
Ročník VII        Číslo 1       leden 2006

Vážení spoluobčané,
      
ve chvíli, kdy píši tyto řádky, vrcholí předvá-
noční shon, je období adventu a před okny 
radnice svítí krásný vánoční strom. Pozvol-
na nás jako každoročně ovládá ona sváteční 
atmosféra a nálada, pozvolna podléháme 
kouzlu nejkrásnějších svátků v roce – kouzlu 
Vánoc. 
 Toto období je krásné nejen tím, že při-
pravujeme milé překvapení a dárky pro naše 
nejbližší. Je krásné i tím, že se k sobě ve vět-
šině případů chováme přívětivě, najednou se 
umíme usmívat a vzájemně si přejeme jen to 
dobré. 
 Proto i já Vám přeji, abychom byli na sebe 
milí a ohleduplní nejen v období Vánoc, ale 
i všechny další všední dny v roce 2006, přeji 
Vám, aby po celý příští rok vydržela krásná, 
sváteční atmosféra vzájemného porozumění 
a nakonec Vám z celého srdce přeji zdraví, 
štěstí, pohodu a jen a jen úspěchy. 

Ing. Mojmír Haupt
starosta města Kojetín

„Mít rád lidi a milovat lidi
to je celé tajemství 

a snad jediný recept 
na štěstí.“

                                              
                      J. Werich

foto: J. Šírek
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Z jednání Zastupitelstva města
Dne 14. 12. 2005 se sešlo k 22. 
zasedání Zastupitelstvo města 
Kojetín. Na následujících řád-
cích přinášíme výpis z přijatých 
usnesení. Zastupitelstvo:
– vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady města Kojetín, která od 
zasedání zastupitelstva města dne 13. 
9. 2005 jednala šestkrát – 4. 10., 
12. 10., 1. 11., 16. 11., 30. 11. 
a 14. 12. 2005,
– vzalo na vědomí plnění usnesení 
Zastupitelstva města Kojetín ze dne 
15. 6. 2004, 18. 11. 2004, 5. 4. 
2005, 28. 6. 2005, 13. 9. 2005 
a 16. 11. 2005, 
– schválilo termínový a obsaho-
vý plán jednání ZM na rok 2006 
a termínový a obsahový plán jednání 
RM na rok 2006, 
– schválilo rozpočtové provizori-
um města Kojetín na období leden 
2006
– výdaje  8 mil. Kč
– příjmy  8 mil. Kč,
– schválilo přijetí kontokorentního 
úvěru u České spořitelny a. s. od 21. 
12. 2005 do 20. 12. 2006 do výše 
5 mil. Kč a zajištění úvěru budoucími 
rozpočtovými příjmy a účelovými 
fondy města,
– schválilo rozpočtové opatření 
ve výši 20 tis. Kč – poskytnutí 
finanční účelové dotace na rok 
2005 zájmové organizaci Junák 
– svaz skautů a skautek ČR, stře-
disko Kojetín a uzavření smlouvy 
o poskytnutí finanční účelové dotace 
na rok 2005 Junáku – svazu skautů 
a skautek ČR Kojetín,
– vzalo na vědomí hodnotící zprávu 
společnosti Technis Kojetín s r. o. za 
období leden – září 2005,
– neschválilo prodej pozemku p. 
č. 664/2, orná půda, o výměře 467 
m2, k.ú. Kojetín, z majetku města do 
vlastnictví fyzické osoby, odprodej 
části pozemku p. č. 5754/8, ost. 
plocha, k.ú. Kojetín, z majetku města 
do vlastnictví fyzické osoby,
– schválilo prodej pozemku p. č. 
25, ost. plocha, o výměře 33 m2, k.ú. 
Popůvky u Kojetína z majetku města, 
do vlastnictví žadatelů, za cenu 20 
Kč/m2, a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitosti, 
– schválilo odkoupení části pozem-
ků: p. č.152/4, zahrada, p. č. 152/1, 
zahrada, p. č. 152/6, zahrada, p. č. 
151/2, zahrada, p. č. 150/2, orná 
půda, p. č. 148/1, orná půda, od 
vlastníků, o výměře cca 250 m2, 
za cenu 50 Kč/m2 s tím, že město 
uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitostí a vyhotovení GP, nutné-
ho pro oddělení pozemků,
– schválilo směnu části pozemku 
p. č.5763/4 ost. plocha, o výměře 
74 m2, majetek města, za část 
pozemku p. č. 354, ost. plocha, 
o výměře 57 m2, v majetku firmy 
PTÁČEK, v k.ú. Kojetín, mezi Měs-

tem Kojetín a firmou PTÁČEK, 
pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 
Kojetín, kdy náklady spojené s pře-
vodem nemovitostí uhradí jako ža-
datel firma PTÁČEK, pozemní stavby 
s. r. o.
– schválilo prodeje části pozemku 
p. č. 800/20, orná půda, o výměře 
cca 362 m2, (v rozsahu geomet-
rického plánu) v k.ú. Kojetín, za 
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem nemovitosti 
a úhradu za vyhotovení GP,
– schválilo, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů, odkoupení po-
zemků dotčených výstavbou chodníku 
v obci a k.ú. Popůvky u Kojetína – dle 
studie Printes Ateliér s.r.o. Přerov, za 
cenu 50 Kč/m2, kdy náklady spojené 
s převodem nemovitostí uhradí Město 
Kojetín.
– schválilo Zásady pro poskytování 
peněžitých dotací, 
– uložilo RM zřídit komisi pro posky-
tování dotací, jejímiž členy budou také 
zástupci finančního a kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Kojetín,
– schválilo Dodatek č. 1 Zřizovací 
listiny organizační složky Města Ko-
jetín – Městské policie Kojetín, okres 
Přerov, s účinností od 1. 1. 2006,
– zvolilo navržené kandidáty do 
funkce přísedících Okresního soudu 
v Přerově,
– schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2005, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, částka pro 
poplatníka na rok 2006 je 432 Kč,
– schválilo pořízení Změny č. 5 
Územního plánu sídelního útvaru 
Kojetín,
– uložilo odboru výstavby, ŽP a D 
zajistit pořízení Změny č. 5 Územního 
plánu sídelního útvaru Kojetín, poža-
duje úhradu nákladů na zpracování 
dokumentace potřebné k projednání 
a schválení Změny č. 5 Územního 
plánu sídelního útvaru Kojetín po 
právnické osobě, jejíž potřebou je 
pořízení změny vyvoláno,
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
mikroregionu Střední Haná v roce 
2005,
– schválilo změnu Stanov mikrore-
gionu Střední Haná,
– vzalo na vědomí výroční zprávy 
Základní školy Kojetín, nám. Míru 83, 
okres Přerov; Základní školy Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, okres Přerov; 
Mateřské školy Kojetín, příspěvkové 
organizace; Městského domu dětí 
a mládeže Kojetín, okres Přerov za 
školní rok 2004/2005,
– schválilo plán činnosti Finančního 
výboru Zastupitelstva města Kojetín 
na rok 2006 a plán činnosti Kont-
rolního výboru Zastupitelstva města 
Kojetín na rok 2006,

– vzalo na vědomí rezignaci člena 
Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Kojetín k 31. 12. 2005,
– vzalo na vědomí poděkování 
a žádost o příspěvek na činnost orga-

nizace Roska Přerov, reg. org. Unie 
Roska v ČR na rok 2006.

Lucie Šťastná
sekretariát MěÚ Kojetín

Zásahy jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kojetín 
v roce 2005

2. 2. 2005 – požár Polkovice, stodola p. Humpa, doba činnosti 1 hodina, 
počet členů 8, technika cisternové vozidlo.
8. 2. 2005 – požár Uhřičice Agrodružstvo Morava, prasečák, půdní prostor 
doba činnosti 4 hodiny, počet členů 8, technika cisternové vozidlo.
19. 3. 2005 – povodňová aktivita – Kojetín, Mlýnský náhon, odstranění 
stromu, doba činnosti 1 hod 3 min, počet členů 9, technika cisternové 
vozidlo a dopravní vozidlo.  
30. 5. 2005 – povodňová aktivita – Kojetín, ul. Sladovní, čerpání vody ze 
sklepů, doba činnosti 3 hodiny, počet členů 9, technika cisternové vozidlo, 
dopravní vozidlo  a plovoucí čerpadlo.
30. 5. 2005 – povodňová aktivita – Kojetín, ul. Olomoucká, čištění kana-
lizačních vpustí, doba činnosti 3 hodiny, počet členů 9, technika cisternové 
vozidlo, dopravní vozidlo  a plovoucí čerpadlo.
13. 6. 2005 – planý poplach – Kojetín,, ul. Jiráskova, obytný dům, doba 
činnosti 15 min, počet členů 8, technika cisternové vozidlo.                                         
8. 9. 2005 – požár – Kojetín, ul. Dvořákova, rod. dům, požár briket ve skle-
pě, doba činnosti 1 hodiny, počet členů 4, technika cisternové vozidlo.
14. 10. 2005 – technická pomoc – Kojetín, Komenského náměstí, dům 
Sv. Josefa, pročištění kanálového odpadu, doba činnosti 1 hod. 15 min, 
počet členů 5, technika cisternové vozidlo.
10. 11. 2005 – požár – Oplocany č.101 rod. dům požár půdy, půdní 
vestavby, střechy doba činnosti 5 hod 15 min, počet členů 7, technika 
cisternové vozidlo a 2 ks dýchacích přístrojů. 
20. 11. 2005 – požár – Polkovice č. 182 rod. dům, požár ve sklepním 
prostoru odpadu kotle, doba činnosti 1 hodina, počet členů 7, technika 
cisternové vozidlo.

Václav Baďura, velitel jednotky SDH Kojetín

Starosta města Kojetín zve na

23. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍN,

které se uskuteční
v úterý 31. ledna 2006 v 15.00 hodin

v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, 
Masarykovo náměstí 8.

Z programu:
1.  Návrh rozpočtu na rok 2006,
2.  Hodnocení plnění plánu hospodářského, sociálního a kul-

turního rozvoje města na volební období 2002 – 2006,
3.  Zpráva o přípravě investičních akcí na rok 2006.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města

Z jednání Rady města
 Rada města Kojetín se na svém 
zasedání dne 14. 12. 2005 zabývala 
mimo jiné také zveřejněním záměru 
odprodeje areálu bývalého školního 
statku v Kojetíně, a to pozemků orné 
půdy, budov, staveb apod. Záměr 
prodeje je zveřejněn od 20. 12. 2005 
do 10. 1. 2006. Zájemci mohou své 
nabídky spolu s jednoduchým pod-

nikatelským záměrem, potvrzením 
o bezdlužnosti vůči Městu Kojetín 
a daňové bezdlužnosti vůči ČR zaslat 
na odbor majetku a investic města 
v uzavřené obálce označené „Neotví-
rat – školní statek“.

Lucie Šťastná
sekretariát MěÚ Kojetín
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Budou lidé stále slepí a lhostejní?

Vážení spoluobčané,

 u Městské policie v Kojetíně již 
pracuji déle než deset let. Za tu dobu 
jsem řešil celou řadu problémů a také 
mohu posoudit, jak se vyvíjel náhled 
občanů města na nás strážníky a také 
jak se vyvíjejí možnosti nás strážníků 
ve vztahu k úkolům, které má městská 
policie plnit. Stále si mnoho lidí myslí, 
že když jsou u nás ve městě dvě po-
licejní složky, a sice státní i městská, 
tak se nemusí o nic starat a policajti 
zařídí úplně všechno. Jenže žádný po-
licajt není všemocný, ani vševědoucí 
a bez pomoci lidí, pro které svoji práci 
dělá, se prostě neobejde. Přístup lidí, 
se kterými se dnes a denně setkávám 
při výkonu služby, mě osobně nutí 
k zamyšlení nad tím, proč řada obča-
nů nejen z našeho města jen nečinně 
přihlíží protiprávním jevům, jejichž 
svědky se stanou a potom nešetří 
kritikou na adresu obou policií, že 
policajti nikdy nejsou tam, kde se 
něco děje. Za dobu své praxe jsem 
již od lidí vyslechl mnoho kritických 
připomínek na činnost policistů 
a strážníků, avšak ty nejkritičtější 
jsem vždy slyšel od těch, se kterými 
jsem právě řešil jejich vlastní porušení 
zákona. Zpravidla si tito kritici vůbec 
neuvědomují, že právě v té samé 
chvíli zasahují policisté u dopravní 
nehody, kde došlo ke zranění osob 
a usměrňují dopravu, aby nedošlo 
k další tragédii, anebo provádějí 
odchyt nebezpečného zvířete, asistují 
při převozu agresivního pacienta do 
léčebného zařízení, sepisují úřední 
záznam nebo jsou prostě jen na 

opačném konci města na obchůzce 
a opravdu není v lidských silách 
dohlédnout, co se děje o tři ulice dál. 
Proto jsem přesvědčen, že žádný 
policista se neobejde bez spolupra-
cujícího občana, který důvěřuje své 
policii a v případě potřeby oznámí, 
že se někde něco děje a následně 
také bude mít i dostatek odvahy podat 
o všem svědectví.
 Možná si stále mnoho lidí myslí, 
že se jim nic nemůže stát, ale ze své 
dosavadní praxe u městské policie 
dobře vím, že protiprávních jevů 
v našem městě přibylo a v podstatě 
každý občan našeho města může být 
okraden, přepaden nebo být svědkem 
něčeho podobného. A nejedná se 
jen o tyto závažné situace, protože 
možná daleko horší následky může 
mít nezodpovědnost lidí, kteří nedo-
držují pravidla provozu na pozemních 
komunikacích nebo těch, kteří řádně 
nepečují o své čtyřnohé miláčky. Stále 
však doufám, že skončí ta neskutečná 
apatie lidí a konečně se stane „slepý 
a lhostejný občan“ minulostí!
 Například docela nedávno byla 
provedena kompletní rekonstrukce 
Husovy ulice a hned krátce po jejím 
otevření veřejnosti jsem při obchůz-
ce zjistil, že někteří občané našeho 
města zřejmě došli k závěru, že je 
tato ulice přímo ideální pro venčení 
jejich čtyřnohých chlupáčů. Divím se 
obyvatelům této lokality, že dokážou 
snášet před svými domy ty hromádky, 
vždyť by přece nemuseli stále uklízet 
nepořádek u svého obydlí po ne-
zodpovědných majitelích psů. V pří-
tomnosti strážníků se každý chová 

