
 Poslední dny roku 2005 přinesly do Kojetína nevídanou sněhovou nadílku. 
Napadlo přes 30 cm sněhu, který díky mrazivému počasí vydržel až do těchto 
dnů. Od 22. ledna se k nám pak dostal arktický vzduch od severovýchodu, 
který přinesl rekordní mrazy, v noci až -24 °C, přes den teplota mnohdy ne-
překročila -15 °C. Poprvé došlo v Kojetíně k odvážení sněhu z centra města  
a z některých ulic. Pracovníci společnosti Technis s.r.o. tak vyvezli stovky 
nákladních aut plných sněhu mimo město. Extrémní mrazy a sněhová nadílka 
však nejsou ničím vyjímečným, podíváme-li se do zápisů v kronikách. Např. 
kronikář tehdejší chlapecké měšťanské školy (nyní ZŠ Sv. Čecha) popisuje 
krutou zimu 1928/29:

„Sněhu napadlo sice už před vánocemi, začalo mrznout, mrzlo celý leden, ale 
nejvíc rozzuřily se mrazy v únoru. Od 3. února klesla rtuť pod -20 stupňů. V Ko-
jetíně bylo 11. února -30,4 stupně. Ale venku bylo daleko hůř! Noviny hlásily 
z různých míst i přes -35 stupňů. V polích, lesích padalo ptactvo, hynulo 

houfně, padala i zvěř. Trpěl i člověk. Mnoho trpěl: zimou, nedostatkem, 
mnozí i nemocemi, zvláště chřipkou. Vlaky se zpožďovaly o celé hodiny, jen 
na Moravě přestalo jezditi přes 100 vlaků. Ve stanicích vozy na koleje přímo 
přimrzávaly a musily být parou i jinak rozhřívány, aby mohly z místa. Mrzl 
i olej v ložiskách strojů a vozů. Mnoho vlaků uvázlo na celé hodiny 
v závějích – mezi Přerovem a Hulínem, mezi Hulínem a Holešovem. Města 

ohrožená nedostatkem 
vody, ba i potravin, zno-
va a znova zasypávána 
sněhem. V době kruté 
zimy bylo vyučování 
na školách zastaveno 
od 18. února do kon-
ce února 1929. V tuto 
dobu shromažďovali se 
žáci v jedné vytopené 
učírně, zde byli učiteli 
střídajícími se v dozoru  
zaměstnáváni a taktéž 
stravováni. Vařilo se 

pro děti i ve středu a v neděli. Na stravování dětí mimo továrníka Ot. 
Redlicha přispěla obnosem 1000,- Kč Okresní záložna občansko-rolnická 
v Kojetíně.“

 Podobné kruté mrazy udeřily i v době 2. světové války. Od půli prosince 
1939 do konce února 1940 byla tak krutá zima, že její následky popsal 
kronikář obce Záříčí dokonce ještě dřív než válečné události: 
„Uprostřed ledna nastaly kruté mrazy, které se opakovaly v polovině 
února (-12 až -24 °C). Velké závěje znemožnily dopravu a přerušily školní 
vyučování po celý únor. Oziminy vymrzly na 90 %, rovněž pícniny byly 
tak zničeny, že nastala velká nesnáz s krmením dobytka. Na polích 
a v lese bylo nalezeno mnoho zmrzlé zvěře. Zahrady prořídly, neboť ovoc-
né stromy v plné životní síle byly zničeny a vykopány.  Celá stromořadí 
u silnic zmizela a nebylo možno je včas nahradit novými.“

Jiří Šírek
foto: kronika chlapecké měšťanské školy (1), autor (3) 
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín se na svém 
zasedání dne 17. ledna 2006 
zabývala mimo jiné následující 
problematikou:
– vzala na vědomí zprávu o plnění 
usnesení Rady města Kojetín ze dne 
30. 8. a 30. 11. 2005 a zprávu 
o plnění usnesení Zastupitelstva 
města Kojetín ze dne 18. 11. 2004, 
13. 9. 2005, 16. 11. 2005 a 14. 
12. 2005,
– souhlasila s rozpočtovým opatře-
ním pro rok 2005 ve výši 2.041.630 
Kč,
– schválila navýšení prostředků 
na platy na rok 2006 u organizační 
složky města – Pečovatelské služby 
města Kojetín ve výši 43 tis. Kč 
v důsledku zavedení pohotovostních 
služeb a rozšíření počtu pracovníků 
pečovatelské služby,
– souhlasila s návrhem rozpočtu 
města Kojetín na rok 2006 v celko-
vé výši 127 756 460 Kč s tvorbou 
a čerpáním Sociálního fondu na rok 
2006 a s výdaji z Ekologického fondu 
v roce 2006,
– souhlasila s přijetím investiční-
ho úvěru u ČS a.s. ve výši 35 mil. 
Kč na financování akce „Obnova 
Pivovarského hotelu Kojetín“ a se 
zajištěním úvěru dotací z programu 
SROP a budoucími rozpočtovými 
příjmy města,
– schválila předložené účetní odpi-
sové plány jednotlivých příspěvko-
vých organizací zřízených Městem 
Kojetín na rok 2006,
– souhlasila s prodejem pozemku p. 
č. 276/2, o výměře 36 m2, k.ú. Koje-
tín, pí Lence Konečné, … za cenu 50 
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitosti,
– souhlasila s prodejem celého 
areálu Školního statku Kojetín dle 
společné nabídky tří zájemců za cel-
kovou cenu 5.500.000 Kč,
– nesouhlasila s prodejem někte-
rých nemovitostí v areálu bývalého 
Školního statku v Kojetíně dalším 
zájemcům, neboť společná nabíd-
ka tří zájemců řeší převod areálu 
komplexně a je pro město Kojetín 
výhodnější,
– nesouhlasila s prodejem pozemku 
p. č. 4921/8, vodní plocha, zamok-
řená plocha, o výměře 1350 m2, k.ú. 
Kojetín, firmě EASTERN SUGAR 
ČR, a.s. ani s její směnou za část 
pozemku ve vlastnictví EASTERN 
SUGAR ČR, a.s.,
– odložila projednání zrušení věc-
ného břemene mezi Městem Kojetín 
a manžely Kyselými, vlastníky č.p. 
884, spočívající v právu služebnosti 
společného kanálu ve prospěch vlast-
níka domu č.p. 61, na pozemku p. 
č. st. 18/3, na období po provedené 
rekonstrukci Pivovarského hotelu,
– souhlasila se zrušením organizační 
složky Hospodářské správy objektu 
Polikliniky Kojetín ke dni 1.3.2006, 

– schválila změnu organizační 
struktury MěÚ Kojetín s účinností od 
1. 3. 2006 a 1. 5. 2006, dle důvo-
dové zprávy tisku R/579,
– schválila uzavření smluv o vý-
půjčce mezi Olomouckým krajem 
a Městem Kojetín na bezplatné 
užívání multimediálních počítačů pro 
Městskou knihovnu Kojetín, Místní 
knihovnu Popůvky a Kovalovice,
– vzala na vědomí předloženou 
zprávu o vyřizování stížností a petic 
za rok 2005,
– vzala na vědomí výroční zprávu 
Pečovatelské služby Města Kojetín za 
rok 2005 a uložila vedoucí Pečova-
telské služby města Kojetín, pí Ivaně 
Černé, poděkovat všem členkám 
pečovatelské služby za jejich práci 
v roce 2005,
– vzala na vědomí zprávu o činnosti 
MěKS Kojetín za rok 2005 a návrh 
plánu činnosti MěKS Kojetín na rok 
2006, uložila ředitelce MěKS Koje-
tín dopracovat plán činnosti na rok 
2006 o investiční potřeby, personální 
zajištění a vizi jednotlivých pracovišť; 
realizovat navržená doporučení dle 
protokolu č. 10/2005 a 11/2005 
o výsledku veřejnoprávní kontroly 
u příspěvkové organizace města 
– Městské kulturní středisko Kojetín 
a o přijatých opatřeních informovat 
radu města na únorovém zasedání,
– vzala na vědomí zprávu o plnění 
programu hospodářského, sociálního 
a kulturního rozvoje Města Kojetín 
v roce 2005 a plán investic Města 
Kojetín na rok 2006,
– zřídila Komisi pro poskytování 
peněžitých dotací a jmenovala členy 
této komise ve složení:
1. Bc. Milada Šigutová – předseda
2. Mgr. Ludmila Vranová – člen
3. Ing. Jiří Šírek – člen
4. p. František Krejčiřík – člen
5. p. Ladislav Polák – člen
tajemnice komise: pí. Dana Chy-
tilová,
– vzala na vědomí výroční zprávu 
o poskytování informací Městem 
Kojetín za rok 2005, dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístu-
pu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů,
– odvolala v návaznosti na změnu 
organizačního řádu MěÚ Kojetín od 
1. 1. 2006 z funkce interního audi-
tora paní Danu Chytilovou.
– souhlasila s ukončením nájmu 
obecního bytu č. 6, v ul. Jana Peštuky 
1320, Kojetín, na návrh nájemců, … 
dohodou ke dni 31. 1. 2006,
– schválila pronájem obecního bytu 
č. D3, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, 
panu Martinu Souškovi, … kauce 
50.000 Kč,
– schválila pronájem nebytových 
prostor – garáž č. 46 o výměře 18 
m2 ve dvorním traktu domu č.p. 54 
na Masarykově náměstí, Kojetín, 
manželům Holotovým, …nájemné 

700,- Kč/měsíc a – uložila odboru 
MIM předložit na únorové zasedání 
rady města návrh nové ceny nájemné-
ho garáží u domu čp. 54 Masarykovo 
nám. v Kojetíně, v návaznosti na 
uzavřené smlouvy o pronájmu,
– souhlasila s podnájmem sklepních 
prostor Vzdělávacího a informačního 
centra Kojetín p. Michalu Vavříkovi, 
… pro účely zkoušek hudební skupiny 
„Z kredence karty“, 
– vzala na vědomí dopisy psané 
panem p. Braunerem a p. Braune-
rovou ve věci platnosti jednání valné 
hromady TJ Kanoistiky Kojetín,
– doporučila ředitelce MěKS Kojetín 
stanovit 50 % výši nájemného při 
konání dětského karnevalu SRPŠ při 
ZŠ Sv. Čecha Kojetín,
– vzala na vědomí žádost JUDr. 
Marie Vodičkové, předsedkyně Fondu 
ohrožených dětí, o poskytnutí daru,
– vzala na vědomí informaci MUDr. 
Miroslava Faltýna o projektovém zá-
měru – podprojekt „Střední odborné 
učiliště v Kojetíně pro mládež ze 
sociálně slabých skupin obyvatelstva 
se zřetelem na romskou komunitu“ 
a uložila starostovi města, Ing. Mojmí-
ru Hauptovi, zaslat MUDr. Miroslavu 
Faltýnovi zásadní odmítavé stanovis-
ko rady města k jeho záměru,
–schválila prodloužení smlouvy 
o pronájmu bytu č C3 Sladovní 1309, 
Kojetín dosavadním nájemcům na 
dobu určitou – 6 měsíců – za před-
pokladu úhrady dlužného nájemného 
do 28. 2. 2006,
– schválila smlouvu o dílo mezi Měs-
tem Kojetín a firmou ELPREMONT 
elektromontáže s.r.o., ČSA 780, 783 
53 Velká Bystřice na realizaci stavby 
„ Kojetín – ul. Dvořákova – přeložky 
VN, DTS,NN“,
– schválila Komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Stavební úpravy komunikací 
v prostoru přednádraží, Nádražní uli-
ce a Kuzníkovy ulice v Kojetíně“ ve 
složení: členové: 1. Mgr. Vlastimil 
Křesálek, JUSTITIA s.r.o., 2. Ing. 
Mojmír Haupt, starosta Města Koje-
tín, 3. Bc. David Behanec, vedoucí 
odboru MIM, 4. Jiří Stav, vedoucí 
stav. úřadu Kojetín, 5. František 
Krejčiřík, člen rady města,  
náhradníci: Petra Kubajurová. JUS-
TITIA s.r.o., Ing. Jiří Šírek, místosta-
rosta Města Kojetín, Jan Vojáček, 
investiční technik, Jana Bosáková, 
referent stav. úřadu, František Řiho-
šek, člen rady města.
Komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku Obnova 
a stavební úpravy rekreačního bazénu 
Kojetín, okr. Přerov ve složení:
členové: 1. Mgr.Vlastimil Křesálek, 
JUSTITIA s.r.o., 2. Ing. Jiří Šírek, 
místostarosta Města Kojetín, 3. Jan 
Vojáček, inv. technik Města Kojetín, 
4. Jiří Stav, vedoucí stav. úřadu 
Kojetín, 5. František Řihošek, člen 
rady města, 
náhradníci: Petra Kubajurová. JUS-
TITIA s.r.o., Ing. Mojmír Haupt, 
starosta Města Kojetín, Bc. David 
Behanec, ved.odb. MIM, Jana Bosá-
ková, referent stav. úřadu, František 
Krejčiřík, člen rady města.
– vzala na vědomí průběh losování 
zájemců o veřejnou zakázku „Obnova 
a stavební úpravy rekreačního bazénu 
Kojetín, okres Přerov“,
– vzala na vědomí žádost pí Ka-
rolíny Hermanové o prodej cukrové 
vaty v areálu koupaliště v Kojetíně 
a doporučuje obrátit se na provozova-
tele spol. Technis Kojetín s.r.o. před 
zahájením sezóny 2006.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Ilustrační foto: J. Šírek
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Třetí rok tohoto volebního období 
– rok 2005 – znamenal další posun 
v rozvoji Kojetína a byl úspěšný 
především v oblasti investic a péče 
o majetek města. Členové volených 
orgánů – zastupitelstva města i rady 
města, stejně jako celý kolektiv za-
městnanců Městského úřadu Kojetín, 
znovu svou prací pro město, jeho 
místní části a všechny občany z Ko-
jetína, Kovalovic a Popůvek, potvrdili 
zájem na řádné péči o spravovaný 
majetek a zvyšování úrovně života 
spoluobčanů. 
V jednotlivých oblastech činnosti 
a života v našem městě se dařilo plnit 
úkoly následovně:

Správa města

 Oba volené orgány – zastupitel-
stvo i rada města jednaly v uplynulém 
roce následovně:
– Členové ZM se sešli k jednání v roce 
2005 6x a na svých zasedáních přijali 
79 usnesení,
– RM jednala v minulém roce 25 x 
a z jednání o jednotlivých bodech 
programu bylo navrženo a přijato 
336 usnesení.
– V průběhu roku se pravidelně schá-
zeli a jednali členové obou výborů ZM 
a komisí RM až na Komisi stavební 
a architektonickou a komisi stravo-
vací (častá absence některých členů). 
Komise byly zrušeny a problematiku 
stravovací komise převzala komise 
školství a kultury.
 
