
TJ Slavoj Kojetín oslaví 100 let

Ročník IX Číslo 6 červen 2008 6,- Kč

KojetínsKý
zpravodaj

Počátek fotbalu v Kojetíně sahá do roku 1908, kdy 1. listo-
padu vznikl pod názvem Sportovní klub Kojetín, první ofici-
ální fotbalový klub v našem městě. První hřiště tohoto klubu 
bylo v dnešní Přerovské ulici v oblasti dříve nazývané „Hatě“.  
Mužstvo hrálo soutěž zvanou Hanácké župní mistrovství,  
a to jeho II. třídu. Za největší úspěch v tomto období můžeme 
považovat rok 1930, kdy se dostal klub do finále Župního po-
háru, kde podlehl Hanácké Slávii Kroměříž. V té době měl SK 
dvědružstva dospělých a jedno dorostenecké. Ve 30. letech 
vzniká v zahradě „Na Hrázi“ nové hřiště, které slouží až do 
roku 1959. První mužstvo SK Kojetín v té době hraje s kluby 
SK Olomouc, SK Prostějov, HS Kroměříž, SK Baťa, SK Přerov 
a je těmto mužstvům rovnocenným soupeřem. Ve 40. letech, 
poznamenaných druhou světovou válkou, hraje mužstvo 1.A 
třídu a za největší úspěch té doby lze považovat kvalifikaci  
o postup do divize, tehdejší druhé nejvyšší soutěže, kde v roz-
hodujícím zápase s SK Hodolany podlehlo na domácím hřišti 
1:2 před rekordní návštěvou 4 500 diváků, kdy návštěvy 2-3 
tisíce diváků na zápasy s kluby Přerova, Prostějova, Olomou-
ce a Kroměříže byly běžné. Po tomto neúspěchu se mužstvo 
rozpadlo, hráči odešli do jiných klubů a do roku 1960 se hrála 
střídavě 1.B a 1.A třída. Důležitý je rok 1953, kdy vzniká TJ 
Slavoj Kojetín sloučením SK Kojetín s menším klubem DSK 
Kojetín. V roce 1958, kdy oddíl slavil 50 let, dostal do užívá-
ní nový stadion Morava, který mu v té době závidělo mnoho 
mužstev z vyšších tříd. Při slavnostním otevření zde sehrály 
utkání prvoligová Dukla Praha a Hradec Králové. V 60. le-
tech hrál Slavoj 1.B třídu, v roce 1966 dokonce jednu sezónu  
okresní přebor, ale po dvou letech jsme slavili postup do 1.A 
třídy, ve které jsme hráli nepřetržitě 12 let. O postup se za-
sloužili především hráči, kteří v roce 1960 tvořili silné doroste-
necké družstvo, kterému o vlásek unikl postup do 1. celostátní 
ligy dorostu. 70. léta patří v poválečné historii TJ k nejúspěš-
nějšímu období. „A“ mužstvo hrálo stabilně 1.A třídu. V roce 
1973 skončilo na 2. místě o bod za Sigmou Hranice a těsně 
tak unikl postup do Krajského přeboru. V té době vzniklo „B“ 
mužstvo a s úspěchem hrávalo Okresní soutěže. V 80. letech 
se v Kojetíně hrála 1.B třída a v roce 1983 v této soutěži Sla-
voj zvítězil, ale díky reorganizaci nepostoupil a byl zařazen 
do nově vzniklé Krajské soutěže II. třídy. V roce 1985 si hráči 
opět na jednu sezónu vyzkoušeli okresní přebor. V 90. letech 
se zde zpočátku hrála opět nově vzniklá 1.B třída, ale  v druhé 
polovině 90. let dochází k pádu postupně až do nejnižší okres-
ní soutěže, ze které se díky celkové krizi kojetínského fotbalu 
klub nemohl dva roky dostat. Přelomový rok 2001 znamená 
obrat k lepšímu. „A“ mužstvo postupuje do okresního přeboru 

a po roce do 1.B třídy, kterou Slavoj Kojetín hraje až dosud. 
Mládežnická družstva, s výjimkou slavného roku 1960, hrají 
převážně okresní soutěže a jen málo se objevují v krajských 
soutěžích, a to především z ekonomických důvodů.Změna 
k lepšímu nastává od roku 2005, kdy dorostenci hrají krajský 
přebor, žáci a přípravka Krajskou soutěž Olomouckého kraje, 
celkem tedy 6 mládežnických družstev, protože v každé kate-
gorii jsou starší a mladší. 
Za dobu existence klubu zde vyrostla celá plejáda výborných 
fotbalistů, z nichž vzpomeňme ty, kteří to dotáhli nejvýše,  
a to: Zdeněk Hovorka, Libor Bosák, Libor Žůrek a především 
reprezentant Rostislav Vojáček. Během dlouhých sta let fot-
balu v Kojetíně na pozicích dobrovolných funkcionářů praco-
valo nepřeberné množství fotbalových nadšenců. Za všechny 
bychom jmenovali asi největší osobnost poválečné historie 
Slavoje, a to pana Slávka Hovorku, jehož jméno je spojeno 
s úspěšnou érou 70. let. V současné době hrají muži v přední 
části tabulky 1.B třídy a stále jsou ve hře o postup do 1. A třídy. 
Starší a mladší dorostenci hrají krajský přebor, starší a mlad-
ší žáci krajskou soutěž a potěšitelné jsou především výkony 
starší přípravky, která se drží na špici v krajském přeboru. 
Popřejme tedy kojetínskému fotbalu podařené oslavy 100 let 
trvání a do druhé stovky hodně dobrých zápasů i spokojených 
fanoušků.

Z podkladů TJ Slavoj Kojetín zpracoval Jiří Šírek

„A“  mužstvo  Slavoje,  ve    slavných  70.  letech  20.  století
Hráči: horní řada zleva Z. Řezníček, J. Huječek, V. Zaoral, P. 
Šrámek, P. Milčák, L. Peprný, J. Formánek, V. Hovorka. Dolní 
řada zleva O. Parák, K. Matějka, S. Kolda, J. Rumpl, V. Kaštil, 
M. Zacha.
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Z jednání Valné hromady společnosti Technis Kojetín spol. s r.o.
Ze zasedání Valné hromady společnosti Technis Kojetín s.r.o., konaného dne 29. dubna 2008

Rada města Kojetín plnící funkci 
Valné hromady společnosti Technis 
Kojetín s.r.o., dle § 102 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
po projednání  schválila: 
- Výroční zprávu společnosti Technis 
Kojetín spol. s r.o. za rok 2007,
- roční účetní závěrku společnos-
ti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 

2007, včetně výroku auditora,
- rozdělení vytvořeného zisku spo-
lečnosti Technis Kojetín spol. s r.o. 
za rok 2007 v souladu se Stanova-
mi společnosti, a to 20 % pro tvor-
bu rezervního fondu (tj. 39.015 Kč),   
80 % ke snížení ztráty z minulých let 
(tj. 156.062,73 Kč),
- hlavní záměry společnosti Technis 
Kojetín spol. s r.o. na rok 2008 tak, 

jak byly doporučeny ke schválení 
dozorčí radou společnosti, 
- návrh rozpočtu společnosti Technis 
Kojetín spol. s r.o. na rok 2008:
výnosy 30.750 tis. Kč,
náklady 30.623 tis. Kč,
hospodářský výsledek - zisk 127 tis. Kč,
- Zprávu o vyhodnocení topné sezó-
ny roku 2007.        

Jiří Šírek

Z jednání Rady města
Rada města Kojetín se na svém 33. zasedání konaném dne 29. dubna 2008

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí  informace firmy 
D. I. SEVEN o možnostech zabez-
pečení objektů v majetku Města Ko-
jetín,
- uložila veliteli Městské policie Ko-
jetín zpracovat podklady a další in-
formace o možnosti realizování výše 
uvedeného projektu na jednání RM 
05/08,
- uložila odboru majetku a in-
vestic města předložit dopraco-
vaný záměr prodeje pozemku  
p. č. st. 4/1, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 99 m2, ulice Podvalí, 
k. ú. Kojetín, na jednání RM 05/08,
- uložila odboru majetku a investic 
města předložit radě města upřes-
ňující podmínky prodeje budovy č. p. 
34 a pozemku p. č. st. 61/1 na Ma-
sarykově náměstí, Kojetín I-Město, 
obálkovou metodou, 
- schválila rozpočtové opatření č. 
2/2008 ve výši 467,73 tis. Kč,
- vzala na vědomí předlože-
nou zprávu o vyhodnocení hos-
podaření Města Kojetín za  
I. čtvrtletí roku 2008,
- souhlasila s použitím finančních 
prostředků ve výši 1.065.258,68 
Kč (odvod části výtěžku z provozu 
výherních hracích přístrojů za rok 
2007) na veřejně prospěšný účel - 
údržba veřejné zeleně firmě Technis 
Kojetín spol. s r.o., v rámci  schvále-
ného rozpočtu na rok 2008,
- souhlasila s platností Obecně 
závazné vyhlášky Města Kojetín č. 
1/2002 o použití koeficientů pro vý-
počet daně z nemovitostí pro rok 
2009,
- schválila uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene mezi ČEZ 
Distribuce, a.s. a Městem Kojetín, 

na pozemku ve zjednodušené evi-
denci - původ parcel PK, p. č. 164/1,  
k. ú. Popůvky u Kojetína, spočívající 
v právu umístit a provozovat rozvod-
né zařízení stavby „Popůvky - přípoj-
ka VN, TS, vývody NN“, 
- souhlasila s bezúplatným převo-
dem pozemků:
p. č. 1140/7 ost. plocha o výmě-
ře   3748 m2, způsob využití  dráha,  
p. č. 1140/61 ost. plocha o výmě-
ře 226 m2,, způsob využití  dráha, 
p. č. 1140/64 st. plocha  o výměře  
3151 m2, způsob využití  dráha, 
p. č. 1140/66 ost. plocha o vý-
měře 82 m2, způsob využití  dráha, 
p. č. 1140/68 ost. plocha o výměře 
401 m2, způsob využití  dráha, k.ú. 
Kojetín z majetku České republiky, 
právo hospodaření s majetkem stá-
tu Cukrovary Olomouc, státní pod-
nik v likvidaci Olomouc, do majetku 
Města Kojetín,
- předložila k projednání a schvále-
ní ZM 06/08,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje pozemku vedeného ve zjed-
nodušené evidenci - původ parcel 
Pozemkový katastr, p. č. 4709, o vý-
měře 5485 m2, k. ú. Kojetín, 
- odložila projednání zveřejnění zá-
měru prodeje části pozemku p. č. 
5770/1, ost. plocha, o výměře cca  
20 m2, k. ú. Kojetín, ul. Příční, do 
doby, než bude známo stanovisko 
ČEZ Distribuce, a.s.  
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje budovy č. p. 22, Kojetín, Ko-
jetín III-Kovalovice, na pozemku p. č. 
st. 9 a pozemek p. č. st. 9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. Kovalovice  
u Kojetína, o výměře cca 375 m2, 
obálkovou metodou, kdy nejnižší 

cena je 600 tis. Kč,
- schválila pronájem nebytových 
prostor v objektu polikliniky v ulici 
6. května č. p. 1373, Kojetín, Koje-
tín I-Město - ordinaci, o výměře 22 
m2 a společné prostory o výměře  
34,5 m2 Milanu Peterkovi, za úče-
lem provozování masérských služeb  
a poradenství v oblasti zdravého 
životního stylu, na dobu neurčitou 
od 1. 6. 2008, za nájemné ve výši 
26.340 Kč/rok a služby s nájmem 
spojené,
- schválila navýšení nájemné-
ho za nebytové prostory v ob-
jektu Polikliniky Kojetín od  
1. 6. 2008 o 5,7 %,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 5.000 Kč Aleně Pátkové 
- na částečné pokrytí nákladů účasti 
na MS v radiovém orientačním běhu, 
které se bude konat ve dnech 1. - 9. 
9. 2008 v Jižní Koreji,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 3.000 Kč Klubu stomiků 
o.s., Přerov, jako příspěvek na čin-
nost Klubu stomiků v roce 2008,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 8.000 Kč Sportovnímu 
klubu R.K. Božkov o.s., Kojetín, jako 
příspěvek na zajištění části nákladů 
spojených s vystoupením hostujících 
kapel na druhém ročníku hudebního 
festivalu R.K. BOŽKOV-FEST 2008, 
dne 19. 7. 2008, 
- vzala na vědomí přerušení provo-
zu Mateřské školy Kojetín v termínu 
od 21. 7. 2008 do 15. 8. 2008,
- uložila odboru majetku a investic 
města zabezpečit vypracování pro-
jektové dokumentace na vybudová-
ní veřejné kanalizace na ulici Pad-
lých hrdinů, dle žádosti občanů ze 
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Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 14. zasedání konaném dne 12. května 2008  

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na zhotovení „Venkovních a sado-
vých úprav v areálu Hotelu Pivovar“ 
v Kojetíně mezi Městem Kojetín  
a zhotovitelem Vasil Mádr, eko - VAS, 
Lipník nad Bečvou v termínu předá-

Z jednání Rady města

Rada města Kojetín se na svém 34. zasedání konaném dne 12. května 2008 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

ní díla do 20. 6. 2008. Celková cena 
včetně DPH činí 480.000 Kč,
- nesouhlasila s vedením objízdné 
trasy v souvislosti s uzavírkou Vyš-
kovské ulice přes ulici Hanusíkova 
pro veškerou dopravu,

- uložila odboru výstavby, životního 
prostředí a dopravy jednat o nesou-
hlasu Rady města a změně objízdné 
trasy s Magistrátem města Přerova, 
odborem dopravy.