vzorně, ale jakmile tam 
není četník, nechávají 
památky po svých mi-
láčcích bez povšimnutí. 
A pokud se MP snaží 
zjistit od občanů, kdo 
jim nechal přede dveř-
mi takový dáreček, 
nikdo nic neviděl, ani 
neslyšel. Poté si při 
nejbližší příležitosti jen 
postěžují, že jim není 
nikdo ochoten pomo-
ci. Přitom mnohokrát 
nejsou ochotni poskytnout základní 
informace, které by vedly ke zjiš-
tění a potrestání nezodpovědných 
občanů. Většinou to vysvětlují tak, 
že nechtějí mít žádné problémy. 
Tímto však jen umocňují v nepo-
ctivých lidech pocit beztrestnosti 
a jejich nezodpovědnost vůči ostatním 
nechávají bez povšimnutí. A jaké 
nadávky si občas vyslechnu od lidí, 
které napomínám za nedodržování 
městských vyhlášek, to je k nevíře. 
Přitom si myslím, že přece všichni 
chceme, aby naše město bylo čisté, 
aby se k nám jeho návštěvníci rádi 
vraceli a neodnášeli si na památku 
pouze nepříliš líbivé, hnědé dárečky 
na podrážkách svých bot.
 Další případ z praxe se odehrál 
docela nedávno a opět mě přesvědčil 
o lidské lhostejnosti. V ulici Padlých 
hrdinů došlo k několika případům 
pokousání občanů volně pobíhajícím 
psem. Po zjištění těchto událostí 
městskou policií bylo na místě pro-
vedeno hlídkou MP místní šetření, 
ale výsledek byl stejný jako v jiných 
případech, nikdo nic neviděl, ani ne-
slyšel, protože si nikdo nechtěl dělat 
problémy. Druhý den se naštěstí našla 
zodpovědná občanka, díky které se 
podařilo zjistit majitele psa a sjednat 
nápravu. Oznamovatelka si jistě 
zaslouží naše poděkování, že ji tato 
událost nenechala lhostejnou a mým 
tajným přáním je, aby takových ob-
čanů bylo v našem městě víc! A zcela 
jistě stojí za zmínku i nezodpovědnost 
majitele agresivního psa, který ví, 
že jeho pes pokousal několik lidí 
a přesto ho nechá vyběhnout na ulici 
znovu a znovu pokaždé, když otevírá 
vrata svého domu. Co je to jiného 
než odsouzeníhodná nehoráznost 
a naprostá bezohlednost?
 Velkým problémem posledních 
dnů je neskutečné 
a nepochopitelné 
vandalství zatím 
neznámých pa-
chatelů. Nedokážu 
pochopit, co vede 
ty lidi k tomu, aby 
lámal i  nedávno 
vysazené stromy, 
aby ulamovali ze 
stromů větve, aby 
ničili odpadkové 

koše a další veřejně prospěšná za-
řízení. Nechápu, proč musí být pár 
měsíců po opravě opět zdevastovaná 
autobusová zastávka na náměstí. 
A když chceme něco zjistit? Opět 
nikdo nikoho neviděl, nikdo nic 
neslyšel.
 Samostatnou kapitolou zůstávají 
černé skládky vznikající ve městě, 
v jeho okrajových částech a za měs-
tem v okolních polích a lesích. Je 
nepochopitelné, že lidi vyvezou svůj 
odpad třeba daleko za město nebo 
nechají hromady nepotřebných věcí 
ležet u kontejnerů a popelnic a snad 
berou jako naprostou samozřejmost, 
že to po nich někdo jiný uklidí. Přitom 
je tak jednoduché se zbavit i velkého 
množství odpadu prostřednictvím 
sběrného dvora, který je pro tyto 
účely zřízen.
 Závěrem bych rád apeloval, aby 
se každý zamyslel sám nad sebou, 
protože i při tzv. nejbanálnějších 
případech může dojít k vážnému 
poškození zdraví kohokoli z nás 
a neměli bychom zůstávat neteční. Za 
sebe i za kolegy mohu říct, že všichni 
strážníci Městské policie Kojetín jsou 
občanům k dispozici, jsou připraveni 
poradit a mají snahu pomáhat všem 
při ochraně jejich práv a svobod. 
Proto Vás všechny prosím, přestaňte 
konečně tolerovat nezpůsobilé cho-
vání nepřizpůsobivých spoluobčanů 
a pomozte nám sjednat nápravu. 
Nebo opravdu chcete, aby jim to stále 
procházelo?

Jaroslav Kratochvíl
zástupce velitele MP Kojetín

Foto: archiv MP Kojetín

mobil: 776 737 287
telefon: 581 277 409
telefon: 581 76 27 60

e-mail: mp@radnice.kojetin.cz
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Oznámení změny dopravního značení
v ulicích Sladovní a Havlíčkova

 Vážení spoluobčané,
dopravní situace v ulicích Sladovní a Havlíčkova je velmi nepřehledná, 
plynulá průjezdnost je omezena množstvím zaparkovaných vozidel v obou 
směrech.
 MěÚ Kojetín odbor výstavby, ŽP a D zpracoval návrh na stanovení 
jednosměrného provozu v těchto ulicích s platností od  jarních měsíců roku 
2006. 
 V ulici Sladovní bude jednosměrný provoz veden z ulice Vyškovské po 
bytový dům č. p. 1309, dále bude provoz obousměrný. Stání bude povoleno 
pouze na jedné straně ulice, a to na pravé ve směru od ulice Vyškovské.
 V ulici Havlíčkově bude jednosměrný provoz veden ve směru od ulice 
Tyršovy po ulici 6. května. Stání bude povoleno opět na  pravé straně ulice, 
a to ve směru od ulice Tyršovy.
 Věřím, že tato úprava přispěje k plynulosti a bezpečnosti provozu 
v  těchto ulicích.

Marcela Formánková
MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D

Několik rad občanům

 V poslední době drzost kapesních 
zlodějů a podvodníků nezná meze. Ač 
je cílem Policie ČR tyto delikventy 
dopadnout, trestnou činnost jim 
prokázat a předat je ke spraved-
livému potrestání, tak se to vždy 
nepodaří. Metody podvodníků jsou 
stále rafinovanější a vynalézavější. 
Velmi rizikovou skupinou občanů 
jsou osamělé ženy a přestárlé osoby. 
Je tedy na místě otázka: “Jak se jim 
může občan ubránit?“
 Přijměte tedy několik rad se 
zamyšlením, zda i Vy neposkytujete 
těmto nepoctivcům živnou půdu pro 
jejich činnost svou nepozorností 
a snad i nevšímavostí.
Formy pouliční kriminality
Kapsáři Vám vezmou peněženku 
i s doklady, když přitom využijí Vaší 
nepozornosti.
Na ulici:
– pozor na tlačenice v davu, krádež 

peněz je dílem okamžiku,
– nenoste své cenné osobní věci 

v batohu na zádech,
– při placení si všímejte svého okolí, 

ať Vám někdo hotovost nevytrhne 
z ruky,

Policie ČR informuje
– pozor na výběry hotovosti u banko-

matu,
– pozor na osoby, které Vás žádají 

o rozměnění peněz, ptají se na 
cestu.

Obchodní domy a supermarkety:
– neodkládejte kabelky, tašku, bundu 

do nákupního košíku,
– neponechávejte tyto bez dozoru,
– kabelka vzadu na rameni není pod 

kontrolou, může být rozřezána 
nožem, břitvou,

– při platbě u pokladny neukazujte 
obsah peněženky,

– peněženku neodkládejte do nákupní 
tašky nahoru.

Obecné rady:
– hlídejte si své věci, neodkládejte je 

mimo Váš dosah a dohled,
– nenoste u sebe vysoké finanční 

částky,
– rozdělte hotovost na více míst,
– peníze ukládejte do vnitřních kapes 

v ledvince nebo na těle,
– POZOR!!! nepište PIN kód na kartu 

a ani nikam do peněženky.
Jak nenaletět podvodníkům 
u bytové kriminality
Podvodníci využívají několik desítek 
přesvědčivě vypadajících verzí, proč 
právě Vás navštívili:

– prohlásí se za obchodní zástupce 
firem, pojišťoven, náboženských 
skupin,

– vydávají se za nevidomé, žádají 
o vodu, o použití WC,

– jako zaměstnanci firem – plynáren, 
bytových družstev, elektráren, různé 
opraváře,

– zaměstnanci všech státních úřadů 
– pečovatelky, pošťáci, důchodové 
zabezpečení,

– záminkou může být i roznáška 
reklamních letáků,

– podomní prodej různých pokrývek, 
hrnců a jiné,

– údajné vyplacení výhry,
– údajné vyplacení přeplatků za plyn, 

vodu, elektriku a jiné,
– tvrdí, že znají Vaše rodinné přísluš-

níky a jdou od nich se vzkazem.
Prevence
– buďte ostražití při kontaktu s cizími 

lidmi,
– nikdy nepouštějte cizí lidi k sobě do 

bytu,
– neotvírejte jim společný vchod pa-

nelového nebo činžovního domu,
– komunikujte s nimi přes zavřené 

dveře, případě využívejte dveřní 
řetízek a kukátko,

– úřady zasílají všechna upozornění 

na přeplatky, dluhy apod. poštovní 
složenkou,

– zaměstnanec firmy se musí dopředu 
ohlásit a mít u sebe průkaz,

– nikdy jim nedávejte žádné peníze,
– pokud možno ověřte si dopředu 

v podniku, úřadu, zda je to jejich 
zaměstnanec,

– na jejich ohlášenou návštěvu se 
připravte,

– pozvěte do bytu své známé, rodinné 
příslušníky, kamarády, souseda 
apod.,

– všimněte si typu automobilu, po-
znávací značky a počtu osob, které 
se kolem těchto lidí pohybují a tyto 
informace co nejdříve předejte 
policistům Policie ČR, případně 
strážníkům Městské policie.

V případě jakéhokoliv podezření 
volejte TELEFONICKOU LINKU 
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ POLICIE 
158, která je zdarma z pevné linky 
i mobilní sítě.
– Motivací jakékoli trestné činnosti je 

vždy a pouze zisk!
– Trestné činy by nemohly být páchá-

ny bez důvěřivosti a naivity lidí!
– Nechovejte se rizikově!
– Nebojte se požádat kohokoli 

o pomoc!
npor. Mgr. Karel Petřek

Vedoucí Obvodního oddělení PČR Kojetín

Informace pro občany

Upozornění veterinární 
správy 

 Vzhledem k nákazové situaci 
v souvislosti s aviární influenzou ve 
světě  vyzvala Státní veterinární sprá-
va ČR počátkem října tohoto roku 
chovatele, chovatelské, myslivecké 
a ornitologické organizace a jejich 
členy k  nahlašování  neobvyklých 
zvýšených a náhlých úhynů chované 
drůbeže. A to jak hrabavé, tak vodní 
včetně takovýchto úhynů divoce 
a volně žijících ptáků, především ptáků 
tažných.  Při této příležitosti opakova-
ně zdůrazňujeme, že se jedná o náhlé, 
hromadné úhyny ptáků, tzn. nad 
5 ks ve velmi krátkém časovém období 
a zejména vodního ptactva. 
 Nejedná se tedy o běžné, zejména 
ve městech nalezené, jednotlivé kusy 

volně žijících ptáků, holubů, vrabců 
apod. 
 Tyto jednotlivé, byť v dobrém 
úmyslu nahlášené úhyny je nutno 
řešit standardním postupem v souladu 
s platnou legislativou. To znamená 
nahlásit neprodleně výskyt asanač-
nímu podniku, který provádí sběr 
a svoz těchto kadáverů zvířat, což platí 
i v případech, kdy není znám chovatel. 
Tehdy nahlašuje k odvozu ten, komu 
buď náleží, nebo kdo spravuje místo 
nálezu kadáveru. 
 Na doplnění informace uvádíme, 
že chovatelé drůbeže, kteří ji chovají 
jako podnikatelé, musí mj. neprodleně 
hlásit v průběhu týdne přímo krajské 
veterinární správě úhyn drůbeže větší 
než 3 %. 

