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Sokolovna v „novém kabátě“
V letošním roce proběhly v budově Sokolovny v Kojetíně a na přilehlé
Sokolské zahradě velké změny.
V měsíci květnu byla zahájena celková rekonstrukce, kterou prováděla
firma Manďák a.s., pozemní, průmyslové a inženýrské stavby Kroměříž.
Sokolská zahrada doznala několika významných změn: výměna oplocení
kurtů, nová antuka včetně podkladních vrstev, nový drenážní systém, závlaha
kurtů, zámková dlažba v okolí kurtů a vybudování nového hřiště na plážový
volejbal.
Sokolská zahrada byla zpřístupněna obyvatelům města 14. srpna v době
konání Kojetínských hodů 2004. V tento den probíhal na Sokolovně volejbalový turnaj a ve večerních hodinách se zde konala hodová zábava. A tak byl
křest sokolské zahrady nejen sportovně-slavnostní, ale i kulturně-zábavný.
Současně, tedy již od května, probíhaly práce v samotné budově. Naprosto nově byly provedeny veškeré rozvody médií. Budova změnila i svůj kabát

v podobě nové fasády a výměny starých dřevěných oken za nová plastová.
Zadní část budovy, která je směrována do sokolské zahrady byla zvětšena
o přístavbu pro sokolské cvičence – posilovna, sociální zařízení, šatny. Dále
pak přibyly ještě nové zařizovací předměty. Opravy, které byly dále provedeny v budově samotné, budou mít jistě velký vliv na lepší chod provozu jak
MěKS, tak i Sokola. Do těchto oprav lze zahrnout částečné opravy podlah,
sociálního zařízení, klempířských prvků a vnitřních omítek a balkonů.
Z hlediska zvýšení kapacity sálu v období plesové sezóny je pozitivní srovnání
podlahy na balkoně. Do oprav bylo zahrnuto také odstranění velké vlhkosti,
která sužovala budovu Sokolovny několik let, což vyřešilo provedení sanačních
omítek. Uvnitř budovy a v jejím okolí již proběhly závěrečné úpravy. Všichni
se můžeme tedy těšit na spoustu kulturních a sportovních akcí, které v těchto
prostorách budou opět probíhat.
Z podkladů firmy Manďák a.s. Kroměříž
zpracovala Mgr. Zuzana Zifčáková, ředitelka MěKS Kojetín
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Z jednání Rady města
Dne 12. října 2004 zasedala
Rada města Kojetín. Na této
stránce přinášíme výpis z přijatých usnesení. Rada:
– uložila vedoucímu odboru majetku
a investic města MěÚ Kojetín prověřit
dodržování podmínek pronájmu pozemku venkovní zahrádky restaurace
„Na růžku“, které byly stanoveny
vlastníku nemovitosti v návaznosti na
povolení stavby venkovní zahrádky,
– uložila starostovi města průběžně
řešit s Policií ČR a Městskou policií
Kojetín rušení nočního klidu a čistoty
města,
– uložila tajemnici MěÚ, ve spolupráci s vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Kojetín a vedoucí
Pečovatelské služby města Kojetín,
zapracovat do „Sociální koncepce
města Kojetín“ realizaci projektu
„Modernizace a rozvoj sociálních
služeb ve městě Kojetín“,
– zřídila komisi pro přípravu rozpočtu
Města Kojetín na rok 2005 a uložila jí
předložit první pracovní verzi návrhu
rozpočtu Města Kojetín pro rok 2005
na listopadové jednání rady města,
– zřídila na funkční období od
1. 10. 2004 do 30. 9. 2005 hlavní
inventarizační komisi a k provedení
jednotlivých inventur za rok 2004
dílčí inventarizační komise; současně
také stanovila termíny k provedení
fyzických a dokladových inventur
a termín k vyhotovení závěrečného
protokolu o inventarizaci majetku
a závazků města,
– uložila ředitelům příspěvkových
organizací, zřízených městem a jednateli společnosti Technis s r.o.,
předložit finančnímu odboru MěÚ
Kojetín v termínu do 22. 10. 2004

vlastní zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků za rok 2004
a do 31. 1. 2005 závěrečný protokol
o provedené inventarizaci,
– souhlasila s použitím finančních
prostředků ve výši 106.981,- Kč
z investičního fondu Školní jídelny
Kojetín na nákup jednoho elektrického varného kotle o obsahu 150
litrů,
– schválila termíny svatebních obřadů
na rok 2005. Možnost konat svatební
obřady na MěÚ Kojetín bude v příštím
roce každou sobotu,
– schválila poskytnutí peněžitého
daru ve výši 3.000,- Kč paní Olze
Svobodníkové, k zajištění dopravy
syna Martina do speciálního školního
zařízení,
– schválila složení Jednotek sboru
dobrovolných hasičů Kojetín, Kovalovice a Popůvky a vzala na vědomí
informaci o činnosti těchto jednotek
v roce 2004,
– schválila předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních komunikacích v Kojetíně v zimním období 2004/2005 a uložila jednateli
společnosti Technis Kojetín s r.o.,
zabezpečit realizaci schváleného
plánu v plném rozsahu,
- vzala na vědomí výpověď MUDr.
Yvetty Adamicové z nájmu nebytových prostor v objektu Polikliniky Kojetín, ke dni 31. 12. 2004,
z důvodu ukončení ORL praxe na
pracovišti v Kojetíně a současně
vzala na vědomí žádost MUDr. Karla
Nováka o pronájem ORL ambulance
na Poliklinice Kojetín,
– uložila odboru majetku a investic
města MěÚ Kojetín zveřejnit záměr

města pronajmout předmětné nebytové prostory v objektu Polikliniky
Kojetín, s účinností od 1. 1. 2005,
– souhlasila se zveřejněním prodeje
bytové jednotky 339/21 a 339/34,
včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu č. p. 339
a pozemku p. č. st. 1862, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Kojetín,
ulice Sladovní,
– stanovila pracovní skupinu pro
zástavbu západní strany Dvořákovy
ulice v Kojetíně ve složení: Ing. Jiří
Šírek, Bc. David Behanec, Jiří Stav,
Ing. arch. Petr Leinert,
– souhlasila se zveřejněním pronájmu
pozemku p. č. 284 - rybník, tzv.
„JORDÁN“, o výměře 9125 m2, v k.
ú. Kojetín, za účelem extenzivního
rybářského hospodaření a výkonu
rybářského práva,
– souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemku p. č. 621/2, zahrada, o výměře 68 m2 v k. ú. Kojetín,
– vzala na vědomí výroční zprávy
základních škol, mateřské školy
a Městského domu dětí a mládeže
v Kojetíně za školní rok 2003/2004,
- schválila uzavření Smlouvy o provozování sběrného dvora odpadu
v Kojetíně, mezi Městem Kojetín
a společností Technis Kojetín s r.o.,
s účinností od 1. 1. 2005,
– nesouhlasila se záměnou pozemků
p. č. 780 za p. č. 783 v Křenovské
ulici, dle žádosti kojetínského občana
a tuto žádost předloží na prosincové zasedání zastupitelstvu města
k projednání,
– odložila dořešení žádosti stavebníků
o změnu podmínek, stanovených
k výstavbě „obslužné komunikace“
v Blanské ulici v Kojetíně, na listopa-

dové jednání rady města, po provedení prohlídky na místě samém,
– schválila obnovení smlouvy o nájmu
bytu č. 2, v ulici Svatopluka Čecha
1204, Kojetín, s dosavadním nájemcem na dobu určitou jednoho roku,
za stejných podmínek jako dosud,
– schválila pronájem obecního bytu
v DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín
navrženému žadateli,
– vzala na vědomí předložené vyúčtování akce „Kojetínské hody 2004
a Hudební léto 2004“,
– vzala na vědomí plnění usnesení
rady města ze dne 20. 7., 17. 8.
a 14. 9. 2004,
– uložila odboru majetku a investic města MěÚ Kojetín zveřejnit
pronájem bytu A2 a B7 v ulici
Sladovní 1309, Kojetín,
– schválila záměr dofinancování
projektu „Rekonstrukce přístupové
komunikace k podnikatelským
subjektům – průmyslová zóna Kojetín“. Částka ve výši 3,4 mil. Kč
(to je 25 % investičních nákladů na
realizaci) bude zahrnuta v rozpočtu
na rok 2006, kdy bude tato investiční
akce realizována,
– odvolala, na základě vlastní žádosti,
z funkce člena Stravovací komise RM
Mgr. Kateřinu Kalovskou a uložila
předsedkyni Stravovací komise RM,
vyslovit Mgr. Kalovské poděkování
za vykonanou činnost ve stravovací
komisi,
– vzala na vědomí návrh místního
sdružení ODS Kojetín na obsazení
funkce člena Kontrolního výboru ZM
panem Milanem Hromadou.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Charita Kojetín rozšířila svou činnost
V letošním roce se Charitě Kojetín podařilo rozšířit svou činnost
a k již fungujícím projektům (Azylový
dům pro matky s dětmi v tísni, Klub
romských dětí a žen, Denní stacionář
pro seniory a Charitní šatník) přidat
dva zbrusu nové.
První nový projekt je CHOS, tedy
Charitní ošetřovatelská služba, která
zahájila svou činnost k 1. 7. 2004.
CHOS je 24 hodinová služba, fungující denně, tedy i v sobotu a neděli,
čímž umožňuje flexibilně reagovat
na potřeby uživatelů přímo v místě
jejich bydliště. Jedná se o poskytování
komplexní péče klientům, kteří nejsou schopni zabezpečit si sami svoje

základní potřeby. Zdravotní péče
je indikována ošetřujícím lékařem
a je hrazena zdravotní pojišťovnou.
Odbornou zdravotní péči zajišťují
kvalifikované zdravotní sestry.
Mezi základní poskytované služby
patří ošetřování chronicky nemocných,
podávání a zajištění léků, aplikace
injekcí a inzulínu, odběry biologického materiálu, rehabilitační a kondiční cvičení, měření krevního cukru
a tlaku další.
Druhým novým projektem je
Občanská poradna. Ta zahájila svou
činnost 1. 9. 2004. Cílem Občanské
poradny je poskytnout uživatelům
bezplatné poradenství v sociálně práv-

ní oblasti, nabídnout různé možnosti
řešení jejich problémů a pomoci tyto
možnosti realizovat.
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Poradna funguje v pracovní dny
vždy od 8.00 hod do 16. 00 hod.
Ivana Skřipcová, DiS.

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE SV. JOSEFA V KOJETÍNĚ
NA MĚSÍC LISTOPAD 2004
středa 10. 11. v 9.00 hod.
POUTNÍ MÍSTA ČR II.
KŘTINY, ŽAROŠICE, HEJNICE
středa 17. 11. ve 14.30 hod.
KONCERT
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V KOJETÍNĚ
středa 24. 11. v 9.00 hod.
ROK NA SVATÉM HOSTÝNĚ
(video)

Kojetínský zpravodaj

11/2004

Informace pro občany

VÝZVA
Redakční rada Kojetínského zpravodaje
vyzývá všechny drobné živnostníky a malé ﬁrmy podnikající na území města Kojetína,
aby poskytli základní údaje o své živnosti
(název ﬁrmy, adresa, telefon, příp. e-mail) k vytvoření celoměstské databáze ﬁrem a živností.
Tyto údaje budou zveřejněny v následujících čislech Kojetínského zpravodaje
a na internetových stránkách města BEZPLATNĚ
– na základě četných žádostí občanů města Kojetína.
Pokud souhlasíte s uvedením těchto údajů, zašlete je, prosím, na adresu
Regionální vzdělávací a informační centrum, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
nebo na telefonní číslo 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz

SEZNAM
SLUŽEB
HOSPŮDKA U PEDYHO
Masarykovo 11, 752 01 Kojetín
tel. 581 76 32 68
Nabízí:
denní menu – výběr ze tří jídel.

