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Výsledky komunálních a senátních voleb
Komunální volby v Kojetíně v letošním
roce se vyznačovaly malou účastí – jen
37 % voličů vyjádřilo svůj názor na to, kdo
má v dalších čtyřech letech město spravovat a řídit. Z šesti kandidujících stran se do
zastupitelstva města dostalo pět – vítězná
ČSSD zvítězila nad sdružením nezávislých
kandidátů o 0,7 % hlasů a oproti minulému
období ztratila v zastupitelstvu 1 mandát.

Ten naopak získali nezávislí kandidáti.
Třetí ODS si rovněž polepšila o jeden
mandát, ten ztratili čtvrtí komunisté s třemi
křesly, KDU-ČSL obhájila dva mandáty
z minulého období. Neuspěli Moravané,
kteří nepřekročili hranici 5 %.
V 21 členném zastupitelstvu zasedne 10
žen a 11 mužů, věkový průměr je 47 let
a oproti minulému období v něm zasedne

osm nováčků. Nejstarším členem zastupitelstva je B. Dostálová (KSČM), nejmladším
I. Kapounová (ČSSD).
Nezbývá než popřát nově zvolenému
zastupitelstvu hodně úspěchů, šťastných
nápadů a rozumných rozhodnutí při řízení
města v období do roku 2010.
Jiří Šírek

• KOJETÍN •
• KOMUNÁLNÍ VOLBY •
VOLEBNÍ ÚČAST: 37,67 % • VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
ČSSD – 9 380 hlasů, 25.73 %

ODS – 7 435 hlasů, 20.39 % (4 mandáty)

(6 mandátů)
1. Mojmír Haupt – 913 hl., 9.73 %
2. Martin Hönig – 604 hl., 6.43 %
3. Ladislav Polák – 519 hl., 5.53 %
4. Miloslava Peturová – 503 hl., 5.36 %
5. Ilona Kapounová – 496 hl., 5.28 %
6. František Řihošek – 437 hl., 4.65 %

1.
2.
3.
4.

KOJETÍN 2006 – 9 149 hlasů, 25.09 %
(6 mandátů)
1. Jiří Šírek – 810 hl., 8.85 %
2. Jitka Hálková – 692 hl., 7.56 %
3. Marie Beránková – 588 hl., 6.42 %
4. Rudolf Pavlíček – 557 hl., 6.08 %
5. Eva Pěchová – 552 hl., 6.03 %
6. Milada Šigutová – 535 hl., 5.84 %

Jitka Tvrdoňová – 494 hl., 6.64 %
Miloslav Oulehla – 431 hl., 5.79 %
Michaela Tejchmanová – 428 hl., 5.75 %
Radek Lavrinec – 411 hl., 5.52 %

KSČM – 5 334 hlasů, 14.63 % (3 mandáty)
1. František Krejčiřík – 451 hl., 8.45 %
2. Jaroslav Drbal – 355 hl., 6.65 %
3. Božena Dostálová – 307 hl., 5.75 %
KDU-ČSL – 3 787 hlasů, 10.39 %
(2 mandáty)
1. Jaroslav Minařík – 294 hl., 7.76 %
2. Ludmila Vranová – 289 hl., 7.63 %

MORAVANÉ – 1 377 hlasů, 3.78
(žádný mandát)

• VOLBY DO SENÁTU
PARLAMENTU ČR •
20. 10. – 21. 10. 2006
OBVOD 62 – PROSTĚJOV
VOLEBNÍ ÚČAST: 32,91 %
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Petr Kousal (KDU-ČSL) – 130 hl., 8.34 %
Jaroslav Čížek (KSČM) – 234 hl., 15.02 %
Vladimír Hučín (KONS) – 295 hl., 18.94 %
Božena Sekaninová (ČSSD) – 502 hl., 32.24 %
Ivana Hemerková (ODS) – 383 hl., 24.59 %
Vladimír Trunda (ČP) – 13 hl., 0.83 %
Jiří Šírek
foto: J. Šimková, J. Šírek
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Z jednání Rady města
82. zasedání Rady města Kojetín se konalo
dne 17. října 2006. Rada mj.:
– vzala na vědomí Zápis z jednání komise pro
poskytování peněžitých dotací ze dne 9. 10. 2006
a návrhem na přidělení dotací se bude zabývat na
svém zasedání 11/06,
– schválila termíny svatebních obřadů na rok
2007,
– schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši
3000 Kč pí. L. T. na úhradu zvýšených nákladů
o svého syna a poskytnutí peněžitého daru ve výši
2500,- Kč Arcidiecézní charitě Olomouc, Hospic
na Sv. Kopečku,
– schválila předložený plán zimní údržby
a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních komunikacích v zimním období
2006/2007,
– uložila jednateli společnosti Technis Kojetín s r.
o. zabezpečit realizaci schváleného plánu v plném
rozsahu,
– vzala na vědomí Zprávu o stavu veřejného
pořádku a činnosti Městské policie Kojetín ze dne
9. 10. 2006,
– schválila pronájem pozemků vedených ve
zjednodušené evidenci - původ parcel Pozemkový
katastr p. č. 918/1, 924, 1020, 1021, 1345/7,
1509, 1510, 1730/2, 1846, 1847, 1848, 1957,
1958, 1959, 2308/1, 2309, 2344, 2345, 2357,
2358, 2416, orná půda, o celkové výměře 4,5426
ha, k.ú. Kojetín, za účelem zemědělského obhospodařování Agro-družstvu Morava, IČ: 476 761 5
Komenského nám. 1052, Kojetín, Kojetín I-Město
za cenu 3 500,- Kč/ha/rok, na dobu neurčitou,
– vzala na vědomí odstoupení firmy CZ VEHA,
s.r.o., Kojetín od žádosti o odkoupení pozemků p.
č. 1332/2, trvalý travní porost, o výměře 410 m2
a p. č. 1332/4, trvalý travní porost, o výměře 261
m2, ul. Padlých hrdinů, k.ú. Kojetín,
– nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje
pozemku p. č. 7074 ost. plocha, o výměře 865
m2, v k.ú. Kojetín,
– vzala na vědomí informaci o možnostech
zřízení parkovacího místa na pozemku p. č. 56/2,
ost. plocha, k.ú. Kojetín v ul. Tyršova (naproti
restaurace Blanka),
– schválila ukončení Smlouvy o dočasném nájmu
tohoto pozemku,
– uložila odboru MIM předložit návrh na zřízení
parkovacích míst na pozemku p.č. 56/2, ost. plocha, k.ú. Kojetín na RM 01/07 a předpokládané
náklady na vybudování parkovacích míst zahrnout
do rozpočtu města na rok 2007,
– souhlasila s bezúplatným převodem pozemků
p. č. 6314/1, ost. plocha, o výměře 2811 m2
a pozemku p. č. 6314/2, ost. plocha, o výměře
558 m2 a p.č. 6314/4, ostatní plocha, o výměře
900 m2 a pozemek p. č. 6314/5, ost. plocha,
o výměře 1909 m2, v k.ú. Kojetín, z vlastnictví
Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do majetku Města
Kojetín,
– souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout
nebytové prostory v objektu Polikliniky, ul. 6.
května č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I-Město, okres
Přerov o výměře 14,50 m2 (t.č. odběrné místo
firmy Oriflame). V případě, že po dobu zveřejnění

záměru během 15 ti dnů nebudou podána občany
žádná vyjádření k uvedenému oznámení (námitky
k pronájmu, nové nabídky na pronájem),
– schválila pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky v ul. 6. května č.p. 1373, Kojetín,
Kojetín I-Město, v k.ú. Kojetín, okres Přerov
o výměře 14,50 m2 (t.č. odběrné místo firmy Oriflame) za účelem vykonávání advokátních služeb, za
nájemné ve výši 9.865 Kč/rok a služby s nájmem
spojené, na dobu neurčitou,
– neschválila pronájem šesti obecních bytů v ul.
Padlých hrdinů a na Masarykově nám. č. 54 a trvá
na vyklizení a předání bytů pronajímateli,
– schválila novelu „Zásad pro poskytování nájmu
bytů v obecních domech v majetku Města Kojetín“
a „Zásad pro poskytování nájmu ve 32 bytech v bytovém domě č.p. 1309 ve Sladovní ulici v majetku
Města Kojetín“ v upraveném znění,
– uložila odboru SVZ dopracovat „Zásady pro
poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín“ v souladu
s platnou legislativou,
– schválila výpůjčku pozemku p. č. 657/2,
ostatní plocha, o výměře 4951 m2, zapsaného na
LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Přerov, pro obec a katastrální území Kojetín, výpůjčiteli, Městskému kulturnímu středisku Kojetín,
příspěvkové organizaci Města Kojetín, k zabezpečení jeho hlavní a doplňkové činnosti, v souladu se
zřizovací listinou,
– souhlasila, aby výpůjčitel, Městské kulturní
středisko Kojetín, příspěvková organizace Města
Kojetín, poskytl předmět výpůjčky do bezúplatného
užívání Tělovýchovné jednotě Sokol Kojetín formou
dodatku ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi
MěKS Kojetín a TJ Sokol Kojetín dne 1. 11. 1999,
za podmínek, uvedených v důvodové zprávě,
– schválila vyřazení majetku města z účetní evidence dle návrhu hlavní inventarizační komise ze
dne 17. 10. 2006,

– schválila upravené účetní odpisové plány na rok
2006 pro dvě příspěvkové organizace – Základní
školu Kojetín, nám. Míru 83 a Městský dům dětí
a mládeže Kojetín, Masarykovo nám. 52,
– vzala na vědomí informaci o činnosti JSDH
zřizovaných Městem Kojetín v roce 2006,
– schválila složení JSDH Kojetín, JSDH Kovalovice a JSDH Popůvky dle tisku R/740,
– vzala na vědomí informaci o zařazení JSDH
Kojetín do I. stupně požárního poplachu pro Kojetín II-Popůvky a Kojetín III-Kovalovice,
– vzala na vědomí výroční zprávy Základní školy
Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov; Základní
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov; Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace; Městského domu dětí a mládeže Kojetín, okres
Přerov za školní rok 2005/2006 a předloží je ZM
do konce roku 2006 k projednání,
– vzala na vědomí Informaci o činnosti školských
rad ZŠ zřizovaných Městem Kojetín.
83. zasedání Rady města Kojetín se konalo
dne 19. října 2006. Rada mj.:
– schválila dodavatele investiční akce „Stavební
opravy povodněmi zničené komunikace v ulici
Závodí v Kojetíně“, firmu OHL ŽS, a.s., Brno-střed, za cenu 3.612.697 Kč vč. DPH s termínem
dokončení do 10. 12. 2006,
– schválila upravenou Smlouvu o dílo mezi Městem Kojetín a firmou OHL ŽS, a.s., Brno-střed
na provedení díla „Stavební opravy povodněmi
zničené komunikace v ulici Závodí v Kojetíně“,
– souhlasila s ukončením nájmu bytu č. D3,
vel. 3+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín
I-Město, dohodou ke dne 31. 10. 2006 na návrh
nájemce,
– uložila odboru MIM zabezpečit opravu výše
uvedeného bytu a předložit RM 11/06 návrh na
jeho pronájem.
Jiří Šírek

Starosta města
si Vás dovoluje pozvat na

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOJETÍNA,
které se uskuteční v úterý dne
7. listopadu 2006 v 17.00 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín.
Na programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva je volba starosty města,
místostarosty a dalších členů rady
města, zřízení výborů zastupitelstva
města a volba jejich předsedů.

Ing. Mojmír Haupt
starosta
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Město Kojetín získalo dotaci na opravu
povodní poškozené ulice Závodí.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace padlo
až na počátku října a celá akce musí být
dokončena do poloviny prosince 2006.
Foto: Jiří Šírek
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Informace pro občany
OZNÁMENÍ
o omezení provozu MěÚ Kojetín

OZNÁMENÍ
Vážení spoluobčané, opět se blíží zimní období, které přináší zvýšené
nároky na údržbu komunikací. Město Kojetín zajišťuje odstranění, případně zmírnění závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací podle
schváleného plánu zimní údržby.
Vlastníci nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí s chodníkem, jsou dle zákona o pozemních komunikacích zodpovědni za škody,
jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku a jsou
povinni dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 o zimní údržbě místních
komunikací odstranit, případně zmírnit závady ve schůdnosti chodníků
vzniklých sněžením, náledím nebo znečištěním. 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.
Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.
odbor VŽPD MěÚ Kojetín

Ve čtvrtek 9. listopadu a v pátek 10. listopadu 2006 dojde
z technických důvodů (výměna serveru) k omezení provozu na všech
odborech Městského úřadu v Kojetíně. Z tohoto důvodu bude také dne
9. listopadu 2006 pokladna MěÚ uzavřena.
Vzhledem k tomu, že pracovníci budou v těchto dnech zabezpečovat
inventarizaci majetku a nemusí být přítomni ve své kanceláři, doporučujeme
občanům vyřídit si své záležitosti na úřadě, pokud to povaha věci dovolí,
v předcházející dny, kdy je provozní doba MěÚ Kojetín v pondělí a ve
středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Jiřina Páleníková,
tajemnice MěÚ Kojetín

Poděkování voličům
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám,
kteří jste dali alespoň jeden hlas nezávislým
kandidátům „Kojetín 2006“, upřímně poděkoval za Vaši volbu a vyslovil přesvědčení, že
to nejsou hlasy marné.
Nezávislí kandidáti jsou připraveni naplnit
svůj volební program a přání svých voličů.
Ještě jednou díky za důvěru, která v důsledku
znamenala jen těsnou porážku a druhé místo
v těchto komunálních volbách.
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Vážení spoluobčané, voliči,
v minulých dnech se konaly volby do zastupitelstva města Kojetína a já touto cestou děkuji
všem, kdo jste přišli do volebních místností
a hlasováním projevili svůj zájem o další osudy
našeho města. Bohužel Vás bylo málo a je to
opravdu škoda. Ještě více děkuji Vám, kdo jste
svými hlasy podpořili kandidáty České strany
sociálně demokratické a přispěli k vítězství
ČSSD ve volbách již potřetí v řadě.