– Zaměstnanci MěÚ Kojetín, kteří 
tvoří, podle mého názoru, velmi 
spolehlivý tým, pracující na vysoké 
profesionální úrovni, si v souladu 
s platnou legislativou i nadále zvyšují 
svou odbornou zdatnost.

– Všichni vedoucí úředníci a úřed-
níci MěÚ absolvovali dle zákona 
312/2002 sb., o úřednících územně 
samosprávných celků, semináře 
v předepsaném rozsahu. Jednalo 
se především o semináře zaměřené 
k výkladu a vysvětlení nových zákonů, 
jejichž znalost a postupné zavádění 
znamenalo v mnoha případech 
opravdu velkou zátěž (především 
školský zákon, řada zákonů v sociální 
oblasti, nový správní řád atd.)

– V průběhu roku musely být přepra-
covány a aktualizovány vnitřní před-
pisy nutné pro činnost jednotlivých 
odborů a MěÚ jako celku tak, aby 
odpovídaly právě nové legislativě.

Hospodaření města 

– Zastupitelstvo města na svém prv-
ním zasedání v roce 2005 schválilo 
vyrovnaný rozpočet města na rok 
2005 ve výši 94 505 tis. Kč. V prů-
běhu roku se především v daňových 

příjmech města velmi příznivě odrazil 
ekonomický růst hospodářství celé 
ČR a díky vyšším příjmům a dotacím 
ze státního rozpočtu a dalších zdrojů 
(dotační programy Olomouckého 
kraje, strukt. fondy EU) byl rozpočet 
města navýšen celkem 41 169 tis. Kč 
rozpočtovými opatřeními na koneč-
nou výši 135 674 tis. Kč v příjmech 
i výdajích.

– Členové ZM i RM velmi pozorně 
sledovali v průběhu uplynulého roku 
vývoj hospodaření všech příspěvko-
vých organizací zřízených Městem 
Kojetín a samozřejmě i společnosti 
Technis Kojetín s r. o. 

– Úroveň vedení a správnost účet-
nictví v uvedených organizacích byla 
předmětem kontrol obou výborů ZM 
i kontrolního orgánu MěÚ Kojetín. 
Kontrolami nebyly zjištěny závažné 
problémy, drobné nedostatky byly 
ihned odstraněny.

– Velká pozornost byla jako každo-
ročně věnována inventarizaci majetku 
ve vlastnictví města. Celková hodnota 
veškerého inventarizovaného majet-
ku k 31. 12. 2005 činila 577,291 
mil. Kč.

Sociální politika

 V této oblasti je nutné zmínit se 
o dvou velmi významných skuteč-
nostech – jedné koncepční a druhé 
realizační.

– Zastupitelstvo města na svém zase-
dání 5.4.2005 projednalo a schvá-
lilo základní dokument o činnosti 
a rozvoji v sociální oblasti – Sociální 
koncepci města Kojetína na období 
2005 – 2008.

– Druhou, velmi významnou, událostí 
v sociální oblasti byla realizace projek-
tu „Modernizace materiálně technic-
kého vybavení pro rozvoj sociálních 
služeb ve městě Kojetín“. 
 
 Obyvatelé domů s pečovatelskou 
službou byli vybaveni signalizačním 
zařízením pro osobní krizové situace, 
u všech DPS bylo pro ně vybudováno 
zázemí pro odpočinek na venkovních 
prostranství a v DPS – ul. 6. května 
vznikla krizová ubytovací jednotka. 
Činnost klubu důchodců je nyní 
obohacena o internetové pracoviště 

a pečovatelská služba se konečně 
dočkala nového – moderního doprav-
ního prostředku.
 Toto technické zařízení s při-
praveným systémem vzdělávání 
pečovatelek, zavedením standardů 
sociální péče a pravidelnými pora-
dami s vedením města povede určitě 
ke zvýšení kvality poskytovaných 
služeb a tím ke spokojenosti seniorů 
z Kojetína a jeho místních částí.

Oblast zdravotnictví

– V uplynulém roce se bohužel 
nepodařilo rozšířit spektrum poskyto-
vaných lékařských služeb v Kojetíně. 
Přes řadu jednání s představiteli VZP 
v Olomouci i Přerově a s vedoucím 
odboru zdravotnictví KÚ OK nebyla 
obnovena smlouva s odborným 
lékařem ORL. MUDr. Adamicová 
ukončila svoji odbornou činnost 
a jak se ukázalo, částečný úvazek 
poskytuje VZP lékařům bez dalšího 
vlivu a potřeby pacientů „úředníky“ 
z pojišťovny prostě nezajímají.

– Podobně se nepodařilo rozšířit 
spolupráci s Nemocnicí Přerov zří-
zením některých dalších odborných 
ordinací.

Životní prostředí

– S prostředím, ve kterém žijeme, 
velmi úzce souvisí nakládání s odpa-
dy. Náklady na jejich sběr a likvidaci 
představují v Kojetíně a místních čás-
tech celkem 3 632 000 Kč. Poplatky 
od občanů, podnikatelů, podniků 
a příspěvek od firmy EKO-KOM 
představoval v roce 2005 částku 
3 106 000 Kč a to znamená, že 
město dotuje likvidaci odpadů ze 
svého rozpočtu více jak půl milionem 
korun.
 Významnou úlohu při nakládání 
s odpady má „Sběrný dvůr“, kam při-
vezli občané z Kojetína a nejbližšího 
okolí celkem 249,2 t odpadu, z toho 

20,5 t nebezpečného odpadu.
 Bohužel i přes výhodu sběrného 
dvoru a pravidelný svoz komunálního 
odpadu vzniká stále velké množství 
tzv. černých skládek na území města 
a v blízkosti komunikací u Kojetína. 
Zamezení jejich vzniku nemůže být 
záležitostí pouze Městské policie, 
musí to být zájem nás všech.

– Odbor majetku a investic města 
MěÚ Kojetín zpracoval a připravil po 
připomínkách k projednání a schvá-
lení PLÁN ODPADOVÉHO HOS-
PODÁŘSTVÍ MĚSTA KOJETÍNA. 
Zastupitelstvo města plán schválilo a 
zaslalo ho k ověření a schválení jeho 
souladu s PLÁNEM ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ OLOMOUCKÉ-
HO KRAJE NA KÚ OK.

– V průběhu roku pokračoval proces 
dalšího zpracování a schvalování 
projektu „Zlepšení kvality vod v ob-
lasti soutoku řek Bečvy a Moravy“. 
Investor, VaK Přerov a. s., dosáhl 
po celé řadě náročných jednání 
úspěchu, když v druhé polovině 
prosince schválila Evropská komise 
tento projekt spolu s dalšími 8 pro-
jekty ke spolufinancování z Fondu 
soudružnosti EU. V roce 2006 bude 
dopracována tendrová dokumentace, 
vybrán dodavatel a v letech 2007 
– 2009 bude spolu s ostatními částmi 
projektu dobudována a opravena 
kanalizace v Kojetíně. Předpoklad 
nákladů – cca 150 mil. Kč.

Bytová politika

– V roce 2005 pokračovaly opravy 
bytových domů – po domech a bytech 
v ul. Rumunské a Kuzníkové – byla 
provedena celková oprava domu 
v Jiráskově ulici. Celkové náklady 
(menší část již v roce 2004) činily více 
jako 2.000 000 Kč.

– Stejně jako v předchozích letech po-
skytlo Město Kojetín i v loňském roce 
pěti žadatelům půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení a z tzv. „Povodňového fondu“ 
v celkové výši 1.943 000 Kč.

– Rada města v průběhu roku pro-
jednala řadu návrhů bytové komise 
o přidělení bytů v bytových domech, 
které vlastní Město Kojetín, téměř ve 
všech případech byly návrhy akcepto-
vány. Mimo přidělování bytů schvá-
lila RM i několik návrhů na vyřazení 
nevhodných a zdemolovaných bytů 
z bytového fondu. Jednalo se přede-
vším o byty v ulici Padlých hrdinů a ve 
svém důsledku to znamenalo likvidaci 
dalšího bytového domu (č.p. 975).

– Zastupitelstvo města, po předchozí 
přípravě odborem majetku a investic 
města, po projednání se zájemci 
– obyvateli domu v Dudíkové ulici 

Zpráva o plnění programu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města Kojetín v roce 2005 

Z projektu modernizace DPS 
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a na základě doporučení RM, projed-
nalo a schválilo na svém zářijovém 
zasedání prodej 31 obecních bytů 
v domě č.p. 1247 v ul. Dudíkova 
v Kojetíně do vlastnictví občanů. Pro-
dej jednotlivých bytů bude realizován 
v I. polovině roku 2006.

Investiční výstavba a péče 
o majetek města 
 Stejně jako v předchozích letech 
pokračovaly opravy nemovitého 

majetku ve vlastnictví města několika 
investičními akcemi.
 
– Rekonstrukce koupaliště Kojetín (I. 
etapa) – mohla být realizována díky 
dotaci ze státního rozpočtu ve výši 15 
mil. Kč a krátkodobému investičnímu 
úvěru 4 mil. Kč. Po složité přípravě 
(změna projektantů, vysoká cena, 
posun termínů atd.) byly provedeny 
ve stanových termínech:
– oprava velkého plaveckého ba-
zénu,
– výměna technologie – úprava a roz-
vody vody, vybudování dechlorační 
nádrže apod.,
– nová elektropřípojka, 
– základy na atrakce atd.

Celkem bylo proinvestováno na této 
akci 19 881 tis. Kč.
Současně byla dopracována PD na 
dokončení oprav v roce 2006 – před-
pokládané náklady cca 17 mil Kč.
– Stavební úpravy školní jídelny 

v Hanusíkově ulici – po částečných 
opravách jídelny v předchozích letech 
(střecha, okna, fasáda) byla provedena 
rekonstrukce celé budovy – podlahy, 
elektro, odpady, sociální zázemí, výta-
hy a kompletní rekonstrukce techno-
logie v kuchyni. Z bývalé „družiny“ je 
dnes výdejna a jídelna pro menší děti 
a počátkem roku 2006 začne kuchyň 
vařit 2 hlavní jídla a strávníci budou 
mít možnost výběru. 
 Celkové náklady představovaly 

částku 10 746 tis. Kč. Z toho dotace 
10 085 tis. Kč. V roce 2006 budou 
opravy dokončeny vybudováním 
nové kanalizační přípojky, která 
nebyla součástí projektu.

– Rekonstrukce komunikace v ulici 
Husově – tato investiční akce byla 
dlouhodobě připravována – po 
opravě kanalizace v roce 2003 
(investor VaK Přerov, a. s.) – byla 
podle projektu S-Projektu Plus a. 
s. Zlín provedena celková oprava 
chodníků, vozovky a navazujících 
průchodů kolem židovské synagogy 
v hodnotě 5 488 tis. Kč. V průběhu 
realizace, na základě návrhu dodava-
telské firmy PRESBETON Olomouc 

a po projednání a schválení RM, byl 
upraven i vchod a prostranství před 
zmíněnou kulturní památkou. 
Veškeré náklady byly uhrazeny z roz-
počtu města.

– Významnou investicí pro občany 
Kojetína a okolí bylo vybudování 
nákupního střediska ALBERT fir-
mou AHOLD ČR. Na této investici 
se Město Kojetín přímo nepodílelo 
(pouze odprodalo část pozemků 
pro výstavbu). Z hlediska zkvalitnění 
služeb, vytvoření nových pracovních 
míst a konkurenčního prostředí je 
možné považovat tuto investici za 
přínos.

– Drobná investice – kanalizace na 
nám. Svobody – ve výši 1 227 tis. Kč 
výrazně přispěla ke zlepšení životního 
prostřed a k narovnání a zlepšení sou-
sedských vztahů v dané lokalitě.

– Mateřská škola, příspěvková orga-
nizace zřízená Městem Kojetín, byla 
investorem a příjemcem dotace z roz-
počtu Olomouckého kraje při odstra-
nění havarijního stavu rekonstrukcí 

a dovybavení školní zahrady v celkové 
hodnotě 1 957 tis. Kč. Město Kojetín 
podpořilo tuto investiční akci úhradou 
51% nákladů – tzn. 998 tis. Kč. 
Zpracování projektu, žádosti o dotaci 
i vlastní realizaci řídila velmi úspěšně 
ředitelka MŠ – Mgr. Krčmařová.

