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„Obnovená věž vypínejž se s novým leskem do oblaků 
nebeských a budiž okrasou našeho města. Pod Tvou zá-
řící hvězdou konána budiž spravedlnost a pozývej oby-
vatelstvo celého města, našeho milého Kojetína, k míru 
a klidu. Bůh zachovej nám neskonalou lásku svou.“
(Přání, které bylo při opravě radnice v roce 1893 uloženo spo-
lu s dalšími písemnostmi do báně radniční věže.)

V roce 1233, 2. prosince, vydal moravský markrabě Přemysl, 
syn krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské, 
listinu, ve které se připomínají statky biskupství a kostela praž-
ského na Moravě. Podle listiny náležela k těmto biskupským 
statkům ves Jaroměřice a újezd Kojetín se všemi příslušný-
mi vesnicemi a jiné statky téhož biskupství na Moravě ležící.  
O Jaroměřicích a o Kojetíně obsahuje listina z roku 1233 nej-
starší pramenné zprávy. Listina má tedy základní význam pro 
osvětlení nejstarších dějin města Kojetín.
Historik Florian Zapletal píše, že listina moravského markrabě  
Přemysla z 2. prosince roku 1233 je o půl století starší než 
listina Václava II., krále českého a markraběte moravského,  
o Kojetíně z 20. října roku 1290. Jedná se v podstatě o za-
kládací listinu „města“ Kojetín, kterou Kojetín obdržel všechny 
svobody a práva. Už dříve měl právo trhu, v tomto roce však 
dostal ještě právo hradeb, tedy možnost obezdít se hradbami  
a právo městské pečetě. Od  tohoto  roku se Kojetín, stejně 
jako sousední Kroměříž, mohl řídit městským právem brněn-
ským.
Listina z roku 1233 navíc dosvědčuje, že v době jejího vydání 
byl Kojetín již v majetku pražského biskupství. Kdy se dostal 
Kojetín do držení pražského biskupství tak v tom se historiko-

vé různí. Zdeněk Kristen soudí, že k darování Kojetína a Ja-
roměřic pražskému biskupství došlo někdy mezi 12. srpnem  
1222 a asi polovinou roku 1224.
Období rozkvětu i úpadku, doby klidné i bouřlivé zažil Kojetín 
od onoho  roku 1233. Mnohokrát bylo město zničeno požá-
ry a válečným běsněním. Jeho obyvatelé však vždy pozvedli 
hlavu, znovu a znovu budovali své město, svůj domov. Město 
prožilo neklidné období v letech 1287 - 1290, kdy byl inkas-
telován kostel na náměstí a postaven na  jiném vhodnějším 
místě. O sto let později město trpělo domácími válkami mezi 
moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, trpělo také za 
husitských válek.
Přichází však také období rozkvětu a rozvoje. Bylo to v době, 
kdy Kojetín a s ním celé panství bylo v držení pánů z Pernštej-
na. Ve městě se rozvíjí řemesla a obchod. Roste také počet 
obyvatel.
Tento  úspěšný  hospodářský  rozvoj  města  byl  zastaven  tři-
cetiletou  válkou,  která  přinesla  jeho  obyvatelům  neštěstí 
a utrpení. K válečným událostem se přidružil ještě mor, který 
byl zvláště silný v letech 1645 - 1648.  Následkem válečných 
událostí došlo k vypálení a opuštění 65 usedlostí.
Od roku 1655  se téměř sto let táhl spor mezi městem Kojetí-
nem a jeho vrchností o městské výsady. Dochází k zasahová-
ní vrchnosti do hospodaření poddaných, do městských práv. 
Spor byl ukončen až za vlády Marie Terezie.
Sedmnácté století je také obdobím, kdy byl ve městě postaven 
nový (v pořadí již třetí) farní kostel, když starý byl poškozen za 
třicetileté války a hrozil zřícením.  V 18. století bylo náměstí 
ozdobeno barokním morovým sloupem a barokními sochami. 

Pokračování na 2. straně
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V roce 1748 nám městský písař Šimon 
Leopold Rendlík zachoval zprávu o ná-
vštěvě Marie Terezie ve městě.
Tereziánské  a  josefínské  reformy  při-
nášejí  změnu  také  do  života  kojetín-
ských  občanů.  Ve  městě  byl  zřízen 
magistrát, který znamenal zrušení poli-
tické a soudní pravomoci vrchnosti nad 
městem. Školské reformy Marie Tere-
zie znamenaly větší péči města o školu 
a školní docházku dětí.
Rok  1848  přinesl  naději  na  uvolnění 
společenského  a  politického  života, 
naději na proces šíření kultury a osvěty 
v  nejširších  vrstvách  národa. V Koje-
tíně vznikl první národní český spolek 
Slovanská  lípa,  která  se  podílela  na 
záměru zřídit ve městě „obecní knihov-
nu“ a plánovala založení „slovanského 
divadla“. Známé jsou také tzv. „slovan-
ské  bály“,  které  se  konaly  v  sále  tzv. 
Hrubé  hospody  (býv.  Okresní  dům,  
dnes  Vzdělávací  a  informační  cent-
rum). V období Kroměřížského sněmu 
zajížděl do Kojetína z Kroměříže malíř 
Josef Mánes, kterého upoutal hanácký 
kroj, Hanáci a Hanačky.
Změny v roce 1848 daly základy novo-
dobé správě politické, soudní a finanč-
ní, kterou převzal plně do svých rukou 
stát. V  roce 1849 byly zrušeny úřady 
magistrátní  a  vrchnostenské  a  místo 
nich zřízeny okresní úřady. Kojetín se 
stal  sídlem  okresního  úřadu  a  berní-
ho úřadu. V září roku 1850 byl zvolen 
nový obecní výbor a byl  zvolen první 
starosta města.
Rozvoj zemědělství ve druhé polovině 
19. století, rozšířené pěstování nových 
plodin,  to  vše  podnítilo  rozvoj  tradič-
ních průmyslových odvětví (mlynářství) 
a vznik nových průmyslových odvětví, 
cukrovarnictví,  lihovarnictví  a  škrobá-
renství. Ve městě vzniká průmysl, kte-
rý je spjat se zemědělským zázemím. 
Rozvíjí se také družstevní hnutí, vzni-
kají zemědělské spolky.
Rozvoj  hospodářského  života  ovlivnil  
rozvoj politického, kulturního a spolko-
vého života ve městě. Nově probuzený 
český  život  v  Kojetíně  se  projevil  za-
kládáním  českých  spolků,  především 
čtenářsko  -  pěveckých.  V  roce  1892 
se v Kojetíně konala velká národopis-
ná  slavnost,  spojená  s  úspěšnou  vý-
stavou, která měla ve veřejnosti velký 
ohlas.
Městská  samospráva  začala  věnovat 
větší pozornost vzdělávání dětí. V roce 

1888 byla postavena nová školní bu-
dova ( tzv. chlapecká škola, dnešní ZŠ 
na ul. Svat. Čecha) a v roce 1903 dal-
ší (tzv. dívčí škola, dnešní ZŠ náměstí 
Míru). V roce 1898 byla ve městě zalo-
žena zemědělská škola, pro kterou byla 
v roce 1901 postavena nová školní bu-
dova v zahradě kojetínského velkostat-
ku i s místem pro praktickou výuku. Pro 
děti  předškolního věku vznikla v  roce 
1899 v Kojetíně tzv. „dětská zahrádka“, 
kterou vedly sestry řádu Sv. Kříže.
Rozvoj spolkového života vytvořil před-
poklady pro vznik hasičské jednoty ve 
městě (1874), pro rozvoj tělovýchovné-
ho hnutí a založení tělocvičné jednoty 
Sokol  (1888).  Vznikají  další  spolky  - 
Okrašlovací  spolek,  Ústřední  Matice 
školská, Národní jednota pro východní 
Moravu a jiné. Začínají vznikat politické 
strany.  
K  průmyslovému a  kulturnímu  rozvoji 
Kojetína přispělo  vybudování železnič-
ní dráhy a zřízení nádraží v Kojetíně. 
Město se stává železniční křižovatkou. 
Do 20. století vstupuje Kojetín s 6.051 
obyvateli  a  s  nadějemi  na  klidný  
a šťastný život. Přichází však světová 
válka trvající dlouhé čtyři roky. Na jejím 
konci  zanikla  stará  rakousko  -  uher-
ská monarchie  a  29.  října  1918  také 
v Kojetíně oslavují vznik samostatného 
československého  státu.  Po  válce  se 
ve  městě  rozvinul  čilý  stavební  ruch. 
V prostoru mezi nádražím vznikla nová 
část. Stavěly se nové rodinné domky,  
byla také postavena budova sokolovny 
a orlovny.
Opět  však  přicházejí  těžká  léta,  léta 
hospodářské krize, zářijová mobilizace 
v  roce  1938. Dnem 15.  března  1939 
nastávají  těžká  léta  fašistické  okupa-
ce.  Před  tím  však  byl  ještě  v  neděli 
13. března v tichosti odhalen bronzový 
pomník prezidenta Osvoboditele T. G. 
Masaryka, který byl v následujících le-
tech odstraněn.
Ani  Kojetín  nezůstal  ušetřen  nacistic-
kých  represálií.  V  den  napadení  Pol-
ska a zahájení 2. světové války, 1. září, 
odvážejí nacisté z Kojetína první zatče-
né. Represe a zatýkání pak pokračuje  
v dalších letech. Dne 22. června 1942 
bylo z Kojetína odvlečeno obyvatelstvo 
židovské národnosti do vyhlazovacích 
táborů. Po pěti stech  letech  tak z ob-
razu  Kojetína  zmizela  celá  jedna  ko-
munita. Přežít toto těžké období pomá-
hala obyvatelům města česká kultura,  
i  když  utlačovaná  a  omezovaná.  Při-

spívala k utužení odporu proti okupan-
tům  a  posilovala  víru  ve  spravedlivé 
vítězství.
Dny osvobození se nezadržitelně blíži-
ly. Koncem měsíce dubna 1945 se fron-
ta pomalu přibližovala  ke Kojetínu. Od 
Vyškova bylo slyšet dunění děl. Obyva-
telé města se připravovali na nejhorší, 
budovali si úkryty. Boje o město začaly 
1. května, vyvrcholily 5. května a těsně 
po půlnoci 6. května 1945 vstoupili do 
města vojáci rumunské a sovětské ar-
mády, kteří přinesli svobodu.
Je naší povinností vzpomenout ty ob-
čany, kteří za naši svobodu položili svůj 
život a nedočkali se osvobození. Z Ko-
jetína  zemřelo  nebo  bylo  popraveno 
v nacistických věznicích a koncentrač-
ních táborech 37 osob. V bojích o měs-
to přišlo o život 29 občanů a 4 osoby 
zemřely  následkem  zranění.  V  osvo-
bozovacích bojích padlo v Kojetíně 40 
rumunských vojáků a 2 sovětští. Mno-
hé své padlé Němci odvezli při ústupu.
Odsun německého obyvatelstva z po-
hraničních  oblastí  vyvolal  osidlovací 
vlnu českého obyvatelstva. Také z Ko-
jetína nastává stěhování do pohraničí. 
V  první  fázi  se  vystěhovalo  přes  500 
osob. Na konci roku 1945 měl Kojetín 
6.497  obyvatel,  v  roce  1950  -  5.365 
obyvatel.
Válka skončila, rány v srdci zůstávají, 
je však třeba myslet na budoucnost, jít 
dál, žít! Opravují se domy, obnovují se 
komunikace, opravují se zničené mos-
ty. Obnovují se zničené závody. Vedle 
tradičního  potravinářského  průmyslu, 
který prochází rekonstrukcí a moderni-
zací, vznikají nové závody a provozy.
 Ve druhé polovině 20. století dostává 
Kojetín novou tvář. Po dočasném po-
klesu počtu obyvatelstva nastává mír-
né  zvyšování  (6.491  obyvatel  v  roce 
2000). Přispívají k tomu nové pracovní 
příležitosti, bytová výstavba a možnosti 
bydlení. Rozvíjí se kulturní život, škol-
ství,  tělovýchova. Ve  vývoji města  se 
střídají období růstu i období poklesu. 
Také  v  Kojetíně  se  odrážejí  všechny 
události celostátního vývoje. Jeho oby-
vatelé žijí plnohodnotným životem, se 
všemi svými radostmi i starostmi. Koje-
tín je jejich domovem, proto je třeba se 
k němu jako k domovu chovat.
Ať  tedy  obnovená  radniční  věž  je 
okrasou našeho města a pod  její  zá-
řící hvězdou je konána spravedlnost a 
obyvatelé města ať žijí v míru a klidu!

řez

Pokračování z 1. strany
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 47. zasedání konaném dne 18. listopadu 2008

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí  předloženou 
zprávu  o  vyhodnocení  hospodaření 
Města Kojetín za I. - III. čtvrtletí roku 
2008,  včetně  aktualizace  hospoda-
ření za leden - říjen 2008, 
- schválila  rozpočtové  opatření 
č.  10/2008,  ve  výši  447,43  tis.  Kč, 
včetně  přesunů  položek  v  rámci  již 
schváleného rozpočtu Města Kojetín 
na rok 2008,
- souhlasila s  rozpočtovým opatře-
ním č. 11/2008, ve výši - 1.800,00 tis. 
Kč o snížení dávek pomoci v hmotné 
nouzi,
- předloží rozpočtové  opatření  
č.  11/2008  zastupitelstvu  města  ke 
schválení dne 9. prosince 2008,
- vzala  na vědomí  předložený ná-
vrh  rozpočtu  Města  Kojetín  na  rok 
2009,
- uložila Komisi pro přípravu rozpoč-
tu na rok 2009 předložit finančnímu 
výboru  zastupitelstva města  a  radě 
města v lednu 2009 vyrovnaný návrh 
rozpočtu,
- vzala na vědomí  uzavření Mateř-
ské školy Kojetín ve dnech 22. pro-
since 2008 - 2. ledna 2009, 
- schválila návrhy opatření komunit-
ního  plánu  sociálních  služeb,  zpra-
cované členy Komise pro komunitní 
plánování sociálních služeb, dle jed-
notlivých  cílových  skupin,  s  připo-
mínkami,
- uložila Komisi  pro  komunitní  plá-
nování  sociálních  služeb  na  zákla-
dě  připomínek  schválená  opatření 
zapracovat  do  Komunitního  plánu 
sociálních  služeb města  Kojetín  na 

období  let 2009 - 2011 a tento plán  
předložit na jednání ZM 12/2008,
- vzala na vědomí  informaci o čin-
nosti  JSDH,  zřizovaných  Městem 
Kojetín, v roce 2008,
- schválila    složení  JSDH  Kojetín  
a JSDH Popůvky,
- schválila  poskytnutí  peněžitého 
daru ve výši 6.000 Kč Základní ško-
le Kojetín, Sladovní 492, na činnost 
kroužků organizovaných školou,
- vzala na vědomí   návrh Koncep-
ce  rozvoje  škol,  školských  zařízení  
a mimoškolní činnosti na území měs-
ta Kojetín na léta 2009 - 2012,
- uložila místostarostovi dopracovat 
návrh Koncepce  rozvoje  škol,  škol-
ských zařízení a mimoškolní činnosti 
na území města Kojetín na léta 2009 
-  2012  a  předložit  jej  k  projednání 
RM v únoru 2009,
- nesouhlasila se  zveřejněním  zá-
měru  prodeje  části  pozemků  vede-
ných ve zjednodušené evidenci - pů-
vod parcel Pozemkový katastr, p. č. 
541, 539/1 a p. č. 540/1, k. ú. Popův-
ky u Kojetína, o celkové výměře cca 
280 m2,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje pozemku vedeného ve zjed-
nodušené  evidenci  -  původ  parcel 
Pozemkový katastr, p. č. 740/1, k. ú. 
Kojetín, o výměře 1067 m2,
- nesouhlasila  se  zveřejněním  zá-
měru  prodeje  pozemku  p.  č.  3,  za-
hrada,  k.  ú.  Popůvky  u  Kojetína,  
o výměře 1604 m2,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru  uzavření  SMLOUVY  o  výpůjčce  

a  o  uzavření  budoucí  smlouvy  
o zřízení práva odpovídající  věcné-
mu  břemeni  mezi  Městem  Kojetín  
a  Vodovody  a  kanalizace  Přerov 
a.  s.,  v  souvislosti  se  stavbou  „Ka-
nalizace Popůvky - odvedení odpad-
ních vod ČOV Kojetín“ na zatíženém 
pozemku vedeném ve zjednodušené 
evidenci - původ parcel Pozemkový 
katastr, p. č.  6587/3, k. ú. Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru  pronajmout  pozemky  vedené  ve 
zjednodušené evidenci - původ par-
cel  Pozemkový  katastr  p.  č.  539/1, 
o  výměře  3572  m2  a  p.  č.    540/1,  
o  výměře  6944  m2,  k.  ú.  Popůvky  
u Kojetína,  za účelem zemědělské-
ho obhospodařování,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout nebytové prostory v ob-
jektu  polikliniky  v  ulici  6.  května  č. 
p.1373, Kojetín - kancelář o výměře 
10,2 m2 a společné prostory o výmě-
ře 10,0 m2, celkem 20,2 m2,
- vzala na vědomí  záměr  firmy 
ENERGY  21  a.  s.,  vybudovat  foto-
voltaickou  elektrárnu  na  pozemku 
bývalého cukrovaru, v k. ú. Kojetín,
- schválila uzavření  smlouvy  o  vý-
půjčce  mezi  Městem  Kojetínem 
a  EKO-KOM  a.  s.,  na  přenechání 
k bezplatnému užívání 12 kusů od-
padových nádob na tříděný odpad, 
- schválila    poskytnutí  peněžitého 
daru  Římskokatolické  farnosti  Ko-
jetín ve výši 250 tisíc Kč na opravu 
farního  kostela  Nanebevzetí  Panny 
Marie.

