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Třikrát o 17. listopadu
17. listopadu 1939

17. listopadu 1989

Na Hlavní třídě se pohybuje spousta mla-

Na Hlavní třídě se pohybuje spousta mla-

dých lidí, kteří vzpomínají na své dětství

dých lidí, kteří již od svého dětství chtějí po-

a pomalu se vytrácející národní hrdost. Očividně vypadají nebojácně. Jen ať si někdo

znat pravdu. Nejde vlastně o nic tak bouřlivého, vždyť dnešní den je přece dnem stu-

zkusí nás zastrašovat, mají vepsáno ve tváři.

dentstva, tak proč bychom ho nemohli jít osla-

Tu se však spustí hluk. Lidé, kteří vycítili vážnost situace, prchají, odhodlanost je ta tam.

vit. Pomalu se však začínají projevovat již déletrvající nevraživosti. Začínají se zvyšovat hla-

Ale zkuste zastavit mládí! Stále zůstávají, zpí-

sy a na Václavské náměstí dochází čím dál

vají národní písně. Hrubé síle už se člověk

více lidí, kteří si jdou také „zavzpomínat“.

brání těžce. Odnesli to nejen studenti, ale i
dělnictvo.

Všichni dokola očividně vypadají nebojácně.
Jen ať si někdo zkusí nás zastrašovat, mají

Negramotnost udržuje lidi mlčenlivými,

vepsáno ve tváři. Tu se však spustí hluk. Lidé

proto se uzavírají veškeré vysoké školy a začínají se vyučovat ty jediné a správné nacionální vědy.
Nelíbí se ti to? Tak pryč s tebou...

se nedají zastrašit. Nechceme vás.
Líbí se ti to? Vítej v demokracii...

17. listopadu 2001
Na Hlavní třídě je celkem klid. Lidé se míjejí a pravděpodobně se už nikdy neuvidí. Sem
tam je slyšet hlasité chichotání. Pejsek, který
své paničce dokazuje, jak je rád na procházce, instinktivně očůrává popelnici a všichni
okolo vypadají, že je nic nemůže zaskočit.
Nemají v očích žádnou odhodlanost ani nebojácnost. Všechno je tak, jak má být. Dáma
v klobouku vesele „mobilizuje“, aniž by musela přemýšlet o svém kreditu, nějaký kluk si
prohlíží fotku daleké země, kterou jednou jistě
navštíví. Hlouček studentů rozebírá nemožného učitele biologie.
Najednou vidím ty oči. Oči plné smutku,
které jsou tak nějak jiné, než ty ostatní. Něco
jim chybí, ale co? Snad práce, láska, domov.
A já? Užívám si úplně normálního dne. Dne,
který byl pro mnoho lidí snem.
Nelíbí se ti to? Můžeš dělat přeci tolik jiných věcí...
Veronika Hrdá
studentka Gymnázia Kojetín
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Kojetínský zpravodaj

Z jednání Rady města
Dne 9. října 2001 se uskutečnilo zasedání Rady města Kojetína, tentokrát v prostorách společnosti Technis s.r.o. Kojetín. Jednání bylo rozděleno
do dvou částí - v té první zasedala Valná hromada společnosti Technis
a druhá část byla věnována jednání Rady města. Důvodem pro svolání Valné hromady společnosti Technis byla nutnost změny základních dokumentů
společnosti, vyvolaná změnou legislativy, a to především novelou zákona
o obcích a obchodního zákoníku. Valná hromada tedy projednala a schválila nové znění stanov společnosti a zakladatelské listiny. Pro nové funkční
období zvolila Dozorčí radu společnosti ve složení: p. Ladislav Polák, p.
Ludmila Opluštilová a p. Jiřina Páleníková. V závěru jednání také projednala hodnotící zprávu společnosti Technis k 31. 8. 2001.
Ve druhé části svého programu se rada města zabývala především majetkovými záležitostmi města:
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory o výměře
30m2 ve dvorní části areálu Polikliniky mezi Městem Kojetín a Městským
kulturním střediskem v Kojetíně, pro potřeby DS Hanácká scéna,
- souhlasila s pronájmem části pozemku parcela č. 211/5 v k.ú. Kojetín
žadatelům ze Sladovní ulice a ulice J. Peštuky za účelem pěstování zeleniny,
- souhlasila se zveřejněním prodeje části pozemku parcela č. 10 a parcela
č. 48 v k.ú. Kovalovice,
- souhlasila se zveřejněním pronájmu pozemku parcela č. 3 v k.ú. Popůvky

o výměře 63m2,
- schválila vyřazení bytu č. 3 a bytu č. 6 (IV.kategorie) na ulici Padlých
hrdinů 975 z bytového fondu,
- schválila uzavření smlouvy mezi Městem Kojetín a Jihomoravskou plynárenskou a.s. Brno o nájmu plynárenského zařízení a o zajištění provozu
a údržby plynárenského zařízení v Kovalovicích a Popůvkách,
- schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a Dopravními stavbami PROJEKCE s.r.o. Prostějov na zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení a realizaci stavby na akci - oprava chodníků a kanalizace v ulici Svatopluka Čecha v Kojetíně,
- schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a společností Technis Kojetín na zabezpečení budovy bývalého hotelu Pivovar. Cena díla představuje částku cca 189 tisíc Kč,
- schválila termíny svatebních obřadů pro rok 2002 a zřízení obřadní síně
pro konání svatebních obřadů v obci Polkovice,
- jmenovala členkou Stravovací komise RM paní Alenu Burešovou,
- vzala na vědomí rezignaci pana Beřicha Fajtla na mandát člena Zastupitelstva města Kojetín,
- prohlásila Ing. Aloise Nehodu, bytem Kojetín, Nová 1224, za člena Zastupitelstva města Kojetín.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Olomoucký kraj - informace z jednání Zastupitelstva kraje
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo Olomouckého kraje má za sebou necelý
rok svého působení a v průběhu tohoto období se uskutečnilo šest veřejných zasedání, na nichž se Vámi zvolení zastupitelé zabývali následujícími tématy:

- pravidelně je předkládána zpráva o činnosti výkonného orgánu - Rady
Olomouckého kraje a o postupném budování krajského úřadu, jak po
stránce výstavby sídla úřadu Olomouckého kraje, tak o počtu pracovníků
KÚ,
- velká pozornost je samozřejmě věnována rozpočtu a toku finančních
prostředků ze státní pokladny pro potřeby kraje. Rozpočet byl v počátku
stanoven finančním vztahem ve výši 70 milionů Kč. V současné době, po
přijetí 48 rozpočtových opatření, je upravený rozpočet v příjmové i výdajové části ve výši přes 855 milionů Kč. Největší položka 442 mil. Kč jsou
určeny ke krytí nákladů spojených s provozem škol z okresů Olomouc,
Přerov a Prostějov, jejichž zřizovatelem se stal Olomoucký kraj. Na provoz krajského úřadu bylo prozatím v letošním roce vynaloženo 67 mil. Kč
a 31,6 mil. Kč bylo poskytnuto formou individuálních investičních dotací
jednotlivým školám,
- Zastupitelstvo Olomouckého kraje v souladu se zákonem o krajích ustavilo tři výbory a sice finanční, kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost a navíc výbor pro strategický a regionální rozvoj a vnější
vztahy. Rada Olomouckého kraje zřídila celkem 12 komisí rady a sice
komisi ekonomickou, legislativní, pro informatiku, zdravotní, pro kulturu
a památkovou péči, pro životní prostředí, sociální, majetkoprávní, dopravy, pro rozvoj cestovního ruchu, pro rozvoj venkova a zemědělství, mládeže a tělovýchovy. Výbory i komise pracují jako kontrolní, metodické

a poradní orgány zastupitelstva a rady a předjednávají většinu materiálů
předkládaných orgánům samosprávy Olomouckého kraje,
- zastupitelé rovněž na svém 3. zasedání schválili návrh znaku a praporu
zpracovaného významným českým heraldikem Jiřím Loudou,
- zastupitelstvo schválilo převod zřizovatelských práv a povinností u středních škol a školských zařízení okresů Olomouc (od 1. 4. 2001), Přerov
a Prostějov (od 1. 7. 2001) a k daným termínům schválilo i zřizovací
listiny všech převzatých předškolních zařízení, škol a školských zařízení.
Podobný postup bude i u zbývajících okresů na území OK - a sice Šumperku a Jeseníku,
- velká pozornost komisí, výborů, rady i zastupitelstva byla věnována jednomu z nejdůležitějších koncepčních materiálů a sice „Programu rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje“. Jedná se o dlouhodobý programový dokument, obsahující ucelenou představu o budoucím ekonomickém, sociálním a prostorovém rozvoji kraje v podmínkách před a při
vstupu naší republiky do Evropské unie. Program rozvoje byl schválen na
jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje 25. 10. 2001,
- zastupitelé našeho kraje projednali a schválili řadu dalších materiálů jako
např.:
- Koncepci rozvoje silniční sítě OK do roku 2005,
- Zásady postupu orgánů kraje při nakládání s nemovitým majetkem
kraje,
- Zprávu o postupu II. fáze reformy veřejné správy,
- Návrh 1. změny územního plánu velkého územního celku Jeseníky,
- Koncept řešení 1. změny územního plánu velkého celku olomoucké
aglomerace,
- Záměr usilovat o převod státních hradů a zámků do zřizovatelské funkce
Olomouckého kraje atd.
Všech jednání krajského zastupitelstva jsem se účastnil a několikrát jsem
vystoupil s věcnými připomínkami, příp. návrhem na usnesení.
Závěrem Vám, vážení spoluobčané, nabízím pomoc při zajištění kontaktu nebo při projednávání Vašich záležitostí na Krajském úřadě v Olomouci.
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Ing. Mojmír Haupt
starosta města