MVDr. Zdeněk  Králík
Ředitel KVS pro Olomoucký kraj

S E Z N A M  
S L U Ž E B

 POTRAVINY ALBERT
Olomoucká ulice, 752 01 Kojetín

Tel: 581 290 611

INFORMACE PRO KLIENTY
HUTNICKÉ ZAMĚSTNANECKÉ POJIŠŤOVNY

Expozitura HZP Kojetín

Od 1. ledna 2006 dochází ke změně úředních hodin takto:

STŘEDA
8.00 – 12.00         13.00 – 16.00
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Jízdní řád – vlaky
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Jízdní řád – autobusy
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Zprávy z mikroregionu

 V roce 2005 se uskutečnilo celkem 11 zasedá-
ní Valné hromady mikroregionu, 2 x zasedala Rada 
mikroregionu a proběhla 3 výjezdní zasedání.
 Hlavní směry činnosti mikroregionu Střední 
Haná v roce 2005 byly následující:
                                          
– rozpočet mikroregionu Střední Haná byl v roce 
2005 schválený ve výši 195.800 Kč jako pře-
bytkový, 
– Svazek obcí mikroregionu Střední Haná schválil 
závěrečný účet mikroregionu Střední Haná za 
rok 2004, včetně zprávy auditora s výrokem bez 
výhrad,
– z hlediska prezentačního se mikroregion předsta-
vil na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005 
v Brně ve dnech 13. až 16. 1. 2005 v rámci expo-
zice Olomouckého kraje a na veletrhu turistických 
možností Tourism Expo 2005 ve dnech 28. až 31. 
1. 2005 v Olomouci,
– i v roce 2005 plnil mikroregion funkci školící 
a vzdělávací, v dubnu proběhl seminář „Školský 
zákon v podmínkách obcí“, kterého se zúčastnili 
nejen představitelé samosprávy, ale také ředitelé 
škol a školských zařízení z celého mikroregionu. 
Seminář vedl vedoucí odboru školství KÚ, Mgr. 
Gajdůšek. Seminář ke správnímu řízení a správní-
mu řádu, který proběhl v květnu a říjnu, pořádal 
pro celý mikroregion MěÚ Kojetín,
– k 60. výročí konce 2. světové války vydal mikro-
region publikaci „Aby nebyli zapomenuti“, která 
byla slavnostně pokřtěna v Kojetíně 6. 5. 2005 
současně s uctěním obětí této tragické události,
– byl zpracován v pořadí již druhý „Strategický 
plán rozvoje mikroregionu Střední Haná“, mate-
riál, který aktualizuje původní verzi a je zásadním 
dokumentem při předkládání žádostí o finanční 
prostředky, 
– v průběhu roku 2005 došlo ke dvěma změnám 
v Radě mikroregionu: odstoupili starostové Trou-
bek a Němčic nad Hanou, F. Němčák a J. Oulehla 
a na jejich místa byli zvoleni noví starostové R. 
Brázda a I. Dvořáková,
– nejvýznamnější událostí roku 2005 bylo získání 
dotace ze Společného regionálního operačního 
programu ve výši 828.900 Kč na propagační 
materiály mikroregionu. Podíl dotace z EU je 
75 %, 15 % je podíl Olomouckého kraje a podíl 

mikroregionu je 10 %. Za cenu více než 920 tis. Kč 
tak bude vydáno několik propagačních materiálů, 
vytvořeny nové www stránky, publikace o obcích 
a mapa mikroregionu, dále bude zpracována 
marketingová strategie rozvoje cyklotras a každá 
obec získá dvě informační tabule s mapou a atrakti-
vitami mikroregionu, součástí bude také vyznačení 
nových a přeznačení stávajících cyklotras. Dotace 
bude poskytnuta až po ukončení celého projektu, 
proto mikroregion požádal a získal úvěr u České 
spořitelny, a.s. ve výši 900.000 Kč,
– mikroregion střední Haná schválil záměr vstoupit 
do programu Leader. V těchto dnech proto probíhá 
jednání o založení obecně prospěšné společnosti 
složené z představitelů obcí a podnikatelské 
a neziskové sféry a dalších orgánů, které jsou nutné 
pro přistoupení k tomuto programu. Jeho smyslem 
je získání finančních prostředků z EU, které jsou 
rozdělovány přímo managementem vzniklé OPS,
– v roce 2005 proběhly tři výjezdní zasedání mik-

ZPRÁVA O ČINNOSTI SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STŘEDNÍ HANÁ ZA ROK 2005

roregionu – v lednu na veletrh Regiontour 2005, 
v květnu vodácká akce po toku Moravy Litovel-
ským Pomoravím a v říjnu návštěva partnerského 
mikroregionu Jesenicko. 
 A plány pro příští rok? Pro rok 2006 bude 
potřeba zdárně zakončit akci „Propagační materiály 
mikroregionu Střední Haná“ včetně vyúčtování 
a splátek úvěru, zaktivizovat činnost OPS pro 
program Leader a využít jeho možností pro získání 
dotací. Jeho činnost se bude realizovat hlavně 
ve třech oblastech – podpoře cestovního ruchu, 
obnově kulturních památek a podpoře a ochraně 
životního prostředí. Stranou znovu nezůstane ani 
propagace, počátkem prosince 2005 jsme zaslali 
žádost do SROP na dotaci na natočení filmu 
o zajímavostech a krásách střední Hané.

Ing. Jiří Šírek, předseda Svazku obcí
mikroregionu Střední Haná

foto: 

Znaky obcí mikroregionu – 4. část

IVAŇ

     V nejstar-
ších dobách pa-
třila část Ivaně 
k tovačovskému 
zeměpanskému 
zboží a část byla 
s a m o s t a t n ý m 
statkem, jehož 
držitelé se často 
střídali (po vsi se 
psali i členové 

domácího vladyckého rodu, připomínaní v letech 
1359-1479). V roce 1479 spojil vesnici v rámci 
tovačovského panství Ctibor Tovačovský z Cimbur-
ka, náležela tam pak až do zrušení patrimoniálního 
zřízení v r. 1848.
 V r. 1653, za vlády hrabat ze Salmu a Neubur-

gu, vznikl nejstarší obecní typář s motivem rozsé-
vače v pečetním poli. Vlevo od něj je zobrazeno 
několik klasů, vpravo pytel, na němž stojí pták 
s dlouhým krkem (zřejmě čáp), nahoře dva skři-
vánci, opis kapitálou PECCZET. EVAN. 1653. 
 Autor návrhu znaku a vlajky Ivaně převzal 
z obecní pečeti figuru čápa, hlavní pečetní scé-
na je symbolizována motivem obilného klasu 
a zelenou barvu. Červená barva a zlatý tlapatý kříž 
náleží připomínce doby vzniku pečetidla (obojí 
přeneseno z erbu tovačovských hrabat Salm-Ne-
uburgů). Z předkládaného návrhu znaku vychází 
i zjednodušený návrh obecní vlajky, vypracovaný 
v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české 
vexilologické tvorby.

Jiří Šírek

TVOROVICE

Obci Tvorovi-
ce byly uděleny 
obecní symboly 
v roce 2002. Ve 
znaku je vyobra-
zena v modrém 
štítě zlatá ryba, 
napříč přeložená 
stříbrným srpem 
se zlatou rukoje-
tí. Obecní prapor 

je modré barvy a zdobí jej žlutá prohnutá ryba, přes 
níž je přeložen bílý srp se žlutou rukojetí. 
 Tyto symboly užívá Obec Tvorovice od února 
2002 a byly obci předány v dubnu téhož roku 
předsedou poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
V. Klausem v podobě dekretu. 
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Rozhovor s Janou Oplockou, mistryní světa v krasojízdě žen
Koncem listo-
padu 2005 se 
konalo v ně-
meckém měs-
t ě  F re iburg 
MS v sálové 
c y k l i s t i c e . 
Historického 
úspěchu  na 
něm dosáhly 
reprezentantky 
ČR, konkrétně 
čtveřice kraso-
jezdkyň z Něm-
čic nad Hanou, 

které získaly titul mistryň světa. S jednou 
z nich, Janou Oplockou, studentkou koje-
tínského gymnázia, jsem se sešel na pár 
slov o tomto úspěchu.

Můžeš mi popsat místo konání MS a jeho 
účastníky?
 Mistrovství se konalo ve dnech 25. – 27. 11. 
2005 ve Freiburgu a zahrnovalo kolovou a kraso-
jízdu, což jsou součástí sálové cyklistiky. Zúčastnilo 
se jej 25 zemí, naše výprava měla 30 lidí z toho 16 
sportovců.

Jakých úspěchů tato výprava dosáhla?
 Kromě naší zlaté medaile jsme získali jedno 
stříbro v jednotlivcích mužů a jedno v kolové 
a bronz ve dvojicích mužů. 

Za jaký klub vaše vítězná čtveřice závodí?
 Za TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou 
a kromě mě závodí ve vítězné čtveřici také Katka 
Přibylová, Michala Matoušková a Markéta Tobo-
líková.
    
Jaká byla konkurence ve vaší disciplíně?
 Soutěžilo osm čtveřic, z nichž čtyři byly velmi 
vyrovnané – Německo, Rakousko, Švýcarsko 
a my. 

Vaše vítězství bylo údajně velmi těsné?
 Ano skončily jsme jen o jediný bod před Ra-
kouskem, třetí bylo Švýcarsko a na vystresované 
Němky nezbyla medaile. 
      
Kolika MS ses zúčastnila?
Bylo to mé páté, tentokrát poprvé v této disciplíně. 
K organizaci šampionátu musím říci, že měl vynika-

jící atmosféru a Němci jej měli 
perfektně připravený. 

Jaké odměny získávají mi-
stryně světa ve vaší disci-
plíně?
      Spíše symbolickou finanční 
částku. 
Kolik let se tomuto sportu 
věnuješ?
Devět let dělám krasojízdu, 
z toho šest let čtveřice a v této 
sestavě jezdíme 4 roky spolu. 

Jaká byla příprava před 
šampionátem?
      Trénovaly jsme denně 
4 měsíce, každý takový trénink 
zabere 2 hodiny.

Čím to je, že Němčice mají 
takové úspěchy v tomto 
sportu?
 Hlavně tradicí a zapálením 
lidí, kteří se mu věnují. Hodně 
pomohla i oprava sokolovny, 
kde se nám výrazně zlepšily 
podmínky pro trénink. 

Jak je to finančně náročný 
sport?
 Nové kolo stojí až 50 tis. 
Kč a je škoda, že u nás chybí 
finance na tento sport. Sponzo-
ruje ho Svaz cyklistiky, částečně 
my sami a částečně sponzoři. 
V Německu je to daleko více 
preferovaná záležitost. 

Váš úspěch ani nebyl příliš zveřejňován 
v mediích, co ty na to?
 Hm, je to pravda. Tento sport u nás trošku 
upadá, hlavně díky nedostatku peněz. 

Jaké je složení profesí ve vaší vítězné 
čtveřici?
 Tři studujeme, jedna pracuje. Takže se schází-
me spíše po večerech. 

Neomezuje tento sport tvé studium a nevadí 
tvým vyučujícím?
 Věnuji se mu po škole, využívám tak svůj volný 

čas a ke škole musím říci, že mi vychází hodně 
vstříc.

Komu bys na závěr chtěla poděkovat nej-
víc?
 Trenérce Evě Přibylové, která to s námi vydr-
žela, dělá to zdarma a má vždy pevné nervy. 

Děkuji Ti za rozhovor a přeji hodně studijních 
a sportovních úspěchů. 

Otázky: Jiří Šírek
Foto: Archiv J. Oplocké
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 V červenci 2004 byla v České republice 
založena obecně prospěšná společnost Zahrada 
srdce. Jejími zakladateli jsou občanská sdružení 
Regenerační centrum Harmonie, Unie pro krás-
nější dnešek a pedagog a terapeut Zdeněk Préma. 
Tato nová společnost si vzala za svůj cíl vybudovat 
v naší republice nový typ školství, ve kterém budou 
spojeny principy výuky Marie Montessori a vzdě-
lávání v lidských hodnotách s přístupy evropského 
kulturního dědictví. Vzdělávání v lidských hodno-
tách, vycházejících z atributů Lásky, Pravdy, Míru, 
Nenásilí a Správného jednání zajistí komplexní 
rozvoj osobnosti dítěte. Nastoluje v dětech vnitřní 
klid, sebevědomí, soustředění, zodpovědnost, lásku 
a dává jim základní morální kodex, na jehož podkla-
dě mají pozitivní přístup k sobě, k druhým, k okolí 
i celému světu. Cílem nové výuky je podpořit 
osobní vývoj, který rozvíjí schopnosti, jež si dítě 
přineslo na svět.

IX. lékařský seminář byl zaměřen k akutním stavům v medicíně

 Zakladateli společnosti Zahrada srdce byla nově 
koncipována příprava učitelů a byly vytvořeny in-
spirativní vzdělávací programy. Je zde zcela odlišně 
chápán přístup k žákům a studentům a to tak, aby 
nové vzdělávací formy více odrážely úroveň vědomí 
a inteligence člověka.
 Aby bylo možno tyto nové přístupy a proce-
sy uvést do praxe, hledáme pedagogy, kteří se 
s myšlenkou nového typu školství ztotožňují. Také 
oslovujeme rodiče, aby věděli, že zrealizovat nové 
školství je možné a aby vyžadovali po ředitelích 
a učitelích zavádění nových metod a kvalitní péči 
pro své děti.
 V současné době jsou vytvořeny 3 druhy 
praktických kurzů, které jsou akreditované Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jsou to:
– 2 denní kurz Regenerace učitele
– 9 denní kurz Nalezení vnitřní síly učitele
– 43 denní kurz (formou víkendů) Vynesení vnitřní 

síly učitele.

Zahrada srdce – nová obecně prospěšná společnost

 Tyto unikátní kurzy jsou určeny pedagogům 
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ale i široké veřejnosti, probírané 
učivo ocení jakýkoliv vychovatel, tedy i rodiče, 
budoucí rodiče nebo prarodiče. Proces učení může 
vylepšit každý z nás, protože všichni svým chová-
ním a svým postojem učíme sebe i okolní bytosti. 
Autoři projektu mají zpracovány výukové plány, 
projektové sešity a mají praktické zkušenosti 
s metodou Montessori. Pořádají přednášky 
o této nové výuce a na přání přijedou i k Vám. 
Jsou také ochotni pomoci škole, která má zájem 
pustit se cestou změn, ale nemá dost zkušeností 
a informací. Podrobnější informace a kontakty 
na zakladatele projektu je možno nalézt na www.
zahradasrdce.org.
 Na projektu již pracuje mnoho dobrovolníků 
a rodičů, ale každý další zájemce je vítán.
 S láskou a vírou v nové lidství

Ivana Batůšková, Chropyně

 Letošní tradiční předvánoční 
lékařský seminář se uskutečnil 
3. prosince 2005 v prostorách 
Městského kulturního středis-
ka. Seminář byl garantován 
Českou lékařskou komorou 
a byl zařazen do systému post-
graduálního vzdělávání lékařů 
a zdravotních sester. Letošní 
téma „Akutní stavy v medicíně“ 
se zaměřilo na řešení zajímavých 
náhlých stavů v jednotlivých 
medicínských oborech. Po slav-
nostním zahájení organizátorem 
semináře MUDr. Pavlem Ma-
touškem, pozdravili účastníky 
i letošní hosté, starosta města 
Kojetína Ing. Mojmír Haupt 

a ředitelka Městského kulturního střediska v Koje-
tíně Mgr. Jana Šimčíková.
 První dopolední blok byl věnován organizaci 
přednemocničního systému první pomoci a zá-
chranné služby se zaměřením na stavy ohrožující 
život pacienta a ukázání současných možností 
úspěšného řešení srdečního infarktu ve spolupráci 
posádka RZP – lékař internista a invazivní kardiolog 
na specializovaném pracovišti v Baťově nemocnici 
ve Zlíně.
 Kolegové z oborů oční lékařství, kožní a nosní, 
krční, ušní lékařství, demonstrovali ve svých sděle-
ních zajímavé případy ze svých praxí.

