
Ročník VII        Číslo 6       červen 2006

Oprava Nádražní ulice

 Stavební úpravy komunikací v prostoru 
před nádražím Českých drah, v Nádražní 
ulici a v ulici Kuzníkova v Kojetíně se dají 
rozdělit do dvou samostatných celků. Pro-
jektová dokumentace řeší několik staveb-
ních objektů. První celek je Nádražní ulice 
a Kuzníkova ulice, kde v ulici Nádražní 
je ve spolupráci se společností Vodovody 
a kanalizace, a.s. Přerov měněna kanaliza-
ce včetně přípojek. Dodavatelem této akce 
je přerovská firma Ekoagrostav, a.s. Tuto 
akci je možné považovat za zatěžkávací 
zkoušku a prubířský kámen pro kompletní 
rekonstrukci kanalizace ve městě Kojetín, 

která proběhne od příštího roku a bude 
trvat dva roky. U této části se jedná o de-
montáž všech konstrukčních vrstev silnic 
a chodníků. Po odkrytí bylo zjištěno, 
že žádné konstrukční vrsty se na těchto 
komunikacích nenachází. Nově budované 
komunikace po rekonstrukci budou slo-
ženy tak, aby vyhovovaly ČSN a dalším 
zákonným předpisům. Konečné povrchy 
pro ulici Nádražní a Kuzníkovu jsou navr-
ženy jako asfaltové. Komunikace pro pěší 
jsou navrženy z drobné kostky v kombinaci 
se zámkovou dlažbou. V ulici Kuzníkova 
budou vybudována rovněž nová parkovací 

Probíhají opravy komunikací a chodníků 

stání. Další úpravy se týkají náměstí Re-
publiky, nám Osvobození a ulice Tyršovy. 
Náměstí Republiky a přednádražní prostor 
bude kompletně rekonstruován. Prostor 
před nádražím bude upraven ve stávajícm 
duchu a dojde k drobným architektonic-
kým úpravám. Komunikace z drobné žu-
lové kostky, chodníky z betonové zámkové 
dlažby. Chodníky na nám. Republiky, 
nám. Osvobození a Tyršově ulici budou ze 
žulové mozaiky v kombinaci s menšinovým 
množstvím zámkové dlažby. Silnic se zde 
rekonstrukce netýká. 

Karel Kovář, investiční technik města
foto: Jiří Šírek 
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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva města

70. zasedání Rady města Kojetín 
se konalo dne 27. dubna 2006 
ve 13.00 hodin v zasedací míst-
nosti společnosti Technis Koje-
tín, spol. s r.o. Rada města: 

– souhlasila s odkoupením nemovi-
tosti č.p. 1083 v k.ú. Kojetín za cenu 
2.700.000 Kč,
– souhlasila s použitím finančních 
prostředků ve výši 887.601,32 
Kč (odvod části výtěžku z provozu 
výherních hracích přístrojů za rok 
2005) na veřejně prospěšný účel 
– údržba veřejné zeleně firmě Technis 
s r.o., v rámci schváleného rozpočtu 
na rok 2006,
– souhlasila s platností Obecně 
závazné vyhlášky Města Kojetína č. 
1/2002 o použití koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí pro rok 
2007,
– souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout pozemky p. č. st. 427/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
23 m2, p. č. st. 428/6, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 62 m2, 
p. č. st. 430/6, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 96 m2, ul. Kro-
měřížská,  v k.ú. Kojetín, v případě, 
že po dobu zveřejnění záměru během 
15 dnů nebudou podána  občany žád-
ná vyjádření k uvedenému oznámení 
(námitky k pronájmu,  nové nabídky 
na pronájem),
– souhlasila s pronájmem  pozemků 
p. č. st. 427/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 23 m2, p. č. st. 
428/6, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 62 m2, p. č. st. 430/6, 
zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře 96 m2, ul. Kroměřížská,  v k.
ú. Kojetín,
– schválila zrušení práva věcného 

břemene, spočívající v právu chůze 
a jízdy, na pozemku p. č. 365/1, 
v souvislosti s provozem a umístěním 
úpravny vody a zrušení práva věcné-
ho břemene k části nemovitosti č.p. 
450 se st. p. č. 1497 a nezastřešené 
části pozemku p. č. st. 1497, spo-
čívající v umístění a provozování fil-
trační stanice, k.ú. Kojetín, které bylo 
zřízeno ve prospěch Města Kojetín, 
vlastníkem uvedených nemovitostí, 
firmou  HG Style s.r.o., Závodí 426, 
Kojetín, na základě Smlouvy o zřízení 
věcného břemene a užívání nemovi-
tosti, ze dne 16. 9. 1996,
– nesouhlasila se zveřejněním 
záměru prodeje části pozemku ve-
deného ve zjednodušené evidenci 
– původ parcel Pozemkový katastr 
p. č. 520/5, o   výměře cca   70 m2, 
k.ú. Popůvky u Kojetína,  
– souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku p. č.5751/1, 
ost. plocha, o  výměře cca 150 m2, 
k.ú. Kojetín, 
– schválila uzavření  Smlouvy 
o budoucí smlouvě o  zřízení věcné-
ho břemene a  uzavření  Smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi ČEZ 
Distribuce, a.s. a Městem Kojetín, 
v souvislosti s výstavbou energetic-
kých zařízení na  akcích: Kojetín, 
Náměstí Svobody – rekonstrukce 
vedení nn, na pozemcích p. č. 5683, 
6328/1, 5682/1, 4917/26, 6318, 
6412, vše ost. plocha, p. č. 4917/2 
orná půda, p. č. 4917/1 TTP, v k.
ú. Kojetín, za jednorázovou úhradu 
11 350 Kč, Popůvky – přípojka vn, 
TS, vývody nn, na pozemku ZE-PK,  
p. č. 76/1, k.ú. Popůvky u Kojetína, 
za jednorázovou úhradu 690 Kč, Ko-
jetín, Přerovská – zaústění TS, vedení 
vn, nn, na pozemcích p. č. 2494/4, 

5758/1, 5719/1, 137/3, 5757/2, 
5738/1, 137/1, vše ost. plocha, p. 
č. 2494/3, zahrada, p. č. 138, trvalý 
travní porost, v k.ú. Kojetín, za jedno-
rázovou úhradu 14 900 Kč,
– souhlasila se zveřejněním záměru 
bezúplatného převodu silničních 
pozemků z majetku Města Kojetín, 
do vlastnictví Olomouckého kraje, 
Správy silnic Olomouckého kraje, pří-
spěvkové organizace, v k.ú. Kojetín 
(přesné výměry po vyhotovení GP),
– souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku p. č. 5763/5, 
ost. plocha,  o velikosti cca 300 m2, 
k.ú. Kojetín, ul. Mlýnská,
– souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje pozemků p. č.  800/28, 
o výměře 474 m2 800/29, o výměře 
458 m2, 800/32, o výměře 521 m2 , 
800/33, o výměře 532 m2, 800/34, 
o výměře 542 m2, ul. Dvořákova, 
k.ú. Kojetín, za účelem individuální 
výstavby rodinných domů, za cenu 
350 Kč/m2 a úhrady nákladů spoje-
ných s převodem nemovitosti,
– schválila uzavření Smlouvy 
o zajištění a provozování zpětného 
odběru elektrozařízení na sběrném 
dvoře odpadu s provozovatelem 
kolektivního systému ELEKTROWIN 
a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 
300/60, PSČ 140 00, Smlouvy 
o zajištění a provozování zpětného 
odběru elektrozařízení na sběrném 
dvoře odpadu s provozovatelem 
kolektivního systému ASEKOL s. r.
o., se sídlem U pejřárny 97, 142 
00 Praha 4-Libuš, Dohody o spo-
lupráci za zřízení místa zpětného 
odběru použitých světelných zdrojů 
pocházejících z domácností s pro-
vozovatelem kolektivního systému 
EKOLAMP s r.o., se sídlem Korytná 