Jiří Šírek za SNK Kojetín 2006

Svými hlasy pro ostatní strany a uskupení
jste rovněž naznačili, jak by mohla být složena
v příštím volební období tzv. „radniční koalice“.
Já osobně bych si moc přál, aby všichni zastupitelé, radní, členové výborů zastupitelstva a komisí rady, bez ohledu na to, zda v této koalici jsou
a nebo ne, pracovali následující čtyři roky s plným nasazením ku prospěchu našeho města
a jeho obyvatel.
Ing. Mojmír Haupt
starosta města

Výsledky voleb v mikroregionu Střední Haná
CHROPYNĚ
Volba pro Chropyni – 11.85 % (2 mandáty),
Sdruž. chrop. nez. kand. (SCHNK) – 16.00 %
(3), ČSSD – 16.71 % (3), KSČM – 15.40 % (2),
Za zdravé prosperující město – 11.57 % (2), Sdruž.
pro ochr. práv dr. a vl. b. – 7.92 % (1), ODS –
20.55 % (4).
IVAŇ
Sdruž. nezávislých kandidátů – 41.68 % (4 mandáty), SNK – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH IVAŇ –
33.19 % (3), KSČM – 16.00 % (1), ČSSD –
9.13 % (1). Senát 2. kolo: Božena Sekaninová
(ČSSD) – 53.04 %, Ivana Hemerková (ODS) – 46.95 %.
KOJETÍN
ČSSD – 25.73 % (6 mandátů), KOJETÍN 2006
– 25.09 % (6), ODS – 20.39 % (4), KSČM –
14.63 % (3), KDU-ČSL – 10.39 % (2). Senát
2. kolo: Božena Sekaninová (ČSSD) – 51.94 %, Ivana
Hemerková (ODS) – 48.05 %.
KŘENOVICE
ČSSD – 41.38 % (4 mandáty), SNK – 27.62 % (2),
SVORNOST– 19.42 % (2), KDU-ČSL – 11.59 % (1).
Senát 2. kolo: Božena Sekaninová (ČSSD) – 40.38
%, Ivana Hemerková (ODS) – 59.61 %.
LOBODICE
KDU-ČSL – 34.78 % (3 mandáty), Sdružení nezávislých kandidátů – 28.65 % (3), KSČM – 19.93 % (2),
ČSSD - 16.63 % (1). Senát 2. kolo: Božena Sekaninová (ČSSD) – 76.72 %, Ivana Hemerková (ODS) –
23.27 %.

MĚROVICE N. H.
NEZ. DEMOKRATÉ (předs.V. Železný) – 41.79 %
(6 mandátů), HANÁ – 33.93 % (5), KSČM – 24.28
% (4). Senát 2. kolo: Božena Sekaninová (ČSSD)
– 61.85 %, Ivana Hemerková (ODS) – 38.14 %.
NĚMČICE N. H.
ČSSD – 27.21 % (4 mandáty), ODS – 25.43 % (4),
KDU-ČSL – 18.70 % (3), KSČM – 17.02 % (2),
SNK Evropští demokraté – 11.64 % (2). Senát 2.
kolo: Božena Sekaninová (ČSSD) – 62.85 %, Ivana
Hemerková (ODS) – 37.14 %.
OBĚDKOVICE
Sdruž. nezávislých kandidátů – 61.22 % (5 mandátů),
ODS – 21.09 % (1), Romská demokrat. sociální str.
–15.22 % (1). Senát 2. kolo: Božena Sekaninová
(ČSSD) – 58.33 %, Ivana Hemerková (ODS) – 41.66
%.
OPLOCANY
KDU-ČSL – 30.22 % (3 mandáty), ČSSD –
25.79 % (2), Nezávislí „B“ – 18.85 % (1), Nezávislí „A“ –
17.38 % (1). Senát 2. kolo: Božena Sekaninová
(ČSSD) – 86.76 %, Ivana Hemerková (ODS) – 13.23 %.
POLKOVICE
KDU-ČSL – 29.84 % (2 mandáty), NEZÁVISLÍ II.
– 28.28 % (2), NEZÁVISLÍ I. – 22.03 % (2), KSČM
– 19.85 % (1). Senát 2. kolo: Božena Sekaninová
(ČSSD) – 51.25 %, Ivana Hemerková (ODS) – 48.75
%.
STŘÍBRNICE
Za obec krásnější – 29.82 % (2), KSČM – 27.31 % (2),
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Za lepší podmínky živ. na ves. – 33.05 % (3). Senát
2. kolo: Božena Sekaninová (ČSSD) – 75.00 %, Ivana
Hemerková (ODS) – 25.00 %.
TOVAČOV
„Tovačov – město kult. a prosp.“ – 26.05 % (4
mandáty), ČSSD – 22.01 % (3), „Tovačovské ženy
a matky“ – 13.42 % (2), Moravané – 13.00 % (2),
KDU-ČSL – 13.33 % (2), KSČM – 12.19 % (2). Senát
2. kolo: Božena Sekaninová (ČSSD) – 55.97 %, Ivana
Hemerková (ODS) – 44.02 %.
TROUBKY
SDRUŽ. NEZÁVIS. KANDIDÁTŮ – 57.30 % (9
mandátů), KDU-ČSL – 25.98 % (4), KSČM –
16.72 % (2). Senát 2. kolo: Božena Sekaninová
(ČSSD) – 58.74 %, Ivana Hemerková (ODS) – 41.25 %.
TVOROVICE
Sdružení nezávislých kandidátů – 56.60 % (4 mandáty), KDU- ČSL – 43.40 % (3).Senát 2. kolo: Božena
Sekaninová (ČSSD) – 60.34 %, Ivana Hemerková
(ODS) – 39.65 %.
UHŘIČICE
NEZ. DEMOKRATÉ (předs. V. Železný) – 27.43 % (4
mandáty), Občané sobě – 20.95 % (3), ČSSD – 17.50
% (3), Volba správného směru – 16.54 % (3), Sdruž.
živnost. a nez. kandidátů – 10.04 % (1), KSČM – 7.55
% (1). Senát 2. kolo: Božena Sekaninová (ČSSD) 71.42 %, Ivana Hemerková (ODS) – 28.57 %.
ZÁŘÍČÍ
KSČM – 35.85 % (4 mandáty), KDU-ČSL – 26.64 %
(3), SNK – Za spokojenost všech – 37.51 % (4).
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Zprávy z mikroregionu
Ve dnech 20. – 22. října 2006 se
konal tradiční výlov Hradeckého
rybníka v Tovačově. Rybáři vylovili celkem 650 q ryb, především
kaprů, amurů, ale také candátů,
štik a sumců. Z toho jde zhruba
třetina ryb na drobný prodej,
třetina na zarybnění revírů a asi
200 q na předvánoční trh.
text a foto: Jiří Šírek

Vypouštění kaprů do kádě

Budou cyklisté vítáni
i na Přerovsku?
Rozvoj šetrné venkovské
turistiky a cykloturistiky
bývá často uváděn jako
priorita v rozvojových
dokumentech obcí, měst
a mikroregionů. Projekt národní certifikace
Cyklisté vítáni nabízí
od letošního roku velmi konkrétní možnost, jak tento cíl podpořit.
Do projektu se zapojilo po celé republice přes
700 zařízení, bohužel z území bývalého okresu
Přerov zatím nikdo o certifikaci zájem neprojevil.
O jaký projekt se jedná a proč by se provozovatelé
restauračních a ubytovacích zařízení i prohlídkových objektů o něj měli zajímat?
Naše země nabízí hustou a obvykle i dobře vyznačenou síť cyklotras, ale s nabídkou doprovodných
služeb to bývá horší. Každý, kdo na kole jezdí, musel

Výlov kaprů z rybníka

Šéf tovačovského rybářství J. Zahradníček se
svými spolupracovníky

Na výlovu nechyběl ani vodník

Porcování prodaných ryb pro veřejnost

mnohokrát řešit problém kam bezpečně odstavit
kolo přes noc, po dobu prohlídky muzea nebo
během oběda. Pokud ale cyklista uvidí u vchodu do
objektu ochrannou známku Cyklisté vítáni v podobě
smějícího se kola, může se spolehnout, že vchází do
míst, kde jsou připraveni se o něj kvalitně postarat.
Najde tam například základní technickou pomoc
pro méně náročné opravy kola jako je oprava defektu, bezpečné místo pro uschování kola, možnost
vyprání a usušení cyklistického oblečení nebo lehké
pokrmy a iontové i nealkoholické nápoje.
Cílem projektu, jehož generálním partnerem
je Nadace Partnerství, je 1. zvýšit kvalitu služeb
nabízených cykloturistům a 2. informovat o těchto
kvalitních službách cyklistickou veřejnost. Údaje
o certifikovaných zařízeních jsou uloženy ve veřejné
internetové databázi na adrese www.cyklistevitani.
cz, z níž čerpají internetové portály (např. www.
cykloserver.cz, www.nakole.cz), kartografická nakladatelství (např. SHOCart), destinační agentury
a turistická informační centra.
Rozjezd systému certifikace je dotovaný ze zdrojů
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Evropské unie, takže do 1. července 2007 je pro
zúčastněné podniky a turistické objekty zdarma.
Po tomto datu budou certifikované subjekty platit
jen roční poplatek 2000 Kč (+ DPH) za použití
ochranné známky. Vzhledem k dosahu související propagace jsou to velmi dobře vynaložené
prostředky. Ale zařízení, která se rozhodnou pro
certifikaci až po tomto datu, budou navíc muset
zaplatit jednorázový certifikační poplatek 5000 Kč
(+ DPH).
Je tedy nejvyšší čas. Podnikatelé a provozovatelé
si mohou počátkem příští sezóny zdarma vyzkoušet, co jim certifikace může přinést a začátkem
příštích prázdnin se rozhodnout, jestli pokračovat
nebo ne. Bylo by škoda tuto šanci nevyužít.
Ing. Ladislav Ptáček
Národní certifikace služeb cestovního
ruchu, akreditovaný hodnotitel 0704
Další informace:
ladaptacek@quick.cz,
tel.: 604 500 604

Kojetínský zpravodaj
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Sociálně-právní ochrana dětí
V měsíci říjnu 2006 do Kojetína zavítala pracovnice Zdravotního ústavu, Centra veřejného zdraví
Přerov, paní Stojanová Anna, která za dětmi přijela
se zajímavou přednáškou o kouření. Beseda se
uskutečnila 18. října 2006 ve Víceúčelové klubovně
v Husově ulici, která byla zrekonstruována z finančních prostředků poskytnutých v rámci projektu
Modernizace materiálního a technického zázemí
pro rozvoj sociálních služeb ve městě Kojetín.
Besedy se účastnilo 15 dětí navštěvujících I. stupeň
Základní školy, Sladovní ulice č. 529, Kojetín.
Počáteční nedůvěra a ostych dětí byly postupně
překonány. Seznámili jsme se s historií kouření,
zdravotními problémy, prevencí a na závěr jsme
se také dostali k dechové zkoušce na přítomnost
nikotinu v dechu testovaného. Specializovaný
přístroj, který paní Stojanová přivezla, dokáže
v dechu člověka zjistit různé hladiny nikotinu
a také vyhodnotit míru závislosti jedince na této
psychoaktivní látce. Zájem o dechovou zkoušku ze
strany dětí byl veliký a my jsme měli možnost zjistit
překvapivé počty dětí, které již v tomto věku (7–13
let) nejenom experimentují s cigaretou, ale už jsou i
jejími pravidelnými konzumenty. Děti také spontánně uváděly, kde si v Kojetíně můžou tzv. „kusovky“
zakoupit zcela bez problémů. Většinou uváděly PNS
stánky v různých částech města. Chtěla bych tedy
touto cestou upozornit provozovatele těchto stánků, že prodej tabákových výrobků osobám mladším
18-ti let je zakázán podle zákona č. 379/2005 Sb.,

o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Oprávněna kontrolovat dodržování
tohoto zákazu je Městská policie, která může uložit
ve správním řízení fyzické osobě pokutu do výše
50 000 Kč a právnické osobě do výše 500 000,- Kč
nebo zákaz činnosti na dobu až 2 let.

Závěrem: u dětí na I. stupni asi nikdo neobstojí
s argumenty, že nepoznal, kolik je danému dítěti
let. Navíc může žádat předložení občanského
průkazu...
Petra Rozehnalová
pracovnice sociálně-právní ochrany dětí

Charita Kojetín
Charita Kojetín, Denní stacionář svatého Josefa, Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín
Tel.: 581 76 21 60, e-mail: stacionar.josef@seznam.cz
Denní stacionář pro seniory slouží všem seniorům, kteří pro svůj věk, zdravotní stav či sociální situaci, nemohou žít zcela samostatně a seniorům, kteří mají
zájem se setkávat a aktivně trávit svůj volný čas. Všech programů se mohou zúčastnit i mladší lidé se zdravotním postižením či duševně nemocní.