 Ve druhém dopoled-
ním bloku lékaři z fakult-
ních nemocnic Olomouc 
a Brno ukázali součas-
né možnosti diagnostiky 
a léčby komplikovaných 
stavů při cévních onemoc-
něních, se kterými se se-
tkávají na svých klinických 
pracovištích. 
 Během polední pře-
stávky a rautu se bohatě 
diskutovalo na již předne-
sená témata.
 Odpolední odborný 
program byl rozdělen do 
tří bloků. Zahájila jej ses-
terská sekce, kdy zdravotní sestry, neocenitelné 
a mnohdy i nedoceněné spolupracovnice lékaře, 
ukázaly ve svých velmi pěkných přednáškách, 
jak pečují o pacienty se střevním vývodem, tzv.
stomií, jak pomáhají moderně léčit rozsáhlé vředy 
tzv. vlhkou metodou a jak dokáží brilantně zajistit 
dýchací cesty a pečovat o jejich průchodnost při 
urgentních stavech a dušení nemocných.
 Třetí blok byl zaměřen na zajímavé případy 
v oborech urologie, chirurgie a gynekologie. Tyto 
případy, jejich diagnostiku a léčbu nám demonstro-
vali lékaři z nemocnic Přerov a Kroměříž.
 Čtvrtý přednáškový blok byl zaměřen na 
problematiku úrazů a jejich operačního řeše-

ní, především kostí dol-
ních a horních končetin 
a akutního onemocnění 
kolenního kloubu dětské-
ho i dospělého věku.Velmi 
zajímavá sdělení s boha-
tou obrazovou dokumen-
tací přednesli chirurgové 
a ortopedi.
     Všechny přednášky byly 
na velmi dobré odborné 
úrovni, bohatě dokumento-
vané a vyvolávaly zajímavé 
diskuse, které se přenášely 
i do kuloárů v přestávkách 
a i v době poledního rautu. 
Seminář končil v 18 hodin 

a mnozí účastníci, jichž bylo letos 258, ještě těsně 
před odjezdem domů dokončovali své odborné 
diskuse.
 Součástí semináře byla i výstava farmaceutic-
kých firem, které představily své výrobky a podílely 
se sponzorsky na finančním zajištění semináře, za 
což jim patří dík organizátora.
 O příjemné a reprezentativní prostředí se jako 
každoročně na vysoké profesionální úrovni posta-
raly pracovnice Městského kulturního střediska 
a Bistro UNO paní Hodanové. Audiovizuální 
techniku bezchybně zvládl Ing. Jiří Ston. Jsem 
přesvědčen, že i letos to nebyla v tom předvánoč-
ním shonu pro nikoho z nás nudná a promarněná 
sobota a že si každý z nás obohatil své medicínské 
zkušenosti a pro svůj obor si odnesl ze semináře 
hodně nových poznatků.

MUDr. Pavel Matoušek
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Přišel k nám Mikuláš

 Na 6. prosince se už těšily všechny děti, chodil 
totiž Mikuláš. Letos se vyrojili pekelníci, andělé 
i Mikuláši ve velkém počtu, neboť se do příprav 
zapojili téměř všichni žáci 9. třídy. Rozdělili se 
do tří skupin. Jedna z nich potěšila děti v obou 

MŠ Kojetín
kojetínských mateřských školách, další dvě zavítaly 
mezi žáky I. i II. stupně naší školy. Reakce dětí 
byly různé, ale všeobecně převládala příjemná 
předvánoční nálada.

Předvánoční čas v Mateřské škole 
Kojetín

 „Vánoce,Vánoce přicházejí…!“
 Slova této známé vánoční písně se ozývají 
snad ze všech oddělení naší mateřské školy po celý 
prosinec. Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu! 
Zdobení stromečku, perníčků, vánočních dárečků 
a výroba ozdob – to je nejčastější činnost v tomto 
období.
 Začátkem prosince měly děti možnost shléd-
nout hudební představení v Přerově – Tetiny. Ve 
všech odděleních proběhly i dlouho očekávané 
vánoční besídky pro rodiče, kteří si s sebou odnášeli 
nejen krásné zážitky, ale i překvapení, která si pro 

ně děti připravily. Každá třída i obě budovy MŠ se 
„převlékly“ do vánoční výzdoby. Prostě – Vánoce 
jsou opět po roce tady!
 A proto všem přejeme kouzelné prožití svátků 
vánočních a do nového roku 2006 hodně štěstí, 
zdraví a životního optimismu.

vedení MŠ Kojetín, foto: archiv školy

Sportovní úspěchy 
celorepublikového významu

 Jak jsme psali v minulém čísle, čtyři žáci Základ-
ní školy, Sladovní ul., si vybojovali na Mistrovství 
severní Moravy postup na Mistrovství republiky 
ve stolním tenisu žáků praktických škol (Hradec 
Králové, 24. – 25. 12. 2005). 
 Jelikož šlo o nováčky, pohybující se v tak 
vysokých hráčských sférách, považovali jsme již 
jejich účast na Mistrovství republiky za mimořádný 
úspěch.Oni ale podali vynikající výkony a ze čtyř 
zúčastněných si 3 přivezli medaili! V kategorii dívek 
vybojovala Lucie Krištofová stříbrnou medaili za 2. 
místo a Martina Mirgová bronzovou za 3. místo.
Bronzovou medaili získal i Lukáš Krištof v kategorii 
chlapců.
 Gratulujeme a děkujeme všem za vzornou 
reprezentaci.

Mgr. Alena Dufková, trenérka

ZŠ Sladovní Kojetín

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Přání do nového roku 2006

 Uplynulý rok 2005 byl na naší škole plný 
novinek.
 V lednu nám při zápisu do prvních tříd velice 
rychle vysychala náplň v perech, tolik bylo zájemců. 
Celkem k nám na zápis přišlo více jak 60 dětí. 
 Poprvé jsme v rámci grantových programů 
vypracovali projekt na další úpravu naší renovované 
školy. Nakonec projekt nebyl vybrán k realizaci, ale 
zkušenosti jsou do budoucna neocenitelné. 
 Výuka ve třídách využívala plnou měrou mo-
dernizované zázemí, naši žáci se zúčastnili celé řady 
kulturních akcí (divadelních i filmových představení, 
koncertů), exkurzí na řadě velice zajímavých míst 
(hvězdárna, jaderná elektrárna, přírodní rezervace), 
zápolili v mnoha sportovních soutěžích, kde velice 
dobře reprezentovali nejen školu, ale také město. 
 Každý rok se snažíme vylepšit alespoň trochu 
podmínky v naší škole. V dubnu se nám podařilo 
získat statut informačního centra SIPVZ pro 
mikroregion. S tím souvisela i možnost získání 
účelové dotace pro vybavení školy moderní pre-

zentační technikou. Kromě toho se nám podařilo 
kompletně renovovat vybavení obou našich učeben 
informatiky, takže máme k dispozici kvalitní zázemí 
pro rozšíření možností ve výuce žáků i vzdělávání 
vyučujících. 
 Aktivity dětského parlamentu, který se podílí 
na vydávání školního časopisu Kouzelná škola, ale 
také je garantem sběrové ligy školy jenom dokreslují 
celkovou atmosféru ve škole.
 Nezadržitelně se blíží pololetí a lednové vysvěd-
čení ukáže jak se dařilo všem – žákům i učitelům. 
Přejeme tedy jen ty nejlepší zprávy, zvláště našim 
nejmenším. Ti si zanedlouho odnesou své první 
vysvědčení.
 Nezapomínáme ani na naše absolventy a bývalé 
pracovníky školy. Při setkáních abiturientů si řada 
z nich prohlédla nově upravené prostory školy 
a vzpomínala na chvíle prožité ve školních lavicích. 
Zájem o prohlídku školy se nejvíce projevuje při 
tradičním Dni otevřených dveří, který pořádáme u 
příležitosti narozenin školy (na přelomu listopadu 
a prosince).
Partneři školy počínaje naším zřizovatelem a rodiči 

konče mají veliký podíl na všech změnách a úspě-
ších školy. Patří jim za to veliké poděkování. Každá 
chvíle věnovaná dětem je tou nejlepší investicí do 
budoucna.
 Bez našich pracovníků školy, vyučujících 
i správních zaměstnanců bychom nemohli vytvářet 
pro děti co nejpříjemnější podmínky pro jejich 
velice namáhavou práci.
 Do nového roku přejeme všem našim pra-
covníkům i našim příznivcům mnoho zdraví, 
spokojenosti a elánu do života a těšíme se na další 
společnou práci.

     Vedení školy

Den otevřených dveří 2005 
v naší škole

 V pátek 25. listopadu 2005 prožívala naše 
škola výjimečný den. Probíhal totiž Den otevřených 
dveří. Kdo měl zájem, mohl si v době od 8 do 17 
hodin prohlédnout školní budovu. Jako průvodci 
se osvědčili žáci 9.A třídy.

foto: archiv školy
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

se na Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83 koná:
  ve čtvrtek 26. ledna 2006 15.00 – 18.00 hodin
  a v pátek  27. ledna 2006 14.00 – 17.00 hodin

      
Rodiče budoucích prvňáčků mají dnes možnost vybrat si školu, kterou bude jejich dítě navštěvovat. 

Přijďte se k nám kdykoliv podívat, rádi vás přivítáme.
      

Mgr. Rudolf Pavlíček, ředitel školy
Tel. 581762134

 Řada rodičů využila možnosti vidět své děti, 
jak pracují ve vyučování. Po celou dobu byly pří-
stupné třídy i odborné pracovny. V učebně fyziky 
byl v provozu nový přístroj – dataprojektor, který 
předváděl možnosti moderní výuky prostřednictvím 
prezentace. V laboratoři chemie prováděli žáci 
osmých tříd praktické pokusy. Ukázku příjemného 
svátečního stolování včetně malého občerstvení 
připravila děvčata osmých tříd ve cvičné kuchyni. 
Jedna ze tříd druhého poschodí je upravena pro 
výuku jazyků.
 Chloubou naší školy jsou dvě učebny informa-
tiky vybavené novými moderními počítači. Jedna 
z učeben slouží převážně k práci kroužků pro děti 
se specifickými poruchami učení, druhá se využívá 
k výuce informatiky i dalších předmětů na I. i II. 
stupni.
 Už druhým rokem je školní družina umístěna 
přímo ve školní budově, což je z organizačních 
důvodů velmi výhodné. I sem mohli naši hosté 
nahlédnout a podívat se, kde děti tráví svůj volný 
čas.
 Přestože byla škola založena před 102 lety, 
nepůsobí ponurým dojmem. Chodby jsou vyzdobe-
ny květinami, upravenými nástěnkami a zdařilými 
výtvarnými pracemi žáků.
 Věříme, že se prohlídka všem našim hostům 
líbila, a těšíme se za rok na další setkání.

      Mgr. Jana Přecechtělová

Volba školské rady

 V rámci Dne otevřených dveří se v naší škole 
uskutečnily volby do školské rady. Rada je tříčlenná 
a bude pracovat v následujícím složení:
Miroslav Mikulík – předseda školské rady – zástupce 
rodičů žáků,
Bc. Jana Nakládalová – zástupce zřizovatele,
Mgr. Zdeněk Šípek – zástupce pracovníků školy.
Přejeme nové radě mnoho úspěchů v další práci.

Mgr. Rudolf Pavlíček
foto: archiv školy
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ZŠ Sv. Čecha Ko je tín
Vánoční dárky žákům Základní 
školy Kojetín Svatopluka Čecha

 Vánoce jsou svátky, kdy se lidé vzájemně ob-
darovávají. Na naší škole se také dávaly dárky. Žáci 
dostali pod stromeček druhou učebnu výpočetní 
techniky. Původní učebna byla přestěhována z 2. 
patra do l. patra a díky spolupráci s Autocontem 
zasíťována a připojena k internetu tak, jako učebna 
pořízená z dotací MŠMT. Druhá učebna byla do-
plněna počítači od zřizovatele. Žáci a učitelé mají 
k dispozici takřka 30 počítačů a nadále bezplatný 
přístup na internet.
 Využití bude určitě velké, neboť žáci využívají 
výuku na počítačích už od l. ročníku, včetně pří-
pravné třídy. Internet je využíván hlavně žáky 2. 
stupně pro studium, ale i pro zábavu ve volném 
čase. Internet využívají hodně ke svému studiu 
a přípravě na vyučování i pedagogičtí pracovníci.
 Jsme rádi, že se nám podařilo tuto druhou 
učebnu zprovoznit. Ještě větší dárek nám nadělil 
náš zřizovatel, pan starosta nám oznámil, že se 
naše škola bude spravovat – čeká nás  mimo jiného 
výměna oken, nové sociální zařízení, nové podlahy, 
lepší šatny, nová odpočinková a rekreační zóna pro 
žáky ve volném čase. Těšíme se na nové a lepší 
pracovní prostředí od září 2006.
 Finanční prostředky budou získány ze státního 
rozpočtu. Děkujeme panu starostovi a Radě města 
za to, že podpořili náš požadavek opravy školy a 
Ing. Hönigovi a panu Kapounovi, poslancům PS 
ČR, že tento návrh opravy naší školy v Poslanecké 
sněmovně podpořili.

