADU (SUTÍ, STŘECH apod.)

 - DOMOVNÍHO ODPADU

!!! VČETNĚ ZNEŠKODNĚNÍ !!!

- KRÁTKODOBÝ I DLOUHODOBÝ PRONÁJEM KONTEJNERŮ

- DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (PÍSKU, DRTÍ apod.)

- ROZVOZ DUBOVÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Mobil 737 316095 - Tel. 573 357101

SOUKROMÁ

KONTEJNEROVÁ

AUTODOPRAVA

ROBERT LUČAN

Hypotéční úvěr, americká hypotéka (cash), 
hotovostní úvěr, nebankovní úvěr

Nově otevřená úvěrová kancelář v Kojetíně
Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín

Kontakt: 737 173 800

Možnost exkluzivní spolupráce na ŽL
Velmi zajímavé finanční ohodnocení !!

 Nově otevřené
 kontaktní místo
 v Kojetíně 

 • Havarijní pojištění motorových vozidel
 • Povinné ručení
 • Odpovědnost při výkonu povolání
 • Majetkové pojištění
 • Životní a úrazové pojištění, aj.

Budova Polikliniky, ul. 6.května 1373, Kojetín
Kontakt: 737 173 800

Otvírací doba: Út, Čt  8.00–12.00, 13.00–17.00
  St  9.00–12.00, 13.00–16.00
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Historické fotografie z mikroregionu Střední Haná

Z materiálů obecních úřadů vybral a uspořádal Ing. Jiří Šírek  

Stříbrnice – stavba kulturního domu v 50. letech 20. stoletíOplocany – hasičská stříkačka

Oplocany – opravená budova sokolovny Stříbrnice – národní slavnost konaná 8. července 1945

Stříbrnice - generál Klapálek při návštěvě obce v roce 1970

Oplocany – domovský list potvrzující domovské právo v obci vydaný  
17. ledna 1940
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V sobotu 18. září 2004 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Foto: Hana VolfováB l a h o p ř e j e m e !     

„Je Ti padesát, taťko náš,
vůbec na to nevypadáš.
Možná trošku vlasů méně,
ale to nic – my tě milujeme!“

Dne 14. října 2004
oslaví své 50. narozeniny

náš milovaný tatínek a dědeček
pan

Robert Kováč
z Kojetína

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přejí manželka, dcera Radka s Davidem, 
Marie s Martinem, syn Michal s Janou, Robik s Terezkou a jeho milovaná vnoučátka Martínek, 
Michalka a Rozárka posílají dědečkovi velkou pusu.

Tereza Baďurová Adam Vladimír Procházka Anna Peterková

Artur Kalina Lukáš a Ondřej Jurovi