Jiří Šírek

- souhlasilo se zveřejněním záměru 
prodeje budovy na Masarykově ná-
městí č. p. 34, postavené na pozem-
ku p. č. st. 61/1 a pozemku p. č. st. 
61/1, zastavěná plocha a nádvoří,  
o velikosti 605 m2, vše v k. ú. Kojetín, 
za podmínek dle upravené předlohy 
Zveřejnění záměru prodeje, 
- jmenovalo členy komise pro ote-
vírání obálek - prodej budovy na 
Masarykově náměstí č. p. 34 a po-
zemku p. č. st. 61/1, v k. ú. Kojetín,  
ve složení:

členové: Mgr. Eva Pěchová, Mgr. 
Ludmila Vranová, pí. Božena Dostá-
lová, Ing. Ilona Kapounová, Ing. Ra-
dek Lavrinec, tajemník komise: Ing. 
Dušan Laboň, 
- schválilo poskytnutí finančního 
příspěvku Olomouckému kraji ve 
výši 304.902 Kč na realizaci investič-
ní akce „Silnice II/367 Bedihošť - Ko-
jetín, stavební úpravy“ (vybudování 
veřejného osvětlení u 3 přechodů),
- schválilo poskytnutí věcného daru 
- motorové stříkačky PPS 12, uží-

vané JSDH Kovalovice (pořizovací 
cena 26.760 Kč, pořízená v roce 
1991) - TJ Sokol Kovalovice, oddílu 
kopané,
- schválilo navýšení příjmů Eko-
logického fondu o 50 tis. Kč - dar 
od Eastern Sugar Česká republika, 
a.s.,
- schválilo uvolnění finančních pro-
středků z ekologického fondu ve 
výši 50 tis. Kč na výsadbu, ošetření 
a údržbu dřevin.

Jiří Šírek

NABÍDKA
Město Kojetín

nabízí pronájem
- obecního bytu o velikosti 3+kk 

(obytná plocha cca 143 m2) 
včetně parkovacího místa v garážovém 

stání v přízemní objektu 
v rekonstruovaném domě
č. p. 1309 v ulici Sladovní,
Kojetín, Kojetín - I Město 

 (bývalá sladovna).

Bližší informace získají zájemci  
 na odboru majetku a investic města 

Městského úřadu Kojetín,
tel. 581 277 461, Šárka Pospíšilová

Město Kojetín

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

záměr pronajmout  parkovací místa č. 17 a č. 19 
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“.   

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 MÚ Kojetín, odboru majetku a investic města.

dne 16. 4. 2008, informace předložit  
na jednání RM 08/08, 
- souhlasila s poskytnutím peněžité-
ho daru na opravu zdi Římskokato-
lické farnosti v Kojetíně v maximální 

výši 20 tis. Kč,
- uložila finančnímu odboru zapra-
covat tuto částku do rozpočtového 
opatření,
- vzala na vědomí odstoupení Ing. 

Milady Šigutové z funkce předsedky-
ně dozorčí rady společnosti Pivovar-
ský hotel Kojetín s.r.o..

Jiří Šírek

Z jednání Rady města
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Otevřený dopis MO ODS

Pominu-li nepravdivé údaje o odsou-
hlasení rozpočtu města zastupiteli 
z řad členů ODS na řádném zasedá-
ní zastupitelstva města Kojetín  uve-
dené v článku vedoucí finančního 
odboru  Městského úřadu, přistoupím 
k osvětlení reakce pana starosty Ing. 
Mojmíra Haupta ve svých článcích.
V článku uveřejněném v čísle 4/08 
Kojetínského zpravodaje uvádí pan 
starosta Ing. Mojmír Haupt řadu 
částek v řádech miliónů korun, kte-
ré musely být údajně vinou špatného  
vedení  radnice Kojetín z řad ODS 
vráceny do státního rozpočtu v roce 
1999. Zkusím autorům článků, kteří 
hází veškerou vinu na ODS oživit pa-
měť.
Mezi údajné „špatné dědictví  a kost-
livce ve skříni“, které bylo předáno 
v souvislosti s rekonstrukcí radnice 
řadí starosta města  několik finanč-
ních titulů:
„Návratná půjčka“ ve výši 5 mil. ko-
run. Pane starosto, nebyl jste o této 
skutečnosti informován v  protokolu 
o předání funkce ze dne 27.11.1998, 
konkrétně v příloze „přehled úvěro-
vých zatížení“, který zpracovala ve-
doucí finančního odboru?
I přesto, že se jednalo o návratnou 
půjčku, probíhala jednání tehdejší-
ho starosty města a přednosty OkÚ 
na Ministerstvu financí za účelem 
změnit finanční výpomoc na finanční 
dotaci. Jak tato jednání pokračovala 
po změně vedení radnice nám není 
známo.
„Účelová dotace z MF na opravu 
střechy ve výši 3 mil. korun“. Tato 
dotace byla přidělena MF ČR dopi-
sem ze dne 26. 9.1995 s uvedeným 
účelem, a to „ částečná úhrada ná-
kladů na likvidaci škod po požáru 
budovy Městského úřadu v Koje-
tíně“. Proč byla předepsána úhra-
da částky 2,4 mil. Kč - neoprávněně 
použité dotace a  2,4 mil. Kč penále 
k této dotaci? Proč současný  starosta 
podepsal protokol o provedené kont-
role FŘ Ostrava ze dne 25. 11. 1999, 
aniž si prověřil veškeré skutečnosti? 
(když následně vedoucí finančního 
odboru po provedené finanční kont-
role dopisem ze dne 29.11.1999 na 
Ministerstvo financí sděluje, že při 

Po zveřejnění příspěvků v číslech 3 a 4 Kojetínského zpravodaje  poukazující na takzvané „špatné dědictví 
a kostlivce ve skříni“, zanechané ODS po čtyřletém funkčním období vedení radnice nastal čas, kdy je třeba 
Vám ,občanům města, sdělit celou pravdu, nikoli pouze to, co se momentálně hodí představitelům součas-
ného vedení radnice.

vyúčtování dotace byl chybně přiřa-
zen účelový znak a současně žádá  
o znovu posouzení skutečného vyu-
žití finančních prostředků).
Finanční úřad v Přerově uložil městu 
Kojetín  vrácení finančních prostřed-
ků údajně nesprávně čerpané dotace 
a dále doporučil městu Kojetín podat 
odvolání proti tomuto rozhodnutí na 
Ministerstvo financí.
Dle dopisu ze dne 24. 2. 2000 podá-
vá starosta  informaci MF o nesou-
hlasu s rozhodnutím o vrácení dotace  
a půjček, ovšem nenavrhl zastupitel-
stvu podání odvolání proti rozhodnu-
tí FŘ Ostrava a zastupitelstvo roz-
hodnutím koaličních partnerů ČSSD 
rozhodlo o řešení smírnou cestou  
a požádá pouze o prominutí penále.
Místo důsledného řešení této situace 
a podání odvolání proti platebnímu 
výměru v řádném odvolacím termínu 
je ze strany vedení radnice promeš-
kaná odvolací lhůta a platební vý-
měr nabyl právní moci, bylo podáno 
trestní oznámení na bývalého sta-
rostu města Kojetín. V článku uvá-
díte, že díky poslancům Poslanec-
ké sněmovny ČR (oba ČSSD) byla 
předepsaná částka zmírněna na 6,2 
mil.Kč. Ovšem zapomněl jste podo-
tknout  z čí viny byla promeškaná již 
zmíněná odvolací lhůta.
Policie ČR rozhodla po prošetření 
celé kauzy trestního oznámení o od-
ložení celé věci s odůvodněním, že 
dotace a půjčky nebyly použity k ji-
ným účelům než na obnovu radnice. 
(Ve své výpovědi ze dne 3. 3. 2000 
Policii ČR vyjádřil starosta Ing. Moj-
mír Haupt přesvědčení, že dotace 
byla použita na rekonstrukci budovy 
radnice po požáru).
Pane starosto, ještě bych Vám chtěl 
uvést precedens, kdy stejný případ, 
tj. vrácení dotace, byl řešen také po 
kontrole FÚ na radnici v Prostějově. 
Jenomže na rozdíl od vedení radnice 
v Kojetíně bylo důsledným postupem 
vedení radnice v Prostějově podáno 
odvolání proti rozhodnutí FÚ a po cca 
10 měsících byly finanční prostředky 
dotace téměř v celé výši 11 mil. Kč 
vráceny zpět do rozpočtu města Pro-
stějov, což dokazuje mimo jiné i člá-
nek v MF Dnes z 10. 2. 2000.

Ještě hodlá někdo z vedení města 
Kojetín házet špínu na předchozí ve-
dení města místo zamyšlení nad ne-
důsledným postupem v řešení těchto 
finančních situací?
Jako další vysvětlení uvádím:
„Pohledávky města vůči firmě AU-
RA-Ingstav Kojetín“?
V předávacím protokolu o předání 
funkce starosty města ze dne 27. 11. 
1998 čl. F bod 6 bylo konstatováno, 
že soudní spor s AUROU-INGSTAV 
je řešen návrhem na vydání plateb-
ního rozkazu na Krajském soudu  
Ostrava dne  16. 4. 1998. Po všech 
neúspěšných jednání s AUROU-
INGSTAV Kojetín ve věci pohledáv-
ky a náhradního plnění  dostavbou 
ve dvorním traktu radnice tj. archiv 
a garáže, která měla být zahájena 
v měsíci březnu 1998 byl podán ná-
vrh na vydání platebního rozkazu na 
Krajský soud. Veškeré tyto argumen-
ty jsme schopni dokladovat a na vy-
žádání předložit. 
Co se týče invektiv starosty Ing. Moj-
míra Haupta na výkon stavebního 
dozoru při rekonstrukci radnice Koje-
tín mohu kompetentně sdělit, že pro 
výkon této funkce mám předepsané 
vzdělání a dostatečnou praxi a vyko-
nával jsem ho s nejlepším svědomím 
a vědomím dle schválené projektové 
dokumentace a technologických po-
stupů pro dané materiály stanove-
ných, kterou ve svých článcích zpo-
chybňujete. 
Na Váš dotaz, proč máme na rad-
nici novou střechu, podejte, prosím, 
občanům vysvětlení sám,  pokud ho 
máte. 
Střecha (dle prováděných prací se 
jedná asi o krytinu) při rekonstrukci 
byla provedena dle schválené pro-
jektové dokumentace, technologic-
kých postupů výrobce střešní krytiny 
a  s  přihlédnutím na použité mate-
riály na jiných obdobných stavbách  
(např. Domov důchodců v Tovačo-
vě). Na tuto střechu (asi se jedná  
o krytinu?) se také vztahovala záruč-
ní lhůta dle SoD. Proč nebyla tedy 
střecha reklamována?
Pokud bylo ovšem nutné někomu 
přidělit veřejnou zakázku na novou 
střechu, je to rozhodnutí radnice pod 
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Otevřený dopis MO ODS
Vašim vedením. 
Nicméně sdělte občanům při svém 
výčtu desetiletých úspěchů, které 
avizujete ve svém článku také kvali-
fikace realizačních týmů, především 
stavebního dozoru a přímého inves-
tora při těchto investičních akcích.
Chápu, že činnost starosty zvolené-
ho za ČSSD, a tím i vedení města,  
a veškeré činnosti spojené s ma-

jetkem města jsou řízeny v duchu 
prohlášení  bývalého premiéra z řad 
ČSSD Stanislava Grosse  cituji „je 
křišťálovější než křišťál“, proto je 
asi nutné veškerou špínu a obvinění 
přenášet na opozici, která jen infor-
muje objektivně o situaci v Kojetíně.
Závěrem se těší celé MO ODS Koje-
tín na zveřejnění desetiletých úspě-
chů koaličního  zastupitelstva, které 

nebude jistě opředeno tzv. kostlivci 
ve skříni.

Tento článek byl schválen členy MO 
ODS Kojetín, kteří se s jeho zněním 
plně ztotožňují.