Jiří Šírek

Informace pro občany

Provozní doba Městského úřadu v Kojetíně 
v době novoročních svátků

Úřední hodiny jsou na Městském úřadu v Kojetíně 
ve středu dne 31. prosince 2008 stanoveny od 8.00 do 12.00 hodin.

V pátek 2. ledna 2009 je Městský úřad z provozních důvodů uzavřen.

Pokladna MěÚ je z provozních důvodů uzavřena v týdnu od 5. do 9. ledna 2009, 
otevřena bude v pondělí 12. ledna 2009.

                            Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ Kojetín                      
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Informace pro občany

Město Kojetín
podle § 39 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje záměr 
pronajmout 

 parkovací místo č. 29
v garážovém stání, situovaném 
v přízemí společných prostor 

domu č. p. 1309
v ulici Sladovní, Kojetín, 

Kojetín I - Město,
na pozemku p. č. 259/1,
zast. pl., v k. ú. Kojetín, 

za těchto podmínek:
- jedno parkovací místo lze 
využít pro jedno motorové 

vozidlo v provozuschopném stavu
- cena nájmu 

minimálně 500 Kč měsíčně.

Svou žádost s nabídkou ceny 
zašle žadatel v zalepené obálce, 
označené v levém rohu nápisem 

„Výběrové řízení - garážové 
stání“ v termínu do 12. 12. 2008.  

Obálky budou otevřeny
na jednání RM. 

Občané se mohou vyjádřit k záměru 
města po dobu 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto oznámení.

Připomínky lze podat u Městského 
úřadu Kojetín, odboru majetku

a investic města.
     Mojmír Haupt, starosta

Proběhne rekonstrukce 
Lešetína
V  roce  2008  dochází  k  dokončení 
budování  a  oprav  kanalizační  sítě 
v Kojetíně. V  návaznosti  na  dokon-
čené práce město požádalo o dotaci 
na  rekonstrukci  stávajících  komuni-
kací a chodníků v ulicích Dudíkova, 
Čsl. Legií a Hanusíkova,  tedy v ob-
lasti  zvané  Lešetín.  Tyto  ulice  byly 
zahrnuty  do  I.  etapy  rekonstrukce 
sídelního útvaru Lešetín.
Ulice Dudíkova a Čsl. Legií jsou pá-
teřní komunikace celého uvedeného 
sídelního útvaru a umožňují dopravní 
obslužnost území s vazbou na hlavní 
komunikační systém města.
Ulice Hanusíkova zajišťuje dopravní 
obslužnost především školských za-
řízení  (mateřská  škola,  ZUŠ,  školní 
jídelna).
Celá akce spočívá v celkové rekon-
strukci vozovek a chodníků s celko-

vým nákladem přes  23 milionů  585 
tisíc korun. 
Projekt byl podpořen dotací z Regio-
nálního operačního programu Střední 
Morava částkou  ve výši 18, 879. 713 
korun. Zbylé finance budou hrazeny 
z rozpočtu Města Kojetín. Realizace 
projektu  je  plánována  v  roce  2009 
s  tím,  že  jeho  ukončení  se  předpo-
kládá v září 2009.

Miloš Pavlík, 
investiční technik města

Došlo do redakce
Vyjádření velitele 
Městské policie Kojetín 
k článku
Jaroslava Hýbnera

Přestože  nejsem  zastáncem  výmě-
ny názorů prostřednictvím tisku, jako 
velitel  Městské  policie  Kojetín,  je-
jíž strážníci  jsou v článku Jaroslava 
Hýbnera  z Kojetínského  zpravodaje 
č.11 uráženi a znevažováni, považuji 
za  svoji  povinnost  reagovat  písem-
ným stanoviskem.
Na úvod budu citovat přímo ze vzpo-
mínaného  článku,  kde  pan  Hýbner 
píše: „...nejsem policista, a ani ne-
mám právnické vzdělání, popiso-

val jsem jen skutečnosti, kterých 
jsem byl svědkem. Popisovaní 
místní občané nakládali kradené 
železo za přítomnosti právě pro-
jíždějící hlídky Městské policie 
Kojetín, která ani nepřibrzdila pro 
zjištění situace. Na druhou stranu 
je pravda, že kde není žalobce, 
není ani soudce. Jen doufám, že 
když občan Kojetína odjede na 
dovolenou, nebudou jeho majetek 
jiní místní občané za dozoru Měst-
ské policie Kojetín přemisťovat. 
Inu,...“
Pan Hýbner mě dobře zná, běžně mi 
volá na můj soukromý  telefon, když 
je potřeba uklidit znečištěnou vozov-
ku  před  jeho  obchodem  nebo  když 
on sám něco potřebuje od městské 

policie.  Proto  vůbec  nechápu,  proč 
mi hned nezavolal, jestliže viděl hlíd-
ku  městské  policie,  která  nechala 
nějaké občany nakládat kradené že-
lezo.  Určitě  bych  zajistil  okamžitou 
nápravu. A proč celou věc neoznámil 
přímo na Policii ČR místo psaní  do 
Kojetínského zpravodaje? Z toho co 
píše vyplývá podezření, že se stráž-
níci  mohli  dopustit  trestného  činu 
zneužívání  pravomoci  veřejného  či-
nitele, když nekonali svoji povinnost? 
Neudělal nic. Asi proto, jak sám píše, 
že není policista, ani nemá právnic-
ké  vzdělání. Také  je možné,  že  vů-
bec nebyl svědkem takové události, 
jak  píše.  Jen  někde  něco  zaslechl 
a tak o tom napsal. Já osobně jsem 
přesvědčen, že se nestalo, aby hlíd-
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Došlo do redakce
ka  Městské  policie  Kojetín  nečinně 
asistovala  nakládání  a  následnému 
odvozu kradeného železa.
Za dobu mé činnosti u městské poli-
cie jsem se setkal s roztodivnými ná-
zory i s různými druhy pomluv a šíře-
ní nepravd, které měly obvykle stej-
ný scénář. Veřejně známá osobnost 
vyřkne  nebo  napíše  pár  kritických 
vět na adresu jedné nebo druhé po-
licie, ovšem nikdy nebývá jmenován 
konkrétní strážník nebo policista, ni-
kdy nejsou uvedena konkrétní fakta. 
Proč? Aby nebylo možné nic ověřit. 
Vždyť vlastně ani není důležité, jestli 
se událost skutečně stala. Prostě se 

jen  tak  hodí  blátem  a  trocha  špíny 
vždycky zůstane. V citovaném člán-
ku jsou silně cítit dozvuky předvoleb-
ního folklóru. Popisovaná událost má 
možná uškodit  někomu  jinému, než 
městské  policii.  Možná  má  článek 
přinést  svému  pisateli  pár  laciných 
bodů  do  politické  soutěže.  Pro  mě 
osobně  však  vyznívá  takový  článek 
podivně  od  člověka,  který  strážníky 
Městské policie Kojetín, když se sna-
ží odhalit viníka nějakého přestupku, 
pokaždé  odbude  se  slovy:  „Já  vím, 
kdo to byl, ale neřeknu vám to, pro-
tože nejsem žádný bonzák!“
Vždy a od  každého  rád přijmu věc-

nou a konstruktivní kritiku. Budu rád, 
když se najdou občané, kteří budou 
usilovat  o  zlepšení  stavu  veřejné-
ho pořádku a bezpečnosti  v  našem 
městě.
Rád  budu  spolupracovat  s  každým 
na  prosazování  takových  opatření, 
která povedou ke zlepšení a zkvalit-
nění činnosti Městské policie Kojetín. 
Důrazně však odmítám nepodložené 
obviňování  strážníků  naší  městské 
policie  a  šíření  poplašných  zpráv, 
které ničemu nepomůže. 

Jiří Hübner,
velitel Městské policie Kojetín

„Díky, za každý nový 
Zpravodaj...“

„Poslušně hlásím, pane feldkurát, že 
je to hotovej nezmar.Vosumnáctkrát 
ho vyhodili od Exnerů, a vždycky se 
jim tam vrátil. Takovej byl vytrvalej, 
že by se moh stát ministrem, nebo 
poslancem.“    Josef Švejk  i  Jaroslav 
Hašek  mi  doufám  prominou  volnou 
citaci pasáže, která se mi vybavila při 
čtení dalšího, nervy drásajícího dílu 
scénáře argentinské telenovely „Jak 
se  znemožnit  v  politice“  z modrého 
pera JT. Už jsem si myslil, že Velkým 
Výpraskem (krajské a senátní volby 
2008) to skončilo. To by mne asi mr-
zelo, zvídavý čtenář KKZ (Kojetínský 
Krvavý  Zpravodaj)  by  přišel  o  svou 
draze zaplacenou dávku napětí.
Jedno  velké  odhalení  v  posledním 
pokračování  KKZ  mně  doslova  vy-
razilo dech. Už je to venku! Senzač-
ní  odhalení!  Poslanci  neumějí  psát, 
musí se to ve sněmovně učit! Je po 
státním tajemství! Je  to  tlupa snaži-
vých analfabetů, pro které sněmovna 
pořádá každý víkend povinné kurzy 
psaní.  Jak ale  vidím a  čtu,  potenci-
álních  zájemců  bude  mnohem  víc, 
nemáme  blbce  jen  ve  sněmovně. 
Kalousku, bude třeba posílit rozpoč-
tovou kapitolu sněmovny, aby se do-
stalo  i  na  snaživé  začínající  politiky 
v  krajích!  Jen  si  teď  nejsem  jistý, 
jestli  namísto  bývalých  kurzů  psa-
ní neprobíhají  poslední dva  roky ve 
sněmovně  kurzy  časování  sloves 
„loupit“ a „okrádat“, popřípadě kurzy 
převlékání kabátů. Nicméně při troše 
snahy se dá naučit všechno.

Opravdu mne velmi mrzí,  že JT ra-
zantně odhalil mé nechutné politické 
praktiky. Tak pěkně a nadějně začal 
už na jaře svými články svou voleb-
ní kampaň,  tak rázně, „tak nějak po 
bolševicku“,  odhaloval  neschopnost 
starosty - socana a jeho přisluhova-
čů v zastupitelstvu a pak si přijde ně-
jaký  „pisálek“  a  těsně  před  volbami 
to  takhle  pokazí.  Nebýt  toho,  mohl 
s modrým ptákem v erbu slavně zví-
tězit. Oni socani jsou vůbec nepřejí-
cí divná pakáž. Navíc  jsou spolu se 
Svobodnými  zednáři  tajně  cvičeni 
v načasování volební kampaně, a to 
už je napováženou.
A ještě ke všemu ty hnusné nepravdy 
o bezúhonném občanovi, které jsem 
ve  svém článku použil. Opravdu  se 
stydím, stydím se  i  za bohužel mrt-
vého majitele stavební firmy, stydím 
se i za jeho obchodního ředitele, sty-
dím se za zaměstnance, že mě tak-
hle zmátli. Všichni mi  lhali! Pokrytci! 
Bylo to úplně jinak! Jak, to nám všem 
bohužel asi navždy zůstane utajeno, 
neboť  ctěné  veřejnosti  a  napjatým 
čtenářům to prozatím JT nevysvětlil!
V  noci  se  budím  a  potím  hrůzou, 
zjištěním, že kojetínští myslivci areál 
střelnice nevysoudili, ale byl jim zlo-
ději vrácen na zlatém podnose.
Jen pro oživení paměti:
JT ve své funkci nechal pokoutně, 
bez vědomí kojetínských mysliv-
ců, zapsat do katastru nemovitostí 
v roce 2003 novou budovu střelnice 
a odchovnu bažantů, které obojí po-
stavili za své peníze kojetínští mys-
livci a které Okresnímu myslivecké-
mu spolku (OMS) nikdy nepatřily.
V době delimitace majetku v r.1998 

nebyly tyto budovy ještě zapsány 
na Katastr nemovitostí (KN), tedy se 
o nich ani o pozemcích nemohlo jed-
nat. Ano, myslivci zaplatili  za jednoho 
kojetínského občana vítěznou soud-
ní při u Okresního soudu v Přerově, 
aby jemu a následně sobě dopomoh-
li zpět k majetku, který jim OMS za 
vydatné pomoci JT ukradl! Však oni 
Koječáci dobře vědí, kdo tu střelni-
ci postavil, kdo ji užíval a spravoval 
a jaký lupič se ji pokoušel ukrást!  
Veřejnost  tyto  žabomyší  spory  ale 
nemohou vůbec zajímat. Proto ode-
jděme  od  dehonestování  „ctihod-
ných“  občanů  města  a  vraťme  se 
k  samému  jádru  věci.  Předkládám 
Vám  tedy nyní  celou,  pečlivě  utajo-
vanou pravdu, neboť jsem byl právě 
zproštěn mlčenlivosti:
Celá série článků z pera JT měla 
sloužit k triumfálnímu vítězství „mod-
rých“ v krajských volbách na půdě 
naší metropole. Přiznávám, cíle bylo 
dosaženo, pouze barva se poněkud 
změnila. Socani ve své rafinovanos-
ti nastrčili do KKZ (Kojetínský Kr-
vavý Zpravodaj), zaměněné články 
pod pseudonymem JT, které zmátly 
a zpitoměly voličskou veřejnost tak, 
že brala doslova volební urny úto-
kem (několik dychtivých voličů bylo 
ušlapáno). A tak došlo i v Kojetíně 
k památnému Velkému Výprasku, 
ČSSD versus ODS -  45:16. 

S pokorou v duši:
„Díky  JT,  nikdy  nezapomeneme, 
bdi!“

    Pavel Hönig
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Ukončení debaty

Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
90 let od konce
1. světové války
Od konce 1. světové války, respekti-
ve uzavření míru s Německem, uply-
nulo v listopadu 90 let. 
Její  pamětníci  již  dnes  nežijí  a  na 
statisíce  obětí  padlých  v  nesmysl-
ných zákopech a bojištích tak vlast-
ně nemá kdo vzpomínat. Dovolte mi 
tedy vzpomenout při  této příležitosti 
na to, jak je tato smutná událost lid-
ské historie zachována v našem mi-
kroregionu.
V  jeho 15 členských obcích a měs-
tech  je  vybudováno  12  pomníků 
obětem této války. Shodou okolnos-
tí chybí právě v našem městě, dále 
v  Uhřičicích  a  také  v  Ivani.  To,  že 
v Kojetíně  není  žádný  pomník  pad-
lým  obětem  1.  světové  války,  bylo 
dáno  zřejmě  dobou,  ve  které  se 
o jeho budování uvažovalo. Měl stát 
společně se sochou T. G. Masaryka 
na dnešním náměstí Republiky, udá-
losti blížící se 2. světové války však 
nedovolily tyto plány uskutečnit, tak-
že  byla  postavena,  byť  na  krátké 
období,  jen  socha  našeho  prvního 
prezidenta.

Na pomnících se jmény obětí 1. svě-
tové války nalezneme na území mik-
roregionu Střední Haná celkem přes 
350  jmen,  nejvíc  v  Tovačově  (64) 
a v Troubkách (57).
Některé pomníky pak sloužily i k při-
pomenutí padlých ve 2. světové vál-
ce,  tak  je  tomu  v Chropyni,  Němči-
cích nad Hanou, Lobodicích, Stříbr-
nicích a v Záříčí. 
První světová válka poprvé přinesla 
lidstvu jev, kdy do se do válečné vřa-

vy zapojila prakticky celá civilizovaná 
planeta.
Její důsledky a jejich řešení vyvolaly 
nakonec  víc  problémů,  než  si  jejich 
tvůrci dokázali představit a po dvou 
desetiletích od jejího konce nakonec 
vyústily  v  konflikt  ještě  strašlivější 
a krutější.
Nezbývá  než  doufat,  že  se  lidstvo 
z  krvavého 20.  století  a obou válek 
dostatečně poučilo.