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD 2006
středa 1. listopadu 2006 v 9.00 hod.
PRIMIČNÍ MŠE SV. P. MGR. MIROSLAVA BAMBUCHA
promítání videa

středa 29. listopadu v 9.00 hod.
VÁNOCE V ŘÍJNU?
adventní zamyšlení přerovského jáhna Ing. Mgr. Jindřicha Peřiny

pátek 3. listopadu 2006 v 9.00 hod.
ARANŽUJEME ZE SUŠENÝCH KVĚTIN

V pátek 1. prosince
budeme vyrábět ADVENTNÍ VĚNCE,
budete-li mít zájem, přihlaste se prosím do čtvrtku 30. listopadu,
abychom mohli připravit dostatečné množství materiálu.

pondělí 6.11. ve 14.00 hod.
PEDIKÚRA – s sebou si přineste ručník + 60 Kč

každé pondělí v 9.00 hod.
MODLITBY MATEK – BABIČEK ZA DĚTI A VNOUČATA

středa 8. listopadu v 9.00 hod.
UČÍME SE BATIKOVAT (OBARVOVAT SE VZORY)
tentokráte ubrusy přineste si jednobarevné plátno, prostěradlo apod.

každé úterý v 9.00 hod.
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

pátek 10. listopadu v 9.00 hod.
PRÁCE S PAPÍREM - VYRÁBÍME DROBNÉ DÁREČKY
středa 15. litopadu v 9.00 hod.
VAŘÍME A PEČEME TENTOKRÁT S MRKVÍ
(mrkvové šátečky, chlebíčky aj.) Přihlaste se předem.

každý čtvrtek v 9.00 hod.
MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO + MALÁ BIBLICKÁ KATECHEZE
Dovoz i odvoz na programy zajistíme po domluvě nejpozději den předem,
na číslech 581 762 160 nebo 739 245924.

středa 22. listopadu v 9.00 hod.
TRÉNINK PAMĚTI, STOLNÍ HRY

Výjezdy na sv. Hostýn se v zimním období nekonají.
Během provozní doby denního stacionáře je možno kdykoliv navštívit
FARNÍ KNIHOVNU a zapůjčit si, příp. zakoupit knihy.
Nabízíme masáže krční páteře, kadeřnici, pedikúru,
možnost koupele v bezbariérové sprše – nutno domluvit předem.

pátek 24. listopadu v 9.00 hod.
ARANŽUJEME OBRÁZKY ZE SUŠENÝCH KVĚTIN
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Mateřská škola Kojetín
Události v MŠ v měsíci říjnu
S příchodem podzimu a měsíce října proběhlo
v mateřské škole Kojetín několik akcí:
Mezi děti v obou MŠ zavítal kašpárek s maňáskovou pohádkou. Na besídkách měly děti možnost
ukázat, co nového a zajímavého se od prázdnin
naučily, ale nejlákavější akcí tohoto měsíce se stala
již 2. DRAKIÁDA, která se konala v pondělí 16.
10. 2006.
Zahájení proběhlo ve velmi hojném počtu, přišly
za námi i děti z Klubu maminek při MěDDM Kojetín. Děti si připravily a přednesly různé básničky
o dracích, paní ředitelka přivítala všechny účastníky drakiády a popřála jim příjemné odpoledne.
A protože nám přálo nejen sluníčko, ale především
vítr, mělo možnost mnoho draků se podívat až
k oblakům. Součástí drakiády byl také táborový
oheň, opékání špekáčků a bylo zajištěno i podávání teplého čaje, který všichni rádi v chladnějším
podvečeru uvítali.
Závěrem pondělního odpoledne byl nástup,
na kterém všechny děti získaly diplomy, medaile

a sladkou odměnu. Všichni se rozloučili hlasitým
pokřikem HURÁ, HURÁ, HURÁ a rozešli se domů
s přáním, aby ta příští drakiáda byla alespoň tak
„povedená“, jako ta letošní.
Jelikož nám sluníčko zatím přálo, využívaly děti
mateřské školy prostory školní zahrady.
vedení MŠ

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Turnaj v malé kopané na hřišti
ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha
V pátek 6. října 2006 se konal druhý ročník
turnaje v malé kopané o pohár starostů mikroregionu Střední Haná. Turnaje se zúčastnily ZŠ Sv.
Čecha a nám Míru v Kojetíně, Gymnázium Kojetín,
ZŠ Tovačov, ZŠ Němčice, soutěžila mužstva 6.
a 7. ročníků.
Umístění:
l. místo a získaný pohár ZŠ Sv. Čecha
2. místo ZŠ Tovačov
3. místo Gymnázium Kojetín
Turnaj se vydařil, žáci se s pocitem dobré hry
rozcházeli s přáním dalších turnajů.
Marcel Hrabal, vyučující TV
a organizátor turnaje

Vážení rodiče, milé děti,
pokud se chystáte v tomto školním roce k zápisu
do l. tříd zveme Vás na několik setkání budoucích
prvňáčků – projekt Školička aneb Hrajeme si na
školu.
Chceme, abyste se setkali s prostředím, které by
mohlo vaše dítě navštěvovat. Máme již co nabídnout, neboť škola prodělala rozsáhlou rekonstrukci,
máme moderní třídy, moderně vybavené šatny
a hygienické zařízení. Spoustu prostor k využití
volného času – hřiště, koutek pro odpočinek,
stolní tenis.Na velmi dobré úrovni pracuje školní
družina.
Učitelský sbor je nakloněn všemu novému,
učitelé jsou Vám k dispozici s radou, pomocí
a podporou. Vaše dítě se bude již učit podle nového
Školního vzdělávacího programu, který si škola
sama vytvořila, budete moci posoudit, jaký bude.
V pravidelných setkáních (1x měsíčně od listopadu do května) budeme formou her, zábavných

činností rozvíjet u budoucích školáků myšlení,
představivost, vyjadřování, jazykové cítění, hrubou
i jemnou motoriku, matematické představy apod.
Vaše dítě bude pracovat s počítačem, vydovádí se
na školním hřišti či v tělocvičně.
První setkání plánujeme
ve čtvrtek 2. listopadu v 15.30 hodin.
Pokud budete s námi spolupracovat, budeme
Vás v tento den očekávat s Vaším školákem, pokud
nás chcete kontaktovat tel:581762284, e-mail:
reditelka@zssvcecha.kojetin.cz
Učitelé a vedení školy

Praha
Letošní podzim nás obdařil krásným slunečným
počasím a toho využila i naše škola k různým
exkurzím.Cílem jedné z nich bylo město Praha se
svými památkami.
12. října nás autobus vysadil na jednom pražském parkovišti a naše putování začalo. Míjeli jsme
různé budovy ministerstev až k Pražskému hradu,
na jehož nádvoří jsme zhlédli vítání americké
delegace v plné parádě. Vojáci ve slavnostních
uniformách, hradní stráž, posádková hudba,
ochranka, policie, to vše na nás působilo přímo
dokonale. Pokračovali jsme dál. Svatovítský chrám,
Zlatá ulička, Daliborka, Karlův most, „Staromák“,
„Václavák“, to je jen malý výčet míst, která jsme si
prohlédli. Pro mnohé byla však vrcholem výstava
v Obecním domě, jež je sám o sobě překrásnou
chloubou naší metropole a v těchto dnech byl
okrášlen ještě víc. Velkou zásluhu na tom má paní
Blanka Matragi, jejíž modely nádherných šatů

zde vystavené zůstanou v našich vzpomínkách po
dlouhou dobu.
Výlet do Prahy byl opět pěkným zpestřením
všedních školních dnů.
Žáci a učitelé ZŠ Svat. Čecha

Invex 2006
Naše škola, tedy ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín,
organizuje každoročně exkurzi na veletrh informačních technologií Invex. Nejinak tomu bylo i letos.
Exkurze byla určena žákům osmých a devátých
ročníků.
S 26 žáky jsme společně s panem učitelem
Hrabalem vyrazili vlakem přeplněným studenty do
Brna. Množství mladých lidí, kteří se chtěli dovědět
nové trendy v informačních technologiích, bylo
jako obvykle ohromující.
Letošní Invex ukázal opět nové směry a technologie. Osobní počítače jsou zase o něco rychlejší
a výkonnější. V oblasti procesorů letos jednoznačně
vede Intel se svým Core 2 Duo před svým věčným
rivalem AMD. Velký pokrok zaznamenaly plazmové
a LCD televizory. Jejich kvalita a úhlopříčka šly
oproti dřívějšku nahoru a cena naproti tomu dolů.
Další zajímavostí bylo rozšíření segmentu satelitních
navigačních přístrojů GPS. Pro žáky a studenty
byly zřejmě nejzajímavější pavilony s počítačovými
hrami, kde si řadu z nich mohli sami vyzkoušet.
Ohlasy u našich žáků byly pozitivní. Dovezli si
množství nových informací, mnozí i propagační
letáky, propisky a někteří i nakoupili něco do svého
počítače.
Jiří Isakidis

POZVÁNKA
na Den otevřených dveří dne 14. listopadu 2006 od 10.00 do 16.00 hod.
Dovolujeme si Vás pozvat na prohlídku nově opravené školy.
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ZŠ náměstí Míru Kojetín
Vyučování na radnici v Kojetíně
Ve čtvrtek 12. října 2006 se žáci třídy 3.A a 3.B ZŠ
nám. Míru 83 Kojetín přesvědčili o tom, že vyučování
nemusí probíhat pouze ve školních lavicích.
Na radnici nás přivítal místostarosta Ing. Jiří Šírek,
který našim malým reportérům trpělivě odpovídal
na všetečné otázky k tématu „Město, kde žiji“.Tato
vyučovací hodina prvouky se dětem velmi líbila, mnozí
z nich navštívili radnici poprvé.
Děkujeme panu místostarostovi Ing. Jiřímu Šírkovi
za velmi milé přijetí.

Přespolní běh

Přespolní běh

třídní uč.3.A a 3.B

Přespolní běh
konaný dne 12. října 2006
III. kategorie – dívky
3. místo: Hellová Jana
2. místo družstvo: Kytlicová Daniela, Zezulová
Lucie, Pěchová Marcela, Hellová Jana, Lenochová
Lenka, Pospíšilová Tereza
náhradník: Ježková Ludmila
III. kategorie – hoši
2. místo družstvo: Piskovský Tadeáš, Jašek Richard,
Matyáš Petr, Buchta Tomáš, Škurka Jan, Chochel
Michael
náhradník: Bradna Tomáš

Galerie
Holky z naší družiny
Pokus

Info

IV. kategorie – hoši
3. místo: Kantor Tomáš
2. místo družstvo: Kantor Tomáš, Bradna Ladislav, Látal Václav, Hell Petr, Zakopal Jiří, Buchta
Jaroslav
náhradník: Zezula Zdeněk
IV. kategorie – dívky
3. místo: Hucelová Michaela
1. místo – postup do Jeseníku:
družstvo: Hucelová Michaela, Javůrková Šárka,
Šiváková Margita, Wildungová Klára, Morongová
Veronika, Vykydalová Radana.
náhradník: Hrouzová Kristýna
vedení školy

Srdečně Vás všechny zveme na tradiční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠÍ ŠKOLY
1. prosince 2006
od 8.00 do 17.00 hodin.
Naši průvodci Vám ukáží celou školu. Můžete nahlédnout v době vyučování i přímo do hodin.
Můžete se podívat do odborných učeben a seznámit se s jejich provozem.
Můžete se seznámit s návrhy na další rozvoj školy.
Prostě přijďte a projděte se místy, kde mnozí z Vás trávili svá školní léta.
Možná je nepoznáte, ale budete je moci vyhledat.
Těší se na Vás žáci a pracovníci ZŠ Kojetín, náměstí Míru

Gymnázium Kojetín
Letní výchovně vzdělávací kurz
– Tesák 2006
Asi nikdo z nás se necítí nejlépe v prostředí lidí,
které nezná a o kterých toho moc neví. Navíc pokud
je mu jasné, že tyto lidi potřebuje a bude potřebovat,
poněvadž s nimi bude trávit následujících osm let
svého života. A právě v této situaci se každým rokem ocitají naši nejmenší studentíci, primánci, když
na začátku září poprvé spatří své spolužáky. Vcelku
nepříjemný pocit, kterým jsme si prošli všichni. Tak
proč se nad tím vlastně pozastavovat? Inu proto, že
je dobré, když vás někdo v takové situaci podpoří,
povzbudí, zkrátka vám pomůže. V letošním školním
roce se této role povzbuzovatele ujal pan profesor
Štefek, třídní učitel primy. Přišel s novým, dosud
na naší škole nepraktikovaným nápadem – vyvézt