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Oznámení o zápisu do l. tříd

 Vážení rodiče a budoucí žáci naší školy,
oznamujeme Vám, že zápis žáků do l. tříd pro 
školní rok 2006 – 2007 se uskuteční ve dnech 
26. a 27. ledna 2006 od 15 do 17 hodin v budově 
Základní školy v ulici Svatopluka Čecha. K zápisu 
přijdou děti, které do 31. 8. 2006 dovrší šesti 

let. Děti, které mají šest let od září do prosince 
2006 mohou být zapsány, pokud mají doporučení 
z Pedagogicko-psychologické poradny v Přerově. 
K zápisu prosím přineste rodný list. Vaše děti čeká 
odpoledne plné zajímavých úkolů a činností.

Několik informací o naší škole 

 V současné době máme dvě priority – k 1. 
9. 2006 budeme mít nově opravenou školu, 
podstatně se nám zlepší pracovní podmínky při 
vyučování.
 Škola začíná zpracovávat školní vzdělávací 
program, kde klademe velký důraz na osobnost 
žáka, klíčové kompetence by měli vést k rozvoji 
osobnosti žáka.
 Škola je součástí sítě Zdravých škol, pedago-
gové zejména na l. stupni uplatňují moderní formy 
vyučování, aby především v l. třídě nebyly děti 
přetěžované, vyučující vytvářejí pohodu ve třídě.
 Od l. ročníku může Vaše dítě navštěvovat ang-
lický jazyk, děti od l. ročníku využívají výuku na po-
čítačích, za velký klad považujeme možnost pobytu 
dětí venku v době přestávek, a to na pěkném škol-
ním hřišti. O naší školní družině se říká, že poskytu-
je dětem zajímavé odpolední činnosti. Škola nabízí 
i mimoškolní činnost v podobě kroužků, či jiného 
vyžití po vyučování (internet, stolní tenis).
 Jsme otevřená škola, rodiče jsou ve škole vždy 
vítání, moc stojíme o spolupráci s nimi.
 Vám, kteří se zapíšete u nás, děkujeme předem 
za důvěru.

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Austerlitz 2005 aneb dějepis 
názorně v ZŠ Kojetín Sv. Čecha 

 „Léta Páně 1805 utkal se u Slavkova francouz-
ský císař Napoleon s vojskem vedeným velikým 
ruským pánem Kutuzovem a naším nejmilostivějším 
panovníkem Františkem I.“ Tak začínají většinou 
kronikářské zápisy o jedné z nejhroznějších bitev 
svedených v 19. století na území naší republiky.

 I naše škola vzpomněla 200. výročí této tragic-
ké bitvy. Protože vzpomínkové akce proběhly nejen 
u Slavkova, ale i ve Vyškově, měli jsme možnost 
zhlédnout část naší historie. A této možnosti jsme 
v Dějepisném semináři využili.
 30. listopadu 2005 v 16.47 jsme nastoupili do 
vlaku směr Vyškov. Tam se konala vzpomínka na 
jednu z epizod, které bitvě u Slavkova předcházely 
– obsazení Vyškova ruskými a rakouskými vojsky. 
Ukázka byla i přes dvanáctistupňový mráz vyni-
kající. Na náměstí se strhla bitva mezi Francouzi 
a Spojenci, reprezentovanými hlavně ruskými 
kozáky. Po hodině urputného boje kozáci náměstí 
opanovali. 
 Žáci byli spokojeni, bitvu si dokonce sami 
nafilmovali a přehráli na CD.  

Mgr. Pavel Navrátil

Pomoz přírodě, sbírej víčka!

 Pomoz přírodě, sbírej víčka je název soutěže, 
do které se v letošním školním roce zapojila ZŠ 
Svatopluka Čecha v Kojetíně.
 Do akce uspořádané občanským sdružením 
Zelená Cesta Naděje jsme se zapojili všichni – žáci 
i učitelé. Všichni sbíráme plastová víčka od PET 
lahví, jež by jinak skončila na smetišti nebo ve 
spalovnách. Díky nám jsou víčka recyklována 
a zpracována pro další použití. 
 Proč to vlastně děláme? Někteří kvůli odměně, 
co čeká na školu, která nasbírá největší množství 
víček. Někteří ze soutěživosti, ale většina z nás se 
snaží udělat něco pro životní prostředí, přiblížit 
dětem, jak se v přírodě chovat, jak přírodu chránit, 
jaké problémy v přírodě jsou, jak vznikají, jak se 
řeší atd.
 Máme možnost pomoci přírodě s plasty, které 
jsou ekologicky jen velmi těžko recyklovatelné. 
Zatím se můžeme pochlubit více než 60 kg nasbí-
raných vršků. Zaujala Vás tato soutěž? Vzpomeňte 
si, až budete vyhazovat PET láhev. 

Mgr. Zdenka Dvořáková

Gymnázium Ko je tín KOJETíN

Moravský festival poezie

 Ve dnech 24. – 26. listopadu 2005 se konal již 
41. ročník Moravského festivalu poezie, tentokráte 
pod názvem „O štít města Valašského Meziříčí“. 
 Jedná se o prestižní interpretační soutěž, které 
se účastní nejlepší recitátoři z České i Slovenské re-
publiky. Naše gymnázium jsme s velkým nadšením 
a spoustou sebevědomí odjeli reprezentovat hned 
tři – Martin Režný, Jan Matuška a já (Veronika 
Tesařová). 
 Přestože se nám nepodařilo, vzhledem k oprav-
du silné konkurenci, probojovat se do druhého, 
finálového kola, odnášíme si cenné zkušenosti 
a zajímavé zážitky. Je to škoda, protože nám 
k postupu chybělo málo. Ti z nás, kteří recitovali 
soutěžně vůbec poprvé, byli lepší než někteří 
pozvaní finalisté jiných soutěží a u třetího našeho 
reprezentanta se zase předvedla porota, když mu 
dala všechny známky v pestré škále od dvojky po 
osmičku. 
 Také kulturní program byl nabitý, hned první 
den jsme měli možnost zhlédnout divadelní předsta-
vení Trůn milosrdenství autora N. La Buteho, které 
pojednávalo o krizi vztahů na pozadí událostí 11. 

září 2001. K naší radosti v něm účinkovali Vilma 
Cibulková a Miroslav Etzler a svými hereckými 
výkony rozhodně dostáli své pověsti. Také v dal-
ších dnech bylo co dělat. Na programu bylo např. 
vystoupení hudebního seskupení Tomáš KOČKO 
a ORCHESTR a během závěrečného večera vy-
stoupila i místní cimbálovka.
 Věřím, že jsme se z tohoto neúspěchu poučili 
a že na jaře obhájíme loňský triumf na Wolkerově 
Prostějově.

V. Tesařová, Gymnázium Kojetín

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SV. ČECHA 683
pořádá v sobotu 14. 1. 2006 

od 9.00 do 12.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pro zájemce o čtyřletý a osmiletý studijní obor
Program:

prohlídka prostor gymnázia 
a možnost vyzkoušet 

si cvičné testy přijímacího řízení

Gymnázium Kojetín
si Vás dovoluje pozvat na

10. 
REPREZENTAČNÍ 

PLES

pátek 24. 2. 2006
SOKOLOVNA KOJETÍN

19.30 hodin
kulturní program, tombola a občerstvení 

zajištěno
k tanci hraje KORNET

předprodej vstupenek v knihkupectví SONG 
na Masarykově náměstí
v Kojetíně od 2. 1. 2006

cena 150 Kč
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Odborné učiliště Křenovice

Pionýrská skupina Kojetín

 Po úspěšné loňské akci Ledová Praha pořádá Pionýrská skupina Kojetín 
letos víkend v Praze pro děti a mládež od 11 do 16 let. Akce je pořádána pod 
záštitou JUDr. Petry Buzkové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
 Tento víkend budou pro děti zdarma nebo za symbolické vstupné 
zpřístupněny pražské památky a muzea, ale také bobová dráha a Žižkov-
ská televizní věž (PRAŽSKÝ HRAD, MUZEUM POLICIE, POŠTOVNÍ 
MUZEUM, NÁRODNÍ MUZEUM, NÁRODNÍ GALERIE, STRAHOVSKÁ 
KNIHOVNA, MUZEUM HL.MĚSTA PRAHY, BOTANICKÁ ZAHRADA, 
MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN, ZOO PRAHA). Dále budou mít zlev-
něnou jízdenku na MHD za 30 Kč na tři dny.

Ubytování na ZŠ v Praze 4 – vzít sebou karimatku a spací pytel.

Strava společná – budeme si připravovat sami, k dispozici máme kuchyňku 
v ZŠ. Pitný režim zajištěn v ZŠ po celý víkend.

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA

VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 BUDEME OTEVÍRAT:

1. Obor 31-59-E/001 Šití oděvů
– délka přípravy   3 roky
– učební obor je určen pro  hochy a dívky
– způsob ukončení studia  závěrečná zkouška (výuční list)

2. Obor 41-52-E/011 Zahradnické práce
– délka přípravy   3 roky
– učební obor je určen pro  hochy i dívky
– způsob ukončení studia  závěrečná zkouška (výuční list)

3. Obor 65-52-E/001 Kuchařské práce
– délka přípravy   3 roky
– učební obor je určen pro  hochy i dívky
– způsob ukončení studia  závěrečná zkouška (výuční list)

4. Obor 66-51-E/003 Prodavačské práce
– délka přípravy   3 roky
– učební obor je určen pro  hochy i dívky
– způsob ukončení studia  závěrečná zkouška (výuční list)

 Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci a další uchazeči, 
kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili 
podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání v souladu 
s § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání. Všechny obory jsou určeny pro dívky 
i chlapce.
 Přijímací zkoušky se konají dle vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 
ve středních školách.
 Nabídka vzdělání v nabízených učebních oborech naší školy je určena 
především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a těm žákům zá-
kladních škol, kteří mají v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch a u nichž 
není pravděpodobné, že by úspěšně zvládali náročnější učivo na SOU, 
popřípadě těm, kteří nebudou ke studiu na SOU přijati.
 Škola nabízí ubytování ve vlastním internátu, stravování ve vlastní školní 
jídelně a finanční odměny za produktivní práci žáků.

Další informace rádi poskytneme při osobní návštěvě školy,
na telefonních číslech 581 769 045, 581 769 059 nebo na

www.oukrenovice.unas.cz

Střední odborné učiliště 
stavební Přerov

Střední odborné učiliště stavební Přerov, Bří Hovůrkových 17
Tel.: 581208256, fax: 581200583, 

e-mail: sou@sou.pr-net.cz, www.iweb.cz/souprerov

V Z D Ě L Á V A C Í   N A B Í D K A
ŠKOLNÍ ROK 2006 – 2007

Žákům s ukončenou docházkou ZŠ (nejlépe z 9. třídy ZŠ), tříleté učební 
obory SOU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

 33-56-H / 001  TRUHLÁŘ
 36-52-H /001  INSTALATÉR
 36-55-H / 001  KLEMPÍŘ – stavební výroba
 36-57-H / 001  MALÍŘ
 36-64-H / 001  TESAŘ
 36-67-H / 001  ZEDNÍK

Žákům s ukončenou docházkou na Speciálních ZŠ (9. třída), tříleté učební 
obory OU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

 33-56-E / 004  TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
 36-57-E / 005  MALÍŘSKÉ PRÁCE 
    – MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
 36-67-E / 001  ZEDNICKÉ PRÁCE

Žákům, kteří ukončí docházku ZŠ v 6., 7. nebo 8. třídě, dvouleté učební 
obory U zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

      36-57-E / 508  MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
      36-67-E / 503  STAVEBNÍ VÝROBA
      65-51-E / 501  PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
         pro dívky i chlapce

Odborný výcvik probíhá souběžně i na odloučeném pracovišti v Kojetíně.

Zveme všechny zájemce k prohlídce našich areálů
v Přerově, ul. Bří Hovůrkových 17 
a v Kojetíně, ul. Křenovská 676

dne 12. 1. 2006 v době od 8.00 do 17.00 hod.
u příležitosti 

DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Odjezd je v pátek ráno 3. 2. v 6.48 z železniční stanice Kojetín.

Příjezd v neděli 5. 2. v 18.24 do Kojetína.

S sebou: spací pytel, karimatku, ešus, lžičku, hrnek – nejlépe plecháček, 
teplé oblečení, malý batůžek, hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, 
přezůvky, svačinu na pátek, kapesné cca 200 – 300 Kč.

Cena za víkend: 650 Kč (doprava 250 Kč; ubytování 2 noci 80 Kč; 
MHD 30 Kč; strava 240 Kč; vstupné 50 Kč).

Informace: Marek Štětkář tel. 777 709 432
Informace: www.ledovapraha.cz 

Přihlášky: Videopůjčovna HANAČKA – Masarykovo nám. 34, Kojetín. 
nebo Městský dům dětí a mládeže Kojetín, Masarykovo nám. 52.

L E D O V Á   P R A H A   2006

3. – 5. 2. 2006
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17. 12. 2005 „O vánoční zvoneček“ – turnaj 
v šipkách
– tradiční šipkový turnaj pod názvem „Turnaj 
o vánoční zvoneček“ se uskutečnil na Bowling 
City v Kojetíně. Soutěže se zúčastnili hráči do-
mácího zájmového kroužku „Mravenčata“, 
kroužek šipek z Horní Moštěnice „Ptáci“ a děti 
z okolních dětských domovů: Hranice, Přerov 
a Plumlov. 
Děti soutěžily ve dvou kategoriích: 
I. kat. – 1. místo Lukáš Telička (Mravenčata Koje-
tín), II. kat. – 1. místo Vlastimil Prokeš (Kojetín). 
Vyhlašování výsledků se ujal ředitel turnaje pan 
Alois Křepelka.
 Poděkování patří majitelům Bowling City 
za bezplatné poskytnutí prostor pro uspořádání 
tohoto turnaje a přepravu hracích automatů, dále 
pak firmě ČDS Trading za bezplatné propůjčení 
hracích automatů a všem ostatním, kteří pomáhali 
a podíleli se na uspořádání tohoto turnaje.