Kojetínský zpravodaj
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Informace pro občany - pro případ ohrožení
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné situace, jako jsou
živelné pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního
prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody
s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, ropné havárie) a další, které
mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních
hodnotách.
Následující přehled obsahuje návod jak se připravit na dopad možných
následků živelných pohrom a dalších mimořádných situací způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy,
ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí.
Nezapomeňte: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM !
Důležitá telefonní čísla tísňového volání: zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení ...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 - Hasičský záchranný sbor. Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 - Zdravotnická záchranná
služba. Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu
volejte telefonní číslo 158 - Policie ČR nebo telefonní číslo 277 409,
762 760 Městská policie Kojetín.
Obecné zásady:
Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného
rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady :
- RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas,
televize, místní rozhlas, vyhláška okresního nebo obecního úřadu apod.)
- NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
- VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
- NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
- NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci
- POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
- UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom
záchrana majetku
- UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní
správy a samosprávy.
Varovné signály:
V České republice máme v současné době tři varovné signály. Všeobecná
výstraha (konec vzdušného poplachu), katastrofa (vzdušný poplach), nebezpečí zátopové vlny.
Signál „Požární poplach“:
Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty
nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu.
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.
Když zazní siréna:
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodňové ohrožení nebo havárii vodního díla a vzniku zátopové vlny, či požární poplach.
1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
- vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům
- děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů
nebo se snažit se je ze školy vyzvednout. Škola se o ně postará a sdělí jim, co
mají dělat
- jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.
2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
- když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti
osob uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik
toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru sníží-

me pravděpodobnost vlastního zamoření
3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
- informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech na vaší regionální rozhlasové stanici. Ve většině míst však tyto informace budou vysílány na některém místním vysílači v pásmu VKV(FM). Zajistěte
si proto předem přenosný radiopřijímač VKV a baterie. Tyto informace je
možné vysílat i v obecním rozhlase nebo pomocí tzv. „mluvících sirén“, které
po varovném signálu sdělí krátkou slovní informaci.
Varovný signál „katastrofa“:
Kolísavý tón sirény po dobu 2 minut. Vyhlašuje se v případě, kdy došlo
k ohrožení života a zdraví člověka v důsledku živelní pohromy (kromě zátopové vlny), havárie s únikem nebezpečných látek či jiné mimořádné situace
většího rozsahu. Hlavní činností obyvatelstva je ukrytí nebo evakuace.
1. uzavřete okna
2. upozorněte sousedy
3. sledujte televizi a rozhlas.
Před odchodem do úkrytu nebo evakuačního prostoru:
- uzavřete okna, uzávěry plynu a vody
- vypněte ventilaci
- připravte si evakuační zavazadlo
- dodržte zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu
- zabezpečte domácí zvířata
- uzamkněte byt a přesuňte se na místo ukrytí nebo evakuace.
Všeobecná výstraha:
Trvalý tón sirény po dobu 2 minut. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít
k ohrožení života a zdraví člověka v důsledku živelní pohromy, havárie
s únikem nebezpečných látek či jiné mimořádné situaci většího rozsahu. Hlavní
činností je poslech zpráv.
Nezbytná doporučení :
- sledujte zprávy v rozhlase, televizi a místní vyhlášky a řiďte se vydanými
pokyny
- upozorněte sousedy
- nevytvářejte panické situace
- zachovejte klid
- na vyžádání poskytněte pomoc při přípravách záchranných opatření
- připravte si evakuační zavazadlo.
Nebezpečí zátopové vlny:
Přerušovaný tón sirény po dobu 2 minut. Vyhlašuje se v případě náhlého
protržení hráze vodní nádrže a vzniku zátopové vlny nebo při vzniku zátopových vln v důsledku přívalových dešťů. Hlavní činností je evakuace z ohrožených prostorů.
Nezbytná doporučení :
Zanechejte veškeré činnosti, opusťte urychleně ohrožený prostor a vystupte
na nejvyšší místo v terénu. Je-li více času, řiďte se pokyny z rozhlasu a televize nebo pokyny záchranářů, pokyny pro evakuaci.
Evakuační zavazadlo:
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo
poslouží běžné lehké cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo
kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje :
- základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb
a hlavně pitnou vodu
- předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
- přenosné rádio s rezervními bateriemi
- toaletní a hygienické potřeby
- léky, svítilnu
- náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
- kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
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Z materiálů MV ČR upravil Ing. Jiří Šírek
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Informace pro občany
Změny v Zastupitelstvu města Kojetína od roku 1999
Od svého zvolení v listopadu 1998 doznalo zastupitelstvo našeho města několika změn. Z celkového počtu 21 zvolených členů ZM rezignovali na svou funkci 4 členové. Jelikož nás za rok
čekají další komunální volby, bylo by možná vhodné připomenout Vám, voličům, jak Vámi volení zastupitelé postupně na své
posty rezignovali.
Jako první odstoupil 27. 5. 1999 Ing. Pavel Zítka z kandidátky KDUČSL. Na jeho místo nastoupil Jaroslav Minařík, který složil slib 24. 8.
1999. Ke konci ledna 2001 rezignovala na svou funkci MUDr. Dagmar
Horáková (ČSSD), kterou nahradil Ing. Jaromír Dvořák, v pořadí další na
kandidátce ČSSD dle počtu obdržených hlasů. V srpnu 2001 složil funkci

člena ZM Kojetín také MVDr. Marek Odložilík (Nezávislý), kterého vystřídala ve funkci Marie Beránková složením slibu 4. 9. 2001. Změny ve
složení zastupitelů se nevyhnuly ani ODS. Ing. Karel Werner rezignoval
5. 9. 2001 a Rada města prohlásila 18. 9. 2001 dalšího v pořadí kandidátky ODS Bedřicha Fajtla členem ZM. Ten se však své funkce vzdal
o devět dní později, takže Rada města na svém zasedání 9. 10. 2001
musela prohlásit Ing. Aloise Nehodu členem kojetínského zastupitelstva.
Ani v tomto případě však nejde o konečné rozhodnutí, protože Ing. Nehoda na svou funkci rezignoval 22. 10. 2001. V příštím čísle našeho zpravodaje snad přineseme informaci, že volné místo v našem zastupitelstvu je již
definitivně obsazeno.
Ing. Jiří Šírek

MO ČSSD Kojetín informuje
V sobotu 20. října 2001se více než 20 členů MO ČSSD v Kojetíně zúčastnilo Okresní nominační konference ČSSD okresu Přerov.
Výsledkem jednání byla volba delegátů na krajskou konferenci, která se bude konat 1. prosince 2001 v Olomouci a volba kandidátů
z okresu Přerov pro parlamentní a senátní volby, které proběhnou
v příštím roce. O výsledcích, které budou vyjádřeny pořadím jednotlivých kandidátů v rámci Olomouckého kraje Vás budeme informovat i proto, že věříme v solidní umístění „kojetínských“ kandidátů.

✵
V pátek 26. října 2001 si připomněli členové MO ČSSD položením kytice k pomníku T. G. Masaryka vznik samostatného Československa 28. října 1918.
Výbor MO ČSSD Kojetín

Finanční úřad v Kojetíně oznamuje změny telefonních čísel
Ředitel, Ing. Petr Smrčina
751 301
Sekretariát, ústředna, Bohdana Ptáčková 751 111, 751 303

Oddělení majetkových a ostatních agend
Ing.Jana Braunerová

751 360

Pokladna, Petra Kondrčíková

751 304

Renata Novotná

751 361

FAX

751 305

Anna Kyselá

751 362

Oddělení vyměřovací
Ing.Lenka Rumplíková

751 320

Danuše Graclíková
Lenka Alexová - registr

Hedvika Barkociová

751 322

Oddělení kontrolní

Věra Ulmanová
Dana Mitanová

751 323
751 324

Ing.Václav Mašek
Olga Fidrová

751 330
751 331

Hana Sixtová

751 325

Jiřina Válková

751 332

Lenka Stojaníková

751 327

Hana Dostálová

751 333

Vít Borovka
Věra Oulehlová - účtárna

751 395
751 328

Věra Magová
Ing. Gustav Vožda

751 334
751 335

751 363
751 300, 751 329

- bp -4-
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Rozhovor s pplk. Ing. Jaroslavem Hrubým
ku. Naší povinností je k takovému
případu vždy vyjet a vydat přísná
opatření, která omezují běžný provoz v těchto zařízeních. To je samozřejmě velmi nepopulární, ale nikdo
z nás si nevezme na svědomí, kdyby
se některá z těchto zásilek prokázala jako opravdu nebezpečná.