KOJETíN

začínající studenty na výchovně-vzdělávací kurz, jehož cílem je především vzájemné poznání studentů,
utvoření prvních přátelství a prohloubení týmového
ducha.
Stalo se. Je pondělí 25. září 2006 a v Kojetíně
před Gymnáziem se s rodiči loučí 30 žáků primy.
Někteří, otrlejší, berou loučení se stoickým klidem
a šibalskou jiskrou v oku, ti opatrnější se od rodičů
odtrhávají jen pomalu, s nadějí upnutou k mobilnímu telefonu, jehož signál mají stejně brzy ztratit
v Hostýnských horách. Právě tam, na Tesáku,
v ubytovně Slovan má proběhnout jejich třídenní
seznamovací kurz. V autobuse žáky vítá třídní učitel
Mgr. Jiří Štefek, doprovázený Mgr. Michalem Křížem. Rodí se slunečný den, všichni jsou na svých
místech, takže nic nebrání odjezdu směr 2.
Tesák.
místo
Na místě pobytu osazenstvo
již vítají
Gute autobusu
Šmake – Kojetín
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dvě milé dámy, pracovnice Domu dětí a mládeže
v Kojetíně – paní Marie Beránková a paní Eva
Poláchová, které byly na tuto akci přizvány jakožto
tvořitelky programu pro žáky. Přivítat nás přišel
také vedoucí chaty a šéfkuchař v jedné osobě,
pan Bohdan Wágner. Následuje ubytování a ještě
před obědem zahájení celopobytové hry s názvem
Z Kojetína k severnímu pólu. Byla vytvořena čtyři
žákovská polárnická družstva, která mezi sebou
měla soupeřit o možnost zúčastnit se plánované
výpravy na severní točnu. Po výtečném obědě
a krátkém odpočinku následovalo odpoledne plné
her, jejichž pointou nebylo ani tak vítězství, jako
spíše uvědomění si toho, že daleko více úkolů
člověk zvládne tehdy, může-li se spolehnout na
pomoc ostatních.
Večerní program měla na starost první dvě
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Gymnázium Kojetín
družstva. Úkoly, hry, soutěže a spousta zábavy
se žákům nechtěly přerušovat, avšak pouze do
momentu, kdy zazněla dlouho očekávaná dvě
slova: stezka odvahy. Rázem bylo vše zapomenuto
a z mnohých odpoledních hrdinů se stávali večerní
strašpytlové. A naopak. Nebyla to však taková
hrůza, jaká asi v mnohých představách vytanula.
Úkolem bylo projít deset kontrolních bodů v okolí
chaty označených svíčkou a u každého z nich pak
do připravené tabulky obkreslit jednoduchý obrázek. Zvládli to všichni, i když Karolínina vymknutá
noha byla jasným znamením, že duchové lesa jsou
jen neradi rušeni zhýčkanými „měšťáky“.
Druhý den dopoledne byl ve znamení přetěžkého
skupinového úkolu. Za pomoci několika jednoduchých pomůcek, jako jsou noviny, klacíky, kámen,
provázek, izolepa, vajíčko, měli soutěžící vyrobit
takový obalový mechanismus, v němž syrové vejce dopadne na zem a nerozbije se. Navíc se ono
vejce musí při dopadu částí své skořápky dotýkat
země. Prý to jde. Jelikož se jedná o úkol časově
náročnější, vydává se v mezičase pan profesor Kříž,
Maruška z Domečku a Karolína do Bystřice pod
Hostýnem za paní doktorkou, která má nesnadný
úkol – potvrdit Karolíně, že její noha není doživotně
nepoužitelná, nýbrž pouze v kotníku vymknutá.
Na základě rentgenového snímku je to evidentní
a radu paní doktorky, abychom dávali zraněné led,
plníme hned v Bystřici u benzínky, kde si dáváme
nanuky. Po návratu na Tesák a po zjištění, že levná
polská vejce mají zřejmě nezvykle tenké skořápky,
následuje chvilka sportu. Pak oběd a polední klid,
v jehož průběhu dospěláci připravují odpolední
týmovou hru. Ta se odehrála na nedaleké sjezdovce. Některé úkoly, jejichž trénink je pro úspěšnou
polárnickou výpravu nezbytný, se studentům jistě
do paměti vryly na hodně dlouho. Patřilo mezi ně
prostrkování členů družstev skrze prasklinu v ledu
(symbolizovala ji pneumatika zavěšená na stromě)
či slalom na hromadných lyžích.
I přes takřka absolutní vyčerpání některých polárníků nám vynikající večeře znovu vlila energii do
žil a mohl se rozběhnout večerní program, připravovaný v průběhu dne třetím a čtvrtým družstvem.
Opět vynikající. Třešničkou na dortu měl být večerní táborák s opékáním špekáčků. To by ovšem „Eva
z Domečku“ nesměla přijít s nápadem zopakovat
noční putování lesem. Tentokrát byla svíčka jen
jedna, umístěná ve sklenici až poměrně daleko od
chaty. Úkolem bylo ke světlu dojít a podepsat se
na papír připevněný ke stromu. Žáčci sice mohli
být (a všichni byli) vyzbrojeni baterkou, ale jít sám
nočním lesem… Brrrrrr! Je s podivem, že zrovna
v té době, kdy nebozí primáni putovali nekonečnou
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tmou, páni profesoři zmizeli a v lese začalo strašit.
Ten ďábelský smích zní možná některým v uších
doteď!
Tímto druhým ponocováním jsme zřejmě
definitivně rozzlobili lesní duchy, protože třetí
den ráno se pěkně rozpršelo. Až tak moc to ale
nevadilo, alespoň jsme měli dostatek času si zahrát
pár stolních her, sbalit se a pak už mohly Maruška
s Evou provést vyhodnocení kurzu. Kdo uspěl
a připojí se k výpravě na severní pól? No samozřejmě všichni. Všichni se totiž podíleli na tom, že kurz
proběhl bez problémů a všichni se také podíleli na
obrovském díle, které se tady podařilo. Tím bylo
stmelení kolektivu. Něco společně prožili. Úspěch,
strach, očekávání, pocit odpovědnosti, ale i jen
tak spolu poklábosili a blíž se poznali. A to není
málo. Všichni tedy mohli být oceněni pamětním
listem, sladkostmi, pochvalou, cédéčkem s fotkami
z průběhu kurzu. Určitě to nebyl promarněný čas.
Ať už jsou životní cesty účastníků nadále jakékoliv,
nikdy už si nebudou navzájem cizí.
Za to všechno patří samozřejmě poděkování
celému realizačnímu týmu - paní ředitelce Švédové,
paní zástupkyni Krejčířové, profesorům Štefkovi
a Křížovi a samozřejmě také tvůrkyním programu
a dobré nálady Marušce Beránkové a Evě Poláchové. Doufejme, že letošní primáni budou na akci
dlouho vzpomínat, a věřme, že byla založena nová
tradice, kterou bude možno dále rozvíjet.
Michal Kříž

Do Prahy za kulturou
Ano, i letošní oktáva zřejmě byla po celou dobu
svého studia hodná, neboť nám (stejně jako všem
ostatním hodným oktávám před námi) bylo umožněno pokochat se krásami stověžaté Prahy, a tím
se zdokonalit v dějepise, zeměpise, chemii, biologii,
jazycích a tělocviku. Především v tělocviku. Posuďte
sami – nejlepší vyhlídka na Prahu z věže katedrály
svatého Víta: 400 schodů, nahánění kapesního
zloděje přes celý Václavák: 500 metrů, menší výlet
po Praze s kamarádem, který vždycky ví o nějaké
vynikající zkratce: k neuchození. Ale čert vem utržené podrážky a křeče ve stehnech, stálo to za to. Po
obědě v jistém nejmenovaném konzumně-stravovacím podniku, kterému antiglobalisté rozbíjejí okna
dlažebními kostkami (pravděpodobně proto, že už
tam taky někdy jedli), máte stejně potřebu chodit,
ačkoli z poněkud méně estetických důvodů.
A které že to tedy byly ty estetické důvody? No,
rozhodně jich bylo víc, než si pamatuju. Tak třeba
degustace...ehm, vlastně prohlídka piva, totiž pivovaru u Fleků...Dobře, tímto se veřejně přiznávám

k jednomu loku alkoholického nápoje v průběhu
školní akce a klidně mě upalte na hranici, chcete-li,
ale jiný způsob, jak pochopit, k čemu přesně vede
ten složitý proces výroby, založený na zkušenostech
generací dávno minulých, prostě není. Co se těch
generací týče, ty jsme navštívili též – na Židovském
a Vyšehradském hřbitově, stejně jako mnohá jejich
díla (a že jich je v Praze požehnaně): Staroměstskou
radnici s orlojem, Pražský hrad, Vyšehrad, Katedrálu, synagogy, kostely, mosty, brány, náměstí,
měšťanské domy, obchodní domy... Ještě teď, když
si na to vzpomenu, mě rozbolí nohy.
Ale Praha samozřejmě není jen mrtvým
a nabalzamovaným historickým městem, i dnes žije
pestrým kulturním životem, o čemž jsme se sami
mohli přesvědčit návštěvou v jednom výdobytku
moderní vědy a techniky, dvou starých dobrých
divadlech a dalším technickém skvostu, v tomto
případě už trochu staršího data. Tím výdobytkem
mám na mysli 3D kino Oskar IMAX na Flóře, kde
byl zrovna na programu dokument o žralocích.
Po této zkušenosti jsem konečně pochopil, proč
si v jednom díle Startreku ve své dokonalé holografické místnosti vygenerovali pravě trojrozměrné
kino, kde se pak radši podívali na film. Divadla se mi
líbila úplně nejvíc, obzvlášť to Dejvické s Trojanem
a spol. a s tou naprosto neskutečnou hrou podle
skutečné americké události (a také se skutečnými
střelnými zbraněmi). Představení Dobytí ráje od
Vangelise na Křižíkově fontáně je pak něčím naprosto nepopsatelným.
Všechny tyto umělecké zážitky byly navíc
umocněny tím, že při nich člověk mohl celou dobu
sedět.
Pokud jste až doposud pozorně četli a nejste tedy
jedním z těch otřesných individuí, která si vždycky
nejdřív prohlédnou konec knížky, asi si už dokážete
představit tu závratnou rychlost, s níž se vždy hned
po návratu na Strahovské koleje dostavilo kóma.
Ovšem i spánek (resp. jeho nedostatek) se nám
všem pokaždé úspěšně podařilo překonat, a tak
se návrat domů uskutečnil beze ztrát. Jeví se tedy
jako velmi pravděpodobné, že po tom všem letos
možná i odmaturujeme (jen ten ples ještě přežít).
Z Měrovic nad Hanou...
Martin Režný, VIII.

Úspěch studentů gymnázia
v soutěži o Evropské unii
Dne 10. října 2006 se devět studentů z Gymnázia Kojetín zúčastnilo vědomostní soutěže
o EU, která se konala v Olomouci a byla pořádána europoslanci JUDr. Richardem Falbrem
a Dr. Liborem Roučkem. Úkolem soutěžících
bylo správně vyplnit test se zhruba pětadvaceti
otázkami z oblasti fungování a struktury EU.
Úspěšnými řešiteli se nakonec stali Tomáš
Kajnar (V8.), Martina Kovaříková (3.), Radim
Plaček (3.) a Jana Voříšková (4.).
Výherci se v půlce listopadu za odměnu
podívají do Štrasburku, kde sídlí Evropský parlament.
Martina Kovaříková
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Odborné učiliště Křenovice
INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA
Ve školním roce 2007/2008 budeme otevírat:
1. Obor 31-59-E/001 Šití oděvů
– délka přípravy
3 roky
– učební obor je určen pro
hochy a dívky
– způsob ukončení studia
závěrečná zkouška (výuční list)

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

2. Obor 41-52-E/011 Zahradnické práce
– délka přípravy
3 roky
– učební obor je určen pro
hochy i dívky
– způsob ukončení studia
závěrečná zkouška (výuční list)
3. Obor 65-52-E/001 Kuchařské
– délka přípravy
– učební obor je určen pro
– způsob ukončení studia

práce
3 roky
hochy i dívky
závěrečná zkouška (výuční list)

Další informace rádi poskytneme při osobní návštěvě školy,

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

na telefonních číslech 581 769 045, 581 769 059 nebo na
www.oukrenovice.cz, krenovice@kejnet.cz, plesnik@iol.cz

Odborné učiliště K Ř E N O V I C E
zve všechny uchazeče o studium, jejich rodiče a ostatní zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SPOJENÝ S VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ
čtvrtek 7. prosince 2006 • 8.00 – 18.00 hod.
CO ZÍSKÁTE
informace o studiu
ve školním roce 2007/2008
přehled o učebních oborech:
– Šití oděvů
– Zahradnické práce
– Kuchařské práce
– Prodavačské práce

CO NABÍZÍME
• prohlídku školy
• prohlídku dílen
• prohlídku internátu
• tombolu • prodej školních výrobků (vánoční svícny, vánoční
dekorace, adventní věnce, dekorace ze sušených květin,
ubrusy, nákupní tašky, chňapky, polštářky, povlečení,
nátělníky, minisukně, …)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!

Odborné učiliště,
Křenovice 8
nabízí k prodeji
NEPOTŘEBNOU
ŠICÍ TECHNIKU
průmyslové šicí stroje
základní, overlocky,
dírkovačku a žehlicí prkna.
Všechny stroje jsou plně funkční,
schopné provozu
a po úhradě stanovené částky
ihned k odběru.
Bližší informace sdělí
na požádání
ředitel školy.

MěDDM Kojetín
JAK PŘÍJEMNĚ PROŽÍT VOLNÝ DEN???

PŘIPRAVUJEME

MěDDM Kojetín pořádá
westernový víkend
„PO STOPÁCH HONÁKŮ A KOVBOJŮ“

10. listopadu 2006
ZPÍVÁME SI S PAVLEM NOVÁKEM
(sál Sokolovny Kojetín)
16. – 19. listopadu 2006
„PO STOPÁCH
HONÁKŮ A KOVBOJŮ“
westernový víkend
SVĚTÝLKOVÝ REJ BROUČKŮ
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
(postupová soutěž MŠMT ČR)

Termín:
Místo:
Cena:

16. – 19. listopadu 2006
Hypocentrum Koryčany
děti do 15-ti let: 660 Kč, dospělí: 720 Kč
(v ceně 3 x ubytování, plná penze, doprava, pro děti svezení na koni).
Program: Soutěže v kovbojských dovednostech
Ukázky zbraní a kovbojského vybavení
Povídání o životě na divokém západě
Posezení s kytarou
Pro zájemce výcvik jízdy na koni pod vedením instruktora (200 Kč/hod.)
Přihlásit se můžete do 13. listopadu 2006 na MěDDM Kojetín,
Masarykovo nám. 52.
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MěDDM Kojetín
Akce, které se konaly
2. – 6. října 2006
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na MěDDM Kojetín
Navštívit dům dětí přišlo 286 dětí a mládeže.
Děti si prohlédly všechny klubovny ve Ztracené ulici
i na Masarykově náměstí, vyrobily si jednoduchý
výrobek – záložku, parník. Zasoutěžily si na
zahradě.
PŘESPOLNÍ BĚH
73 žáků ZŠ ze ZŠ nám. Míru Kojetín, Tovačov
a Gymnázia Kojetín se zúčastnilo II. ročníku přespolního běhu, který byl odstartován ve čtvrtek 12.
října 2006 z areálu střelnice v Kojetíně.
Trať směřovala podél břehu Moravy, stadionu
a rybníku Na hrázi.Běželo se 1,5 km, 2 km a starší
hoši měli trať v rozsahu 3 km.
Umístění:
Mladší žákyně:
1. místo: Řiháčková Marcela (ZŠ Tovačov)
2. místo: Hellová Jana (ZŠ Tovačov)
3. místo: Procházková Petra (ZŠ nám. Míru)
Mladší žáci:
1. místo: Rumplík Petr (ZŠ Tovačov)
2. místo: Zajíc Lukáš (ZŠ Tovačov)
3. místo: Zatloukal Petr (ZŠ Tovačov)
Starší žákyně:
1. místo: Romanová Nikola (ZŠ Tovačov)
2. místo: Jeglová Iveta (ZŠ Tovačov)
3. místo: Hucelová Michaela (ZŠ nám. Míru)
Starší žáci:
1. místo: Čepa David (ZŠ Tovačov)
2. místo: Dvořák Petr (ZŠ Tovačov)
3. místo: Kantor Tomáš (ZŠ nám. Míru)
Blahopřejeme!
ČTYŘLÍSTEK NA BIOLOGICKÉ STANICI
29. září jsme jeli na výlet na biologickou stanici
(BioS Přerov) a na ornitologickou stanici Muzea
J. A. Komenského v Přerově.
Na BioS jsme se podívali do terárií. Většina z nás
měla poprvé možnost sáhnout si na živého hada
- korálovku. Ředitel stanice RNDr. Ivo Růžička
nám o těchto tvorech vyprávěl mnoho zajímavého
a mimo jiné nás seznámil s velmi širokou nabídkou
přírodovědných kroužků na tomto zařízení. (V této
souvislosti připomínáme přírodovědné kroužky na
MěDDM v Kojetíně. Všechny zvídavé děti zveme
do kroužku RYBÁŘI a ČTYŘLÍSTEK zaměřeného
na poznávání přírody a ekologickou výchovu.) Další
půlhodinku na „biosce“ jsme kreslili zvířata a poté
jsme se přesunuli „o dům dále“ na ornitologickou
stanici. Tam jsme shlédli zajímavou výstavu o etologii – nauce o chování zvířat. Různé zajímavosti
k věci nám vyprávěla paní Mgr. Jana Kosturová.
Součástí výstavy byly i soutěže a hry pro děti – třeba
poslouchání a poznávání hlasů zvířat. Prohlédli
jsme si i sbírky ornitologické stanice – dnes ve