Vzdělání, kultura, sport

– Péče o nejmladší generaci, úroveň 
školství a celého výchovně vzděláva-
cího procesu bývá jednou z vizitek 
samosprávy v obcích. Pro volené 
orgány našeho města je tato pro-
blematika jednou z priorit a to nejen 
v oblasti investic a vytváření kvalitního 
zázemí pro školáky ve všech školách 
a školských zařízeních, ale i v ko-
munikaci s pedagogy a zaměstnanci 
příspěvkových organizací zřizovaných 
Městem Kojetín a Olomouckým kra-
jem na území Kojetína.

– Nový školský zákon uložil zřídit 
školské rady na všech základních, 
středních a vyšších odborných ško-
lách nejpozději k 1. 1. 2006. V na-
šich podmínkách proto RM na svém 
zasedání v srpnu 2005 zřídila Škol-
skou radu ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 
a Školskou radu ZŠ Kojetín, Svatoplu-
ka Čecha 586, stanovila počet členů 
školských rad – 3, schválila zřizovací 
listiny škol. rad, vydala volební řád 
pro volby členů, jmenovala vedoucí 
odboru školství, Bc. Janu Nakládalo-
vou, členkou škol. rady za zřizovatele 
a uložila ředitelům jmenovaných ZŠ 
zajistit volby členů za pedagogy 
a zástupce žáků. 
 Činnost školských rad bude určitě 
přínosem ve vzájemné informovanos-
ti, spolupráci a dalším postupném 
zvyšování úrovně školství v Kojetí-
ně.
 Neodmyslitelnou součástí života 
občanů z Kojetína a okolí je i kulturní 
a sportovní vyžití. 
– Kulturní a zájmový život v Kojetíně 
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1. Oprava a stavební úpravy 
rekreačního bazénu – Koupaliště 
Kojetín

– Ve II. etapě celkové opravy kou-
paliště v Kojetíně bude provedena 
rekonstrukce druhého – dětského 
bazénu, dokončena technologie, oba 
bazény budou vybaveny atrakcemi 
pro děti i dospělé. Budou dokončeny 
opravy budov v areálu koupaliště, 
přemístěn minigolf a vybudovány 
zpevněné plochy.
– V současné době je právoplatné 
stavební povolení, probíhá výběrové 
řízení na dodavatele a těsně před 
dokončením je prováděcí PD. Termín 

dokončení bude stanoven tak, aby 
mohlo koupaliště zahájit letní provoz. 
Ze státního rozpočtu poskytnuta 
dotace 17 mil. Kč.

2. Oprava přednádraží a přileh-
lých komunikací

– Při realizaci této investiční akce 
bude provedena úprava a opravy 
komunikací před nádražím – vzniknou 
dva nástupní ostrůvky pro autobuso-
vou dopravu a točna pro autobusy, 
které budou přijíždět a odjíždět přímo 
od nádraží ČD. Dále bude provedena 
oprava komunikací – vozovky i chod-
níků – v ulici Nádražní a Kuzníkově. 

Zpráva o plnění programu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města Kojetín v roce 2005 

z velké části organizuje pro dospělé 
především Městské kulturní středisko 
a pro děti a mládež Městský dům dětí 
a mládeže – příspěvkové organizace 
zřízené ke svému účelu Městem 
Kojetín.

– Činnost MěDDM byla, jak již tradič-
ně, na velmi vysoké úrovni. Soutěže, 
výlety, letní tábory, zájmové kroužky 
– to vše je činnost, do níž se zapojují 
stovky dětí nejen přímo v Kojetíně.

– Podobně, i když s určitými pro-
blémy, se dařilo rozvíjet kulturu 
a připravovat kulturní akce pro 
dospělé Městskému kulturnímu stře-
disku. Na vysoké úrovni byla zajištěna 
již tradiční přehlídka amatérských di-
vadelních souborů a Kojetínské hody. 
Na výbornou se daří připravovat 
a prezentovat činnost v galerii VIC 
(Okresní dům) – v průběhu minulé-
ho roku se uskutečnila řada velmi 
zajímavých výstav. Na standardně 
vysoké úrovni pracuje knihovna 
v obou odděleních a v závěru roku 
byly dovybaveny knihovny v Kojetíně, 
Popůvkách i Kovalovicích výpočetní 
technikou pro přístup na internet.

– V roce 2005 připravila redakč-
ní rada, jako každoročně, 12 čí-
sel sedmého ročníku Kojetínského 
zpravodaje. Tento zdroj informací 
o dění v Kojetíně a okolních obcích 
(pravidelné zprávy z mikoregionu) 
jsou dnes samozřejmostí pro čtená-
ře.  
 Pro Město Kojetín a jeho příspěv-
kové organizace, sportovní oddíly 
a další autory příspěvků je to možnost 
prezentovat své záměry, plánované 
akce a výsledky své činnosti.
 Přes skutečnost, že celkovou 
činnost MěKS můžeme hodnotit 
výrazně kladně, zůstává nedořešena 
řada problémů v řízení MěKS (od 1. 
9. 2005 nová ředitelka), v komu-
nikaci s příslušnými odbory MěÚ 
i vedením města. 
 Těmito problémy se budeme na 
volených orgánech města intenzivně 
zabývat s cílem uvedené nedostatky 
odstranit.

– Jako každoročně podpořilo Město 
Kojetín činnost sportovních oddílů, 
zájmových a neziskových organiza-
cí částkou 745 tis. Kč z rozpočtu 
Města.

Veřejný pořádek

   O stavu veřejného pořádku na území 
města Kojetína a jeho místních částí 
jednaly RM a ZM v průběhu uplynu-
lého roku několikrát. Zastupitelstvu 
města byly na zasedání v dubnu 2005 
předloženy hodnotící zprávy Městské 
policie a Policie ČR Kojetín o stavu 
veřejného pořádku z jejich hlediska. 
Rada města se činností především 
MP zabývala celoročně, vzhledem ke 
změnám ve vedení (od 15. 6. 2005 
nový velitel MP), v organizačním 
řádu a schématu řízení. Nový velitel 
zpracoval a předložil RM ke schválení 
nové základní dokumenty pro činnost 
MP – organizační řád a pracovní 
řád a na pravidelných schůzkách 
informuje starostu města o řešených 
problémech, výsledcích a přijatých 
opatřeních.
 Ke škodě naprosté většiny obča-
nů Kojetína ovšem nadále přetrvávají 
problémy jako vandalismus a s ním 
spojené poškozování majetku města, 
veřejné zeleně a mobiliáře města, 
znečišťování chodníků a ulic výkaly 
psů, nepořádek u kontejnerů na 
tříděný odpad a odpadkových košů 

apod. K omezení těchto nešvarů bo-
hužel nestačí pouze činnost městské 
policie, je zapotřebí zájmu, aktivity 
a součinnosti celé veřejnosti.
 Podobná situace je v oblasti tzv. 
„drobné“ nebo „pouliční“ kriminality. 
I v minulém roce se bohužel objevo-
valy drobné krádeže, tzv. polní pych, 
vykrádání automobilů apod. Je sa-
mozřejmé, že i v těchto případech 
je nutné, aby PČR svojí aktivitou 
a postupným získáváním důvěry ve-
řejnosti situaci neustále zlepšovala.
   
 Tato zpráva je předkládána 
voleným orgánům Města Kojetín 
a občanům Kojetína, Kovalovic 
a Popůvek jako otevřený dokument, 
ve kterém nemohly být uvedeny 
všechny úspěchy a prohry v činnosti 
RM, ZM, MěÚ a všech příspěvkových 
organizací. Je proto na vás na všech, 
doplnit ho vašimi názory, připomín-
kami a návrhy tak, aby co nejobjek-
tivněji popsal práci a život Kojetína a 
jeho občanů v roce 2005.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města

      
      
      Plán investičních akcí na rok 2006

Bude opraven chodník v ul. Tyršově 
od nádraží až po ulici Havlíčkovu. 
(Podle předběžné informace bude 
zahájena v letošním roce i oprava 
a úpravy nádražní budovy ČD – inves-
tor ČD – jako první část oprav celého 
kojetínského nádraží).
– V současné době probíhá výběrové 
řízení na dodavatele – uchazečům 
o zakázku bude předána prováděcí 
PD do 20. 1. 2006. Celá akce bude 
provedena v roce 2006 a město 
získalo dotaci ze státního rozpočtu 
17,5 mil. Kč.

3. Oprava budovy ZŠ Kojetín ul. 
Svat. Čecha

– Bude provedena částečná 
výměna oken, zbytek bude 
opraven, oprava fasády, 
sociálních zařízení, podlah 
ve třídách, rozvodů topení 
a radiátorů apod.

– Práce budou provedeny 
v období letních prázdnin 
a Město Kojetín získalo do-
taci ze státního rozpočtu ve 
výši 14 mil. Kč.

4. Obnova Pivovarského 
hotelu, Kojetín

– Jedná se o dlouhodobě 
plánovanou rekonstrukci 
zchátralého objektu býva-

lého hotelu Pivovar Kojetín, který 
je od r. 2001 v majetku města. Při 
celkové rekonstrukci bude vybudo-
vána ubytovací kapacita cca 50 lůžek 
ve dvou a třílůžkových pokojích se 
sociálním vybavením, vstupní hala, 
jídelna s barem, pivnice, kuchyň 
s kapacitou do 100 jídel, sociální 
zázemí pro personál a doplňkové 
vybavení pro hosty.

– Práce budou probíhat od 5/2006 
do 6/2007 s předpokládanými nákla-
dy 35 mil. Kč. Z toho činí dotace ze 
strukturálních fondů EU 21 035 tis. 
Kč, dotace z rozpočtu Olomouckého 
kraje 2 805 tis. Kč a vlastní prostřed-
ky přibližně 11 160 tis. Kč.
 V současné době je před dokon-
čením zpracování prováděcí PD a je 
vydáno stavební povolení.

5. Vybudování infrastruktury pro 
výstavbu RD v ul. Dvořákova

– Pro plánovanou výstavbu rodinných 
domků ve Dvořákové ulici zajistí Měs-
to Kojetín přeložku VN a rozvody NN 
k jednotlivým stavebním parcelám 
a kanalizační sběrač včetně přípojek. 
Obě části této investice jsou v sou-
časné době připravovány tak, aby 
se mohly realizovat v první polovině 
roku 2006 (v případě kanalizace 
i v r. 2007).

Ing. Mojmír Haupt
starosta města

foto: J. Šírek (7), I. Krčmařová (1)
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 Od prosince 2005 provádíme na našem 
rehabilitačním pracovišti techniku HOT STONES 
MASSAGE, která patří mezi jednu z nejluxusnějších 
a nejúčinnějších masáží pocházejících z Polynésie. 
Jde o prastarou metodu využívající léčivou sílu 
kamenů pomocí tepla. Teplo a speciální masážní 
techniky dokonale uvolní tělo a mysl, zbavují též 
stresu a napětí. Kameny nahřáté ve vodní lázni 

Krátká zastávka moderního vlaku v Kojetíně
 Jen asi 20 překvapených cestujících bylo 
svědky nečekaného historicky prvního „řádného“ 
zastavení moderního rychlovlaku PENDOLÍNO 
v železniční stanici Kojetín! Stalo se tak 3. ledna 
2006, kdy souprava zastavila jako vlak R-3/731 
na první koleji vpravo (u hradu) v 10.08 hodin. 

V 10.09 hodin, po prů-
jezdu jiného rychlíku, 
Pendolíno odjelo směr 
Přerov a Ostrava.
 Rychlovlak byl přes 
Nezamyslice a Kojetín 
odkloněn ze své trasy 
Praha-Olomouc-Ostra-
va z důvodu nehody, 
která se stala ve stanici 
Brodek u Přerova. Přes-
tože šlo o nečekanou 
událost, několik dobře 
informovaných spolu-
občanů čekalo připrave-
no zdokumentovat tuto 
událost se svými fotoa-
paráty. Než byl provoz 
na železničním koridoru Praha-Ostrava obnoven, 
bylo za velmi obtížných zimních podmínek přes 
Kojetín odkloněno celkem 78 rychlíků, převážně 

kategorie IC a EC. To jen potvrzuje, že naše trať 
je důležitou spojovací tratí - mezi hlavními tahy.

Z. Poupera, výpravčí žst. Kojetín

Novinka v kojetínské rehabilitaci

okolo 45 °C umístíme na klíčové 
energetické body vašeho těla. 
Tyto speciální lahvové kameny, 
které výborně akumulují teplo 
a zároveň díky tomu uvolňují 
některé aniony kovů, přispívají 
k urychlení regenerace tkání. 
Lahvové kameny mají mimořádně 
silnou energetickou vibraci. Tato 
vlastnost je využívána na odstra-
ňování blokací důležitých bodů 
na meridiánech a rozproudění 
energie v našem těle. Pro zvýšení 
efektu je používáno aromatic-
kých olejů, které umocňují pocit 
naprosté relaxace a uvolnění. 
Blahodárně působí na unavené 
svaly, klouby, záda, krční páteř, 
bolesti hlavy, revmatismus, křeče, 
nespavost a lymfatický systém. Jedná se o jednu 
z nejlepších terapií na odstranění stresu. Báječně 
si odpočinete a ještě dlouho po masáži budete cítit 
teplo oblázků.