Jan Trávníček
člen MO ODS Kojetín

Otevřená odpověď na „Stanovisko MO ODS“ - díl III.
Vážení spoluobčané,
jak jsem slíbil v minulém čísle Koje-
tínského zpravodaje, budu tentokrát 
psát o kladných stránkách dění, ne-
gativních a problémových bylo dost 
a zaměřím se na rekapitulaci nej-
důležitějších událostí v uplynulých 
letech, které měly výrazný vliv na ži-
vot obyvatel Kojetína, úroveň služeb 
pro občany a které vedly k zlepšení 
stavu majetku města a jeho zhodno-
cení.
Pro přehlednost se zmíním o jednot-
livých oblastech života a začnu zaří-
zeními pro mladou generaci - oblastí 
školství.
V uplynulých deseti letech byly po-
stupně provedeny rekonstrukce 
obou základních škol, školní jídelny 
a částečná rekonstrukce mateřské 
školy a budovy základní umělecké 
školy. Vedení města a orgány sa-
mosprávy zajišťovaly výstavbu koje-
tínského Gymnázia a hřišť pro děti 
a mládež. Pro připomenutí uvádím 
následující přehled:
- 1999 - 2000: Mateřská škola Ha     
nusíkova - oprava střechy, soc. zaří-
zení, podlah za 2.016.000 Kč,
- 2000 - 2001: Gymnázium Kojetín 
-  projektová dokumentace a celková 
rekonstrukce + sportovní areál (za-
jištění dotací - poslanci ČSSD) za 
cca 42.000.000 Kč,
- 2003 - 2004: Základní škola ná-
městí Míru - celková rekonstrukce ve 
dvou etapách za  31.298.000 Kč,
- 2004: Mateřská škola Masarykovo 
náměstí -  výměna střešní krytiny za 
500.000 Kč,
- 2004: Základní škola Svato-
pluka Čecha - nové hřiště za  
1.848.000 Kč, 
- 2005: Školní jídelna- celková re-
konstrukce kuchyně a jídelny za 
10.628.000 Kč
- 2005: Mateřská škola  Hanusíkova 

-  vybavení zahrady v MŠ, nová hřiš-
tě za 1.957.000 Kč, 
- 2006: Základní škola Svatopluka 
Čecha - celková rekonstrukce za      
14.742.000 Kč.
Opravy a investice celkem: 
104.989.000 Kč.

Do školství v Kojetíně bylo během 
dvou koaličních volebních období 
investováno, včetně dalších nákladů 
na drobné opravy a projekty, celkem 
více jak 105 milionů Kč. Na všech-
ny vyjmenované investiční akce byly 
poskytnuty výrazné dotace, ať již tzv. 
státní, od Ministerstva financí anebo 
z dotačních programů Olomouckého 
kraje. S tím bylo spojeno opravdu 
velké množství přípravných prací 
- studie, projekty, žádosti o dotace, 
jednání na příslušných orgánech 
státní správy a samosprávy a proto 
využívám možnosti všem, kdo se 
na rozvoji této oblasti života v Koje-
tíně podíleli, veřejně poděkovat za 
záslužnou činnost ve prospěch dětí  
a mládeže v Kojetíně. 

S dětmi, mládeží i ostatními obyva-
teli Kojetína jsou nerozlučně spjaty 
pojmy sport, kultura, volnočasové 
aktivity apod.
Tzv. „radniční koalice“ - ČSSD, Ne-
závislí kandidáti, KSČM a nyní KDU-
ČSL věnovala velkou pozornost  
i této oblasti a v průběhu uplynulých 
deseti let přispěla na činnost spor-
tovních klubů, zájmových sdružení 
a organizací, především těch, které 
pracují s dětmi a mládeží, částkou 
více jako 5 milionů korun, určených 
na rozvoj činnosti. Kromě toho byly 
v rámci oprav a rekonstrukcí objektů 
sloužícím nadčasovým aktivitám re-
alizovány následující investice:

- 1999 - 2000: Sokolovna, Plyno-

fikace, hromosvody, ozvučení  za  
790.000 Kč,
- 2002: Okresní dům - celková 
rekonstrukce (knihovna, inter-
net, galerie, muzeum, nádvoří) za  
24.275.000 Kč,
- 2004: Sokolovna - celková rekon-
strukce I. etapa (přístavba soc. za-
řízení, okna, fasáda, kurty a hřiště) 
za  20.470.000 Kč,
- 2005: Koupaliště - celková rekon-
strukce I. etapa za 19.727.000 Kč,
- 2006: Koupaliště - celková rekon-
strukce II. etapa za 19.273.000 Kč
Celkem významné investice: 
84.535.000 Kč

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že 
se vedení města a zvolené orgány 
samosprávy zabývaly i touto ob-
lastí a je velmi potěšitelné, že jsou 
všechna opravená zařízení velmi in-
tenzivně využívána občany Kojetína  
a okolí.
       Mojmír Haupt
      starosta města

POZVÁNKA

Zvu Vás na 15. zasedání  
Zastupitelstva  
města Kojetín, 

 které se uskuteční  
v úterý 24. června 2008  

v sále Vzdělávacího a infor-
mačního centra,  

Masarykovo náměstí 8,  
Kojetín.

Mojmír Haupt,
 starosta města
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Městská policie informuje

Městská policie Kojetín  
a Odbor sociálních věcí 
Městského úřadu Kojetín - 
sociálně právní ochrana dětí
Vás zvou na druhý ročník akce  
„BĚŽÍME PROTI DROGÁM“

Ve čtvrtek 26. června 2008 se  
v našem městě uskuteční běžec-
ký závod „Běžíme proti drogám“. 
Podobné akce pořádají různá měs-
ta po celé České republice. Hlavní 
myšlenkou tohoto běhu je přede-
vším upozornit na problematiku ná-
vykových látek ve spojení s dětmi  
a mládeží a pomoci zvýšit aktivitu 
na poli protidrogové prevence. Jeli-

Přihláška
Přihlašuji se na běžecký závod „Běžíme proti drogám“  

konaný dne 26. 6. 2008

Jméno:_________________________________ Příjmení:_______________________________________

Adresa: ________________________________________________________________________________

Věk: ____________________________________Telefon:________________________________________

Běžím za:_______________________________________________________________________________

Zároveň  jsem si vědom(a) svého zdravotního stavu a startuji na vlastní nebezpečí.

________________________
             podpis
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Městská policie Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín,
popřípadě se můžete přihlásit na internetové adrese: http://www.kojetin.cz (v aktualitách města)

 

Kontaktní osoby:  Robert Zedníček (MP Kojetín) tel.: 773 246 228, e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz
Lucie Zlámalová (odbor sociálních věcí MÚ Kojetín) tel.: 605 830 449

Termín akce: čtvrtek,  26. června 2008, od 8.30 hodin,
hromadný start - účastníci do 16 let v 10.00 hodin. Účastníci nad 16 let v 11.00 hodin.

Místo startu je ve sportovním areálu - před stadionem TJ Slavoj Kojetín, vedle dráhy BMX. 
Lékařská služba a první pomoc je na místě zajištěna.

kož různé návykové látky nejsou ani  
v našem městě mezi dětmi a mla-
dou generací žádnou vzácností  
a díky úspěšnému průběhu loňského 
prvního ročníku, pokračujeme také 
letos dalším ročníkem. Připojte se  
k myšlence tohoto běhu a poběžte s 
námi!

Kde: Stadion TJ Slavoj Kojetín, 
 ulice Závodí

Kdy: 26. června 2008
prezentace: 8.30 - 10.00 hodin

start prvního závodu: 10.00 hodin

Co se poběží:

- Propagační trať - délka 500 m,  
pro všechny věkové kategorie bez roz-
dílu pohlaví (nesoutěžní trať pro kaž-
dého, běh není podmínkou startu, jde  
o přihlášení se k myšlence závodu).

- Závodní trať č. 1 
- délka 2,5 km, pro kategorie žáci, 
žákyně, dorostenci, dorostenky (sou-
těžní trať pro uvedené kategorie, při-
hlásit se mohou neregistrovaní i re-
gistrovaní běžci).

 - Závodní trať č. 2 
- délka 5 km, pro kategorie junioři, 
juniorky, muži, ženy (soutěžní trať 
pro uvedené kategorie, přihlásit se 
mohou neregistrovaní i registrovaní 
běžci).

Další potřebné informace o akci 
se dozvíte na telefonním čísle  
773 246 228 nebo 603 157 213. 

Jiří Hübner
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Mateřská škola Kojetín

 V průběhu jara byla Minister-
stvem dopravy vyhlášena na duben  
výtvarná soutěž „Děti, pozor, čer-
vená!“. Oblastního kola se zúčastni-
ly i naše děti z předškolních odděle-
ní. V soutěži nakonec „zabodovaly“  
a jako nejlepší výtvarné práce byly 
oceněny práce od  Veroniky Kočarové  
a Elišky Takáčové z MŠ Masaryko-
vo nám. a Terezie Sedlákové z MŠ 
Hanusíkova. Děti byly odměněny 
upomínkovými předměty a diplomy. 
Blahopřejeme!
 Asi největší akcí v první polovině 
května byla Veřejná akademie k vý-
ročí 30 let od založení MŠ Hanusí-
kova. Celá akce byla pro všechny 
zúčastněné dosti náročná, ale dle 

Co přinesl květen v MŠ 
Kojetín…

ohlasů stála za to, soudě dle spous-
ty poděkování a gratulací. Asi všich-
ni hosté a diváci odcházeli nadšeni, 
co všechno ti naši „maloši“ dokázali 
předvést. Poděkování patří ještě 
jednou všem, kdo se na programu 
podíleli. 
 Ve středu 21. května přijelo do 
obou MŠ divadlo s „Muzikantskou 
pohádkou“. 
 Léto je za dveřmi, doba prázdnin, 
výletů a dovolených se nezadržitel-
ně blíží. Jako každá správná škola, 
i naše mateřská připravila výlety za 
hranice našeho města. 26. května 
starší děti autobusy odvezly do indi-
ánské vesnice HAU KOLA na farmě 
Bolka Polívky v Olšanech. Pro děti 
byl připraven tříhodinový program 
„V indiánském zajetí“. Děti si pro-
hlédly stavby a interiéry prérijních  

a lesních indiánů, lovecké a válečné 
zbraně, hrály sportovní hry, zhlédly 
módní přehlídku oděvů mužů, žen  
a dětí lesních i prérijních indiánů  
a na závěr si zatančily indiánský ta-
nec. Protože ti nejmladší mají určitě 
největší radost ze zvířátek, 22. květ-
na je autobus zavezl za poznáním 
exotických zvířat do ZOO Lešná. 
 A teď už nás čeká poslední škol-
ní měsíc - červen. Školní rok uletěl 
jako voda  a my se tedy těšíme na 
závěr školního roku, který snad bude 
spojen i s vodními radovánkami, ale 
také s loučením se s kamarády, kteří 
po prázdninách zasednou do škol-
ních lavic. Tak ať je tedy ten červen 
plný sluníčka a těšení se na prázdni-
ny!

        Vedení MŠ

Akademie MŠ

Muzikantská pohádka v MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Koncert bubeníků
23. dubna 2008 se v naší tělocvič-
ně uskutečnil velice zajímavý kon-
cert skupiny bubeníků z Olomouce. 
Poutavou formou dětem představili 
hudební nástroje včetně jejich histo-
rie. Všichni měli možnost vlastního  
zážitku z živého vystoupení historic-
kých i současných bubnů v netradič-
ních skladbách plných nespoutané 
energie. Atmosféru nejlépe dokládají 
snímky z této akce. 
Poděkování patří vystupujícím i M. 
Čmelové - hlavní organizátorce. 

Dopravní výchova
Žáci našich 4. a 5. tříd absolvovali 

cyklus lekcí dopravní výchovy orga-
nizovaný ve spolupráci s DDM Atlas 
v Přerově. Teoretickou část zvládli 
přímo v jednotlivých třídách ve ško-
le a praktickou jízdu na dopravním 
hřišti si vyzkoušeli v Přerově v are-
álu DDM Atlas. Celou akci pro naše 
žáky pečlivě zajistila I. Trefilková - 
třídní učitelka 5.B.

Jedeme na školu v přírodě
Ve druhé polovině června vyrážejí 
naši žáci 2. - 5. tříd na školu v příro-
dě na chatu Kopřivná na Malé Mo-
rávce. Dva turnusy zavedou žáky do 
velice příjemného prostředí Jese-
níků, kde prožijí několik dnů plných 

zajímavých aktivit, poznávání krás-
né přírody chráněné krajinné oblasti 
pod vedením zkušených vyučujících 
i vychovatelů. Přejeme všem zúčast-
něným příjemné prožití netradiční 
školy.

Závěr akce „Vysaďme si vlastní les“
Poslední kolo naší sběrové soutěže 
se uskuteční v úterý 3. června 2008 
od 7.00 do 16.00 hod. na tradičním 
místě (u garáže školy). Věříme, že 
se nám za pomoci všech našich pří-
znivců podaří dále zvednout laťku 
konečného výsledku. Minule to bylo 
více jak 18 tun.

-ZŠ nám. Míru-

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Při každoroční přípravě organizace 
následujícího školního roku automa-
ticky zařazujeme na konec měsíce 
dubna Týden zdraví. Žáci naší školy 
tuto tradici už velmi dobře znají, ale 
protože „zdraví“ je velmi široký po-
jem, očekávají vždy, co pro ně v tom-
to týdnu po domluvě s třídními učiteli 
a vyučujícími připravíme.Při našich 
aktivitách nám významně pomáhají 
i akce MěDDM Kojetín, které v rámci 
měsíce dubna pořádají, případně na 
požádání pro nás připraví.

Týden zdraví  
na naší škole 

V letošním školním roce jsme se na 
prvním stupni zaměřili na několik 
oblastí: zdraví a zdravý životní styl, 
zdravé zuby, nemoci a úrazy s tím 
úzce související dopravní výchova  
a v neposlední řadě - důležitá tele-
fonní čísla. Tato témata se prolínala 
v celém týdnu v podstatě všemi vy-
učujícími předměty, s úvodní před-
náškou o zdravém životní stylu nám 
pomohli odborníci z krajské hygie-
nické stanice .
Vyvrcholením týdne byla soutěžní 
akce MěDDM s ekologickým zamě-
řením - Putování se skřítkem, která 
dětem vysvětlovala význam vody 
v přírodě a pro člověka. 