47/3, Praha 10-Strašnice, Smlouvy 
o zajištění a provozování zpětného 
odběru elektrozařízení na sběrném 
dvoře odpadu,
– schválila poskytnutí peněžitého 
daru na činnost Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského 
regionu ALFA HANDICAP, místní 
organizaci – Kojetín, ve výši 5000 
Kč,
– souhlasila s převodem finančních 
prostředků ve výši 290.920 Kč z re-
zervního fondu Městského domu dětí 
a mládeže Kojetín k posílení svého 
investičního fondu,
– souhlasila se snížením neinves-
tičního příspěvku na provoz (5331) 
o 70.000 Kč a použitím této částky 
jako investiční dotaci (9351) na nákup 
motorového vozidla v rámci schvále-
ného rozpočtu města na rok 2006,
– schválila uzavření mandátní 
smlouvy pro zajištění výkonu autor-
ského dozoru v průběhu realizace 
stavby „Stavební úpravy komunikací 
v prostoru před nádražím, Nádražní 
a Kuzníkovy ulice v Kojetíně“ s firmou 
PRINTES-ATELIER, s.r.o., Přerov za 
částku 28560 Kč vč. DPH, 
– souhlasila s přerušením provozu 
MŠ Kojetín v termínu od 17. 7. 2006 
do 18. 8. 2006,
– vzala na vědomí souhrnnou 
informaci ke škodám na majetku 
města, způsobených povodněmi 
a o dotacích, určených na odstranění 
povodňových škod,  
– schválila poskytnutí peněžitých 
darů a odměn občanům pracujícím 
v povodňové komisi a poskytnutí 
peněžitých odměn členům Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Kojetín 
a Popůvky.

Jiří Šírek

– schválilo odkoupení nemovitostí 
– objektu bydlení č.p. 1083 na 
p.č. st. 19/3, příslušný k části obce 
Kojetín I.-Město, pozemku p. č. st. 
19/3 zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku p. č. 7015 zahrada, nám. 
Dr. E. Beneše, k.ú. Kojetín, za cenu 
2.700.000 Kč od vlastníků,
– schválilo rozpočtové opatření ve 
výši 884,00 tis. Kč,

Rada města Kojetín plnící funkci Valné hromady firmy Technis 
Kojetín spol. s r.o. dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění platných předpisů, po projednání na 
svém zasedání dne 27. 4. 2006:

schválila

– výroční zprávu společnosti Technis Kojetín s.r.o. za rok 2005,
– roční účetní uzávěrku společnosti Technis Kojetín s r.o. za rok 2005, 

včetně výroku auditora – bez výhrad,
– rozdělení vytvořeného zisku společnosti Technis Kojetín s.r.o. za 

rok 2005 v souladu se Stanovami společnosti a to:
  – 20 % pro tvorbu rezervního fondu (18.687 Kč)
  – 80 % ke snížení ztráty z minulých let (74.749 Kč),
– hlavní záměry činnosti společnosti Technis Kojetín s.r.o., na rok 

2006 tak, jak byly schváleny dozorčí radou společnosti (viz zápis 
dozorčí rady ze dne 20. 4. 2006),

– návrh rozpočtu společnosti Technis Kojetín s.r.o. na rok 2006:
  – výnosy 41 025 tis. Kč,
  – náklady 40 724 tis. Kč,
– hospodářský výsledek 301 tis. Kč – předpokládaný zisk,
– vyhodnocení topné sezóny za rok 2005.

Jiří Šírek

Valná hromada Technisu s.r.o.

– schválilo uvolnění finančních 
prostředků z ekologického fondu ve 
výši 40 tis. Kč na práce související 
s hubením komárů v Kojetíně,
– schválilo přijetí účelové investiční 
dotace ve výši 2,804.726 Kč z roz-
počtových prostředků Olomouckého 
kraje na spolufinancování projektu 
SROP „Obnova Pivovarského hotelu, 
Kojetín“.

25. zasedání Zastupitelstva Města Kojetín se konalo dne 10. květ-
na 2006. Zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání konaném 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín: 

Pozvánka na zastupitelstvo
Starosta města Kojetín zve na

26. zasedání Zastupitelstva města Kojetín,

které se uskuteční v úterý 27. června 2006 v 15.00 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Program: 1. Zpráva o činnosti fy Technis spol. s r. o., 2. Zpráva o stavu veřejného 
pořádku - činnost MP, PČR  v roce 2005, včetně aktuálního stavu k 31. 5. 2006

Ing. Mojmír Haupt, starosta města 
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Oznámení pro občany

1. Volby do Parlamentu České re-
publiky se uskuteční v pátek dne 
2. června 2006 od 14.00 hod. 
do 22.00 hod. a v sobotu  dne 
3. června 2006 od 8.00 hod. do 
14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
je místnost v Kulturním domě – Soko-
lovna, nám. Republiky 1033, Kojetín 
I-Město, 
pro voliče bydlící v ulicích: Nádražní, 
náměstí Republiky, Rumunská, Kuz-
níkova, Dudíkova,Padlých hrdinů,

ve volebním okrsku č. 2
je místnost v Základní škole, náměstí 
Míru 83, Kojetín I-Město,
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršo-
va, Družstevní, Pořadí, Křenovská, 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta města Kojetín podle  § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Vyškovská, náměstí Svobody, náměs-
tí Míru, Palackého, Husova,

ve volebním okrsku č. 3
je místnost v Základní škole, Svato-
pluka Čecha 586, Kojetín I-Město,
pro voliče bydlící v ulicích: Nová, 
Ztracená, Kroměřížská, Růžová, 
Blanská, Komenského náměstí,

ve volebním okrsku č. 4
je místnost v Základní škole, Sladovní 
492, Kojetín I-Město (budova bývalé 
Zvláštní školy),
pro voliče bydlící v ulicích: Sladovní, 
Jana Peštuky,

ve volebním okrsku č. 5
je místnost v budově Městského 
domu dětí a mládeže v Kojetíně, 
Masarykovo náměstí 52, Kojetín 
I-Město,

pro voliče bydlící v ulicích: Masary-
kovo náměstí, náměstí Dr. E. Beneše, 
Příční, Tržní náměstí, Olomoucká, 
Stružní, Mlýnská, Závodí, Podvalí, Za-
hradní, Přerovská, Samota, Včelín,

ve volebním okrsku č. 6
je místnost v budově Gymnázia Koje-
tín, Svatopluka Čecha 683, Kojetín 
I-Město,
pro voliče bydlící v ulicích: Jirásko-
va, Dvořákova, Svatopluka Čecha, 
Hanusíkova, 6. května, Tvorovská, 
Polní, Čsl. Legií, Marie Gardavské, 
Chytilova, Havlíčkova, Bří Šmejdov-
ců, Stan. Masara, Sadová,

ve volebním okrsku č. 7
je místnost v Kulturním domě v Ko-
jetíně II – Popůvkách 37,
pro voliče bydlící v Kojetíně II 
– Popůvky,

ve volebním okrsku č. 8
je místnost v Kulturním domě v Ko-
jetíně III – Kovalovicích 1,
pro voliče bydlící v Kojetíně III 
– Kovalovice,

3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem). 