Leona Deutschelová, rehabilitace Kojetín, 
tel: 581 76 15 52

foto: -svah-

PoděkováníPoděkování

Chtěla bych tímto poděkovat 

Charitě Kojetín, zvláště zdra-

votním sestřičkám z pečova-

telské služby paní Hnízdilové 

a Úlehlové za jejich velmi obě-

tavou každodenní péči pro mé 

nemohoucí rodiče. Přeji jim 

nejen hodně síly, ale i radosti 

v jejich nelehké práci.

Stanislava Císařová 

 Leden 2006 začal ranní teplotou –3 °C. Dopoledne dešťové přeháňky a teplota +2 °C. 2., 3., 
a 4. ledna déšť se sněhem, případně  sníh, který však byl mokrý. Teploty se držely nad nulou, ranní 
+1 st. C, odpolední +2 – +3 °C, večer opět +1 °C.
 Ve čtvrtek 5. ledna se ranní a odpolední teplota držela ještě nad bodem mrazu, večer však 
opět klesla pod nulu a páteční ráno bylo chladné s teplotou –2 °C.
 Změna počasí přišla v sobotu 7. ledna, kdy teplota ráno klesla na –3 °C, v poledne a večer na 
–2 °C. Od 8. do 16. ledna pak se držela inverze, při které teploty nevystoupily nad bod mrazu 
ani odpoledne. Sníh se držel. Ráno byla mlha, která se držela celé dopoledne a teprve v odpo-
ledních hodinách na chvíli vysvitlo slunce.
 Sněžit začalo l7. ledna večer a v noci. Sněhové přeháňky trvaly ve středu 18. a ještě ve čtvrtek 
19. ledna ráno a 20. ledna dopoledne. Teploty v tyto dny nevystoupily nad bod mrazu.
 V sobotu 21. ledna  však přecházela teplá fronta a při odpolední teplotě +4 °C sníh odtá-
val.
 V neděli 22. ledna nás zasáhla studená fronta s vpádem studeného arktického vzduchu. 
Teplota ráno klesla na –7 °C, v poledne –12 °C a večer –16 °C. Vpád arktického vzduchu trvá 
i nadále v pondělí 23. ledna ráno klesla teplota v Kojetíně na –20, místy až na –21 °C.

     -řez-

Počasí v první a druhé dekádě ledna 2006
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Jízdní řád – autobusy

Odjezdy autobusů z Kojetína, náměstí
platí od 11. 12. 2005 do 9. 12. 2006

Pro velký zájem čtenářů se redakční rada KZ rozhodla znovu zveřejnit odjezdy autobusů a vlaků z Kojetína.
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Jízdní řád – vlaky



2/2006Kojetínský zpravodaj

- 9 - 

MŠ Kojetín

Základní škola Kojetín, náměstí Míru

Leden v Mateřské škole Kojetín

 Vánoce uběhly jako voda a 2. ledna jsme se 
zase sešli ve svých třídách. Mezi sebou jsme také 
přivítali dvě nové učitelky – v oddělení „Srdíček“ 
a dále „Sluníček“, kde přibylo dětí.
 Kouzelné Vánoce doznívaly ve vyprávění zá-
žitků dětí, ale také v bohaté nadílce sněhu, který 
všechno kolem nás proměnil jako v pohádce…
 Již 10. ledna za námi přijeli herci divadla Zlatý 
klíč s pohádkou „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. 

Také náš kašpárek pokračoval ve svých pravidel-
ných návštěvách a pro děti tak učitelky připravily 
maňáskové pohádky.
 Plno sněhu lákalo děti ke stavění sněhuláků, 
koulování, jízdě na sáňkách a bobech. Povídali jsme 
si o přírodě, o životě zvířat a ptáků v zimě a o péči 
lidí o ně. Pozorovali jsme při vycházkách stopy 
zvířat, sledovali krmítka na oknech, balkonech 
i v zahrádkách. Také jsme uspořádali zimní výpravu 
ke krmelci…
 Nejstarší děti kromě cvičení v tělocvičně so-

kolovny a průběžné přípravy na zápis do základní 
školy zahájily již tradiční saunování s rehabilitačním 
cvičením v areálu polikliniky Kojetín. Tento pro-
gram je tříměsíční a potrvá až do konce března.
 Ale do jara je ještě daleko, a proto se těšíme 
na další akce v naší školičce: karneval, návštěvu 
kouzelníka a další hrané a maňáskové pohádky.

Karla Jurčíková
učitelka MŠ Kojetín

Blahopřejeme!

 V okresním kole soutěže v německém jazyce 
v kategorii žáků 6. – 7. tříd zvítězila žákyně naší 
školy Aneta Rosíková ze 6.A třídy. Děkujeme jí za 
vynikající reprezentaci školy a vyučujícím za velmi 
dobrou vizitku jejich práce. Přejeme Anetě mnoho 
úspěchů v další školní práci a hodně štěstí v nových 
soutěžích – teď ji čeká krajské kolo.

Vedení školy

Jaderná elektrárna Dukovany

 Naší tradiční akcí v rámci zeměpisných exkurzí 
je i exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech, 
kterou naši žáci II. stupně pod vedením p. uč. Haj-
dasové uskutečnili v polovině prosince minulého 
roku. Návštěva provozu moderního energetického 
zařízení je pro všechny jedinečnou šancí jak pronik-
nout alespoň v základech do tajů získávání energie. 
Celá exkurze je připravena velice kvalitně také ze 
strany pracovníků JE Dukovany a má mezi našimi 
dětmi velice příznivý ohlas. Někteří žáci dokázali 
získané informace zpracovat i ve formě referátu 
nebo prezentace ve fyzice nebo zeměpisu.
 Poděkování patří všem zúčastněným i organi-
zátorce výjezdu Mgr. Hajdasové.

Informační centrum při škole

 Na konci kalendářního roku bývá zvykem jistě 
ohlédnutí a vyhodnocení uplynulé doby. Naše infor-
mační centrum získalo statut MŠMT v dubnu 2005. 
První větší akcí byla červnová prezentace moderní 
interaktivní tabule připravené ve spolupráci s do-
davatelskou firmou. Tato ukázka odhalila široké 
spektrum možností, jak zatraktivnit výuku pro žáky 
i na základní škole. Prezentace moderních učebních 
pomůcek a návazné kurzy jejich ovládání patří mezi 
aktivity našeho centra. V říjnu se uskutečnil kurz 
ovládání dataprojektoru.
 Mezi další aktivity IC patří také spolupráce na 
vzdělávacích kurzech v rámci SIPVZ. Tady je již 

tradiční spolupráce se SOŠ a SOUTe v Přerově 
na Kouřilkově ulici. Lektorka Ing. Kajnarová, která 
působí na této škole provádí školení přímo v našich 
učebnách. Na podzim minulého roku to byly celkem 
4 kurzy pro pracovníky škol a školských zařízení 
našeho regionu. V kurzech byli zapojeni pracovníci 
všech kojetínských škol, mateřské školy i gymnázia 
a někteří frekventanti jsou i z okolních obcí (celkem 
40 účastníků). Nezbývá než poděkovat naší lektorce 
za velice dobrou přípravu i provedení jednotlivých 
kurzů a vyslovit přání, že navázaná spolupráce bude 
pokračovat i v roce příštím.
 Kondiční kurzy, kde si mohou pedagogové ob-
novit znalosti a vyřešit praktické problémy z práce 
s ICT jsou vždy jednou měsíčně.
 Díky statutu získala naše škola možnost výrazně 
doplnit moderní techniku, počítači počínaje, pre-
zentační technikou (datapojektorem, interaktivní 
tabulí, …) konče. Poděkování patří nejen zřizo-
vateli, ale také MŠMT, které tyto aktivity v rámci 
možností podporuje.
Připravujeme:
–  Kurz práce s dataprojektorem a interakt. tabulí 

– únor 2006,
–  Výměna zkušeností správců ICT regionu - únor 

2006,
–  Prezentace mobilní „interaktivní tabule“ - únor 

2006,
–  Elektronická administrativa ve škole (ekonomika, 

řízení) – březen 2006,
-  Metodika práce s výukovými programy (pro 

I. stupeň) – duben 2006,
–  Jak pracovat s VPU (metodika práce s výukový-

mi programy) – květen 2006,
–  Prezentace výukových programů – květen 

2006,
–  Práce s malou počítačovou sítí ve škole – červen 

2006,
–  Základní uživatelské kurzy pro veřejnost (MěDDM 

Kojetín) – leden 2006
 Pokud by z vaší strany byl zájem můžeme 
v naší učebně připravit i kurzy pro získáni certifikátu 
ECDL ve spolupráci se vzdělávací agenturou.

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Šípek, telefon 
581762134, e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz 

Plavání

 V prosinci naši „druháci“ a „třeťáci“ úspěšně 
zakončili plaveckou školu v Kroměříži. Uveřejňu-
jeme fotografie z poslední lekce. Přejeme všem 
účastníkům plavecké školy mnoho přeplavaných 
bazénů nebo rybníků a děkujeme plavecké škole 
v Kroměříži za vytvoření velice dobrých podmínek 
pro výuku. 

Jak to chodí na úřadu práce
 
 Žáci naší deváté třídy se vydali 9. ledna 2006 
na exkurzi přímo na Úřad práce v Přerově. Měli 
možnost si prohlédnout provoz úřadu práce 
a seznámili se také s jeho úkoly. Pracovníci úřadu 
práce poskytli také odpovědi na dotazy, které se 
týkaly pracovního uplatnění po skončení střední 
školy nebo učebního oboru. Zjistili tak řadu velice 
užitečných informací, které mohou všem být ná-
pomocny při důležitém životním kroku – výběru 
další životní cesty.

Foto: Jolana Pavlíčková

POZOR, POZOR, POZOR!
V pondělí 20. února 2006  (po jarních prázdninách) se uskuteční 3. kolo naší sběrové soutěže.

Začínáme tradičně od 7.00 do 15.00 hodin u školní garáže, kde bude přistaven kontejner.
Obracíme se tímto na všechny sběrače s žádostí o řádné svázání balíčků papíru, aby manipulace 
byla pro službu co nejjednodušší. Po druhém kole je zatím v čele pořadí tříd I. stupně třída 2.A, 

která zatím nasbírala 1638 kg starého papíru a v kategorii tříd II. stupně třída 9.A 
s 1361 kg nasbíraného starého papíru. Celkem máme nasbíráno více než 15,5 tuny papíru.

Děkujeme všem za dosavadní úsilí a těšíme se 
na souboj o hlavní cenu – zájezd do aquaparku ve Vyškově.
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ZŠ Sv. Čecha Ko je tín

Gymnázium Ko je tín KOJETíN

I tentokrát končil kouzelník

 Začínat koncem článek o Vánoční akademii 
se může zdáti být poněkud protismyslné, ale jisté 
logické jádro v tom lze nalézt. Naším pravidelným 
setkáním v Sokolovně totiž končíme kalendářní 
rok a začínáme myslet na prázdniny a vše nové, 
co čas přinese. 22. prosince 2005 jsme opět 
trochu bilancovali a hodnotili práci za předchozí 
měsíce. Odměněných bylo opravdu hodně a celý 
náš dopolední program předčil očekávání. Zapojily 
se známé tváře, ale ocenit je třeba zvláště studenty 
z prvních ročníků, kteří pozitivně ovlivnili výsledek. 
Nelze samozřejmě vyjmenovat všechny účinkující, 
a tak alespoň pár slov o tom nejzajímavějším. 
Tančilo se jako vždy. Do exotických krajin nás 
zavedly břišní tanečnice Šárka Dosedělová a Míša 
Krejčířová s hosty dokonce dvakrát. Ladnost pohy-
bu mohli diváci ocenit i v profesionálním provedení 
latinskoamerických a standardních tanců v podání 
Markéty Řezáčové a Tomáše Mikuličky opět se 
svými hosty. Tančilo se i v rytmu současném a mezi 
nejpůsobivější vystoupení patřily jistě kreace asi 
dvacetičlenné taneční skupiny New Side, která na 
závěr první části předvedla skladbu v hiphopovém 
rytmu s neuvěřitelnými vstupy brejkařů.
 Hudba tvoří samozřejmou součást programu. 
Úvodní vystoupení DKS Prima nota s tříhlasými 
úpravami písní různých dob a žánrů je již tradicí. Vi-
valdiho barokní hudba v přednesu Moniky Psotkové 
a Hanky Pavlíkové také pohladila a do současnosti 
nás hrou na violu vrátila Katka Hrouzová. Roman 
Panáček z primy zahrál působivou Večerní píseň 
na akordeon a zněly i písničky od autorů, jako je 
J. Nohavica, J. Uhlíř a Z. Svěrák.
 Prostřednictvím dění na pódiu jsme se několi-
krát přenesli do časů minulých. Nejdále to bylo při 
přesvědčivém středověkém šermířském vystoupení 
sester Svačinových a jejich hosta. Kolektiv 3. roč-
níku pak v recesním vystoupení připomněl časy 
spartakiád cvičením s míči.
 Tradiční součástí bývá i slovo mluvené a di-
vadlo. I tentokrát se podařilo připravit zajímavou 
podívanou. Martin Režný letos místo konferování 
přednášel poezii. Jako vítěz celostátního kola sou-
těže Wolkerův Prostějov samozřejmě musel dostat 
slovo. Studenti tercie nás parodickou scénkou 
V matice přenesli pomocí veršů našich klasiků zpět 
do školních lavic. Mluvíme-li o divadle, musíme 
ocenit snahu a herecké výkony studentů kvinty 
a tercie, kteří opět věnovali obrovský kus práce pří-
pravě představení podle vlastního scénáře Hanky 
Hásové a Jakuba Šírka. Zhlédli jsme kus se symbo-
lickým názvem Kladivem i srpem. Už podle titulu lze 
tušit, že je děj situován někam do sedmdesátých let 
20. století. Tato doba se stala kulisou k ději o nadča-
sových problémech souvisejících s touhou po peně-
zích a osobním prospěchu. Je jasné, že toto období 
je studentům známé jen zprostředkovaně, a proto 
asi ne vše, co se na jevišti odehrává, bylo přijato 
vrstevníky tak, jak by si autoři i herci přáli. I diváci 
dospělí nemusejí vždy vše přijímat bezvýhradně. 
Skutečnost, že kompletní dílo je od vzniku scénáře 
až po samotnou realizaci studentskou záležitostí, 
nás utvrzuje v přesvědčení, že tvořivost, aktivitu 
a zaujetí pro věc je třeba podporovat.
 Nelze při hodnocení akce nepřipomenout roli 
konferenciérek Veroniky Tesařové a Veroniky Ho-
rákové, které měly ztíženou práci kvůli problémům 
s mikrofony. Lví podíl na úspěchu nejen této akade-
mie má i Honza Hubík, který se stará o technickou 
stránku, a je třeba ocenit jeho spolehlivost.