školách ne tolik běžné vycpaniny ptáků. Sbírkami
nás provedl a o vybraných druzích ptáků, na přání
dětí, povídal pan Mgr. R. Kočvara. Příjemný
a slunečný výlet jsme zakončili sportováním
v michalovském parku.
Věra Trávníčková
OSLAVA DNE STROMU V KOJETÍNĚ
Již třetím rokem pracovníci MěDDM v Kojetíně
ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ
v Kojetíně připravují oslavu Dne stromů 20. října.
Letos proběhla nepřehlédnutelná akce – sázení
stromů v Nádražní ulici. Na výsadbě třiceti habrů
se tentokrát podíleli žáci čtvrtých tříd kojetínských
základních škol. Letos poprvé se do oslav zapojili
také studenti Gymnázia Kojetín – ročníku kvinta.
Snahou organizátorů bylo zapojit co nejširší veřejnost – pozvánku k sázení stromků obdrželi všichni
obyvatelé Nádražní ulice. Někteří z nich opravdu
přišli, pomáhali, stromy doslova „adoptovali“
a přislíbili o svoje svěřence pečovat. Přizvány byly
i významné osobnosti kojetínské veřejnosti.
Pan Ing. Stiskálek všechny poučil, jak správně
strom zasadit. Práci jsme si rozdělili, takže každý
mladý stromek měl kolem sebe skupinku „pečovatelů“ – dva žáčky ze základní školy, studenta
z gymnázia a patrona z řad dospěláků.
A jak celé dění zaznamenaly děti? „Do po kolena
hluboké jámy jsme nasypali trochu hlíny, abychom
strom umístili do potřebné výšky. Do jámy jsme
vložili strom a po bocích stromu jsme zatloukli
kůly a umístili tablety hnojiva. Posléze jsme strom
zahrabali hlínou a udusali. S pomocí odborníka
jsme uvázali strom ke dvěma kůlům černou páskou.
Okolí stromu jsme pečlivě uhrabali a tímto jsme
sázení stromu dokončili. Hadici jsme do jámy neumístili, kvůli vysušení půdy. Mulčovací kůra slouží
k udržení vláhy, proti omrzlinám a plevelům. Až
strom dosáhne padesátin bude mít Šťěpán 59 let,
Veronika 65 let a Nikolka 60 let!“
Zástupci firmy,která stromy dodala, zkontrolovali každý strom, provedli v tomto suchém období
nezbytnou zálivku a zamulčování každé sazenice.
Výsledkem výborné spolupráce všech je pěkné
stromořadí mladých dřevin.
Věra Trávníčková
MRKEV
Ve dnech 19. a 20. října proběhla na MěDDM
v Olomouci konference MRKEV. Čtvrtek byl dnem
setkání středoškolských pedagogů, v pátek se sešli
učitelé prvních stupňů ZŠ a mateřských škol. Konference MRKEV, jejímž hlavním organizátorem je
SEV Sluňákov Olomouc, je každoročním setkáním
všech, kteří se snaží prosazovat a realizovat ekologickou výchovu ve školách, školkách a zájmových
útvarech, je informační burzou nápadů, návodů
a prezentací. Jako každoročně i letos bylo možno
zakoupit řadu metodických publikací velmi užitečných pro práci s dětmi, rovněž přibyla možnost
zakoupení FAIR TRADE výrobků. Ocenili jsme
nabídku šesti metodických dílen, na kterých lektoři
prezentovali své konkrétní projekty. Vybrali jsme
si dílnu zaměřenou na hry s dětmi v terénu (účastnila se Jana Bradnová) – vedl lektor z UK v Praze
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a dílnu výtvarnou s názvem Lesní škola pro skřítky
(účastnila se Věra Trávníčková) – vedla lektorka
z lesní školy Jezírko (pracoviště Lipky Brno). Prezentovaných nápadů a návodů pro práci s dětmi
bylo opravdu hodně.
K pohodovému průběhu konference přispělo
i vystoupení dětí z MŠ Ignáta Hermana z Olomouce. Příští konferenci MRKEV si rozhodně nenecháme ujít a doporučujeme kojetínským pedagogům
ze škol i školek – pojeďte s námi!
Věra Trávníčková
vedoucí zájmového kroužku Čtyřlístek
„POVÍDÁNÍ S DUBÍNKEM“
Ekologický výukový program ke Dni stromu
připravila Mgr. Trávníčková Věra ve spolupráci
s MěDDM Kojetín a odborem ŽP MěÚ Kojetín.
Program pro 3. třídy ZŠ byl zaměřený na pozorování přírody v terénu, poznávání dřevin a plodů . Děti
zaznamenávaly do pracovních listů , kde jednotlivá
zvířátka žijí a čím se živí.Tvůrčího úterního dopoledne 24. října 2006 se na Kolečku v Tovačově
zúčastnilo 80 dětí ze ZŠ Sv. Čecha Kojetín, ZŠ
Sladovní ul.Kojetín a ZŠ Tovačov.
KERAMICKÉ PROGRAMY PRO ZŠ A MŠ
Během října navštívilo keramickou dílnu
MěDDM Kojetín v dopoledních programech přes
100 dětí.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
26. – 27. ŘÍJNA 2006
26. října 2006
„DRAKIÁDA“
II. ročník „Drakiády jsme uskutečnili
na přistávací ploše u „Choleráku“.
Děti plnily soutěžní úkoly.
Jeden z úkolů byl nejdelší let s drakem,
další úkol byl vyrobit z listů nejdelší ocas…
Děti si dráčky pojmenovaly a dováděly
celé dopoledne. Na „domečku“ proběhlo
předávání diplomů a sladkých odměn.
27. října 2006
VÝLET DO AQUA CENTRA
VE VYŠKOVĚ
20 nadšených dětí se přihlásilo na výlet
na plavecký bazén ve Vyškově. Děti využily
všech nabízených atrakcí. Malého i velkého
90 m dlouhého tobogánu, plavaly
v točícím se „šneku“ pod širým nebem…
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Zeměpisná přednáška pro žáky ZŠ
a studenty gymnázia
ŘECKO
NAPŘÍČ BÁJEMI A SOUČASNOSTÍ
pondělí 27. listopadu 2006 v 8.15 a 10.00 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033

Expozice muzea
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY – stálá roční výstava
Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Prodejní výstava obrazů (olejů) členů skupiny Olomoučtí
LADISLAV ŽLOTÍŘ a JAN MIČKAL
výstava potrvá do 15. listopadu 2006
Galerie Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín
BESEDA O ZDRAVÍ
úterý 7. listopadu 2006 v 17.30 hodin
Imunitní systém, jeho posílení a prevence před onemocněním
Na setkání se těší Alena Běťáková – Studio zdraví Kroměříž
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: zdarma

PROSINEC 2006
Nejen posezení u cimbálu
S CIMBÁLOVOU MUZIKOU DUBINA
pátek 1. prosince 2006 v 19.00 hodin
Stolová úprava, svíčky, občerstvení, tanečky, dobrá nálada
sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, vstup: 40 Kč
Víkendová Mikulášská pohádka pro děti
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
neděle 3. prosince 2006 ve 14.30 hodin
Hraje Divadlo Tramtárie Olomouc
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: 20 Kč
Sladká odměna pro děti za obrázek na téma pohádky.

PRODLOUŽENÁ TANEČNÍ
pro účastníky kurzu, jejich rodiče a přátele
středa 15. listopadu 2006 v 17.00 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: 30 Kč
Víkendová pohádka pro děti
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ
neděle 19. listopadu 2006 ve 14.30 hodin
Hraje Loutkoherecké divadlo Rolnička Kopřivnice
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: 20 Kč
Sladká odměna pro děti za obrázek na téma pohádky.

Prodejní výstava ručně malovaných
hedvábných šátků a šálů
JITKA KLÁSKOVÁ
výstava otevřena od 4. do 15. prosince 2006
Galerie Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Prodejní výstava obrazů (pastelů)
JANA HEJLOVÁ
Vernisáž se bude konat v pátek 24. listopadu v 17.00 hodin
potrvá do 5. ledna 2007
Galerie Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin
Velká předvánoční show
TRAVESTI SHOW - SCREAMERS
pátek 24. listopadu 2006 v 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: 140, 130 Kč
Předprodej vstupenek – Informace VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Tel: 581 202 202

ZÁVĚREČNÁ KOLONA
kurzu tanečních
pátek 8. prosince 2006 v 18.00 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: 50 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOJETÍN
středa 13. prosince 2006 v 19.00 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033
Dvouhodinový vánoční koncert pro fanoušky dobré dechovky
HANÁCKÁ DECHOVÁ HUDBA
HULÍŇANÉ
s vystoupením národopisného souboru
Hanácká beseda Kojetín
čtvrtek 14. prosince 2006 v 19.00 hodin
Stolová úprava, svíčky, občerstvení, předvánoční nálada…
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: 60 Kč

SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ
TVŮRČÍ SKUPINY SIGNÁL 64
sobota 25. listopadu 2006 v 15.00 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033

Vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo nám. 8, Kojetín
(581 202 202, 774 001 403)
e-mail: info@meks.kojetin.cz
www.kojetin.cz/meks
SVĚDKOVÉ
MINULOSTI

JIŽ V PRODEJI !
stolní kalendář
SVĚDKOVÉ MINULOSTI NA STŘEDNÍ HANÉ
na rok 2007

NA STŘEDNÍ
HANÉ

2007

cena 30 Kč
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1. října 2006
se v místní Sokolovně rozezněly nejslavnější muzikálové písně v podání hudebního divadla Glottis
z Říčan u Brna. Název divadla je z latiny a v češtině znamená „hlasivka“. Na Musicalmanii, jak byl
maratón písniček nazván, přišli místní, kteří dali
přednost divadlu před hospodou a televizními seriály, zpěvu před nudou a radosti před prázdnotou.
Ti všichni udělali dobře a strávili večer plný písní z
nejslavnějších muzikálů - Pomády, Bídníků, Evity,
Jesus Christ Superstar, Fantoma opery, Koček,
West side story a Vlasů. Všechny v sále, nás v hledišti i herce na jevišti spojovala radost, porozumění
a krása hudby.

2. října 2006
byla v galerii VIC otevřena prodejní výstava obrazů
dvou výtvarníků, členů skupiny Olomoučtí, Jana
Mičkala a Ladislava Žlotíře.
Jan Mičkal, přerovský autor, maluje již od svých
dětských let. Miluje přírodu a vše co pamatuje staré
časy, hlavně staré stromy a stavby. Je ovlivněn romantismem. Nemá rád všednost - šedivost - miluje
věci krásné a noblesní. Ve své tvorbě se nevyhýbá
žádnému žánru. Mimo přírody maluje i zátiší a
portréty, technikou úhel, křída, olej. Po studiích u
několika významných přerovských a olomouckých
malířů pracuje samostatně a je členem skupiny
Olomoučtí. Účastní se společných výstav a zajišťuje
výstavy autorské - samostatné.
Ladislav Žlotíř, od roku 1964 žije v Olomouci.

a zajišťuje výstavy autorské - samostatné.
Výstava bude otevřena do 15. listopadu 2006
a určitě stojí za povšimnutí.
4. října 2006
se po menších patáliích podařilo rozjet kurzy anglického jazyka. V letošním roce se nám nakonec
podařilo otevřít tři kurzy – angličtinu pro začátečníky, pro mírně pokročilé a pro středně pokročilé.
Kurzy vedou lektoři z jazykové školy TIM Přerov
- Mgr. Martin Šálek, Mgr. Tomáš Pleva a Mgr. Jan
Kutálek každou středu od 17.00 do 19.15 na ZŠ
nám. Míru a v budově VIC na Masarykově náměstí.
Kdo si chce vypilovat anglický jazýček měl by začít
a přidat se do některého ze tří kurzů!
13. října 2006
se konal další ročník Bethrayer festu, jehož pořadatelé jsou kojetínská kapela Bethrayer a Městské
kulturní středisko Kojetín. Upoutávka na festival
běžela v rádiu Rock max celých čtrnáct dní, reklama v internetové podobě na Bandzone lákala do
Kojetína všechny rockové nadšence i nenadšence,
plakáty visely snad úplně všude. Z obávaného pátku
třináctého se vyklubala v našem městě opravdu
kvalitní hudební záležitost. Akce proběhla ke spokojenosti všech, jak návštěvníků tak i pořadatelů.
Město Kojetín může být pyšné, že se zařadilo mezi
hrstku moravských měst, které se mohou pochlubit
pořádáním tak kvalitních kulturních akcí. Každý,
kdo fest navštívil si přišel na své a vybral si to své
pravé ořechové.
Představme si zúčastněné kapely:
GOSPEL OF THE FUTURE
Kapela Gospel of The Future vytváří těžkotonážní
hlukovou stěnu přibližně od roku 2003. První sestava složená z ex členů kapel Mindlock, Fishscream
a Mass Genocide Process nahrála 6 písňové EP
na labelu Electric Digits. Od té doby prošla několika personálními změnami, ovšem momentálně
se ustálila na silné čtverce Ultra – kytara, Pedek
– bicí, Alenka – basa a Krwák – vocals. V současné době úspěšně koncertuje po celé ČR a chystá
materiál na zimní nahrávání nové desky. Tato na
půl kojetínská kapela odstartovala páteční festival
v temném hardcore stylu.

Pracoval v Sigmě Lutín, kde byl dlouholetým členem výtvarné skupiny. Zde se také zdokonaloval ve
své tvorbě pod vedením významných olomouckých
výtvarníků. Již od svého mládí se věnuje převážně
krajinomalbě a to nejčastěji z Valašska. Tato krajina
je jeho nejzamilovanější a je k ní vázán i rodinnými
vztahy. Od roku 1997 je členem výtvarné skupiny
Olomoučtí. Rovněž se účastní společných výstav
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HANNIBAL LECTER
Kojetínská kapela vznikla v roce 2004, hraje ve
stylu nu-metal. V letošním roce vydala promoCD
a s tímto počinem se probojovala k semifinálovému
kolu a postupu do finále „Rockové 12“ na rádiu
Rock max. Kapela se výrazně zlepšila ve všech
směrech, což všichni v Kojetíně ocenili.
Sestava: Šeďa- zpěv, Pavel – bicí, Jarek – kytara,
Zdeňa – bass, Lukáš – kytara.