Teroristický útok na objekty
v USA dne 11. 9. 2001 znamenal pro všechny z nás mimo šokující zprávu také zjištění, že
terorismus se nezastaví před
žádnou sebehrůznější myšlenkou, jak vyvolat strach a upozornit na sebe. Znamenal také
oprávněné obavy o bezpečnost
u našich občanů. Ti se mnohem
více než kdykoli předtím zajímají o to, jak by v případě ohrožení svých životů byli chráněni ze
strany orgánů státu či samosprávy a jaký je vlastně systém
a možnosti naší civilní obrany.
Protože hasičský záchranný
sbor (dále HZS) je jednou ze složek integrovaného záchranného
systému u nás, požádali jsme o
rozhovor do 11. čísla Kojetínského zpravodaje jeho ředitele
na území okresu Přerov, pplk.
Ing. Jaroslava Hrubého.
Pane podplukovníku, jak se
tyto nepříjemné záležitosti odrazily na vaší činnosti v posledních dnech ?
Do dnešního dne nám bylo hlášeno 18 podezřelých zásilek na poštách v Přerově, Hranicích a Lipní-

Odkud vlastně tyto zásilky
pocházejí? Kdo je odesílá
a s jakým cílem?
Převážně pocházejí z Francie, ale
také z USA, Iráku či Izraele. Snahu
těch, kteří je posílají, je možno popsat tak, že chtějí rozložit náš integrovaný záchranný systém a otupit
pozornost nás i veřejnosti tak, že jednou se možná objeví i zásilka skutečně nebezpečná obsahující třeba
obávaný antrax nebo jinou nebezpečnou látku. Když jsem hovořil o
rozložení našeho systému, pak je třeba si uvědomit, že každá taková akce stojí nejen mnoho peněz a času, ale zaměstnává i mnoho specialistů z řad policie,
hygieny, pracovníky
Úřadu jaderné bezpečnosti a mimo jiné narušuje chod pošt a kvalitu
služeb, které poskytují.
Prokázala se u některé z těchto zásilek přítomnost nebezpečné látky ?
Zatím naštěstí ne, nicméně to neznamená, že nebezpečí nehrozí, právě z důvodů, které jsem uváděl dříve.
Je oprávněná kritika ze strany našich sdělovacích prostředků ohledně činnosti a připravenosti složek CO u nás ?
Myslím si, že není oprávněná,
všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS) vědí a mají

jasně dáno, co mají v případě nutnosti dělat. Myslím, že kritika a různé takřka poplašné zprávy vyplývají
z neznalosti některých novinářů a
z naivní představy, že
všichni občané musí mít
u sebe okamžitě funkční masky, prostředky
IPO a vybavený kryt.

obyvatel z jednotlivých obcí a měst
na jiná místa, včetně ubytování a
humanitární pomoci. Dále podniky
a provozy, které jsou z hlediska havarijního plánu okresu významné,
vás bude jistě zajímat, že sem zahrnut i kojetínský lihovar díky charakteru výroby a množství hořlavých látek.

Toto je skutečně
nereálná myšlenka, navíc v praxi
mírového života asi
nepř edstavitelná.
Přesto to ale se zajištěním ochrany našich
občanů v případě jakéhokoli
neočekávaného nebezpečí asi
nebude ideální.
Samozřejmě, že není možné mít
k dispozici okamžitě a na všech místech ve městech i obcích požadované prostředky. To ale neexistuje nikde ve světě. Vzpomeňte si jen na
záběry a komentáře z událostí v
USA. V případě podobného nebo
jiného akutního ohrožení obyvatelstva by byly na potřebné místo staženy prostředky, včetně funkčních
masek, z našeho centrálního skladu
v Drahanovicích u Olomouce, byly
by poskytnuty především školám,
zdravotnickým zařízením a sociálním
ústavům. Mimo to máme zpracován
havarijní plán, který bude během několika týdnů zkompletován a vydán.

Znamená to, že máme na území města závod, který by v případě nějakého ohrožení byl
zdrojem rizika pro civilní obyvatelstvo?
Nemějte z tohoto obavy, kojetínský lihovar není nijak nebezpečný
pro vaše město, jedná se spíš o riziko v rámci jeho provozu. Z přerovských podniků není v tomto plánu
zahrnuta ani přerovská chemička,
protože nehrozí nebezpečí úniku nebezpečných látek nad přípustnou
normu.

Co je součástí tohoto plánu?
Je to rozsáhlý materiál, který podrobně pojednává o řešení různých
vytipovaných havarijních situací na
území okresu. Lidově řečeno, jakási
kuchařka pro orgány samosprávy
i státní správy co mají dělat, kdyby k
něčemu nebezpečného došlo. Mimo
jiné obsahuje také plány evakuace
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V blízkosti Kojetína se nachází další chemická továrna, a to
chropyňský Technoplast. Jaké
riziko můžeme očekávat od něj?
Chropyně je sice součástí okresu
Kroměříž, ale s okolními okresy
máme samozřejmě vytipovány
všechny nebezpečné objekty, které
by mohly ohrozit území druhého
okresu. I v případě chropyňského
závodu vám mohu sdělit, že to není
případ, pro který by se měl zpracovat vnější havarijní plán, jelikož nehrozí nebezpečí ohrožení okolních
měst.
Pane podplukovníku, jak je
ochrana našeho obyvatelstva
zajištěna institucionálně?
V letošním roce byla ustavena Bezpečnostní rada okresu Přerov (dříve
Okresní havarijní komise), která za-
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hrnuje základní složky IZS, tedy policii, zdravotní záchrannou službu,
hasiče a orgány okresního úřadu.
Tento orgán zasedá normálně dvakrát za rok, my už jsme od května
2001 zasedali pětkrát. K tomuto orgánu je dále ustaven krizový štáb
okresu, který čítá řadu odborníků na
řešení likvidace všech možných druhů mimořádných událostí. Jedná se
o výkonný orgán bezpečnostní rady,
a ten se schází pokud skutečně dojde k nějaké závažné události.
V jeho řadách pracují specialisté na
nejrůznější obory a jeho činnost se
dá shrnout písmeny STANO - tedy
spojení, týl, analýza, nasazení sil
a prostředků a ochrana obyvatelstva.
Máme se i v Kojetíně připravit na nutnost vytvořit bezpečnostní radu města?
V dnešní situaci je to zbytečné a
žádný právní předpis to nenařizuje.
Tyto rady vznikají ve městech nad
15 000 obyvatel, tedy v našem okrese pouze v Přerově a Hranicích.
Pane podplukovníku, vraťme
se ještě k problému s možností
ukrytí obyvatelstva v případě
nebezpečí. Myslím tím protiradiační úkryty a jejich funkčnost.
Na území vašeho města máme
evidováno 61 úkrytů pro 5 600

Kojetínský zpravodaj
osob. To hovořím o úkrytech, jejichž
průměrná kapacita je pro cca 50
osob. Tyto úkryty využívají většinou
prostor pod obytnými domy a jejich

Právě dokončujeme poslední stavební práce, do konce listopadu provedeme terénní úpravy a začátkem
prosince bude stavba zkolaudována.

uvedení do náležitého stavu by vyžadovalo určitý čas a práci.

Výsledkem celé akce bude rozšíření
prostor pro dobrovolné hasiče města, ale také rozšíření činnosti našich
profesionálních hasičů. Do Kojetína
přibude speciální automobil pro zásahy při dopravních nehodách
a technické zásahy. Z celkového počtu 12 hasičů by měla kojetínská stanice narůst na 21 profesionálních

Nyní bychom se mohli věnovat problematice, ke které jste
byli zřízeni, tedy hasičská činnost. Můžete informovat naše
čtenáře o přístavbě objektu HZS
v Kojetíně?

členů, z toho 6 specialistů pro zásahovou činnost na budoucí dálnici.
Jaký je zásahový obvod kojetínské požární stanice a jaké činnosti vás nejvíce zaměstnávají?
Našim zásahovým obvodem je jižní cíp okresu Přerov, tedy Kojetínsko a část okresu Prostějov až po Nezamyslice. Nejvíce výjezdů máme
díky dopravním nehodám a ke cti
vašich občanů mohu říci, že požárních zásahů na Kojetínsku není nijak mnoho. Do dnešního dne jsme
letos zasahovali 1273krát, z toho
u požárů 143krát, dopravních nehod
248krát a zbytek tvoří technické zásahy, jako čerpání vody, úniky nebezpečných látek, olejové havárie,
likvidace rojů obtížného hmyzu
a jiné. Kojetínská požární stanice zasahovala do dnešního dne u 78 událostí, z toho u 20 požárů a 18 dopravních nehod.
Na závěr bych rád uvedl, že jsme
připraveni pomáhat našim občanům
v každé nebezpečné situaci, a že cíl,
pro který jsme byli zřízeni se snažíme bezezbytku naplnit.
Pane podplukovníku, děkuji
vám za rozhovor a především za
práci, kterou na poli ochrany
obyvatel a majetku vykonáváte.
Otázky: Ing. J. Šírek
Foto: archiv HZS Přerov

! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !
Ve dnech 15. - 17. 10. 2001 bylo na území kraje zaregistrováno několik desítek podezřelých poštovních zásilek
a jiných předmětů. Označené předměty jsou hasiči ve spolupráci s Policií ČR a Hygienickou službou ČR bezpečně
zajišťovány. Se zásilkami je nakládáno jako s nebezpečným materiálem.
Podezřelé listovní zásilky jsou hasiči ukládány do speciálních obalů, ve kterých jsou transportovány na specializovaná pracoviště k provedení příslušných analýz a rozborů.
V případě obdržení podezřelé zásilky (hlavně ze zahraničí), která nebyla běžně doručována na adresu příjemce tuto
NEOTVÍRAT. Doručení zásilky oznámit na operační středisko HZS Olomouckého kraje 150 nebo operační středisko Policie ČR 158. Všechny osoby, které přišly do styku s podezřelou zásilkou, vyčkají na příjezd záchranných
jednotek a dále se řídí jejich pokyny.
Ředitel HZS Olomouckého kraje