   

Alois Křepelka
ředitel turnaje, vedoucí ZK Mravenčata

Foto: archiv MěDDM Kojetín

AKCE 
NA LEDEN 2006

 MěDDM Kojetín

Akce, které se konaly

1. 12. 2005 „Světlo Vánoc“
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

5. 12. 2005 „O nejkrásnější mikulášskou trojici“

   
   

Zahájení projektu
„PARAGRAF 11/55“

„Je za pět minut dvanáct“,
tak zní motto postupové

vědomostní soutěže 
o zákonech a jejich dodržování

pro žáky II. stupně ZŠ 
a víceletých gymnázií.

SPORTOVNÍ X-BOJ
pro žáky 2. – 4. tříd

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

„PASTELKA“
výtvarná postupová soutěž 
„PŘÍRODA KOLEM NÁS“

práce odevzdejte do 20. 1. 2006 
na MěDDM Kojetín

„MOUDRÁ TUŽKA“
literární postupová soutěž

témata:
„Jak jsem bránil přírodu“,

„Básnička pro mladšího bratříčka“,
„Příběh“, 

„Já zvoním“
práce odevzdejte do17. února 2006 

na MěDDM Kojetín

„NOVOROČNÍ SLAVNOSTI“ 
pro členy a vedoucí zájmových kroužků 

KURZY V ROCE 2006

KERAMICKÝ KURZ 
pro mládež a dospělé

zahájení v pátek 13. 1. 2006
17.00 – 18.30 hod.

s sebou: pracovní oblečení, přezůvky

KURZ PRÁCE NA PC 
ve spolupráci ze ZŠ nám. Míru
zahájení ve čtvrtek 12. 1. 2006

s sebou: přezůvky

JARNÍ PRÁZDNINY 2006

FERNANDO MAGALHAES 
– OBEPLUTÍ SVĚTA
13. 2. – 17. 2. 2006

příměstský tábor v Kojetíně
pro děti od 1. třídy

        
TÁBOR PRO RODIČE A DĚTI

„Po stopách Yetiho“
12. 2. – 17. 2. 2006

Kunčice pod Kralickým Sněžníkem

TÁBOR PRO RODIČE A DĚTI
12. 2. – 17. 2. 2006

Velké Karlovice – chata Dolinka
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srdíčka. Ten, který do naší tradiční soutěže přinesl 
obrázek, získal cenu ihned, takže nakonec všichni 
účastníci soutěže byli odměněni a zvítězili. Na závěr 
pohádky byly všechny děti odměněny sladkostmi. 
S přáním hezkých Vánoc jsme si s dětmi slíbili, že 
po novém roce se při pohádkách zase v Sokolovně 
budeme scházet.

28. listopadu 2005
jsme v galerii VIC, tentokrát bez slavnostní verni-
sáže, otevřeli předvánoční prodejní výstavu obrazů 
otce a syna Josefa a Petra Žochových z Brna. 
K vidění i k zakoupení jsou velké obrazy s náměty 
krajin a zátiší s květinami, ale i miniaturní obrázky. 
Výstava je otevřena do 6. ledna 2006 (pondělí 
– pátek od 9 do 17 hodin). Přijďte si koupit krásný 
a originální vánoční dárek...

3. prosince 2005
sobota, počasí ne právě zvoucí k procházce 
k vánočnímu stromu na Masarykově náměstí, kde 
v 15 hodin vystoupil smíšený pěvecký sbor Vokál 
z Přerova. Škoda, že kojetínští i přes venkovní 
nečas nepřišli, slyšeli by libě zvučné písně a vánoční 
koledy. Navíc se mohli zahřát výborným vánočním 
punčem nebo čajem od „Pedyho okénka“. Celým 
koncertem provázel Mgr. Miroslav Matějček, člen 
smíšeného sboru. Koječáci, vzbuďte se...“

6. prosince 2005
stále prší – to je tedy krásné předvánoční počasí! 
Nás ale počasí neodradilo a dnes jsme v minigalerii 
VIC nainstalovali a zároveň otevřeli předvánoční 
prodejní výstavu hraček firmy Noe z Lipníka nad 

Bečvou. Na své si určitě přijdou hlavně děti, ale 
i my dospělí si můžeme vybrat ze spousty maňásků, 
ať velkých nebo prstových. Každý, kdo přijde na 
výstavu si může zakoupit krásně ušité a roztomilé 
plyšové klauny, čerty, kašpárky a nespočetné 
množství zvířátek nebo u dětí velmi oblíbeného 
Františka za velmi rozumné ceny. Určitě si zde 
každý vybere nějaký ten vánoční dárek, ať už 
sobě pro potěšení nebo svým blízkým, známým 
a dětem pod stromeček. Výstava je otevřena do 31. 
ledna 2006, po – pá od 9 do 17 hodin.

8. prosince 2005
předvánoční shon, nákupy, úklid, pečení cukroví 
a ne moc pěkné počasí, to vše jsme pominuli a dnes 
jsme si v sále Vzdělávacího a informačního centra 
udělali nádherný vánoční podvečer se známou 
trojicí Kamarádů z Brna, kteří k nám do Kojetína 
přivezli pořad „Došli jsme k Vám na koledu“. 
V podvečer, plný vánočních písniček a koled, které 
se střídaly s mluveným slovem, vzpomínkami, poe-
zií a vánočním rozjímáním, nezůstalo ani jedno oko 
suché. V tomto velmi dojemném pořadu nechyběl 
ani rozzářený stromeček a svíčky. Domů jsme 
všichni odcházeli odpočatí od každodenního shonu 
a naladěni tou pravou vánoční atmosférou. A že 
nemáme ještě napečené cukroví a doma uklizeno? 
To pro nás není vůbec důležité, hlavně že jsme 
zdraví a existují ještě mezi námi lidé, kteří umějí 
rozdávat radost a potěšení nám všem.

10. prosince 2005
naladěni a „vyfrknuti“ svátečně přišli na svou závě-
rečnou lekci tanečního kurzu studenti kojetínského 
gymnázia se svými rodiči. A bylo se opravdu na co 
dívat – na spanilé dívky v překrásných róbách a na 
sličné chlapce v černých oblecích a kravatou, což za 
normálních okolností k vidění není. Na zahájenou 
závěrečných tanečních se vždy úderem 18. hodiny 
tančí slavnostní polonéza. I letos ji studenti zdárně 
a s grácií svým rodičům předvedli a ukázali vše, co 
se v kurzu naučili – polku, valčík, mazurku, waltz, 
tance ča-ča, jive, letkis, country... Na příjemně 
strávenou sobotu budou jistě všichni vzpomínat. 
A my už se těšíme na studenty dalšího ročníku, 
kteří přijdou k nám do tanečních.

15. prosince 2005
jsme ve spolupráci se Základní uměleckou školou 
v Kojetíně uspořádali tradiční Vánoční koncert 
učitelů a žáků Základní umělecké školy. V pořadu 
plném hudby se veřejnosti představila i nová Ko-
jetínská industriální filharmonie, kterou v letošním 
roce založil industriální guru Petr Skopal a dirigent 
orchestru Petr Vaculovič. Jedná se o menší orchestr 
(14 – 20 hráčů), který vyluzuje zvuky pomocí růz-
ných odpadových předmětů, kuchyňských, či za-
hrádkářských potřeb, dětských hraček, dílenských 
nástrojů apod. Stylově má hudba nejblíže k soudobé 
vážné hudbě, či hudbě alternativní. Repertoár pořa-
du byl velmi bohatý – mezi jednotlivými vstupy žáků 
a učitelů kojetínské školy zazněla i hudba v podání 
Dua virtuossi, kde na housle zahrál Adam Novák 
a na klavír Lubor Horák. Jako host vánočního 
koncertu vystoupil Smyčcový soubor z Němčic 
nad Hanou. V příjemně stráveném podvečeru 
s žáky a učiteli umělecké školy a jejich hosty jsme 
si připomněli, že vánoční čas již nastal...

autor a foto: - svah-

25. listopadu 2005
v pátek jsme se opět s Vavřa-týmem v Sokolovně 
sešli na Haluz festu s šestkou v pořadí. Do Kojetína 
si přijeli zahrát pardubičtí VATEN.  Předem avízo-
vané překvapení se týkalo také hostů z Pardubic 
– s kapelou Vaten přijeli dva „týpci“, kteří nás 
v sále naladili na lidovou strunečku – zanotovali 
pěkně od plic několik lidových a rómských písniček 
za doprovodu kytary a houslí. Dalším překvapením 
večera byla prostějovská VESELÁ HOUBA  a jejich 
nemocná zpěvačka Gábina, která koncert odzpívala 
s nakřáplým, ale překvapivě líbivým hlasem. Houba 
hraje rock, který kombinuje s popem, metalem, 
grungem, hc, funky a punkem – zkrátka pořádný 
hudební guláš. Houba nyní hraje pouze vlastní 
tvorbu. Jejich nové CD jste mohli vyhrát právě na 
festu v Kojetíně, kde probíhaly po celý večer různé 
soutěže o ceny.  
 S kojetínskou kapelkou Z KREDENCE KARTY 
jsme měli tu čest setkat se na letošním srpnovém 
Kojetínském hudebním létě. Bohužel opět zanikly 
texty, na kterých si kapela zakládá – zpěvačku po-
řád nějak neslyšíme. V ranních hodinách vystoupila 
paradoxně poprvé na domovském pódiu kojetínská 
death popová kapela HANNIBAL LECTER. Něco 
z historie – kapela Hannibal Lecter vznikla po 
rozpadu punkové kapely S.B.N.S. (1997 – 2001). 
V roce 2004 se kapela dala opět dohromady 
a začíná vystupovat pod názvem Hannibal Lecter. 
Po roce tvrdé práce ve zkušebně, je hotový nový 
materiál, se kterým kapela začíná vystupovat. 
A taky se kluci v Kojetíně pořádně ukázali! No 
bodejť, přece si doma netrhnou ostudu. Od kon-
certu na festu v Tovačově, co jsme je viděli, značně 
zmírnili slovník, což je jenom dobře a kapele to 
jen prospívá. Co ještě dodat? Jen těch lidí chodí 
čím dál míň!

27. listopadu 2005
jsme si v Sokolovně připomněli vánoční atmosféru 
s brněnskými Kamarády v pořadu pro děti s názvem 
„Vánoce s Kamarády“. Kamarádi nás naučili pře-
krásnou písničku o královně zimy, společně jsme si 
zazpívali koledy, zahráli známé pohádky (vždyť mezi 
nás přišel i Mrazík s Marfušou), nazdobili vánoční 
stromeček, zapálili prskavky a vánočně naladili svá 

Z kroniky MěKS Kojetín
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Kam za kulturou

Prodejní výstavy
OBRAZY – PETR a JOSEF ŽOCHOVIOBRAZY – PETR a JOSEF ŽOCHOVI

výstava prodloužena do 6. ledna 2005, po – pá 9 – 17 hodin
Galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

HRAČKY NOEHRAČKY NOE
výstava pokračuje – otevřena celý leden, po – pá 9 – 17 hodin

Minigalerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

13. ledna – 3. února 2006
Vernisáž výstavy

BOHUMÍR FRITSCH – MEDAILON SOCHAŘEBOHUMÍR FRITSCH – MEDAILON SOCHAŘE
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 13. ledna 2006 v 17.00 hodin

v galerii Vzdělávacího a informačního centra 
na Masarykově nám. v Kojetíně

Výstava potrvá do 3. února 2006 
Otevřeno: po – pá 9.00 – 17.00 hodin 

Vstupné: dospělí 10 Kč, děti, studenti, důchodci 3 Kč

úterý 10. ledna 2006 – 8.00 hodin
Pro žáky Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín

VÝCHOVNÝ KONCERTVÝCHOVNÝ KONCERT
sál Sokolovny Kojetín

sobota 14. ledna 2006 – 20.00 hodin
SPOLEČENSKÝ PLESSPOLEČENSKÝ PLES

pro všechny příznivce a milovníky hudebního tělesa DISKANT
sál Sokolovny Kojetín

sobota 21. ledna 2006 – 20.00 hodin
MYSLIVECKÝ PLESMYSLIVECKÝ PLES
sál Sokolovny Kojetín

pátek 27. ledna 2006 – 20.00 hodin
PLES GYMNÁZIA KOJETÍNPLES GYMNÁZIA KOJETÍN

sál Sokolovny Kojetín

úterý 7. února 2006 – 8.15 a 10.00 hodin
Pořad pro žáky 4. – 9. tříd v rámci „mládež a kultura“

SMÍM PROSIT?SMÍM PROSIT?
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Hraje Divadlo Andromeda Praha

sobota 11. února 2006 – 20.00 hodin
Národopisný soubor Hanácká beseda

při Městském kulturním středisku v Kojetíně
vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁLTRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁL
v sále Sokolovny Kojetín, 

slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka:10 Kč
K tanci a poslechu hraje:

Dechová hudba Věrovanka a cimbálová muzika Dubina
Jako host vystoupí: 

Dětský hanácký soubor Sluníčko MěDDM Kojetín, 
Hanácký soubor Kosíř z Kostelce na Hané 

Hanácký soubor Pantlék z Němčic nad Hanou
Předprodej vstupenek od 31. 1. 2006:

MěKS Kojetín, nám. Republiky 1033 – Sokolovna, tel: 581 76 20 46

pátek 24. února 2006 – 19.30 hodin
Gymnázium Kojetín si Vás dovoluje pozvat na

10. REPREZENTAČNÍ PLES10. REPREZENTAČNÍ PLES
sál Sokolovny Kojetín

kulturní program, tombola a občerstvení zajištěno
k tanci hraje KORNET

předprodej vstupenek v knihkupectví SONG 
na Masarykově náměstí v Kojetíně od 2. 1. 2006

cena 150 Kč

čtvrtek 9. března 2006
AKADEMIE GYMNÁZIA KOJETÍNAKADEMIE GYMNÁZIA KOJETÍN

sál Sokolovny Kojetín

sobota 11. března 2006 – 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVALDĚTSKÝ KARNEVAL
sál Sokolovny Kojetín

14. – 19. března 2006
14. ROČNÍK PŘEHLÍDKY 14. ROČNÍK PŘEHLÍDKY 

AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ 
KOJETÍN 2006KOJETÍN 2006
Sokolovna Kojetín

Tradiční soutěžní přehlídka městských divadelních souborů.
Přijďte do Sokolovny v Kojetíně, 

svou účastí podpoříte divadelní soubory!