MEA CULPA
Thrash coreová formace Mea Culpa byla založena
v druhé polovině roku 2002 v Pelhřimově. Koncertovat začala na přelomu roku 2002/2003, první
demo bylo natočeno v únoru 2003. Nahrávka
byla ještě silně ovlivněna nu-metalem, ale kapela
se postupně stylově vyhraňuje směrem k osobité
kombinaci death/thrash metalu a hardcore.
V průběhu roku 2003 začíná Mea Culpa častěji
koncertovat a její energická pódiová show začíná
kapele budovat pevnou pozici na metalové a hardcore scéně Vysočiny.
V roce 2005 vydala kapela debutové CD. Kluci
skládají nové kousky, zvyšují rychlost, skladby jsou
techničtější a odklánějí se od klasického pojetí
metalcore. Novou desku plánují na přelom roku
2006/2007.
Odkaz: www.meaculpa.cz
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HAZYDECAY
Nu-metalový uragán se nevyhnul ani Kojetínu
a právě olomoučtí HAZYDECAY se přihnali tou
nejvyšší rychlostí. Mnoho podobných kapel sice
dokáže na živo rozproudit adrenalin u posluchačů,
ale HAZYDECAY patří mezi tu zdařilejší ukázku
toho, že když se chce, tak to jde. Vše záleží na faktu,
nakolik to skupina myslí vážně a HAZYDECAY
ke své hudbě přistupují maximálně profesionálně.
Kluci tento styl bezpochyby milují. O tom svědčí
nejen anglická lyrika v takovém tom typickém
skejťáckém žargonu, ale rovněž jejich úsměvné
pseudonymy.
Jak každý dozajista ví, v nu-metalu patří mezi hlavní
tahouny rytmika a zpěv, stejně tak čistý našlapaný
zvuk. To vše HAZYDECAY na Bethrayerfestu
splnili na jedničku a odvezli si hezké „vzpomínky“. A k určité indispozici odjeli z Kojetína bez
honoráře.
Sestava: Adam B. Sychrow - zpěv, Lee Navarro
- kytara, Minno Dragonarez, Jr. - bicí, DeeAce
– baskytara, odkaz: www.hazydecay.com

skutečný i „služební“ věk znějí Crashpoint velice
zkušeně a vyspěle, nikdy nejdou daleko pro chytlavý
refrén a šikovně umějí zdůraznit své silné stránky
(zejména propojení hravosti a niternějších poloh).
Kapela Crashpoint pochází z maloměsta Studénky
v okrese Nový Jičín. Vznikla na konci roku 2001 a
v roce 2003 natočila demosnímek „Point Of The
Crash“ který obsahuje šest písní ve kterých se mísí
nu-metal, HC, rap, funky, ragge. V únoru 2005
vychází album, jehož název zní „Acid Vitamin“. Na
pódiu v Kojetíně působili profesionálním a vyzrálým
dojmem vzhledem ke svému věku. Zpěvák ohromil
svým charismatickým feelingem.
Sestava: Hanzy - zpěv, texty, Cub@ - hlavní kytara,
Tomáš Novák - kytara, Martinéz - bicí, Zajíc – baskytara, odkaz: www.crashpoint.cz

DARK GAMBALLE
Vyškovská kapela, kterou nemusíme představovat,
si datuje vznik založení v roce 1990. Kapela během
16 let své působnosti prošla řadou změn ve složení,
stylu a image. Nejdůležitějším počinem letošního
roku bylo vydání nového CD „Bonboniera“, první
místo v hitparádě rádia Rockmax s písní „Tam dole
pod kanálem“ a účast na mega festivalu Masters of
Rock ve Vizovicích. Na Bethrayer festu předvedli
standardně fantastický výkon se svým typicky
profesionálním přístupem. Návštěvníci festu si
Darky vychutnali do posledního tónu a bohužel ke
své škodě po jejich koncertu odešli a neslyšeli tak
vynikající výkony posledních dvou kapel.
sestava: 10 – zpěv, Robotom – baskytara, klávesy,
Gothyš – bicí, Spajsi – kytary, Majkl – kytary, odkaz:
www.darkgamballe.cz

BETHRAYER
Skupina Bethrayer z Kojetína, pořadatel festu,
působí na hudební scéně již šestnáctým rokem. Od
samého počátku své existence se věnuje pravé tvrdé
muzice od trash metalu po nu-metal. Od svého vzniku prodělalo složení skupiny několikerých změn.
Poslední se udála roku 2002, kdy byl do Bethrayer
přibrán kytarista Svaťa a díku tomu mohl Olaf
odložit kytaru a věnovat se naplno zpěvu. Od té

STRAIGHT
V březnu 1999 zakládá výrostek Vráťa Pešek (kytara, zpěv) punkovou kapelu POORTHINGS. Jeho
dalšími spolupachateli byli tlustostrunec Jindřich
Janša a mlátič škopků Patrik Vala. V roce 2000
Poorthings začínají přibírat na tvrdosti. Píše se rok

CRASHPOINT
Pětice ze Studénky baví, zlobí, i hladí. Na svůj

doby se Bethrayer představuje ročně na desítkách
koncertů. Zatím poslední deskou Bethrayer je „Ray
of Hope“ vydaná na sklonku roku 2004.
V letošním roce se kapela vydává novým směrem.
Opouští do teď používaný anglický jazyk a vrhá se
na české texty. První vlaštovkou je promo singl
Šibenice v srdci nahraný v červnu ve studiu Šopa.
Ke konci roku 2006 se chystá kapela do studia
k nahrávání nové desky, na které zazní i skladby
v češtině. V mateřském jazyce se skupina našla, dokáže tak lépe vyjádřit své niterní pocity. V pátek na
domovské scéně poprvé zazněly dvě nové skladby
z připravovaného CD. Bethrayer nezklamal a doma
v Kojetíně opět patřil k hvězdám festu.
Sestava: Olaf - zpěv, Sádlo – bicí, Mara – baskytara, Svaťa – kytara, Pegar – kytara, odkaz: www.
bethrayer.cz
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Mateřská
Z
kroniky škola
MěKSKojetín
2001 a přichází hrdlořez Jirka“JUMBO\“ Janša.
Z punkových grázlů se rodí hardcoreová smečka,
z Pooorthings se stávají Straight.
V této sestavě začínají brázdit kluby hlavně
po Vysočině. Jihlavská kapela připravuje nové
skladby a těší se až bude moct vystupovat na pódiu
a koncertovat.
Bohužel pro Kojetín na kapelu připadla pozdní
ranní hodina a tím pádem kluci hráli pro hrstku
nejvytrvalejších, ale na jejich výkonu a nasazení to
nebylo vůbec znát.
Odkaz: www.straight.wz.cz

excesů. Představ si 400 lidí, kteří se celý večer baví
a přesto se najde vždy nějaké procento lidí, kteří
problém vytvoří a pošramotí tak dobrou pověst
celého podniku. V areálu Sokolovny a v přilehlém
okolí vše proběhlo v pohodě a my pořadatelé jsme
dle mého názoru vše zvládli na výbornou. Bohužel
se během noci stalo pár výtržností ve městě a to
nelze jednoznačně přisoudit návštěvníkům festivalu.
Ale to bohužel my ovlivnit nedokážeme, pořádek ve
městě přísluší jiným orgánům. Nechtěl bych, aby se
nějakým zbytečným nedopatřením narušily dobře
se rozvíjející vztahy mezi námi a Městem Kojetín.

NOHOW
Oficiální vznik punkrockové skupiny z Uherského Brodu je datován na srpen 2003. V březnu
2004 natáčí první CD „Nohow Parodie“. V březnu
2006 natáčí a v limitované edici vydávají PROMO
2006. Na soutěži Leciánova Bota získávají 2. místo
a v novinách se uvádí, že Nohow už skočili do
profesionálního světa. Tento rok je na koncerty asi
nejhojnější. Kapela Nohow zakončila tento festival
smrští povedeného punku.
Sestava: Filip Bartek, Roman Junášek, Ondra
Jurásek, Martin Janů, odkaz: www.nohow.cz
čerpáno z www jednotlivých kapel

Plánuješ Bethrayer fest vol. IV?
Samozřejmě. Jsem rád, že se akce tohoto typu
mohla uskutečnit v mém rodišti. Kojetín se tak řadí
mezi jedno z mála měst, kde mladí mají možnost
chodit na kulturu. Na kulturu, která je opravdu
zajímá a oslovuje je a tak jí dají přednost před
poflakováním v hospodách a fetování v parku.
Budeme rádi, když se podaří v příštím roce zrealizovat „čtverku“, na kterou bychom chtěli pozvat
i zahraniční kapely a pozvednout tak festival
a prestiž města ještě dál.
Tak ti budeme držet palce a už teď se
těšíme na slíbenou „čtyřku“.
Otázky: H. Svačinová
Foto: Ondřej Kramář, Duhová Víla
22. října 2006
jsme se po prázdninové odmlce opět setkali
s dětmi při víkendové pohádce. Na rozjezd pohádek
ve volné dny jsme pozvali Divadlo Genus z Brna
s pohádkovým příběhem Opice v Africe. Počasí
bylo nádherné a lákalo k procházce. Proto nás
zamrzelo, že si do Sokolovny našlo cestu jen na
padesát dětí. Ty děti, které přišly jsme za přinesený
obrázek na téma pohádky odměnili sladkostí. Snad
se při příští pohádce uvidíme i s vámi...

Rozhovor s Pegárem, hlavním
pořadatelem Bethrayer festu
v Kojetíně
Jak hodnotíš třetí fest?
Jsem velmi rád, že se tato akce posunula
na festivalovou úroveň, jak v návštěvnosti, tak
i v kvalitním obsazení zúčastněných kapel. Na festu
vystoupilo devět kapel, které jsou na rockové scéně
nepřehlédnutelné a již proslavené mezi posluchači,
což se odrazilo i na návštěvnosti páteční akce.
Je těžké zorganizovat takovou prestižní
záležitost jako je Bethrayer fest?
Příprava tohoto festivalu zabere zhruba tři měsíce
pilné práce. To obnáší nasmlouvání kapel, zajištění
reklamních spotů do médií, výlep plakátů, sehnání
sponzorů apod. Musím podotknout, že také díky
kladnému přístupu Městského kulturního střediska
a Města Kojetín se daří zrealizovat akci tohoto
ražení.
Tyto masové akce nejsou vždy bez problémů.
Byly nějaké?
Myslím si, že akce proběhla v klidu a bez větších

23. října 2006
se nám podařilo po dlouhých jednáních domluvit
pořad tvůrců Vladimíra a Ivany Pěnkavových Král
Václav IV. vás zve ke svému dvoru... (součást
projektu Faber) pro žáky II. stupně základních škol
a pro studenty gymnázia.
Cílem projektu Faber je vytváření trojrozměrného
obrazu středověké společnosti a jeho přizpůsobení
pro širokou veřejnost jak didakticky, tak divadelně.
Návštěvník projektu se musí poučit a pobavit na
kvalitní úrovni. Projekt se tvoří již 15 let a bude se
stále vytvářet do šířky i do hloubky. Protože středověk je období zahrnující 1000 let, zaměřuje se
projekt Faber na dobu lucemburských králů (Jana
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Lucemburského, Karla IV. a Václava IV) 14. –
a začátek 15. stol.
Projekt je naprosto unikátní jak v České republice, tak v Evropě. Jako jediný v tomto oboru získal
Záštitu České komise pro UNESCO v roce 1999
a 2000 a záštitu Ministra školství, tělovýchovy
a mládeže. V roce 2000 je součástí akce Praha
Evropské město kultury roku 2000.
V hodinovém didaktickodivadelním pořadu
o době Václava IV. z přelomu 14. a 15. století se
žáci a studenti dozvěděli, kdo to byl vlastně Václav
IV. (životopis, vlastnosti, záliby, příbuzní, titulatura, systém kralování, hodnostáři královské rady),
o měně, těžbě stříbra (předvádění ražení mincí),
jak léčil královský doktor Zikmund Albík z Uničova
Václava IV., jaké měl metody léčení, kdo byl a co
měl dělat herold, co měl umět rytíř, jak vypadal život
na královském hradě, jak vypadala móda…
Při zobrazování dobových reálií byla využita stará
čeština a humor. Pořad tak skvěle doplnil a rozšířil
díky své názornosti školní výuku.
-svahvíce na www.kojetin.cz/meks

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín
581 202 202, 774 001 403
e-mail: info@meks.kojetin.cz
www.kojetin.cz/meks
N A B Í Z Í :
• CD „Ty kojecky hatě“
směs písní z Hané (cena 120 Kč)
• Dřevěné pohlednice města Kojetín
No. 84 (cena 25 Kč)
• Turistická známka města Kojetín
č. 1094 (cena 25 Kč)
• Balíček osmi cyklomap
„Na kole celou Moravou a Slezskem“
(cena 89 Kč)
• Pohlednice města Kojetín (cena 3 Kč)
• Pohlednice 16 obcí Mikroregionu
Střední Haná (cena 3 Kč)
• Mapa Kojetína a Mikroregionu
Střední Haná (cena 20 Kč)
• Odznak města Kojetín (cena 20 Kč)
• Keramický hrnek (cena 100 Kč)
a zvonek města Kojetín (cena 80 Kč)
• Knihy, propagační materiály města
a okolí…
PROVOZNÍ DOBA:
po – pá 9 – 11 a 12 – 17 hodin
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Městská knihovna v Kojetíně informuje
Ohlédnutí
za akcemi
Týdne knihoven

Beseda s jednou z nejlepších současných
spisovatelek pro děti a mládež Markétou
Zinnerovou
Markéta Zinnerová – prozaička, scénáristka,
autorka literatury pro děti a mládež.
Ve většině svých děl prokazuje Markéta Zinnerová důkladnou znalost lidské psychiky, složitosti
mezilidských vztahů, zvláště jemné citové vazby
mezi dětmi a dospělými. Téma osamění a snahu
zakotvit v rodinném celku nastiňuje Zinnerová
v románu z prostředí dětského domova „Indiáni

z Větrova“ i v příběhu neúplné rodiny „Tajemství
proutěného košíku“. Svět dětí a dospělých líčí
v širší perspektivě v románu z prostředí dětské
léčebny „Kde padají hvězdy“. Moderní pohádkové
postupy uplatnila v příbězích pro nejmladší čtenáře
– „Hehe a Chichi, dva ušatí kamarádi“, „Každý
večer s kočkou Lindou“, „Kočka Linda, poklad
rodiny“. Nezapomenutelný je také televizní seriál
„My všichni školou povinní“.
/www.uapierot.cz/