4. Každému voliči budou dodány 
3 dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

Ing. Mojmír Haupt 
starosta

Vážení spoluobčané,

 jak si jistě vzpomínáte v jednom 
z předešlých čísel Kojetínského 
zpravodaje, jsme se zmiňovali o na-
růstající problematice užívání cigaret, 
alkoholu i jiných návykových látek 
naší mládeží. Také je alarmující, že 
věková hranice těchto uživatelů nebo 
chcete-li konzumentů se stále snižuje.  
O to smutnější je fakt, že cigarety 
a alkohol se dětem dostanou do rukou 
právě od nezodpovědných dospělých, 
kterým je jedno jakým způsobem 
bude vyrůstat nová generace mladých 
lidí, nebo si tím jen zlepší finanční 
zisk ve svém podnikání. Bohužel je to 
současná realita společnosti, ve které 
žijeme a jako taková se nevyhnula 
ani našemu městu. Určitě bychom 
byli rádi, kdyby tomu bylo  trochu 
jinak a celková úroveň a morálka se 
zlepšila. Právě z těchto důvodů není 
dobré, problémy bagatelizovat, nebo 
před nimi zavírat oči. V této situaci 
je velmi důležité se zabývat zejména 
prevencí, která napomůže eliminovat 
různé nešvary, jako je právě užívání 
alkoholu, cigaret a jiných návykových 
látek.  Ale jedná se i o další patologic-
ké jevy, vzrůstající násilí mezi dětmi, 
trestná činnost či jiné protiprávní 
jednání. Proto bych chtěl zmínit velmi 
vstřícný postup ze strany ředitelů 
všech Kojetínských Základních škol 
a Gymnázia Kojetín, se kterými 
Městská policie Kojetín navázala 
úzkou spolupráci při realizaci besed, 
zaměřených právě na prevenci krimi-
nality. Při této činnosti Městská poli-
cie Kojetín také navázala spolupráci 

Městská policie Kojetín informuje
s odborem sociálních věcí a zdravot-
nictví MěÚ Kojetín s pracovnicí soci-
álně-právní ochrany paní Bc. Petrou 
Pospíšilovou, která se také podílela 
spolu s Městskou policií na přípravě 
některých  témat zaměřených právě 
na prevenci kriminality u nezletilých. 
Také bychom rádi upozornili rodiče 
všech školáků a hlavně samotné děti 
na další připravované volno časové 
aktivity, které budou určeny zejména 
pro děti pátých a vyšších ročníků 
základních škol. MěDDM Kojetín ve 
spolupráci s Městskou policií se roz-
hodl rozšířit okruh zájmových kroužků 
o jeden, který bude určen právě pro 
děti pátých a vyšších ročníků,  které 
mají zájem si přiblížit práci strážníků, 

Policie ČR, Hasičských záchranných 
sborů či vojáků AČR. Všichni, co mají 
zájem se dozvědět spoustu zajímavých 
informací nebo jen rádi sportují 
a účastní se různých branných soutěží 
v přírodě se mohou blíže o tomto 
zájmovém kroužku, který bude veden 
vybranými strážníky MP Kojetín, 
více dovědět právě na MěDDM 
Kojetín. Také v některém z příštích 
vydání Kojetínského zpravodaje Vás 
budeme ještě podrobněji informovat 
o podmínkách a nabídce aktivit, které 
budou náplní tohoto kroužku.  
 V neposlední řadě bychom 
rádi informovali širokou veřejnost 
o I. ročníku akce Bezpečné město, 
který se uskutečnil dne 28. dubna 

2006 v areálu TJ Slavoj Kojetín. 
Tato akce byla zaměřena na prezen-
taci jednotlivých složek IZS a dalších 
pomocných složek, mezi něž se řadí 
i Městská Policie Kojetín. V rámci 
této prezentace MP Kojetín připravila 
dopravní soutěž pro vybraná družstva 
ze škol našeho regionu. 
 Úkolem bylo prověřit teoretické 
znalosti dětí z pravidel silničního 
provozu, ale i zjistit jejich praktické 
zkušenosti jízdou zručnosti na čas. 
Po ukončení vlastní soutěže si tyto 
dovednosti měly možnost vyzkoušet 
i ostatní děti, které se této akce zú-
častnily. Všichni věříme, že takových 
soutěží budeme v budoucnosti pořá-
dat ve spolupráci s ostatními pracov-
níky škol a MěDDM více a tím ubude 
dopravních nehod, při nichž dochází 
k úrazům dětí a mládeže. Během 
praxe se totiž častokrát setkáváme 
s neznalostí dopravních předpisů 
právě ze strany dětí a mládeže. Závě-
rem lze snad jen podotknout, že od 
1. července 2006 dochází k legisla-
tivním změnám předpisů upravujících 
pravidla bezpečnosti a plynulosti pro-
vozu na pozemních komunikacích, 
které se budou týkat nejen řidičů, ale 
i ostatních účastníků provozu. Na 
tomto místě bychom chtěli apelovat 
na všechny rodiče, aby svým dětem 
řádně vybavili nejen jízdní kola, ale 
nakoupili jim i ostatní prostředky 
určené k ochraně života a zdraví. 
Vždyť správně technicky vybavené 
a seřízené jízdní kolo společně s ostat-
ními prostředky chrání Vaše dítě!!! 

Městská policie Kojetín
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Ocenění policistů a dobrovolných hasičů z Kojetína

 15. květen 2006 byl slavnostním dnem pro 
policisty Obvodního oddělení policie ČR Kojetín a 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů Kojetín. Těm-
to bylo v Praze na půdě policejní akademie minis-
trem vnitra Františkem Bublanem poděkováno za 
aktivní a nezištný přístup při záchranných pracích 
a likvidaci následků při nedávných povodních, které 

zasáhly na jaře několik oblastí republiky.
 Při této akci bylo oceněno na 111 jednotlivců 
a 54 kolektivů policejními a hasičskými medai-
lemi. Za obvodní oddělení Kojetín byli oceněni 
policejními medailemi policisté Karel Petřek 
a Josef Ošťádal. Vyhodnocení těchto jednotlivců 
považuji za ocenění práce celého útvaru. Za kolek-

 Dne 18. května 2006 od 15.00 hod. pro-
běhlo v Kojetíně v ulici J. Peštuky 1322, v Domě 
s pečovatelskou službou společné taktické cvičení 
za účasti Hasičského záchranného sboru  Kojetín, 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kojetín 
a Městské policie Kojetín.
      Cílem akce bylo zejména ověření možnosti 
zásahu v obytné výškové budově a prověření 
spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů 
se strážníky městské policie při likvidaci požáru 
se současnou evakuací osob z ohrožených míst. 

Neméně důležité bylo rovněž ověření dojezdových 
časů všech složek IZS na kritické místo. 
      Operačnímu středisku HZS Přerov bylo ozná-
meno, že v Domě s pečovatelskou službou v ulici 
J. Peštuky hoří ve výtahové šachtě. Na místo byla 
povolána jednotka HZS Kojetín, která byla posíle-
na o jednotku SDH Kojetín. Dále byla požádána 
o spolupráci hlídka MP Kojetín, která měla za úkol 
zamezit pohybu nepovolaných osob v ohroženém 
prostoru a dále provádět nezbytné úkony při 
evakuaci osob.

Cvičení hasičů a Městské policie Kojetín 
      Spolupráce zúčastněných složek byla na velmi 
dobré úrovni. Je na místě také ocenit přístup 
a ochotu obyvatel DPS, kteří se do cvičení aktivně 
zapojili a cvičení nechápali pouze jako narušení 
svého soukromí, ale spíše jako možnost prověření 
funkčnosti záchranného systému. Touto cestou 
děkujeme všem zúčastněným za skvělou spolupráci 
v průběhu celého cvičení. 

Robert Zedníček
strážník MP Kojetín

tiv Sboru dobrovolných hasičů převzali hasičskou 
medaili Pavel Baďura a Vlastimil Štefan. Celá 
tato slavnostní akce byla završena neformálními 
rozhovory s panem ministrem a policejním pre-
zidentem.

kpt. Mgr. Karel Petřek
vedoucí OO PČR Kojetín

Kpt. Karel Petřek při setkání s ministrem vnitra 
Bublanem

Ze slavnostního zahájení

Ocenění pro hasiče 

Za kojetínské dobrovolné hasiče převzali v Praze 
ocenění Pavel Baďura...