KADEŘNICTVÍ MILENA,
Havlíčkova 581, Kojetín (u polikliniky)
Tel. 723 684 767

PRODEJNA HANAČKA
Masarykovo náměstí, Kojetín
Nabízí tyto služby:
vazba květin, dárkové balíčky, vinotéka, videopůjčovna.

HOSPŮDKA U JORDÁNU
Olomoucká 349, 752 01 Kojetín
tel. 604 847 578
Nabízí:
pizza, snídaně, obědy, večeře, rodinné oslavy, svatby…
v příštím roce vinný sklípek.

KADEŘNICTVÍ JARMILA DVOŘÁKOVÁ
bří Šmejdovců 1347, 752 01 Kojetín
tel. 732 230 749

TOMÁŠ HÁLA – ARBOTOM
Svatopluka Čecha 827, 752 01 Kojetín
tel. 581 76 13 09, 724 007 955
tomas.hala@volny.cz, www.arbotom.cz

KLEMPÍŘSTVÍ LADISLAV OULEHLA
Podvalí 1203, 752 01 Kojetín
tel. 776 353 275

Nabízí:
Výškové práce, kácení stromů, výsadba rostlin, zakládání
trávníků, automatické závlahové systémy, jezírka, potůčky, osvětlení zahrad, práce ve výškách, čištění kanalizací,
malířské práce, použití pojízdného hliníkového lešení,
žebříků, plošin.

OLDŘICH GABERA
Husova 741, 752 01 Kojetín
tel: 581 763 033, mobil: 608 075 777
– zateplování fasád (zateplování systémem Eko, venkovní
fasády – 200 barevných odstínů, interiéry – 200 barevných
odstínů)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji starostovi panu Ing. Mojmíru Hauptovi
a zastupitelstvu města Kojetína za účinnou podporu
v nesnadných jednáních se zdravotními pojišťovnami,
díky níž se podařilo zajistit fungování ortopedické ambulance
ku prospěchu občanů Kojetínska.

BOWLING CITY
Kroměřížská 109, 752 01 Kojetín
tel. 608 644 255
Nabízí:
bowling, squash, tenis, kulečník, šipky, stolní fotbal,
videoprojekce, pizza.

S úctou MUDr. Richard Kreml
-3-
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Zprávy z mikroregionu
Aby nebyli zapomenuti
V Oplocanech se v pátek dne 15. října 2004
uskutečnilo slavnostní a přitom i pracovní setkání,
které společně pořádali Svaz letců ČR, odbočka
generála Janouška Přerov, Český svaz bojovníků za
svobodu v Přerově a Vlastivědný aktiv Tovačovska.
Zúčastnili se ho čs. bojoví letci z doby II. světové
války, odbojáři, historici z Univerzity Palackého
v Olomouci, představitelé mikroregionu Střední
Haná se sídlem v Kojetíně, potomci vlastenců
padlých za svobodu vlasti a další vzácní hosté.
V důstojném prostředí reprezentační místnosti jsme
pokřtili další dvě knihy, vydané naším vlastivědným
kolektivem, které se v tomto případě zabývají životními příběhy spoluobčanů, bojujících za svobodu vlasti
doma i v zahraničí:
PANYCHIDA ZA VLASTENCE plk. Jaroslava
Himra (1917 – 1943), velitele 313. stíhací perutě čs.
letectva v Anglii. Autor JUDr. Jaroslav Krempl spolu

se zahraničními letci, odbojáři, rodinou Himrovou,
i historiky více než 35 roků soustřeďoval dokumentaci
k osudu tohoto padlého hrdiny a knihu vydal za aktivní
účasti naší redakční rady. Klub autorů literatury faktu
Praha rozhodl zařadit ji mezi díla svých členů, které
ho budou representovat na Mezinárodním knižním
veletrhu v Brně, a ministerstvo obrany zvažuje možnosti, jak je využít v rámci výchovy příslušníků armády
k vlastenectví.
LVICE – KRVAVÁ CESTA KE SVOBODĚ. Kniha
autora a člena našeho kolektivu, přerovského historika PhDr. Pavla Kopečka upozorňuje na záslužnou
odbojovou činnost této, neprávem pozapomenuté,
ilegální organizace, působící nejen na Přerovsku
a Olomoucku, ale i na Valašsku, v Ostravě i v Brně
a jejíž členové v boji za svobodu vlasti nejen riskovali,
ale též ve značném počtu obětovali své životy.
Obě knihy jsou zpestřeny ilustracemi Mgr. Hany
Kremplové a velmi příznivě je hodnotili na setkání
zúčastnění vědci z olomoucké univerzity Doc. PhDr.

Snímek pro paměť. Pod znakem obce Oplocany gen. Zdeněk Škarvada se svými bojovými druhy
a přáteli. Sedící v bílém manželka gen. Škarvady, vedle ní ilustrátorka Mgr. Hana Kremplová.
Foto RNDr. Miroslav Janů, Ph.D.

Josef Bartoš, DrSc. a Doc. PhDr. Libuše Podlahová, CSc. Hlubokým dojmem na všechny přítomné
zapůsobil projev letce – brigádního generála Zdeňka
Škarvady, ve kterém vzpomínal na padlé bojové druhy
i poválečné osudy těch, co přežili. Stejně byly přijaty
i vstupy zástupců přerovských odbojářů pana Bohumila Venclíka a paní Libuše Šnajdrové.
Zahraniční letci, odbojáři i historici s povděkem
přijali informace předsedy mikroregionu Střed
ní Haná se sídlem v Kojetíně Ing. Jiřího Šírka
a starosty města Kojetína Ing. Mojmíra Haupta, že
se dohovořili se starosty více než dvou desítek obcí
a tří měst v centru Hané a společně vydají u příležitosti 60. výročí osvobození v roce 2005 publikaci
o statečných vlastencích z doby 1939 – 1945. Motto
„…ABY NEBYLI ZAPOMENUTI.“ bude vyjadřovat
vůli vydavatelů. V tomto duchu se konalo i oplocanské
shromáždění.
I když se na sponzorování tisku knih podílela
Rada Olomouckého kraje, přerovští odbojáři, letci,
oba autoři, členové redakční rady a další příznivci,
mohlo být jejich I. vydání zajištěno pouze v omezeném
počtu kusů. Zájemci o regionální dějiny se však s nimi
mohou seznámit ve vědeckých, městských i obecních
knihovnách.
Karel Šálek, předseda redakční rady,
starosta hostitelské obce Oplocany

Křest knih: zleva autoři PhDr. Pavel Kopeček
a JUDr. Jaroslav Krempl, Karel Šálek, Ing. Jiří
Šírek, Ing. Mojmír Haupt, gen. Zdeněk Škarvada a v popředí předseda Svazu letců v Přerově
plk. Miroslav Chaloupecký.

Došlo do redakce
V přerovské nemocnici nejen
modernizují, ale i pozorně slouží
pacientům
Přerovskou nemocnici navštěvuji již více jak
pět roků. Jezdím sem na Interní oddělení, k pravidelným kontrolám, kde působí, zástupce primáře
MUDr. Václava Kopaly, MUDr. Jindřich Palčík se
svými kolegy lékaři a zdravotními sestrami pod
vedením sestry Konvičkové. Sledoval jsem v posledním čase, že se zde modernizuje druhá část JIP.
Jak je mi známo, tak v květnu tohoto roku zde bylo
slavnostní otevření JIP oddělení s modernizovanými prostory i technikou. K tomuto zdejšímu modernizování přispělo vedení nemocnice pod vedením
ředitele JUDr. Zdenka Horáka a to ve vzájemné
spolupráci s Krajským úřadem v Olomouci.
Po mém dlouholetém navštěvování interny
(odd. příjmů), zjišťuji, že se zde mnohé zmodernizovalo, ale že zde existuje (o nic méně podstatná)
dobrá práce a spolupráce lékaře a sester k pacien-

tovi. Podle mých úvah zde každodenně ošetří cca
stovky (snad i více) pacientů. Pozoruhodné je, že na
tomto oddělení, zvláště v posledním čase, pracují
mladé sestry. Tyto bez nadsázek projevují výraznou
úctu i lásku k pacientovi, a to již svým oslovením
s pěkným úsměvem, což mi mohou potvrdit mnozí
pacienti, co toto oddělení navštěvují. Ve svých
počínáních tyto sestry odpovědně jednají, což se
zde v minulosti tolik nestávalo.
Chválihodné je, že při svých úkonech v ošetřování, včetně porady, mají hezké a vlídné vystupování, a to nepřeháním. Pacienti při vzájemných
debatách také o zdejším personálu v tomto smyslu
hovoří. Páni lékaři zde neužívají „nějakých hrubých
výroků“ k pacientovi či odepření přání pacienta.
Dnes, kdy nemocnice prodělává nebo dokončuje přestavbu druhé části Interního oddělení (JIP),
je jistě snahou vedení nemocnice pokračovat na
ostatních úsecích její modernizace pro soustavné
uspokojování pacientů, a to v dokonalejších prostorách s technickým vybavením. Vím také, že i na
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ostatních úsecích přerovské nemocnice jsou lékaři,
sestry a ostatní personál, kteří pacientům dodávají
důvěry, potěšení a pomoc k dobré uspokojivé
léčbě, což je dnes nutné, ba mělo by být prioritou
našeho zdravotnictví.
Dovoluji si proto touto cestou vyslovit dík
a uznání vedení nemocnice, lékařům, sestrám, a to
nejen na Interním oddělení, ale i všem ostatním,
kteří dobře spolupracují s pacientem, za další
a dobrý pokrok a rozvoj přerovské nemocnice.
Samozřejmě k tomu dodávám i ten směr přístupu
v léčbě každého pacienta, aby to dobré slovo
a úsměvy k nemocnému, dobře vyznívaly. Přeji
všem, aby zde dosahovali výrazných léčebných
úspěchů.
K tomu přeji přerovské nemocnici a všemu
personálu dlouhého trvání, pevného zdraví se
stálým uspokojováním obou stran.
Jaroslav Střelák st., Čertoryje u Dubu n. M.
(člen region. vedení Vesnických Senior klubů
– okres Olomouc)
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Rozhovor se Svatoplukem Spáčilem

V letošním roce si tvůrčí skupina Signál 64 připomíná 40 let
od svého založení. O rozhovor
jsme proto požádali jednoho
ze zakladatelů a stále aktivního
člena tohoto významného kojetínského uskupení, fotografa
Svatopluka Spáčila.
Jak vznikla tvůrčí skupina Signál 64?
Na začátku jsme byli tři – já,
Ing. arch. Jaroslav Kačírek a Jožka
Bíbr, tehdy student brněnské školy
uměleckých řemesel. Spojovalo nás
všechny nadšení pro tvůrčí činnost
z oborů fotografie, malby a grafiky.
To bylo asi kolem roku 1955. V roce
1960 založil Jožka Bíbr výtvarný
kroužek a po mé autorské výstavě
fotografií v roce 1961, kterou uspořádala Osvětová beseda v Kojetíně ve
spolupráci s olomouckou Fotografií
vznikl při Osvětové besedě fotografický amatérský kroužek a filmový
kroužek. Během práce na filmu
„Cesty za krásou“ jsme se rozhodli
založit v Kojetíně tvůrčí skupinu. Sešlo se nás pět – já, Jožka Bíbr, Jarda
Kačírek, Honza Sýkora a amatérský
fotograf František Daněk a uvažovali
jsme o názvu skupiny, nakonec zvítězil název Signál. Ustavující schůze
se konala začátkem ledna 1964
a tento letopočet byl vtělen do názvu
skupiny. Během roku 1964 vstoupili
do skupiny výborný kreslíř Ing. arch.
Boleslav Leinert a Rudolf Ludvík
z Kroměříže.
Signál 64 pracoval i v oblasti
filmové tvorby. Vaše filmy byly
oceněny mnoha cenami. Jak tyto
filmy vznikaly?