Jiří Šírek

Památník v Němčicích n. Hanou

Památník v Obědkovicích

Památník v Polkovicích

Památník ve Stříbrnicích

Detail památníku v Záříčí

Vážení čtenáři,
na  základě  rozhodnutí  Redakční 
rady Kojetínského zpravodaje ukon-
čujeme diskuzi na dané téma, která 
na jeho stránkách probíhá již několik 
měsíců. Protože některá  tvrzení za-
bíhají do osobní roviny, doporučuje-

me  pisatelům  spíše  osobní  setkání 
než tuto formu prezentace.
Kojetínský  zpravodaj  chce spíše  in-
formovat  o  dění  ve  městě  a  okolí. 
Nadále však zůstává otevřený všem 
názorům  a  redakční  rada  uvítá  ja-
kýkoliv  příspěvek  týkající  se  života 
v našem městě.

V  žádném  případě  nebudeme  uve-
řejňovat  příspěvky  obsahující  han-
livé  výrazy.  S  nově  vytvořenými 
zásadami  pro  vydávání  KZ  budete 
seznámeni  v  příštím  roce  na  strán-
kách  měsíčníku  a  na  internetových 
stránkách MěKS Kojetín.

Jiří Šírek za Redakční radu KZ



12/08  Kojetínský zpravodaj

7

 

Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
Křižovatka řek
- Sifon v Uhřičicích

Zajímavost,  o  jaké  málokdo  ví,  se 
nachází  na pravém břehu  řeky Mo-
ravy v katastru obce Uhřičice u Ko-
jetína.  Najdete  ji  asi  dva  kilometry 
severně za obcí a je to stavba, která 
řeší  překřížení  řeky  Valové  s mlýn-
ským náhonem. Této stavbě se říká 
Sifon a byla zbudovaná před sto lety, 
v roce 1908. Zajímavé na této stavbě 
postavené z betonu je, že mohutněj-
ší mlýnský náhon podtéká pod dnem 
řeky Valové.
Mlýnský náhon byl v minulosti uměle 
zbudovaný a vytékal  z  řeky Moravy 
u Bolelouce. Poháněl po toku něko-
lik mlýnů a vléval se zpět do Moravy 
pod  Lobodicemi.  V  roce  1583,  rok 
po smrti pana Vratislava z Pernštej-
na,  pána  na  Tovačově  i  Kojetíně, 
byl mlýnský  náhon  prodloužen,  aby 
mohl  dodávat  vodu  i  na  kojetínský 
mlýn. Přechod přes řeku Valovou vy-
řešili    tehdejší  stavitelé  překlenutím 
řeky Valové dřevěným korytem (tzv. 
vantrokami),  širokým  10,5  metrů. 
V 80. letech 19. století bylo dřevěné 
koryto nahrazené  železným. Velkým 
nedostatkem ale bylo, že mezi dnem  
řeky Valové a  korytem byla mezera 
jen 1,3 m, takže větší přítok vody byl 
tím bržděn. Roku 1886, dne 15. října, 
se konalo komisionelní řízení za pří-
tomnosti okresního komisaře hrabě-
te Marschala. Komise zjistila, že van-
troky jsou hlavní příčinou vystupová-
ní vody z řečiště Valové a záplavami 
okolí s následnými  škodami.
Z  těchto  důvodů  byla  Moravským 

zemským  sněmem 
v  Brně  navržena 
a  schválena  úpra-
va  řeky  Valové  od 
mostu  na  okresní 
silnici mezi Bedihoš-
těm  a  Hrubčicemi 
až  ke  vtoku do  řeky 
Moravy.  Na  prove-
dení  regulace  byl 
v roce 1907 povolen 
zemský  příspěvek 
60.778  korun  v  teh-
dejší  měně  a  tento 
obnos byl převedený 
do rozpočtu stavby.
Autoři  projektu  vy-
řešili  úkol  skutečně 
originálně.  Při  regu-
laci  řeky Valové bylo  stanoveno,  že 
její  průtok  v  řečišti  musí  být  volný 
a  nepřerušovaný,  aby  voda  při  vy-
sokém stavu volně protékala. Z toho 
důvodu naplánovali, že mlýnský ná-
hon se stále stejným průtokem bude 
řeku  Valovou  podtékat.    Křižovatka 
byla  provedena  dvěma  betonový-
mi  tunely  pod  novým  řečištěm  řeky 
Valové, kterými voda mlýnského ná-
honu nyní protéká dál na mlýn v Ko-
jetíně. V našich poměrech  i v  rámci 
Rakousko - Uherska, to bylo dílo oje-
dinělé, které postavila stavební firma 
Pittel  Brausewetter.  Na  stavbě  pra-
covali domácí dělníci z celého okolí. 
Stavba stála 50.000 korun v tehdejší 
měně a byla dokončena  v listopadu  
roku 1908. Uvedení Sifonu do provo-
zu se konalo za přítomnosti vládního 
zástupce,  několika  inženýrů  a míst-
ních občanů.
Další  křižovatka  na  mlýnském    ná-

honu  asi  800  m  po 
proudu  od  Sifonu  je 
koryto  pojmenované 
Vantroky.  Pod  tím-
to  korytem  teče  od-
padní  kanál  z  obce  
Uhřičice.  Na  tento 
kanál  je  napojený 
odvodňovací  kanál 
ze  Sečných  luk  a 
Zábrodí. Oba se vlé-
vají do  řeky Moravy. 
Původní  dřevěné 
koryto bylo nahraze-
né  v  roce  1923,  ná-
kladem  společností 
českých  mlynářů, 
za  koryto  betonové. 

V hrázi  vedle mlýnského náhonu  je 
na  odpadním  kanále  stavidlo,  které 
se  zavírá při  hrozící  záplavě  z  řeky 
Moravy, aby se zabránilo zpětnému 
toku vody z řeky Moravy a zaplavení 
obce Uhřičice.    
K Sifonu se váže také jedna příhoda 
se šťastným koncem. Bylo  to v  létě 
asi roku 1972, kdy se tři kluci z Uhři-
čic na vtokové straně bavili napicho-
váním plovoucího smetí na pruty, na 
kterých měli udělané ostré hroty. Při 
této hře se desetiletý Jan Gajdoš na-
klonil  více  a  spadl  do  proudu  vody, 
který  jej  vtáhl  do  tunelu.  Jeho  bratr 
Štěpán a kamarád Jindřich Urbánek, 
když to viděli, ihned utíkali na nedale-
ký most přes řeku Valovou, aby zjis-
tili jestli vyplave ven na druhé straně 
živý. Když se blížili k Sifonu, tak Jan 
Gajdoš,  jim  již  šel  naproti. Tato  pří-
hoda se skutečně stala, protože Jan 
Gajdoš potvrdil, že skutečně Sifonem 
proplul. Sifonem proplul bez úhony i 
lovecký pes při lovu kachen.
O  proplutí  Sifonu  se  dobrovolně  ni-
kdo  nepokusil,  přestože  někteří  je-
dinci  tvrdili,  že  jím  proplují.  V  roce 
1993  pří  srážce    (vypuštění  vody  z 
řečiště)  na  mlýnském  náhonu,  byly 
na vtokové straně tunelů zabudová-
ny mříže. Také byla vyčerpaná voda 
z  tunelů,  aby  se  daly  prohlédnout 
v  jakém jsou stavu a  jestli  tam není 
zachycený nějaký předmět. Zároveň 
se provedlo  jejich  vyčištění,  při  kte-
rém byla vynesena trocha bláta, usa-
zená jen ve spodní části tunelů.  
        

Bohumil Kyselý st.
Fotografie: Zdeněk Tichý
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Anketa

Anketní otázky, které položily studenti Gymnázia Kojetín Milan Ligač a Luděk Otta 
zněly: 1) Začínáte už pociťovat, že se blíží Vánoce?

2) Dodržujete vánoční tradice? Jaké?

Štafeta

Miroslav Doležal
1) Zatím je nepociťuji,  ale celkově se 
na Vánoce těším - netěším.
2) S přítelkyní rozkrajujeme jablíčko 
a to je tak jediná tradice, co dodržu-
jeme.

Miroslav Sekanina
1) Ano, už se těším.
2)  Akorát  jezdíme  k  babičce,  jinak 
tradice moc nedodržujeme.

Josef Grygar
1) Ano, už to cítím, protože jsem vi-
děl  letáky z obchodů a už tam měly 
vánoční dárky, hračky (smích).
2) Dodržujeme,  jíme  kapra  s  bram-
borovým  salátem,  máme  strome-
ček, dříve jsme i rozkrajovali jablíčka 
a pouštěli lodičky.

Petra Tomšicová (vlevo)
1) Já ani nevím, spíš ne. Má to ještě 
čas.
2) Ne, nebo mě zrovna nic nenapa-
dá.

Veronika Toboláková (vpravo)
1) Ano,  dokonce  se  už  chystám  na 
nákupy.
2) Něco málo  ano.  Jablíčko  rozkra-
jujeme a  každý  rok máme adventní 
věnec, možná i jiné.

Eva Buchtová 
1)  Vůbec  ne  (smích),  ještě  je  dost 
času.
2)  Normálně,  jako  všichni  ostat-
ní.  Krájí  se  jablíčko,  hází  se  botou 
a jiné.

Alois Kočí
1) Tak nejspíš ano… Já si myslím, že 
už mě to začíná chytat.
2) Letošní rok možná něco málo, uvi-
dím.

Lucie Halenková
1)  Už mě  to  začíná  chytat,  protože 
Vánoce miluji.
2) Ano, snažíme se doma dodržovat 
alespoň nějaké. Rozkrajujeme jablíč-
ko, pouštíme lodičky, schováváme si 
šupiny pro štěstí. Chtěla bych jednou 
vidět i zlaté prasátko, ale nikdy to ne-
vydržím (smích).

Štafetu přebírá Hana Dvouletá, 
které byly položeny tyto otázky:

1. Jak jste spokojená s podzimním 
počasím?
Jsem spokojená, je nádherné. Tako-
vé počasí  jsem v  listopadu  již dlou-
ho nezažila. Mohlo by vydržet  ještě 
dlouho...

2. Jak se těšíte na Vánoce?
Těším se, zvláště když nám napad-
ne sníh a Vánoce budou bílé.

3. Bála jste se na Mikuláše a čertů,  
když jste byla malá?
Ne, nebála. Nikdy k nám nechodili. 

A. Vavrouchová a S. Modlitbová,
studentky sexty GKJ

inzerce
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Mateřská škola Kojetín
Co jsme společně prožili 
v měsíci listopadu v MŠ 
Kojetín...
Teplých  dnů  ubývá,  dny  se  krátí. 
Není pochyb, že se zima pomalu blí-
ží... A tak jsme si první chladné dny 
zpříjemnili  maňáskovou  pohádkou, 
se kterou za námi „přišel“ náš  kama-
rád kašpárek.
Nestarší  předškoláci  měli  začátek 
listopadu poněkud rušnější, než ob-
vykle. Při příležitosti výročí 120 let od 
založení TJ Sokol Kojetín  děti  z od-
dělení  „Pastelek“  vystoupily  v pátek 
7. listopadu 2008 na jejich akademii 
s tanečkem „Draci“. 

A  protože  se  dnes  již  asi  nikdo  ne-
obejde  bez  znalosti  jak  na  počítač, 
mohou zájemci  - děti  i  jejich  rodiče, 
ve  spolupráci  se ZŠ nám. Míru Ko-
jetín od 5.  listopadu 2008 navštěvo-
vat  kurz  nazvaný „Malé počítače“. 
Učitelky  ze  ZŠ  pomáhaly  všem  po-
stupně se seznamovat s počítačem, 
jakožto  přirozenou  součástí  života, 
děti si vyzkoušely hry, malování, po-
znávání barev apod.
Podzim  přímo  vybízí  k  tvořivosti,  
a tak se každoročně obě MŠ oblék-
nou  do  podzimní  výzdoby.  Spousta 
dětí se v průběhu listopadu se svými 
rodiči   zapojila do podzimní výstavy  
s názvem „Nejzajímavější podzim-
ní stašidýlko“.  Začala  vznikat  zví-

řátka z kaštanů, brambory se změni-
ly na pichlavé ježky, dýně a zelenina 
byly dalším vhodným materiálem pro 
vznik skřítků, panáčků a strašidýlek... 
Vyhodnocení celé akce skončilo pře-
dáním diplomů všem zúčastněným.

Ve  středu  12.  listopadu  2008  pro-
běhl  v  obou  MŠ  koncert  s  názvem 
„Hudební hrátky pro nejmenší“ 
připravený M. Ryšavým z Moravské 
filharmonie  Olomouc.  Děti  byly  se-
známeny  s  hudebními  nástroji  a  za 
doprovodu zazpívaly písně o cvrčko-

vi, žížale aj. Na závěr všichni vytvo-
řili  kapelu s bicími nástroji  a zahráli 
si známé rytmické písně.
Je před námi konec roku a s ním po-
slední měsíc - prosinec. Pro všechny 
asi často hektické období plné shonu 
a příprav    spojených u nás  ve  ško-
ličce  s návštěvou Mikuláše, ohlašo-
vanou andělským zvoněním a podu-
pováním pekelníka za dveřmi, který 
přináší  vedle  očekávané  nadílky 
i  trochu  nejistoty  a  vzrušujícího  na-
pětí. Musíme  také stihnout  vyzdobit 
třídy,  vyrobit  přáníčka,  dárky  a  po-
zvat  rodiče  na  naše  besídky.  Proto 
nezbývá, než popřát všem dětem, ro-
dičům,  zaměstnancům školy i našim 
příznivcům, aby zvládli tento předvá-
noční čas bez újmy, v pohodě a klidu 
a aby si vychutnali tu jedinečnou, ne-
opakovatelnou  náladu  a  atmosféru 
adventu.

Přejeme všem příjemné prožití 
vánočních svátků v kruhu rodiny 
a nejbližších, mnoho osobních 
i pracovních úspěchů v novém 

roce 2009.
vedení MŠ

„Jak se ti líbily letošní hody?“
„Byly  pěkné,  ale  oproti  předchozím 
rokům zde bylo málo lidí. Hody býva-
ly veselejší.“

„Jak se ti líbí prostředí pro děti 
v Kojetíně?“
„Dětských hřišť, prolézaček a  jiných 
možností, kde lze s dětmi aktivně trá-
vit čas, je v Kojetíně málo, a jsou na-

JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME:
- předprodej vstupenek na akce v Kojetíně,
- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,

- kopírování, skenování a faxování
pro veřejnost

- propagační materiály města, mapy,
- prodej suvenýrů, keramiky, pohlednic...

- výlep plakátů v Kojetíně.

Vzdělávací a informační centrum
INFORMACE - GALERIE - MUZEUM
Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín

telefon: 581 202 202
mobil: 774 001 403

e-mail: info@meks.kojetin.cz                       
www.kojetin.cz/meks

 JAKÉ INFORMACE VÁM
RÁDI SDĚLÍME:

- dopravní (vlakové i autobusové spojení),
- aktuální adresy úřadů a firem,
- kulturní a společenské akce

ve městě a okolí,
- programy kin, divadel,
koncertů, festivalů,

- ubytování, stravování,
kulturní a sportovní vyžití,

- informace o historii a památkách města,
- informace o památkách a přírodních

zajímavostech města.
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Prezentace
interaktivních systémů 
pro školy
Na  čtvrtek  11. prosince 2008 ve 
14.00  hodin  jsme  připravili  v  naší 
učebně  fyziky a  informatiky  (č. 120) 
prezentaci  několika  dostupných  in-
teraktivních  systémů  vhodných  pro 
základní školy. Celkem budou před-
vedeny tři varianty, z nichž dvě jsou 
schopné  pracovat  jak  s  produkty 

Activboadu,  tak  i  s  flipy Smartboar-
du. Jeden z nabízených systémů  je 
v mobilním provedení.

1. Ukázka tabule Activboard (učebna 
fyziky - 2. patro, č. 218) - 14.00  hodin
2.  Systém eBeam Projection (učebna 
Info II - 1. patro, č. 120) - 14.30 hodin
3.  Interaktivní systém 3M DMS 810 
(učebna Info I - 1. patro, č. 119) - 15.00 
hodin
Kontakty na dodavatele získáte přímo 
na prezentaci.

Gratulace

Koncem října se zúčastnilo družstvo 
našich dívek  ve složení  B. Pelikáno-
vá, N. Fidrová, M. Vyoralová, B. Ml-
čáková, S. Purová a H. Morongová 
z 6. a 7. tříd krajského kola přespol-

Základní škola nám. Míru Kojetín
vás všechny srdečně zve

 na tradiční

DEN OTEVřENýCH DVEřÍ NAŠÍ ŠKOLY

4. prosince 2008 
od 8.00 do 16.00 hodin

- Naši průvodci vám ukáží celou školu.
- Můžete nahlédnout v době vyučování i přímo do hodin.

- Můžete se podívat do odborných učeben
a seznámit se s jejich provozem.