Den otevřených dveří, exkurze do knihovny, besedy o knihách

Besedy se studenty gymnázia
o Petru Bezručovi
s PhDr. Zdenkou Tomáškovou

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 21. – 23. listopadu 2006
(úterý, středa, čtvrtek)
v době od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.
proběhne v prostorách Městské knihovny

VÝPRODEJ STARŠÍCH VYŘAZENÝCH KNIH
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TJ Sokol Kojetín – oddíl volejbalu
Ohlédnutí za podzimní částí
volejbalu
Koncem října skončila sezóna pro oddíl volejbalu.
Poslední zápasy byly dohrány 30. září 2006.
Ženy
Družstvo žen, které hraje krajský přebor, odehrálo podzimní část ve výborné formě. 1. zápas
hraný 9. září hostily hráčky Kojetína Šternberk
„B“, se kterým si hladce poradily 3:0 a 3:0, další
zápas se konal hned v neděli 10. září, a to ve Velké
Bystřici. 1. zápas vyhrály 3:1 a ve druhém zápase
se projevila únava hráček, povolily a Velká Bystřice
tak vyhrála 3:0. 23. září hostily hráčky družstvo
Troubek a připsaly si další výhry 3:0 a 3:0. Hned
na to v neděli 24. září se lámal chleba, když po
vypjaté koncovce porazily Olomouc, 3:2 a 3:1.
V posledním zápase s Bohuňovicemi konaným 30.
září se už jenom dohrávalo, když soupeřky nekladly
odpor, Kojetín si připsal vítězství 3:0 a 3:0.
Po podzimní části se tedy vítězem s právem
postupu do kvalifikace do II. ligy žen stalo družstvo
TJ Sokol Kojetín. Kvalifikace se koná 27. – 29.
dubna 2007.
A.J.

TJ Sokol Kojetín připravuje – zima 2007
Škola základního lyžování
Určeno: začátečníkům i pokročilým ve věku od
7 do 14 let
Počet zájezdů: 5 do Kunčic, Čenkovic nebo na
Kyčerku
Vklad na pět zájezdů: 1.150 Kč

Lyžařské víkendové zájezdy
Určeno: pokročilým lyžařům ve věku od 15 let,
mimořádně i mladším s doprovodem
Počet zájezdů: 5 do Kunčic, Čenkovic příp. Praděd. Další dle dohody a sněhových podmínek.
Vklad na pět zájezdů: 1.150 Kč.

Lyžařská školička
Určeno: dětem od 5 do 7 let. Doprovod podmínkou.
Počet zájezdů: 4 na Troják nebo na Rusavu.
Vklad: doprovod 450 Kč, dítě 600 Kč

Náš názor: Výcvik s dětmi tohoto věku zařazujeme do programu po velmi dobrých zkušenostech
z minulých dvou ročníků. Počítáme se spoluprací
s rodiči, příp. doprovodem. Rodiče nemusí být lyžaři. Výcvik vedou naši nejzkušenější instruktoři.
Přihlášky – informace
Od 13. listopadu v prodejně obuvi „ARTES“,
Masarykovo náměstí Kojetín.
Kancelář TJ Sokol pondělí a čtvrtek od 16.00 do
18.00 hod.
V mimořádných případech na tel.: 607 587 399,
581 762 483.
Předpokládaná uzávěrka přihlášek po naplnění
autobusů, jinak 9. prosince 2006.
Upozornění
Účastníkům lyžařské školy zapůjčíme lyže i boty.
Cena: jeden zájezd 80 až 120 Kč dle kvality
výzbroje.
Půjčovna je v kanceláři TJ Sokol každé pondělí
a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod.

TJ Slavoj Kojetín – kopaná
PŘEHLED VÝSLEDKŮ
– Mladší dorost Krajský přebor
1. kolo 12. 8. 2006: Šternberk – Kojetín 1:1
Gól: Bradna L.
2. kolo 20. 8. 2006: Kojetín – Opatovice 7:0
Góly: Mirga E. 4,Večerka T. 2, Čala L. 1
3.kolo 27. 8. 2006: Šumperk – Kojetín 5:2
Góly: Večerka T.2
4. kolo 3. 9. 2006: Kojetín – Velké Losiny 5:0
Góly: Mirga E. 4, Večerka T.

5. kolo 10. 9. 2006: SK. Prostějov – Kojetín 4:2
Góly: Zaoral V., Večerka T.
6. kolo 16. 9. 2006: Lipník – Kojetín 0:4
Góly: Zaoral V., Mirga E.,Sanitrník M., Mareček P.
7. kolo 24. 9. 2006: Kojetín – Černovír 2:0
Góly: Zaoral V., Sanitrník M.
8. kolo 1. 10. 2006: Troubelice – Kojetín 2:1
Gól: Zaoral V.
9. kolo 8. 10. 2006: Kojetín – Kralice 1:5
Góly: Večerka T.
10. kolo 14. 10. 2006: Konice – Kojetín 2:2
Gól: Večerka T.2
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ
- mladší přípravka
Krajská soutěž Zlínský KFS
1. kolo 28. 8. 2006: Boršice – Kojetín 2:5
2. kolo 3. 9. 2006: Kojetín – Zdounky 11:0
3. kolo 9. 9. 2006: Chropyně – Kojetín 3:5
4. kolo 17. 9. 2006: Kojetín – Kroměříž 2:7
5. kolo 25. 9. 2006: Sl. Slavia UH – Kojetín 5:1
6. kolo 30. 9. 2006: Morkovice – Kojetín 3:8

Kojetínský zpravodaj

11/2006

TJ Sokol Kojetín – kopaná
PŘEHLED VÝSLEDKŮ
– mladší žáci Krajská soutěž
3. kolo 26. 8. 2006: Troubelice – Kojetín 1:3
Góly: Šírek O., Galetka A. 2
4. kolo 2. 9. 2006: Kojetín – Šumperk „B“ 3:3
Góly: Galetka A. 2, Kotouč J.
5. kolo 10. 9. 2006: Loštice – Kojetín 3:10
Góly: Šírek O., Lasovský M., Šírek J. 4, Kotouč
J., Galetka A. 3
6. kolo 16. 9. 2006: Kojetín – Zábřeh „B“ 3:7
Góly: Galetka A. 2, Staněk
7. kolo 24. 9. 2006: Jeseník „B“ – Kojetín 3:1
Gól: Galetka A.
8. kolo 30. 9. 2006: Vikýřovice – Kojetín 2:11
Góly: Dvořák T., Šírek J. 2, Lasovský M. 2,
Galetka A. 6
9. kolo 7. 10. 2006: Kojetín – Hvozd 7:1
Góly: Galetka A. 2, Šírek J. 2, Vavřín L., Kotouč
J., Nguyen Thanh Tung
10. kolo 1. 10. 2006: Velké Losiny – Kojetín
3:1
Góly: Nguyen Thanh Tung 2, Galetka A.
PŘEHLED VÝSLEDKŮ
– muži 1.B
1. kolo 13. 8. 2006: Vrchoslavice – Kojetín 1:0
2. kolo 19. 8. 2006: Kojetín – Beňov 4:0
Góly: Vondra L., Krčmař J., Slavík L. 2
3. kolo 26. 8. 2006: Jesenec – Kojetín 3:1
Gól: Slavík L.

4. kolo 2. 9. 2006: Kojetín – Radslavice 0:2
5. kolo 10. 9. 2006: Pivín – Kojetín 3:1
Gól: Láník K.
6. kolo 17. 9. 2006: Hustopeče – Kojetín 2:3
Góly: Vondra L., Peřina J., Láník K.
7. kolo 23. 9. 2006: Kojetín – Nezamyslice 2:4
Góly: Peřina J., Vondra L.
8. kolo 1. 10. 2006: Němčice – Kojetín 3:1
Gól: Láník K.
9. kolo 7. 10. 2006: Kojetín – Tatran Všechovice
2:5
Góly: Láník K. 2.
PŘEHLED VÝSLEDKŮ
– starší dorost Krajský přebor
1. kolo 12. 8. 2006: Šternberk – Kojetín 0:2
Góly: Kantor J., Nakládal B.
2. kolo 20. 8. 2006: Kojetín – Opatovice 0:4
3. kolo 27. 8. 2006: Šumperk – Kojetín 1:3
Góly: Peřina J., Kantor J., Polách Z.
4. kolo 3. 9. 2006: Kojetín – Velké Losiny 4:0
Góly: Kantor J., Polách Z., Krčmař J. 2
5. kolo 10. 9. 2006: SK. Prostějov – Kojetín 5:2
Góly: Nakládal T., Nakládal B.
6. kolo 16. 9. 2006: Lipník – Kojetín 2:4
Góly: Večerka T., Nakládal B., Krčmař J., Mirga E.
7. kolo 24. 9. 2006: Kojetín – Černovír 4:1
Góly: Nakládal B. 2, Krčmař J., Peřina J.
8. kolo 1. 10. 2006: Troubelice – Kojetín 0:1
Gól: Večerka T.
9. kolo 8. 10. 2006: Kojetín – Kralice 3:2

Góly: Krčmař J., Nakládal T., Knop P.
10. kolo 14. 10. 2006: Konice – Kojetín 2:1
Gól: Večerka T.
PŘEHLED VÝSLEDKŮ
– starší přípravka
Krajská soutěž Zlínský KFS
1. kolo 28. 8. 2006: Boršice – Kojetín 2:11
2. kolo 3. 9. 2006: Kojetín – Zdounky 2:3
3. kolo 9. 9. 2006: Chropyně – Kojetín 6:4
4. kolo 17. 9. 2006: Kojetín – Kroměříž 5:7
5. kolo 25. 9. 2006: Sl. Slavia UH – Kojetín
12:1
6. kolo 30. 9. 2006: Morkovice – Kojetín 5:0
PŘEHLED VÝSLEDKŮ
– starší žáci Krajská soutěž
3. kolo 26. 8. 2006: Troubelice – Kojetín 8:2
Góly: Buchta J., Zezula Z.
4. kolo 2. 9. 2006: Kojetín – Šumperk „B“ 3:5
Góly: Rajz J., Zezula Z., Soukeník R.
5. kolo 10. 9. 2006: Loštice – Kojetín 2:3
Góly: Rajz J., Zezula Z. 2,
6. kolo 16. 9. 2006: Kojetín – Zábřeh „B“ 0:5
7. kolo 24. 9. 2006: Jeseník „B“ – Kojetín 11:0
Góly: Nakládal T., Nakládal B.
8. kolo 30. 9. 2006: Vikýřovice – Kojetín 13:0
9. kolo 7. 10. 2006: Kojetín – Hvozd 1:4
Gól: Tobolák P.
10. kolo 1. 10. 2006: Velké Losiny – Kojetín 3:0.
Stavinohová J.

Mateřská
TO
Kanoistika
školaKojetín
Kojetín
Úspěchy v závěru sezóny
Mistrovství ČR na dlouhých tratích a Mezinárodní
mistrovství Moravy v Ostrožské Nové Vsi bylo předposledním závodem ČP, odkud si oddíl Kanoistiky
Kojetín odvezl sedm zlatých a jednu stříbrnou medaili. Nejúspěšnější byla Kateřina Kavulová, která
získala v kategorii benjamínek celkem čtyři zlaté
medaile. Jan Škurka se v kategorii benjamínků
může pochlubit třemi zlatými a jednou stříbrnou
medailí.
Dalším závodem bylo Mistrovství ČR v maratónu
v Týně nad Vltavou, který se konal na konci září.
V sobotu si na trati 14 km na K2 dojely Petra
Šupčíková a Sabina Coufalová pro 8. místo. Na
poloviční trati v kategorii žaček dojela Petra Procházková na 17. místě a Ladislava Minaříková na
21. místě. V závodě na K2 si benjamínky Kateřina
Kavulová spolu s Kateřinou Brunovou ze Sedlčan
dojely pro zlato a Jan Škurka na K1 pro stříbrnou
medaili.
V neděli bojoval na C1 na 21 km v kategorii
juniorů Petr Opluštil a dojel na 10. místě. Dorostenky Petra Šupčíková na K1 na 14 km dojela na
10. místě a Sabina Coufalová na 11. místě. Na
trati dlouhé 7 km na K2 se žačky Petra Procházková a Ladislava Minaříková umístily na 9. místě.
Benjamínci na trati 2 km v K1 Kateřina Kavulová
a na K2 Jan Škurka s Martinem Seidlem z Modřan
vybojovali zlaté medaile.

Posledním závodem sezóny byla Velká cena
Sparty v Praze. Závodu se zúčastnilo 37 oddílů
z Čech, Moravy, Slovenska, Polska a Německa.
V Praze dosáhla největšího úspěchu Kateřina Kavulová, která získala zlaté medaile ve všech čtyřech
startech a za tento výsledek získala pohár Grand
Prix.
Výsledky závodů na 200 m:
dorostenky K1 Šupčíková Petra 6. místo,
K2 Šupčíková Petra, Coufalová Sabina 6. místo,
junioři C2 Opluštil Petr, Durďák Václav 5. místo,

benjamínci MK1 Škurka Jan 4. místo, K2 Škurka
Jan, Seidl Martin 4. místo,
benjamínky 1995 MK1 Kavulová Kateřina 1.
místo, K2 Kavulová Kateřina, Brunová Kristýna
1. místo,
benjamínky 1997 MK1 Kavulová Martina 2.
místo.
Výsledky závodů na 1 míli:
benjamínky 1995 MK1 Kavulová Kateřina 1.
místo, K2 Kavulová Kateřina, Brunová Kateřina
1. místo,

NÁBOR
Oddíl rychlostní kanoistiky si Vás a především Vaše potomky dovoluje pozvat na podzimní nábor
nových členů. Tento nábor probíhá každé pondělí, středu a pátek od 16 hod. na naší loděnici. Každý
člověk postupně stárne, a jelikož ani my nejsme výjimkou, tak také čas od času potřebujeme rozšířit
naše řady o čerstvou mladou krev. Proto jsme se rozhodli v průběhu celého podzimu vypsat nábor.
Pro nové členy bude připraven speciální program, který je postupně uvede do tréninkového cyklu.
Samozřejmě nezůstane jen u jízdy na kajaku, ale také se dostaneme k plavání v plaveckém bazénu,
běžkám (pokud bude dostatek sněhu jako loni, využijeme i krásné místní přírody), cvičení v tělocvičně
a dalším různorodým sportovním aktivitám. Nesmíme zapomenout na zimní soustředění na horách.
Požadavky
1. věk: 7–13 let
2. umět plavat
Pokud budete mít jakýkoliv zájem, stačí se zajít podívat
každé pondělí, středu a pátek v 16 hodin
na naši loděnici. Případné další informace jsme připraveni poskytnout
také emailem na adrese kanoistika.kojetin@seznam.cz
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benjamínky 1997 MK1 Kavulová Martina 1.
místo,
benjamínci MK1 Škurka Jan 3. místo, K2 Škurka
Jan, Seidl Martin 2. místo,
žačky K2 Procházková Petra, Minaříková Ladislava
9. místo,
dorostenky K1 Coufalová Sabina 10. místo,
junioři C1 Opluštil Petr 9. místo.