Ano - skupina pracovala i v oblasti filmové tvorby, vzniklo filmové
studio Signál 64. Do skupiny vstoupil
Jiří Rumplík, vynikající hudebník
a zvukový technik. Točili jsme na úzký
osmimilimetrový film. Prvním hraným snímkem byl osmimilimetrový
film „Láska nebeská“, který obdržel
cenu za kameru na celostátní soutěži
filmů „Přerovská revue amatérských
filmů PRAF 1967“ a tím bylo odstartováno období vrcholné filmové
tvorby kojetínského Signálu. A jak
filmy vznikaly? Společně s Honzou
Sýkorou jsme postupně zpracovávali náměty do filmových scénářů.
Co se týče hereckého obsazování
byla vynikající spolupráce se členy
hereckého souboru Hanácká scéna
v Kojetíně. Za kamerou jsme se
střídali s Honzou Sýkorou podle potřeby a později se kamery ujal i můj
syn Jiří. Následoval společný sestřih
filmů, zvuk obstarával Jirka Rumplík
a výtvarná stránka připadla na Jožku
Bíbra. No a tak postupně vznikaly
filmy: dokumenty „Černomořská
pohlednice“a dokument o hudebním
skladateli Gustavu Voždovi „Když
byla Haná rozkévaná“. Následovaly
hrané filmy „Léto s Monikou“, ve
kterém si zahráli hlavní role Věra Kafková a Leo Horák, anekdota „Chtíč“
s Vladimírem Novotným v hlavní roli,
„Májové leporelo“ a nejslavnější film
„Bonyboy“.
Film „Bonyboy“ jsem pouštěla
svým známým a byli nadšeni.
Na tu dobu je to opravdová
bomba, myslím i dost odvážným
obsahem a tématem. Jak vznikal
tento film?
Námět a scénář zpracoval Honza
Sýkora a ujal se také režie, za kamerou jsem stál já, hlavní role „Billiho
Blilla“ připadla herci Hanácké scény
Bohumíru Hamerníkovi a postavu
šéfa „Bonbasu“ „Velkého Koua“ si
s chutí zahrál výtečný herec, člen
Hanácké scény Zdeněk Chyba. Film
vypovídá o malém českém človíčku
a je nadčasový. Po jeho shlédnutí
můžete zjistit, že tento malý člověk
nezmizel a nezmizel ani jeho velký
protějšek.

Skupina uspořádala i tři výstavy
ve „Fortně“ u Pivovaru. Proč se
od toho upustilo?
V rámci oslav 750 let města Kojetína jsme přišli na myšlenku uspořádat
členskou výstavu Signálu pod širým
nebem. Inspiroval nás tehdy výstřižek
z časopisu o výstavě instalované na
zdech domů ve Varšavě. Ideálním
místem se nám jevila úzká ulička
zvaná Fortna, která spojuje kojetínské
náměstí s Podvalím. První výstava
se uskutečnila v roce 1983 a následovaly další v roce 1986 a poslední
v květnu roku 1988. Fortna, která
splňovala naše představy starobylého
prostředí a tvořila emotivní náladu
pro naše obrazy, měla jeden neduh
a sice, že tvořila jakýsi komín, kterým
se neustále proháněl vítr a shazoval
nám obrazy ze zdí. Takže jsme
v těchto výstavách pod širým nebem
nepokračovali, i když ohlas diváků byl
obrovský.
Jak vidíte Signál 64 v budoucnu?
Je fakt, že náš tvůrčí kolektiv
postupně již navždy opustili hudební
režisér a zvukař našeho filmového
studia Jiří Rumplík, malíř František
Babiánek, zakládající člen Signálu 64,
výtvarník Jožka Bíbr, můj syn, fotograf Jiří Spáčil, člen Svazu českých
architektů, zakládající člen Signálu
64, malíř Ing. arch. Jaroslav Kačírek,
čestný člen Signálu 64, čtyřnásobný
mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva a malířka Ludmila
Lužná. Samozřejmě se pokoušíme
skupinu postupně doplňovat o mladé
tvůrčí talenty jako jsou Pavla Kačírková, studentka Fakulty výtvarných
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umění v Brně - obor sochařství, Alice
Stonová, malířka, Renata Studentová-Sedláková, absolventka školy
„Umělecko řemeslné zpracování
keramiky“ v Luhačovicích.
Je Signál 64 otevřen mladým
lidem?
Samozřejmě, čekáme na jejich
tvůrčí zájmy.
Kdo všechno se může stát členem?
Především musí předložit práce
v oboru umění, o který se pokouší. Po
dva roky se zúčastnit výstav Signálu
64, načež je přijat za řádného člena
tvůrčí skupiny Signál 64.
Vím, že v současné době pracujete na dokumentu filmu
„Polibek Múzy“. V jaké fázi se
film nachází?
Tento dokument o fotografu Jaroslavu Hebnarovi vzniká tak zvaným
sběrným způsobem. To znamená,
že se nenatáčí podle literárního
scénáře, ale ve filmu se používají
záběry natočené během několika let.
V současné době je film v konečném
sestřihu. Zbývá dotvořit zvukovou část
(průvodní slovo a hudbu). Budeme se
snažit uvést tento film pravděpodobně
koncem měsíce ledna 2005, kdy bude
ukončena výstava členů tvůrčí skupiny
Signál 64.
Děkuji Vám za rozhovor
a přeji Vám hodně zdraví a tvůrčí
síly do dalších let.
Otázky: Hana Svačinová
Foto: Svatopluk Spáčil
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Uveřejňujeme příspěvek k dějinám města
Kojetína od Jana Vražiny, který je zajímavý již
svým podtitulem „předpoklad archeologických
výzkumů ve světle pramenů, pověstí a ústního
podání“.
Věříme, že příspěvek přiblíží čtenářům
nejstarší dějiny našeho města a mnozí si snad
na nějakou tu pověst vzpomenou.
Rádi ji uveřejňujeme již podruhé (poprvé
v osmdesátých letech). Upozorňujeme, že mnohá
starší literatura, citovaná Janem Vražinou, byla
v novější podobě již překonána. Přesto autorovi
děkujeme.

Existovala v suchých loukách kdysi dávno osada?

Kojetín – předpoklad archeologických
výzkumů ve světle pramenů, pověstí
a ústního podání
Jelikož se zachovalo jen málo pramenů
a dokumentů o různých lokalitách v našem okolí,
přihlížíme proto i k tradici ústního podání.
Podle Schwoye popisuje již Komenský, že
Sámův syn Kojata založil město na místě, kde se
6 000 bojovníky porazil 20 000 Hunů (Avarů)
z Uher do Moravy se hrnoucí asi v letech 627
– 630. Na památku tohoto skvělého vítězství založil
město dle svého jména „Kojatín“, později zvaný
„Kojetín“ – tolik pověst.
Můžeme však předpokládat, že Kojetín stával
již před touto dobou, co prastará osada. Snad byl
u osady Jatín župní hrad, který dle zvyku starých
Slovanů byl jen dřevěný srub, vystavěný na místě
málo vyvýšeném, uprostřed bažin a vodstva.
V Suchých loukách u Kojetína je doposud vyvýšené
místo zvané „Hrádek“, které jest částečně obklopeno hlubokým příkopem. Jest možné, že tu
stával takový prastarý župní hrad.1
Pověst, že Kojetín založil syn knížete Sáma,
Kojata, zaznamenal moravský dějepisec Marian
Ulman, z jehož díla přešla také do úst kojetínských
měšťanů, hrdých na starobylost města.2 Nejde
tady o prokázání Sámova syna Kojaty, nýbrž
o doložení druhé části pověsti, t. j. prokázání
staršího slovanského hradiště.
V ústním podání se zachovaly dosud dvě
pověsti. Kojatovo vojsko prý sestoupilo z Hradiska
u Křenovic, kde by tedy měly být starší slovanské
hradištní nálezy než na Hrádku v Suchých loukách,
i když na Hrádku (jakož i na místě dnešního Kojetína) již dříve mohla stát slovanská osada, která byla
později opevněna v hradiště – Kojatovo město.
Druhá pověst lokalizuje bitvu za Malý statek
u Křenovské cesty, v trati zvané na „Korábě“.
Pole však dříve bývalo v inundačním terénu Hané
a zaniklých pramenů Psolučky, jež dosud napájejí
většinu studní na západě a severozápadě města.
Jméno má pocházet ne od doliny, nýbrž od korábu,
jenž byl údajně v těch místech nalezen. Mylně usuzováno na vikingský koráb, mohlo se však jednat
o slovanský dlabaný člun.
V místech tohoto bojiště však byl předpoklad
návazného rozsáhlého pohřebiště, avšak při
hloubení kanalizace před statkem a plynu za statkem k Železárnám, nebylo nic zachyceno. Musí se
však brát v úvahu, že na tomto místě se možná více
než tisíc let oralo nebo naopak náplavové vrstvy
zvýšily terén.