... a Vlastimil Štefan

foto: Pavel Baďura



6/2006Kojetínský zpravodaj

- 5 - 

 

 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 – Denní stacionář svatého Josefa

PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2006

pátek 2. 6. 2006 – 9.00 hod.
Rukodělné práce – vyrábíme drobné dárečky 

středa 7. 6. 2006 – 9.00 hod.
Trénink paměti + stolní hry

pátek 9. 6. 2006 – 9.00 hod.
Aranžování sušených květin – vyrábíme ozdoby na zeď

středa 14. 6. 2006 – 9.00 hod.
Procvičování jemné motoriky rukou – výtvarné techniky

19. – 23. 6. 2006
TÝDEN S CHARITOU

středa 28. 6. 2006 – 9.00 hod.
Opět vaříme – dobroty s jahodami

(Na tento program je nutné přihlásit se do úterý 27. 6., 
abychom mohli zajistit všechny potřebné suroviny)

pátek 30. 6. 2006 – 9.00 hod.
Trénink paměti

každé pondělí v 9.00 hod.
Modlitba růžence na úmysl příchozích, 

seznamování se životy svatých + četba na pokračování

každé úterý v 9.00 hod.
Rehabilitační cvičení

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 775 643 348.

Zajišťujeme výjezdy na Sv. Hostýn až k bazilice charitním vozem, je nutno 
domluvit 3 zájemce pro jeden termín, cena 70 Kč za osobu.

Během provozní doby denního stacionáře je možno kdykoliv navštívit 
FARNÍ KNIHOVNU a zapůjčit si, případně zakoupit knihy.

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY SENIORY KOJETÍNSKA:
Ve 2. polovině června uspořádáme výstavku ručních prací.

Chcete-li se podělit o radost z výtvorů svých rukou (pletení, háčkování, 
vyšívání, batikování atd.), přijďte se domluvit na Stacionář 

nebo zavolejte na výše uvedená tel. čísla. 
Ať nezůstane neznámá vaše šikovnost a píle!!!

Připravuje se pouť k Panně Marii do Medžugorje v Bosně a Hercegovině 
v měsíci září 2006, která bude přizpůsobená potřebám seniorů 

a zdravotně postižených.
Informace podají pracovnice stacionáře.

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.

 Charita Kojetín, Kroměřížská 198, Kojetín 752 01
Vás zve na

„TÝDEN S CHARITOU KOJETÍN“

Po celý týden máte možnost si nechat změřit krevní tlak 
na Domě sv. Josefa

Pondělí 19. června 2006
V 9.00 hod. v prostorách Denního stacionáře na Domě sv. Josefa:

Zahájení výstavy ručních prací seniorů
„Tříkrálový táborák“

Posezení pro vedoucí skupinek a děti, kteří se zúčastnili koledování

Úterý 20. června 2006
Ve 13.00 hod. v prostorách Denního stacionáře na Domě sv. Josefa:

Přednáška MUDr. Richarda Kobzy na téma
„Nemoci srdce, štítné žlázy…“

Středa 21. června 2006
8.00 – 15.00 hod.:

Den otevřených dveří všech zařízení Charity Kojetín
V 9.00 hod. v prostorách Denního stacionáře na Domě sv. Josefa

Primiční mše svatá P. Jaroslava Špargla 
ve Svatobořicích-Mistříně – video

Čtvrtek 22. června 2006
V 9.00 hod. v prostorách Denního stacionáře na Domě sv. Josefa:

„Studená kuchyně“ – výroba salátů, pomazánek…
13.30 hod.

Zahradní posezení s pohoštěním, ochutnávkou výrobků a hudbou

Pátek 23. června 2006
Od 20.00 hod. na Domě sv. Josefa:

„Posezení u cimbálu“
Hraje cimbálová muzika Jánoš z Rožnova pod Radhoštěm

Ř I D I Č I    P O Z O R  ! ! !

Znáte nová pravidla silničního provozu,
 která budou platit od 1. 7. 2006?

BESIP ve spolupráci s MěDDM Kojetín 
a Městem Kojetín pro Vás připravil:

Seznámení se zákonem č. 411/2005 Sb, 

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. 

o provozu na pozemních komunikacích

KDY:
v pondělí 12.června 2006 od 16.00 hodin

KDE:
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, 

Masarykovo nám 8 (Okresní dům)

S novými pravidly Vás seznámí:
Ing. Jiří Gardavský, Autoškola Kojetín

Ing. Miroslav Charouz, regionální pracovník BESIP

– vstupné zdarma –
– možný bezbariérový přístup –
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 Nesmíme opomenout důležitou informaci orga-
nizátorů pro motorizované návštěvníky. Parkování 
bude zajištěno v areálu výstaviště a vjezd aut do 
areálu bude zadní bránou. Příjezd k bráně bude 
vyznačen na příjezdové komunikaci k výstavišti.

Organizátoři projektu Mosty
Kamila Stroinová – Nadační fond Genáček      

Mosty 2006 

 Na výstavišti v těchto dnech vrcholí přípravy 
akce, na kterou bychom Vás chtěli pozvat. Jak je 
z názvu a obrázků patrné, mnozí z našich čtenářů 
již tuší o jakou akci půjde. Jde o projekt MOSTY, 
jehož sedmý ročník se uskuteční ve dnech 9. – 10. 
června 2006 v Přerově na Výstavišti, tentokrát 
s podtextem „Mosty hrou“. Hlavní myšlenka: 

přiblížit dva světy zdravých a handicapovaných, je 
od počátku vzniku tohoto projektu nosným pilířem 
a zůstává i nadále: poznávat se při společných 
činnostech a uvědomovat si, že ke každodennímu 
životu kolem nás patří zdraví i nemoc. I tentokrát je 
připraven pestrý program se spoustou zajímavostí, 
díky kterým čeká návštěvníky dobrá zábava, ale 
i prostor pro chvíle příjemné pohody. V prostorách 
celého areálu budou probíhat nejrůznější aktivity, 
za zmínku stojí zejména sportovní a vědomostní 
soutěže, které ocení hlavně ti mladší návštěvníci, 
neboli školou či školkou povinní, kulturní vystou-
pení, ukázky vojenské, požární i policejní techniky, 
canisterapie, hipoterapie, pavilon chráněných 
dílen, farma Sluníčko atd. V kulturním programu  
se opět představí  děti  a  mládež  z  ústavů, po-
bytových center, stacionářů, speciálních škol ale 
i ZŠ, MŠ, spolu s řadou populárních osobností 
jako např. Železný Zekon, skupina VERONA, 
skupina PEHA, Standa Hložek a Michal Jančařík. 
Pro zpestření pátečního večera připravujeme již 
tradiční zábavný program pod názvem „Hvězdný 
večer“. O správnou atmosféru, která k tomuto 
koncertu již neodmyslitelně patří, se letos postarají 
opět osobnosti zvučných jmen: Jiří Mádl, Monika 
Absolonová, Davide Matiolli, Michal David a sku-
pina DAMICHI. Nebude chybět ohňostroj, který 
bývá tou správnou tečkou na závěr, v rámci Mostů 
poprvé venku pod širokou večerní oblohou. Vstu-
penky na koncert můžete zakoupit: Přerov – MIC,  
CA Impuls, Lipník n. B. – Informační středisko, 
Hranice n. M. – CK Bon Ton.

Zahájení stavby dálnice

V pátek 12. května 2006 byla u obce Měrůtky 
mezi Kojetínem a Kroměříží slavnostně zahájena 
stavba úseku dálnice D1 Kojetín-Kroměříž zá-
pad. Zahájení stavby, kterou toužebně očekávají 
tisíce řidičů nejen z našeho regionu, se zúčastnili 
mj. také ministři vlády ČR Milan Šimonovský a 
Zdeněk Škromach. Při slavnostním zahájení se 
nešetřilo slovy o potřebě rychlé dostavby tohoto 
úseku, který pomůže spojení Zlínska a Přerovska 
s hlavním městem. Věřme tedy, že se za zhruba 2 
roky dočkáme dalšího úseku dálnice. Slavnostní 
posezení, které pořádaly dodavatelské firmy, se 
poté uskutečnilo ve Vzdělávacím a informačním 
centru v Kojetíně.  