 No a je tu onen na začátku avizovaný konec. 
I letos vše uzavíral Michal Kovářík pod uměleckým 
jménem Mistr Maverick se svými karetními kousky. 
Jmenovaný je v maturitním ročníku, a tak symbolic-
ky uzavírá i své „angažmá“ na naší škole. Možná se 
i v budoucnu objeví nějaký ten kouzelník, který 
bude patřit k vrcholným číslům nejen akademií.
 Končíme toto poohlédnutí za Vánoční akademií 
pozváním všech zájemců na začátek naší Veřejné 
akademie dne 9. března 2006 v 17.00 hodin do 
sálu Sokolovny v Kojetíně. Všichni účinkující se rádi 
pochlubí před zaplněným sálem se svými školními 
a mimoškolními aktivitami v oblasti umění.

Mgr. Miroslav Matějček

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Sv. Čecha Kojetín
si Vás dovoluje pozvat na

DĚTSKÝ KARNEVALDĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 11. března 2006 ve 14.00 hodin v sále Sokolovny Kojetín

Bohatý program, občerstvení zajištěno
K tanci hraje DJ Jiří Jirák,  vstupné maska: 15 Kč, dítě: 20 Kč, dospělí: 35 Kč
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 MěDDM Kojetín

AKCE, 
KTERÉ SE KONALY

 Sportovní X-BOJ – 20. ledna 
2006
Tradiční sportovní soutěž pro „dru-
háky“, „třeťáky“ a „čtvrťáky“. Letos 
se zúčastnily družstva ze ZŠ nám. 
Míru Kojetín, ZŠ Svat. Čecha Kojetín 
a ZŠ Měrovice. Čtvrté družstvo bylo 
vybráno z řad diváků. Ceny dětem 
předal místostarosta Jiří Šírek.
1. místo ZŠ nám. Míru, 2. místo 
ZŠ Svat. Čecha, 3. místo družstvo 
diváků, 4. místo ZŠ Měrovice.

AKCE 
NA ÚNOR 2006

2. února 2006
Tvořivý čtvrtek

PEČEME POVIDLOVÉ 
TAŠTIČKY

3. února 2006
VÝLET DO AQUA CENTRA 

ve Vyškově

9. února 2006
TURNAJ V BASKETBALU

pro starší žáky ZŠ

23. února 2006
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

pro mladší i starší žáky ZŠ

23. února 2006
Tvořivý čtvrtek

PALAČINKA SE ZMRZLINOU,
OVOCEM A ŠLEHAČKOU

Charita Kojetín, Denní stacionář svatého Josefa

Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín

Tel. 581 76 21 60, e-mail: stacionar.josef@seznam.cz

Charita Kojetín děkuje 
a informuje

 V sobotu 7. ledna 2006 v do-
poledních hodinách se v Kojetíně 
a okolních vesnicích uskutečnila 
„Tříkrálová sbírka“, jejímž organi-
zátorem je Charita Kojetín. Do ulic 
vyšlo celkem 27 skupinek koledníků, 

z toho ve městě Kojetíně 16.
Díky Vaší štědrosti bylo vybráno 
celkem 88 197 Kč.
Podle jednotlivých obcí byl výsledek 
následující: Kojetín 44 202,50 Kč, 
Křenovice 11 023 Kč, Měrovice 
nad Hanou 4 621,50 Kč, Uhřičice 
8 527 Kč, Polkovice 10 835 Kč, 
Lobodice 8 988 Kč.

Charita Kojetín 

středa 1. února 2006 v 9.00 hod.
Jan XXIII. – Papež míru 1. díl

Promítání filmu o životě a odkazu papeže Jana XXIII.

pátek 3. února 2006 v 9.00 hod.
Rehabilitační a protahovací cvičení

Cvičení je vhodné i po operacích

úterý 7. února 2006 v 9.00 hod.
„Bůh dělá veliké věci, ale jen tam, kde se věří!“
přednáší P. Jaroslav Špargl (loňský jáhen v Kojetíně)

pátek 10. února 2006 v 9.00 hod.
TRÉNINK PAMĚTI, soutěžíme v pexesu

vítěze čeká sladká odměna

úterý 14. února 2006 v 9.00 hod.
Cvičení s míči a rehabilitačními pomůckami

pátek 17. února 2006 v 9.00 hod.
RUČNÍ PRÁCE

háčkování motýlků, názorná ukázka paličkování

PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR 2006

středa 22. února 2006 v 9.00 hod.
Šarlatový a černý

II. sv. válka – promítání videa

pátek 24. února 2006 v 9.00 hod.
Turnaj ve hře Člověče, nezlob se!
pro všechny soutěžící odměna za účast

neděle 26. února 2006 v 15.00 hod.
Poutní místo sv. Antonína

Blatnice pod Sv. Antonínkem 
o místě svého působení povídá P. Zdeněk Stodůlka

pondělí 27. února 2006 v 9.00 hod.
Každé pondělí modlitba růžence, 

povídání o svatém, čtení z knihy na pokračování

úterý 28. února 2006 v 13.00 hod
NEJEN OKOLO HRADIŠŤA

K poslechu i zpěvu hraje cimbálová muzika HRADIŠŤAN
Krátké video – záznam z koncertu 

a postřehy vedoucího J. Pavlici

 Děkujeme všem, kteří otevřeli 
dveře našim koledníkům a přispěli 
jakoukoliv částkou do našich poklad-
niček. 
 Tato částka byla odeslána na 
společné celorepublikové konto této 
sbírky, kde dojde k rozdělení na hu-
manitární pomoc do zahraničí a větší 
část se pak vrátí zpět naší charitě. 

Jak s vrácenou částkou naložíme se 
dozvíte na konci roku.
 Ještě jednou také děkujeme všem 
malým koledníkům a vedoucím sku-
pinek za pomoc, bez které bychom 
se neobešli.

Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

 „Tvořivý čtvrtek – pečeme 
slané šnečky“
– 12. ledna 2006
Děti si v kuchyňce ve Ztracené ulici 
upekly slané šnečky z lineckého těsta. 
Moc se jim povedly. Vyzkoušejte to 
také: Připravíme si: linecké těsto, 
anglickou slaninu, salám, tvrdý sýr, 
kečup, hořčici, koření, sůl, pepř...
dle chuti. Linecké těsto rozválíme, 
potřeme kečupem nebo hořčicí, 
klademe salám těsně vedle sebe. Na 
salám klademe tvrdý sýr – dále dle 
fantazie a chuti. Těsto zarolujeme 
a nakrájíme na kolečka. Posypeme 
kořením a dáme péct.

Jana Bradnová, Eva Kočí
foto: Eva Kočí

JARNÍ PRÁZDNINY 2006

13. – 17. února 2006
„FERNANDO MAGALHAES“ 
– obeplutí světa
– příměstský tábor 
 pro děti od 1. tř.

12. – 17. února 2006
„PO STOPÁCH YETTIHO“
– zimní tábor pro rodiče a děti

13. – 17. února 2006
V době jarních prázdnin klubovna 
MěDDM na Masarykově nám. 52 
otevřena pro děti od 15.00 do 
18.00 hodin.
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Kalendárium – leden, únor 2006
✽ 1. 1. Aklamačně byla založena Matice česká. Tento finanční fond ve 
své době přispěl na vydávání významných literárních děl, mj. Palackého Dějin 
národu českého. (1831). (175 let).

✽ 2. 1. Tímto dnem vstoupil v platnost v českých zemích zákaz tortury 
(mučení) při výslechu. Jednalo se o nejvýznamnější reformu tereziánského 
období. (1776). (230 let).

✽ 4. 1. Svůj první koncert uspořádala Česká filharmonie. Vzniklo tak 
prestižní hudební těleso, které funguje dodnes. Prvním dirigentem se stal 
Antonín Dvořák. (1896). (110 let).

✽ 8. 1. Zemřel Paul Verlaine, francouzský literát, jeden z tzv. prokletých 
básníků. Proslul svým bohémským životem, zanechal po sobě rozsáhlé dílo, 
např. sbírky Saturnské písně, Kdysi a nedávno aj. (1896). (110 let).

✽ 12. 1. Narodil se Jack London, americký spisovatel, autor více než 
padesáti dobrodružných románů, mj. Martin Eden, Tulák po hvězdách aj. 
(1876). (130 let).

✽ 17. 1. Narodil se Benjamin Franklin, americký politik, novinář, vynález-
ce. Podílel se na vzniku nezávislosti USA. Na poli vědy se stal spoluvynálezcem 
bleskosvodu. (1706). (200 let).

✽ 21. 1. Narodil se Placido Domingo, španělský operní pěvec, tenorista. 
Jeden ze tří nejvýznamnějších tenorů současnosti. Hostuje a působí na mnoha 
světových operních scénách. (1941). (65 let).

✽ 22. 1. Zemřela Viktorie, britská královna z dynastie hannoverské. Dala 
jméno celému dlouhému období své vlády, které proslulo jako nejvýznamnější 
epocha v britských dějinách. (1901). (105 let).

✽ 27. 1. Narodil se Wolfgang Amadeus Mozart, rakouský hudební 
skladatel. Proslul jako autor vynikajících oper Figarova svatba, Únos ze serailu, 
La Clemenza di Tito. V Praze měla světovou premiéru opera Don Giovanni. 
(1756). (250 let).

✽ 28. 1. Zemřel Spytihněv II., přemyslovský kníže. Zajímavá postava 
raných dějin českého státu, žil ve stínu svého úspěšného bratra Vratislava II., 
který jako první český panovník dosáhl královského titulu. (1061). (945 let).

✽ 2. 2. V pražském Stavovském divadle se konala premiéra první české 
původní opery Dráteník. Na libreto Josefa Karla Chmelenského ji zkompo-
noval  František Škroup. (1826). (180 let).

✽ 4. 2. Zemřel Josef Mysliveček, český hudební skladatel, žijící převážně 
v Itálii. Zde byla jeho tvorba velmi oceňována. Byl přezdíván Il divino Boemo 
(božský Čech). Dodnes se zachovala díla instrumentálního charakteru. (1781). 
(225 let).

✽ 5. 2. Narodil se Bohuš Záhorský, český divadelní a filmový herec. Člen 
Osvobozeného a Národního divadla, proslul jako představitel bodrých a pocti-
vých hrdinů. Role ve filmech Svědomí, Náš dědek Josef aj. (1906). (100 let).

✽ 7. 2. Eduard, anglický následník trůnu, pozdější král Eduard II. přijal 
jako první princ v dějinách své země dodnes užívaný titul prince waleského. 
(1301). (705 let).

✽ 8. 2. Zemřel Max Dvořák, český historik umění působící ve Vídni. 
Významná osobnost českého dějezpytu umění. Jeho žákem byl např.  Hans 
Sedlmayer. Činný též v oboru památkové péče. (1921). (85 let).

✽ 13. 2. Zemřel Vratislav I., český kníže z rodu Přemyslovců. Schopný 
a energický vládce a válečník, ochránce českých zemí před vpády uherských 
vojsk, otec sv. Václava a Boleslava. (921). (1085 let).

✽ 15. 2. Narodil se Josef Hlávka, český stavitel, architekt a mecenáš. 
Zakladatel stejnojmenné nadace, dle jeho návrhů bylo postaveno několik 
významných staveb, mj. zámek v Lužanech. (1831). (175 let).

✽ 18. 2. V bitvě u Chlumce (u Ústí nad Labem) došlo k jedné z nejslav-
nějších bitev českých dějin. Vítězství zde dosáhl kníže Soběslav I. nad králem 
Lotharem  a říšskou armádou. (1126). (880 let).

✽ 20. 2. Zemřel František Kysela, český malíř a grafik. Autor významných 
děl moderního umění. Proslul zejména návrhy gobelínů a poštovních známek. 
(1941). (65 let).

✽ 21. 2. Započala jedna z nejkrvavějších bitev I. světové války, bitva u 
Verdunu. Smrt v ní našlo 250 000 mužů. Bitva skončila strategickým vítěz-
stvím Francie, ale za cenu ohromných ztrát. (1916). (90 let). 