VÝZVA OBČANŮM
Sbor dobrovolných hasičů města Kojetína žádá občany, ale i členy hasičských sborů, kteří se přistěhovali do města,
muže i ženy od 18 let, kteří se chtějí zapojit do činnosti zásahové jednotky při zdolávání požárů a jiných živelných
pohrom, a tím pomoci svým spoluobčanům, případně se zapojit do spolkové činnosti sboru, aby se přihlásili na
MéÚ Kojetín u paní Nakládalové nebo u velitele SDH pana Baďury, bytem nám. Míru 662, Kojetín, tel.: 76 40 88.
Naše město se neobejde bez dobrovolné činnosti členů hasičského sboru jako např. při povodních v roce 1997
a dalších závažných případech. Předem děkujeme občanům, kteří se rozhodnou přidat se k nám.
SDH Kojetín
-6-
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Zprávy z mikroregionu
Svatováclavské hody v Tovačově

Ve dnech 28. - 30. září 2001 se uskutečnily v Tovačově Svatováclavské hody. Na přiložených fotografiích si připomínáme některé z akcí,
které v Tovačově na náměstí, v zámku a kostele sv. Václava proběhly.
Za zmínku stojí dobový jarmark se zajímavým programem, příchod paní
Elišky z Melic, manželky pana Ctibora, dále velké klání pro děti nebo

vystoupení skupiny Žakeři. K zábavě přispěl také běh O vola krmného
nebo pásmo představující středověkou mučírnu. V tovačovském zámku
pak probíhaly netradiční prohlídky s výjevy z pohádek a pověstí nově
pokřtěné knihy Bohumíra Štégra Kam až dohlédneš. O této události
informujeme v následujícím dopise paní Olgy Nimmerfrohové.
jš

Dopis do redakce
V sobotu dne 29. září 2001 se konal v Tovačově křest knihy
kojetínského rodáka, spisovatele Bohumíra Štégra. Při této příležitosti nám jeho dcera, Olga Nimmerfrohová napsala do redakce
následující dopis:
Z celého srdce děkuji kojetínským, kteří s myšlenkou vydat sbírku „Kam
až dohlédneš“ přišli, pod vedením PhDr. Františka Řezáče - předsedy redakční rady a za vydatné pomoci Ing. Jiřího Šírka - předsedy mikroregionu
Střední Haná ji k vydání dovedli. Vyzdobena krásnými obrázky Mgr. Hany
Kremplové přišla na svět těsně před tovačovskými hody, bohužel poněkud
neduživá. Přesto byla pokřtěna za hojné účasti (dítěti křest neublíží a spousta lidí se má při tom dobře). Pod právnickým dohledem se bude zotavovat
do 15. listopadu t.r., takže doufáme, že pod vánoční stromečky se dostane.
Připravovali jsme knížečku s láskou a vděčností. K „novým“ pověstem jsme
přibírali některé ze starších vydání, aby byl pokud možno zastoupen celý
mikroregion nacházející se pod Spanilou věží. Jak se nám to povedlo, to
posoudí čtenáři. Také Tovačov se na „křest“ důkladně připravoval. Správa

zámku propůjčila zámecké prostory obecně prospěšné společnosti TOVAČOVSKÝ ZÁMEK. Tato společnost již mnoho let provádí oblíbené prohlídky zámku s živými obrazy z jeho historie - pro náměty si chodí právě do
pohádek a pověstí Bohumíra Štégra. Tentokrát sáhli do nové knížky - nutno
říci velice úspěšně. Také květinová výzdoba zámku byla jako obvykle jejich
dílem a překrásná. Lidová škola umění se postarala o hudební doprovod,
paní Eva Řezáčová svou recitací o nezapomenutelný zážitek. Kojetín znovu
(již po několikáté) dokázal, že mu leží v hlavě nejen problémy vlastní (a že je
jich dost a dost), ale je ochoten a schopen se postarat i o ostatní, kam až
dohlédneš.
A to nejlepší nakonec. Ani ve snu mě nenapadlo, že se najde v Kojetíně
ještě tolik lidí, kteří si na tatu rádi vzpomenou, a že na slavnost přijedou.
A přece přišli, třebaže se narodili už hodně dřív. Ještě jednou díky všem Bohumír Štéger by měl radost. Asi by se pousmál a odpověděl, jak bylo
tenkrát mezi skauty zvykem: „Bylo mi ctí a národním svátkem.“
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Všechny pěkně pozdravuje

Olga Nimmerfrohová
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Významné osobnosti města Kojetína
Na přelomu 19. a 20. století vynikl mezi moravskými spisovateli kojetínský rodák P. František ZGODA, který psal pod pseudonymem Karel
KŘEN. Dne 29. listopadu 2001 uplyne 140 let od jeho narození.
P. František ZGODA (Karel Křen) se narodil v Kojetíně v rodině venkovského krejčího. Studoval na Slovanskému gymnáziu v Olomouci,
kde v roce 1883 maturoval. Z 31 absolventů tohoto ročníku se stalo 19
kněžími. Kněžské svěcení přijal Zgoda v roce 1888. Kaplanoval v Kolštejně (dnes Branná) na severní Moravě. V roce 1899 se stal farářem
v Dubanech, okr. Prostějov. Po krátkém působení v Bystrošicích působil v Dubanech až do své smrti. Zemřel 18. února 1907 a je v Dubanech
pochován.
Dílo P. Františka Zgody (Karla Křena) je věnováno rodné Hané. Mezi
Hanáky žil celý život, denně se s nimi stýkal, myslil a cítil s nimi, miloval
jejich život a zvyky. Rozuměl svým Hanákům, uměl nahlédnout do jejich
nitra, pozoroval jejich život se všemi jeho světlými a stinnými stránkami.
Vytvořil typy a prototypy Hanáků, rázovité postavy hanáckých „stréčků“ (nejznámější je stréček Čásek) i drobné postavičky z hanáckého života.
Své beletristické črty a povídky psal od roku 1885, ještě jako semina-

rista, do mnoha moravských novin, časopisů a kalendářů (Kroměřížské
noviny, Hlasy z Hané, Selské listy, Našinec atd.) Soubor povídek Na té
naší Hané vyšel knižně již v roce 1889. V roce 1891 se setkal ve
Vrbátkách se známým „kukátkářem“ Václavem Kosmákem, který se stal
jeho literárním učitelem. Vždyť Křen bývá nazýván „hanáckým kukátkářem“.
Karel Křen (P. František Zgoda) zanechal po sobě rozsáhlé dílo, čítající 14 svazků. Ve svých povídkách použil také náměty ze svého rodiště.
Pořadatelem vydání jeho souborného díla byl v letech 1923 - 1927
jeho přítel, kněz P. Josef Pavel Vévoda. Nejznámější jsou Strýčkovy rozumy, Pod hanáckým nebem, Příhody hanáckých strýčků, Z hanáckých
rodin, Z kraje hanáckých palem, Z niv Ječmínkových a další. Nakladatelství Lidová demokracie vydala v roce 1961 výbor z rozsáhlého spisovatelova díla.
Literatura:
Paměti Kojetína, rkp.
Karel Křen, in Slovanské gymnázium literární, Olomouc 2000
řez

Anketa pro občany
Otázka: „Jak hodnotíte práci a činnost Městské policie v Kojetíně?“
1. Je to dobré, je to v pořádku.

6. Já si myslím, že dělají, co můžou. A co
jsem vypozoroval a stačím zaregistrovat
tak je vše v pořádku, ale to je z mého
pohledu.

2. Nevím, už tady nebydlím, nemůžu posoudit.

7. Já jich ani nevidím. Je jich vidět málo.

3. Nemám s policií žádné zkušenosti.

8. Protože je znám, tak je často potkávám. Myslím si, že by večer měli více hlídat omladinu a častěji chodit do parků,
kde se schází party mladých. Ale jinak jich
je dost v městě vidět.

4. Nemám s policií zatím žádné zkušenosti. Nemůžu hodnotit. Akorát jednou mi
ukradli kolo a policie nic nevyřešila, tak to
nějak slavné nebude.

9. Já je moc neznám. Znám pana F.K.,
který si myslím, že si své povinnosti plní.
Nemám nic proti - snad jen by mohli více
obcházet večer parky, např. „Židák“, kde
se schází mladé party a dělají nepořádek.
V tom by mohli přidat.