Slavnostní projevy ministrů Šimonovského a Škromacha

Starosta města Kojetín si poklepal na základní 
kámen

Ozdobou celé akce byli kojetínští Hanáci 
L. Krčmař a R. Dvouletá text a foto: Jiří Šírek

Základní kámen úseku dálnice D1 
Kojetín – Kroměříž západ
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května. Děti z Kojetína a okolních mateřských škol 
– Polkovice a Uhřičice soutěžily v hodu do dálky, 
skoku z místa a běhu. Jelikož se tato akce konala 
až po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje, bližší 
informace a foto zveřejníme v dalším vydání.

vedení MŠ

Mateřská škola Kojetín 

Události v mateřské škole 
v měsíci květnu

 V měsíci květnu se děti z MŠ Kojetín připravo-
valy na oslavu svátku maminek. Společně s třídními 
učitelkami předvedly děti nejen pro maminky svá 
vystoupení, ve kterých zazněly krásné písničky, 
básničky, ale i dramatická představení. Závěrem 
tohoto vystoupení předaly děti maminkám své 
dárečky a přáníčka, které si pro ně připravily.
 Ve spolupráci s Českou pojišťovnou a. s. se 
všechny děti zapojily do výtvarné soutěže „Na-
maluj sluníčko“. Děti malovaly sluníčka různými 
technikami, v každé třídě pak zástupci pojišťovny 
vyhodnotili nejzdařilejší výtvarné práce a děti do-
staly pěkné věcné ceny.
 Další společnou akcí dětí MŠ je jako každoroč-
ně koncem května školní výlet. Letos čekala 24. 
května mladší děti cesta za poznáním exotických 
zvířat do ZOO Lešná a pro starší děti byl připraven 
výlet na hrad Bouzov, kde měly možnost zhlédnout 

Mateřská škola Kojetín 

ZŠ Sv. Čecha Ko je tín

Debatní romská liga

 V Hynčicích pod Sušinou se konala od 28. do 
30. dubna 1. debatní romská liga, které se zúčastnili 
i žáci ZŠ Sv. Čecha v Kojetíně.
 Co vlastně znamená – debatní liga? „Romská 
debatní liga“ zahrnuje soutěže dětí a mládeže 
v „debatování“. Soutěžením se účastníci nenásilnou 
formou učí obhajovat své názory a prezentovat je 
na veřejnosti, vyhledávat, zpracovávat a používat 
informace, věcně oponovat. Stávají se sebevědo-
mými a znalými. A přitom je to zábava! V soutěži 
se pohybovalo kolem šedesáti účastníků, kteří byli 
rozdělení podle kategorií – do patnácti let a nad 
patnáct let.
 V kategorii do patnácti let bylo kolem třiceti 
soutěžících, do semifinále postoupilo šest dětí. 
Jsem velmi rád, že mezi postupujícími byly hned 
dvě žákyně naší školy, a to Ivana Balážová a pře-
devším Agáta Hangurbadžová, která jen o jeden 
a půl bodu skončila na krásném druhém místě. 

      Marian Gabor
asistent na ZŠ Kojetín Sv. Čecha

Turnaj ve vybíjené 
o pohár starosty města

 Již tradičně se na hřišti Základní školy Kojetín 
Svatopluka Čecha konal turnaj ve vybíjené dívek. 
O co dívky hrají? O pohár pana starosty města 
Kojetína.

 Do loňského roku to byl putovní pohár, od 
letošního roku vyhraný pohár zůstává vítězům.
 Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie – mladší 
a starší dívky.
Výsledky v kategorii mladších žákyň (6.a 7. ročník): 
l. Gymnázium Kojetín, 2. ZŠ nám Míru, 3. ZŠ Sv. 
Čecha, 4. ZŠ Tovačov.
Výsledky v kategorii starších žákyň (8. a 9. ročník):  
1. ZŠ nám. Míru, 2. Gymnázium Kojetín, 3. ZŠ 
Sv. Čecha, 4. ZŠ Tovačov.
      Za poháry děkujeme panu starostovi, za další 
drobné odměny děkujeme panu Matějíkovi.  

Mgr. Marcel Hrabal
vyučující TV na ZŠ Sv. Čecha 

Naše škola bude v září pěknější

 Závěr letošního školního roku proběhne na 
naší škole velmi rušně. Připravujeme školu na 

opravu, proto také žáci ukončí vyučování již 23. 
června 2006, pouze pro vysvědčení si přijdou 30. 
června.
 Co všechno se bude v budově dít? Škola bude 
mít nový kabát v podobě úplně nové barvy, po 
letošní zimě se objevily problémy se zatékáním, 
proto budou vyměněny i okapy, zářit budou nová 
okna, slibujeme si úsporu za teplo, uvnitř zmizí staré 
podlahy, které budou vyměněny za nové s novou 
podlahovou krytinou ve všech třídách a kabinetech, 
nové sociální zařízení bude odpovídat hygienickým 
nárokům a moderní době.
 Těšíme se na nové šatny v podobě skříněk 
(bude tak lépe zajištěna bezpečnost osobních 
věcí) a novou tvář budou mít i šatny pro malé děti 
v přístavbě.
 Přibudou odpočinkové zóny pro žáky určené 
pro přestávky a volné hodiny. I chodby budou mít 
nový kabát.
 Víme, že nás čeká hodně práce, ale určitě to 
bude stát za to. Přijďte se na podzim podívat.
 Jediným přáním nás všech je, abychom si no-
vého pěkného prostředí vážili a škola nám zůstala 
dlouho pěkná.

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Týden zdraví 
24. – 28. dubna 2006

 Letos již posedmé jsme pořádali na naší škole 
„Týden zdraví“. Jako každoročně byla výuka ve 
všech předmětech obohacena o informace i prak-
tické činnosti z oborů zdravá výživa, zdravý životní 
styl, sport a pohybové aktivity, zdravé vztahy mezi 
spolužáky, prevence sociálně patologických jevů, 
ekologie a ochrana životního prostředí v našem 
městě i jeho okolí.
 Děti na prvním stupni se zúčastnily soutěže 
zaměřené na ekologii a naši přírodu „Indiánská 
stezka“, kterou pro ně připravil MěDDM Kojetín, 
zájezdu na plavecký výcvik využily i k návštěvě velmi 
zajímavé výstavy v muzeu v Kroměříži „Čistota 
- půl zdraví“, při návštěvě pořadu MěKS Kojetín 
„Hrajeme si s Kamarády“ se dětem velmi líbilo, že 
se do programu mohly aktivně zapojit.

program „Toulky do minulosti“. Jeho součástí byla 
také pohádka „Na Bouzově s čerty nejsou žerty“ 
a rytířské turnaje z doby gotické včetně pážecích 
dětských soubojů.
 Vzhledem k deštivému počasí jsme museli 
přeložit olympiádu dětí předškolního věku, která 
se měla původně konat 17. května až na konec 
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ZŠ Sv. Čecha Ko je tín
 Poučný výlet za kulturou prožily děti z 1. a 2. 
tříd, které navštívily divadelní představení v Pros-
tějově „Jak si hrají tatínkové“.
 Starší žáci soutěžili a povzbuzovali své spolužá-
ky při okrskovém kole soutěže „Paragraf 1155“, 
bojovali v turnaji o pohár starosty měst ve vybíjené 
a v rámci projektového dne si ověřili své znalosti 
z oblasti zdravovědy, první pomoci a chování za 
mimořádných událostí.
 Paní vychovatelka připravila pro všechny žáky 
školy v rámci dopravní výchovy „jízdu zručnosti“. 
Každý žák si vyzkoušel, jak dalece ovládá jízdu 
na jízdním kole v nerovném terénu a v případě, 
kdy má překonat nějakou překážku. Deváťáci si 
vyzkoušeli roli dospělých – pomohli celou trasu 
připravit a hodnotili výkony mladších spolužáků 
jako rozhodčí na jednotlivých kontrolách.
 Vyvrcholením celého týdne byla akce  „Bezpeč-
né město“, kterou pro všechny kojetínské děti uspo-
řádal MěDDM ve spolupráci s Městem Kojetín. Tato 
akce byla velmi dobře hodnocena jak dětmi, tak 
i pedagogickým doprovodem.
 Věříme, že všechny  informace, znalosti 
i praktické dovednosti získané v tomto týdnu žáci 
jistě využijí.