Inzerce

OPRAVA A PRODEJ ŠICÍCH STROJŮOPRAVA A PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ
U VÁS DOMAU VÁS DOMA

RYCHLE A KVALITNĚRYCHLE A KVALITNĚ

PETR  
DVOŘÁK

JIŽNÍ ČTVRŤ 4/6, 
PŘEROV

Tel.: 603 213 856

DUBOVÉ PODLAHY, 

*
SCHODY

*
STŘEŠNÍ OKNA

*
 777788164
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Stolní tenis Sokol Kojetín 
po polovině soutěží

 V polovině tohoto měsíce skončila první část 
soutěží stolních tenistů jak oblastních, kde hraje 
naše „A“ družstvo, tak regionálních přeborů 1., 
2. a 3. třídy, kde hrají naše ostatní družstva.
 „A“ družstvo tvořené mladými hráči, kteří 
tuto soutěž hrají hlavně pro získávání zkušeností. 
V podzimní části sehráli 11 utkání, ze kterých jeden 
zápas vyhráli a deset prohráli. V jarní části budou 
mít hratelné soupeře v utkáních a v domácím pro-
středí by mohli získat další vítězství. Jejich celkové 
výsledky vypadají na velké výkonnostní rozdíly, 
ale výsledky jednotlivých zápasů byly vyrovnané 
a rozhodovalo se často až v rozhodujícím pátém 
setu.
Tabulka: 10. SK Přerov „D“ (11, 3, 1, 7, 74:124, 
18 b.), 11. Sokol Kojetín (11, 1, 0, 10, 54:134, 
13 b.), 12. Sokol Náklo (11, 0, 1, 10, 65:133, 
12 b.).
Výsledky jednotlivých hráčů (v každém utká-
ní sehraje každý hráč 4 zápasy a čtyřhru): 
Bohdan Malý (40 hra, 21 výhra, 19 prohra), Jakub 
Odehnal (28, 10, 18), Tomáš Zítka (44, 9, 35), 
Lukáš Prokeš (44, 10, 34), Martin Pištělák (12, 1, 
11), Peter Dujava (8, 0, 8). Ze 22 čtyřher, vyhráli 
3x a 19x prohráli.
 „B“ družstvo mělo původně hrát oblastní sou-
těž. Pro vysoký věk hráčů přenechalo tuto soutěž 
mladším, aby získali zkušenosti. Hrají tedy I. třídu 
regionální soutěže. V podzimní části sehráli 13 

Ze sportu – TJ Sokol Kojetín, oddíl stolního tenisu
utkání, ve kterých 11x vyhráli a 2x prohráli.
Čelo tabulky:
1. Sokol Lipník „B“ (13, 11, 1, 1, 158:76, 36 
b.), 2. Sokol Kojetín „B“ (13, 11, 0, 2, 158:76, 
35 b.), 3. Sokol Lipník „C“ (13, 9, 2, 2, 156:78, 
33 b.).
Výsledky jednotlivých hráčů: Vlastimil Orság 
(52 hra, 41 výhra, 11 prohra), Jaromír Huťka 
(48, 37, 11), Jiří Kilhof (52, 37, 15), Luděk Vrtěl 
(52, 28, 24).
Z 26 čtyřher 15x vyhráli a 11x prohráli.
 „C“ družstvo hraje II. třídu regionálního pře-
boru. Tak jako družstvo „B“ sehráli v podzimní 
části 13 utkání, z nichž 11x vyhráli, jedenkrát hráli 
nerozhodně a jednou prohráli s Opatovicemi, kteří 
díky tomuto vítězství jsou na 1. místě.
Čelo tabulky: 1. Sokol Opatovice „C“ (13, 11, 
1, 1, 164:70, 36 b.), 2. Sokol Kojetín „C“ (13, 
11, 1, 1, 171:63, 36 b.), 3. Sokol Dolní Újezd „A“ 
(13, 10, 1, 2, 163:71, 34 b.)
Výsledky jednotlivých hráčů:  Oldřich 
Frühbauer (52 hra, 44 výhra, 8 prohra), Peter 
Dujava (48, 41, 7), Jaroslav Štrunc (48, 33, 15), 
Miroslav Florián (52, 33, 19), Martin Pištělák (4, 1, 
3). Z 26 čtyřher vyhráli 19x a 7x prohráli.
 V letošním roce se náš oddíl rozšířil o další 
hráče. Ze Slovenska k nám přišel Peter Dujava, 
dále Zdeněk Horák a nadějný dorostenec Roman 
Jedlička. Všechny tyto hráče jsme přihlásili do 
III. třídy regionálního přeboru a hrají za naše „D“ 
družstvo.
 „D“ sehrálo 12 utkání, ve kterých 8x vyhrálo, 

Vítězně v okrese i na Mikuláše…

 Poslední dva turnaje v tomto roce jsme absol-
vovali v přerovské hale. První z nich bylo finále 
Okresního přeboru, ve kterém se sčítaly výsledky 
ze 3 akcí v našem okrese a právě z tohoto finále, 
bodovaném dvojnásob. V Přerově se představilo 
celkově 18 aktérů, ale v celém okresním seriálu 
účinkovalo úhrnem 39 jednotlivců. Ve finále hrálo 
5 družstev, celkově pak dokonce 11 tříčlenných 
kolektivů. Z našeho KGB Kojetín přijeli 4 hráči, 
tři z nich získali zlaté medaile!
 V žácích vyhrála finále i celkově J. Na-
kládalová, totéž se povedlo jejímu bratrovi L. 
Nakládalovi v kategorii juniorů a do třetice 
sice I. Roemer závěrečný díl prohrál, ale celkově 
v seniorech bral rovněž zlato. Stříbrný kov veze náš 
KGB Kojetín ze soutěže družstev, bronzem se 
může pochlubit ještě J. Dvořák v juniorech a hlavně 
I. Roemer v absolutním pořadí.
Výsledky (Okresní přebor Přerov):
žáci: 1. Jana Nakládalová – Kojetín (36 bodů, 

2x remízovalo a 2x prohrálo.
Čelo tabulky: 1. SDH Lhota „A“ (11, 0, 1, 
176:40), 2. Sokol Dřevohostice (9, 1, 2, 153:63), 
3. Sokol Čekyně „A“ (9, 1, 2, 165:51), 4. Sokol 
Dolní Újezd „B“ (9, 1, 2, 149:67), 5. Sokol Kojetín 
„D“ (8, 2, 2, 140:76).
Výsledky jednotlivých hráčů: Peter Dujava (39 
hra, 37 výhra, 2 prohra), Jan Zitka (44, 38, 8), 
Zdeněk Horák (42, 26, 16), Rudolf Frydrych (34, 
15, 19), Roman Jedlička (21, 7, 14). Z výsledků 
vyplývá, že náš oddíl získal velkou posilu v Peteru 
Dujavovi, který sehrál za „c“ a „D“ družstvo 
celkem 87 zápasů a z nich 78 vyhrál a jen 9x 
prohrál. Po několikaleté přestávce měl náš oddíl 
na Regionálních přeborech v Přerově opět svého 
hráče na stupních vítězů, Romana Jedličku na 
2. místě. Oddíl se i nadále zúčastňuje bodovacích 
turnajů v Přerově a úzce spolupracuje se Základní 
školou v ulici Sladovní v Kojetíně. Žáci této školy 
jezdí po republikových přeborech a jelikož musí být 
zaregistrovaní v nějakém oddíle, tak získali členství 
právě u nás. Tito hráči dosahují již několik let velmi 
dobrých výsledků v rámci republikových soutěží 
a získali již několik titulů přeborníka republiky. 
Také se zúčastnili několika bodovacích turnajů za 
náš oddíl. Zápasy jarní části soutěží začnou v neděli 
8. ledna 2006 a oblastní soutěž v sobotu 14. 
ledna 2006.

Zdeněk Mrázek 
předseda oddílu

Ze sportu – Minigolf

257 – 25,7), 8. Zdeněk Modlitba – Kojetín (10, 
868), 9. Barbora Luxová – Kojetín (9, 523), 
10. Tereza Ligačová – Kojetín (7, 627), 15. 
Lucie Bartošková – Kojetín (2, 907).
junioři: 1. Luděk Nakládal – Kojetín (12, 263 
– 26,3), 3. Jan Dvořák – Kojetín (10, 561), 5. 
Romana Šustová – Kojetín (4, 576), 7. Alena 
Šustová – Kojetín (2, 963).
senioři: 1. Ivan Roemer – Kojetín (6, 245 
– 24,5).
absolutně: 1. Pavel Netopil Tovačov 55 bodů, 3. 
I. Roemer – Kojetín (49), 5. J. Nakládalová 
– Kojetín (42, 261), 6. L. Nakládal – Kojetín 
(42, 276), 14. J. Dvořák – Kojetín (18), 19. 
A. Šustová – Kojetín (12), 21. R. Šustová 
– Kojetín (10), 26. Z. Modlitba – Kojetín (5), 
29. T. Ligačová – Kojetín (3).
družstva: 1. KDG Tovačov „B“ (27 b.), 2. KGB 
Kojetín „A“ (26), (Roemer, Nakládal, Nakládalo-
vá), 7. KGB Kojetín „B“ (10).
 Poslední letošní akcí byl Mikulášský turnaj, 
konaný 10. 12. na krytém eternitu v Přerově. 
Této akce se zúčastnilo celkem 41 hráčů a hráček, 
z našeho klubu se zde představili jen 3. Výsledky 

ovlivnila přetěžká dráha č. 3 (šikmá dráha bez 
překážky), se kterou se vyrovnali jen ti nejlepší.
 Mezi žáky se blýskla J. Nakládalová vítěz-
stvím i výborným výsledkem a důstojně se rozloučila 
s touto věkovou kategorií (od ledna už bude hrát 
v juniorech). Ve starších juniorech se umístila R. 
Šustová na 7. místě a také mezi seniory I. Roemer 
podlehl záludnosti již zmíněné dráhy a skončil až 
pátý.
Výsledky (Mikulášský turnaj Přerov):
žáci: 1. Jana Nakládalová – Kojetín (102 
úderů, 25,5).
junioři: 1. Marián Straško - 90 Brno (96, 24), 7. 
Romana Šustová – Kojetín (134, 33,5).
senioři: 1. Jindřich Jašek – Olomouc (100, 25), 5. 
Ivan Roemer – Kojetín (118, 29,5).
Tímto náš klub zakončil kalendářní rok 2005 
a hledí s nadějemi do nové sezóny 2006, která, jak 
doufám, bude neméně úspěšná jako ta uplynulá. 
K tomu nám hráčům i všem příznivcům či poten-
cionálním sponzorům přeji vše nejlepší, hodně 
trpělivosti a štěstí. 

Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

Žáci OP, 
uprostřed vítězná J. Nakládalová Junioři OP, vpravo vítězný L. Nakládal

Absolutní kategorie OP, vlevo bronzový I. Roemer
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Ohlédnutí 
za tenisovou sezónou 2005

 V loňském roce využívali kojetínští 
tenisté nově opravené kurty sokolovny. 
Sezóna 2005 byla po roční odmlce dané 
rekonstrukcí sokolovny opět bohatá a v ná-
sledujícím přehledu uvádím její nejdůležitější 
okamžiky.
 24. ročník nejvýznamnějšího tenisového tur-
naje ve městě – Sokol Cup  – přinesl další vítězství 
jeho nejúspěšnějšímu hráči Aloisi Šírkovi, který 
zvítězil již podvacáté. V průběhu celého turnaje 
nenašel přemožitele, neztratil ani set a ve finále 
zdolal Zdenka Draveckého 6:0, 6:4, 6:2. 3. místo 
patří Pavlu Daňkovi, čtvrtý skončil David Indrák. 
Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů.

 V roce 2005 se uskutečnil 3. ročník turnaje 
čtyřher, hraný jako memoriál Zdeňka Řezníčka. 
Turnaje se zúčastnilo 9 dvojic a vítězství si odnesl 

Vlastimil Orság, který obhájil své loňské prvenství, 
když ve finále po velké bitvě porazil Draveckého 
7:6, 2:6, 7:5. Bronz patří Jiřímu Šírkovi, který 
v utkání o 3. místo přehrál Dušana Medunu.
 Stejně jako v minulých letech naši hráči repre-
zentovali Kojetín i v soutěžích družstev. Družstvo 
„A“ se odhlásilo z I. třídy a ve II. třídě Okresní sou-
těže družstev suverénně zvítězilo, když neprohrálo 
ani zápas. Družstvo hrálo v sestavě: A. Šírek, R. 
Gamba, V. Orság, D. Indrák. Nejlepším hráčem 
týmu byl Alois Šírek, který neztratil ani set.  
 Ve veteránských soutěžích nás reprezentovala 
dvě družstva. 1. družstvo veteránů  se udrželo ve 
skupině „A“ oblastní soutěže družstev.

Jiří Šírek
foto: archiv KTS Kojetín

TJ Sokol Kojetín - oddíl volejbalu
Volejbalový turnaj žen v Bystřici 
pod Hostýnem

 V sobotu 17. prosince 2005 se družstvo žen 
Sokola Kojetín zúčastnilo Vánočního turnaje.
 V nově opravené hale se sešlo 12 družstev, 
která byla rozlosována do třech skupin. Naše 
družstvo ve složení Jurmanová Alena, Šoborová 
Naďa a juniorky Mašková Tereza, Krčmařová Klára, 

Dostálová Kristýna, Titzová Hana a Pospíšilová 
Petra bylo ve skupině s družstvy Hulína, Holešova 
a Sokola Kroměříž. Po velkém boji družstvo skonči-
lo ve skupině na druhém místě, takže postoupilo do 
závěrečných bojů do skupiny o 4. až 6. místo.
 Do této skupiny postoupila také tato družstva 
Kroměříž-Zachar, Kroměříž „B“ s těmito družstvy 
si naše děvčata poradila a skončila na 4. místě 
v turnaji.