Olomoucký kníže Otta Sličný, který od roku 1061
do roku 1087 vládl, dal prý vystavět v Kojetíně
farní kostel a zvláštní hrad, který zde stával ještě na
konci 14. století jak uvádí ve svém místopise Řehoř
Wolný. Kde stával, se ani ta nejmenší památka
nebo stopa nezachovala.3
Lokalizaci hradu umisťují někteří lidé do
různých míst. Například Max Navrátil na vrchu
jmenovaný „Hrádek“, jiní „Vyšehrad“, kde také
poblíž za Kojetínem, směrem na Uhřičice je místo
zvané „Na spravedlnosti“, kde však dříve bylo
popraviště.3a
Potom by Kojetín byl ve funkci značně vzdáleného podhradí. Na Vyšehrad bylo usuzováno
podle odvození jména Vysoký hrad, jenže Vyšehrad
se v mapách ani pomístních názvech z minulého
ani předminulého století nevyskytuje.
Jiní odvozují název Vyšehrad od původu „Výše
hradu“ a tato třetí skupina umisťuje „hrad“ přímo
do hradebního obvodu města a někteří z nich
jsou názoru, že pozůstatkem hradu jsou sklepní
místnosti bývalého domu „U zlatého křížku“
– Okresního domu, který byl též majetkem rodu
Salmů v době třicetileté války. Erb v chodbě
v přízemí muzea je ze 16. století a podle B. Štégera
patřil Esteře z Prusinovic († 1581), manželce Jana
Pivce z Klimštejna a Hradčan, která je pohřbená
ve Vrchoslavicích.
Mohlo by se jednat o styl obytné věže typu
Přimda, obklopené hospodářskými budovami se
samostatným hradebním obvodem v části města.
Stáří a rozlohu sklepů může osvětlit stavebně
archeologický průzkum.
Adolf Procházka v knize „Kojetín – stručné
dějiny a popis jeho“ udává: „Avšak nyní nenachází
se ani ta nejmenší stopa neb památka, dle které
by se aspoň místo udati mohlo, na němž stávala
budova ta. Pověst praví, že hrad ten stával na
některém místě Uhřičického kopce blíže Jetína, což
ovšem možno, avšak pravděpodobno jest, jelikož
hrad tvořil středisko, kolem něhož se vybudovalo
tzv. podhradí, pozdější město. Lze proto za to
míti, že hrad ten stával na některém místě blízko
nynějšího kostela.“
Před rokem 1281 byl původní farní kostel
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v Kojetíně přeměněn Milotou, bratrem biskupa
Tobiáše z Bechyně (z rodu Benešoviců) na tvrz.
Odtud potom Milota škodil okolním vsím, patřícím
olomoucké kapitule. Kostel přeměněný na tvrz stál
ještě na sklonku 14. století. Tvrz stávala na náměstí
(?), kde po ní není stopy.4
Ústně se zachovala pověst o kostele, jež prý
stával v místech autobusové zastávky na náměstí
a o sále pod Mariánskou sochou.
Roku 1429 je připomínán Havel Drastil z Kojetína, horlivý husita, jež plenil se svými houfy
okolí kroměřížské a přerovské. Tento kojetínský
rodák (?) ničil na Moravě hlavně statky církevní
a klášterské.5
Měl svou dřevěnou tvrz na tzv. „Hrádku“
v Suchých loukách na dohled od Kroměřížské
cesty. Byl poražen teprve spojenými šlechtici
moravskými, Janem Podstatným z Prusinovic na
tvrzi Podštátě, Vokem ze Sovince na Přerově,
Pavlem ze Sovince, Milotou z Tvorkova na Bystřici
a Obřanech, Jetříchem z Rožnova a Markvartem
z Malenovic.5a
Na Moravě vypálil město a zámek Kelč roku
1420.6
V Rakousích město Čistějov (Zistersdorf).7
Na sklonku husitských válek se dostal Kojetín
do rukou známého válečníka Romana z Vítovic.8
Zbytky po okrouhlém opevnění se nacházejí asi
0,5 km jižně od Kojetína na lukách při železniční
trati. Průměr hrádku činí asi 140 m.9
V písemných pramenech není o hrádku žádných zpráv, ale při výkopech byl zde nalezen žernov
a střepy středověké keramiky. Jestli je na hrádku
starší slovanské osídlení a pravdivost umístění
Drastilovy tvrze, ukáže pouze archeologický průzkum. Střepový materiál nám určil zhruba soustavné
osídlení: mladší doba kamenná, doba bronzová,
doba železná, okolo letopočtu latén (Keltové), Germáni, (doba římská) starší a mladší doba hradištní
a středověké nálezy. I. L. Červinka udává, že Kojata
založil Kojatín dvór kolem roku 1104.11
Predikát „z Kojetína“ se objevuje u řady osob
ve 14. století. Václav z Kojetína, písař krále Václava
dostal od krále v Praze dům.12
12. září 1484 koupil Ctibor z Cimburka od
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Z historie
Jana z Pelhřimova za 29 zlatých právo jeho na
les a louky u Kojetína na Denkovicích, zaniklé to
osadě.13
11. ledna 1495 učinili rukojmí a nápadníci
statku panu Adamovi z Cimburka smlouvu trhovou
a postoupili mu všech listů zástavních na městečko
Kojetín, vsi Němčice, Měrovice, Stříbrnice, Hrušku,
Jaroměřice u Jevíčka a pusté vsi v okolí Kojetínském, totiž Dobručov, Krůžek a Denkovice.14
Dosud se zachovaly některé názvy tratí, připomínající zaniklé vsi. Osadu Krůžek však lokalizují tři
pomístní názvy tratí.
Nepravděpodobný je „Kroužek“ za Závodím,
před mostem přes Struhu. Další je „Okroužek“
na soutoku Strouhy a Moravy – pole u Loděnice.
Nejpravděpodobnější je však „Kroužek“ za Hrádkem v Suchých loukách, k myslivecké chatě.
Také by mohl být v souvislosti žernov a keramika
– udávaná z Hrádku „Denkovské louky“ u lesa za
Moravou za Uhřičickým pískovištěm.
Kde se nacházela ves Dobručov (Dobročov)
o tom není v okolí žádná pověst. Proutkař Němeček
dosazoval tuto ves do okolí kapličky svaté Anny.
Od kapličky k cholerovskému rybníku je střepová
zóna s keramikou laténskou a středověkou. Ves je
lokalizována 2 km jihovýchodně od Jaroměřic, kde
je dosud lesní trať Dubračov.15
Jedna z nejstarších osad v okolí jsou Uhřičice.
Roku 1174 daroval olomoucký kníže Oldřich (1173
– 1177) kapitule sv. Václava v Olomouci ves dosud
nevzdělanou.16
Ale za válek krále Jiřího z Poděbrad s Matyášem
Korvínem ves zpustla docela, takže již v roce 1480
píše se „pustá ves Uhříčsko“. Na sklonku 15. století
byla osada znovu osazena, ježto již počátkem 16.
století se o ní mluví jako o osedlé. Tenkráte měla
celou osadu kapitula olomoucká.17
Dle místní pověsti stávala osada „Staré Uhřičice“ původně u Moravy – na soutoku s Valovou,
tedy pravděpodobně spolu s blízkými Denkovicemi na druhé straně Moravy v blízkosti původní
olomoucké cesty, jež prý vedla dříve Špalírem
a povodím Moravy. Po přeložení cesty mohla být
znovu osazená ves vystavena v dnešním místech.
Jedna z pověstí posunuje dokonce Uhřičice na
„Křižíky“, blíže ke Kojetínu nad Vyšehradem.17a
Mezi osadami zaniklými splynutím je udávána
osada Žabokrky, což má být dnešní ulice zvaná „Na
Žabáku“.18
Dle B. Štégera ulici Žabák vysadil písař Kojecký
a osada Žabokrky stávala v polích za Žabákem blíže
Moravy.
V tomto případě by však nemohla zaniknout
splynutím (rozšiřujícím se městem) jak udává
Nekuda. V lužním lese u železniční trati na Přerov
je udáván mlýn Rumplov (kat. č. 4772 – 4764)
u „Panáčkova jezírka“. Vyhořel roku 1568.
Pověst udává poblíž zaniklou osadu stejného
jména.
Jelikož všechny udávané zaniklé osady jsou
v inundačním terénu Moravy, nebyly zatím doloženy sběrem střepového materiálu. Jejich plužiny
nebyly dosud zjišťovány.
V Kojetíně je udáváno mýto, od kterého 10. 4.
1291 král Václav II. osvobodil olomoucké měšťany.
Z listiny se dovídáme, že bylo v místech, kde je nový
železný most (?).19

Za třicetileté války, když roku 1643 švédský
generál Tornstenson musel pro objevivší se zimnici opustit opevněný tábor u Tovačova a zřídit
podobný nad Horní Moštěnicí, zatím co císařští
měli podobný tábor na loukách u Popůvek.20
U Křenovic je udávána zaniklá osada Věžky21
náležící roku 1375 jako ves osedlá olomoucké
kapitule. Roku 1586 dal pustou ves biskup
Stanislav Pavlovský se svolením kapituly v léno
Tasovi Podstatskému z Prinovic. Může se jednat
o zaniklé osady. „Vesky“, jež stávaly mezi Hradiskem a Bojanovicemi v trati „Pod Veskami“.22
V Křenovicích B. Štéger předpokládá tvrz
v místě dnešního statku. Dosud někteří obyvatelé
Křenovic neříkají Hradisko u Křenovic, nýbrž
Hradiska.
Peřinka – Vlastivěda, okr. Kojetín si v některých
místech přímo odporuje. Ve stati Kojetsko v pravěku strana 19. Předvěkým hradiskem nebylo nikdy
nevelké opevněné „Hradisko u Křenovic“.
Zatímco při popisu Křenovic str. 123 udává:
„Jihovýchodně nad silnicí je zajímavé hradisko,
obehnané na severovýchodu příkrou mezí, od jihu
příkopem. Mez ještě dnes (1930) 3 – 5 m vysoká,
pod ní býval hluboký příkop, v němž se mohl skrýt
i jezdec na koni.“
Na str. 14 však: „Náspy a příkopy hradiská“,
které se odedávna prohlašovalo za předvěké
opevnění nejsou však s tamními předvěkými
nalezišti v žádném spojení. Opevnění bylo zbudováno až ve st. 12. nebo 13. jako zemanská
tvrz, ovšem značného rozsahu. Mohlo se jednat
o útočiště poblíž stojící osady.23
Pověst v Křenovicích udává strážní hrádek
v blízkosti kupecké cesty.24 Byl sídlem loupeživých
rytířů a jako většina zaniklých hradů se dle pověsti
údajně propadl. Spíše na hrádek než na tvrz ukazují
tři místa jako předpoklad kruhových věží.
Vlevo nahoře na výspě k Izodorce byl v pětašedesátých letech rozorán val lužického hradiště ledvinového tvaru.25 Pravděpodobně strážní hradiště
Hradiska u Kroměříže, jež je na dohled. Nálezy
z doby kamenné – sekyrka a část sekeromlatu,
přesleny, u cesty laténského sídliště, za cestou
středověká keramika – předpoklad předpokládané
zaniklé osady. Na Hradisku byla také nalezena
římská mince císaře Galby z roku 69 a úlomek
terry sigillaty, jež byla také nalezena v Kojetíně

Stával na Vyšehradě dávný hrad?
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při výstavě hasičské zbrojnice, dává předpoklad
soustavnějšího osídlení.
V Kovalovicích pověst udává starší hrádek na
místě dnešního zámku, jež prý dobyli husité.
Poznámky:
1
Josef Chytil – Paběrky z dějů Kojetínských
2
Fr. Peřinka – Vlastivěda Moravská okr. Kojetín
– Schwoy – Mahren 1.305
3
Adolf Procházka – Kojetín – stručné dějiny
a popis jeho
4
Nekuda – Unger – Hrádky a tvrze na Moravě
153.
5
Peřinka – Vlastivěda okr. Kojetín
5a
B. Štéger – Hanácké pověsti – (neudává pramen)
6
Sborník Památkové péče 4/79
Kelčický zámek
7
B. Šteger – Hanácké pohádky
8
L. Hosák – Z minulosti olomouckého kraje
41
9
Nekuda – Hrádky – udáváno 50 kroků
10
Dr. V. Hrubý a K. Marešová
11
I. L. Červinka – Slované na Moravě 69.
Myšlen pravděpodobně Kojata Všeborovic
12
Nekuda – Hrádky 153
13
Peřinka – Vlastivěda okr. Kojetín
14
„Krůžek“ – kat. č. 4461 – udává Procházka
15
Nekuda Vl. – Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu
16
Červinka – Slované 67
17
Peřinksa – okr. Kojetín 135 – Wolný – Mahren
V – 560 Klade kup do doby okolo roku
1500
18
Nekuda – Zaniklé osady
19
Peřinka – okr. Kojetín 40
20
Hosák – Z minulosti 39
21
Peřinka – okr. Kojetín 126
22
Nekuda – Zaniklé osady
23
Červinka – Slované 135
24
Fr. Peřinka – Vlastivěda moravská – Kroměřížský okres 165 – zásluhou biskupa Bruna
byla snad také vystavena veřejná silnice
z Brna do Kroměříže, která se poprvé vzpomíná roku 1280
25
I. L. Červinka – Pravěk Moravy (nákres)
J. Vražina
Foto: J. Šírek
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Anketa
Anketní otázka: „Jste spokojeni s úklidem a čistotou Kojetína za poslední rok?“
1.
Myslím si, že ano. Pan starosta
Haupt i Technis se opravdu
snaží.

7.
Je to nyní pěkné a čisté město.

2.
Úroveň se zlepšila, ale mohlo
by to být i lepší. Jako takové ty
drobné odpadky na ulici, ale to
je chyba občanů.

8.
Myslím si, že ano.

3.
Ale jo, vidím Technis hodně
uklízet.

9.
Jezdím do Kojetína jednou
za rok na hřbitov v období
„Dušiček“. Schválně si zajdu ze
hřbitova až na náměstí a je to
tady vždy upravené a pěkné.