- Můžete se seznámit s návrhy na další rozvoj školy.
- Prostě přijďte a projděte se místy, kde mnozí z vás trávili

svá školní léta. Možná je nepoznáte, ale budete je moci vyhledat.

Těšíme se na vás
žáci a pracovníci ZŠ Kojetín, náměstí Míru

Blíží se zima
a nemáte

vybavení na hory?

Zájemci o zapůjčení
lyžařského vybavení se mohou
obrátit se svým požadavkem

na ředitele školy,
který  spravuje  základní  lyžařskou 

výzbroj a výstroj.

Cena zapůjčení se odvíjí
od počtu částí

půjčeného vybavení
(lyže, hůlky, lyžařské boty)
a je stanovena ve formě

denní taxy.

Podrobné informace  můžete 
získat  přímo  na  telefonním  čísle 

581762036
nebo na e-mailové adrese:

reditel@zsnammiru.kojetin.cz

Přejeme  příjemné  prožití  zimních 
radovánek na horách.

Rudolf Pavlíček, ředitel školy

Nejlepším štěstím 
člověka je nezávidět...

Sto roků. Komu z nás se podaří vy-
šplhat až na vrchol života? Stoletým 
nezávidím  a  v  případě  kojetínské 
školy mám obrovskou radost, že se 
nejedná  o  stařenku  nad  hrobem, 
ale  o  sličnou,  mládím  prosvětlenou 
dámu,  vonící  těmi  nejkrásnějšími 
vzpomínkami  na  školní  léta.  Říká 
se,  že  kdo  projde  po  mostě  minu-

losti  s  hrdostí  a  pokorou,  najde  na 
jeho konci moudrost. Nejdříve se ale 
musí najít bezpečný brod mezi bez-
starostným  dětstvím  a  rozpustilým 
dospíváním. My, pamětníci a přátelé 
školních lavic,  jsme ho objevili právě 
na  náměstí Míru  č.  83. Otevřela  se 
nám  zde  brána  k  vědění  a  pozná-
ní. Před mnoha lety se tento přístav 
učení stal i pro nás, děti z křenovské 
malotřídky, místem pro získání sou-
náležitosti  k  velké  skupině  šesťáků 
a pro mě osobně i studentským rájem                    

s vytouženým maturitním vysvědče-
ním, odrazovým můstkem k přestupu 
na pedagogickou  fakultu a dokonce 
i první štací kantorky s čerstvým di-
plomem  v  kapse  baloňáku.  Když 
jsem  byla  svým  ročníkovým  profe-
sorem dotázána,  kdo  z mých býva-
lých  učitelů  byl  onou  sudičkou,  kte-
rá mi dala do vínku  touhu zachovat 
v sobě co nejdéle kus dětské fanta-
zie, prozářit s ní dny sváteční i všed-
ní    a  změnit  náročné  povolání  na 
poslání, neváhala jsem ani chviličku. 

Při prezentaci budou maximálně vyu-
žity materiály a zkušenosti z provozu. 
Prezentaci  připravuje  tým  vyučují-
cích informatiky naší školy a správce 
ICT školy - Zdeněk Šípek. Případný 
zájem o prezentaci potvrďte na uve-
dené kontaktní adrese.
Těšíme se na vaši účast a případnou 
další spolupráci.
Kontaktní osoba: Zdeněk Šípek,

telefon 581 76 21 34,
zastupce@zsnammiru.kojetin.cz

Zdeněk Šípek - správce ICT školy

ního běhu v Jeseníku. 
V  tamních  Smetanových  sadech 
vybojoval  tým  atletek  pod  vedením 
paní vychovatelky Aleny Pátkové ve-
lice pěkné  4. místo. 
Děkujeme  za  vzornou  reprezentaci 
naší školy i města.

vedení školy
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Milovala  jsem  všechny  dědice  Ko-
menského, kteří se střídali za kated-
rou, vzhlížela k nim s úctou a snažila 
se moc nezlobit, ale učitelka Olinka 
Nimmerfrohová,  rozená  Štégrová, 
dcera známého pohádkáře a autora 
mé nejmilejší kresbičky v památníku, 
naše  češtinářka  a  můj  osobní  vzor 
laskavosti, moudrosti  a  lásky  k  jed-
ničkářům i pětkařům, v mé mysli po-
dobná Boženě Němcové, byla onou 
dobrou vílou, díky níž jsem si vybrala 
ke studiu právě náš mateřský jazyk. 
Od roku 1960, kdy jsem ukončila os-
mou třídu, jsem neměla čest ji potkat 
a příležitost stisknout  ruku, poděko-
vat za to, že mi umožnila nakouknout 
do stupínků života s jeho nevšedními 
barvami.
A stalo se, že i já jsem stanula před 
svými  osmáky  a  trápila  je  diktáty, 
větnými  rozbory  a  dotazy:  „Co    tím 
chtěl básník říci?“ Dokonce jsem se 
stala záhy i třídní 9. B, a to jsem byla 
o  pouhých  7  roků  starší  než  moji 
svěřenci!  Však  jsme  se  v  letošním 

zářijovém sluníčku sešli u příležitos-
ti  oslavy  jejich  půlstoletí  právě před 
touto jubilantkou, abychom v nádher-
né, přátelské atmosféře dobili  ener-
gii  do  dalších  nelehkých  dnů.  Děti 
z obou mých nejmilovanějších roční-
ků, díky za pozvání! Jsme jako hvěz-
dy, nemusíme se vidět, ale víme, že 
jako kamarádi existujeme...
Pro mě se toto kulaté výročí zároveň 
stalo  jakousi oblou profesní dráhou, 
která během prázdnin začala ubývat, 
až  v  pokleku  otevřela  vrátka  k  roz-
loučení.  I  jako důchodkyně se budu 
ráda,  pokud mi  osud  dovolí,  vracet 
nejen do svého posledního působiš-
tě,  ale  kéž  bych  směla  aspoň  ještě 
jedenkrát procházet chodbami „jede-
náctiletky“,  pohladit  dveře  sborovny 
a v duchu poděkovat všem, kteří se 
podíleli  na  našem  vzdělávání  a  vy-
chovávání. Vážená školo, Vám přeji, 
aby  na  svá  školní  léta  všichni  žáci 
vzpomínali  jen s úsměvem! Život  je 
moc  krátký  a  mnoho  bývalých  pří-
slušníků sboru učitelského nás pozo-

ruje již z obláčku tam nahoře a snad 
nám  drží  místo,  abychom  na  sebe 
ještě  někdy  mohli  aspoň  mrknout. 
Ráda  bych  jim  poslala  tento  vzkaz: 
„Měli  jsme Vás  rádi,  ale málo  jsme 
Vám naši lásku dávali najevo.“
Děkuji  vedení  školy  v  čele  s  ředi-
telem  a  všem  organizátorům  této 
záslužné  akce  za  obětavou  práci 
a zvedám pomyslnou sklenku k slav-
nostnímu přípitku, třeba čajem z ma-
teřídoušky  (prý  po  něm  ve  spánku 
uvidíme tančit víly) - ať nikoho z nás 
žádná vráska nepřipraví o pocit štěs-
tí, který se dostaví při vzpomínce na 
oslavy 100. výročí  otevření budovy 
ZŠ Kojetín! 
Ať  její zdi propustí  i v dalším století 
dobrou náladu a dětský  smích do té 
naší Hané...
 
Všechno štěstí světa přeje 

Anna Krušová, roz. Zavadilová 
z Leštiny u Zábřeha na Moravě

Předvánoční selanka
Nastoupila  jsem na tuto školu o po-
loletí  za  mateřskou  dovolenou  po 
Jiřince  Kopřivové.  Jen  velmi  krátce 
mě  seznámila  se  třídou  a  rozlou-
čila  se slovy  -  že  to  sama poznám! 
A poznala  jsem! S  dětmi  jsem  zpo-
čátku hovořila velmi mírně, abych si 
je získala. Vše šlo dobře, ale druhou 
hodinu od začátku slyším v zadních 
lavicích šum a najednou nepřetržité 
a zesilující se pískání. Pozvala jsem 
onoho chlapce na stupínek, ať si pís-
ká tam. To jsem si dala! Pískal celou 
hodinu! Děti byly tiché - kdyby spadl 
špendlík,  byl  by  slyšet,  ale  ve mně 
se to jen vařilo a sledovala jsem mi-
nuty do zvonění (tehdy trvala vyučo-
vací  hodina  50 minut).  S  úsměvem 
jsem  pochválila  fenomenální  výkon 
a poradila mládenci studium na kon-
zervatoři, když má už ve 3. třídě tak 
výborný dech. Chlapec mi odvětil, že 
nepřestával proto, že se bál, že mu 
natluču a řeknu vše mamince.
Přišly  vánoční  svátky.  Před  školou 
obchod  „osmdesátka“.  Fronta  na 
kapry  snad  půl  kilometru,  tak  jsem 
si  ve  třídě povzdechla,  že budu mít 
zase Vánoce bez kapra. Vtom se mi 
ozval můj starý známý: „Paní učitel-
ko, já vám pro něj skočím.“ Se stra-

chem  jsem mu dala peníze a síťku. 
Skutečně! Za půl hodiny přiletěl, oči 
mu  zářily,  kapr  skončil  v  umývadle. 
Chtěla  jsem  využít  situace,  kapra 
vzala do rukou, že si o něm povíme. 
Ale vyklouzl mi, skákal po třídě a děti 
ho chytaly... No rodeo. Konečně byl 
v  umývadle,  ale  všude  plno  vody! 
A vtom jak z Erbenovy Kytice: „Dveře 
vrzly, oči temné, pod plachetkou oso-
ba...“ (ta plachetka chyběla), vstoupil 
ředitel,  usedl  za  stůl  a  já  učila. Ale 
jak! Děti  stále oči  na umývadle,  ale 
vtom kapr ožil, plácal ocasem, stříkal 
na zem na poblíž sedící děti, na seši-
ty, na knihy. Ředitel jen procedil mezi 
zuby: „Do ředitelny!“ Stálo mě to 200 
Kč z platu!
Po nějakém čase přišel na hospitaci 
školní inspektor - šedivý a usměvavý 
pán, když odcházel, pochválil  třídu i 
mne. Na chodbě mi řekl:  „Vy  jste  ta 
rybí  učitelka?  Navrhnu  vám  osobní 
ohodnocení  a  bude  větší  než  200 
Kč!“
Minul rok a kapří příběh pokračoval. 
Zase předvánoční čas. V sedm ráno 
zvonek  jako divý, přede dveřmi  žák  
Tvrdý:  „Paní  učitelko,  zařídil  jsem 
Vám  kapra,  ale  potřebuji  kýbl!“  A 
letěl!  Než  jsem  přišla  do  školy,  dvě 
ryby byly ve třídě v kbelíku. Přenesli 
jsme je na WC, žák Tvrdý utíral zem 

a  hlídal! A  vtom  jako  vloni  -  hrůza! 
Dveře  vrzly  -  znovu  ředitel!  Pohled 
skočil  k  umyvadlu  -  vše  v  pořádku! 
Brzy  odešel.  Po  zvonění  vletím  na 
WC - žák Tvrdý sedí na kbelíku, kal-
hoty mokré a říká: „Ty potvory straš-
ně  šplouchaly,  tak  jsem  je  podusil!“ 
Dostal suché tepláky na cestu domů 
a  já  měla  spokojené  Vánoce  a  pro 
své děti dva kapry!

Věra Borovková,
 učitelka
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Volba povolání
Na  třídní  schůzce  rodičů  a  žáků 
k  volbě  povolání  na  ZŠ Svatopluka 
Čecha Kojetín se tentokrát prezento-
valy i střední školy.
Žáci a rodiče využili této příležitosti k 
načerpání informací o těchto školách 
i o chystaných změnách ohledně při-
jímacího řízení.

Základní škola nám. Míru Kojetín
Z činnosti školní družiny

120 let ZŠ Svatopluka
Čecha Kojetín
Dne  2.  prosince  1888  byla  vložena 
památní  listina do plechové schrán-
ky a umístěna při svěcení nové měš-
ťanské  školy  v  Kojetíně  v  předsíni 
pod mramorovou deskou, která nese 
nápis:  „Vzdělání  mládeže  věnovalo 
město Kojetín tuto budovu v roce ju-
bilejním 1888.“ To se dočteme v nej-
starší kronice školy.
Celý rok 2008 jsme věnovali tomuto 

výročí  různé  akce  pro  žáky,  rodiče 
a veřejnost. Za zmínku stojí úspěšná 
akademie, výstava prací žáků, či růz-
né sportovní a vědomostní soutěže, 
letní  slavnost  k  ukončení  školního 
roku.
I vánoční besídku, výstavku prací 
žáků s vánoční tématikou a den 
otevřených dveří v úterý 16. pro-
since 2008  věnují žáci a učitelé  to-
muto výročí. 

Přijměte  pozvání  na  tento  den  do 
naší školy.

Žáci a učitelé ZŠ Svat. Čecha v Kojetíně 
srdečně zvou na 

Den otevřených dveří
16. prosince 2008 

od 10.00 do 17.00 hodin

Besídka  - Živý Betlém

Vánoční výstava prací žáků

Prohlídka školy

Na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZŠ Svat. Čecha

Vím co smím
Naše  škola  se  zapojila  do  projek-
tu  k  prevenci  sociálně  patologic-
kých    jevů  „Vím  co  smím“.  V  rám-
ci  projektu  proběhla  beseda  žáků 
s  Janou  Nakládalovou  k  právnímu 
vědomí mladých lidí.

Olga Odehnalová, 
ředitelka školy
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Gymnázium Kojetín
Příběhy bezpráví 
- tentokrát o osudu 
Josefa Brykse
Společnost Člověk v tísni pořádá po 
celý  letošní  listopad  již čtvrtý  ročník 
rozsáhlého  vzdělávacího  projektu 
Příběhy bezpráví, v nichž se žáci na 
školách (u nás oba maturitní ročníky) 
mohou seznámit prostřednictvím do-
kumentárních filmů s událostmi doby 
nedávno minulé. 
Letos  jsme měli možnost  zhlédnout 
dokumentární film s titulem Muž, kte-
rý  přecenil  českou duši  aneb Útěky 
Josefa  Brykse  -  o  českém  vojen-
ském  pilotovi,  který  bojoval  za  vál-
ky u britského královského  letectva, 
upadl  do  německého  zajetí,  odkud 
se  několikrát  neúspěšně  pokoušel 
utéct.  Po  2.  světové  válce  se  ože-
nil  s  Angličankou  Gertrudou  Rose, 
získal Řád britského impéria a byl o 

něm v Anglii natočen film Srdce v za-
jetí. Ihned po únoru 1948 poslal svou 
rodinu  zpět  do  Anglie,  sám  zůstal 
v Československu, ale zde se stal re-
žimu nepohodlný coby západní pilot, 
člen národních socialistů a odpůrce 
komunistického  režimu.  Pokusil  se 
proto z vlasti uprchnout, byl ale zadr-
žen. Dostal nejprve deset let, pak mu 
byl trest za pokus o útěk prodloužen. 
Jeho nemocné srdce nevydrželo prá-
ci  v  jáchymovských  dolech,  zemřel 
zde na infarkt v roce 1957. Jeho tělo 
nesmělo být rodině vydáno. 
Po filmové projekci následovala be-
seda s pamětníky politických proce-
sů  50.  let  -  Miroslavem Wildungem 
z Měrovic nad Hanou, který byl Bryk-
sovým  spoluvězněm  v  jáchymov-
ských uranových dolech a zažil jeho 
smrt takříkajíc v „přímém přenosu“, a 
Milanem Stavem z Kojetína, jenž stu-
dentům přiblížil  úděl  členů    pomoc-
ných technických praporů, tzv. pété-

páků.  Chtěli  bychom  oběma  i  touto 
cestou poděkovat za čas strávený na 
naší škole a za ochotu, s níž odpoví-
dali na dotazy pedagogů i žáků. 