5. Já jsem tady ještě policajta neviděl.

10. Já se s nimi nedostanu vůbec do styku, v naší ulici je naštěstí klid a tam jsem
je ještě neviděl.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Výsledky městského přeboru ve skoku vysokém
Základní škola n. Míru ve spolupráci s MěDDM uspořádala dne 27. 9.2001 přebor Kojetína ve skoku vysokém. Soutěže se zúčastnili žáci ZŠ Sv. Čecha
a ZŠ n. Míru. Přebor měl velmi dobrou úroveň. Celkem závodilo 18 žáků a 11 žákyň. První tři v každé kategorii obdrželi věcné ceny, které zajistil MěDDM
Kojetín.
Kategorie mladších žáků (1988 - 1990)
1. Josef Závidčák
ZŠ n. Míru
2. Roman Wilt
ZŠ Sv. Čecha
3. Michal Žiga
ZŠ Sv. Čecha

145 cm
140 cm
135 cm

Kategorie starších žáků (1986 - 1987)
1. Čestmír Crhonek
ZŠ Sv. Čecha
2. Tomáš Hubený
ZŠ n. Míru
3. Michal Novák
ZŠ n. Míru

155 cm
150 cm
145 cm

Kategorie mladších žákyň
1. Petra Motalová
2. Gabriela Matoušková
3. Monika Stržínková

130 cm
125 cm
120 cm

Kategorie starších žákyň (1986 - 1987)
1. Leona Stojaníková
ZŠ n. Míru
2. Jitka Zezulová
ZŠ Sv. Čecha
3. Kamila Smištíková
ZŠ n. Míru

135 cm
130 cm
125 cm

(1988 - 1990)
ZŠ n. Míru
ZŠ n. Míru
ZŠ Sv. Čecha

Děkuji všem soutěžícím za vzornou reprezentaci svých škol.
Mgr. Rudolf Pavlíček

Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha
V letošním školním roce jsme pro velký zájem dětí zahájili činnost kroužku anglického jazyka pro žáky 3. ročníku. Kroužek navštěvuje celkem
35 žáků ve 2. skupinách. Děti se seznamují s jazykem hravou formou prostřednictvím říkanek, písniček, obrázků a her. Máme také možnost využívat
jazykové videokurzy pro děti a výukové programy v učebně výpočetní techniky, což je u dětí obzvlášť oblíbené. V rámci výuky se děti setkávají
s angličtinou o rok později. V kroužku tedy mají možnost seznámení s jazykem o jeden rok dříve, což jim práci ve 4. ročníku velmi usnadňuje.Od
minulého školního roku také mohou děti 2x týdně navštěvovat žákovskou
knihovnu angl. jazyka, kde si půjčují anglické časopisy a knížky, které jsou
přizpůsobené jejich jazykovým možnostem.
Mgr.Olga Odehnalová
ředitelka školy

Základní škola ul. Sv. Čecha Kojetín
srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ VEČER,
který se koná v pátek 9. listopadu ve 20.00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín
K tanci a poslechu hraje skupina DE-TO
Předprodej vstupenek a místenek v kanceláři školy
v době od 7.30 do 14.00 hodin

Základní umělecká škola informuje ...
Opět můžeme slavit úspěch, a to ne lecjaký. 18.října 2001 se konala
mezinárodní interpretační soutěž Karla Dietterse ve Vidnavě, kde byla potvrzena účast komorních souborů z Německa, Polska a Slovenska . Kvartet
zobcových fléten „Fesco“ Základní umělecké školy v Kojetíně, ve složení
Eva Mizerová, Veronika Blablová, Kateřina Lučanová a Karolína Látalová,
získal absolutní I.místo ve své kategorii. Další komorní soubor trio zobcových fléten ve složení Adéla Kozáková, Helena Dostálová a Gabriela Šné-

darová pak krásné 3. místo ve své kategorii, kde bylo 12 účastníků z takových uměleckých škol, jako je Ostrava, Brno, Plzeň, Olomouc, Havířov,
Vsetín, Přerov a další.
Tento úspěch opět potvrzuje úroveň výuky na naší škole. Děkují pí. uč.
Ritě Ryndové DiS za přípravu žáků na tuto soutěž a též manželům Magdě
a Jiřímu Lučanovým za podporu naší činnosti a zabezpečení dopravy kvarteta „Fresko“ na tuto soutěž.
Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín

SOU, OU a U stavební v Přerově
Vzdělávací nabídka - školní rok 2002 - 2003
Žákům z 9. tříd ZŠ tříleté učební obory SOU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
TRUHLÁŘ pro dřevěné konstrukce
KLEMPÍŘ stavební výroby
MALÍŘ stavební výroby
TESAŘ
ZEDNÍK
Žákům z 9. tříd Zvláštních škol tříleté učební obory OU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
ZEDNICKÉ PRÁCE
Žákům, kteří ukončí docházku v 6., 7. nebo 8. třídě ZŠ dvouleté učební obory U zakončené závěrečnou zkouškou a výučním
listem:
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

STAVEBNÍ PRÁCE
PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
Odborný výcvik probíhá souběžně i na odloučeném pracovišti v Kojetíně, Křenovská 676, tel.: 0641/762258, fax: 0641/762753.
Účastí v jednoletém Kurzu doplnění učiva ZŠ lze získat vysvědčení, které dokládá splnění povinné školní docházky.
Zveme všechny zájemce k prohlídce našich areálů v Přerově,
ul. Bří Hovůrkových 17 (tel.: 0641/208256-8, fax: 0641/
201182) a v Kojetíně, ul. Křenovská 676 ve dnech 22. 11.
2001 a 10. 1. 2002 v době od 8:00 do 17:00 hodin u příležitosti „Dnů otevřených dveří“.
Evžen Salaš
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Srnci od Doubravního mostu - I. část
V roce 1999 jsem od naší MS
„Háj“ obdržel povolenku k lovu na
srnce I. a III. věkové třídy. Pro nezasvěcené na vysvětlenou uvádím, že
do I.věkové třídy patří srnci jedendvouletí, do II. věkové třídy tří-čtyřletí a konečně do III. věkové třídy srnci
pětiletí a starší.
Již prvou květnovou sobotu po začátku zákonné doby lovy srnců, jsem
se odpoledne nacházel na čekané na
tamtéž místě, které jsem blíže popsal
ve své první povídce „Divočák od
Doubravního mostu“ ( KZ č. 7 - 8,
9/2001).
Tentokrát byl mezi remízem a Potokami a lesem lán ještě nezralé zelené pšenice, rozdělený několik desítek metrů širokým porostem máku,
táhnoucím se rovnoběžně s Potokami, ve vzdálenosti asi 300m od nich.
Ještě za plného denního světla jsem
spatřil, jak po mé levici mezi pšenicí
a mákem, zleva doprava, uhání slabší srnec. Brzy se zastavil a hodnou
chvíli stál jako socha a napjatě jistil
zpět. Byl to už přebarvený nadějný
roční špičák, možná i vidlák. Bylo to
přece jenom dost daleko, aby se to
dalo spolehlivě určit. Čekal jsem, zda
se objeví i jeho nepochybně starší
pronásledovatel. Ač jsem dával dobrý pozor, uviděl jsem ho až v okamžiku, kdy nedaleko za mými zády pomalu vcházel z pšenice do Potok.
Kromě toho, že to byl již na první
pohled silný starší srnec, blíže jsem
jej bohužel neobeznal, poněvadž triedr jsem nestačil použít. Doufal jsem,
že se do tmy ještě ukáže, ale nestalo
se tak. Záhy poté, co zašel do Potok, se nenápadně z máku vytratil
také dost vylekaný srnčí mladík. Ještě se ani nezačalo šeřit, když jsem zaslechl po své pravici prasknutí. Netrvalo dlouho a ve vzdálenosti asi 50
metrů přede mnou, se mezi olšemi
objevil osamělý, už také přebarvený,
slabší srnčí kus. Hned jsem si pomyslel, že by to rovněž mohl být další
srnčí mladík, který se nepochybně
klidil z cesty staršímu srnci.Triedr
potvrdil, že jsem se ve svém předpokladu nemýlil. Tento srnec měl parůžek ve tvaru slabé špičky, sahající do
půli slechů, na místě, kde měl být levý
parůžek, jsem však ani po delším
pozorování neviděl vůbec nic. Po
tomto zjištění a posouzení obličejové masky jsem usoudil, že se jedná
o typického průběrného ročního srnce. Po komorové ráně zůstal
„v ohni“. Když jsem se triedrem opakovaně ujistil, že se nejedná o obrnou ránu, pověsil jsem triedr i vybitou kulovnici a vydal se k ulovenému
srnci. Jeho pravý parůžek skutečně

tvořila jen slabá špička, vysoká 6,5
cm, levý - palička vysoká pouze 1 cm,
která se v srsti hlavy zcela ztrácela
a z tohoto důvodu nebyl při obeznávání v mírném šeru, panujícím mezi
olšemi, patrná. Byl jsem šťasten, že
rehabilitace za odlov srnce I.věkové
třídy se plně zdařila, v předcházejícím roce, jsem se po mnoha letech,
bohužel nevyznamenal. Zároveň jsem
se znovu utvrdil ve svém dlouholetém
přesvědčení, že každoročně prováděný průběrný odlov nemůže přinášet
očekávané výsledky, jestliže se v chovu, zvláště při všeobecně známém
špatném poměru pohlaví, může
uplatnit kromě samičího i takovýto
samčí brak, který není-li odloven
hned první rok, pak hlavně kvůli svému paroží, několik po sobě následujících let, zpravidla až do II.věkové třídy, úspěšně uniká průběrnému odlovu, jsa považován obvykle za mladšího, než ve skutečnosti je a tudíž většinou za dospívající neprůběrné srnce. Učinil jsem za dost loveckým tradicím a chystal se srnce odnést pod
posed, kde jsem hodlal úlovek patřičně ošetřit. Cestou zpět, při letmém
pohledu na posed, jsem ztuhl zděšením. Zatímco triedr byl na svém místě, kulovnice zmizela. Než jsem se
srncem přišel zpátky k posedu, byla
ve mně jen malá dušička. Spadl mně
kámen ze srdce, když jsem pohřešovanou kulovnici nalezl pod posedem
v kopřivách. Vysvětlení bylo prosté :
Na pahýlu po ulomené větvi, na který jsem kulovnici, jako obvykle pověsil, zub času zapracoval natolik, že
se při zatížení od kmene odlomil. Kulovnice i zaměřovací dalekohled byly
po pádu do kopřiv zablácené, což mě
trochu utěšilo, neboť to svědčilo
o tom, že spadly do měkkého, takže
případné důsledky jejich pádu, asi ze
čtyřmetrové výšky nemusí být tak zlé.
Při nejbližší vhodné příležitosti jsem
si pak ověřil, že to naštěstí dopadlo
nad očekávání dobře a kulovnici
a hlavně zaměřovacímu dalekohledu
se vůbec nic nestalo.
„Jedničku“ jsem tedy měl až nečekaně brzy úspěšně za sebou. Těšil
jsem se, že budu mít teď dostatek
času, abych si obeznal nějakou pěknou „trojku“. S přibývajícími okolnostmi a vesele ubíhajícími dny a týdny, však bylo čím dál víc jisté, že na
srnce se zase dostanu, až bude v našem podniku, v druhé půli července,
dvoutýdenní celozávodní dovolená.
A tak proti všem původním předpokladům a předsevzetím, jsem byl nakonec rád, že jsem mohl začít zkoušet své lovecké štěstí na srnce III. věkové třídy, teprve poslední neděli