4.
Nejsem z Kojetína, ale myslím
si, že to není nejhorší.

10.
Nejsem sice z Kojetína, bydlím
v Olomouci, ale jsem zdejší
rodačka. Myslím, že se to tady
dost změnilo k lepšímu.

5.
Na náměstí ano, ale na sídlišti
teda ne.

11.
Jak kdy.

6.
Vzhledem k tomu, že jsem
z Kovalovic tak se mi to u nás
moc nelíbí, protože Technis tam
udělá vždy polovinu práce.
A tady ve městě, když se
podívám – zeleň je pěkná
a ostatního si moc nevšímám.

12.
Přímo ve městě se to dá, ale
okolí Kojetína, co se týče
rybníků a okolní přírody,
tak je to katastrofa.

Otázky: Jana Dvořáková
Foto: Hana Svačinová
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MŠ Křenovice
Podzimní slavnost
Ve čtvrtek 7. října 2004 se zahrádka v MŠ
Křenovice na chvíli probrala ze šedé podzimní
nálady. Na stole vyzdobeném ovocem, zeleninou,
dýněmi a lampiónky se objevilo množství koláčů,
jednohubek, ovocných ježků a dalších jablečných
pochoutek, které připravili a napekli rodiče s dětmi. Nejdříve se každá rodina pochlubila s vlastním
výrobkem a pak jsme se pustili do mlsání. Všem
nám moc chutnalo.

Protože sbírání brambor k podzimu patří,
připravily se ke startu nejenom děti, ale i rodiče.
Klání o nejrychlejší sběrače brali všichni moc vážně
a vydávali ze sebe to nejlepší. Však jsme se před
soutěží pořádně posilnili.
Než jsme se nadáli, už se stmívalo, a tak jsme
se přesunuli k ohni, kde na nás v koutku zahrádky
čekaly kouzelné papírové houbičky. Každé dítě si
mohlo utrhnout jen jednu. Na ní byl napsaný úkol,
který plnila celá rodina. A hned bylo o legraci
postaráno. Když jsme posbírali všechny, byl čas

na překvapení večera. Otevřela se krabice vystlaná
listím a děti ve večerním šeru při světle lampiónků
uviděly opravdového ježka. To bylo radosti z překvapení! Ježka jsme pak společně vypustili do naší
zahrádky, aby nám ji přes zimu hlídal.
Čas příjemně strávený ve společnosti dětí z naší
MŠ a jejich sourozenců s rodiči jsme zakončili za
doprovodu kytary zpíváním u plápolajícího ohně.

požadavky na moderní dětské hřiště, jak po stránce
funkční a estetické, tak po stránce bezpečnostní.
Splní se nám tak náš dlouholetý sen, děti zde budou
mít k dispozici konečně hřiště, které si zaslouží
a kde se budou moci pořádně vyřádit…
Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ

MŠMT. Tématické plány jednotlivých oddělení
průběžně doplňujeme, aby se v nich odrážely
všechny zajímavé podněty. Děti se seznamují
se svým městem, přírodou a její ochranou na
tématických vycházkách. Paní učitelky pokračují
v přípravě pravidelných „ Kašpárkových návštěv“,
který dětem vozí maňáskové pohádky.
21. 10. 2004 děti zhlédly Vodnické pohádky,
které v naší MŠ zahráli herci olomouckého divadla.
Samy si také vyzkoušely své letošní první vystoupení
v rolích zpěváků, recitátorů, tanečníků i herců na
podzimních besídkách před svými nejbližšími.
S paní logopedkou, která i letos navštěvuje
MŠ, procvičují výslovnost. Svou činnost již zahájil
i kroužek anglického jazyka.
Pokračujeme také ve zlepšování prostředí
obou budov mateřské školy. MŠ v Hanusíkově ulici
přivítala děti po prázdninách celá nově vymalovaná,
MŠ na Masarykové náměstí se připravila na
podzimní plískanice krásnou novou střechou…
Karla Jurčíková,učitelka

Anna Matějčková

MŠ Kojetín
Nové dětské hřiště
Hurá!!! Chtělo se nám volat 17. září 2004,
kdy jsme se dozvěděli dobrou zprávu… Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Mateřské
škole Kojetín dotaci, respektive grant z OPOK
Olomouckého kraje, a to ve výši téměř 1 mil. Kč.
Tato dotace byla přiznána na základě naší
žádosti, kterou jsme podali letos v červenci pod
názvem „Modernizace vybavení a odstranění
havarijního stavu tělovýchovného a sportovního
vybavení školní zahrady“. Velkou podporu máme
také ze strany vedení radnice. Město Kojetín je
naším zřizovatelem a na financování se bude podílet
51 %. Konečná částka na rekonstrukci bude tedy
téměř 2 mil. Kč.
A na co bude tato dotace použita? Na jaře roku
2005 vybudujeme v zahradě MŠ v Hanusíkově
ulici pro děti zcela nové hřiště dle projektu architekta, které bude v souladu se všemi současnými

Podzim v MŠ
Letošní školní rok jsme zahájili v obou budovách naší MŠ poněkud neobvykle. Snížený počet
zapsaných dětí změnil provoz jednotlivých oddělení
i zaměstnanců. Všechny třídy - Koťátka, Sluníčka,
Rybičky, Srdíčka i Pastelky zůstaly v dopoledním
provozu nezměněny. Úbytek dvou p. učitelek
a jedné provozní pracovnice se řeší v odpoledním
provozu spojením oddělení.
Naše výchovná činnost zůstává zaměřená na posilování zdraví, odolnosti a zdatnosti dětí a vychází
z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání

Základní umělecká škola Kojetín informuje
Opět úspěch na mezinárodní soutěži
Dne 21. října 2004 se Základní umělecká škola
Kojetín zúčastnila mezinárodní interpretační soutěže Karla Dietterse, který byl význačným skladatelem
v období hudebního klasicismu, ve Vidnavě.
Této soutěže se účastnily tři soubory naší školy.

Soubor zobcových fléten s doprovodem klavíru
ve složení Veronika Nakládalová, Ivana Tichá
a Marcela Pěchová získal krásné třetí místo. Dalším
souborem bylo MINITRIO ve složení Veronika
Ježková, Petra Procházková a Aneta Ďurtová,
děvčata se umístila na čtvrtém místě. Na čtvrtém
místě se také umístil kvartet SOAVE, který odvedl
též precizní výkon. Kvartet hrál ve složení Eva

Mizerová, Monika Psotková, Helena Dostálová
a Hana Pavlíková.
Faktem je, že za námi v pořadí zůstaly školy takového jména jako například ZUŠ Hradec Králové,
Zlín, Ostrava, Olomouc a Česká Lípa. Toto jasně
potvrzuje úroveň naší školy. Děkuji paní učitelce
Ritě Ryndové za tyto výsledky.
Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA SOU,OU A U STAVEBNÍ PŘEROV
Bří Hovůrkových 17, tel.: 581208256, fax: 581200583, e-mail: sou@sou.pr-net.cz, www.iweb.cz/souprerov
ŠKOLNÍ ROK 2005-2006
Žákům s ukončenou docházkou ZŠ (nejlépe z 9. třídy
ZŠ), tříleté učební obory SOU zakončené závěrečnou
zkouškou a výučním listem
33-56-H/001 TRUHLÁŘ
36-55-H/001 KLEMPÍŘ - stavební výroba
36-57-H/001 MALÍŘ
36-64-H/001 TESAŘ
36-67-H/001 ZEDNÍK

Žákům s ukončenou docházkou na speciálních ZŠ (9.
třída), tříleté učební obory OU zakončené závěrečnou
zkouškou a výučním listem
33-56-E/004 TESAŘSKÉ
A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
36-57-E/005 MALÍŘSKÉ PRÁCE
– MALÍŘSKÉ
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
36-67-E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE

Žákům, kteří ukončí docházku ZŠ v 6., 7. nebo 8.
třídě, dvouleté učební obory U zakončené závěrečnou
zkouškou a výučním listem.
36-57-E/508 MALÍŘSKÉ
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
36-67-E/503 STAVEBNÍ VÝROBA
65-51-E/501 PROVOZ
SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
pro dívky i chlapce

Odborný výcvik probíhá souběžně v Přerově i na odloučeném pracovišti v Kojetíně.
Úspěšní absolventi oborů SOU začínající číslem 36 mohou pokračovat v tříletém dálkovém nástavbovém studiu
36-44-L/502 STAVEBNÍ PROVOZ, ukončeném maturitní zkouškou.

Zveme všechny zájemce k prohlídce našich areálů v Přerově,
ul. Bří Hovůrkových 17 a v Kojetíně, ul. Křenovská 676 dne 6. 1. 2005 v době od 8.00 do 17.00 hod. u příležitosti
DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83 a vedení školy
si Vás dovoluje pozvat v sobotu
27. listopadu 2004 od 19.30 hodin
do kojetínské sokolovny na

SPOLEČENSKÝ VEČER POŘÁDANÝ KE 101. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ ŠKOLY
V programu vystoupí kojetínské mažoretky a další hosté.
Součástí programu bude výherní loterie a aukce výtvarných prací našich dětí.
K tanci i poslechu hraje Trio British music a cimbálová muzika Primáš. Občerstvení je zajištěno.
Vstupenky (50,- Kč) i místenky (50,- Kč) se prodávají v kanceláři školy od 5. do 19. listopadu 2004.
Vstupenka je platná pouze s místenkou.
Těšíme se na současné i bývalé pracovníky, absolventy školy, rodiče a širokou veřejnost.
Přijďte se pobavit a zavzpomínat si na školní časy!
Výnos z prodeje vstupenek přispěje stejně jako vloni k modernizaci vybavení školy.

Nohejbal
ZŠ náměstí Míru ve spolupráci
s oddílem nohejbalu uspořádala
podnikový turnaj trojic v nohejbale.
Turnaje se zúčastnilo 9 týmů
z Kojetína a blízkého okolí. Po
odehrání základních kol postoupily
4 nejlepší do finálové skupiny.
Výsledky:
1. Vrbátky, 2. Lojzo, 3. Bowling, 4.
Kantoři z Míru
Děkuji všem sponzorům za zajištění
věcných cen – Conti, Košíkářství,
MDK, Mototechna.