✽ 22. 2. Zemřel Jan Rokycana, český duchovní, významná osobnost 
pozdní etapy husitské revoluce a poděbradské éry. Byl zvolen pražským arci-
biskupem, ale v této funkci nebyl nikdy papežem uznán. (1471). (535 let).

✽ 24. 2. Samuelu Coltovi byl vydán patent na jeho šestiranný revolver. 
Tato zbraň ovlivnila velkou měrou nejprve dobývání Západu v USA, a poté 
též světové dějiny. (1836). (170 let).

✽ 25. 2. Narodil se August Renoir, francouzský malíř, významná postava 
hnutí impresionistů.Přežil všechny své umělecké součastníky a umění, byť 
v jiné formě se věnoval i jeho syn Jean, filmový režisér. (1841). (165 let).

✽ 26. 2. Narodil se Václav IV., český král, syn Karla IV. a Anny Svídnické. 
Uměnímilovný a vzdělaný muž, nedokázal řešit politické problémy a dožil se 
výbuchu husitské revoluce.(1361). (645 let).

✽ 27. 2. Vypuklo tzv. Varšavské povstání, namířené proti ruské nadvlá-
dě nad Polskem. Bylo krvavě potlačeno a Varšava se stala hlavním městem 
nezávislého státu až v roce 1918 po skončení 1. světové války. (1861). (145 
let).

Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2006.
Připravil -řez-

Český svaz chovatelů ZO Kojetín zve širokou veřejnost na

TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU

DROBNÉHO ZVÍŘECTVA,

která se uskuteční v chovatelském areálu na Podvalí

ve dnech 24. – 26. února 2006.

Výstava bude otevřena v pátek 24. února od 13 do 16 hodin

v sobotu 25. února od 7 do 16 hodin a v neděli 26. února od 7 do 11 hodin.

Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.

Využijte této předjarní výstavy k doplnění nebo nákupu chovných zvířat.

Na Vaši návštěvu se těší chovatelé z Kojetína a okolí.

Valná hromada 

HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA 

MORAVA KOJETÍN 

se bude konat 

v sobotu dne 11. února 2006 

v 15 hodin na střelnici v Kojetíně.

Občerstvení zajištěno.

Zve výbor honebního společenstva.
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Kam za kulturou – leden 2006

ÚNOR 2006
(čtvrtky a pátky)

HISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY V RÁMCI DĚJEPISU
„Historie Kojetína a vývoj zbraní“
přednáší PhDr. František Řezáč
Přednášky se uskuteční přímo 

v prostorách expozice muzea na VIC Kojetín, kde jsou nainstalovány 
„ZBRANĚ Z DEPOZITÁŘE KOJETÍNSKÉHO MUZEA“.

Pro žáky ZŠ a studenty gymnázia, vstup zdarma

Úterý 7. února 2006
Pořad pro žáky 4. – 9. tříd ZŠ v rámci „Mládež a kultura“

SMÍM PROSIT?
8.15 hodin - ZŠ nám. Míru Kojetín

10.00 hodin - ZŠ Sv. Čecha Kojetín + ZŠ Sladovní
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Hraje Divadlo Andromeda Praha

V pořadu Smím prosit? se žáci humornou formou seznámí s vývojem 
tance a hudby od začátku 20. století do současnosti. 

V programu jsou použity tyto taneční a hudebně-pěvecké ukázky: 
step, G. Miller – latinsko-americká směs, Chubby Checker – Twist 

again, Bill Halley – Rock around the clock, The Beatles, E. Presley, 
Boney M, Kaoma – Lambada, Break Dance, Rap, Techno, L. 
Armstrong – Hello Dolly. Tance jsou předváděny ve stylových 

kostýmech. Tento pořad kromě poučení 
přináší žákům i vyučujícím dobrou zábavu.

Sobota 11. února 2006 – 20.00 hodin
TRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁL

v sále Sokolovny Kojetín, 
slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka:10 Kč

K tanci a poslechu hraje:
Dechová hudba Věrovanka (se vstupy popmusic)

a cimbálová muzika Dubina
Jako host vystoupí: 

Dětský hanácký soubor Sluníčko MěDDM Kojetín, 
Hanácký soubor Kosíř z Kostelce na Hané 

Předprodej vstupenek od 31. ledna 2006: VIC – Okresní dům, 
Masarykovo nám. 8, Kojetín, tel: 581 202 202, 581 76 20 46

Srdečně Vás zve Národopisný soubor Hanácká beseda 
při Městském kulturním středisku v Kojetíně

Pátek 24. února 2006 – 19.30 hodin
10. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA KOJETÍN

sál Sokolovny Kojetín
Kulturní program, tombola a občerstvení zajištěno, 

k tanci hraje KORNET
Předprodej vstupenek v knihkupectví SONG 

na Masarykově náměstí v Kojetíně 
od 2. 1. 2006, cena 150 Kč

Srdečně zve Gymnázium Kojetín

Pátek 24. února 2006 – 17.00 hodin
Slavnostní vernisáž výstavy fotografií a obrazů

SVATOPLUK SPÁČIL – JIŘÍ SPÁČIL 
– ALICE STONOVÁ-SPÁČILOVÁ

Galerie rodáků Vzdělávacího a informačního centra, 
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Otevřeno: po – pá 9.00 – 17.00 hodin

24. února – 24. března 2006
PREZENTAČNÍ VÝSTAVA 

ŘEZBÁŘSKÉ UMĚLECKÉ ŠKOLY TOVAČOV
Galerie Vzdělávacího a informačního centra, 

Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 17.00 hodin, 

vstupné: dospělí 10 Kč, děti, studenti, důchodci 3 Kč

Čtvrtek 9. března 2006 – 17.00 hodin
AKADEMIE GYMNÁZIA KOJETÍN

sál Sokolovny Kojetín

Sobota 11. března 2006 – 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
v sále Sokolovny Kojetín

Bohatý program, občerstvení zajištěno, k tanci hraje DJ Jiří Jirák
vstupné maska: 15 Kč, dítě: 20 Kč, dospělí: 35 Kč

Srdečně zve Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Sv. Čecha Kojetín

14. – 19. března 2006
14. ROČNÍK PŘEHLÍDKY 

AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ 
KOJETÍN 2006
Sokolovna Kojetín

Tradiční soutěžní přehlídka městských divadelních souborů.
Přijďte do Sokolovny v Kojetíně, 

svou účastí podpoříte divadelní soubory!
Celý program bude upřesněn po uzávěrce.

Úterý 14. března 2006 - 8.15 a 10.00 hodin 
(v rámci divadelní přehlídky) 

DON QUIJOTE DE LA ANCHA (komedie)
pro žáky 6. – 9. třídy ZŠ a studenty gymnázia

Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Jedná se o představení projektu Comenius 

v rámci podpory kultury Evropské unie
v podání divadla Klauniky Brno v režii Bolka Polívky. 

Aktéry představení nejsou pouze herci divadla, ale také žáci a učitelé.

Středa 15. března 2006 – 10.00 hodin (v rámci divadelní přehlídky)
U NÁS V NESVÁROVĚ ANEB KDO PŘEMŮŽE DRAKA

Pohádka pro děti MŠ a žáky ZŠ
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč

Hraje Malá scéna Zlín – VÍTĚZ LOŇSKÉHO ROČNÍKU PŘEHLÍDKY
Velká výpravná pohádka na motivy loutkové hry Bedřicha Svatoně.

Čtvrtek 16. března 2006 – 8.15 a 10.00 hodin 
(v rámci divadelní přehlídky)

PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA
Pohádka pro děti MŠ a žáky 1. – 3. tříd ZŠ

Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Hraje Divadlo KORÁB Brno

V pohádce hraje takřka živý kůň a opravdový Pták Ohnivák. 
Tři herci drží jeho ohnivost pevně pod kontrolou a postarají se i o to, 

že cesta ne příliš bystrého prince za Ohnivákem dobře dopadne a princ 
úspěšně překoná všechna nebezpečí, která ho na ní potkají.

Pondělí 10. dubna 2006
Výchovný koncert pro žáky ZŠ nám. Míru Kojetín

CIMBÁLOVÁ MUZIKA RÉVA 
Sokolovna Kojetín

Sobota 15. dubna 2006 – 20.00 hodin
KONCERTY KAPEL 
(pro rockové fanoušky)

BETHRAYER (Kojetín), DARK GAMBALLE (Vyškov),
PITBUL DIESEL (Brno), HAZYDECAY (Olomouc),

BAD VICTIM (Velké Meziříčí)
Sokolovna Kojetín

Středa 26. dubna 2006 – 8.15 a 10.00 hodin
HRAJEME SI S KAMARÁDY

Pořad pro děti MŠ a žáky 1. – 4. tříd ZŠ
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč

Hrají Kamarádi Brno (nám i dětem známí a oblíbení)
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 V současné době se často hovoří o nezdravém 
způsobu života většiny obyvatel naší společnosti, 
který vede k narůstání civilizačních nemocí. Jsme-
li se sebou vyrovnáni při zdravém rozumu a ve 
vyvážené, klidné náladě, energie proudí tělem 
uvolněně a bez zábran, znamená to, že jsme 
zdrávi. Jestliže však na nás nadměrné zatížení klade 
duševně i tělesně příliš velké nároky nebo jsme 
v psychické depresi, cítíme se unaveni, vyčerpáni 
a nedokážeme-li tento stav změnit, můžeme 
onemocnět. Tomu, abychom žili v harmonii brání 
často stres. Tuto skutečnost si musíme uvědomit, 
abychom poznali, jak k sobě patří vyvážený stav a 
stejnoměrné proudění energie čchi a jak je důležitá 
tato souvislost pro zdraví.
 Jóga je komplex tělesných cvičení, dýchacích 
cvičení a zdravotně hygienických zásad. Na józe 

Můžeme žít déle a zdravěji

13. ledna 2006
v pátek jsme v galerii VIC slavnostně otevřeli 
výstavu fotografií, nazvanou „Bohumír Fritsch, 
medailon sochaře“. Tato výstava byla uspořá-
dána k 300. výročí narození tohoto významného 
moravského barokního sochaře a štukatéra. 

Z kroniky MěKS Kojetín – leden 2006

Městské kulturní středisko v Kojetíně
pronajímá tyto nebytové prostory

 Sokolovna, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
 Nebytové prostory ............................ Kč/1 hod. ................................ Kč/nad 6 hodin
 Všechny prostory
 – společenská zábava ......................... 1.500 Kč ......................................... 9.000 Kč
 Vestibul ............................................... 250 Kč ......................................... 1.000 Kč
 Vestibul – prodejní akce ............................................................................. 2.000 Kč
 Sál + vestibul .................................... 1.000 Kč ......................................... 6.500 Kč
 Kavárna .............................................. 250 Kč ......................................... 1.000 Kč
 Sklep .................................................. 300 Kč ......................................... 1.500 Kč
 Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín
 Nebytové prostory ............................ Kč/1 hod. ................................ Kč/nad 6 hodin
 Sál .................................................... 400,- Kč ......................................... 2.000 Kč
 Bistro ................................................ 200,- Kč ......................................... 1.000 Kč
 Sál + bistro ........................................ 500,- Kč ......................................... 2.800 Kč
 Nádvoří ............................................. 200,- Kč ......................................... 1.000 Kč
 Kulturní dům v Kovalovicích – zámeček
 Nebytové prostory ............................ Kč/1 hod. ................................ Kč/nad 6 hodin
 Všechny prostory ................................. 150 Kč ............................................ 800 Kč
 Kulturní dům v Popůvkách
 Nebytové prostory ............................ Kč/1 hod. ................................ Kč/nad 6 hodin
 Všechny prostory ................................. 150 Kč ............................................ 800 Kč

Informace:
Městské kulturní středisko v Kojetíně, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín

tel: 581 76 20 46

Výstava bude otevřena do 3. února 2006 a koná 
se ve spolupráci s Lilou Matoušovou a Zdeňkem 
Čihánkem, autory vystavovaných fotografií a 
publikace o Bohumíru Fritschovi. Putovní výstava 
je doplněna o fotografie Dušana Tomáše (krajina, 
portrét, dokument), Miroslava Meci a Ladislavy 
Podsedíkové (zámecký park Střílky).