Týden zdraví na druhém stupni naší 
školy měl jako nosná témata ekolo-
gickou a environmentální výchovu  
a zdravý životní styl.
V podstatě žáci celé školy se zapojili 
do akce pořádané MěDDM a MěÚ 
v Kojetíně - „Rostliny do škol, kyslík 
do tříd“ - žáci si hlavně v hodinách 
praktických činností vysvětlovali vý-
znam zelených rostlin v místnostech 
i v přírodě a do každé třídy si vysadili 
několik květináčů se zelenými rost-
linkami. Zapojili se i do celoměstské 
soutěže „O nejlepší nádobu na hyd-
roponii“. S ekologií souvisela i výsta-
va „Můj strom, můj les“ uspořádaná 
v tomto týdnu na VIC na Masarykově 
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín

náměstí, kde si žáci mohli prohléd-
nout nejlepší výtvarné práce svých 
spolužáků na toto téma.
Zdravý životní styl, péči o zdraví si  
žáci připomněli v hodinách české-
ho, anglického a německého jazy-

ka, ale i v hodinách praktických čin-
ností přípravou zdravé jarní polévky  
a ovocných salátů. Také akce „Běh 
proti kouření“ pro žáky 5. - 9.roč., 
která se setkala se zájmem a od-
povědným zapojením většiny žáků  

a turnaj žáků v malé kopané přispěly  
k objasnění důležitosti jednoty zdra-
ví duševního i tělesného.

Miluše Štefanová

Dne 2. května 2008 se uskutečnil na 
naší škole projektový den  - Ochra-
na člověka za mimořádných událostí  
pro žáky 1. -  9.ročníků.
Žáci celé školy byli rozděleni do tří 
skupin: 
1.skupina (1.- 4. roč.) na trase Koje-
tín - Uhřičice se svými třídními učitel-
kami plnila úkoly z oblastí „Neztratím 
se?“, „Bezpečí a nebezpečí“ a „Počí-
tej se vším“.
2.skupina (5. roč.) šla dle mapy trasu 
za město, na které na šesti kontro-
lách žáci plnili úkoly z oblastí důležitá 

Projektový den telefonní čísla, živelní pohromy,od-
had vzdálenosti, orientace v terénu, 
úrazy a nemoci a první pomoc.
3.  skupina (6. - 9. roč.) - na něko-
lika stanovištích, na které se žáci 
přesouvali pomocí orientace v mapě 
Kojetína a předem zadaných infor-
mací ohledně trasy, si žáci ověřili, 
nakolik získané poznatky z oblasti 
ochrany člověka za mimořádných 
událostí zvládli a jaké jsou jejich do-
vednosti při poskytování první po-
moci a úkonech zachraňujících život 
raněných. Zopakovali si, jak funguje 
integrovaný záchranný systém a jak 
se chovat při povodních a možném 

následném vyhlášení evakuace urči-
té oblasti (což je problematika, která 
se našeho regionu v poslední době 
často dotýká) a jak jsou na tom se 
znalostí o důležitých telefonních čís-
lech a způsobu jejich použití.
Akce se setkala s velkým úspěchem 
u žáků i vyučujících. Zbývá jen dou-
fat, že alespoň některé informace   
a dovednosti využijí žáci i v praxi - 
kdy budou přímými účastníky sku-
tečné mimořádné události.

Miluše Štefanová

Letošní školní rok byl v naší školní 
družině opravdu pestrý. Podařilo se 
nám zorganizovat již druhý ročník 
výtvarné soutěže pro mikroregion 
Střední Haná s názvem Veselá pa-
leta.
Práce dětí byly vystaveny při příle-
žitosti slavnostní akademie ke 120. 
výročí naší školy.
Další zdařilou akcí byla divadelní 
soutěž naší ŠD „Napadlo nás diva-
dlo“, ve které děti projevily svůj dra-
matický talent.
Své básnické umění žáci naší školy 
prezentovali v celoškolní soutěži na-
zvané „Šprýmy s rýmy“ s podtitulem 
„Jarní básnění“.
Věnujeme se ovšem i vážnějším té-
matům, jako je bezpečnost v silnič-
ním provozu či prevence proti užívá-
ní drog. 
Znalosti v oblasti dopravní výchovy 
žáci zúročili v soutěži „O závod bez 
nehod“, která zahrnovala kvíz  zna-
losti značek a dopravních předpisů  
a jízdu zručnosti na koloběžce.
Sledujeme však i trendy dnešní 
módy. Vlastnoručně vyrobené mód-
ní doplňky a šperky jsme předvedli 
na družinové přehlídce moderního 
odívání.
Zajímáme se i o přírodu a její ochra-
nu. Začátkem jara jsme si například 

Co děláme v naší školní 
družině

založili svůj herbář, a tak se dozví-
dáme mnohé o naší flóře.
Začátkem června proběhla akce ke 
Dni dětí na školním hřišti. Bylo to zá-
bavné dopoledne plné soutěží, her  
a tance.
Naši školní družinu hojně využíva-
jí též i žáci 2. stupně a dojíždějící  
děti. 
Velký zájem je např. o tréninky 
v malé kopané nebo o stolní tenis  
a využití internetové učebny.
Uvedené akce jsou pouze zlomkem 
toho, co dětem nabízí naše školní 
družina, dbáme na to, aby naše ak-
tivity a zájmy byly co možná nejvše-
strannější.

Ukázka naší společné básnické 
tvorby:

Naše školní družina
Hned od rána začíná, 

naše školní družina.
Malujeme, sportujeme,
notujeme, veršujeme.
Do přírody chodíme,
nové hry se učíme.
Zpíváme si zvesela,
jsme sehraná kapela.
O své zdraví pečujeme, 
své znalosti zvětšujeme.
Jsme tu dobří kamarádi,
svou družinu máme rádi.

Alice Stonová
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Gymnázium Kojetín
Jedebatovnice 2008
Dorazit do Kojetína. Na nádraží. Po-
tkat své soukmenovce. Ohlásit se  
u dozoru. Nastoupit do správného 
vlaku. Nezpůsobit výtržnosti vystu-
pující z normy dané fanoušky Sigmy. 
Vystoupit v Brně. Najít autobusové 
nádraží. Nastoupit do správného 
autobusu. Nepozvracet se ces-
tou. Utvořit skupinky pro ubytování. 
Ustlat postele. Trefit do jídelny. Urvat 
pro sebe aspoň jednu židličku.
Tohle všechno museli zvládnout 
účastníci kojetínské výpravy za de-
batou v Jedovnicích. Když připočítá-
te, že až dosud uběhla sotva půltřetí 
hodinka a debatéři mají před sebou 
ještě všech pět debat, dvě noci, jednu 
valnou hromadu, dvě snídaně, jeden 
oběd, jednu večeři, úklid a zpáteční 
cestu, tak určitě pochopíte, že deba-
tovat, a zejména pak reprezentovat, 
není žádná sranda.
Turnaj ve dnech 4. až 6. dubna léta 
Páně 2008 byl výjimečný. Kromě jed-
né oficiální, a po celý rok připravova-
né, teze „Boj proti globálnímu otep-
lování přináší více škody než užitku“  

se necelá sedmdesátka debatérů 
střetla i nad nepřipravenými tezemi; 
takže jsme si pokecali o tom, zda je 
vegetariánství módním výstřelkem, 
zda bychom měli bojkotovat olympi-
ádu v Číně nebo zda jsou telenovely 
horší než akční krváky. 
Náplní sobotního večera pak byla 
Valná hromada Asociace debatních 
klubů o.s., sdružení sdružujícího klu-
by debatérů. Ta byla, alespoň podle 
mého skromného názoru, dostateč-
ně zajímavá a podnětná i pro řado-
vé debatéry, jako jsme my. Nicméně  
k tomu až závěrem. 
Náš tým (Benešovi dekreti) se v Je-
dovnicích, na svém prvním turnaji ve 
středoškolské lize, umístil na krás-
ném 14. místě z celkového počtu 21 
týmů účastnících se turnaje. Spo-
lečně s námi se na 14. místě umístil  
i tým COW-SENSE. Na čestném po-
sledním místě se umístil tým Sedmo-
řádci, pro které to bylo rovněž jejich 
první vystoupení ve středoškolské 
lize. A konečně na 11. místě se umís-
til tým Scarabes, který si tak zajistil 
místo ve finálovém turnaji, který se 
bude konat v Přerově. Mezi jednot-

livci se pak na 19. místě z celkové-
ho počtu 69 debatérů umístil Karel 
Beneš, na 30. Veronika Krejčířová  
a na 34. Veronika Svozilová. Ani dal-
ší nám rozhodně nedělali ostudu.
A nyní k Valné hromadě ADK a dů-
sledkům z ní vyplývajícím. V loň-
ském školním roce proběhl poslední 
ročník Dětské debatní ligy. Jelikož 
jsme se kdysi dávno DDL účastnili, 
je nám jejího konce líto. Proto se náš 
klub rozhodl zorganizovat do konce 
tohoto školního roku alespoň jeden 
debatní turnaj, jehož předběžný ter-
mín byl stanoven na 2. června. Zváni 
jsou: zájemci z druhých stupňů zá-
kladních škol v Kojetíně, Němčicích 
nad Hanou, Chropyni a z NG GKJ.  
V případě dostatečného zájmu by 
zde byla možnost uspořádat od 
příštího školního roku místní ligu se 
vším všudy. Pedagogové se zapá-
lením pro soutěže rozvíjející schop-
nosti žáků, ředitelé, zástupci šéfíků, 
prostě všichni, kdo máte zájem, hlas-
te se na mailu hanacke_kece@cent-
rum.cz. Těšíme se na Vás.

Karel Beneš

Vrškob(h)raní

Akce Vrškob(h)raní si mohl všimnout 
každý, kdo se dne 9. května 2008 
procházel kolem jedenácté hodiny 
náměstím v Kojetíně. 
A o co vlastně šlo? Po dobu dvou 
měsíců probíhal na naší škole sběr 
vršků od PET lahví a díky nečekané 
nadprodukci, konkrétně to bylo něco 
přes 300 kg, jsme se rozhodli uspo-
řádat akci, jež by naši aktivitu zvidi-
telnila.
Vrškobraní si připravily studentky 
z přírodovědného kroužku ve spo-
lupráci s žákovským parlamentem 
Gymnázia Kojetín pro žáky primy  
a sekundy. Děti byly rozděleny do 
čtyř skupin, kterým pomáhali patroni 
z vyššího gymnázia. 

„Koumáci“ spolu s panem učitelem 
Přikrylem a Štefkem vymýšleli různé 
užitečné výrobky vhodné do hodin fy-
ziky nebo třeba i do běžného života. 
Druhou skupinkou byli „právníci“ - 
zabývali se hospodařením s odpa-
dy, zkoumali, jaká pravidla platí pro 
třídění odpadů, jakou právní normou 
město Kojetín upravuje nakládání 
s odpady, a také zjišťovali, jaké zku-
šenosti mají se sběrem vršků ostatní 
školy. Na pomoc s legislativní strán-
kou věci si tato skupinka přizvala  
i místostarostu Jiřího Šírka. 
„Výtvarníci“ tvořili spolu s paní učitel-
kou Trávníčkovou duhu podle meto-
dické příručky ekologického centra 
Sluňákov. 
Čtvrtou skupinou byli „logáci“ - ti pří-
mo na náměstí stavěli z pečlivě ba-
revně roztříděných vršků znak města 
Kojetín a logo gymnázia. 
Všechny tyto skupiny své výtvory 
prezentovaly přímo na náměstí. 
Po prezentaci přišly na řadu soutě-
že ve stavění pyramid a co možná 
nejdelších řetězců z plastových uzá-
věrů. Do skládání se mohli zapojit  
i kolemjdoucí, popřípadě mohli do-
nést i své vlastní nasbírané vršky  
a přidat tak ještě pár kilo do naší „sbír-

ky“.  Po příjemně stráveném dni jsme se  
i s pečlivě uklizenými vršky přesunuli 
zpět do školy. 
No a co bude s těmito plastovými 
uzávěry dál? Pošleme je do Kostelan 
firmě Purplast a peníze, které za ně 
obdržíme, použijeme k financování 
projektu adopce na dálku. 
Děkujeme všem, kteří třídí odpad!
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Anketa
Anketní otázka: „Chybí Vám kino v Kojetíně a přejete si, aby byl provoz kina v Kojetíně 
obnoven?“
Ve čtvrtek 22. května 2008 jsme se ptali občanů v Kojetíně, zda jim chybí ve městě kino a zda si přejí, aby byl v Ko-
jetíně případně provoz kina obnoven.    