Těšíme se na Vás
Chcete na vlastní oči vidět,
co vše se změnilo na naší škole?
Nabízíme všem zájemcům, našim bývalým žákům, rodičům i široké veřejnosti prohlídku naší školy.
V pátek 3. prosince 2004 od 8.00 do 17.00 hod. jsou pro vás dveře
školy otevřeny.
Chceme vám ukázat nově rekonstruované učebny a nové zázemí tělocvičny, novou školní družinu, nové učebny i kabinety, laboratoř chemie, pracovnu
fyziky i chemie a další novinky včetně nové sborovny.
Máte možnost vstoupit přímo do vyučování a podívat se na běžnou
hodinu.
Provázet vás budou jako průvodci naši žáci.
Těšíme se na vás
Žáci a učitelé školy

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Nové hřiště je plně využito
Nově otevřené hřiště u naší základní školy je
plně využito. Tělesná výchova v době příznivého
počasí se odehrává intenzivně na hřišti, žáci si pochvalují, že konečně neztrácí minuty přecházením
na jiná sportoviště, děti školní družiny rády tráví
odpoledne na hřišti, oblíbené jsou velké přestávky
na čerstvém vzduchu. Od září se na našem hřišti
konaly již tři velké turnaje. První byl v malé kopané
pod záštitou mikroregionu Střední Haná (účast
6 škol), druhý pořádal mikroregion ředitelů škol
a školských zařízení ve vybíjené, účastnily se
i malotřídní školy (6 škol) a třetí turnaj v malé ko-

pané si pořádaly obce a města mikroregionu
Střední Haná.
Jsme rádi, že naše hřiště je intenzivně
využívané a už se těšíme na nové aktivity na
jaře.
Výsledky ve vybíjené o putovní pohár ředitelů mikroregionu Střední Haná:
1. místo – ZŠ nám. Míru
2. místo – ZŠ Křenovice
3. místo – ZŠ Tovačov
Blahopřejeme.
Mgr. Olga Odehnalová
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Gymnázium Kojetín
Lidé mluví
V rámci projektu Lidé mluví se 1. října 2004
uskutečnila v Kojetíně beseda mezi studenty Gymnázia v Kojetíně a pozvanými hosty na téma. „Moc
USA a světová bezpečnost“. Jde o sérii diskusních
setkání studentů, komunitních skupin, občanů
atd., které se konají po celém světě. Cílem akce je
podpořit občanský dialog o globálních problémech
a roli USA v současném světě.
Akce je zaštítěna světovou koalicí(uskupením
organizací). Mezi nimi je např. United Foundation
(Nadace OSN), American Enterprise Institute a The
Brookings Institution.
Besedu zorganizoval Debatní klub při Gymnáziu v Kojetíně za vydatné pomoci pedagogů.
Při organizaci akce pomáhali také představitelé
městské samosprávy, kteří nám dali k dispozici sál
Městského kulturního střediska.
Besedy se zúčastnilo celkem 107 studentů
gymnázia v Kojetíně, z toho více než polovina
mladších 18 let. Jako hosté přijali pozvání ředitelka
gymnázia Mgr. Květoslava Švédová, starosta Kojetína ing. Mojmír Haupt, místostarosta Ing Jiří Šírek,
poslanci Parlamentu ČR pan Miroslav Kapoun
a Ing. Pavel Hönig, účastník vojenské mise v Iráku
nadporučík Martin Koňařík - příslušník vojenské
policie, ředitel Občanského institutu Dr. Roman
Joch, ředitel Centra vzdělávání a rozvoje osobnosti
(CEVRO) Mgr. Ladislav Mrklas, novinářka Nového
Přerovska Mgr Ingrid Lounová. Celou besedu
moderovali debatéři , členové ADK Martin Režný
a Veronika Tesařová.
Besedě předcházela krátká prezentace příslušníka vojenské policie, který nás seznámil s hlavními
úkoly jejich mise v Iráku a se svými osobními
zkušenostmi během této mise. Pak následovala
beseda, do které se aktivně zapojili jak hosté tak
také studenti. Diskutovala se celá řada otázek.
K těm nejzajímavějším patřily:
– role OSN při řešení problémů v současné době,
proč není schopno včas a účinně zasahovat, tam,
kde by to bylo zapotřebí,
– mají USA hrát roli garanta světové bezpečnosti,
– je lepší se orientovat při tvorbě bezpečnostních
programů na USA nebo má Evropa vytvořit vlastní
obranný bezpečností systém,
– jaké jsou skutečné příčiny války v Afgánistánu
a Iráku,
– není Irák zárodkem „druhého Vietnamu“,
– jak řešit problém terorismu, co jsou jeho příčiny,
– jak se chovali Iráčané k příslušníkům našich
jednotek,
– jestliže se snaží USA kontrolovat jaderný program
některých zemí, kdo kontroluje jejich jaderný
program,
– proč ČR ustoupila na základě důrazného protestu USA od prodeje radarového systému Věra
do Číny.
Během debaty zazněla řada argumentů pro
i proti, mnoho kritických, ale i pozitivních postřehů
k politice USA, ČR, OSN. Ukázalo se, že jsou
mezi námi mladí lidé, jimž tyto problémy nejsou
lhostejné a že je zajímá, co se kolem nás děje. Když
beseda v 11 hodin končila, řada studentů, ale také

přítomných pedagogů ještě dlouho diskutovala na
chodbách, ve třídách a kabinetech školy.
PhDr. T. Dohnalová

Klub sportů a her
V pátek 22. října 2004 proběhlo na kojetínském gymnáziu slavnostní otevření klubovny
a oficiální zahájení činnosti Klubu sportů a her,
jehož provozovatelem je klub volného času – Alienteam.cz.
Pozvání přijal mimo jiné kojetínský starosta
p. Haupt a zástupce pražské Nadace pro rozvoj
občanské společnosti p. Bilderová.
Projekt, na který přispívá ve školním roce 2004/05
nadace NROS, by měl přispět ke zkvalitnění mimoškolního života mladé generace na malém městě
na poli volného času.
Členové KSH si kladou za cíl organizovat
nejrůznější aktivity nejen sportovního zaměření
a zapojit do nich své vrstevníky z okolí.
Klub sportů a her v Kojetíně se zároveň stal
členem mezinárodní sítě klubů „klub-net“, sdružující
středoškolské kluby Česka, Polska a Německa.
Lucie Šimková, vedoucí klubu

Adopce na dálku
S nápadem adopce na dálku přišli studenti do
žákovského parlamentu v lednu letošního roku.
Chvíli pak trvalo, než jsme sehnali kontakty, vybrali
děti a domluvili se na způsobu úhrady sponzorství
– zde nám pomohla vstřícnost Nadačního fondu,
na jehož účet shromažďujeme získané peníze (od
žáků, pedagogů i správních zaměstnanců), a ty pak
v dohodnutých termínech převádíme na účet Humanistického centra Dialog, které se zabývá adopcí
afrických dětí, v našem případě dětí z Guineje.
Můžeme proto s radostí oznámit, že Gymnázium Kojetín se stalo „adoptivním rodičem“ dvou
guinejských dětí – holčičky jménem Sia Marguerite
Tonquino a chlapečka Ousmana Camary.
Všem, kteří otevřeli svá srdce a peněženky
děkujeme.
Eva Mlčochová

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 705 333, e-mail: gkj@gkj.cz, www.gkj.cz
všeobecně zaměřené gymnázium
pro školní rok 2005/2006
přijímá 30 žáků čtyřletého a 30 žáků osmiletého studia
Dny otevřených dveří
sobota
sobota

11. 12. 2004
15. 1. 2005

od 9.00 do 14.00 hodin
od 9.00 do 14.00 hodin

Během obou dnů otevřených dveří si můžete prohlédnout školu,
pohovořit s vedením školy a s vyučujícími, vyzkoušet si testy přijímacího řízení
z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů,
zhlédnout připravený program.
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Kam za kulturou
Výstava k 40. výročí založení tvůrčí skupiny Signál 64
Slavnostní vernisáž
se koná v pátek 19. listopadu 2004 v 17.00 hodin
v galerii Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8 (Okresní dům) v Kojetíně
Vystavují:
– František Babiánek (malba), +1983
– Jožka Bíbr (malba), + 1992
– Ing. Jan Buřiva (kresby, fotografie) – jako host
– František Daněk (filmová fotografie)
– Marcela Gruberová (keramika)
– Jaroslav Hebnar (fotografie)
– Marie Hebnarová (fotografie)
– Ing. arch. Jaroslav Kačírek (malba), +1993
– Pavla Kačírková (plastika)
– Ing. arch. Boleslav Leinert (malba)
– Ing. arch. Petr Leinert (malba)
– Ludmila Lužná (malba, sbírka nerostů), +2000
– Milan Mráz (fotografie)
– Lubomír Pleva – čestný člen Signálu 64 (fotografie), +1998
– Jaroslav Řihošek (fotografie)
– Antonín Smažinka (intarzie)
– Jiří Spáčil (fotografie), +1993
– Svatopluk Spáčil (fotografie)
– Alice Stonová (malba)
– Renata Studentová – Sedláková (keramika)
– Jan Sýkora (fotografie, malba)
– Ing. Jiří Šírek (fotografie), – jako host
průvodní slovo:
Petr Němeček, člen mezinárodní poroty Ars film Kroměříž, blízký spolupracovník Signálu 64

Z historie tvůrčí skupiny
Signál 64
V letošním roce uplyne 40 let
od založení tvůrčí skupiny Signál 64,
působící při Městském kulturním středisku v Kojetíně. O tom, jak všechno
začalo, se můžeme dočíst v prvním
svazku kroniky Signálu 64.
Počátky vzniku skupiny se datují
někdy kolem roku 1955, kdy došlo
k prvním tvůrčím stykům mezi Svatoplukem Spáčilem, Ing. arch. Jaroslavem Kačírkem a Jožkou Bíbrem.
Svatopluk Spáčil tehdy spolupracoval

s Jardou Kačírkem na dokumentaci výstavby kojetínského stadionu
a navíc je pojily stejné zájmy o fotografii a film, i když se Jarda věnoval
především kresbě a malbě.
Jožka Bíbr graficky upravoval
fotografické cykly a psal texty k fotografickým souborům Svatopluka
Spáčila „V srdci Hané“, „Cesty za
krásou“, „Podzimní pastorále“ a jiné.
Byly to tehdy vlastně prvopočátky
jejich kolektivní tvorby.
V září roku 1960 založil Jožka
Bíbr při Osvětové besedě v Kojetíně
výtvarný kroužek, který vedl až do