Mgr. Jana Dočkalová, Mgr. Miluše Štefanová

Gymnázium Ko je tín KOJETíN

ZŠ náměstí Míru Kojetín

Poděkování – Bezpečné město

 V pátek 28. dubna 2006 se uskutečnila na 
kojetínském stadionu akce Bezpečné město. Byla 
připravena ve spolupráci s Integrovaným záchran-
ným systémem kraje a jeho složkami. Hlavním 
garantem celého dění byl MěDDM Kojetín a Město 
Kojetín. Žáci si mohli ve skutečnosti prohlédnout 

Tak už máme konečně padla

 O víkendu 21. – 23. dubna se v Liberci ko-
nalo finále letošního ročníku Debatní ligy, a to jak 
české, tak anglické části. V praxi to znamená, že 
spousta středoškoláků ze všech koutů republiky se 
v pátek ulila z vyučování, aby mohla strávit několik 
hodin čekáním na zpožděné vlaky a tím pádem 
i nadáváním na jistou nejmenovanou dopravní 
společnost. Ale nevadí, aspoň měli debatéři dost 
času na pořádnou přípravu. Když už jsme všichni 
konečně dorazili a ubytovali se, vydali jsme se na 
Gymnázium F. X. Šaldy, kde se už v pátek večer 
odehrávalo první kolo našeho klání. Výběr témat 
byl rozhodně rozmanitý. Jedna z tezí se zabývala 

novelou zákona o pozemních komunikacích, další 
rozebírala jisté aspekty globalizace a poslední 
se věnovala diktátorům a téměř nerudovskému 
problému, co (nebo kam?) s nimi. Argumentace 
byla převážně rozumná, takže se žel bohu mnoho 
zhovadilostí neurodilo. Snad jen tvrzení, že „Pino-
chet si po zabití 3000 lidí řekl, že už to stačí, a tak 
toho nechal“, působilo poněkud komicky.
 Nevím, jestli za to opravdu mohla ta doba 
strávená na nádražích a ve vlacích či snad poctivá 
celoroční práce, ale už od první řeči bylo zřejmé, 
že nikdo nepřijel do Liberce jen tak na výlet. Celou 
dobu jsem měl pocit, že každá z debat by s jinými 
rozhodčími mohla dopadnout třeba úplně naopak. 
Takže je celkem logické, že nervozita se poměrně 

rychle blížila kritickým hodnotám. Svůj podíl na 
tom mělo i jedno motivační pravidlo, díky kterému 
jsme se výsledky prvních tří debat dozvěděli najed-
nou. Základní kolo ovšem i přesto všichni přežili, 
a někteří dokonce postoupili do semifinále. Ty, 
co úspěšně prošli i tímto soubojem, pak čekalo už 
jen nedělní finále na liberecké radnici. Pokud tedy 
nepočítáte noc probdělou zběsilým teoretizováním 
a taktizováním. Když o tom tak ale přemýšlím, my 
jsme se tu noc s našimi soupeři jenom popichovali a 
odreagovávali se při sledování několika dílů Monthy 
Pythonova létajícího cirkusu. Bydleli jsme totiž na 
jednom pokoji.
Vzhledem k tomu, že uvolněná atmosféra vydržela 
až do časných ranních hodin, podařilo se nám dosti 

Žáci ze ZŠ Sv. Čecha na návštěvě 
u veřejného ochránce práv

 V úterý 16. května jsme navštívili s dětmi, jež 
se zúčastnily soutěže Paragraf 11/55, Kancelář ve-
řejného ochránce práv v Brně. V jeho sídle (Údolní 
39) se nás ujal velice ochotný a milý JUDr. Jaroslav 
Kupka, vedoucí Kanceláře, jež nám po celou dobu 
dělal průvodce. Ukázal nám několik kanceláří, 
vysvětlil, v čem spočívá práce tamějších právníků 
i samotného ombudsmana a na závěr nás zavedl 
k JUDr. Otakaru Motejlovi. Ten, očividně velmi 
zaneprázdněný, si s námi asi 10 minut povídal 
a předtím, než se musel opět začít věnovat své 
práci, se s námi vyfotografoval.
 A co jsme se vlastně dozvěděli? Úřad veřejného 
ochránce práv (ve světě známý spíše pod názvem 
ombudsman) vznikl v roce 1809 ve Švédsku a věnu-
je se stížnostem občanů na nesprávný postup úřed-
níků. Náplní je tedy, zjednodušeně řečeno, správní 
právo. Ročně dostává Kancelář veřejného ochránce 
práv zhruba 4500 – 5 000 podnětů, z nichž zhruba 
polovina je oprávněná. Všechny se dostanou až 
k rukám JUDr. Motejla či jeho zástupkyně, Mgr. 
Anny Šabatové. Úřad ombudsmana dnes existuje 
ve většině zemí v Evropě, svého ombudsmana má 

i EU (je jím Řek Nikiforos Diamandouros – jemu 
si však můžeme stěžovat je na pochybení institucí 
EU), tento úřad však nenajdeme např. v Německu, 
kde jeho práci zastává Petiční výbor Spolkového 
sněmu (Bundestag). Některé země jich mají více 
(např. Rakousko – tři, poměrně vysoký počet om-
budsmanů nalezneme v Rusku nebo Itálii), naopak 
na tento úřad nenarazíme např. ve Spojených 
státech.
 Českého veřejného ochránce práv volí Posla-
necká sněmovna na návrh Senátu a prezidenta, 
a to na šestileté období. Svůj úřad může veřejný 
ochránce práv zastávat dvakrát za sebou.
 Na co si u veřejného ochránce můžeme stě-
žovat? Na postup ze strany zdravotní pojišťovny, 
armády, Hradní stráže, Vězeňské služby, minister-
stev či obce při výkonu státní správy. Bezpředmětné 
jsou stížnosti na Parlament, vládu, prezidenta, 
Státní zastupitelství či Nejvyšší kontrolní úřad.
 Všichni jsme byli nadšení skvělým přijetím ze 
strany Kanceláře veřejného ochránce práv. Výlet 
nás velice obohatil a rozšířil nám obzory. Podobnou 
návštěvu můžeme každému doporučit.

Mgr. Petr Horák, PhD.

řadu zajímavých ukázek, které přiblížily úkoly jed-
notlivých částí systému. Velikou atrakcí byl přílet 
vrtulníku z přerovské vrtulníkové základny.  
 Celá akce byla velice dobře připravena a patří 
dík všem organizátorům i účastníkům za její hladký 
průběh.
 Příště se sejdeme společně znovu.

vedení školy
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 MěDDM Kojetín

„Zelená stezka – Zlatý list“

 Městský dům dětí a mládeže Kojetín ve spolu-
práci s Městským úřadem Kojetín a Klubem střelců 
Kojetín uspořádal dne 21. dubna 2006 34. ročník 
přírodovědně – ekologické postupové soutěže 
„Zelená stezka – Zlatý list“.
 Na jednotlivých stanovištích soutěžící proka-
zovali znalosti ze zoologie, botaniky, ekologie, 
ochrany přírody, mineralogie, geologie, astronomie 
a meteorologie. 
 Více než 90 žáků ZŠ nám. Míru, ZŠ Sv. Čecha, 
Gymnázia Kojetín a ZŠ Tovačov vyplnilo svůj čas 
mezi „závoděním“ výrobou ručního papíru, příro-
dovědnými kvízy a rekreačním sportem. K chuti 
přišel i vyuzený kabanos a teplý čaj. 
 Kateg. ml. ( 4. – 6. tř. ZŠ a tomu odpovídající 
ročník víceletého gymnázia)
1. místo: Gymnázium Kojetín (Palkovský Jan, Šírek 
Jan, Tesař Dominik, Kovařík Adam, Formánek 
David, Panáček Roman), 2. místo: ZŠ Tovačov 
(Vrba Michal, Hostašová Daniela, Škrabalová Saša, 
Mrázek Vojta, Kožurko Jakub, Indráková Vendula), 
3. místo: ZŠ nám. Míru (Šverdík Jiří, Dvořáček 
Lukáš,Rozkošný Jiří).
 Kateg. st. ( 7. – 9. tř. ZŠ a tomu odpovídající 
ročník víceletého gymnázia) 
1. místo: Gymnázium Kojetín (Olšanská Eva, Svo-
zilová Veronika,Halenková Lucie, Navrátil Filip, 
Gazda Ondřej, Kondrčíková Andrea), 2. místo: 
Gymnázium Kojetín (Palička Jan, Otta Luděk, 
Francírek Pavel, Ligač Milan, Axamit Michal, Beneš 
Karel), 3. místo: Gymnázium Kojetín (Axamitová 
Jana, Hajdová Vendula, Alexová Michaela, Šafrá-
nek Michal, Hadraba Petr, Davidík Petr). 
 V sobotu 13. května 2006 proběhlo v Olomou-
ci krajské kolo soutěže „Zelená stezka – Zlatý list“. 
Kojetín reprezentovaly 2 hlídky Gymnázia Kojetín 
– vítězové místního kola, kteří v kraji skončili na 
6. místě.
      