                                                                              Michal Pavlíček a Lucie Justrová, sexta GKJ

Věra Kurfürstrová:
„Nejsem sice místní, ale mohlo by tu 
být kino, aby děti nemusely jezdit do 
jiných měst.“

Hana Šímová:
„Kino mi v Kojetíně chybí a přeji si, 
aby bylo obnoveno.“

František Večera:
„Kino mi nechybí, protože místo kina 
máme televizi. A je mi jedno, jestli 
bude činnost kina obnovena.“

Alexandra Klaperová: 
„Pamatuji si, když tu bylo kino, ne-
vím, kolikrát bychom se tam dostali, 
ale chybí mi a chtěla bych, aby byl 
provoz obnoven, ale mělo by být 
menší a lístky levnější.“ Věra Huťková:

„Kino mi nechybí, mohlo by být ob-
noveno pro mládež, ale my starší si 
nemůžeme dovolit lístek do kina.“

Stanislav Smetana:
„Rozhodně mi kino chybí, protože 
jsem do něj v mládí chodil denně 
a určitě si přeji jeho obnovení.“

Jakub Lorenc:
„Kino mi chybí velice a přeji si jeho 
obnovení, protože nemám kam cho-
dit se svou dívkou a musíme dojíždět 
jinam.“

František Ondruj:
„Nechybí mi kino a je mi jedno, jestli 
bude obnoveno.“

PŘIJMEME
 

automechanika s praxí  
do specializované opravny 

 automatických převodovek.
Nabízíme:

- atraktivní platové ohodnocení,
- práci v mladém  

a dynamickém kolektivu,
- zaškolení,

- možnost profesního růstu.
Požadujeme:

- flexibilitu, bezúhonnost, 
 praxi v oboru (min. 4 roky).

 Nabídky zasílejte  
strukturovaným životopisem na  

e-mail: kaps@kaps.cz  
popřípadě nás kontaktujte  
telefonicky 581 76 40 86.
Jiří Kotouč - Autoopravna,  

Přerovská 561, Kojetín, 
 www.kaps.cz

neděle 8. června 2008  
od 13.00 hodin

areál střelnice  
v Kojetíně

Jsou připraveny:
- soutěže

- vystoupení dětí  
z Kojetína

- ukázka vojenské  
a hasící techniky
- skákací žirafa

- občerstvení pro děti 
 i dospělé

SRDĚČNĚ ZVE  
MO ČSSD KOJETÍN

TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN V KOJETÍNĚ
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Akce, které se konaly
Výukové programy zaměřené na 
práci s keramickou hlínou
4 aktivity navštívilo 60 dětí ze Zá-
kladní a mateřské školy Měrovice  
a Mateřské školy Uhřičice. Malí kera-
mici modelovali stromečky, domečky 
a sluníčka jako dárky ke Dni matek.

„Oslava dnů významných z hle-
diska ochrany přírody“
Projekt MěDDM Kojetín, který pro-
bíhá od dubna do října 2008 je spo-
lufinancován Krajským úřadem Olo-
mouckého kraje a Městem Kojetín. 
Cílem projektu je:
- rozšířit vědomosti - poznávat vzta-
hy mezi organizmy na Zemi, 
- povzbudit pozitivní vztah k přírodě, 
radost a zájem o vše živé,
- naučit děti chovat se v přírodě,
- naučit děti přemýšlet o životním 
prostředí ve svém nejbližším okolí,   
- uvědomit si působení člověka, tedy 
i svůj vlastní vliv na životní prostředí,
- uvědomit si možnost ovlivnit vlast-
ním jednáním a způsobem života 
kvalitu životního prostředí.

V rámci projektu proběhly dopo-
sud tyto aktivity:
16. 4. 2008 „Zelená stezka - Zlatý 
list“. Do programu se zapojili žáci 7. 
- 9.tříd  ZŠ nám. Míru, ZŠ Sv. Čecha,  
Gymnázia Kojetín a ZŠ Tovačov. Zú-
častnění srovnávali regulovaný tok 
říčky Hané s přirozeným tokem řeky 
a poznávali rostliny. Ty, které najde-
me ve slepých ramenech a mokřa-
dech poznávali jen podle fotografií, 
protože kolem Hané se vyskytují 
pouze běžné rumištní rostliny.
18. 4. 2008 „Zelená stezka - Zlatý 
list“ - přírodovědně ekologická po-
stupová soutěž MŠMT ČR pro 4. - 9. 
třídy ZŠ a tomu odpovídající tř. více-
letého gymnázia. Místní kolo soutěže 
proběhlo v areálu střelnice a okolí ryb-
níka „Na hrázi“. Jednotlivá stanoviš-
tě prověřila znalost dětí ze zoologie, 
botaniky, ekologie, ochrany přírody, 
mineralogie, geologie, astronomie  
a meteorologie…
Vítězové z Gymnázia Kojetín ve slo-
žení: mladší kat. - Soňa Pecharová, 
Lucie Jasná, May Tran Hau, René 
Jurčík, Jan Jášek, Miroslav Krybus, 
starší kat. - Filip Navrátil, Ondřej Kur-
fürst, Andrea Kondrčíková, Petr Da-

vidík, Lukáš Krčmař, Marek Šindelka  
postoupili do krajského kola, kde ob-
sadili 10. a 9. místo v  Olomouckém 
kraji.

13. 5. 2008 „ Krajina - možné ohro-
žení“ 
Vítězové přírodovědné soutěže „Ze-
lená stezka - Zlatý list“ navštívili Stře-
disko ekologické výchovy Sluňákov. 
Celkem 12 studentů Gymnázia Ko-
jetín absolvovalo výukový program 
zaměřený na problematiku života 
v okolí vod. Dvouhodinový program 
čítal prohlídku nového nízkoenerge-
tického domu, terénní pozorování  
a hry v místnosti.

21. 4., 22. 4., 25. 4., 6. 5. 2008 „Pu-
tování se skřítkem“
Vzdělávací program pro děti mateř-
ských škol a žáky 1.- 3. tříd ZŠ. Děti 
se zábavnou formou učily poznávat 
vodu jako nezbytnou součást života, 
její koloběh v přírodě, problémy spo-
jené s jejím nedostatkem a s úska-
lími znečištěné vody. Programu se 
účastnilo 358 dětí ZŠ Sv. Čecha, ZŠ 
nám. Míru, Mateřské školy Kojetín, 
MŠ Uhřičice a MŠ Polkovice.

25. 4. 2008 „Rostliny do škol - kys-
lík do tříd“ 
Nad estetickým a hygienickým vý-
znamem rostlin v místnostech není 
třeba se dlouho zamýšlet. Chceme 
dětem připomenout, že tak jak pe-
čují o své domácí „mazlíčky“ z říše 
živočichů, je potřeba se postarat  
i o rostliny. Chceme, aby si uvědo-
mily nároky těchto zelených, možná 
o něco méně nápadných, trpělivých 
a méně náročných přátel z říše rost-
linné. 
Z projektu byly nakoupeny květináče, 
truhlíky a zemina. 1. část přesazová-
ní vypukla v pátek 25. dubna 2008 na 
třech základních školách v Kojetíně  
i na místním gymnáziu. Celkem bylo 
nově osázeno přes 120 květináčů  
a několik truhlíků. Další velké přesa-
zování je naplánováno na září-říjen 
2008.
„Výroba hydroponických květiná-
čů“
 Do soutěže o nejhezčí funkční hyd-
roponický květináč se zapojilo 27 
exponátů. Děti při výrobě opravdu 
zapojily svou fantazii a za pomoci 
druhotného materiálu vytvořily úžas-

né nádoby. Jejich výrobou se můžete 
inspirovat na MÚ v Kojetíně, kde jsou 
doposud vystaveny.
Výtvarná soutěž  „Můj strom, můj 
les“
Stromy v několika podobách v tech-
nice provedení foto, malba, kresba, 
koláž, linoryt… jste mohli vidět na 
výstavě ke Dni Země. Mezi 70 expo-
náty byly vyhodnoceny :
I. kategorie:  
1. - MŠ Uhřičice (Veselý strom - ko-
lektiv dětí), 2. - Šestořádová Simona, 
Zavřelová Adéla (obě MŠ Uhřičice), 3. 
- Podolanová Tereza (MŠ Uhřičice).
II. kategorie:  
1.- Ondřej Matějček (ZŠ Křenovice), 2. 
- Jan Hrušák (ZŠ Křenovice),  Lukáš 
Miko (ZŠ Sladovní), František Čureja 
(ZŠ Sladovní), 3. - Valerie Mirgová (ZŠ 
Sladovní),  Josef Benešovský (ZŠ Kře-
novice),  7./8. ročník ZŠ Sladovní.
III. kategorie:   
1. - Kolektiv dětí ZŠ Svatopluka Če-
cha, 1. - Dalibor Žíla, 2. - Martina No-
votná, 3. - Radka Dvouletá (všichni 
Gymnázium Kojetín).

Zájmový kroužek Bojové umění na 
soustředění 7. - 11. 5. 2008 
48 účastníků, členů zájmových 
kroužků Bojového umění z MěDDM 
Kojetín, DDM Vyškov a DDM Třinec 
se zúčastnilo pětidenního odborného 
soustředění v Nýdku - Hluchové. Pod 
odborným vedením učitelů Bujinkan 
Czek Dojo Jiřího Nohela, Jiřího Hüb-
nera a Martina Morcinka se trénoval 
BUJINKAN a BUDÓ TAIJUTSU „Bylo 
tam bezva. Sluníčko svítilo, byl tam 
krásný les a mám mnoho nových ka-
marádů z Vyškova a Třince.“

Vzdělávací programy z oblasti vý-
chovy k zodpovědnému partnerství 
a sexuálnímu zdraví probíhaly na 
MěDDM od března do května 2008. 
11-ti programů na téma „Dospívání 
a zázrak života“, „Jak si nenechat 
ublížit“, „Chodíme spolu“, „Láska  
a sexualita“ se zúčastnilo 210 žáků  
a studentů  škol z Kojetína.
Vzdělávací programy z oblasti proti-
drogové prevence  probíhaly od dub-
na do května 2008 - studenti Gymná-
zia Kojetín se zúčastnili zajímavých 
besed na téma „Grogy z drogy“, 
„Drogy kolem nás“ a „Zneužívání za-
kázaných látek při sportu“.

-MěDDM-
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Fotogalerie z akcí MěDDM Kojetín
Bezpečné město

Putování se skřítkem

Bojové umění na soustředění
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Akce na červen 2008

„Kunčický pedál“ 
- víkendový pobyt pro rodiny s dětmi 

v Rychlebských horách

11. 6. 2008 Turnaj v ringu  
„O putovního Jaryna“ 

Turnaj ve Florbale  
pro žáky 3., 4. tříd

Léto na zámku 
6. - 11. 7. 2008 

 Letní tábor v Luhačovicích  
zaměřený na rukodělnou činnost  

pro děti od 3. třídy
Rybářský tábor 

26. 7. - 2. 8. 2008
 Rybářský tábor na hájence  

v Tovačově

Letní tábory 2008 
Stroj času 

14. - 26. 7. 2008  
 Stanový tábor v Nejdku v krásném 

prostředí Chřibských lesů  
pro děti od 1. třídy

Na vlnách odvahy a dobrodružství 
18. 8. - 22. 8. 2008  
Příměstský tábor  

pro děti od 1. třídy

Z kroniky MěKS Kojetín
1. května 2008
se členové národopisného souboru 
Hanácká beseda rozhodli navázat 
na tradici stavění májek v Kojetíně. 
Pro letošní rok zvolili místo pro máj-
ku dvůr rodiny Gardavských, kde 
se májky dříve stavěly. V 17 hodin 
se sešel celý soubor i jeho přízniv-
ci a začaly přípravy na stavění - ne-
chyběl nezbytný doping v podobě 
domácí slivovičky a pivečka, které 
věnoval  pan starosta (dluh od koje-
tínských hodů) a které přišlo v máji 
vhod. Tetina Gardavská myslela i na 
hladové žaludky a všechny zasytila 
výbornou škvarkovou pomazánkou. 
Děvčata donesla domácí koláče. 
Nejdříve chlapi vyhloubili metr a půl 
hlubokou jámu a seřezali kmen de-
vatenáctimetrového stromu. Děvča-
ta se vrhla na zdobení vršku májky, 
kterou zkrášlila růžemi, věncem  
s třásněmi, větším zvonkem a „lahví 
slivovice“. Pomocí tří žebříků a lana 
se májka začala tyčit nad střechy 
domů v Olomoucké ulici. Vše dob-
ře dopadlo a májka nám v Kojetíně 
více jak po patnácti letech zase stojí.  
Májka bude pokácena v pátek  
6. června 2008.

3. - 4. května 2008
se prezentovali členové tvůrčí sku-
piny Signál 64 na výstavě s názvem 
„Z dílny tvůrčí skupiny Signál 64“  
v sousedních Uhřičicích v rámci ho-
dových oslav. Svá díla zde vystavili: 
Jaroslav Hebnar, Marie Hebnarová, 
Jiřina Jablonská, Pavla Kačírková, 
Boleslav Leinert, Petr Leinert, Jaro-
slav Řihošek, Svatopluk Spáčil, Alice 
Stonová a Jiří Šírek. Výstava měla 
vysokou uměleckou úroveň a místní-
mi byla velmi kladně hodnocena.