roku 1970. Jejich vzájemná spolupráce pokračovala, setkávali se čím dál
častěji, vedli dlouhé debaty o kumštu
a při těchto hovorech vznikla poprvé
myšlenka soustředit v Kojetíně zájemce o výtvarnou činnost a utvořit
kolektiv, který by své práce předkládal
veřejnosti.
Začátkem roku 1961 uspořádala Osvětová beseda v Kojetíně ve
spolupráci s družstvem Fotografia
Olomouc autorskou výstavu fotografií
Svatopluka Spáčila. Výstava měla
příznivý ohlas, zvláště u kojetínských
fotografů amatérů, a tak při Osvětové
besedě v Kojetíně vznikl fotografický
kroužek. Aktivita jeho členů byla obrovská. Scházeli se pravidelně každý
týden, besedovali nad svými pracemi
a začali vydávat FOTONOVINY,
které měly výbornou úroveň. Po roce
existence fotografického kroužku byla
v Kojetíně uspořádána pozoruhodná
výstava prací jeho členů.
Koncem roku 1961 byl založen
při OB v Kojetíně ještě také filmový
kroužek, ve kterém začala pracovat
převážná část fotokroužku. Členové
filmového kroužku pracovali svými
kamerami 8 mm převážně na rodinném filmu.
Tehdy také vznikla myšlenka
natočit podle jednoho fotografického
cyklu Svatopluka Spáčila hraný film.
Byly to „Cesty za krásou“, které
S. Spáčil literárně a technicky zpracoval do filmového scénáře. K realizaci
filmu došlo na jaře roku 1962. Film
byl na amatérské možnosti značně
rozsáhlý – jeho natáčení a technické
zpracování trvalo téměř dva roky.
Spolupracovala na něm i řada členů
filmového kroužku.
Během práce na filmu se utužily
společné zájmy o výtvarné umění
a bylo rozhodnuto utvořit v Kojetíně
tvůrčí skupinu. Původní představy,
úvahy a hovory o umění dostaly
tak svůj konkrétní tvar. K přípravné
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schůzce došlo ke konci roku 1963
a zúčastnili se jí Jožka Bíbr, Ing. arch.
Jaroslav Kačírek, Jan Sýkora, František Daněk a Svatopluk Spáčil. Bylo
uvažováno o názvu skupiny a zvítězil
název SIGNÁL. Ustavující schůze se
konala začátkem ledna 1964 a tento
letopočet byl vtělen do názvu skupiny. Během roku 1964 vstoupili do
skupiny ještě další dva zájemci: Ing.
arch. Boleslav Leinert, výborný kreslíř
a malíř a Rudolf Ludvík, výtvarník
z Kroměříže.
První výstava prací členů tvůrčí
skupina Signál 64 byla zahájena
v neděli 25. dubna 1965. Na této
výstavě vystavovali tito autoři: Josef
Bíbr – kresby, akvarely, oleje, Ing.
arch. Jaroslav Kačírek – oleje, kresby,
Ing. arch. Boleslav Leinert- kresby,
oleje, pastely, Rudolf Ludvík – monotypy, oleje, plastiky, Svatopluk Spáčil
– fotografie, Jan Sýkora – fotografie,
oleje.
Skupina nepřestala pracovat
ani v oblasti filmové tvorby. Vzniklo
Filmové studio Signál 64 a do tvůrčí
skupiny vstoupil Jiří Rumplík, vynikající hudebník a zvukový technik.
V letech 1964 a 1965 natočilo filmové studio dokument „My
a Saturnin“ o stavbě hausbótu, do
které se pustili Honza Sýkora a Džán
Rynda.
V květnu 1966 pořídila tvůrčí
skupina filmový dokument z mezinárodního závodu kajaků a pramic na
řece Dunajec v Polsku, kterého se
účastnili i kojetínští vodáci. Dokument
nesl název „XXV. Dunajec“.
Prvním hraným filmem byl film
„Láska nebeská“, potom následoval
filmový fejeton „Léto s Monikou“,
film „Chtíč“, „Májové leporelo“,
„Bonyboy“, „Pozor natáčíme!“,
„Černomořská pohlednice“, „Když
byla Haná rozkévaná“.
V oblasti kresby a malby tvořili
jednotliví členové odděleně, mimo
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Kam za kulturou
Jožky Bíbra, který se podílel na realizaci všech filmů Signálu 64 a nadále vedl
výtvarný kroužek při Osvětové besedě v Kojetíně. V říjnu 1967 uspořádal
výtvarný kroužek rozsáhlou výstavu prací svých členů. Jožka Bíbr zde vystavil
27 obrazů a dvě plastiky. Ostatní členové Signálu, kteří pracovali v oblasti
kresby a malby se této výstavy nezúčastnili.
Z členů, kteří se zabývali fotografickou tvorbou lze konstatoval, že
nejčileji si vedl František Daněk. Pilně fotografoval a také kreslil a maloval
všestranně nadaný Jan Sýkora. Jiří a Svatopluk Spáčil, mimo hlavní činnost
v tvůrčí skupině, kterou byla kameramanská tvorba, se pravidelně zúčastňovali
profesionálních fotografických soutěží a výstav.
Jubilejní rok 1974 zastihl členy skupiny v pilné přípravě tohoto výročí.
Rozhodli se uspořádat členskou výstavu všech tvůrců Signálu 64 v březnu
1975 (deset let od první vernisáže) a zároveň promítnout filmy skupiny (tzv.
„Filmové fejetony“).
V průběhu činnosti tvůrčí skupiny, byli postupně za řádné členy Signálu
64 přijati: Antonín Smažinka (intarzie), Jaroslav Hebnar (fotografie), Miloš
Krybus (olej), Ludmila Lužná (kresba, pastel, monotyp), Marcela Gruberová
(keramika), František Babiánek (olej), Petr Leinert (perokresby), Marie Hebnarová (fotografie), Milan Mráz (fotografie), Jaroslav Řihošek (fotografie).
V posledních letech ve skupině pracují i mladí tvůrci Alice Stonová (malba),
Renata Studentová-Sedláková (keramika) a Pavla Kačírková (plastika).
Z archivu Signálu 64

Městská knihovna Kojetín
… pořádá výprodej starších vyřazených knih
Knihy se budou prodávat v kavárně (1. patro)
Vzdělávacího a informačního centra (Okresní dům)
v pondělí 22. 11. 2004 a v úterý 23. 11. 2004
v době od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
17.00 hod.

… připravuje přednášku:
Ing. Miroslav HRABICA
léčitel a autor knih o zdraví a lidském hledání
„CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ ANEB
PO STOPÁCH NEMOCÍ“
„Láska – cesta ke zdraví i k Bohu“
„Prvky, vitamíny a byliny trochu jinak“

„Pohlazení pro duši“
na téma
KDYŽ KLASICKÁ ANI ALTERNATIVNÍ
LÉČBA PŘÍLIŠ NEZABÍRÁ
(povídání o zdraví i do srdíčka)
Co je třeba dělat, když léčba nezabírá, příčiny
onemocnění, doporučení léčby zdravotních obtíží,
odpovědi na Vaše dotazy, představení knih.
Přednáška se koná v sále Vzdělávacího a informačního centra (Okresní dům) ve čtvrtek 25. listopadu
2004 v 17 hodin.Vstupné 20,- Kč
Úryvek z knihy „Co nám tělo říká aneb Po stopách
nemocí“:
Přes velkou míru poznání je lidské tělo stále ještě

zahaleno rouškou tajemství. Proč přichází určitá
nemoc? Známe příčiny, proč onemocní právě
náš žaludek a nebolí nás například rameno?
Je vliv stravy rozhodující, nebo je zvýšená pravděpodobnost vzniku jistých zdravotních obtíží
podstatněji svázána s naším myšlením? Když
jednomu člověku lék pomůže a druhému ne, je
snad špatný nebo může být důvod téhož onemocnění odlišný? Projeví lidské tělo své bolesti
a nespokojenost nenadále, nebo nás již dříve
varuje před závažnějším onemocněním?
Určitý názor na vznik nemocí ze zatím
netradičního pohledu předkládá kniha „Po stopách nemocí…“. Je vyprávěním o zdraví, lásce,
mezilidských vztazích, o bolestech a nadějích
člověka.

Kino Tovačov
LISTOPAD 2004
pá
so
ne
so
pá
so

5. 11. 2004
6. 11. 2004
14. 11. 2004
20. 11. 2004
26. 11. 2004
27. 11. 2004

18.00 hod.
18.00 hod.
15.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.

Horem pádem
Horem pádem
doporučujeme
Hadí princ
Bijásek pro děti, mládež a celou rodinu
Fahrenheit 9/11
doporučujeme
Můj soused zabiják 2
doporučujeme
Můj soused zabiják 2

Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji.
Pokladna je otevřena vždy jednu hodinu před prvním představením.
Změna programu vyhrazena.
Využijte možnosti naší nabídky a napište si na náš e-mail:
KINO.TOVACOV@ATLAS.CZ
o pravidelné zasílání programu do Vaší e-mailové schránky nebo o rezervaci vstupenek.
PŘIPRAVUJEME
NA PROSINEC 2004
Hellboy
Vesnice
Holky to chtěj taky 2
a další …

SLEVY NA LISTOPAD
Chcete jít do kina a ještě ušetřit peníze?
Využijte RODINNÉ VSTUPNÉ
na všechny listopadové filmy!
– 2 dospělé osoby a 1 dítě + další dítě zdarma
– 1 dospělá osoba a 2 děti + další dítě zdarma
– 3 dospělé osoby + další dospělá osoba zdarma
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Pátek 5. 11. 2004 V 19.30 hod.
LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ,USA
Pátek 12. 11. 2004 v 19.30 hod.
HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2, Německo
Pátek 19. 11. 2004 v 19.30 hod.
HŘÍŠNÝ TANEC 2, USA
Pátek 26. 11. 2004 v 19.30 hod.
PRINC A JÁ, USA
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TJ Sokol Kojetín
– oddíl stolního tenisu dává na vědomí

– oddíl základního lyžování

Ve středu dne 3. 11. 2004 v 18.00 hodin se uskuteční v tělocvičně
nově zrekonstruované budovy Sokolovny přátelské utkání hráčů TJ Sokol
Kojetín a reprezentace kadetek (děvčata do 15 let věku) Švýcarska vedené
trenérem Pavlem Řehořkem. Tento borec, který má zkušenosti z I. české
ligy a z II. německé Bundesligy sice už má kadetský věk za sebou, ale
přislíbil, že v tomto utkání nastoupí také.
Hráčky švýcarské reprezentace mají na rozdíl od domácích borců
zkušenosti z mnoha mezinárodních akcí a turnajů, proto se nedá dopředu
odhadnout, kdo bude v tomto utkání favoritem. Jisté je, že případní diváci
uvidí (alespoň ze strany domácích) výkon na hranici možností.
Kdo má zájem dozvědět se více informací o stolním tenise v Kojetíně,
může navštívit internetovou stránku www.stolnitenis.unas.cz nebo napsat
na e-mail sokolkojetin@seznam.cz
Tazz

– v roce 2005 připravujeme opět tradiční lyžařské výcvikové zájezdy pro
děti od 7 do 14 let
– výcvik je veden lyžařskými instruktory s praxí
– pokročilým a zdatným lyžařům nabízíme zájezdy do známých lyžařských
středisek Beskyd, Javorníků a Jeseníků
– nově zavádíme lyžařský výcvik předškoláků a dětí prvních tříd. Doprovod
rodičů podmínkou.
Přihlášky – informace: od 8. listopadu
v prodejně obuvi Artes, Masarykovo nám. Kojetín
Předpokládaná uzávěrka – 18. prosince 2004
Upozornění
Účastníkům ŠLZ nabízíme zapůjčení lyží a bot.
Cena na jeden zájezd 60,- až 100,- Kč (dle kvality výzbroje).
Od 29. 11. 2004 v pondělí, středu a pátek
vždy od 16.00 do 18.00 hodin.

Ze sportu - Minigolf
Oficiální turnaj potřetí
v Kojetíně
Náš Klub golfových borců již
třetím rokem pořádal oficiální turnaj. První říjnovou neděli se sjelo
skoro sedmdesát hráčů na kojetínské koualiště, aby bojovalo o body
v soutěžích jednotlivců i družstev. Ale
této akci předcházelo ještě několik
turnajů...
V neděli 19. 9. 2004 se konal
7. Open v Bystřici pod Hostýnem
za účasti rekordních 83 hráčů, ale
pouhých tří z našeho klubu. Mezi muži
skončil I. Roemer až dvacátý, v juniorech R. Janáček obsadil 13. příčku
a nejlépe se umístil Z. Modlitba mezi
žáky – byl šestý v pořadí.
V týmové soutěži jsme jako jediní
hráli ve třech, čili o jednoho oslabeni.
Za chybějícího hráče se počítá za
každou dráhu 7 úderů, a tak jsme
byli předem odsouzeni k poslednímu
postu. Vyhrál Holešov, my jsme
po 2. kole spadli až na poslední
7. příčku.
Výsledky muži:
1. Jan Láník – Jedovnice (63, pr. 21),
20. Ivan Roemer – Kojetín (80, pr.
26,7), junioři: 1. Šárka Macháčková
– Tovačov (65, pr. 21,7), 13. Robert
Janáček – Kojetín (74, pr. 24,7), žáci:
1. Radoslav Hudec – Bystřice p. H.
(70, pr. 23,3), 6. Zdeněk Modlitba
– Kojetín (90, pr. 30).
2. kolo II. ligy:
1. Holešov (381, pr. 23,8), 2. Bystřice
p. H. (393), 3. Start Brno (408), 7.
Kojetín (832, pr. 52).
Na stejném místě, v lůně Hostýn-

ských vrchů, se uskutečnil o týden
později celostátní turnaj. Ve dnech
18. – 19. 9. 2004 zde hrálo celkem
80 aktérů z celé republiky, jeden byl
z Kojetína. Účast juniora R. Janáčka
byl prvním historickým krokem do
turnaje typu Grand Prix. Náš jediný
zástupce bojoval statečně a vydřel 11.
příčku ze šestnácti nejlepších, navíc
v osobním rekordu.
Výsledky junioři:
1. Marián Straško – 90 Brno (170,
pr. 21,3), 11. Robert Janáček – Kojetín (164, pr. 23,4).
Další víkend se hrál tur naj
v Holešově, tentokrát dvoudenní
Moravia Tour. Třetí letošní akce
tohoto typu přivítala 72 hráčů z celé
Moravy, naši borci byli pouze čtyři.
V juniorech se L. Nakládal prezentoval 6. místem, mezi žáky zahrála
nejlépe jeho sestra Jana, když obsadila 11. příčku a hned za ní, dvanáctá,
byla R. Šustová.
V Holešově také začínal nový
ročník moravské I. ligy. Junioři
v sestavě Nakládalová, Modlitba,
Nakládal s náhradnicí R. Šustovou
obsadili hned na úvod 2. příčku
výkonem 681 (pr.32,4) za vítěznou
Kopřivnicí (552, pr. 26,3). Tak velký
rozdíl způsobila neúčast dvou opor,
ale na oslabený Prostějov to ještě
stačilo.
Stav I. ligy juniorů (po 1. kole):
1. Kopřivnice (4 body), 2. Kojetín (2
body), 3. Prostějov (1).
Na startu nového ročníku soutěže
žákovských týmů se představila
4 družstva. Naše sestava Nakládalová,
Modlitba, R. Šustová, zahrála 695