„Indiánská stezka“
      
 Den Země oslavily děti od 7 do 9 let soutěží 
Indiánská stezka. Je to postupová soutěž dvojic 
zaměřená na ochranu přírody a památek, na 
tábornické a turistické dovednosti. Soutěž pro děti 

připravilo oddělení přírodních věd ve spolupráci 
s učitelkami 1. stupně ZŠ Sv. Čecha, Mgr. Janou 
Dočkalovou a ZŠ Míru. Do soutěže se zapojilo 
108 dětí. 
     
Blahopřejeme 1. tř. ZŠ nám. Míru
1. místo: Kamila Rosecká, Natálie Pešová,
2. místo: Karolína Kantorová, Adéla Paráková,
3. místo: Tomáš Řeháček, Milan Mareček,
2. tř. ZŠ nám. Míru
1. místo: Marie Tomaníková, Justine-Sonja Ota-
vová,
2. místo: Vojtěch Polišenský, Martin Dostalík,
3. místo: Karolína Kalovská, Nelly Florová,
3. tř. ZŠ nám. Míru, ZŠ Sv. Čecha
1. místo: Daniel Chochel, Radim Zvonek
2. místo: Kamila Kozáková, Dominika Pešková 
– ZŠ Sv. Čecha
3. místo: Alexandra Hájková, Dominika Coufa-
lová

 

„Bezpečné město“

 V pátek 28. dubna 2006 proběhl v prostorách 
stadionu TJ Slavoj Kojetín 1. ročník akce pro děti, 
mládež a širokou veřejnost Bezpečné město.
 Akci uspořádali pracovníci MěDDM Kojetín, 
Města Kojetín ve spolupráci s jednotkami integro-

vaného záchranného systému.
 V programu 23. základny vrtulníkového le-
tectva Ed. Beneše – Přerov jsme zhlédli vrtulníky 
MI 171 Š, V3A Sokol, výsadek, slanění, záchranu 
zraněného pilota.
Policie ČR, Okresní ředitelství Přerov zajistilo 
ukázku výcviku služebních psů, výcvik Policie ČR 
a zákrok pořádkové jednotky – násilné zastavení 
vozidla a zadržení pachatele.
 Dech se nám zastavil při simulované dopravní 
nehodě, kde zasahovali pracovníci HZS – stanice 
Kojetín, Policie ČR – obvodní oddělení Kojetín, 
MěP Kojetín, pracovnice ČČK Přerov ve spolupráci 
se SANITAS Kojetín – p. Jura zabezpečili ošetření 
a přepravu raněných.
 V průběhu pestrého dopoledne probíhala 
soutěž čtyřčlenných hlídek žáků 6. tříd „O policejní 
čepici“. Na stanovištích zástupci škol si nasazovali 
plynovou masku na čas, ošetřovali raněné, pro-
kazovali znalosti v dopravních testech. Při jízdě 
zručnosti na kolech, střelbě na terč a „džberovce“ 
ukázali zručnost a týmovou souhru družstva.
 K zajímavým patřily i ukázky techniky a zbraní 
laserové střelnice Policie ČR, Armády ČR.
 Pěkné počasí, zelené trávníky, skvělá vojenská 
polévka a pravý vojenský guláš dotvářely příjemné 
dopoledne, kterým přítomné provázel pan mís-
tostarosta Ing. Jiří Šírek. 

Gymnázium Ko je tín KOJETíN

úspěšně ignorovat fakt, že jsme soupeři, a tudíž 
odložit bitku až na závěrečnou debatu. Na použití 
fyzického násilí jsme však poté jaksi zapomněli, 
což je nejspíš jedním z hlavních důvodů vítězství 
týmu Freedeck (odkud tento tým pochází, je myslím 
alespoň anglofilům jasné). Výsledné druhé místo 

náš tým (Twins & Company z Gymnázia Kojetín) 
ale zas tak moc nemrzelo, protože Petra Svačinová 
skončila třetí v soutěži o mistra kydů (nejlepšího 
řečníka celého ročníku), Iva Svačinová druhá, no 
a já jsem to vyhrál. V anglické debatě zvítězil tým 
Frigid Matějless Harém (to je takový překladatelský 

oříšek) z gymnázia Hejčín v Olomouci. 
 Na závěr bych si dovolil použít jeden citát, který 
jsem se dozvěděl od předsedkyně NTT: „Matka 
touží po synovi a syn touží po stepi.“ A to myslím 
hovoří za vše.

Martin Režný
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Míru Kojetín, 2. místo: Daniel Trčka, Tomáš Hro-
mada – ZŠ nám.  Míru Kojetín, 3. místo: Barbora 
Holíková, Michaela Ševečková – ZŠ nám. Míru 
Kojetín.
 Děkujeme p. Křepelkovi za organizaci turnaje, 
p. Medunovi za převezení automatů a zapůjčení 
prostor v Bowling city na Kroměřížské ulici. 

„Za odměnu do Sluňákova…“

 V úterý 9. května 2006 dvě vítězná družstva 
soutěže „Zelená stezka – zlatý list“ (tj. celkem 12 
studentů Gymnázia Kojetín) navštívila výukový pro-
gram zaměřený na problematiku života v okolí vod 
ve Středisku ekologické výchovy – ve Sluňákově 
v Olomouci. 
 Dvouhodinový program byl rozdělen do dvou 
částí: motivace a hry v místnosti a terénní pozoro-
vání.
 V první části si studenti formou hry zopakovali 
všechny druhy obojživelníků žijících v ČR. Poznávali 
jednotlivé druhy podle obrázků, poslouchali hlasy 
žab a zkusili je napodobit. K zajímavým patřila hra 
na žabí koncert – studenti rozlišovali „zpěv“ jednot-
livých druhů žab a napodobovali je. Na vycházku 
k rybníku a tůním byli studenti vybaveni síťkami 
pro lov vodních živočichů, miskami a lupami pro 
jejich pozorování. Odchytili a určovali podle klíče 
vývojová stádia rozličných druhů hmyzu – larvy 
jepic, vážek, komárů, chrostíků. Vodní brouky, 
pulce a dospělce žab – skokana, kuňky.
 Přínosné bylo i pozorování užovky obojkové 
– její pohyb ve vodě.

     Mgr. Věra Trávničková

„Boleradická tančírna“ 

 Pozvání na regionální přehlídku lidových 
a country tanečních souborů dětí a mládeže přijal 
hanácký kroužek MěDDM Kojetín „ Sluníčko“. 
Pod vedením Hany Dvouleté, Kateřiny Krčmařové 
a harmonikáře „stréca“ Pavla Evanžina předvedli 
členové souboru pásmo „Tance z Hané“. 
 Cílem přehlídky bylo setkání dětí a mládeže 
s podobnými zájmy. Během dvoudenního pobytu 
si členové souboru našli nové přátele a poznali 
folklór Jižní Moravy. 