11. května 2008
jsme opět pozvali všechny děti na 
víkendovou pohádku do Sokolov-
ny Kojetín. Přijelo divadlo pro děti 
Řád Červených Nosů z Blatnice 
pod Sv. Antonínkem s pohádkou  
Jak Kašpárek Honzovi k princez-
ně pomohl. Krásné slunečné poča-
sí asi více lákalo k procházce nebo  
k výletu, protože bohužel do soko-
lovny zamířilo dětí poskrovnu. Děti, 
které přišly, viděly písničkovou po-
hádku o Líném Honzovi, který se za-
miloval do princezny. Jeho kamarád 
Kašpárek spunktoval únos princezny 

strašlivým drakem, jenže drak nebyl 
vůbec tak strašlivý jak vypadalo a tak 
se všechno ještě více zamotalo… 

14. května 2008
se v místní sokolovně konal tradič-
ní Koncert žáků a učitelů Základní 
umělecké školy Kojetín.

2. května 2008
v pátek se konal další pekelný klu-
bový techno večer snázvem BEATS 
FROM HELL, na kterém zahrály 

hvězdy jako Jordy (strobe cz / Uh. 
Brod), Luis (nakedrec.com), Elitt 
(sintetik), Čad (re:mix), Funschma-
ker (technorth) a Torin (technorth). 
Všem dík za podporu!

21. května 2008
se v našem městě představil vítěz 
1. ročníku přehlídky ochotnických 
divadelních souborů Ludmily Cáp-
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Z kroniky MěKS Kojetín

Kam za kulturou

ROCK FÓR MEDLOV
Hrají: Bethrayer, Veselá zhouba,

IQ opice, Sto chutí, Clotho
sobota 21. června 2008 - 13 hodin
Venkovní areál Medlov u Zborovic, 

vstup: dobrovolný

Miniseminář country tanců  
a moderního line dancingu

pro začátečníky a pokročilejší  
nadšence ve věku od 8 do 100 let

ONE DAY COUNTRY
sobota 21. června 2008

Tance budou vyučovat tanečníci  
z country skupiny

Lucky While Kojetín
Program:

8.00 - 9.00 hodin: Prezentace
9.00 - 10.30 hodin: 1. lekce
10.45 - 12.15 hodin: 2. lekce

12.15 - 14.30 hodin:  
Přestávka na oběd

14.30 - 16.00 hodin: 3. lekce
16.15 - 17.45 hodin: 4. lekce

18.00 - 19.30 hodin:  
Závěrečné opakování

Sokolovna Kojetín, vstup: 90 Kč
Vezměte s sebou: taneční obuv  

na přezutí. Doporučujeme:  
dámám sukni, pánům klobouk.

Přihlášky získáte na MěKS Kojetín 
(Sokolovna nebo VIC)

4. ročník hip-hop & d’n’b indoor festu 
RES PUBLICA VOL. 4

sobota 28. června 2008 - 20 hodin
Hip Hop stage - The Regime  

(USA/UK), El Nino (Disgrafix),  
Druhej Svět (Olomouc) /  

DJs: Tuco (UK), Maztah, Chocolatic, 
Era D‘n‘B stage - DJs: Ramires,  

Berthold, Funsmaker, Torin,  
Karel Brojler, Hardener

Doprovodný program - street  
dance exhibice by New Side, 

 beatbox show by Z’Man
Sokolovna Kojetín, vstup: 120 Kč

ČERVENEC 2008
Rockový festival

R. K. BOŽKOV - FEST 2008
Hrají: Bethrayer, Dark Gamballe, 
Imodium, IQ opice, Lamancha,

Lety Mimo, Post-it, SOAD revival,  
Veselá zhouba...

19. července 2008
Střelnice Kojetín,

vstup v předprodeji: 120 Kč,
na místě: 170 Kč

http://www.rkbozkovfest.wz.cz/

SRPEN 2008
KOJETÍNSKÉ HODY 2008  

 jubilejní 10. ročník
Bohatý program pro všechny: 

Pátek 15. srpna 2008:  
dětská diskotéka,

posezení s živou hudbou...
Sobota 16. srpna 2008:  

turnaj ve volejbale, výstava rodáků, 
hasičské závody, setkání

harmonikářů, hodová zábava...
Neděle 17. srpna 2008:  

mše svatá, krojovaný průvod, jízda 
králů, předání hodového práva, 

přehlídka národopisných souborů, 
dechová hudba Věrovanka,  

setkání rodáků, lidový jarmark,  
skákací hrad, skluzavka, hry  
a soutěže pro děti, cimbálová  

muzika Kapka, výstava rodáků,  
mažoretky, taneční vystoupení,  

koncerty...
Hvězdou nedělního programu bude 

Miro Žbirka s kapelou.
Program bude upřesněn!

KOJETÍNSKÉ
HUDEBNÍ LÉTO 2008

týden hudby
na Masarykově náměstí

18. - 22. srpna 2008
Program bude upřesněn!

Více na: www.kojetin.cz/meks

kové Kroměříž 2008 a nám známý, 
pravidelný účastník naší kojetínské 
přehlídky - Divadlo Malá scéna Zlín 
s úsměvnou komedií SIC! Jedna-
lo se o moderní hru s jazykem, hru 
se slovy, hru jako způsob existence, 
hru jako možnost, hru o životě tří 

spolubydlících v režii Petra Nýdrle-
ho. Herci nám v úsměvné komedii 
zprostředkovaně odhalili životy tří 
postav žijících v jednom newyor-
ském činžáku - Babety, neúspěšné 
literátky, neustále si půjčující pení-
ze, skladatele lunaparkové znělky 

Thea a Franka, toužícího prorazit 
jako licitátor na aukcích. Všichni tři si 
jako způsob existence zvolili jakou-
si virtuální hru, v níž žijí své životy  
i vzájemné vztahy a kterou, dalo by se 
říci, povyšují nad skutečnou realitu. 
www.kojetin.cz/meks            -svah-

ČERVEN 2008
VÝSTAVA OBRAZŮ, 

SOCHAŘSKÝCH DĚL 
A KERAMIKY VÝZNAMNÝCH 
KOJETÍNSKÝCH RODÁKŮ

Vystaveny díla akad. malíře Jana 
Sázela, akad. sochařů Stanislava 
Hlobila st. a Stanislava Hlobila ml., 

akad. malíře Zdeňka Krybuse,  
malířky a keramičky Olgy Babrajové.

Výstava otevřena do 31. 8. 2008 
v galerii VIC Kojetín
Masarykovo nám. 8 

po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické domluvě  

na telefonu 774 001 403

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
  NA VIC KOJETÍN  

pátek 6. června 2008  
Vzdělávací a informační centrum 
Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 

VÍTÁME LÉTO 
 s bohatým programem pro děti

pátek 6. června 2008 - 16 hodin
Nádvoří VIC Kojetín,  

Masarykovo náměstí 8, vstup: volný
V programu vystoupí:  

Mažoretky, děti z MŠ Kojetín,  
country taneční skupina Lucky 

While Kojetín, Šikulka Stříbrnice,  
Sluníčko Kojetín, Sokol Kojetín, 

Honza Krčmař - dovednosti s lasem, 
ZUŠ Kojetín - bubnová show,...

Pro děti jsou připraveny -  
hry a soutěže, malování na sklo, 
malování křídou, sladké odměny, 

dětská diskotéka, balónky...

VŘESOVICKÝ VÝPRASK 
pátek 20. června 2008 - 18 hodin 
Dark Gamballe, Hannibal Lecter, 

Bethrayer, Veselá zhouba,
IQ opice, Sto chutí.

Vřesovice u Prostějova
vstup: 100 Kč

Možnost stanování, koupání...
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Zájezdy CK Marion tour Kroměříž ve spolupráci s MěKS Kojetín
7. června 2008

BUDAPEŠť, cena 790 Kč
13. června - 15. června 2008

BUDAPEŠť, Balaton 
cena 2 950 Kč

14. června 2008
ANGELIKA - muzikál, cena 1 080 Kč

14. června 2008
JACK ROZPAROVAČ - muzikál

cena 980 Kč

20. - 22. června 2008
ČESKOSASKé ŠVýCARSKO 

 cena 2 250 Kč
21. června 2008

RAXAPLE (Rakousko) cena 720 Kč
1. - 6. července 2008

FRANCOUZSKÁ RIVIERA
cena 6 850 Kč

2. července 2008
KONOPIŠTĚ, ČESKý ŠTERNBERK

cena 590 Kč

12. - 13. července 2008
STŘEDNÍ ČECHY

cena 1 450 Kč

23. čevence 2008
VRÁTNÁ DOLINA, 

Jánošíkovy diery, cena 520 Kč

9. srpna 2008
SCHNEEBERG (Rakousko)

cena 740  Kč

Z akcí Městské knihovny Kojetín
„Beseda s cestovateli Jiřím Márou a Štefanem Kunou“ nazvaná Nový Zéland - Jižní ostrov

„Neotesánek“ - beseda o slušném chování podle knížky I. Březinové pro žáky I. stupně ZŠ Sladovní

„Neplechaté pohádky“ - beseda ve spolupráci se školními družinami

Dne 26. května 2008 se uskuteč-
nila akce Českého rozhlasu Olo-
mouc pro žáky ZŠ a gymnázia  
„JAK SE DĚLÁ RÁDIO“. Návštěv-
níci pořadu nahlédli do rozhlasové 
kuchyně, seznámili s problematikou 

práce se zvukem, slyšeli, jak vzniká 
rozhlasová  pohádka, reportáž či do-
kument.  Pracovníci rozhlasu jim před-
stavili používaná technická zařízení  
a softwarové vybavení. 
Zazněly ukázky z rozhlasových do-
kumentů, her, pohádek a četby, vlas-
tivědné pořady (Od Pradědu na Ha-
nou, Toulky krajem...), Slovesné po-
řady, pohádky, rozhlasové hry, četby 

na pokračování, dokumenty (Hradby 
minulosti, Vzestupy a pády slavných 
podnikatelských rodin…), nechybělo 
ani předvedení praktické ukázky prá-
ce se zvukem - záznam, střih, mix -  
s některými návštěvníky pořadu.

-div-
více informací na: 

www.kojetin.cz/meks

Městská knihovna
informuje
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Církev Československá husitská, Náboženská obec Kojetín

Vstup: Žalm 107,19-20 (NBK) 19 Volali k Hospodinu tehdy v 
té tísni a on je zachránil z jejich úzkostí. 20 Poslal své slovo 
a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby.
Modlitba: „Sklání  se  večer  nad  světlem,  zapadá  i  slunce 
spravedlnosti a mráz nepravosti  zebe  lidské pokolení. Noc 
nevěrnosti  všechny  halí  a  hasne  světlo  pravdy.  Abychom 
neklesli  s  klesajícími,  zůstaň  s  námi,  neboť  se  připozdívá. 
V  tobě  jediném  je naše spása, k  tobě obracíme své zraky, 
abychom nezahynuli. Proto zůstaň s námi, neboť se připo-
zdívá. Amen.“  Bernard z Clairvaux - druhý velmistr řádu tem-
plářských rytířů
Žalm: Žalm 107,1-9.17-22 (NBK) 1 Oslavujte Hospodina - je 
tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! 2 Hospodinovi vykoupení 
ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, 3 že je 
shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu 
i zámoří! 4 Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli 
najít město k bydlení. 5 Hladoví byli a trpěli žízní, až umdlé-
vali slabostí. 6 Volali k Hospodinu tehdy v té tísni a on je vy-
svobodil z jejich úzkostí. 7 Vedl je po cestě nejpřímější, aby 
dosáhli města k bydlení. 8 Sláva Hospodinu za jeho lásku, 
za divy, které dělá pro lidi! 9 On přece uspokojí duši lačnou, 
bohatě nasytí toho, kdo hladoví! 17 Blázni se vydali cestou 
zvrácenosti a za své viny trpěli. 18 Veškerý pokrm si ošklivili, 
až k branám smrti dospěli. 19 Volali k Hospodinu tehdy v té 
tísni a on je zachránil z jejich úzkostí. 20 Poslal své slovo  
a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby. 21 Sláva Hospodinu 
za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! 22 Jako oběť ať mu 
přinášejí chválu, o tom, co učinil, ať zpívají! 
Evangelium: Mt 8,5-13 (NBK) Mt 8:5 A když Ježíš vcházel  
do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho: 
Mt 8:6 „Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a straš-
ně trpí.“ Mt 8:7 Ježíš mu řekl: „Já přijdu a uzdravím ho.“ Mt 
8:8 Setník však odpověděl: „Pane, nezasloužím si, abys ve-
šel pod mou střechu. Řekni jen slovo a můj služebník bude 
uzdraven. Mt 8:9 Sám jsem přece člověk, který podléhá ve-
lení a velí vojákům. Když někomu řeknu ‚Jdi,‘ jde; když řeknu 
jinému ‚Přijď,‘ přijde; když řeknu svému otroku ‚Udělej to,‘ 
udělá to.“ Mt 8:10 Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, 
kdo šli za ním: „Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde 
v Izraeli nenašel! Mt 8:11 Říkám vám, že mnozí přijdou od 
východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izá-
kem a Jákobem v nebeském království, Mt 8:12 ale synové 
království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč  
a skřípění zubů.“ Mt 8:13 Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: „Jdi. 
Ať se ti stane, jak jsi uvěřil.“ A v tu chvíli byl jeho služebník 
uzdraven.
Příběh: Ch. Džibrán - Poutník s. 106-107; Dva lovci, násle-
duje výklad
Jednoho májového dne se u jezera setkali Radost a Žal. Po-
zdravili se, usedli u klidné vody a povídali si. Radost hovořila 
o veškeré kráse, co jí je na světě, o každodenních zázracích 
života v  lesích  i mezi horami, o písních,  které slýchává za 
svítání i za soumraku. Pak promluvil Žal a souhlasil se vším, 
co říkala Radost; neboť Žal věděl, co znamená kouzlo hodi-
ny i krása z ní pramenící. A byl velmi výmluvný, když hovořil  
o máji na lukách a v horách. A Radost a Žal spolu rozprávěli 