14. ledna 2006
byla v Kojetíně odstartována plesová sezóna 2006 
I. společenským plesem s repertoárem 
tanečního orchestru Diskant. Pořadatelem 
plesu bylo Městské kulturní středisko v Kojetíně 
a občerstvení zajišťovala firma Meduna. 
 Na pódiu se vystřídalo několik zpěváků a zpě-
vaček, kteří působili v Diskantu za jeho nejslavnější 
éry – Ivona Janečková (Bognár), Majka Scholzová 
(Stoklásková), Majka Bedřichová (Kalovská), Mirka 
Zavadilová (Netopilová), Zdenka Jurová (Sojáková), 
Stáňa Holubová (Dluhošová), Alena Drkošová (Ne-
topilová), Lenka Oulehlová, Vladimír Fiury, Hynek 

Dostál, František Nikodým, Petr Řihošek, Rudolf 
Kalovský, Miroslav Vaněk... Taneční orchestr 
Diskant oslavil v minulém roce 40. narozeniny. 
 Kdo na ples přišel, určitě neprohloupil 
a s Diskantem si příjemně zavzpomínal při taneč-
ních písničkách... (cca 120 účastníků).

autor a foto: -svah-

je, mimo jiné, nesmírně vzácné její respektování 
člověka jako jedinečné, neopakovatelné lidské 
individuality. Jóga nepoutá, ale dává svobodu. 
Proto v józe neexistují žádná pevná pravidla, 
která by určovala, kde, kdy, co a jak cvičit. Přesto 
otázky - Kde cvičit: cvičit v prostředí, kde je co 
nejméně rušivých vlivů. Kdy cvičit: to si musí 
každý vyzkoušet sám, kdy se cvičí nejlépe. Zda 
ráno, odpoledne, večer, jednorázově nebo delší 
časový úsek. Jóga je disciplína káznění sebe sama, 
doporučuje se pravidelný režim a je lépe cvičit deset 
minut denně, než dvě hodiny týdně. Co cvičit: 
protože neexistují dva lidé, kteří by měli naprosto 
stejné zdravotní potíže při shodné diagnóze, je 
nutné z tohoto zjištění vycházet při sestavování 
cvičebního programu. každý člověk musí sám na 
sobě najít svoje slabiny a postupně je odstraňovat 

vhodnými cviky, které ho přivedou k správnému 
držení těla, plnému dýchání a k relaxaci. Jak cvičit: 
cvičit vědomě řízeným kontrolovaným pohybem, 
provádět pohyby v synchronizaci s dechem, 
udržovat mysl v bdělé pozornosti k vznikajícím 
vjemům a maximálně je prožívat. Jógová cvičení 
tvoří tělo, dech a mysl. Je dobré znát teorii, člověku 
však pomáhá především praxe. Přijďte probudit 
ozdravné síly v sobě, posílit rovnováhu těla i ducha 
při nácviku prvků jógy, Do-inu, Tai-chi, relaxačních 
technik, masáží. Cvičíme každé úterý od 17 do 19 
hodin na Poliklinice v Kojetíně. Bližší informace 
získáte na Městském kulturním středisku v Kojetíně 
– telefon: 581 76 20 46.

Alena Flegelová

TJ Sokol Křenovice Vás zve na 

tradiční hanácké
ŠIBŘINKY

v pátek 24. února 2006 od 20.00 hodin 
v Kulturním domě.
Hraje skupina DETO

V neděli 26. února 2006 od 14.00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
Hraje DJ Jirák

V úterý 28. února 2006 od 16.00 hodin

masopustní průvod
VODĚNÍ MEDVĚDA

V úterý 28. února 2006 od 20.00 hodin

POCHOVÁVÁNÍ BASY
Hraje DETO

Příjemnou zábavu  
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Inzerce

naHRÁZI
music&dance club

ul. Závodí 53
752 01 Kojetín

tel.: 581 764 550

restaurace − disco − KOJETÍN

✱ DENNÍ MENU − Výběr ze tří druhů jídel s polévkou a nápojem za 50,− Kč.
K dispozici salónek s kapacitou cca 20 hostů.

✱
✱✱

Více informací a reservé na tel. 608 957 845

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL

Po celý ÚNOR STÁLE HLASUJEME do hitparády!!!

Pá DJ Litvín3. 2.

So DJ Peetboy4. 2.

Pá DJ Tobby10. 2.

So 11. 2.

Pá DJ Tobby17. 2.

So 18. 2. DJ Karásek

Pá 24. 2. DJ Karásek

So 25. 2. DJ´s Maxistt
and FLASH

V skoncujeme se a rozjedem to v jarním
Těšte se..., bude toho DOST!

BŘEZNU ZIMOU STYLU!

Dance show s DJ Litvínem
a jeho hostem. Podpoř Hitparádu Hráz svým hlasem!

O´Seex connection - “Techno”
− Maďarsko, HYDROPHONIC − Brno, LUIS, HYNX, LUXUS, MAG

Předvalentýnská noc s Becherovkou

Pozvi slečnu na panáka a máš to v kapse❤ ❤

HIP-HOP STREET LIVE

Velké KARAOKE SHOW

NIGHT DANCE MARATON
s moderátorem Rádia Haná... znáš to? Plno dárků a alkoholu

− videoprojekce, mikrofony, moderátor, velká výhra
!

Hitparáda Hráz top 20

Z Brothers MIXIN DA
(DJ MAXISTT po delší pauze OPĚT NA HRÁZI)

− Live žebříček dvaceti nej písniček na Hrázi
− Velké losování proběhne o půlnoci

!!

❤
❤

Za 2 panáky dárek.

❤
❤

Kontakt: HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434

e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo:  Sladovní 1280,

752 01 Kojetín

Nabízí:

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZA HRA DY, 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, DO PLŇ KY)
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TJ Slavoj oznamuje
Libor Bosák se vrací do TJ Slavoj 
Kojetín

 S velkou radostí oznamujeme všem fotbalovým 
příznivcům, že se nám v zimní přestávce podařilo 
uskutečnit „přestup roku“. Po složitých jednáních 
s třetiligovými Hranicemi (Libor zde byl na ročním 
hostování) a následně s panem Rudolfem Barán-
kem, sportovním ředitelem 1. FC Slovácko jsme 
dospěli k tomuto závěru: hostování v Hranicích 
bylo ukončeno a Libor přestoupil z 1. FC Slovácko 
do TJ Slavoj Kojetín.
 Přestupová částka byla na náš klub vysoká, 
ale věříme, že se nám tato investice vrátí a Libor 
zde jako hrající trenér co nejdříve zavelí k útoku na 
vysněnou 1. A třídu.
 Nyní stručně z jeho fotbalové kariéry:
Své první zápasy odehrál za Slavoj, ale již v 5. třídě 
přestoupil do „fotbalové školy“ v Přerově. Za Pře-
rov hrál jako žák žákovskou ligu a jako dorostenec 
1. ligu dorostu. Po vojně v divizních Hranicích hrál 
stabilně 2. ligu v Přerově, odkud si jej trenér Kom-
ňacký vytáhl do 1. FC Synot, se kterým následně 
postoupil do 1. ligy. V nabité konkurenci naší 

nejvyšší fotbalové soutěže se již bohužel neprosadil 
(9 startů) a jeho domovem se stala neméně kvalitní 
2. liga. Postupně zde v dresu Přerova, Synotu, 
Karviné, Pardubic, Mladé Boleslavi a Kroměříže 
nasbíral přes 200 startů a nastřílel 70 gólů.
 Mezi jeho další velké úspěchy patří gól, kterým 
vyřídil Viktorii Plzeň a postoupil v dresu Mladé 
Boleslavi do čtvrtfinále Českého poháru, dále 4 
starty v poháru UEFA za 1. FC Synot a také finále 
Českého poháru dorostu Přerov – Teplice.
 Po náročné a kvalitní zimní přípravě – 9 zápasů 
na umělé trávě v Hulíně a v Kroměříži (viz. info 
skříňka na náměstí a v Tyršově ulici) začínáme 
naostro 25. března. Přijďte se tedy podívat.

Výbor TJ Slavoj Kojetín

Ze sportu – Minigolf

Ohlédnutí za loňskou sezónou

 Konec starého a začátek nového roku svádí 
k bilancování uplynulého období. Nejinak tomu 
je i v našem Klubu golfových borců Kojetín. Za 
celou loňskou sezónu jsme se zúčastnili celkem 31 
akcí, z čehož bylo 23 oficiálních a 8 přátelských 
turnajů.
 Ze všech těchto klání také vyplynul klubový 
žebříček, v němž se jednotliví hráči poměřují 
vzájemně mezi sebou s ohledem na pohlaví a věk. 
První desítka tohoto pořadí pak vypadá takto:
Žebříček klubu za rok 2005: 1. Jana Nakládalová 
(225 bodů), 2. Ivan Roemer (158), 3. Luděk 
Nakládal (113), 4. Zdeněk Modlitba (74), 5. Jan 
Dvořák (55), 6. Romana Šustová (36), 7. Tereza 
Ligačová (27), 8. Barbora Luxová (22), 9. Alena 
Šustová (18), 10.Martin Dvořák (4).
 Dále se naši hráči poměřují absolutním číslem, 
které tvoří aritmetický průměr všech úderů a okru-
hů, odehraných za celé uplynulé období. Desítku 
nejlepších pak tvoří:

 Průměry klubu za rok 2005: 1. Ivan Roemer 
(24,80 úderů), 2. Jana Nakládalová (26,32), 3. 
Luděk Nakládal (26,42), 4. Martin Dvořák (27,00), 
5. Jan Dvořák (28,63), 6. Alena Šustová (28,68), 
7. Zdeněk Modlitba (29,89), 8. Romana Šustová 
(30,00), 9. Tereza Ligačová (35,51), 10. Barbora 
Luxová (37,71).
 V jednotlivcích pak největšího úspěchu do-
sáhla naše žákyně J. Nakládalová na ME juniorů 
v portugalském Pombalu, kde jako úplný nováček 
skončila na fantastickém 4.místě a ze soutěže 
družstev si dokonce dovezla bronz! Stejná hráčka 
jako první z Kojetína dokázala vyhrát celostátní 
turnaj v kategorii žáků na přelomu dubna a května 
na betonu v Hracholuskách u Plzně.
Z našich mistrovských soutěží si Jana (v žácích) 
a její bratr L. Nakládal (v juniorech) získali indivi-
duální bronzy na Přeboru Moravy v Jedovnicích. 
Velmi úspěšný byl i Přebor jižní Moravy v Brně, 
kde Jana získala zlato, její hrající trenér I. Roemer 
vyhrál v seniorech, stříbro si mezi žáky vybojoval 
Z. Modlitba a bronz si z juniorů odvezl Luděk. 

(Příště rozeberu nemistrovské soutěže).
 První letošní akcí byl přátelský turnaj 1. 
Hanácké Cup v eternitové hale v Přerově, který 
se uskutečnil za asistence 35 účastníků druhou 
lednovou sobotu 14. ledna 2006. Od nás přijeli 3 
hráči.
 V juniorech se naše úspěšná J. Nakládalová 
neprosadila a obsadila až 7. příčku, její kamarádka 
B. Luxová byla devátá. Lépe dopadl mezi seniory 
I. Roemer, když skončil druhý až po prohraném 
rozstřelu, když po 4 okruzích měl stejný výsledek 
jako pozdější vítěz.
Výsledky (1. HC Přerov) – eternit (hala):
junioři: 1. Jakub Fantal – Olomouc (93,prům. 
23,3), 7. Jana Nakládalová – Kojetín (106, 26,5), 
9. Barbora Luxová – Kojetín (157, 39,8)
senioři: 1. Jiří Karásek – Šternberk (97, 24,3), 2. 
Ivan Roemer – Kojetín (97, 24,3)
Nejbližší akcí je 2. Hanácké Cup v sobotu 11. 
února, opět v Přerově a znovu přátelsky.

Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Srdečně zveme na 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v neděli 12. února 2006
v 18 hodin v Restauraci „Na Hrázi“

Výbor TJ Slavoj Kojetín

Družstvo žáků vstupuje do nové sezóny v nových 
dresech

Smíšené družstvo Družstvo juniorů

Libor v dresu I. FC Synot v zápase 
se Slavií Praha (Ulich, Nečas)

Libor obchází brankáře Viktorie Plzeň a střílí gól, 
kterým I. FC Synot definitivně postoupil do I. ligy
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  Oddíl základního lyžování

Lyžování o prázdninách na Slovensku

Velká Rača – Únor 2006
Termín: Středa 15. února 2006
Cena: 700 Kč dospělí, 550 Kč děti do 12 let 
a senioři nad 60 let
Cena zahrnuje dopravu a celodenní skipas, platný 
pro celý areál.
Odjezd: v 5.30 hodin od restaurace Morava.
Příjezd do střediska Velká Rača v 9.00 hodin, 
odjezd zpět v 16.00 hodin.
Doprava mikrobusy CK Vaca Kroměříž.
Lyžujeme ve středisku Dedovka – 5 sjezdovek, 
Margusky 5 – sjezdovek, Lalíky - 3 sjezdovky
Přihlášky – informace: U vedoucích zájezdů 
ŠZL, v prodejně obuvi ARTES, ve výborovně TJ 

TO Kanoistika Kojetín
Loděnice s novým vedením

 Vážení občané Kojetína a okolí,
cítíme povinnost Vás informovat o změnách, které 
se na přelomu roku udály v Tělovýchovné orga-
nizaci Kanoistika Kojetín. Dlouho trvající vnitřní 
rozkol vyústil v konání mimořádné valné hromady 
dne 18. prosince 2005.
 Na této valné hromadě byly pojmenovány 
důvody neshod, byl odvolán výkonný výbor a zvo-
leno nové vedení organizace. Přicházíme k Vám se 

sdělením, že loděnice po letech stagnace a uzavírání 
se veřejnosti se prezentuje jako otevřený spolek 
všem věkovým kategoriím a chceme se ucházet 
zejména o příliv nejmladší vodácké generace. Pro 
odpovídající výchovu nejmladších vodáků se nám 
v krátké době podařilo zajistit dostatek kvalifiko-
vaných trenérů a usilovně pracujeme na rozšíření 
materiálové základny. Všichni zájemci o členství 
budou vítáni. Přihlášky uchazečů o členství můžete 
obdržet u všech členů výboru a revizní komise. 
Nové vedení loděnice podporuje mimo sportovní 

rozvoj i klubový a společenský život v areálu našeho 
spolku i mimo něj. V duchu tradic Kojetínských 
vodáků chceme opět pořádat i kulturní akce, a to 
nejen při příležitosti Kojetínských hodů. V letoš-
ním roce se dočkáme jubilea 55 roků kanoistiky 
v Kojetíně, které chceme důstojně oslavit se všemi 
spoluobčany města.

Veškeré informace získáte 
na telefonním čísle. 608 776 565.