Domníváme se, že podobná diskusní 
pásma jsou potřebná proto, aby bez-
práví nebylo  zapomenuto a  sloužilo 
jako memento pro současné i budou-
cí generace.

studenti GKJ

Všude dobře, v lese
nejlíp aneb Naučná
procházka kojetínskou
přírodou

Dne 15. října se vydala skupinka bio-
logicko - chemického semináře žáků 
Gymnázia Kojetín na exkurzi k míst-
ním rybářům a myslivcům. 
Po rozdělení úkolů jsme vyrazili smě-
rem k zemědělskému družstvu, kde 
byl smluvený sraz s Jaromírem Lan-
grem, který  je členem Mysliveckého 
sdružení Morava Kojetín. Už od prv-
ních  chvil  jsme  se  dozvídali  spous-
tu nových zajímavostí a  informací o 
zdejší myslivecké organizaci a mys-
livosti obecně. Po celou dobu cesty 
k  místní  myslivecké  hájence  jsme 
měli  k  dispozici  dalekohled,  kterým 

jsme mohli pozorovat zvěř a ptactvo 
v okolí. Kupříkladu srny, bažanty, za-
jíce či dravce. Se zajímavým komen-
tářem J. Langra cesta příjemně utekla 
a zanedlouho jsme byli u hájenky, kde 
na nás čekal Jaromír Korec, který je 
též  členem  mysliveckého  sdružení 
a navíc i členem zdejšího rybářského 
svazu. Ten nám pověděl spoustu in-
formací o rybářství. Po malé přestáv-
ce a prohlídce myslivny jsme se ode-
brali  k  nedalekému  chovnému  ryb-
níku  zvanému  Cholerák.  Zde  jsme 
se  dozvěděli  něco  nového  o  chovu 
a  celoroční  péči  o  ryby.  Dále  také 
o  rybaření  a  o  rybářské  organizaci 
v našem kraji. Během výkladu  jsme 
mohli  v  okolí  rybníků  spatřit  kach-
ny,  ledňáčky,  volavky  i  škodné  kor-
morány.  Naše  další  kroky  vedly  do 
nevelkého  háječku,  kde  jsme mohli 
vidět zásyp a krmelec, které převáž-
ně v zimním období slouží k obživě 

zvěře.  Následovala  ukázka  norová-
ní,  kterou  nám  na  uměle  vytvořené 
liščí noře předvedl J. Langr se svým 
loveckým psem. Jedno z posledních 
překvapení, které pro nás měli mys-
livci připravené, byla možnost spatřit 
stádo vysoké zvěře z přilehlého po-
sedu.  Posledním  a  pro  nás  velkým 
zážitkem byla ukázka střelby ze dvou 
mysliveckých zbraní. 
Po  příjemně  stráveném  dopoledni 
v  přítomnosti  dvou  ochotných  mys-
livců  jsme  se  plni  dojmů  a  zážitků 
vraceli zpět do školních lavic. 

J. Finger a J. Jančík,
3. ročník GKJ 



Kojetínský zpravodaj  12/08

14

Gymnázium Kojetín
Výlet tercie a druhého 
ročníku do Technického 
muzea v Brně
Ve  středu  jsme  místo  školy  jeli  do 
Technického  muzea  v  Brně.  V  mu-
zeu jsme se rozdělili do dvou skupin. 
Druháci si šli prohlédnout celé muze-
um a my jsme si šli hrát. V herně sa-
mozřejmě nebyly panenky ani autíč-
ka, ale hračky, které nějak souvisejí 
s  fyzikou. Mně se nejvíc  líbila míst-
nost  se  zrcadly,  ve  které  se  vidíte 
snad milionkrát a napodobenina čer-
né díry.

Za hodinu jsme si to vyměnili. Druhá-
ci si šli hrát a my jsme se vydali  na 
vzrušující prohlídku muzea.
Některé  zajímal  postupný  vývoj  te-
lefonů  a  televizí,  jiní  se  odebrali  na 
prohlídku nejstarších automobilů, ale 
naše  skromná  skupinka  děvčat  se 
vydala do města.
V  muzeu  je  totiž  i  napodobenina 
města  ze  začátku  minulého  stole-
tí. Hodný průvodce nám ukázal,  jak 
dřív  vypadaly  pastičky  na myši,  jak 
se pražila káva, taky jsme si zašli ke 
kadeřníkovi a nakonec do hospody. 
Bylo  tam  toho spoustu k vidění, ale 
protože čas se (zatím) nedá zastavit, 

Debatní turnaj Barevný 
Liberec
Ve dnech 31. října - 2. listopadu pro-
běhl debatní  turnaj nazvaný „Barev-
ný Liberec“, kde jinde než v Liberci. 
Naše  gymnázium  reprezentovaly  tři 
týmy  -  Benešovi  dekreti,  Scarabes 
a Sedmořádci, vedeni paní profesor-
kou T. Dohnalovou. Pro přepravu byl 
zvolen vlak, který se rozhodl, že nám 
způsobí nemalé potíže. 
V pátek 31. října 2008 se týmy shro-
máždily v hale přerovského nádraží 
a  společně nasedly  na  vlak  jedoucí 
do Pardubic,  kde  hodlaly  přestoupit 
na vlak do Liberce. Bohužel, v Čer-
vence se stalo něco, s čím nikdo ne-
počítal. Porouchala se mašinka.
Většina  vlaku  (tedy  i  my)  byla  do-
nucena  přestoupit  na  jiný  vlak,  je-
doucí  do  Zábřehu  a  tam  počkat  na 
další spoj. Ironií osudu bylo, že jako 
první  přijel  „náš“  vlak,  nyní  tažený 
dvěmi mašinkami. Další etapa cesty 
skončila v České Třebové, kde došlo 
k zamýšlené výměně mašinky.
Dříve než to ČD stačily provést, my 
už  uháněli  v  absolutně  přecpaném 
vlaku Eurocity do Pardubic, kde jsme 
sprintem dobíhali náš, ten den našt-
ěstí poslední, vlak do Liberce.
V Liberci všichni procvičili nohy, ruce 
a záda při nutném přesunu z nádraží 
do hotelu Aréna, kde  jsme byli uby-
továni.
Tam se už shromáždily ostatní týmy 
z  různých  koutů  republiky  (Brno, 
Nymburk, Praha, Ostrava) a celý den 
byl  zakončen  úvodním  proslovem 
prezidenta Asociace debatních klubů 
Petra Kouby, po němž se všichni roz-

ka a rozdrbané kalhoty. Debata totiž 
přikazuje společenský oděv. 
Neděle  proběhla  v  radostné  atmo-
sféře  návratu  domů.  Společenský 
oděv  byl  zavržen,  poslední  debata 
byla  oddebatována  v  riflích  a  miki-
nách a pak už se  jen čekalo na vy-
hlášení  výsledků.  S  umístěním  byli 
(téměř)  všichni  spokojeni,  rozloučili 
se s ostatními  týmy  i okolím a ode-
brali se na vlak, který je i nás odvezl 
domů. Po vyčerpávající šestihodino-
vé cestě jsme opět spatřili osvětlený 
Kojetín a dušička v nás poskočila ra-
dostí. Ať se máte sebelépe, doma je 
prostě doma. 

Monika Sigmundová, GKJ

Pavlína Brázdilová, tercie GKJ

museli jsme muzeum opustit a vydat 
se zpátky domů.

prchli nakrmit své žaludky a připravit 
se na sobotní debatu.
Sobotní  ráno  nás  zastihlo  všechny 
odpočaté a připravené. Po rychlé sní-
dani stylu, kdo si co uloví, to si taky 
sní, se všechny týmy společně s roz-
hodčími  přesunuly  o  pár  budov  dál 
do budovy gymnázia, kde brzy nato 
započaly debaty. Oficiální  teze zně-
ly: Mezinárodní společenství by mělo 
zasahovat do vnitřního vývoje méně 
rozvinutých zemí a Prvky přímé de-
mokracie jsou škodlivé. Mezi ně, pro 
oživení, byla vložena jedna nepřipra-
vená  debata.  Po  oddebatování  se 
debatéři odebrali na hotel, kde na ně 
čekala  jejich oblíbená vytahaná trič-

Gymnázium Kojetín,
Svatopluka Čecha 683  

    
    srdečně zve na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Termíny konání:

sobota 6. prosince 2008  v době od 9.00 do 12.00 hodin
sobota 17. ledna 2009 v době od 9.00 do 12.00 hodin

  
   Během obou dnů otevřených dveří si můžete:

-  prohlédnout školu,
-  pohovořit s vedením školy, s vyučujícími a studenty,
- vyzkoušet si test obecných studijních předpokladů,

- zhlédnout připravený program.

Přijďte nás navštívit!
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1. Obor 65-52-E/001
Kuchařské práce
- délka přípravy  3 roky,
-  učební  obor  je  určen  pro  hochy 
a dívky,

- způsob ukončení studia závěrečná 
zkouška (výuční list).

2. 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).

3. Obor 31-59-E/001 Šití oděvů
- délka přípravy 3 roky,
-  učební  obor  je  určen  pro  hochy 
i dívky,

- způsob ukončení studia závěrečná 
zkouška (výuční list).

4. 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).

Odborné učiliště Křenovice - Informace o možnostech studia

Ke  studiu  na  odborném učilišti  jsou 
přijímáni  žáci  a  další  uchazeči,  kte-
ří  splnili  povinnou  školní  docházku  
a  kteří  při  přijímacím  řízení  splni-
li  podmínky  pro  přijetí  prokázáním 
vhodných  schopností,  vědomostí, 
zájmů  a  zdravotní  způsobilosti  po-
žadované 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  ur-
čeny pro dívky i chlapce.
Nabídka  vzdělání  v  nabízených 
učebních  oborech  na  naší  škole  je 
určena  především  žákům  se  speci-

Odborné učiliště Křenovice 8
zve všechny uchazeče o studium, jejich rodiče a ostatní zájemce na

DEN OTEVřENýCH DVEřÍ
spojený s VýSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ

čtvrtek 4. prosince 2008 od 8.00 do 18.00 hodin
CO ZÍSKÁTE: Informace o studiu ve školním roce 2009/2010,

přehled o učebních oborech: kuchařské práce, prodavačské práce,
šití oděvů, zahradnické práce.

CO NABÍZÍME: Prohlídku školy, prohlídku dílen, prohlídku internátu,
tombolu, prodej školních výrobků...
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

álními vzdělávacími potřebami a těm 
žákům základních 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 škol-
ní jídelně a finanční odměny za pro-
duktivní práci žáků.
Další informace rádi poskytneme při 
osobní  návštěvě  školy,  na  telefon-
ních číslech 581769045, 581769059 
nebo na www.oukrenovice.cz,
krenovice@kejnet.cz, plesnik@iol.cz

Ve školním roce 2009/2010 budeme otevírat:

Základní a mateřská škola Křenovice
30 let budovy Mateřské   
školy v Křenovicích

Dne  4.  září  2008  oslavila  budova 
Mateřské školy v Křenovicích 30. na-
rozeniny. Provoz byl zahájen v roce 
1978 pro 60 dětí ve dvou odděleních, 
od  roku 1994  je MŠ    kvůli  nízkému 
počtu  dětí  v    Křenovicích  a  okolí  
pouze  jednotřídní,  s  provozem  v  1. 
patře s kapacitou 25 dětí. 
Od 1. ledna 2003 zanikla samostatná 
mateřská škola jako organizace a až 
dosud je součástí  právního subjektu 
Základní škola a Mateřská škola 
Křenovice. Těsná blízkost obou  bu-
dov byla pro  takové spojení  ideální, 
ale přesto počátky společné existen-
ce nebyly bez problémů. Až v pořa-
dí  třetímu vedení  -  ředitelce Veroni-
ce Gambové  -  se podařilo  dokázat, 
že  spojení obou zařízení má smysl 
a často i určité výhody.
V  MŠ  dosud nebylo stanoveno pla-
cení školného. Rodiče dětí ale přispí-
vají na provoz formou brigádnických 
hodin,  prostřednictvím  kterých  se 

seznamují blíže s problematikou MŠ 
 a účastní se akcí, které již tradičně 
MŠ  pořádá.  Na  velmi  blízké  spolu-
práci s rodiči je založen i školní vzdě-
lávací  program  „Hrajeme  si  spolu“. 
Je  v  něm místo  i  pro  zařazení  dětí 
se  smyslovými  i  tělesnými  vadami 
a  pro spolupráci s dětmi ze ZŠ.
Cílem vzdělávací práce v  mateřské 
škole  je  zajistit  kvalitní  standardní 
i nadstandardní péči (výtvarný krou-
žek, hra na zobcovou flétnu, sportov-
ní  i  kulturní  akce,  poznávací  výlety, 
logopedická poradna v budově MŠ, 
besídky pro veřejnost, účast v soutě-
žích, dramatizace pohádek, předpla-
vecká výchova...) pro všechny děti.
Pedagogické, ale i provozní pracov-
nice a asistentky pedagoga pro po-
stižené  děti  se  snaží,  aby  zde  děti 
byly spokojené a odcházely co nejlé-
pe připraveny do základních škol.
Dlouholeté  nevyjasněné  vlastnické 
poměry  způsobily  to,  že  do  budovy 
se neinvestovalo. Mnoho provozních 
prostředků odčerpalo drahé elektric-
ké vytápění budovy a  byly provádě-
ny  jen nejnutnější údržbářské práce 

a budova chátrala. V posledních  le-
tech  byly  v  celé  budově  vyměněny 
radiátory, stará okna nahradila plas-
tová  a  elektrické  topení  vystřídalo 
plynové. Postupně jsou třídy vybavo-
vány moderním nábytkem a učební-
mi pomůckami.
Budova  MŠ  stojí  uprostřed  veliké 
zahrady,  o  jejíž  údržbu  se  starají 
zaměstnanci OÚ,  ale  velkou měrou 
i rodiče dětí. Na jaře bude celé oko-
lí  budovy  vysázeno  mladou  zelení 
a  v plánu je i nové vybavení pro hry 
a činnosti dětí. Zahradu využívají ne-
jen děti z mateřské školy, ale i žáci ze 
základní školy ke hrám po celý rok.

Jana Vránová
učitelka MŠ Křenovice
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Loučení se zahrádkou 
v MŠ Křenovice

Každým  rokem  se  koncem  léta 
v  naší  školce  symbolicky  loučíme 
se  zahrádkou  -  letos  při  „Strašáko-

Základní a mateřská škola Křenovice
vé slavnosti“ - poslední pátek v září. 
Zahrada už byla podzimně zbarvená 
a  vyzdobená  dýňáčky,  ale  přede-
vším strašáky  z  přírodnin,  které  vy-
robili rodiče s dětmi. Sešlo se kolem 
stovky  lidí  -  děti  z  MŠ  a  ZŠ,  jejich 
rodiny a příznivci tradičních školních 

akcí.  Slavnost  navštívili  i  představi-
telé  obce  a  bývalí  zaměstnanci MŠ 
společně s ředitelkou Janou Matouš-
kovou, která v roce 1978 zahajovala  
provoz v nové budově.
Třicáté  narozeniny  naší  MŠ  připo-
mněl  obrovský  papírový  dort.  Spo-
lečně  jsme  školičce  popřáli  hlavně 
hodně  dětí,  pak  jsme  si  zazpívali, 
zatančili a pochutnali  na dobrotách, 
které upekly maminky a babičky.
Podzimní  sluníčko  po  setmění  vy-
střídalo  blikání  dýňových  lampionů 
a oheň táboráku, u kterého si každý 
opekl špekáčky a společně jsme po-
tom při kytaře zpívali až do tmy. Bylo 
nám dobře a  těšili  jsme se na další 
společná setkání.
  Jana Vránová,

učitelka MŠ Křenovice

Mateřská škola Uhřičice

Slavíme výročí

Mateřská škola Uhřičice slaví v tom-
to  školním  roce  40.  výročí  otevření 
nové budovy,  jako přístavby dřívější 
ZŠ. 
Mateřská  škola  byla  v  Uhřičicích 
založena  již  v  roce  1945  byla  však 
umístěna  v  budově  základní  školy 
a teprve v roce 1968 byla dokončena 
a slavnostně otevřena přístavba, kde 
se přemístila mateřská škola. V těch-
to  prostorách  sídlí  dodnes.  Učitelky 
společně s dětmi připravily k tomuto 
výročí výstavu svých výtvarných pra-
cí, pochlubily se i výrobky z keramic-
ké dílny, kterou pravidelně navštěvu-
jí.  Byly  vystaveny  i  kroniky  od  roku 
1945 až po současnost. Návštěvníci 
výstavy , která proběhla ve dnech 17., 
18. a 20. října 2008 v budově Obec-
ního  úřadu  v Uhřičicích,  si  v  těchto 
kronikách  i na přiložených  fotografi-

ích mohli prohlédnout  jak se mateř-
ská škola změnila od jejího otevření. 
Z  původního  vybavení  v  mateřské 
škole  nic  nezůstalo.  V  současnosti 
je  krásně moderně  vybavena  nejen 
budova školy, ale i zahrada. Veškeré 
vybavení  je  přizpůsobeno  požadav-
kům a potřebám dnešních dětí.
K 40. výročí otevření MŠ ve stávají-
cích prostorách  ředitelství mateřské 
školy pořádalo „Den otevřených dve-

ří“, kde si návštěvníci mohli prohléd-
nout všechny prostory mateřské ško-
ly a porovnat  jak se školka změnila 
od doby, kdy ji sami navštěvovali.
Nezbývá než přát všem dětem a pra-
covníkům školy hodně krásných pro-
žitků v Mateřské škole Uhřičice.

Jarmila Droběnová,
ředitelka MŠ
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín

Vypouštění balónků 
s přáním Ježíškovi
- pokus o rekord
V úterý 9. prosince 2008

se uskuteční vypouštění balónků 
s přáním Ježíškovi.

Tato akce je součástí soutěže
České Vánoce s Ježíškem
a zároveň pokus o rekord

ve vypouštění balónků v celé ČR.  