v červenci, v předvečer svátku sv.
Anny, kdy podle starých mysliveckých pranostik, má začínat srnčí říje.
Zmíněnou neděli jsem celé odpoledne usilovně vymýšlel „válečný plán“
jak na to, protože jsem neměl nic
obeznaného a kdo ví, co bude po
dovolené. Vzhledem k žňovému ruchu v honitbě, padla nakonec volba
zase na Doubravy. Slunce bylo ještě
dost vysoko, když jsem zasedl na
posed na nízké košaté vrbě, osaměle
stojící uprostřed polí, na malé vyvýšenině. Z tohoto místa je pěkný rozhled kolem dokola. Blízko za zády
jsem měl menší remíz, tvořící jakousi spojnici mezi Potokami, které jsem

mě zachytil můj pach, znásobený repelentem proti dotěrným komárům,
bleskově se otočil a po strnisku, těsně podíl řepky, uháněl nazpět do
Potok.I tak, jen při letmém pohledu
pouhým okem, jsem mohl vidět, že
jde o statného průběrného srnce, na
rozhraní II. a III. věkové třídy. Zdržovat se patrně bude hlavně v Potokách
a přilehlé řepce a rozhodně stojí za
to, abych se už za nějakým dalším
srncem netrmácel. A tak hned v pondělí jsem na večerní čekanou hodlal
zasednout na vyšší žebříkový posed
na vzrostlé lípě na okraj těsně přiléhajícího pole řepky. V pozdním odpoledni jsem od Doubravního mos-

měl po pravici, ve vzdálenosti přes
200m a lesem, patřícím do naší honitby, který jsem měl po levici ve
vzdálenosti asi 500 m. Podél Potok
se rovnoběžně s nimi táhl asi 150 m
široký pás hustého a vysokého, již
zralého porostu řepky. Jinak kolem
mě a především pak daleko přede
mnou, z valné části již v sousední
vežecké honitbě, patřící už do okresu Kroměříž, se rozprostíralo jen rozsáhlé, pšeničné strniště, na němž sláma byla místy ještě volně ležící nebo
již v obřích, válcovitých balících, na
které usedaly káně. Panovalo dost
velké vedro, komáři řádili jako zběsilí a určitě hlavně pro to, se dlouho
nic zajímavého nedělo. Teprve, když
se již notně zešeřilo a letní horko
znatelně polevilo, uslyšel jsem najednou před sebou na strnisku, rychle
se blížící šustot a dupot. Než jsem se
nadál, přímo pode mnou doslova
prolétl směrem do remízu za má
záda, jako nějaká červená raketa, kus
srnčího, aniž jsem stačil zpozorovat
jaký. Vzápětí se vlevo, ani ne 10 m
ode mně, objevil a zastavil jeho pronásledovatel. Než jsem se ze svého
překvapení stačil vzpamatovat, zřej-

tu, vedoucím uvnitř Potok několik
metrů od jejich okraje, opatrně došel k posedu. Sotva jsem uchopil
poslední příčku žebříku, bezděčně
jsem se ohlédl přes rameno a překvapením jsem div nesletěl dolů. Přímo pod posedem, v řepce ve vzdálenosti 30 m, stál dotyčný srnec a zřejmě dost pobaveně sledoval, jak lezu
na posed. Jen jsem dosedl, krátce
mně „vynadal“ a po několika skocích
zmizel o kus dál v Potokách. Nezbylo, než se smířit s tím, že dnes už ho
asi znovu neuvidím. Usadil jsem se
na posedu a začal hodnotit situaci.
Přede mnou, v mírném svahu, pozvolna se svažujícím nalevo i napravo, byla učiněná řepková „džungle“.
Za ní na vršku, přímo přede mnou,
stála osamělá košatá vrba, na které
jsem seděl včera. Bylo evidentní, že
ulovit zde tohoto, eventuálně jiného
srnce, bude velmi těžké, poněvadž
prořídlých míst v řepce, odkud by je
s posedu mohlo být jakž, takž dobře
vidět, bylo bohužel skutečně jen velmi poskrovnu.
MVDr. Jiří Malý
pokračování příště
redakčně neupraveno
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Změny v poplatcích za komunální odpad
Vážení spoluobčané,
od 1. 1. 2002 nabývá účinnosti nový zákon č. 185/2001
Sb. o odpadech, který svým zněním novelizuje zákon 565/
1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Znamená to tedy, že bude ukončena platnost stávajícího zákona o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a tím také
platnost navazující obecně závazné vyhlášky 1/2000 o nakládání s odpady ve městě Kojetíně. Na základě nového zákona
budou zastupitelstvu města na jeho prosincovém zasedání předloženy dvě nové obecně závazné vyhlášky týkající se provozu
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
První vyhláška je určena především provozu tohoto systému - bude určovat, jakým způsobem se má v naší obci nakládat s odpady (podobně jak jej upravovala vyhláška 1/2000
o nakládání s odpady ve městě Kojetíně).
Druhá vyhláška bude zaměřena především na stanovení nového místního poplatku. Zde je velmi podstatnou změnou to,
že od 1. 1. 2002 se stává poplatníkem uvedeného poplatku
každá osoba hlášená k trvalému pobytu v městě Kojetíně, nebo
cizinec s trvalým pobytem ve městě Kojetíně, jako jednotlivec,
dále pak se vztahuje podle zákona poplatková povinnost na
osoby, které vlastní na katastrálním území Kojetín, Popůvky
u Kojetína a Kovalovice u Kojetína na fyzické osoby vlastnící

stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci za předpokladu, že v uvedené stavbě není k trvalému pobytu hlášena
žádná fyzická osoba. Od 1.1.2002 nebude tedy možné, aby
správci objektů zasílali poplatek za osoby v rámci služeb spojených s nájmem bytu - tato skutečnost se týká především těch
občanů, kteří bydlí v domech ve vlastnictví Stavebního bytového družstva v Kojetíně, v domech, které jsou ve správě spol.
s r.o. TECHNIS Kojetín, nebo vlastníci, kteří své nemovitosti
pronajímají a na základě obecně závazné vyhlášky 1/2000
hradili poplatek za osoby, které jsou v nemovitosti v nájmu.
V souvislosti s poplatkovou povinností všech fyzických osob
hlášených k trvalému pobytu však zákon pro usnadnění umožňuje, aby za domácnost byl poplatek odváděn jedním společných zástupcem - tak se zjednoduší placení poplatku u osob,
které spolu trvale žijí a mají stejný trvalý pobyt. Jedná se nejen
o manželské nebo partnerské dvojice, rodiny s dětmi, ale i osoby, které spolu žijí a mají stejný trvalý pobyt. Za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci hradí poplatek vlastník stavby.
Vzhledem k tomu, že tvorba obecně závazných vyhlášek je
v přípravné fázi, bude město o dalším postupu na jejich realizaci průběžně občany informovat.
Markéta Calabová
MěÚ Kojetín
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Svérázná péče o zeleň
Nově vysazené stromy na našem hřbitově jsou zřejmě
trnem v oku některým občanům. Jak jinak si můžeme
vysvětlit, že tři vedle sebe rostoucí hlohy byly zničeny tak,
že dva z nich někdo uřezal u země a zabalil znovu do
jutového obalu, aby asi nikdo nepoznal příčinu proč uhynuly. Všechny tři stromy byly ořezány způsobem, který
nemá s péčí o zeleň nic společného. K takovému jednání
je těžké hledat slušný komentář, nejen proto, že někdo
úmyslně hatí snahu zlepšit vzhled našeho hřbitova, ale
také pro finanční škodu, která tím městu vzniká. Nemluvě o tom, že podobný vztah k místu posledního odpočinku je skutečným vandalstvím.

Připravujeme zimní sporty!