 Celý turnaj vyhrála Kroměříž 
„A“ druhá byla Bystřice p/H 
a třetí Holešov.
 Umístění našeho družstva 
Sokola Kojetín v tomto složení 
lze považovat za velmi dobrý 
úspěch.

za oddíl volejbalu 
Zdeněk Novák

TJ Sokol Kojetín - oddíl tenisu

pár Alois Šírek – Leopold Ptáček, který ve finále 
porazil smíšenou kojetínsko-klenovickou dvojici 
Stanislav Skřipec – Miroslav Kolečkář 9:2 (hrálo se 
na prodloužené sety). Na 3. místě skončili Robert 
Gamba s Josefem Němečkem, kteří v boji o bronz 
porazili dvojici Milan Křepelka – Pavel Daněk.

 Další turnaj čtyřher uspořádaly v sokolovně 
České dráhy. Kojetín reprezentovala dvojice Jiří 
Šírek-Leoš Ptáček a odnesla si vítězství.

 
 Také veteráni absolvovali další ročník svého tra-
dičního turnaje. Z dvacítky účastníků si nejlépe vedl 

Jubilejní 20. vítězství oslavil Alois Šírek v Sokol 
Cupu 2005

Finalista Sokol Cupu a Veteran Cupu 2005 Zdenek 
Dravecký

Po finálovém zápasu turnaje čtyřher

Ze závěrečného dne Veteran Cupu 2005

Třetí hráč Sokol Cupu 2005 Pavel Daněk

4. místo obsadil David Indrák

Vítěz Veteran Cupu 2005 Vlastimil Orság

Vítězná dvojice 
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Pověsti z našeho kraje
Joža rytíř z Křídla
Erbovní pověst
      
 Za dávných dob žil na hradě Křídle, jihozápadně Hostýna, rytíř, jenž 
měl syna tak statečného, že nebylo klání ani turnaje rytířského, aby si 
v nich první ceny nezasloužil. Stalo se, že po jednom takovém zápase na 
hradě Helštýně dostal odměnu za své vítězství z rukou spanilé Boženy, 
jediné dcery pána hradu Helštýna, a s ní – i srdce její. Od té doby častěji 
pak jezdil na Helštýn. To se však nelíbilo otci Boženinu. Bylť tehdy velký 
ještě rozdíl mezi lidmi vůbec, ale i v samé šlechtě mezi pány a rytíři. 
A Joža – tak se náš hrdina jmenoval – byl jenom rytíř; nehodil se tedy, 
podle mínění doby, za ženicha jeho dcery. Aby se tedy nemilého zetě zbyl, 
slíbil mu ji, až ještě víc světa zkusí a přijde si se lvem pro ni...
 Smutně se tehdy mladí lidé loučili, slíbili si však věrnost až za hrob 
a Joža odjížděl s pevným úmyslem Boženy si činem zasloužit. Dosáhnuv 
svolení otcova, vypravil se ihned do světa. Cesta vedla ho blízko Helštýna 
a tu ještě jednou – naposledy s Boženou se sešli u lesa nad Radotínem, 
aby se tam rozloučili. Božena tam potom dala vystavěti kapličku, v níž 
co den se modlívala za šťastný návrat svého Joži. Ten zatím spěl k moři 
polednímu. Co zkusil, než se k němu dostal přes doly a hory ledem 
a sněhem pokryté! Potom poslal sluhy domů a sám a sám jen se svým 
koněm věrným vstoupil na loď, aby se přeplavil do země lvů.
 Na moři však přepadla je hrozná bouře, loď se rozbila a Joža jen jako 
zázrakem zachránil se i se svým věrným koněm na skalnatém jakéms 
ostrově.
 Ostrov byl však samá poušť; nikde ani stromu ani živočicha, ba ani 
travičky pro koníka. Co měl udělati, aby hladem nezahynul? Jedním 
rázem tedy uťal hlavu koňovi a masem jeho živil se po několik dní, až mu 
z koně zůstala jen holá kůže. I zlačněl znova. A jak tak bezradný chodil 
jednou podle moře, spatřil v něm mořskou pannu, polodívku, polorybu, 
ana k němu se blíží. Když až k němu připlula, promluvila: „Rytíři Jožo, 
pomohu Ti! Přilétá sem každý týden dravý pták. Zašiji tě do té kůže a on 
přenese tě na druhý břeh do hnízda svých mláďat. Ty však rychle vyprostíš 
se mečem z kůže, dravce pobiješ, do moře smeteš, hnízdo rozmetáš a pod 
ním najdeš skrytý poklad, který jsem tam nashromáždila z potopených 
lodí, abych mládenci počestnému k štěstí dopomohla.“
 Joža uposlechl a mořská panna zašila ho v koňskou kůži. Zanedlouho 
slyší šumot obrovských perutí, hned potom obrovské drápy zaryly se do 
kůže a Joža cítí, jak ho kdosi unáší, letí, letí, dlouho letí, až konečně uklá-
dá ho kdesi, kde hned nato spustilo se nad ním hotové krupobití zobáků 
hladových dravců. Rychle vyprostil se mečem z kůže a pobiv překvapené 
mladé dravce, poházel je v moře, hnízdo rozmetal a pod velkou křídlou 
našel opravdu bohatý poklad zlata a stříbra. Přiklopiv poklad zase křídlou, 
dobře si místo poznačil a vystoupil na blízký vysoký vrch, aby si s něho 
nový kraj obhlédl. Spatřiv břeh porostlý bujným rostlinstvem zaradoval 
se a sestoupiv do lesa nasbíral si nevídaného ovoce, aby hlad zahnal 
a žízeň uhasil.
 Když se potom z lesa vracel, zarazil ho nevídaný boj na nedalekém 
palouku. Mohutný lev zápasil tam s devítihlavou saní a již již umdléval. 
Joža se nerozmýšlel. Skokem přeběhl palouk, vrhl se na saň a několika 
ranami srubal jí všech devět hlav jedovatých. Lev byl zachráněn; vděčně 
lízal ruce i nohy zemdleného zachránce svého a již ho neopustil. Kamkoli 
se Joža hnul, lev za ním a vždycky s ním.
 Brzy potom se Joža rozhodl, že udělá si vor, aby se přeplavil aspoň 
k nejbližšímu přístavu. Mečem zporážel několik stromů, kmeny lýčím spojil 
a vor byl hotov. Ale jak poklad ukrýt? Skácel několik dutých kmenů a do 
nich jej skryl a pevně k voru přivázal. Práce rychle pokračovala, neboť 
nebylo mu třeba o potravu se starat, tu sháněl vděčný lev klada mu ulo-
venou zvěř k nohám. Tak si pořídil snadno a rychle i potřebné zásoby na 
cestu, maso solil, na slunci sušil a ukládal na vor. I ovoce si nanosil zásobu, 
a když všechno bylo připraveno, přešel i se lvem na vor a pustil se znovu 
na moře. Brzy octli se v proudu, jenž rychle unášel je vstříc neznámému 
osudu. Po několika dnech tiché plavby spatřil v dáli ostrov s ohrazeným 
městem.
 Král toho ostrova právě shlížel na moře a spatřiv vor s člověkem 
a lvem, jak jej proud unáší na skalisko, o něž by se jistě rozbil a člověk 
i lev utonuli, rozkázal plavcům, aby rychle vor zachránili. A zachránili. 
Joža i se lvem byli pak uvedeni před krále, jemuž Joža vyložil své příhody 
a o pomoc k návratu do vlasti požádal. Král slíbil, ale podmíněně; dobude-li 
Joža hradu, z něhož mocná čarodějka škodí jeho království. To se rozumí, 
že Joža slíbil hradu dobýti a to bez vojska, jen se svým lvem.

 Po krátkém odpočinku dal se hned do díla. Ukázali mu cestu na hrad, 
úzkou pěšinu po strmé skále. Sotva stanul před branou hradu, vyřítila se 
proti nim dvanáctihlavá saň. Nastal tuhý boj, v němž Joža se lvem zvítězil. 
Tak měli cestu do hradu volnou. Tam našli v jedné komnatě čarodějnici, 
již lev okamžitě roztrhal. V jiném pokoji našel meč, který visel na stěně 
a neustále se kýval. Nápis na něm zněl: „Zavoláš-li, kdo mne máš: ,Hlavy 
všem dolů! uhlídáš!“ Vyměnil svůj meč za ten divotvorný a spokojeně se 
vrátil ke králi v naději, že konečně bude se již moci vrátit do své vlasti, 
domů a k drahé své Boženě.
 Bylo radosti v městě, když zvěděli, že jsou osvobozeni od moci ča-
rodějnice, jež koho uhranula, ve zvíře ho napolo proměnila. Proto měla 
i královská princezna hlavu kočičí, dvořané pak hlavy oslí, volské, prasečí, 
psí i opičí, že hrůza bylo na ně pohledět.
 Král vystrojil hned na počest statečného rytíře Joži nádhernou hostinu, 
při niž Jožu posadil si po pravici a princeznu po levici. A když hostina 
byla v nejlepším, povstal král a promluvil: „Nesluší se, abychom rytíře 
tak statečného propustili; chceme, aby zůstal s námi. Proto zasnubuji ho 
se svou jedinou dcerou a přenechávám jim půl království a po své smrti 
celé.“
 Joža zbledl lekem, že nikdy již nespatří své Boženy, zatímco dvořané 
za bouře jásotu víc přitáhli, než přivedli, ho k princezně. Tu se však vzpa-
matoval, rázem vytasil meč a zvolal: „Všem krom krále hlavy dolů!“
 A hned se kutálely potvorné hlavy hodovníků po podlaze sálu. Na 
chvíli vše oněmělo, ač nikdo nepřišel o život, naopak, každý měl bývalou 
svou tvář lidskou a zvlášť princezna zářila krásou k nevypsání.
 To bylo pak děkování Jožovi za dvojnásobné vysvobození! Zatím 
i král se vzpamatoval a pravil: „Jistě pan rytíř vázán jest slibem, proto 
nechme ho odejít s Bohem.“ A Joža vděčně poděkoval králi za milostivé 
propuštění.
 Vypravena tedy pevná loď, Joža složil na ni klády s poklady. K nim 
přidal král dary vzácných zbraní, oděvů krumplovaných a jiného bohatství, 
pak se náš rytíř rozloučil s královským svým hostitelem, s krásnou jeho 
princeznou i s celým dvorem a vstoupiv i se svým lvem na loď, pustil 
se po třetí na moře. Příznivý vítr dovál loď brzy k pevnině. Tam si Joža 
najal povozů, co bylo třeba, a v průvodu věrného lva ubíral se k Záhoří 
a Hostýnu – svému domovu. Cestou všude ovšem budil obdiv a úžas. 
 Tak přijel šťastně až na hrad Křídlo. Ale na Helštýně bylo zatím zle, 
velmi zle. Otec Boženin nutil svou dceru ke sňatku nedobrovolnému. Co 
trápení a muk duševních prožila, než došlo konečně k sňatku obávanému. 
Položivou jen přivedli ji do hradní kaple, kde obřad měl býti vykonán. 
Vtom na hradním nádvoří strhl se hluk nějaký. Kdosi prý buší na hradní 
bránu žádaje o vpuštění. Ale čeleď hradní měla přísně zakázáno bránu 
otevřít. Pán hradu poodložil tedy obřad, aby sám se podíval, kdo to tak 
směle dobývá se do hradu jeho. Jak se podivil, když z hlásky u brány spatřil 
rytíře v nádherném odění na krásném koni a vedle něho na červené stuze 
statného lva ochočeného. Rázem pochopil, co se stalo.
 A nemýlil se. Poručil spustit most, bránu otevřít a rytíř Joža, seskočiv 
z koně, stanul před ním se svým lvem řka: Vůli tvou jsem splnil, lva mečem 
svým dobyl; proto učiň mě šťastného a přijmi za syna svého.“
 Helštýnský pán překvapen neočekávaným obratem věci nevěděl, co 
počít; bál se pomsty přátel dcerou odmítaného ženicha, ale i porušení 
daného Jožovi slova.
 Zatím zpráva, že rytíř Joža se vrátil z cest, bleskem rozlétla se hradem. 
Také Boženě ji donesli. Ani věřit nechtěla; přece však vyšla z kaple na 
nádvoří a nevědouc ani jak octla se v náručí šťastného Joži.
 Nastal shon k nevypsání. Odmítnutý ženich uraženě opuštěl Helštýn 
i se svým průvodem a že bylo k svatbě vše již uchystáno, slavil se téhož 
ještě dne sňatek rytíře Joži z Křídla s Boženou na Helštýně. „Věrnou lásku 
chrání Bůh“, šeptali si lidé i naši šťastní novomanželé.
 Helštýn hlučel pak celý týden svatebním veselím a statečný Joža pořád 
měl co vypravovat ze svých příhod žasnoucímu posluchačstvu. I rozneslo 
se to brzy po celé vlasti, ba i za hranicemi, a tak zvěděl o všem i sám 
kníže olomoucký. I povýšil kníže rytíře Jožu do stavu panského a za erb 
dal mu lva na voru stojícího se vztyčeným mečem nad ním. Šťastně pak 
vládl pan Joža z Křídla po smrti tchánově i na Záhoří z Helštýna, škoda 
jen, že se nám nedochovalo jméno rodu jeho.

Jos. Krumpholc

(Podle vypravování paní Antonie Vymětalíkové ze Soběchleb, rodem 
z Osička, uveřejněného p. Fr. Přikrylem v „Záhorské kronice“ 1895.)
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V í t á n í   d ě t í 

V sobotu 26. listopadu 2005 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Tereza Králová Jana Dostálíková

Andrea Doleželová

Jiří Kotouč Ondřej Sedlák

Martina Šušlíková

Pavel Kočí

 

Společenská kronika

Dne 31. prosince 2005 oslavila paní

Anežka Kocmánková
v kruhu velké rodiny své 80. narozeniny.
Do dalších let ji hodně zdraví a pohody 

přejí dcery Alena a Zdena, syn Stanislav s rodinami.