(pr. 33,1), skončila třetí jen těsně
za Olomoucí a daleko za vítěznou
Bystřicí (569 – 27,1).
Stav I. ligy žáků (po 1. kole):
1. Bystřice p. H. (5 bodů), 2. Olomouc (3), 3. Kojetín (2), 4. Holešov
(1).
Generálkou na domácí oficiální
akci byl 3. kontrolní turnaj v Kojetíně.
Svatováclavské úterý přilákalo 9
golfových borců. Svou místní neporazitelnost potvrdil dobrým výkonem
I. Roemer (pr. 24), druhý skončil
R. Janáček (pr. 25,5) a třetí místo
obsadil L. Nakládal (pr. 27).
Konečně nastala dlouho
očekávaná neděle 3. 10. 2004, kdy
se na naší půdě v areálu koupaliště
v rámci 8. Open (oblastní turnaj
jižní Moravy) představilo celkem 67
aktérů v pěti oficiálních kategoriích.
Z našeho klubu KGB Kojetín hrálo
10 hráčů a hráček.
V mužích se od začátku utrhla
dvojice a bojovala až do poslední
dráhy. Nakonec měl ve finiši pevnější
ruku holešovský R. Doležel, který
o úder porazil domácího favorita
I. Roemera. Na trojlístek doplnil
stupně vítězů tovačovský P. Netopil
se ztrátou 5 úderů.
Mezi ženami vyhrála suverénním
způsobem bystřická L. Doleželová
a v seniorech si odnesl palmu vítězství
jedovnický J. Rimpler.
Juniorská část se odehrávala
v holešovsko-kojetínské režii tří
hráčů. Nejpevnější nervy měl nakonec domácí L. Nakládal, když
o úder porazil finišujícího D. Machálka
a o dva J. Doležela – oba z Holešova.

- 14 -

Dobrý výsledek udělal ještě 6. místem
J. Dvořák.
Mezi žáky dominoval tovačovský
P. Zemánek před prostějovským O.
Mlčochem. Na stupně vítězů je doprovodila domácí J. Nakládalová, která
velmi dobře spurtovala. Šestou pozicí
se ještě mezi dvacítkou účastníků
blýskl Z. Modlitba a do desítky se vešla
i R. Šustová na 9. příčce.
Výsledky muži:
1. Radek Doležel st. – Holešov (9523,8), 2. Ivan Roemer – Kojetín (964), 3. Pavel Netopil – Tovačov (101),
ženy: 1. Lenka Doleželová – Bystřice
p. H. (101), senioři: 1. Josef Rimpler
– Jedovnice (105), junioři: 1. Luděk
Nakládal – Kojetín (95-23,8), 2. Dalibor Machálek – Holešov (96), 3. Jan
Doležel – Holešov (97), 6. Jan Dvořák
– Kojetín (107-26,8), 10. Robert
Janáček – Kojetín (113-28,3), 11.
Alena Šustová – Kojetín (116-29),
12. Martin Dvořák – Kojetín (12731,8), 13. Jaromír Lux – Kojetín
(170-42,5), žáci: 1. Petr Zemánek
ml. – Tovačov (98-24,5), 2. Ondřej
Mlčoch – Prostějov (101), 3. Jana
Nakládalová – Kojetín (107-26,8),
6. Zdeněk Modlitba – Kojetín (11629), 9. Romana Šustová – Kojetín
(125-31,3).
Ve vedlejších kategoriích jsme
také excelovali. Mezi mladšími žáky
obsadil Z. Modlitba 2. místo za
vítězným M. Skoupým z Brna, mezi
dívkami jsme si „bednu“ vyhradili
pouze pro sebe – v pořadí Nakládalová, A. Šustová a R. Šustová.
Výsledky mladší žáci:
1. Martin Skoupý – Start Brno (114-
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Ze sportu - Minigolf
28,5), 2. Zdeněk Modlitba – Kojetín
(116), dívky: 1. Jana Nakládalová
– Kojetín (107), 2. Alena Šustová
– Kojetín (116), 3. Romana Šustová
– Kojetín (125).
Městské koupaliště bylo rovněž
dějištěm 3. kola II. ligy. Nastoupilo
všech 7 týmů, jen jedovnické „béčko“
bylo odsouzeno k poslednímu místu.
Boj to byl vyrovnaný, leč s horším
koncem. Po selhání juniora Janáčka
se muselo naše družstvo spokojit
s celkovým 2. místem za vítězným
Holešovem. Sestava Janáček, Nak-

ládal, J. Dvořák a Roemer (náhradnice Nakládalová) zahrála nový
klubový rekord 141 (pr. 25,7), na
vítěze to však nestačilo. Holešov se
tak vyhoupl do čela soutěže, my jsme
se odlepili ode dna tabulky – na 5.
příčku.
3. kolo II. ligy:
1. Holešov (398-24,9), 2. Kojetín
(411-25,7), 3. Prostějov (436), 4.
Start Brno (458), 5. Blansko (476),
6. Bystřice p. H. „B“ (493), 7. Jedovnice „B“ (860)
Stav II. ligy (po 3. kole): 1. MGC

Holešov (17 bodů), 2. Start Brno
(17), 3. Taurus Prostějov (14), 4.
DGC Bystřice p. H. „B“ (14), 5.
KGB Kojetín (9), 6. ME Blansko (8),
7. MGC Jedovnice „B“ (8)
Na závěr je třeba poděkovat
místostarostovi J. Šírkovi, pod
jehož záštitou celá akce probíhala,
pěknému počasí i sponzorům,
kteří na turnaj věnovali spoustu
věcných darů. Jsou to jmenovitě
tito: Arbotom – T. Hála, Auto-moto
Krchňákovi, Balmat, Conti, Drogerie
Zápařková, Eurooil, Herna-bar

Siesta, Katos CZ, Konsum-Beta
J. Hýbner, Košíkářství Kočičkovi,
Květinářství D. Frűhaufová, Město
Kojetín, paní Nakládalová (výborné
dorty pro vítězná družstva), Potraviny
Enapo, Potraviny Ivanovi, Potraviny
Vavříková, Ptáček – pozemní stavby,
Restaurace Morava, Restaurace Na
Hrázi, Restaurace UNO, Song – Z.
Němec, Zahradnické potřeby – H.
Dvouletá, Železářství – Vojáčkovi.
Ivan Roemer,
prezident KGB Kojetín

Založení čermé skládky bude potrestáno
Počátkem října řešila Městská policie v Kojetíně ukládání
odpadu u Špalíru. Soukromá firma si nedělala starosti
s uložením staré střešní krytiny a vysypala tento materiál
do volné přírody. Protože byl pachatel zjištěn, řeší škodu
a neoprávněné nakládání s odpady příslušné orgány, které
jistě toto chování ocení náležitým finančním postihem.
Protože se jedná o organizaci, hrozí majiteli pokuta až do
výše 1 mil. Kč.
Jiří Šírek
- 15 -
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Inzerce

ARBOTOM
Výškové práce - kácení stromů - výsadba rostlin - zakládání trávníků
- automatické závlahové systémy
- jezírka, potůčky, osvětlení zahrad
- práce ve výškách - čištění kanalizací
- malířské práce
- použití
pojízdného hliníkového lešení,
žebříků, plošin

TOMÁŠ HÁLA
Svatopluka Č
Čecha
echa 827, 752 01 Kojetín
Kojetín
tel. 581 76 13 09
mobilní telefon 724 007 955
tomas.hala@volny.cz ■ www.arbotom.cz

Nabízí:

SOUKROMÁ
KONTEJNEROVÁ
AUTODOPRAVA
ROBERT LUČAN

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY
EUROOKNA A DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY
STŘEŠNÍ OKNA – ATYPICKÁ OKNA A DVEŘE
(VÝKLADY, PORTÁLY, ZASKLENÍ BALKONŮ)
DOPLŇKY – ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ
VNITŘNÍ DVEŘE – MASÍVNÍ DŘEVO, DÝHA, FOLIE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
AUTOMATICKÉ POHONY BRAN A ZÁVORY
KOVÁNÍ OKENNÍ A DVEŘNÍ
(KLIKY, PANTY, DOPLŇKY)

Vám nabízí vozem LIAZ a nově i AVIA:
- PŘEPRAVU ODPADU KATEGORIE OSTATNÍ A NEBEZPEČNÉ
- PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ O OBJEMU 3–11m3
NA ODVOZ - STAVEBNÍHO ODPADU (SUTÍ, STŘECH apod.)
- DOMOVNÍHO ODPADU
!!! VČETNĚ ZNEŠKODNĚNÍ !!!
- KRÁTKODOBÝ I DLOUHODOBÝ PRONÁJEM KONTEJNERŮ

Kontakt: HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434
e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo: Sladovní 1280,
752 01 Kojetín

- DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (PÍSKU, DRTÍ apod.)
- ROZVOZ DUBOVÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Mobil 737 316095 - Tel. 573 357101
- 16 -
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Historické fotografie z mikroregionu Střední Haná
Proměny nádraží v Němčicích nad Hanou – původní budova sloužící
od roku 1888 do roku 1925

Budova nádraží po dostavění v roce 1925

Nádraží v Němčicích nad Hanou v roce 1963

Němčice nad Hanou – dříve Nádražní, nyní Masarykova ulice v roce
1920
Němčice nad Hanou
– rolnický cukrovar v roce 1914,
vpravo busta Jana Rozkošného,
zakladatele cukrovaru

Ivaň – po bojích o obec v květnu 1945

Troubky – původní budova hasičské zbrojnice v roce 1925

Staré fotograﬁe z našeho mikroregionu jsou obsaženy
v nově vydaném stolním kalendáři
Historie a současnost mikroregionu Střední Haná 2005,
který je k dispozici na městských a obecních úřadech
našeho mikroregionu. Kojetínští občané si ho mohou
zakoupit také ve Vzdělávacím a informačním centru na
Masarykově náměstí (Okresní dům).
Z materiálů obecních úřadů vybral a uspořádal Ing. Jiří Šírek
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Společenská kronika

Vítání dětí
V sobotu 23. října 2004 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Adam Šoustek

Natálie Krejsová

Radek Machů

Kamila Navrátilová

Arnošt Petružela

Kateřina Novotná

Simona Novotná

Blahopřejeme!
Foto: Hana Volfová

Ilustrační foto: Jiří Šírek
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