Chcete-li se rekordního pokusu
zúčastnit, pak:

1.) přijďte ke kašně na Masarykovo 
náměstí v Kojetíně

2.) v době od 15.00 do 15.30 hodin
dostanete zdarma nafouknutý

balónek s přáníčkem 
3.) na signál z rádia budou přesně 
v 15.40 hodin balónky s přáním
Ježíškovi společně vypuštěny

Namaluj a vytvoř přání 
Ježíškovi...

Součástí pokusu o rekord bude
i slosování vlastních přání

Ježíškovi, které si děti vyrobí doma 
a přinesou ho s sebou na akci.

Přáníčka před vypuštěním balónků 
vhodí do „Ježíškovy schránky“.

Nezapomeňte na přání uvést
jméno, příjmení a věk dítěte.
Po vypuštění bude 10 přání

vylosováno a odměněno cenami
od Ježíška.

Přijďte všichni podpořit
Českého Ježíška

a přáníčka všech dětí. 

Těšíme se na vás.

Mimozemský
lampionový průvod
V pátek  14.  listopadu  2008  pořádal 
MěDDM Kojetín  „Mimozemský  lam-
pionový průvod“. 
Letošním  hlavním  tématem  byli  mi-
mozemšťané a „ufonci“, kteří hledali 
svou ztracenou kosmickou loď. Ces-
tou k ní na děti čekalo pět stanovišť, 
u  kterých  si  splnily  úkoly,  které  jim 
měly  pomoci  kosmickou  loď  najít, 
např. stavění vysílače, hledání ztra-
cených součástek a další.
Na  konci  trasy,  který  se  uskuteč-
nil  ve dvoře Hotelu Pivovar,  na děti 
čekala  jejich  ztracená kosmická  loď 
a samozřejmě i diskotéka a spousta 
soutěží.
Letošní ročník měl rekordní návštěv-
nost cca 350 lidí.

Aqua centrum Vyškov
Výlet  do Aqua  centra  jsme  pořádali 
v době podzimních prázdnin 27.  říj-
na 2008. Zúčastnilo se 11 dětí, které 
nadšeně využily tobogánů a výřivek, 
venkovního bazénu a mnohých dal-
ších nabízených atrakcí.

Baby klub při MěDDM
Kojetín ve Stříbrnicích
Každé  liché  úterý  od  16.00  hodin 
se  scházejí  nejmenší  děti  se  svými 
rodiči v Kulturním domě ve Stříbrni-
cích  (vstup  zadním  vchodem).  Zve-
me všechny další zájemce, nejen ze 
Stříbrnic, do našeho Baby klubu.

 Anna Matějčková
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Strašidýlkové odpoledne
Strašidelné  zvuky  byly  ve  Stříbrni-
cích slyšet 30. října 2008, když jsme 
s kroužkem Šikulka při MěDDM Ko-
jetín měli strašidýlkové odpoledne.
A  protože  už  v  17  hodin  byla  tma, 
tak  jsme  si  s  sebou  vzali  světýlka, 
lampiony nebo lucerny a mohli jsme 

vyrazit  na  strašidelnou cestu Stříbr-
nicemi.  Všichni  -  duchové,  bubáci, 
čarodějnice,  vodníci  a  piráti  -  splnili 
úkoly, které má znát každé správné 
strašidlo,  a  byli  odměněni  strašidýl-
kovou pochoutkou.
Akce se nám povedla a máme z ní 
veselé zážitky.

Lucie Matějčková

úterý 3. prosince 2008 
MIKULÁŠSKÁ
PUNČOCHA

(Sál Hotelu Pivovar od 16.30 hodin)
- Ochutnávka cukroví

- Hry, soutěže a tanečky pro děti
- Punčocha sladkých dobrot

pro každého
- Výroba vánočních ozdob

- Setkání s Mikulášem, anděly a čerty

Akce na měsíc prosinec 

úterý 9. prosince 2008
VYPOUŠTĚNÍ BALóNKŮ

S PřÁNÍM JEŽÍŠKOVI
POKUS O REKORD
(Masarykovo náměstí

od 15.00 hodin)

sobota 13. prosince 2008
VÁNOČNÍ JARMARK

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Návštěva Valašské dědiny

s doprovodným zvykoslovným
programem, živý betlém, řemeslné 
dílny, výlet pro děti, rodiče s dětmi

VÁNOČNÍ TURNAJ
VE FLORBALU 

Plesová sezóna v roce 2009
MYSLIVECKý PLES

sobota 17. ledna 2009 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 23. ledna 2009 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

HASIČSKý VEČÍREK
K 135. VýROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
sobota 31. ledna 2009 - 20 hodin

Dům sv. Josefa Kojetín 

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 6. února 2009 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

TRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁL
sobota 14. února 2009 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

DRAČÍ PLES
sobota 21. února 2009 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

COUNTRY BÁL
sobota 28. února 2009 - 20 hodin
s pravými kovbojskými specialitami

Sokolovna Kojetín

DĚTSKý KARNEVAL
na téma:

HRAJEME SI S POHÁDKOU
sobota 14. března 2009  - 14 hodin

Sokolovna Kojetín
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Kam za kulturou v prosinci 2008

Tradiční 
VÁNOČNÍ KONCERT

ZUŠ KOJETÍN
čtvrtek 11. prosince 2008 - 18 hod.

Účinkují: učitelé ZUŠ Kojetín a jejich hosté
LALABIUM CONSORT - kvarteto

zobcových fléten, Lubor Horák - klavír,
Květa Fridrichová - xylofon, Petr Vařák - kytara

Sokolovna Kojetín
vstup: dobrovolný příspěvek

Mikulášská pohádka pro děti  
s nadílkou 

ČERT A KÁČA
neděle 7. prosince 2008 - 14.30 hod.
Účinkuje: Divadlo Duha Polná
Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč
Všem dětem, které přijdou do divadla

nadělí mikulášskou nadílku
Mikuláš, Anděl, ale i Čert!

Zastupitelé města Kojetín vás srdečně zvou na
SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ 

K 775. VýROČÍ MĚSTA KOJETÍN
úterý 2. prosince 2008 - 17 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: volný

Zahájení - studenti Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
První zmínka o Kojetíně

Prezentace připravované knihy „Kojetín v proměnách času“
Jmenování čestných občanů a udělení plaket města Kojetín

Závěr - klavírní koncert dua - Lubor Horák (klavír) a Jaroslav Studenka (housle)

Oslavte s námi kulaté narozeniny 
SLAVÍME 80. NAROZENINY

KOJETÍNSKÉ SOKOLOVNY 1928 - 2008
Program: taneční vystoupení Národopisného souboru Hanácká 

beseda, minikoncert pěveckého sboru Cantas, taneční vystoupení 
country skupiny Lucky While, premiéra divadelního souboru
Hanácká scéna - DLOUHý, ŠIROKý A KRÁTKOZRAKý,

výstava tvůrčí skupiny Signál 64 a fotografií Sokolovny 1928 - 2008
pátek 12. prosince 2008 - 18 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: dobrovolný příspěvek

Vánoční pořad
pro děti MŠ a žáky ZŠ

KAMARÁDI V BETLÉMĚ
úterý 16. prosince 2008

8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Na závěr kurzu tanečních
studentů i dospělých

ZÁVĚREČNÁ KOLONA
sobota 13. prosince 2008

18 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč
Hraje živá hudba Kornet Lipník

Stálé expozice muzea

NOVÉ PřÍRŮSTKY
V DEPOZITÁřI

a ŽIDOVSKý KOUTEK

Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Výstava obrazů
k životnímu jubileu

člena tvůrčí skupiny Signál 64

PETRA LEINERTA 
Vernisáž výstavy

5. prosince 2008 - 17 hodin
Výstava otevřena do 9. ledna 2009
Galerie Vzdělávacího a informačního
centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Pekelný vánoční klubový večer
CHRISTMASSIVE NIGHT

Vystoupí: Luis, Dave Martin, Proky, Bek, Kohout, Torin, Lenzy,
Funsmaker, Luxus, Ufi DaMan, Special guest...

středa 24. prosince 2008 - 18 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín, vstup: volný

Pekelný štěpánský klubový večer

OPIČÍ GULÁŠ

Vystoupí:
RAGE AGAINST THE MACHINE

revival Prostějov
VESELÁ ZHOUBA

rock alternative Kojetín
IQ OPICE - crossover Kojetín

PEŤA MALý
kojetínská folková legenda se opět vrací 

na místo činu
ZVýřE A JEHO PEKELNÍ PSI

S. B. N. S. - punk Kojetín
SKINNED ALIVE - hardcore Kojetín

ZEMĚ ŽLUČ
punk Brno - zatím nepotvrzeno

DJ´s TORIN, FUNSMAKER A SID W
pátek 26. prosince 2008

18 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
vyhlašují

17. ROČNÍK PřEHLÍDKY AMATÉRSKýCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2009

který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín
ve dnech 17. - 22. března 2009

a je postupovou přehlídkou s výběrem na
XVIII. ročník Celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního 

divadla 2009 III. Divadelní Děčín (14. - 17. a 21. - 24. května 2009)

Propozice přehlídky na www.kojetin.cz/meks
Závazný termín pro zaslání přihlášek do soutěžní části je do

31. LEDNA 2009
na adresu:

Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46, mobil: 774 001 405, e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VAŠÍM SOUBOREM 
U NÁS V DIVADELNÍM KOJETÍNĚ!
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Z listopadových akcí MěKS Kojetín
7. listopadu 2008
uspořádalo Město Kojetín a Městské 
kulturní  středisko  Kojetín  ve  spolu-
práci  s  Římskokatolickou  farností 
Kojetín koncert v rámci oslav 775 let 
města  Kojetín  s  názvem  Hudba v 
kojetínském chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie v 19. století. Všechny 
přítomné přivítal páter Pavel Ryšavý 
a  za  Město  Kojetín  koncert  uvedl 
místostarosta  Jiří  Šírek.  V  progra-
mu vystoupil Komorní pěvecký sbor 
„Vivo et canto“ se sbormistrem Luď-
kem  Klimešem,  Komorní  orchestr 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského v 
Kroměříži  s  dirigentem  Miloslavem 
Bubeníčkem  a  varhaníkem  Ladisla-
vem Němcem. Průvodního slova se 
ujala a zároveň na varhany zahrála 
Ingrid  Silná.  Město  Kojetín  tak  dů-
stojně  oslavilo  své  výročí  se  svými 
občany,  kteří  zcela  zaplnili  místní 
kostel. 

12. listopadu 2008
účastníci kurzu  tanečních nejen pro 
studenty  místního  gymnázia  popr-
vé  předvedli  na  své  prodloužené 
svým  rodičům a  kamarádům  taneč-
ní umění, které se naučili za osm lek-
cí  středečního  předvečerního  kurzu. 
Taneční  v  Kojetíně  vyučuje  mistr  Pa-
vel  Nečesaný  z  Přerova,  s  kterým  už 
v našem městě protančilo své boty na 
několik stovek studentů. V letošním roce 
se podařilo otevřít i večerní kurz taneč-
ních pro dospělé, který se setkal s dob-
rou recenzí a vysokou návštěvností.

15. listopadu 2008
sobotní dopoledne plné pohybu bylo 
věnováno  všem  ženám  a  dívkám, 
které se od 9 hodin zúčastnily v koje-
tínské sokolovně již podruhé v tomto 
roce akce s názvem Cvičme v ryt-
me. Čekaly na ně čtyři hodiny pocti-
vého cvičení  -  dance aerobik  s Da-
nou Sůkalovou, břišní tance s Alenou 
Pacovskou, tae bo s Marií Polákovou 
a  balance  s  Danou  Sůkalovou.  Na 
baru se podávaly doplňkové sportov-
ní nápoje a každá účastnice dostala 
kosmetický dárek. V sobotu jsme se 
všichni v sokolovně zapotili a  řádně 
protáhli svá těla.

16. listopadu 2008
dorazila  i  do  Kojetína  nejslavnější 
česká  pohádka  o  chudé  dívce,  kte-
rá  ke  štěstí  a  lásce  přišla  pomocí 
tří  kouzelných  oříšků  a  střevíčku... 
Kdo  by  neznal  nejkrásnější  českou 
pohádku  o  Popelce,  kterou  nám 
v  neděli  v  rámci  cyklu  víkendových 
pohádek  pro  děti  zahráli  členové 
Divadla Mladé scény z Ústí nad La-
bem. Popelka je samozřejmě lákavý 
titul, který prošel rukama mnoha re-
žisérů. Každý se mu snažil ušít vždy 
nové šatičky, jež by pohádce přidaly 
svěžesti, kouzla a  tajuplnosti. Kristi-
na Herzinová obohatila milostný tón 
pohádky  Boženy  Němcové  a  drsný 
tón bratří Grimmů o komické výstupy 
dvou stárnoucích sester, které usilují 
o ruku prince. Děj umocnila scénická 

hudba a písničky Jana Beneše. Vý-
pravná  scéna  a  nádherné  kostýmy 
očarovaly  vyprodaný  kojetínský  sál. 
Děti  i dospělí diváci se nechali uná-
šet  iluzí  a  kouzlem,  které  jim může 
dát jedině divadlo.

22. listopadu 2008
jsme se již pojedenácté sešli na po-
řádném  haluzáckém nátřesku, na 
kterém  nám  zahrály  známé  kapely 
- Dark Gamballe z Vyškova, Sakum-
prásk z Karviné, LaMancha ze Slav-
kova u Brna, Veselá zhouba z Koje-
tína  -  Prostějova  a  Vyluhovaný  čaj 
z  Přerova.  Slibovené  vyhlášení  ví-
těze soutěže o největšího Haluzáka 
uplynulých  Haluz  festů  neproběhlo, 
protože  jsme usoudili,  že si  titul za-
slouží  všichni  naši  věrní  haluzáčtí 
fans. Dík všem, kteří přišli.

24. listopadu 2008
prezentovala agentura Pohodáři ze-
měpisnou přednášku s názvem Fin-
skem se psím spřežením  žákům 
základních škol a studentům gymná-
zia.
Dokument vznikl v březnu 2006 v drs-
ných podmínkách polární zimy, když 
jeho  autor  Martin  Dufek  společně 
s  jedním  českým  a  jedním  sloven-
ským  musherem  absolvoval  téměř 
500  kilometrů  dlouhý  trail  se  psími 
spřeženími. Severské putování zača-
lo ve městě Ivalo u jezera Inari, kte-
ré má délku kolem sedmdesáti kilo-
metrů. 22 psů zapřažených ve třech 
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Z listopadových akcí MěKS Kojetín

Zájezdy pořádané ve spolupráci s CK Marion tour Kroměříž:

Městská knihovna informuje

5. prosince 2008
Mikulášský podvečer

v Rožnově pod Radhoštěm
Cena: 210/180 Kč

6. prosince 2008
Termální lázně Mosonmagyarovár

Cena: 570 Kč

6., 13. a 20. prosince 2008
Vánoční Vídeň
Cena: 530 Kč

6. prosince 2008
Vincent van Gogh - výstava Vídeň

Cena: 510 Kč

6. prosince 2008
Vánoční Bratislava

Cena: 490 Kč

13. a 20. prosince 2008
Zlato Inků

Cena: 580 Kč

13. prosince 2008
Vánoční jarmark

a Vánoce v Děčíně
Cena: 210/180 Kč

13. prosince 2008
Aquapalác Praha
Cena: 580 Kč

13.a 20. prosince 2008
Muzikál Kleopatra (Praha)

Cena: 1100 Kč

13. prosince 2008
Muzikál Touha (Praha)

Cena: 1100 Kč

13. a 20. prosince 2008
Vánoční Praha
Cena: 580 Kč

30. prosince 2008
Moravské betlémy

Cena: 490 Kč

„Malování pro děti“
Městská  knihovna  uspořádala  se-
tkání  dětí  předškolního  oddělení 
MŠ, žáků prvních tříd ZŠ v Kojetíně 
a  žáků ZŠ v Křenovicích se známým 
ilustrátorem,  grafikem  a  výtvarní-
kem Adolfem Dudkem. Obě  akce 
proběhly  jako senzační hodina plná 
smíchu, legrace a nápadů.
Děti se seznámily se skutečným ilu-
strátorem, dozvěděly se, jak vznikají 
ilustrace  pro  novou  dětskou  knihu. 
Předškoláci si zopakovali barvy, čís-
la, pohádkové postavičky, zvířátka.
Ti starší si zase vyzkoušeli, jak lehce 
se dá malovat, když se ví, jak na to.
Na  závěr  Adolf  Dudek  všem  dě-
tem, které chtěly  (a že chtěly  téměř 
všechny…)  nakreslil  jako  autogram 
dudka přímo na čelo (úctyhodný vý-
kon, když si uvědomíme, že těch dětí 
na obou akcích bylo dohromady nej-
míň 120!)