Křest dračí lodě „Břehule“
Po dlouhém čekání a poctivých trénincích na
pramicích se kojetínští vodáci dočkali. V neděli 15.
10. 2006 po 14.00 hod. se v loděnici Kanoistiky
Kojetín křtila nová dračí loď. Této slavnostní události předcházel dopolední trénink, kdy si mužská
posádka zajela až na „Strž“(12 km). Na odpoledne
přichystaly dračice bohaté občerstvení (mimo jiné
to byl i estetický zážitek) a samozřejmě také šampaňské na křest a přípitek.
Křest provedl pan Miroslav Kapoun st., kterému
vděčíme za nákup této lodi a tímto mu ještě jednou
děkujeme. Pokřtil ji jménem „Břehule“ a popřál
jí hodně zdaru, úspěšných startů a předsedovi
Kanoistiky Jiřímu Prokešovi, ať nemá v budoucnu
nouzi o dobré kanoisty a aby „Břehule“mohla jezdit
v plném obsazení.
Potěšila nás účast starosty města Ing. Mojmíra
Haupta. Křtu se zúčastnili také sponzoři, kteří nám
v letošním roce přispívali na činnost. Mnohý z nich
také do lodi zasedl a zkusil, jaký je to nádherný pocit
zapádlovat si v tak početné posádce.
Pro vaši informaci loď měří 12,5 m a váží 250
kg, pádluje na ní 20 závodníků, rytmus udává
bubeník a směr udržuje kormidelník.
O tom, že to „dračice“ a „dračáci“ myslí vážně,
svědčí trénink, který dosud probíhal 3x týdně na
vodě. V následujícím období už budeme jezdit jen o
víkendech, 2x týdně cvičit a posilovat v hale SOU
a 1x týdně plavat v přerovském krytém bazénu.

Dorostenky

Žačky
Lojza

Katka

Kanoistika Kojetín
Foto: Markéta Procházková
archiv
Předseda

Poděkování
Na závěr bychom ještě jednou chtěli
poděkovat všem sponzorům a příznivcům vodáckých sportů za podporu v uplynulé sezóně.
Věříme, že naše posádky je svým
přístupem k tréninku a dobrými výsledky v roce 2007 nezklamou.
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Vyhlašování

Benjamínky
vyhlašování

Benjamínci
po startu

Inzerce
PRODÁM

PRODÁM

RODINNÝ DŮM V KOJETÍNĚ
PŘES RK STING

PĚKNÝ BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ
3 + 1 V CIHLOVÉM DOMĚ V CHROPYNI

Jedná se o řadovou zástavbu
v klidné lokalitě.
Garáž s terasou, přízemí + 2 podlaží,
2krát sociální zařízení,
4 místnosti, zahrádka.
Cena k jednání 2 100 000,-.
Sleva na provizi RK možná.

v prvním patře o výměře 72 m2 s vlastním
plynovým topením (velká úspora tepla).
Byt má tři velké pokoje, balkón, kuchyni,
prostornou předsíň s okýnkem, koupelnu
s WC také s okýnkem. Do bytu je zavedena
přípojka k internetu. K bytu patří dva sklepy.
Cena 850.000,- Kč

Kontakt na mobil: 737 880 972

Kontaktní osoba pro Váš region:

ING. PETR OŠŤÁDAL
tel. 723 714 105 • fax: 582 330 122
e-mail: petr.ostadal@generali.cz

POVINNÉ RUČENÍ
– v obcích do 30 000 obyvatel bezkonkurenční ceny
– např. do 1350 cm3 cena od 2 016 Kč/rok a v ceně je
ZDARMA pojištěn i přívěsný vozík a asistenční služby
při havárii
- 19 -
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Inzerce
KVĚTINÁŘSTVÍ A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ HANAČKA

• POSKYTUJEME HOTOVOSTNÍ PŮJČKY •
• PLATBA IHNED • MĚSÍČNÍ SPLÁTKY •

Vás zve do naší dílny, kde si za asistence aranžérky vyrobíte
vlastní vánoční dekoraci
Adventní věnec, svícen, věneček, misku…..
Aby se Vám aranžérka mohla plně věnovat,
pořádáme kurz jen v malých skupinách (max. 10 lidí).
Objednat se můžete na tel. 728 440 219
nebo osobně v naší prodejně.
Zaplatíte pouze materiál, který použijete.

• MOBIL: 602 219 394 •

Kurz se koná ve dnech
22. a 23. listopadu 2006 v 17 hod.
Při větším zájmu si můžete domluvit jinou hodinu.

Mobil: 602

219 394

Masarykovo nám. 83,Kojetín
Hanacka.mysteria.cz • Email: hanacka.m@seznam.cz

RYCHLÉ PŮJČKY

zahájila provozní sezónu 1. srpna
tel.: 605 758 492, 582 386 381
www.nemcickadestilacni.wz.cz

- do 50 000 Kč
- na dobu 7, 12, 18 měsíců
- servis až do domu
- nejvýhodnější podmínky
- měsíční splátky
- do 700 000 Kč zástava nemovitosti
(max. na dobu 36 měsíců)
- na jeden měsíc navýšení 10 %
- rychlé vyřízení
- od 20 do 80 let

Nabízí:
PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY, EUROOKNA A DVEŘE
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)

Kontakt:
HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434, e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo: Sladovní 1280, 752 01 Kojetín
- 20 -
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Výročí malíře Martina Chvátala (Quadala)

V sobotu 28. října 2006 uplynulo 270
let od narození světově proslulého malíře
Martina Ferdinanda Chvátala, který byl
známý v Evropě pod jménem Quadal.
Narodil se v Měrovicích nad Hanou, pokřtěn
byl v kostele sv. Maří Magdalény v Němčicích nad
Hanou. Vzhledem k tomu, že v první polovině
18. století se nevedly matriky narozených, ale
pokřtěných, je 28. říjen datem Chvátalova křtu.
Bývalo však také zvykem, že dítě ihned po narození
bylo pokřtěno, takže 28. říjen můžeme považovat
také za den jeho narození. Otec Martina pocházel

z Měrovic, matka z Němčic. Již v roce 1749 je
uváděn mezi držiteli gruntů v Němčicích.
Ačkoliv při křtu dostal Martin Chvátal jen jedno
jméno (Martin), používal později dvě křestní jména
Martin Ferdinand a příjmení si změnil na Quadal,
které bylo cizincům jazykově dostupnější.
S výtvarným projevem se mladý Chvátal setkal
poprvé ve svém bydlišti v podobě církevního umění
(obrázky na skle, obrazy a sochy v kostele, sochy
na němčickém náměstí). Počátky vzdělání získal
v němčické farní škole. Je možné, že s uměním
světským se poprvé setkal v blízkém zámku ve
Víceměřicích.
Martin Chvátal studoval v letech 1758 – 1762 na
vídeňské akademii a potom na akademii v Paříži. Po
roce 1772 pracoval v Londýně, v Dublinu, v Římě,
ve Florencii, Neapoli. V Petrohradě byl dvorním
malířem cara Pavla I. a jeho nástupce Alexandra
I. Jeho dílo bylo v Evropě uznávané
a ceněné. Byl členem tří evropských akademií a to vídeňské (od
roku 1787), londýnské a petrohradské (od roku 1804). Jeho obrazy
jsou v galeriích a obrazárnách po
celé Evropě, nejvíce v Londýně
a Petrohradě.
Největší znalec Chvátalova díla
Florian Zapletal o něm píše:
„Maloval v duchu barokového
malířství, s klasicistními vlivy italskými: Klidně odpočívající pozadí, bez
vzruchu, s širokým pohledem do
širokých dálav, v nichž se zračí hanácký klid, ozývají se reminiscence
na rodný kraj…“(Florián Zapletal,

Světový malíř – Hanák. Listy z dějin moravského
baroku, Olomouc 1914).
Martin Chvátal maloval zvířata, krajiny, lidi.
Proslul jako portrétista, jako malíř rozměrných
kompozic dvorních slavností a vojenských přehlídek. S oblibou maloval lovecké výjevy. Byl
nejen významným malířem, ale také vynikajícím
grafikem.
Martin Ferdinand Chvátal (Quadal) žil od roku
1797 v Petrohradě s dvouletou přestávkou, kdy
byl v Londýně. V Petrohradě také dne 11. ledna
1809 náhle zemřel, ve věku 72 let.
K 270. výročí narození Martina Ferdinanda
Chvátala vydá mikroregion Střední Haná studii
Františka Navrátila s názvem Světově proslulý malíř
Martin Ferdinand Chvátal.
řez

Kalendárium – listopad 2006
✽ 1. 11. Byl vydán patent o zrušení nevolnictví.Tento právní akt znamenal převrat ve vztazích mezi vrchností a poddanými. Ti se stali osobně
svobodnými. (1781). (225 let).
✽ 3. 11. Narodil se Mikuláš Medek, český malíř, představitel velmi osobitého stylu v malbě. Žák několika slavných pedagogů, byl po roce 1948
perzekuován. K znovuobjevení jeho díla došlo teprve v posledních letech.
(1926). (80 let).
✽ 4. 11. Sovětská vojska vstoupila na území Maďarska. Skončilo tak
období reforem v této zemi, které bylo krvavě potlačeno. V bojích bylo zabito
několik tisíc lidí. (1956). (50 let).
✽ 5. 11. Zemřel Karel Hynek Mácha, český básník. Zakladatel české
moderní poezie. Jeho básnické dílo vycházelo z romantismu. Známá je jeho
báseň MÁJ, dále je autorem povídky CIKÁNI, též v duchu romantismu. (1836).
(170 let).
✽ 6. 11. Zemřel Petr Vok z Rožmberka, český šlechtic, politik a největší
bibliofil české renesance. Jeho smrtí vymřel nejvýznamnější rod českých
dějin. Po jeho smrti byla bohužel jeho knihovna částečně zničena. (1611).
(395 let).
✽ 7. 11. Vyvrcholila tzv. Suezská krize. OSN vyzvala Francii, Velkou Británii
a Izrael ke stažení vojsk z egyptského území. Tím de facto rezignovala Velká
Británie na postavení světové velmoci. (1956). (50 let).

✽ 14. 11. Narodil se Cyril Bouda, český malíř, grafik a návrhář gobelínů
a poštovních známek. Jeho tvorba vycházela z italské renesance a významné
bylo především jeho grafické dílo. (1901). (105 let).
✽ 17. 11. Zemřela Kateřina II., ruská carevna. Významná panovnice,
ovlivnila celou dějinnou epochu, zajistila Rusku velmocenské postavení a též
kulturní vyspělost. (1796). (210 let).
✽ 18. 11. Narodil se Carl Maria von Weber, německý hudební skladatel,
autor mnoha hudebních děl. Představitel romantismu v hudbě. Dílo: opery
Čarostřelec, Tři Pintové aj. (1786). (220 let).
✽ 19. 11. Narodil se Michail Lomonosov, ruský vědec a polyhistor. Zabýval
se mnoha vědními obory, patřil mezi zakladatele státní univerzity, nazvané
později jeho jménem. (1711). (295 let).
✽ 21. 11. Zemřel František Josef I., rakouský císař a český král. Vládl ze
všech panovníků té doby nejdéle – 68 let. Svojí politikou přispěl k rozpadu
monarchie, přestože si dokázala udržet mocenskou pozici. (1916). (90 let).
✽ 24. 11. Zemřel Jan Blahoslav, biskup Jednoty bratrské. Významný literát, zakladatel bratrské tiskárny v Ivančicích. Přeložil do češtiny Nový zákon.
(1571). (435 let).
✽ 25. 11. Narodil se papež Jan XXIII., významný teolog, proslul jako muž
reforem, svolal II. vatikánský koncil. Byl oblíben pro své neokázalé vystupování.
(1881). (125 let).
Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2006.
Připravil -řez-
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Vítání dětí
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V sobotu 23. září 2006 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Šimon Ševeček

Daniel Hejtmánek

Anna Šmejdovcová
foto: H. Volfová

Dne 24. listopadu 2006
se dožívá 70 let

Dne 12. listopadu 2006
oslaví své 75. narozeniny

paní

Jarmila Juřenová.

Marie Chytilová,

rozená Vodáková, z Kojetína
Hodně zdraví a radosti
ze života
přeje snacha Jaroslava

Denisa a Dominika Vrbovy

K tomuto krásnému životnímu jubileu
hodně lásky, zdraví a Božího požehnání
přeje manžel Milan, synové Milan
a Jaromír s rodinami a všichni přátelé

Blahopřejeme!
V tichosti a s láskou jsme vzpomínali,
kytičku na hrob položili.

Dne 26.října 2006
by se dožil 90 let

16. listopadu 2006
vzpomeneme nedožitých 70. narozenin

pana Rudolfa

Muchy

pan

František
Kočenda
V březnu 2006 jsme si připomněli
již 16 let ode dne, kdy nás navždy
opustil.
Manželka a syn s rodinou

S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami

7. listopadu 2006
by se dožil 70. narozenin

pan

Antonín
Kafka

S láskou stále vzpomínají
manželka Marie
a dcery Eliška a Iveta s rodinami
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