Podobnou péči předvedli někteří naši občané u domu
na sídlišti Sever. Vzrostlé keře nepřenechali péči odborných pracovníků a ořezem jim způsobili vzhled, který je
patrný z horní fotografie. Pracovníci Technisu Kojetín
mohli již jen odklidit hromadu ořezaných větví, místo toho
aby provedli normální prořez těchto keřů. V tomto případě se narozdíl od hřbitova jedná o houževnatou dřevinu,
která pravděpodobně začne znovu obrůstat. Přesto bude
vhodnější, přenecháme-li péči o zeleň v našem městě pracovníkům odborné firmy. Podobné zásahy totiž určitě nepřispějí k vzhledu našich ulic.
Ing. Jiří Šírek

- 12 -

Kojetínský zpravodaj

11/2001

Povinnosti vlastníků nemovitostí v zimním období
1) Vlastníci nemovitostí, která v zastavěném území obce
hraničí s chodníkem, jsou povinni odstranit, případně zmírnit závady ve schůdnosti chodníků vzniklých sněžením,
náledím nebo znečištěním.
(2) Odklízení sněhu z chodníků se provádí mechanicky,
tj. odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků
a posypem zdrsňovacími materiály se zrny do 8 mm.
(3) Vhodné zdrsňující materiály jsou uloženy v areálu
příslušné právnické (Technis Kojetín spol. s r.o.) nebo fyzické osoby provádějící zimní údržbu místních komunikací, dle plánu zimní údržby, pro příslušné zimní období.
(4) Jako zdrsňovacího materiálu ke zmírnění závad ve

schůdnosti chodníků je zakázáno používat popel a škváru.
(5) Na chodnících je zakázáno používat chemické rozmrazovací prostředky.
(6) Sněhové valy je nutné rozšiřovat tak, aby byla zachována šířka chodníku minimálně 1,5 m; v případě užšího
chodníku jeho celá šířka.
(7) Zmírnění závad ve schůdnosti musí být provedeno
neodkladně v průběhu povětrnostní situace, případně jejich důsledků, nejpozději však do 2 hodin od jejího vzniku
nebo do 6:00 hod., pokud došlo ke zhoršení schůdnosti
po 22:00 hod.
Odbor VŽPD MěÚ Kojetín

Ze sportu
Fotbalisté Slavoje Kojetín pokračují ve vítězném tažení
Do konce soutěže zbývají sehrát poslední dvě kola. „A“ celek Slavoje
si vede v okresním přeboru suverénně. Zvítězil totiž v deseti dosud sehraných zápasech. Nyní jej čekají dva nejtěžší soupeři, kteří jsou v tabulce na 2. a 3.místě, a to Býškovice a Jezernice. Přehled utkání za uplynulý měsíc:
8. KOLO : Kojetín „A“ - Prosenice 3 : 0
Domácí hráči svého soupeře přehráli po všech stránkách. Soupeř to byl
sice houževnatý, ale neměl šanci v Kojetíně uspět. Slavoj hrál, jak potřeboval, o čemž svědčí i konečný přesvědčivý výsledek.
9. KOLO : Měrovice - Kojetín „A“ 1 : 2
Derby utkání dvou sousedních rivalů se hrálo i v tomto duchu a tak se od
kopaček jen jiskřilo. Proto taková utkání nebývají pohledná a vše se
změní v boj. A tak také probíhalo toto utkání. Šťastnější nakonec byli
hráči Slavoje, kteří i z tohoto utkání vyšli vítězně.
10. KOLO : Dolní Újezd - Kojetín „A“ 1 : 0
První prohra Slavoje a navíc s posledním celkem tabulky, který do té
doby získal pouhé 2 body, mrzí. Ale ani ta neohrozila prvenství v tabulce.

Výsledky „B“ mužstva :
Brodek „B“ - Kojetín „B“ 3 : 4
Vítězný celek hostů potvrdil v tomto utkání své 1.místo v tabulce v okresní
soutěži a v tomto utkání navázal na předešlá vítězství.
Kojetín „B“ - Polkovice 4 : 1
„B“ mužstvo je překvapením soutěže a i v tomto derby utkání dokázalo
porazit svého soupeře.
FLM Přerov - Kojetín „B“ 9 : 2
Debakl hostů, se kterým nikdo nepočítal Do té doby vedoucí celek tabulky Kojetín „B“ s druhým Přerovem. Po tomto utkání si celky místa
v tabulce vyměnily. Domácí soupeře předčili po všech stránkách
a v poslední minutě utkání neproměnili ještě pokutový kop.
Kojetín „B“ - Újezdec 1 : 3
Hostující celek má v kolektivu řadu zkušených hráčů a to se také projevilo na výsledku.
- mn -

Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2001
Na následujících fotografiích si
připomínáme uplynulou tenisovou
sezónu v Kojetíně. Vítězem 20.
ročníku turnaje Sokol Cup 2001
se stal pošestnácté Alois Šírek, který ve finále porazil Leoše Ptáčka
3 : 1 na sety. Turnaj žen, který proběhl letos podruhé, vyhrála Veronika Gambová. Podrobné informace o letošní sezóně a výsledcích
kojetínských tenistů v okresní soutěži družstev uvedeme v příštím čísle Kojetínského zpravodaje.
Ing. Jiří Šírek
předseda oddílu
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Ze sportu
Kojetínská kanoistika padesátiletá
Přírodní podmínky pro vodní sporty byly v Kojetíně vždy neobyčejně
příznivé. V těsné blízkosti našeho
města teče pět řek (Morava, Mlýnská strouha, Lesní Bečva, Valová
a Haná), tři z nich jsou sjízdné i v létě. Proto již dávno v minulosti byly
hospodářsky využívány k plavbě,
např. ke sjíždění vorů z Beskyd do
Vídně, k posunu bagrovaného písku, k lodní přepravě při práci v lesích nebo k převoznictví jako náhradě za brody a mosty.
Není divu, že v moderní době se
možností říční plavby zmocnili i sportovci. Vždy bylo v Kojetíně několik
majitelů nejrůznějších plavidel, ve
20.letech minulého století převažovaly maňásky ( konaly se i závody),
ve 30.letech indiánské kanoe, ve
40.letech projížďkové i závodní veslice. Započala organizovaná vodní
turistika na kanoích a kajacích, představovaná místním střediskem vodních skautů. V poslední jmenované
organizaci vyrostli zdatní vodáci, kterým však pouhé sjíždění řek nestačilo a tak v době, kdy již Junák nebyl
v činnosti a veslařský oddíl Sokola
končil, nastoupili právě oni do kojetínské loděnice na místo veslařů. Byli
to mladí lidé, kteří měli své vzory v
úspěšných československých vodních slalomářích a olympijských vítězích na hladkých tratích, v odvětví
zvaném souhrnně - kanoistika.
Po určitém přechodném období,
kdy jsme byli tzv. kanoistickým kroužkem veslařského oddílu, jsme se sešli k ustavující schůzi, která se konala 11.listopadu 1951 pod jevištěm
kojetínské sokolovny. Začínalo se
v 10 - 15 lidech, takže zájemci se
vešli k jednomu stolu. Všechno se
začalo připravovat na rok 1952,
neboť to byla naše první sezóna.
Začala skutečně kuriózně. Prvním
závodem měl být slalom na říčce Zlatce u Lobodic. Počátkem dubna však
nastala taková povodeň, že jsme byli
nuceni jej uskutečnit v zatopeném
lese mezi označenými stromy namísto slalomových branek. Teprve další
závody jsme absolvovali předpisově
a na proudící vodě. Trénovalo se
a závodilo na Mlýnské strouze, a to
jednak u loděnice a pro veřejnost
v peřejích pod mlýnem. I přes nepříznivé materiální podmínky v prvním roce činnosti dosáhli naši slalomáři solidních výsledků na závodech
v Kroměříži a Olomouci.
Zároveň však zahájili rychlostní
kanoisté. Zpočátku nezbývalo než
soutěžit na cestovních plavidlech

a jen někdy a náhodou zbyla na naše
hochy a děvčata vypůjčená skořepinová loď. Ale výsledky nebyly špatné a také vlastních dobrých závodních lodí přibývalo, oddílových i soukromých, a i na těch jezdili všichni.
V roce 1954 přišel do oddílu větší
počet dívek, které tehdy trénovaly
a závodily na pramičkách.
Dostavily se první úspěchy. Již
v třetí sezóně jsme měli přeborníky
kraje, a to i v kategorii dospělých.
V prvních pěti letech dosáhli někteří
naši závodníci I.výkonnostní třídy.
V r. 1957 projel první kojetínský závodník vítězně cílovou čárou na přeborech Československa v Praze, o tři
roky později jsme dosáhli titulu dorosteneckých spartakiádních přeborníků. V roce 1963 se celé naše dorostenecké družstvo stalo druhým
nejlepším celkem v Československu,
když na přeborech v Praze získalo
tři I.místa, pět II.míst, dvě III.místa
a další umístění ve finále.
Také další generace dělaly čest
jménu kojetínské kanoistiky. Na rozhraní 60. a 70. let se zrodily přebornické tituly, první juniorští reprezentanti a též mistři republiky v dresu
Dukly a středisek vrcholového sportu. V roce 1975 přichází nová vlna
mladých. Z přeboru žactva v Jablonci přivážejí všichni účastníci, kteří se
sem probojovali, zlaté medaile. Jejich úspěchy se pak promítají v dalších letech do vynikajících výsledků
v mladším i starším dorostu a znovu
v juniorské reprezentaci. Z líhně
70.let je pět závodníků přijato do
střediska vrcholového sportu při ministerstvu školství v Praze. Celkový
počet žákovských a dorosteneckých
titulů federálních i národních dosáhl
čísla 43. Za největší sportovní úspěch
kojetínské kanoistiky považujeme
bronzovou medaili z mistrovství světa našeho odchovance Karla Hrudíka, kterou získal v Paříži v roce 1991
jako člen posádky reprezentačního
čtyřkajaku.
Podmínky pro rozvoj kojetínské
kanoistiky byly vylepšeny o ustavení
tréninkového střediska mládeže
s profesionálním trenérem v roce
1976. Za několik let existence tohoto střediska se několikanásobně
rozrostl lodní park a rozšířila se metodická pomoc mladým talentovaným závodníkům z celé střední Moravy.
Životaschopnost kanoistického
oddílu, resp. jednoty ( Sokol, Slavoj,
Ingstav) byla však podmíněna tím,
čím tento oddíl vznikl, - totiž vodní