dlouho a ve všem se shodli. Tu se objevili na druhém břehu 
jezera dva lovci. Zadívali se přes jezero a jeden řekl: „Kdopak 
to asi je, ty dvě postavy?“ A druhý odpověděl: „Dvě říkáš? Já 
vidím  jen  jednu.“  První  lovec  řekl:  „Ale  jsou  dvě.“ A  druhý 
odporoval: „Já vidím jen jednu, i odraz ve vodě je jen jeden.“
„Kdepak,  jsou dvě,“  řekl první  lovec,  „a v klidné hladině se 
také  zrcadlí  dvě osoby.“ Ale druhý muž  trval  na  svém:  „Já 
vidím jen jednu.“ A první opět tvrdil: „Já vidím úplně zřetelně 
dvě.“ A pak až dodnes  jeden  lovec  tvrdí,  že  ten druhý vidí 
dvojitě; zatímco druhý lovec říká: „můj přítel je napůl slepý.“
Chálíl Džibrán, básník mystik, nás ve svém příběhu nenechá-
vá ani chvíli na pochybách! A vůbec nás lidi nešetří. Vždyť 
máme pravdu před očima a přesto ji většinou nevidíme, ne-
cítíme, neslyšíme... Jsme plni vlastních představ, myšlenek  
a starostí. Necháváme si mnohá požehnání protéct mezi prs-
ty a raději se trápíme nebo staráme o to či ono a kde nic, tu 
nic. Přitom stačí opravdu málo. Po vzoru římského setníka  
a žalmisty Páně volat. Odložit nepotřebné harampádí našich 
myslí a sestoupit do klidu srdce. Tam je možné najít naše-
ho Pána. Kristus je v nás! Tam je třeba ho hledat, tam je 
možné k němu volat a také jedině odtamtud pramení síla  
a požehnání pro náš život. Když se podíváme ven, je máj. 
Celé stvoření (zvířata, stromy, květiny) je naplněno Boží mi-
lostí. Každá část stvoření plní svůj neviditelný úkol. Vyzařuje 
do éteru to, co přijímá. Ale dělá to i koruna stvoření, člověk? 
Ne. Je posedlý sám sebou a s klapkami na očích jeden vidí 
na břehu řeky dvě postavy a druhý jednu. A místo toho, aby 
se bratrsky dohovořili, smýšlejí nepěkně jeden o druhém. 
První viní druhého ze slepoty a ten druhý prvního z dvojitého 
vidění... A přitom oba zapomněli na jedno. Na toho, který je 
Cesta, Pravda a Život. Lidské poznání není dokonalé. I ve 
víře člověk často zakolísá. Ale nikdy nemá ztrácet jasné vě-
domí o naději. Kristus je živ od věků až na věky. Doprovází 
nás na našich cestách. Stačí ho jen pozvat do našeho života. 
Poprosit jej, aby nás vedl, uzdravoval a chránil. Jak píše ve 
své modlitbě Bernard z Clairvaux: „Zůstaň s námi Pane Ježí-
ši, neboť den skončil, noc se přiblížila a my nedokážeme ve 
tmě jít sami.“ Tato jediná věta vydá za tisíc myšlenek, starostí 
a představ: „V tobě jediném je naše spása, k tobě obracíme 
své zraky, abychom nezahynuli. Proto zůstaň s námi Pane, 
neboť se připozdívá.“ Kéž je modlitba, víra, naděje a láska 
naší jedinou myšlenkou, starostí a představou, od této chvíle 
až na věky. Amen.  
Boží zaslíbení podle svatých Písem: Jk 5,15 (NBK) Modlitba 
víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal 
nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.
K požehnání: Ga 3,7-9 (NBK) Ga 3:7 Z toho vidíte, že syno-
vé Abrahamovi jsou lidé víry. Ga 3:8 Písmo předvídalo, že 
Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo 
Abrahamovi: „V tobě dojdou požehnání všechny národy.“ Ga 
3:9 Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abraha-
mem.
Vhodné písně: 275 („Když  večerní  zvony  znějí,  duše moje 
pamatuj, jak přemnohá dobrodiní, prokázal ti Ježíš tvůj. Ale-
luja, k chvále Páně, zvučte nebesa i zem, veleb jej vždy lid-
ská duše, zbožné písně ohlasem!“)

3. májová pobožnost konaná 15. května LP2008 v Husově sboru: 
Když zavoláš, já přijdu a uzdravím tě, je výrok Hospodinův.

Srdečně zveme všechny hledající do společenství lidu Kristova. Program setkání v měsíci červnu  
i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz
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Charita Kojetín
  

DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM  DENNÍCH  SLUŽEB  PRO  SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín

Tel. 581 76 21 60,  mob. 720 126 475, e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2008
Nabídka je určena VŠEM příjemcům starobního i invalidního důchodu, ale jste zváni i vy všichni, kteří jste sami 

doma, jste nemocní, cítíte se zbyteční, neužiteční, nic vás v tomto čase nebaví, ale přesto byste se ještě rádi něco 
nového naučili, procvičili se v tom, co umíte, podělili se s druhými o své nápady, zkušenosti a dovednosti,

nebo si jen tak povídali při šálku kávy nebo čaje. Uvítáme vaše návrhy a podněty.
pátek 6. 6. 2008 - 9.00 hodin

DÍLNA PRO RADOST
Vyrábíme dekorace do bytu, 

destičky zdobené  
ubrouskovou technikou  

např. na zavěšení na zeď jako obrázek. 
středa 11. 6. 2008 - 9.00 hodin

VIDEOKLUB
Vybíráme z filmů s nezapomenutelným 

 Vladimírem Menšíkem.

pátek 13. 6. 2008 - 9.00 hodin
TRÉNINK PAMĚTI - RÉBUSY, HLAVOLAMY 

Trápí vás narůstající zapomnětlivost,  
nesoustředěnost, bojíte se svých selhání  
před druhými, ztrácíte jistotu a sebeúctu?  

Mohou vám velmi výrazně pomoci.  
Tato nenáročná cíleně zaměřená cvičení Vaší  

pozornosti, logického uvažování a paměti.

středa 18. 6. 2008 - 9.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Máte možnost navštívit všechna zařízení Charity  
Kojetín, prohlédnout si jejich vnitřní  

i venkovní prostory, seznámit se s pracovníky 
 i se službami, které se v jednotlivých 

 zařízeních poskytují.

středa 18. 6. 2008 - 14.00 hodin
FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, JEJÍ NEMOCI A LÉČENÍ
O nemoci, která v poslední době obtěžuje stále více 

osob (i malých dětí) a často zamoří celé rodiny.  
 Přednáší odborný lékař pro endokrinologii   

MUDr. Richard Kobza.
pátek 20. 6. 2008 - 9.00 hodin

DÍLNA PRO RADOST
Zkusíme si nový způsob dekorace do bytu - budeme 
vyrábět dřevěné obrázky na zeď pomocí vypalovací 

techniky, nepotřebujete vůbec nic donést,  
suroviny budou k dispozici.

sobota 21. 6. 2008 - 19.00 hodin 
KONCERT SKUPINY PAPRSKY

Křesťanská skupina mladých se základnou v Odrách, 
ale složená z muzikantů ze všech koutů Moravy,  

 převážně studentů přijede zahrát nejen seniorům  
a jejich rodinám, ale všem - mladým i starým pro radost. 

 

pondělí 23. 6. 2008 - 9.00 hodin
BAREVNÉ KOUZLENÍ S JAHODAMI

Víte, že jahody mají více vitamínu C než třeba  
citrony a pomeranče? Přihlaste se do pátku 20. 6.  

na kuchtění kvůli zajištění surovin a všeho potřebného. 
středa 25. 6. 2008 - 12.00 hodin

PEDIKÚRA
Doneste si ručník, přezůvky a 60 Kč

Každé pondělí od 9.00 hodin - internetové okénko - možnost seznamování nebo samostatné práce na počítači.
Každé úterý od 9.00 hodin -  zdravotní cvičení pod vedením cvičitelky. Vhodné oblečení a obutí.

Každý čtvrtek od 9.00 hodin -  duchovní setkání.
Pokračuje pletení obvazů pro malomocné do Asie a Afriky. Můžete si přijít pro přízi i návod  

a ve volných chvílích dělat doma něco užitečného pro těžce nemocné.
Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné domluvě na tel. číslech 581 76 21 60 nebo 720 126 475. 

Dle Vašeho zájmu zajistíme masáže krční páteře, kadeřnici, koupel v bezbariérové sprše,  
pomůžeme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat učitelkám a dětem Mateřské školy v Křenovicích, kteří k nám přijely s po-
hádkou O BUDULÍNKOVI a s nacvičeným pásmem písniček, básní a tanečků motivovaných jarem a svátkem všech 
maminek. Jejich vystoupení bylo opravdu zážitkem a potěšilo všechny přítomné maminky, babičky i prababičky. 
Scéna, kdy dědeček vhání lištičky 
do pytle byla obzvlášť podařená  
a vyvolala veliký potlesk. Na závěr 
čekalo všechny překvapení v podo-
bě  pohoštění, děti si odnesly slad-
kou odměnu a maminky  svícen vy-
robený ze slaného těsta. Na tuhle 
akci budeme ještě dlouho s radostí 
vzpomínat. 

-něm-

Poděkování
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TJ Slavoj Kojetín
zve všechny příznivce kojetínské kopané  

na přátelské utkání 

TJ Slavoj Kojetín (muži) vs Sigma Olomouc (stará garda),
které se uskuteční v rámci  oslav  

100. výročí založení klubu  

v sobotu 21. června 2008 od 17.00 hodin  
na stadionu Morava v Kojetíně.

Po skončení zápasu je připraveno posezení s hudbou. 
Srdečně zvou pořadatelé!

Ze sportu

V letošním roce si připomeneme 
1 2 0   L E T 
od založení

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL KOJETÍN
V rámci oslav tohoto jubilea se v průběhu roku uskuteční tyto akce :

pátek 31. října 2008 - Kladení věnců k pamětním deskám 
pátek 31. října 2008 - Výstava „Sokol v Kojetíně“  (slavnostní vernisáž)
pátek 7. listopadu 2008 - Tělovýchovná akademie (Sokolovna Kojetín)

Podrobné informace o všech událostech se včas dozvíte na stránkách  
Kojetínského zpravodaje  nebo na vývěsce v Tyršově ulici.

Jste srdečně zváni!
Bronislav Bobiš, předseda TJ Sokol Kojetín

Vážení spoluobčané, 
chci Vás, jménem Českých drah a.s. 
upozornit na nepřetržitou devítidenní 
výluku traťové koleje mezi stanicemi 
Nezamyslice a Holubice, kdy dojde k 
úplnému zastavení kolejové dopravy 
v uvedeném úseku. 
Vzhledem k tomu, že do uzávěrky 
červnového čísla KZ není ještě zce-
la jasno o uzavření ulice Vyškovská, 
nemohu Vám podat zcela přesné in-
formace o organizaci náhradní auto-
busové dopravy. Jediné, co je zcela 
jisté, je datum konání výluky. 
Výluka začíná dne 14. června 2008 
v 8.40 hodin a končí dne 22. června 
2008 v 15.30 hodin.