Jiří Prokeš, předseda

TJ Sokol Kojetín

Volejbalistky rozehrály 
Krajský pohár

Krajský pohár je doplň-
ková zimní soutěž, kte-

rou hrají tato družstva 
žen SK Velká Bystřice 
„A“, TJ Sokol Ko-
jetín „A“, TJ Sokol 

Olomouc-Nové Sady, 
SK Velká Bystřice „B“, 

TJ Sokol  Bohuňovice 
a hraje se turnajovým způ-
sobem. První turnaj pořádala 
Velká Bystřice,,A“ 14. ledna 
2006. Utkání skončila těmito 

výsledky:
V. Bystřice „A“ – Bohuňovice 

2:0, Kojetín,,A“ – V. Bystřice „B“ 
2:0, V. Bystřice „B“ – Bohuňovice 

0:2, V. Bystřice „A“ – Kojetín „A“ 2:1, Kojetín „A“ 
– Bohuňovice 2:0, V. Bystřice „A“ – V. Bystřice 
„B“ 2:0.
2. turnaj se hraje v Kojetíně 28. ledna 2006 
v 9 hodin na hale SOU stavební.
3. turnaj se hraje v Olomouci 12. února 2006 
v 9 hodin na SOU Rooseveltova ul.

Zdeněk Novák

Vážené dámy POZOR!

 Hitem letošního roku ve cvičení se stává 
pomalu, ale jistě cvičení s pružnými tyčemi FLEXI 
– BAR
 Tato „Kouzelná hůlka“ je bezkonkurenčním 
a snadným doplňkem ke zlepšení držení těla a ke 

zdokonalení kondice. A pokud chcete prostě rychle 
shodit nějaké to kilo ve FLEXI – BARU naleznete 
účinné náčiní, které je navíc zábavné.
 Cvičení s FLEXI-BARem při kmitání přechází 
vibrace do celého těla.
 Proto neváhejte a přijďte se seznámit s tímto 

novým náčiním. Za jednu cvičební hodinu zaplatíte 
pouhých 30 Kč.
 Každý pátek od 6. ledna 2006 od 18.00 
zahajujeme cvičení s touto „Kouzelnou hůlkou“.
Cvičení vede Petra Hedvičková, absolventka work-
shopu FLEXI-BAR BASIC.

Sokol po. – čt. od 16.00 do 18.00 hodin, mimo-
řádně na tel.: 607 587 399, 581 76 24 83.
Uzávěrka přihlášek: 
Po naplnění kapacity dopravních prostředků.

Náš názor: 
Zajímavá cena, prima lyžovačka, nová 6-sedačka 
s kabinkou ve středisku Lalíky.

 Kam o prázdninách?

 Pokud již nyní plánujete jak naložit s volným časem v období prázdnin, nebo jak vhodně 
využít dovolené, nabízíme Vám účast na tradiční akci, kterou pořádáme již od roku 1977 jak pro 
děti tak i pro dospělé,

„PRÁZDNINY POD STANEM“

Pořadatel: TJ Sokol Kojetín – odbor Sport pro všechny
Místo: Vrážné u Chornice, stanová základna TJ
Termíny jednotlivých turnusů:
  1. – 9. července 2006 – Tábornická škola dorostu (věk 15 – 18 let)
  9. – 22. července 2006 – Tábor žactva (věk 10 – 14 let)
  22. – 29. července 2006 – Tábor rodičů a dětí (od 2 do 7 let)
  29. – 5. srpna 2006 – Tábor rodičů a dětí (od 2 do 7 let)
  5. – 12. srpna 2006 – Tábor rodičů a dětí (od 2 do 7 let)
  12. – 19. srpna 2006 – Tábor rodičů a dětí (od 6 do 9 let)
Vklad:  děti do 6 let 950 Kč, 
  děti od 7 do 9 let 1.100 Kč, 
  žactvo od 10 do 14 let 2.100 Kč, 
  dospělí 1.350 Kč

Informace:

Ve cvičebních hodinách odboru SPV, ve výborovně TJ každé pondělí a čtvrtek od 16.00 do 
18.00 hodin. Tel.: 607 587 399, 581 76 24 83
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Historické fotografie Kojetína

1. Spartakiáda na hřišti sokolovny v roce 1955

Ze soukromé sbírky Jiřího Šírka

2. československá spartakiáda 1960 na fotbalovém stadionu – cvičení 
mladších žáků

2. československá spartakiáda 1960 na fotbalovém stadionu – na bráně 
borců heslo „Za veliký úspěch II. ČS 1960

Akademie v sále sokolovny, cvičení žákyň (1955)

Dobová pozvánka na 5. ples tehdejší jedenáctileté střední školy 
(20. 2. 1960) 

Ochotničtí divadelníci účinkující v představení „Stázi, tobě něco schází...“ 
v sále pivovaru (30. 3. 1935)

Zaměstnanci bývalého Lidového soudu v Kojetíně při rušení této instituce 
– odstranění tabule z budovy dnešního MěÚ v roce 1960 
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Pověsti z našeho kraje
Vzpomínky z Bezměrova na válku v roce 1866

I.
Krátce před válkou pruskou v roce 1866 byli vyděšeni obyvatelé hanácké 
obce Klenovic a celého okolí zvláštním úkazem. – Bylo to večer. Lidé seděli 
sklíčeni, že se blížilo pruské vojsko. Se strachem očekávali, co se bude díti. 
Najednou rozsvětlilo se ve vesnici. Všichni vyběhli ven, celí vyděšení, co se 
děje. Na temné noční obloze spatřili směrem od severu tři ohnivé sloupy. 
Nevěděli, že to byl asi odraz severní záře. Hned soudili, že je to nějaké 
znamení, a protože celý kraj věděl o blížící se vojně, předpověděli, že vojna 
špatně skončí. To ovšem předpověděli správně. V bitvě u Tovačova, zvláště 
však u Hradce Králové, poražena naše vojska, která musila jako ve světové 
válce bojovati pro zájmy Rakouska.

Věra Vypletalová
II.

Má babička vypravovala:
Když mi bylo šestnáct let, pracovala jsem s rodiči na poli. Najednou přiklusali 
dva jezdci na koních. Ulekli jsme se velice, poněvadž jsme už slyšeli, že jsou 
na blízku „Prajzi“. Když viděli, jaký máme strach, pravili lámavou češtinou: 
„Nebojte se, jedeme vám oznámiti příchod našeho vojska.“ A vskutku večer 
přitáhlo vojáků jako mravenců. Lidé pouštěli dobytek do polí. Hrůza zavládla 
po celém Bezměrově. „Prajzi“ brali, co mohli. Čtyři domy za jednu noc 
shořely. Bylo to znamením, že ve vesnici nejsou Rakušané. V naší krajině 
mělo dojíti k boji. Proto nám nařídili, abychom se vystěhovali. Avšak nedošlo 
k tomu, neboť bitva byla svedena u Tovačova. „Prajzi“ za nějaký čas odtáhli, 
ani jsme nevěděli kam.

František Kytlica st.
III.

Roku 1866 vtrhli do českých zemí Prajzi. Ubohý lid bál se Prajzů. Naší ma-
minky stařenka šla v neděli ráno do Kroměříže do kostela. Prajzi ji na náměstí 
zavolali a dali jí krávy, aby ji podojila. Příbuzní stařenčini se báli, že ji Prajzi 
nepustí. Stařenka podojila Prajzům čtyři krávy. Ti nalévali mléko do látek a 
pili je jako vodu. Když krávy podojila, Prajzi jí dali masa a pravili: „Matko, 
kouříš? Chceš tabáku?“ „Nekouřím, ale chcu!“ Prajzi jí dali tabáku, stařenka 
poděkovala a šla. Když přišla domů, všichni jí vítali s radostí.

Marie Dřímalová
IV.

Když se lidé dozvěděli, že Prajzi vtrhnou na Moravu, zazdívali okna, aby se 
v domě nemohli usadit. Právě byla neděle. Lidé byli na velké mši, když roznesla 
se zvěst, že Prajzi jsou již v Postoupkách a v okolních vesnicích. Lidé nečekali, 
až bude po službách božích, ale hned vybíhali z kostela. Vše, co lidé měli, 
Prajzi brali, jedli a také pálili. Lidé se Prajzů báli a schovávali se do dutých 
stromů, do hor a kam mohli. Obilí bylo všechno pošlapáno a domy popáleny. 
Lidé, nejen že trpěli nouzí, ale přišel i mor a velká nemoc, cholera. Proto také 
v některém domě všichni zemřeli. V Postoupkách byla sýpka, tam si Prajzi 
vařili z toho, co lidem sebrali. Mnozí lidé si k nim chodili vyprosit trochu jídla. 
Prajzi jim dali. Potom odjeli a zanedlouho bylo u nás zase dobře.

Bernardina Motalová
V.

Když lidé uslyšeli, že Prajzi přijíždějí do Bezměrova, byli zděšeni a utíkali, kam 
kdo mohl. Starosta obce byl schován v kanále za Bezměrovem. Tajně za ním 
chodili, aby se to neprozradilo. – Bylo řečeno, že budou sbírati osmnáctileté 
hochy. Můj strýček měl právě 18 roků. Byl ševcem, a aby ho nechytili, utekl 
ještě s jedním kamarádem do lesa, aniž co babičce řekl. Byla neděle. lidé 
byli v kostele, a při kázání bylo takové burácení z děl, až se kostel otřásal. 
Velebný pán šel k Oltáři, ale všichni lidé z kostela utíkali domů. V noci na 
pondělí objevili se první Prajzi v okolí. V Bezměrově té noci dvakrát hořelo. 
Prajzi přihrnuli se do vesnice a brali, co mohli. Seno z půdy, krávy ze stáda, 
obilí, mouku. Chudobným lidem, kteří neměli, co jísti, Prajzi donášeli prý jídlo. 
Zůstali tady tři dny a táhli dále. Již týden po odjezdě šla babička žít žito na 
„Záseklí“. Cestou vzpomínala na syna. Když začala žít žito, přiletěl skřivánek, 
nad ní se vznášel a vesele zpíval. Babička si oddechla a pravila: „Bože, Bože, 
skřivánku, kdybys mi pověděl, kde můj Frantík je.“ Když přišla domů, strýček 
Frantík byl doma a donesl plné kapsy struků hrachových, kterými byl celý 
ten čas živ i s kamarádem. Babička říkávala, že skřivánek jí přišel povědět, 
že strýček je živ a zdráv.

Františka Němečková

Vybráno z Pověstí našeho kraje, soubor příloh „Vlastivědného sborníku 
střední a severní Moravy“ z roku 1929

O „Patkovi kováři“ a hastrmanovi

 Jedeme-li polní cestou na západ od Kojetína, přijedeme do malé vesničky 
Tvorovic. Jedeme-li ještě dále silnicí ke Klenovicím, jest nalevo malý hájek 
listnatých stromů, nazývaný „Konáruvky“. Tam za letních nedělí chodí mnoho 
mládeže. V tomto hájku jest prý „Patka kovář“, muž nevelké postavy, ale 
ramenatý, před sebou má zelenou zástěru a v pravé ruce hůl. Hochy, kteří 
tam svévolně lámou stromky, chytí a hodí do studny, asi uprostřed hájku ležící. 
Tam prý již čeká hastrman a duši každého, který tam spadne nebo kterého 
tam „Patka kovář“, jeho soudruh, hodí, uschová do hrnku. Má prý jich tam 
mnoho a také duši vojáka, který za války s „Prajzy“ tam tudy ujížděl a do ní 
spadl.

Jaromír Parák z Tvorovic

Inzerce

OPRAVA A PRODEJ ŠICÍCH STROJŮOPRAVA A PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ

U VÁS DOMAU VÁS DOMA

RYCHLE A KVALITNĚRYCHLE A KVALITNĚ

PETR  
DVOŘÁK

JIŽNÍ ČTVRŤ 4/6, 
PŘEROV

Tel.: 603 213 856

NEBANKOVNÍ ÚVĚRY 10 – 150 TISÍC
(splatnost do 36-ti měsíců, možnost revolvingu)

pro zaměstnance i pro důchodce
(čistý příjem žadatele je třeba minimálně 7 tisíc Kč)

Úvěrová a pojišťovací kancelář
Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č. dveří 213), tel: 737 173 800

Pobočka Kojetín

tel: 737 173 800

- Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel
- Pojištění odpovědnosti (např. v zaměstnání)
- Majetkové pojištění – domácnost, budova
- Životní a úrazové pojištění dětí a dospělých
- Úvěrové pojištění a vinkulace
Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín

ÚVĚRY NA BYDLENÍ
ÚVĚRY NA ODDLUŽENÍ

200.000 – 1.400.000 Kč na jednu smlouvu
Bez prokazování příjmů, bez ručitele

Splatnost do 13-ti let, úrok od 3,4 % ročně
Úvěrová a pojišťovací kancelář

Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č. dveří 213), tel: 737 173 800
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V sobotu 7. ledna 2006 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Marek Zdráhal Radim Winter

Kristýna Židlíková

Sabina Šarišská
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Otázka z ulice

Vítr třepetá světly
V kojetínských ulicích

Mrazy z nich všechny už vyhnaly
A ti, co den s nocí si spletli
Mají akorát zmrzlou slzu

Na lících

Vítr třepetá světlem
Vycházejícím z mého pokoje

Rád obul bych boty
A tryskovým během

Vyrazil na ulici
Se zmrzlým sněhem

Kus hodil ho do tmavých oken

A zeptal se: „Kdo je tam?“
                  -jš-
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