„Ortel samoty“
Tradičně  se  pro  studenty  gymnázia 
uskutečnily  besedy  „Ortel  samoty“, 
ve kterých autorka stejnojmenné kni-
hy Zdenka Tomášková vzpomíná na 
našeho  významného  básníka  Petra 
Bezruče.

Akce na měsíc prosinec:
Dokončení lekcí informační výchovy

pro II. stupeň základních škol

Besedy pro mateřskou školu
„CHUMELÍ SE, CHUMELÍ“

Soutěž pro šikovné ruce
„NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBA“

Předvánoční besedy pro školní družiny 
„UŽ JSOU TADY VÁNOCE“

spřeženích  dovezlo  cestovatele  až 
do  Nuorgamu,  nejseverněji  polože-
ného města Evropské Unie. Cestou 
museli vydržet třicetistupňové mrazy 
a byli nuceni přespávat ve srubech, 
jurtách i bivakovat přímo se psy pod 

širým  nebem.  Protože  se  natáčelo 
a  fotilo  i  v  oblastech  nacházejících  
se  pět  set  kilometrů  nad  polárním 
kruhem, šlo určitě o nevšední podí-
vanou.  Přednáška  s  digitálními  fo-
tografiemi  a  videem  byla  doplněna 

o živý komentář a laponskou lidovou 
i finskou populární hudbu.

Více o MěKS Kojetín na
www.kojetin.cz/meks

- svah -

- div -
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Církev Československá husitská

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
Program setkání v prosinci 2008 (v čase Adventu a svátků vánočních)

„Přichází váš spravedlivý král a přináší vám vysvobození.“ Zachariáš 9,9
   

1., 8. a 15. 12. 2008 (pondělí) 
Duchovní výchova

od 13.30 hodin na ZŠ nám. Míru (5.B)

2. 12. 2008 (úterý) 
Adventní pobožnost

od 15.00 hodin v DS Tovačov (kaple)

3., 10. a 17. 12. 2008 (středa)
Duchovní výchova

od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ulice (8. třída)

3., 10. a 17. 12. 2008 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé 

od 18.00 hodin v Husově sboru

4., 11. a 18. 12. 2008 (čtvrtek) 
Biblická hodina 

od 16.00 hodin na faře

7. 12. 2008 (neděle) 
2. adventní bohoslužby 

od 8.15 ve Skalce (sál Obecního domu)

7. 12. 2008 (neděle)
2. adventní  bohoslužby  

od 10.00 hodin v Husově sboru

14. 12. 2008 (neděle)
3. adventní  bohoslužby  

od 10.00 hodin v Husově sboru

21. 12. 2008 (neděle) 
4. adventní bohoslužby v Polkovicích

 od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

21. 12. 2008 (neděle)
4. adventní  bohoslužby  

od 10.00 hodin v Husově sboru

22. 12. 2008 (pondělí)
Duchovní výchova (Vánoční besídka s nadílkou) 

od 13.30 hodin na faře

22. 12. 2008 (pondělí)
Adventní večerní meditace 

od 18.00 hodin v Husově sboru

24. 12. 2008 (středa)
Půlnoční bohoslužby 

od 22.00 hodin v Husově sboru

25. 12. 2008 (čtvrtek) 
Boží hod vánoční - Slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

26. 12. 2008 (pátek)
Štěpánské bohoslužby  

od 10.00 hodin v Husově sboru

28. 12. 2008 (neděle)
 Bohoslužby 

od 10.00 hodin v Husově sboru

4. 1. 2009 (neděle) 
Nový rok - Bohoslužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

4. 1. 2009 (neděle) 
Nový rok - Bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Lukáš 21,28
Na naše setkávání jsou všichni srdečně zváni. Přijďte, těšíme se na vás.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete 

na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/
  „Všem srdečně přejeme radostné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok.“

„Milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista, buď vždy s vámi.“
Ke svátečnímu zamyšlení připojujeme několik citátů:
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Přednáška o Indii
Ve  čtvrtek  6.  listopadu  2008  se  
v bezbariérovém sále Pivovarského 
hotelu  uskutečnila  akce  s  názvem 
,,Přednáška o Indii“,  kterou si  pro 
obyvatele  DPS  a  členy  Klubu  dů-
chodců připravili žáci Gymnázia Ko-
jetín.  Žáci gymnázia si pro návštěv-
níky  připravili  prezentace  o  historii, 

kultuře a zvycích Indie. Součástí bylo 
i promítání obrázků a fotek. Příjem-
ným zpestřením akce bylo vystoupe-
ní  tanečnic z Městského domu dětí  
a mládeže, které zatancovaly orien-
tální  tance. Pro každého návštěvní-
ka bylo přichystáno malé občerstve-
ní. Akce měla velký ohlas u všech 45 
posluchačů. 

Blanka Šnédarová

Charita Kojetín

Zpráva o využití peněz 
z Tříkrálové sbírky 2008

Při  Tříkrálové  sbírce,  která  probí-
hala 5.  ledna 2008  bylo v Kojetíně  
a okolních vesnicích vybráno  93.043 
Kč. Částku, která se nám vrátila zpět, 
tj. 53.964,94 Kč a my jsme s ní mohli 
disponovat,  jsme rozdělili následují-
cím způsobem:
-  Na  zakoupení  kompenzačních  
a  rehabilitačních  pomůcek  pro  roz-
šíření  půjčovny  jsme  použili  částku 
41.964,94 Kč.

- Na přímou pomoc potřebným bylo 
věnováno 12.000 Kč.
Touto  cestou  bych  chtěla  ještě  jed-
nou  poděkovat  nejen  jménem  naší 
charity, ale určitě především jménem 
těch, kterým jsme těmito penězi po-
mohli,  za  to,  že  jste  na  naši  výzvu 
uslyšeli a přispěli tak na dobrou věc. 
Současně Vás všechny prosím o po-
moc  při  organizování    sbírky  2009. 
Budeme velmi rádi, když budete mít 
chuť a čas strávit s námi sobotní do-
poledne dne 10. ledna 2009 a vyrazit 
tak s našimi koledníky do ulic. Každá 
Vaše pomoc je vítána a dobrých lidí 

není nikdy dost. 
Pokud byste na naši výzvu chtěli re-
agovat, ozvěte se nám nebo za námi 
rovnou přijďte, budete vítáni. 
Jménem Charity Kojetín a všech je-
jich  zaměstnanců  bych  vám  chtěla 
popřát  krásné  a  požehnané  svátky 
vánoční  prožité  v  kruhu  svých  nej-
bližších a úspěšný rok 2009. 

Kontakt: Charita Kojetín,
Kroměřížská 198, Kojetín
telefon 581 761 828

Helena Gračková,
ředitelka Charity Kojetín

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám!“

Tříkrálová sbírka 2009

V Kojetíně a okolních vesnicích vyjdou králové do ulic
 a zazvoní u vašich  dveří

v sobotu 10. ledna 2009

Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou 
a zapečetěnou pokladničkou.

Otevřete prosím svá srdce a přispějte tak těm, 
kteří se bez vaší pomoci neobejdou.
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TJ Sokol Kojetín si připomněla 120 let od svého vzniku
V pátek 31. října 2008 jsme si připo-
mněli 120 let od vzniku TJ Sokol Ko-
jetín.  Dopoledne  položila  delegace 
složená ze zástupců TJ, Města Koje-
tín a občanů města kytice k pamětní 
desce obětem Sokola ve 2. světové 
válce,  k  pomníku  T.  G.  Masaryka 
a k symbolickému hrobu na místním 
hřbitově.  Odpoledne  byla  po  slav-
nostním  zasedání  v  sále  Vzděláva-
cího a informačního centra otevřena 
výstava  mapující  historii  a  součas-
nost  Sokola.  Vzhledem  k  tomu,  že 
součástí Sokola  byly  v  historii  dnes 
již  samostatné  sporty  (fotbal,  kano-
istika),  případně  sporty,  které  dnes 
v  Kojetíně  nejsou  hrány  organizo-
vaně  (hokej,  basketbal),  je  výstava 

vlastně  unikátním  historickým  prů-
řezem sportu v Kojetíně. Určitě stálo 
za to ji navštívit a ocenit nejen ty, kte-
ří přispěli řadou cenných dokumentů 
a předmětů, ale hlavně tvůrkyni celé 
expozice, Marii Němečkovou, která ji 
koncipovala velmi zdařile.
Navečer potom v sále sokolovny pro-
běhla  slavnostní  valná  hromada  TJ 
Sokol,  na  které  přednesl  František 
Řezáč projev o historii i současnosti 
kojetínského  Sokola  a  bylo  oceně-
no  76  osobností,  které  významným 
způsobem  pozitivně  ovlivnily  tvář 
TJ Sokol Kojetín. Na akci  vystoupili 
s kulturním programem žáci a učitelé 
Gymnázia Kojetín a ZUŠ Kojetín.
Významným  počinem  je  i  vydání 

almanachu  „Sokol  Kojetín  1888  - 
2008“, který byl právě při této příleži-
tosti představen. Je v něm podrobně 
popsána historie celé jednoty i údaje 
z jednotlivých sportů. Almanach mů-
žete zakoupit na informacích Vzdělá-
vacího a informačního centra, Masa-
rykovo nám. 8, Kojetín.
Z průběhu oslav bylo zřejmé, že So-
kol, jako největší sportovní organiza-
ce v Kojetíně, je na dobré cestě díky 
nadšeným  organizátorům  i  aktivní 
členské základně. 
Takže,  do  dalších  desetiletí  hodně 
úspěchů a tužte se, sokolíci!

Jiří Šírek
Foto: Zdeněk Sýkora

Medaile ČSTV:
Lubomír Juřen (in memoriam)  SPV
Zdeněk Mrázek  Stolní tenis
Ladislav Pospíšil  SPV

Čestné uznání ČSTV
Alena Berglová  SPV
Jiří Šírek  Tenis

Čestný odznak ČSTV
Ivan Ernst  Volejbal
Alois Hromada  Nohejbal
Miroslava Kopřivová (in memoriam)  SPV
Jarmila Juřenová  SPV
František Řezáč  SPV

Čestné uznání TJ Sokol Kojetín
Jan Šenk (in memoriam)  Osobnost
Otomar Schick (in memoriam)  Osobnost
Jindřich Riegl (in memoriam)  Osobnost
Město Kojetín  Osobnost
Miroslav Kapoun  Osobnost
Pavel Hönig  Osobnost
Libuše Bosáková  SPV
Marie Gregorová  SPV
Marie Prokešová  SPV
Ivana Stavinohová  SPV
Ludmila Trávničková (in memoriam)  SPV
Jana Večerková  SPV
Bohumil Řezníček  SPV
Karel Petřek  SPV
Jiří Juřen  SPV
Dagmar Juřenová  SPV
Josef Kotouč  SPV
Olga Bobišová  SPV
Antonín Kufa  SPV
Marie Horňáková  SPV
Alena Polišenská  SPV
Zdeněk Válek (in memoriam)  SPV
Jan Matoušek  SPV
Stanislav Šobáň (in memoriam)  Volejbal
Jan Matoušek  Volejbal

Stanislav Dufek  Volejbal
Antonín Dufek  Volejbal
František Michálek  Volejbal
Antonín Pěnčík (in memoriam)  Volejbal
Alena Pátková  Volejbal 
Leopold Ptáček  Volejbal
Miroslav Raška  Volejbal
Jaroslav Třasák (in memoriam) Basketbal
Jaroslav Jež  Basketbal
Jiří Jež  Basketbal
Vanda Kalovská (in memoriam)  Tenis
Rudolf Kalovský (in memoriam)  Tenis
Miroslav Nezhyba  Tenis
Vladimír Novotný (in memoriam)  Tenis
Božena Novotná  Tenis
Vilém Mikulík (in memoriam)  Tenis
Alois Šírek  Tenis
Zdeněk Němec  Tenis
Zdenek Dravecký  Tenis
Zdeněk Skřička  Tenis
Otto Jelínek (in memoriam)  Stolní tenis
Jiří Peštuka (in memoriam)  Stolní tenis
Jaromír Huťka  Stolní tenis
Bedřich Kurfürst  Stolní tenis
Krista Bednářová -Škobrtalová Stolní tenis
Dana Vodičková - Jordánová  Stolní tenis
Emílie Petrželová - Palacká  Stolní tenis
Miroslav Prokeš (in memoriam) Kanoistika
Karel Fojtách (in memoriam)  Kanoistika
Miroslav Polišenský  Kanoistika
Zdeněk Nezhyba  Kanoistika
Vojtěch Formánek (in memoriam) Kopaná
Antonín Kuchař (in memoriam)  Kopaná
Bedřich Vyskočil  Kopaná
Vítězslav Hovorka (in memoriam) Kopaná
Antonín Hubík (in memoriam)  Kopaná
Břetislav Lužný (in memoriam)  Hokej
Světoslav Kopřiva  Hokej
Miroslav Řehák  Hokej
Jaroslav Zapletal  Hokej
Rudolf Zapletal (in memoriam)  Hokej

Přehled oceněných: 

Pro všechny Za zásluhy o rozvoj TJ Sokol Kojetín a kojetíského sportu
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Ze sportu
Utajení mistři světa
Závody dračích  lodí  zažívají  v Čes-
ké  republice  již několik  let nebývalý 
boom.  I  do  Kojetína  dorazil  s men-
ším zpožděním tento původně čínský 
sport. Dříve úspěšní kanoisté se pře-
měnili na dragony a ve dvacetičlenné 
posádce,  spolu s bubeníkem a kor-
midelníkem, brázdí vodní plochy.
Nyní se Město Kojetín pyšní úspěchy 
svých  dragonů.  Dokonce  i  na  slav-
nostech města, jako jsou Kojetínské 
hody,  starosta  blahopřál  nastoupe-
ným dragonkám k titulu Mistr ČR.
Přesto však daleko větší úspěch ko-
jetínských  občanů  zůstal  prozatím 
utajen. Kamil Hrudík, Dušan Ševčík, 
Petr  Opluštil  a  Martin  Berčík  tvoří 
spolu s dalšími, převážně přerovský-
mi kanoisty, posádku dvojnásobných 
mistrů  světa.  Jméno  Moravan  Dra-
gons je dnes už pojmem ve sportov-
ním světě.

Moravští Draci, jak zní v překladu je-
jich název, v loňském roce získali na 
Mistrovství  Evropy  v  Petrohradě  tři 
bronzové medaile. Aby udělali  další 
krok ke sportovnímu mistrovství, sta-
novili si za cíl dosáhnutí titulu mistrů 
světa.
Po nesmírně  těžké přípravě se dra-
goni  postavili  na  start  tří  závodů 
v  dalekém  Penangu  v  Malaisii.  Mi-
strovství  světa  klubových  družstev 
se  jelo  za  účasti  85ti  lodí.  Ani  čty-
řicetihodinová  cesta  a  nedostatek 
odpočinku  nezabránil,  aby  hned  při 
prvním startu posádka získala  zlaté 
medaile  a  trati  2000 m. Druhý  start 
na  200 m  již  zastihl  dragony  v  pat-
řičné euforii. Nejkratší trať byla vždy 
doménou  Moravanů,  a  tak  ziskem 
druhého titulu Mistr světa se potvrdi-
la  jejich  suverenita. Poslední  závod 
šampionátu  na  trati  500  m  již  byli 
závodníci  pronásledováni  střevními 

potížemi  a  následným  nedostatkem 
sil. To se projevilo v závěru závodu, 
kdy o pouhých 40 cm skončili na stří-
brném stupínku. 
Malajské  sdělovací  prostředky  na-
zvaly  Moravan  Dragons  suverény 
MS.
Skromnost  zdobí  většinu  posádek 
dragonů,  a  tak  snad  tento  článek 
bude dvojnásobným mistrům Kamilu 
Hrudíkovi,  Dušanu Ševčíkovi,  Petru 
Opluštilovi a Martinu Berčíkovi stačit 
jako poděkování za úspěšnou repre-
zentaci Města Kojetín.