Informace o výlukové činnosti Českých drah a.s.  
v červenu 2008 mezi ŽST Nezamyslice a ŽST Brno

Informace Českých drah

Vlivem výluky a nahrazení vlakových 
spojů náhradní autobusovou dopra-
vou bude v tomto období docházet 
k výraznému narušení jízdního řádu 
vlakové dopravy (předpokládané 
zpoždění cca 20 minut). Nebude 
vždy možné dodržovat čekání pří-
pojných vlaků v Přerově, Kojetíně, 
Nezamyslicích a Brně. Prosím tedy 
všechny zákazníky Českých drah 
a.s., aby v uvedeném období upravili 
své cestovní plány vzhledem k prav-
děpodobnému zpoždění vlaků.
Od 9.června 2008 Vám bližší infor-
mace podají zaměstnanci Českých 
drah a.s. přímo na vlakovém nádraží. 
                                     Petr Dostálík
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TJ Sokol Kojetín

Kojetínský nohejbal slaví 35 let

Mezi průkopníky nohejbalu v Kojetíně patří bratři Antonín 
a Stanislav Dufkovi se svým otcem, Karel Mazur, Vladi-
mír Jura a další „haťáci“. 
Ve Stružní ulici zkoušeli hrát nohejbal bratři Mirwaldovi. 
Počátky tohoto sportu na Sokolovně se datují do léta 
1973. Letos je to tedy 35 let. 
Díky pochopení vedení TJ Sokol Kojetín měli nohejba-
listé možnost hrát přímo v Kojetíně značnou část soutě-
ží ZRTV a později SPV. Velkými pomocníky byli Luboš 
Juřen, Alena Křížová, Věra Těhalová a v začátcích také 
Antonín Karásek z Přerova. V okresních soutěžích jsme 
téměř pravidelně vyhrávali. Hrávalo se v Kojetíně, Přero-
vě, Lipníku, Hranicích, Bochoři, Veselíčku atd. V těchto 
okresních kolech náš nohejbal reprezentovali: Stanislav 
Dufek, Karel Mazur, Karel, Mirek, Josef a Jaroslav Mir-
waldovi, Alois Hromada, Stanislav Látal a Stanislav Kra-
mařík. Později do týmu přibyli Dušan Meduna, Ota Svo-
boda, František Němeček, Vladimír Berg, Marek Polišen-
ský, Rudolf Pavlíček, Igor Volek, Roman Dočkal, Jaroslav 
Malčík, Milan Křepelka, Pavel Daněk a Vlastimil Štefan 
se svými syny Vlastíkem a Honzou. Několikrát jsme vy-
hráli krajské kolo. V Přerově to bylo v sestavě Dufek, 

Kramařík, Hromada. V Novém Jičíně Kramařík, Pavlíček, 
Hromada. V Hranicích Dufek, Mazur, Hromada. V Kojetí-
ně Karel a Mirek Mirwaldovi, Hromada. V Čekyni Medu-
na, Malčík, Dočkal. V Kojetíně se pořádala řada turnajů 
v hale i na hřišti na Sokolovně (o pohár starosty, vánoční 
turnaj). Pod hlavičkou TJ Sokol Kojetín jsme hráli na řadě 
míst z celé Moravy a dokonce několikrát v Žatci. 
Na dobrých výsledcích a celé činnosti oddílu nohejbalu 
se podíleli především hráči Meduna, Pavlíček, Berg, Svo-
boda, Malčík a Hromada. Nelze uvést všechny úspěšné 
turnaje a všechny hráče a organizátory. Podstatné je, že 
naše základna zestárla a bylo by dobré ji obměnit a do-
plnit mladšími hráči. 
Oslavu 35 let trvání nohejbalu v TJ Sokol Kojetín oslaví-
me turnajem na kurtech Sokolovny v sobotu 14. června 
2008. Tím bychom chtěli pozvat příznivce tohoto čistě 
českého sportu a poprosit je, aby nám i nadále zachovali 
svou přízeň a přišli mezi nás. Děkujeme sponzorům to-
hoto turnaje.

Za všechny hráče
 Alois Hromada
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Ze sportu

Píše se 11. května, jsou 3 hodi-
ny ráno a banda podezřele vypa-
dajících lidí naskakuje do žlutého 
autobusu, který se posléze vydá 
na pětihodinovou cestu do (d)Ra-
čic. Bylo to 5 hodin plných spánku, 
motivačních velkých řečí a nervo-
zity z toho, jestli vůbec dojedeme. 
Dojeli jsme! A to bez větších kom-
plikací, avšak s výletním koleč-
kem  okolo tamějšího kanálu. Po 
okružní jízdě, úspěšném dojezdu a 
ubytování, jsme se rychlostí bles-
ku vysoukali z civilního oblečení 
a naskákali do našich krásných, 
občas zapáchajících, modrobí-
lých dresů a vydali se vstříc osudu.  
První start byl v 9.00, kdy jako prv-
ní své síly poměřily ženy. Všechny 
naše, kojetínské, posádky se buď 
rovnou, nebo přes mezijízdu dostaly  
do velkého finále.
První finálová jízda letošního roku 
byla věnována ženám. Ty chtěly 
zuby nehty ukázat, jak kvalitní byla 
jejich příprava na první závody. 
Všichni vykulili oči na 3 lodě, které 
projely cílovou čárou téměř zároveň. 
Koječačky dojely druhé za W.I.L.D. 
of Prague a před DB Trágédkami. 
Další startovali muži. Opakovala se 
stejná situace jako u ženského finále 
s tím rozdílem, že naši chlapi dojeli 
třetí za Pražským výběrem a Dra-
gonteamem z Nymburka. V MIXu si 

I. závod ČP Dračích lodí 
v Račicích aneb Čápe, 
řekni „papuč“!  

Kojetín vybo-
joval třetí příč-
ku. Po tomhle 
všem jsme se 
vydali k naší 
dočasné ubika-
ci a dospáva-
li ranní brzké 
vstávání a psy-
chicky  i fyzicky 
se připravovali 
na dvoukiláky.  
První start dlou-
hé trati byl opět 
věnován že-
nám. Za zmín-
ku určitě stojí neschopnost startéra 
a pořadatele, kteří začali vysvětlo-
vat jak se bude startovat v době, 
kdy většina lodí nebyla v doslechu 
a hlavně to, co kdo na břehu říká 
jim bylo jedno. Startér byl pak pří-
mo kouzelný, když na okolní lodě 
z plna hrdla křičel, ačkoliv mu na 
krku visel megafon. Z dlouhé tra-
tě si ženské dovezly bronz, chla-
pi s MIXem bramborovou medaili.  
Večer se část přítomných rozvlnila do 
rytmů rockové kapely Žlutý pes. To 
byl ovšem večer ještě mladý a oprav-
dové křepčení „sičáků“ z Kojetína 
bylo k vidění až o pár hodin později. 
Nedělní dopoledne bylo věnová-
no 500m. Byl změněn způsob vy-
hodnocování vítězů tak, že kaž-
dá posádka jela celkem dvě jízdy,  
z jejichž časů se udělal průměr  
a posádka s nejlepším časem se 
stala vítězem. Začaly, jak jinak, ženy. 
Z  první jízdy, upřímně, ne moc vy-

vedené, si vyjely 3. nejlepší čas. 
První mužská jízda byla opět o hla-
vy a naši chlapi si vyjeli, stejně jako 
ženské, 3. nejlepší čas. MIX skončil 
stejně jako obě předchozí posádky. 
Hned následovaly druhé jízdy, které 
měly rozhodnout o celkovém pořadí. 
Ženská posádka dojela jako v před-
chozí jízdě, takže si z pětistovky do-
vezla bronz. Pokračovalo chlapské 
finále, které se pro všechny stalo 
obrovským překvapením. Přerovská 
a kojetínská posádka za sebou ne-
chaly díru velikosti jedné lodi, za kte-
rou se „plácal“ Nymburk s Pražským 
Výběrem. 
Po zprůměrování obou časů jsme 
se konečně dozvěděli výsledky. KO-
JETÍN VYHRÁL ZÁVOD NA 500m. 
Téměř v nirváně, plni nadšení, jsme 
naskákali do lodě a vydali se na po-
slední start 1. seriálu ČP dračích 
lodí - MIX. Z této kategorie jsme 
si také dovezli stříbrnou  příčku.  
Po vyhlášení, jsme se sbalili a chtě-
li se vydat k domovu, ale někteří 
si ještě zašli na „zákusek a kávu“, 
takže jsme se během čekání na ně 
procházeli po závodišti a pár z nás 
omylem zaslechlo rozhovor dvou ne-
jmenovaných pánů ohledně našeho 
zlata. To nám přidalo na náladě a my 
spokojení naskákali do naší milova-
né karosy. Cesta byla plná bujarých 
oslav, při kterých nepřestaly téct 
hektolitry  alkoholu. Měli jsme proč 
slavit. Bylo to historicky první vítěz-
ství kojetínské dračí posádky. Domů 
jsme si dovezli celkem 4 bronzy,  
2 stříbra a 1 zlato.
Všem zúčastněným gratulujeme  
a přejeme hodně štěstí do dalších 
závodů.

-Minaříková-
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Inzerce

Nebankovní úvěry
- pro zaměstnance, podnikatele (i s nulovým DP)

- pro důchodce do 75-ti let, i pro invalidní důchodce

 $ neúčelové úvěry do 250.000 Kč
 $ snadno, rychle, diskrétně
 $ žádné poplatky předem
 $ hypotéky i bez potvrzení o příjmu

Úvěrová a pojišťovací kancelář
ul. 6. května 1373, Kojetín

Budova Polikliniky u nádraží, 2. patro vpravo, č. dv. 213
Tel: 737 173 800

VIENNA  INSURANCE  GROUP

Pobočka Kojetín
Tel.: 737 173 800

• Levné povinné ručení a havarijní pojištění vozidel
• Pojištění odpovědnosti (např. v zaměstnání)

• Majetkové pojištění - domácnost, budova
• Životní a úrazové pojištění dětí a dospělých

• Úvěrové pojištění a vinkulace

Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
Pondělí:           10.00 - 17.00 hodin
Úterý - čtvrtek: 09.00 - 17.00 hodin

 

Vážení obyvatelé Kojetína a okolí,

dovolte mi informovat Vás o novinkách v Hotelu 
Pivovar v Kojetíně. Za nejvýznamnější lze 
považovat změnu provozní doby, která by měla 
lépe vyhovovat požadavkům našich návštěvníků. 
Upravili jsme i jídelní a nápojový lístek změnou 
jeho struktury a zpřehledněním. Snížili jsme ceny 
piva a výrazně jsme obohatili nabídku kávy, takže 
si nyní můžete vybrat ze 14 druhů káv.

Úhradu účtu můžete provést nejen platební kartou 
a v hotovosti, ale i jídelními kupóny Cheque 
Déjeuner, Ticket Restaurant, Gastro Pass, SYAS 
a EXIT Group.

Ve dvoře jsme otevřeli letní zahrádku, zatím 
v provizorním provedení. Práce na vybudování 
stálé letní zahrádky a dětského hřiště jsme již 
zahájili.

Při pořádání svatby nebo jakékoliv jiné nejen 
rodinné oslavy v našem hotelu nabízíme slevu 
na ubytování. Novomanželům doporučujeme 
ubytování v atraktivním pokoji s rohovou vanou, 
také pro ně máme připraveno příjemné překvapení. 
Při sestavování slavnostního menu se řídíme 

hlavně Vašimi požadavky a představami, ale rádi 
Vám se skladbou menu odborně poradíme.  
I při nezávazné objednávce vypracujeme cenovou 
kalkulaci. Jsme nakloněni tomu, dohodnout 
podmínky akcí i individuálně.

Od 1. května do 31. července probíhá ve 
spolupráci s Královským pivovarem Krušovice 
soutěž VÍTÁME VÍTĚZE a u nás můžete vyměnit 
svůj výherní poukaz za 5 TOČENÝCH PIV 
MUŠKETÝR ZDARMA. 

Žáci základních škol u nás dostanou po předložení 
výročního vysvědčení s vyznamenáním 
ZMRZLINOVÝ POHÁR ZDARMA.

STŘEDA SE SPECIALITAMI. Každou středu 
budeme připravovat výběr sezónních specialit  
a specialit mezinárodní kuchyně.

Při návštěvě stánku s občerstvením na 
kojetínském koupališti Vás v letošním roce 
budou obsluhovat zaměstnanci Hotelu Pivovar.

Přijďte nás navštívit a sami se přesvědčit  
o kvalitě námi nabízených služeb.  
Těšíme se na Vás.                                                                                                     
          Karel Šigut, ředitel hotelu

ELEKTRO HRABAL
Tovačovská 96, 768 11 Chropyně

telefon: 573 356 327,
602 728 517, 724 041 659

e-mail: s.hrabal@tiscali.cz

PRODEJNA ELEKTRO
pračky, myčky, sporáky, lednice, 

mrazáky a drobné spotřebiče

OPRAVY
PRAČEK, MYČEK, SPORÁKŮ

všech značek

AUTORIZOVANÝ SERVIS
Ardo, Gorenje, Mora, Ariston,

Indesit, Candy, Tatramat, Haier
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Historické fotografie Kojetína

Hanácká svajba v Křenovicích, řídila A. Hýžďalová, 18. 
srpna 1929. Ženich Ferda Minařík, nevěsta Mařa Pla-
chá, mládenci Alois Navrátil a Antonín Krybus, družičky 
Tonča Minaříkov, Žáčková Anna z Moravské Lotěnice  
a Anna Hýžďalová Ze soukromé sbírky rodiny Drbalovy

Hanácká svajba v Křenovicích, řídila A. Hýžďalová, 18. 
srpna 1929

Vzpomínky

Dne 18. června 2008 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

pana Ing. Roberta Šmidy 
z Kojetína.

17. června 2008 by se dožil 40 let.
Vzpomíná maminka a sourozenci s rodinami. 

Dne 24. června 2008 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí

pana Jaroslava Kratochvíla 
z Kojetína.

Vzpomíná manželka s rodinou.

„Páté kolo u vozu“, v Příboře 2. září 1923Kojetín 1937, Královničky z Přerova
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Vítání občánků
V sobotu 24. května 2008

byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetín tyto děti
BLAHOPŘEJEME

David SVOBODA

Libor LIGAČ Jakub HRABČÍK Eliška BĚLKOVÁ

Blahopřání
Dne 13. června 2008 se dožívá svého životního jubilea

paní Anna Gorčíková
z Kojetína.

Do dalších let pevné zdraví, štěstí a radost ze života  
přejí děti, vnoučata a pravnoučata.

Anna CHARUZOVÁ Jan HRABAL Jan MATĚJKA

Patrik SEDLÁK