turistikou. Sjížděly se řeky Morava,
Bečva, Svratka, Dyje, Vltava, Labe,
Hornád a mnohé jiné řeky u nás
i v zahraničí. Kojetínští borci několikrát zvítězili ve velkém Mezinárodním sjezdu vodních turistů na Dunajci
v Polsku. Rádi jsme navštěvovali
i přehradní a jezerní vody. Vždy
v dobré partě, se stanem, kytarou
a zpěvem. A každý z „říčních vlků“
dobře ví, že odkudkoli zdaleka - nejraději jsme se vraceli na naše domácí útulné sjezdy, mnohokrát absolvované : na Břehuli, na Mlýnskou
strouhu od Bolelouce, z Tovačova
nebo Valové, na jezírka za bezměrovským a postoupským mostem, na
Strž u Kroměříže, na Hanou od popůvského mostu, ale ze všech nejvíc
na romantickou, v některých místech
i džungli podobnou - Lesní Bečvu
(z Troubek do Horních zahrad u Kroměříže).
Nebýt vodní turistiky, nebylo by
prvních závodníků a trenérů, nebylo
by ani funkcionářů v tom množství,
jak je registrujeme v padesátiletém
vývoji. Vodáci měli vždy důstojné
zastoupení ve výboru tělovýchovné
jednoty pod kterou spadali, měli zastoupení v orgánech OV ČSTV. Po
určité období byl předsedou okresního výboru ČSTV v Kojetíně kanoista, náš výborný kamarád a spoluzakladatel oddílu Karel Fojtách. Celá
řada členů pracovala ve výboru krajského svazu kanoistů v nejrůznějších
funkcích, včetně předsednické. Dlouhodobě byl příslušník našeho oddílu
i členem nejvyššího federálního orgánu - předsednictva kanoistického
svazu ÚV ČSTV. Jiný činovník pracoval mnoho let a dosud pracuje na
celostátní úrovni jako rozhodčí. Měli
jsme zástupce i v městských státních
orgánech.
Angažovanost kanoistů ve městě
je nesporná. Pamětníci vzpomínají
na doby, kdy právě vodáci byli pořa-
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dateli těch nejvyhledávanějších společenských zábav v Kojetíně - s účastí
700 - 1000 návštěvníků! Od prvních
let existence oddílu jsme pořádali
veřejné závody v rychlostní kanoistice. Nejprve Kojetínský kilometr na
trati za vodárnou, od roku 1956
Moravský pohár ( po roce 1958 jako
memoriál Karla Fojtácha), jehož rekordní ročníky XXIV. a jubilejní
XXV. se uskutečnily v letech 1979
a 1980 jako Český pohár, vždy za
účasti přes 500 závodníků. Mnohokrát v minulosti nám bylo s naprostou samozřejmostí svěřováno organizování přeborů Olomouckého i Severomoravského kraje. Po několik let
jsme pořádali i Jarní štít mládeže,
závod, na který jsme zapůjčovali
všem účastníkům naše lodě.
Ve vzpomínaném padesátiletí se
změnil i vzhled vodáckého areálu na
soutoku Moravy a Mlýnské strouhy.
Zděděná loděnice po veslařích byla
vícekrát opravena a vnitřně vylepšena, ale brzy nestačila. Přibyl nový
dřevěný objekt, který vyřešil uskladnění turistických a motorových lodí
a po něm třetí - zděný a moderně
vybavený - za spolupráce s městem.
Splnil se tak sen zakladatelů a všech
kojetínských vodáků - loděnice s pěknou klubovnou, šatnami, sprchami,
sociálními zařízeními, loďařskou dílnou a garáží pro autobus. V loděnici
je uskladněno přes 60 lodí a 150
pádel.
Lze si tedy jen přát, aby výsledek
práce mnoha generací byl využíván
nejméně tak jako dosud. Aby úspěchy kojetínské kanoistiky byly rozhojněny jak v rychlostní kanoistice, tak
i ve vodní turistice, aby pokračovalo
úsilí na vylepšování prostředí a vybavenosti loděnice a též, aby vodácká jednota přispívala i nadále k obohacení společenského života v našem
městě.
- gv -
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Ze sportu
PRO OŽIVENÍ PAMĚTI přikládáme seznam příslušníků nejstarší generace členů, sestavený
podle dosažitelných soudobých
dokumentů z rozpětí let 1952 1954 :
ADAMEC Jiří, ADENSAM Ludvík,
AMBROSOVÁ Drahomíra, BAJER
Jaroslav, BAJER Stanislav, BARUŠ
Vlastimil, BEŇA Jiří, BOSÁK Vratislav, BROKEŠ Richard, DOČKAL
Eduard, DOLNÍČEK Rudolf, DRKOŠ Vlastimil, DUŠEK Ladislav,
FINGER Jiří, FIŠEROVÁ Miroslava,
FOJTÁCH Karel, FORMÁNEK Miroslav, GOLD Jaroslav, HAMERNÍK
Bohumír, HLOBILOVÁ Iva, HOŠKOVÁ Eva, HRABAL Jaroslav,
HÝŽĎAL Vojtěch, JANÁK Rudolf,
JUROVÁ Hedvika, JUŘEN Jaroslav,

JUŘEN Lubomír, JUŘENA Jiří, JUŘENOVÁ Jiřina, JUŘENOVÁ Ludmila, KAČÍREK Mojmír, KAŇKOVÁ
Bronislava, KAPOUN Miloslav, KOMÁREK Karel, KOREC Lubomír,
KOTOUČ Josef, KOUŘIL Zdeněk,
KOZÁK Ladislav, KRČMÁŘ Miloš,
KRISTOVÁ Květa, LEINERT Boleslav, MACÍK Josef, MALÝ Milan, MINAŘÍK Oldřich, MINAŘÍKOVÁ Bohumila, MINAŘÍKOVÁ Marie, MOJŽÍŠ Jiří, MRAČEK Antonín, MUCHA Alois, MUCHA Rudolf, NEČEKAL Josef, NEJEDLÝ František, NEJEZCHLEBOVÁ Olga, NEZHYBA
Zdeněk, NOVOTNÁ Jarmila, OSTRNULOVÁ Ina, PAČÍSKA Vlastimil, POLIŠENSKÝ Karel, PROKEŠ
Miroslav, PROKEŠOVÁ Ludmila,
RACLAVSKÝ Zdeněk, REISKUBO-

VÁ Milena, RYNDA Jan, SKŘIČEK
Ladislav, TOMEK František, TRÁVNÍČEK Bohumil, TŮMA Jaroslav,
UTĚKAL Josef, UTÍKAL Zdeněk,
VALENČÍK Milan, VESELÝ Karel,
VIKTORA Ladislav, VOŽDA Gustav,
VOŽDOVÁ Věra, ZAORAL Jaroslav, ZEZULOVÁ Zdena, ZGODOVÁ Dana.
PŘEDSEDOVÉ ODDÍLU, POZDĚJI JEDNOTY :
VOŽDA Gustav, FOJTÁCH Karel,
TRÁVNÍČEK Bohumil, ŠEVČÍK
Alois, ŠEBÍK Zdeněk, JUŘEN Lubomír, MUCHA Ladislav, FINGER Jiří,
PROKEŠ Miroslav, BALATKA Lubomír, KRÁL Zdeněk, POLIŠENSKÝ Bedřich, KREJČIŘÍK František,
VÁLEK Petr.

Reprezentační
vodácký ples
k 50.výročí
založení oddílu kanoistiky

se koná
17. listopadu 2001
ve 20 hodin
v sále Sokolovny Kojetín
Srdečně zveme
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Společenská kronika
Kam za kulturou

Vítání občánků

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
SRDEČNĚ ZVE NA...

Dne 29. září 2001 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

- koncert skupiny LAURA A JEJÍ TYGŘI,
který se koná v pondělí 5.listopadu 2001 ve 20
hodin v Sokolovně Kojetín. Vstupné : 100,- Kč

Vojtěch OŠŤÁDAL, Patrik GOGA,
Anna Marie HRABALOVÁ, Tereza PELIKÁNOVÁ,
Adéla ČERNÁ, Jakub HEŽA

- koncert komorní hudby, který se koná v úterý 13.listopadu 2001 v 18.30 hodin v Sokolovně
Kojetín. Účinkují žáci a pedagogové ZUŠ Kojetín.
Vstupné : 30,- Kč

Dne 6. října 2001 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Tomáš MACEK, Veronika SKOUPILOVÁ,
Pavel MINAŘÍK

MÁTE CHUŤ SI SBOROVĚ ZAZPÍVAT?

BLAHOPŘEJEME!

Zájemci do 60 let
(především z řad mužů),
hlaste se na telefonním čísle:
76 42 80 nebo 76 20 46

Prodej knih s náboženskou tematikou
Po celý měsíc listopad máte opět možnost si v kojetínském kostele
zakoupit náboženskou literaturu, pohádky pro děti, kalendáře na rok
2002, pohlednice, kazety a CD. Prodej se bude konat od neděle
4. listopadu do neděle 25. listopadu v tuto dobu :
v pátek večer po mši svaté
v sobotu večer po mši svaté
v neděli dopoledne po mši svaté
v neděli odpoledne od 14.00 do 16.00 hod.
Využijte této příležitosti a kupte svým blízkým hodnotný dárek k blížícím se Vánocům.
Římskokatolická farnost Kojetín

Podzim u tovačovských rybníků a v Chřibech fotografoval Jiří Šírek.
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