Miloslav Oulehla

Mistr světa 
v kanoistickém 
maratónu z Kojetína

Zdeněk  Ševčík,  kanoista  -  veterán 
za  SK Morava  Kojetín,  opět  zazářil 
v nejdůležitějších závodech sezóny.
V loňském roce, po získání titulu mi-
stra Evropy  v  kanoistickém marató-
nu, nesložil ruce v klín, ale ještě více 
vystupňoval  svoji  přípravu.  Jako  cíl 
pro  rok  2008  si  stanovil  zvítězit  na 
Mistrovství světa v maratónu.
Kvalitní  zimní  příprava  se  skládala 
z posilování,  běhu na  lyžích, plavá-
ní a v běhu terénem. Díky příznivým 
klimatickým  podmínkám  téměř  ne-
musel  přerušit  trénink  na  vodě  ani 
v  zimních  měsících.  Pro  doplnění 
přípravy  ještě  trénoval  a  závodil  na 
dračích lodích.
Mistrovství světa v kanoistickém ma-
ratónu se uskutečnilo v Týně nad Vl-
tavou ve dnech 17.  - 21. září 2008. 
Centrum naší maratónské kanoistiky 
hostilo nejlepší kanoisty z celého svě-
ta v perfektně připraveném prostředí, 
ale  v  doslova  zimních  podmínkách, 
při pouhých 7o Celsia.
V nejobtížnější  disciplíně  singlkanoí 
se na  startu  sešlo 36 borců,  rozdě-
lených  do  dvou  samostatných  jízd. 
V pěti kolech závodu čekalo na ma-

ratónce ujet celkem 21,5 km a  také 
uběhnout pět třistametrových přebě-
hů s lodí v ruce anebo na zádech.
Zdeněk Ševčík si hned po startu zá-
vodu vybral svůj díl smůly. Po kolizi 
s jedním ze soupeřů se propadl až na 
samý konec startovního pole. Překo-
nat vlny od ostatních kanoistů a ztrá-
tu  stovky metrů na  lodi  úzké pouze 
35  cm byl  velký  problém. Postupně 
se však dokázal probít až na samot-
né čelo závodu. Posledního soupeře 
předjel až v nájezdu do závěrečného 
pátého  kola.  Do  cíle  závodu  si  pro 
titul Mistr světa přijel v čase 2.09 ho-
diny,  s dvousetmetrovým náskokem 
před dalším reprezentantem ČR Ka-
dlecem a maďarským kanoistou Az-
sodym (loňský mistr světa).
Bylo s podivem, že se na této vrchol-

né  světové  události  nevážily  lodě. 
Někteří  soupeři  Ševčíka  tak  mohli 
startovat  na  lodích  až  o  šest  kilo-
gramů lehčích. Ani váhový handicap 
však nezabránil vítězství kojetínské-
ho závodníka.
O týden později, 27. - 28. září 2008, 
se uskutečnilo v Pardubicích Mistrov-
ství  ČR  v  kanoistickém  maratónu. 
Pro veterány byla stanovena trať 21 
km  se  dvěma  přeběhy.  Po  vydaře-
ném startu, Zdeněk Ševčík pádloval 
na  třetím  místě  celého  startovního 
pole, ale ve své věkové kategorii  jel 
první. Protože uvedené pořadí až do 
cíle nedokázal nikdo ze soupeřících 
kanoistů změnit, stal se Zdeněk Šev-
čík také Mistrem ČR.

Miloslav Oulehla

MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a. s.
Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín

nabízí k odběru výrobek:

ŠKVÁRA ze spalování hnědého uhlí
Výrobek je vhodný pro konstrukční vrstvy vozovek,

pro terénní násypy a zásypy, pro zimní údržbu komunikací. 
Škvára je dokladována certifikátem vydaným TZÚS Praha s. p.

Informace:
tel.: 581 753 207, e-mail: energo@lihovar.com

tel.: 581 753 204, e-mail: ems@lihovar.com

inzerce
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Ze sportu
Stolní tenis TJ Sokol Kojetín 
za polovinou podzimní soutěže
Koncem září se opět rozjely soutěže stolního tenisu a náš 
oddíl má opět  jedno družstvo v krajské soutěži, dvě druž-
stva v regionálním přeboru I. třídy a „D“ družstvo ve III. třídě. 
Přestože v loňském roce naše „B“ družstvo vyhrálo přebor 
a mělo nárok postoupit do krajské soutěže, postoupili jsme 
tuto možnost družstvu SK Přerov, které by ze soutěže se-
stoupilo. Důvodem  je  fakt, že nemáme dostatek kvalitních 
hráčů pro dvě mužstva hrajících krajskou soutěž. V loňském 
roce také „C“ družstvo vyhrálo II. třídu a postoupilo do třídy 
I., ale z tohoto „C“ družstva zůstali pouze 2 hráči oproti loň-
sku, a to Miroslav Florián a Peter Dujava - ten ale v „C“ druž-
stvu hrát nemůže, jelikož musí být na soupisce „B“ družstva. 
Martin Pištělák,  který  byl  v  loňském  roce  tahounem druž-
stva, musí být podle krajského žebříčku v „A“ družstvu kraje. 
V „A“ družstvu si ovšem moc nezahraje,  tak  je pro  letošní 
sezónu pasé.
„A“  družstvo  začalo  sezónu  nečekanou  remizou  na  sto-
lech  vedoucího  družstva  OP  Prostějov  9:9.  Bez  nej-
lepšího  hráče  Jakuba  Odehnala,  který  byl  nemocen, 
jsme  se  museli  obejít  v  dalších  dvou  dvojzápasech 
doma  s  Novým  Světem  Olomouc  a  Kolšovem,  ale  i  
v Tovačově a v Lutíně. Přesto je však družstvo po odehra-
ných 7 zápasech na 9. místě, kdy jednou vyhrálo, 3 zápasy 
remizovalo a 3 prohrálo. Podařilo se nám vyhrát 13:5 v On-
draticích s mužstvem, se kterým se nám nikdy nepodařilo 
získat ani bod.
Výsledky jednotlivých hráčů:  
Jméno   celkem sehrál vyhrál
Vlastimil Orság  22  15
Lukáš Prokeš  28  15
Tomáš Zítka  28  11
Martin Pištělák  12    3
Peter Dujava    6    2
Kromě dvouher se v každém utkání hrají dvě čtyřhry a ty naši 
hráči vyhráli tři.
„B“ družstvo hraje opět  I. Třídu okresu, ale zatím nenava-
zuje na výbornou  loňskou sezonu, neboť  je v současnosti 
na 7. místě s 5 vyhranými utkáními a 2 porážkami. Toto ale 
ovlivňuje skutečnost, že nikdy nehraje v kompletní sestavě, 
občas nehraje Kilhof, Orság nebo Frühbauer, navíc Huťka 
přešel do „D“ družstva vzhledem k věkové kategorii.
Výsledky jednotlivých hráčů: 
Jméno   celkem sehrál vyhrál
Oldřich Frühbauer  24  13
Peter Dujava  28  16
Jiří Kilhof  16  10
Luděk Vrtěl  20    9
Ze 14 čtyřher vyhráli osm.
„C“ družstvo postoupilo po loňském vítězství ve II. třídě do 
třídy I. Zde ovšem nastala taková situace, že ze složení druž-
stva, které odehrálo minulou soutěž, může hrát pouze Mi-
rek Florián. Výhodou ale je, že opět začal hrát Bohdan Malý 
a z hostování z Brna se vrátil Jakub Frühbauer. Navíc toto 
družstvo doplnil Jaroslav Štrunc, který se ale bohužel zranil 
a družstvo se musí něj obejít. Zaskakovat tak musí Zdeněk 
Horák z  „D“ družstva.  „C“ družstvo  je momentálně na 12. 
místě, když 1 zápas vyhrálo a 7 prohrálo.

Výsledky hráčů: 
Jméno   celkem sehrál vyhrál
Bohdan Malý  28  21
Miroslav Florián  32  10
Jakub Frühbauer  28    6
Zdeněk Horák  24    4
Jaroslav Štrunc  12    2
Z 16 odehraných čtyřher vyhráli tři.
„D“ družstvo hraje opět III. třídu okresu a vede si zde opět 
suverénně po odehraných 9 kolech je na 1. místě, přesto-
že v posledním utkání prohráli s 2. Lhotou, která sestoupila 
s II. třídy a Peter Dujava odehrál toto utkání se silnou bolestí 
zad.
Výsledky hráčů: 
Jméno   celkem sehrál vyhrál
Jaroslav Huťka  36  32
Peter Dujava  28  25
Zdeněk Horák  36  28
Slávek Špona  28  15
Z 18 odehraných čtyřher vyhráli deset.

Do  letošní  sezóny  ještě  vůbec  nezasáhli  Rudolf  Frydrych 
a Alois Šírek. Naopak má družstvo ve svém kádru nového 
hráče, který již v některých utkáních hrál a také již dvě utkání 
vyhrál. Spolu s vedoucím mládeže Peterem Dujavou  jezdí 
na bodovací turnaje do Přerova.
Tabulky: 
Krajská soutěž „A“
1.  OP Prostějov    7  5  2  0  79:47  19
2.  N. S. Olomouc    7  6  0  1  86:40  19
3.  Olomouc - Neředín  7  5  1  1  80:46  18
4.  Lutín      7  5  0  2  73:53  17
5.  Tovačov      7  4  1  2  72:54  16
6.  Šternberk     7  3  1  3  64:62  14
7.  Přerov      7  3  1  3  53:73  14
8.  Ondratice     7  3  0  4  61:65  13
9. Kojetín   7 1 3 3 59:67 12
10. Kolšov      7  1  1  5  48:80  10
11. Čechovice    7  0  2  5  40:86    9
12. Dřevohostice    7  0  0  7  43:83    7

Regionální přebor I. třídy:
1.  Hranice „B“    8  7  0  1  113:31  22
2.  Sokol Loučka    8  6  1  1    90:54  21
3.  TJ Chropyně    8  5  2  1    85:59  20
4.  Přerov „E“    8  6  0  2    84:60  20
5.  Lipník „C“    8  5  1  2    92:52  19
6.  Dolní Újezd „A“  8  5  0  3    83:61  18
7. Kojetín „B“  8 5 1 2   73:53 17
12. Kojetín „C“  8 1 0 7   46:98 10

Regionální přebor III. třídy:
1. Kojetín „D“  9 8 0 1 107:50 25
2.  Lhota „A“      9  8   0  1  101:61  25
3.  Dolní Újezd    9  7  0  2  115:47  23
V  příštím  dvojzápase  bude  hrát  naše  „A“  družstvo  doma 
s Přerovem a Dřevohosticemi. „B“ družstvo hostí Buk a „C“ 
družstvo Hranic,  „C“  družstvo  jede  do  Lipníka  a  do  Buku  
a „D“ družstvo hraje doma s Dřevohosticemi “B“ a poté jedou 
do Rakova.

Zdeněk Mrázek
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V roce 2009 připravujeme opět tradiční lyžařské 
výcvikové zájezdy  pro děti od 12 do 14 let.

Výcvik je veden lyžařskými instruktory s praxí.

Pokročilým a zdatným lyžařům nabízíme zájezdy 
do známých lyžařských středisek

Beskyd, Javorníků a Jeseníků
se skupinou turistů.

Nabízíme lyžařský výcvik předškoláků a dětí 1. třídy. 
Doprovod rodičů je podmínkou.

Přihlášky - informace: 
od 6. listopadu 2008 

ve Vzdělávacím a informačním centru Kojetín, 
Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

(otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin,
 tel.: 581 202 202, 774 001 403)

Předpokládaná uzávěrka 8. prosince 2008, 
příp. do naplnění kapacity.

Upozornění: Účastníkům ŠZL nabízíme zapůjčení lyží 
a bot. Půjčovna bude otevřena od 15. listopadu 2008 

každou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin
nebo po telefonické dohodě.

Informace: Bronislav Bobiš, tel. 777 116 443, 
www.sokolkojetin.estranky.cz

Informace

FIRMA HG STYLE Kojetín 
všechny srdečně zve 

na předvánoční výprodej 
kabelek a peněženek,

 

který se koná dne 
16. prosince 2008 

od 9.00 hodin 

v salónku hotelu Pivovar

Pionýrská skupina Kojetín

LEDOVÁ PRAHA 2009
30. 1. - 1. 2. 2009

Pro děti, které se v období pololetních prázdnin chtějí 
pobavit a také rozšířit své vědomosti o kulturních

památkách, je tady Ledová Praha. 
Na tuto akci Vás zve Pionýrská skupina Kojetín.

Akce je pro děti od 10 do 15 let.
 

O tomto víkendu budou pro děti zdarma
nebo za symbolické vstupné zpřístupněny

pražské památky a muzea, ale také bobová dráha
a Žižkovská televizní věž

(dále pak Pražský hrad, Muzeum policie,
Poštovní muzeum, Národní muzeum,

Národní galerie, Muzum hlavního města Prahy,
Botanická zahrada, Muzeum voskových figurín,

ZOO Praha). 

V letošním roce je nabídka rozšířena o:
- Aquapalác Praha 

(návštěva Mořského světa na Výstavišti)
- prohlídku Martinického paláce na Pražském hradě 

(mj. Muzeum hracích strojů) 

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

Děti budou mít na tento víkend  
zlevněnou jízdenku na MHD za 60 Kč.

Strava: snídaně a večeře si budeme  připravovat sami.  
V sobotu je zajištěn teplý oběd. 
Pitný režim po celý víkend.

Odjezd je v pátek ráno 30. ledna 2009 
z železniční stanice Kojetín.

Příjezd v neděli 1. února 2009 (večer) do Kojetína.

Sebou: Spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe plecháček, 
plavky, teplé oblečení, malý batůžek, hygienické

potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky,
svačinu na pátek, kapesné cca 200 - 300 Kč.

Cena za víkend: 1 000,- Kč
(doprava 410 Kč, ubytování 2 noci 180 Kč,

MHD 60 Kč, strava 230 Kč,
vstupné: Mořský svět 60 Kč, ostatní vstupné 60 Kč).

Aquapalác Praha v případě zájmu
samostatné vstupné 100 Kč/2 hod.

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

Přihlášky
 od 10. prosince 2008: Videopůjčovna HANAČKA, 

Masarykovo nám. 34 Kojetín 
nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín.

Akce je pořádána za podpory
Ministerstva školství  a tělovýchovy. 

 Počet míst je omezen!

TJ Sokol Kojetín
Oddíl základního lyžování

inzerce
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V  letošním  roce  jsme  vzpomenuli 
120 let kojetínského Sokola. Jednou 
z nejvýraznějších postav v  jeho his-
torii byl Jan Šenk, oběť fašismu, kte-
rý byl  oceněn  in memoriam a navr-
žen na udělení čestného občanství. 

Historické fotografie

Budova polikliniky, rok 1965 Kolektiv zaměstnanců polikliniky, rok 1979

Jan Šenk mezi střelci legionáři vlevo Vánoce legionářů, Jan Šenk sedící vlevo

Z  jeho  působení  v  ruských  legiích 
otiskujeme tři fotografie, které zapůj-
čil Jaroslav Junaštík.
V příštím  roce  tomu bude  již 45  let 
od vybudování polikliniky, která slou-
ží především zdravotnickým účelům. 

Na přiložených fotografiích zapůjče-
ných Elaine Konečnou je zachycena 
část historie této budovy.

Vybral a uspořádal Jiří Šírek

Česká družina, základ legií, Jan Šenk pátý zleva v prostřední řadě Dr. Buriánek při práci
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Vzpomínky

Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát,
zapálit svíčku a tiše vzpomínat.

Dne 29. prosince vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí

pana Františka Petláka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vším krásným, čemu sloužil jsem
a čemu říkám dílo mé,

zůstávám s vámi, umění mrtvé není.
Tak se zas potkáme,

už bez slz, v zahledění,
v tom citu skrytě prožitém.

V. N.

Tímto veršem vzpomeneme 100. výročí narození mého tatínka, 

akademického sochaře Stanislava Hlobila, 
docenta na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě,

rodilý v Kojetíně dne 31. prosince 1908, zemřel 24. listopadu 1961.

Stále vzpomíná Iva Králová, dcera s rodinou.

Doprava zajištěna z Kojetína tam i zpět autobusem.
Odjezd v 18.15 hodin z Masarykova náměstí v Kojetíně.

Vánoční pozvání
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Silvestr 2008 v Hotelu Pivovar Kojetín
Přijďte se bavit a vítat Nový rok do všech prostor 

Hotelu Pivovar v Kojetíně    
    

 31. prosince 2008 od 19.30 hodin

Bavit se budeme s taneční skupinou AZONA, 
podíváme se na ukázky společenských tanců  

a rok 2009 přivítáme šampaňským 
a ohňostrojem. 

Po celý večer občerstvení formou rautu. 

Předprodej vstupenek a bližší informace 
v recepci hotelu od 10.prosince 2008.

Srdečně zve vedení Hotelu Pivovar.
Pivovarský hotel Kojetín s. r. o., nám. Dr. E. Beneše 61, 

Kojetín,  tel: 581 702 218 a 581 277 882, 
e-mail: hotel@pivovar.kojetin.cz

Přijďte si zahrát billiard 
do pivnice Hotelu Pivovar v Kojetíně

Od 1. prosince 2008 probíhá předvánoční liga 

Vítěz  bude vyhlášen a zajímavé 
ceny předány v sobotu 

20. prosince 2008
na odpoledni s „pivními psy“.

Registrace účastníků - hráčů 
u obsluhy pivnice Hotelu Pivovar. 
Hraje se podle obecných pravidel 

pro tuto hru vyvěšených u hracího stolu.
Pivovarský hotel Kojetín s. r. o.
nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín
tel: 581 702 218 a 581 277 882 
e-mail:hotel@pivovar.kojetin.cz