 MěDDM Kojetín

Turnaj v šipkách

Žáci 6. – 9. tř. (28 účastníků) „bojovali“ dne 18. 
května 2006 ve dvojicích o nejlepší umístění. 
1. místo: Petr Dočkal, Lukáš Matoušek – ZŠ nám. 

„Kdo se nezúčastnil, udělal chybu“

 Krásná příroda, mnoho zážitků s novými kama-
rády…. S těmito pocity se vrátili členové zájmového 
kroužku „Bojové umění“ pod vedením pana Jiřího 
Hübnera z třídenního soustředění, které proběhlo 
od 5. do 7. května 2006 v Nýdku u Třince.

LÉTO S DOMEČKEM

3. 7. – 16. 7. 2006
„ INDIÁNSKÉ LÉTO“
stanový tábor v Nejdku

od 1. třídy

22. 7. – 29. 7. 2006
„SOUBOJ NAVIJÁKŮ“
rybářský tábor v Tovačově

31. 7. – 6. 8. 2006
„AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“

sportovní soustředění na Ranči Rovná 
pro členy ZK volejbal, florbal a jejich kamarády 

od 3. třídy

14. 8.  – 18. 8. 2006
„PŘÍBĚHY TÍSÍCE A JEDNÉ NOCI“

letní příměstský tábor od 1. třídy

21. 8. – 25. 8. 2006
„5 x JINAK“

5 dní s domečkem a každý úplné jiný …
letní příměstský tábor od 1. třídy

    
V ČERVNU S DOMEČKEM

PŘEDNÁŠKY 
z oblasti výchovy k zodpovědnému partnerství 

a sexuálnímu zdraví

6. 6. 2006
PORADA S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY

16. 6. 2006
„PÁRTY VE DVOŘE“

zábavné odpoledne s prezentací 
zájmových kroužků

16. – 18. 6. 2006  
WESTERNOVÝ VÍKEND 

V KORYČANECH
(jízda na koni, kovbojské hry, 

posezení u táboráku...)

Turnaj v ringu
„O PUTOVNÍHO JARYNA“

MARATON AEROBIC

Bližší informace na MěDDM Kojetín, 
tel. 581 762 498
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Kam za kulturou

Městská knihovna v Kojetíně informuje
 Městská knihovna pořádala tvořivou soutěž pro 
dětské čtenáře „Nejhezčí záložka do knihy“. 
V měsíci dubnu a květnu měli návštěvníci dětského 
oddělení možnost zhlédnout a vyhodnotit vybrané 
práce soutěžících na výstavce v knihovně.
Nejzajímavější soutěžní práce odevzdali:
1. Nguyenová Hana, 2. Rajnochová Marie, 3. 
Vavřín Lukáš, 4. Skřipcová Lenka, 5. Paráková 
Kateřina, 6. Soušková Nikola, 7. Lejnar Lukáš, 8. 
Baselová Daniela, 9. – 10. Horák Michal, Jež M.
Za pracnost a pečlivé provedení ještě odměněny 
práce: Purová Simona, Ille Michal.

Všem jmenovaným výhercům blahopřejeme!

 V současné době probíhá v dětském oddělení 
vědomostní soutěž pro malé čtenáře s názvem 
„Poznáš ji ?“ a pro žáky vyšších ročníků ZŠ soutěž 
„Čeština za školou“.
 V květnu byla v knihovně pro žáky sedmých 
tříd ZŠ připravena beseda o knihách českých spiso-
vatelů, píšících knihy o přírodě –„Dobrodružství 
se zvířaty“. Besedu doplňovala výstavka knih 
s přírodní tématikou.
 Knihovnu navštívili také žáci druhých tříd, 
kteří v besedách „Čarovné prstýnky“ poznávali 
podrobněji díla spisovatelky Markéty Zinnerové, 
která na podzim, v Týdnu knihoven, přijede bese-
dovat s kojetínskými čtenáři.
 Nejočekávanější akce měsíce proběhne až po 

uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje, ve středu 31. 
května, kdy se koná BESEDA SE SPISOVA-
TELKOU IVONOU BŘEZINOVOU. Besedovat 
bude o svých knihách v 8 hodin se žáky třetích tříd 
(ZŠ nám.Míru) a čtvrtých tříd (ZŠ Sv.Čecha) a v 10 
hodin se studenty gymnázia na téma „Mnoho tváří 
závislosti“.

PaedDr. Ivona Březinová vystudovala Pedago-
gickou fakultu J. E. Purkyně, obor český jazyk 
a dějepis. Začala pracovat na katedře bohemistiky 
jako asistentka a o rok  později získala doktorát 
pedagogických věd v oboru český jazyk a literatura. 
Jako odborná asistentka pak pracovala na vysoké 
škole ještě několik let a věnovala se především čes-
ké literatuře 19. a začátku 20. století. V současné 
době se věnuje psaní knih pro děti a mládež.
 Od roku  1982 je členkou IBBY (mezinárodní 
společnost pro dětskou knihu), od roku 1999 
členkou Obce českých spisovatelů.
 Vyučovala také tvůrčí psaní na Soukromém 
gymnáziu Josefa Škvoreckého, v současné době 
vede seminář tvůrčího psaní na Literární akade-
mii.
 Získala řadu ocenění: Zlatá stuha 1999 
a 2004, Cena učitelů – SUK 2002, 2003, 
2004.
 V roce 2003 výroční cena nakladatelství Alba-
tros, v roce 2004 byla dětskými čtenáři pasována 
na rytíře Řádu krásného slova. Její kniha „Zača-
rovaná třída“ získala Zlatou stuhu a na světovém 
kongresu v Kapském Městě byla zapsána na 
Čestnou listinu IBBY.
 Některé její knihy byly přeloženy do angličtiny, 
slovenštiny, chorvatštiny.

Hana Divilová, vedoucí MK Kojetín

 Již 64 let uplynulo od onoho 22. 
června 1942, kdy židovští občané 
Kojetína, Tovačova a dalších obcí 
střední Hané museli opustit své 
domovy a ve smutných transportech 
odjeli do Olomouce a Terezína. Odtud 
pak odjížděli do vyhlazovacích táborů 
Osvětim, Treblinka, Minsk, Birkenau. 
Z našich měst a obcí byla vykořeněna 
jedna celá vrstva obyvatel, která zde 
měla po staletí svůj domov. 
 Aby oběti vyhlazování židovského 
obyvatelstva – holokaustu, koncent-
račních a vyhlazovacích táborů nebyly 
zapomenuty, byl 27. leden vyhlá-
šen Dnem památky holokaustu 
a prevence zločinů proti lidskos-

Po siluetách modrých skal
kdesi nad obzorem

s vědomím, že jsou tím posledním

Ještě nenalézáme  pro ta léta jméno
které by se opásalo skutečností

Hnané vichřicemi z úst masivních soch
tyčících se na udusané 

krví napojené hlíně uvadajících duší
Ve chvílích

kdy vítr hraje na žebra závrati
Kdy se hanebně bílé ticho

prodává očistnému plameni
za branami čehosi ocelově jistého

jako smrt
jako beznaděj

EPILOG
 Řekl jsi …

Řekla jsem …
Uprostřed popela

noc je mým dlužníkem
Čekal’s…

Já čekala…
Kdesi se na těla
neživá hrne zem

Věděl’s
Já tušila

Ó noci bezesná
spojíš mě s viníkem

Věřil’s…
Já věřila

Po cestě ke konci 
vznícena osudem

Ty, laskán plamenem
zemřel’s?

Já zemřela…

ti. Při této příležitosti byla vyhlášena 
také literární a výtvarná soutěž 
DANIEL pro žáky základních škol 
a studenty středních škol. Do soutěže 
se přihlásila také studentka Konzerva-
toře Evangelické akademie v Kromě-
říži Klára Goldstein se sbírkou veršů 
a získala 2. místo ve II. kategorii.
Úryvek z této básně otiskujeme. 

Ještě jsme děsícími oblaky
navzájem připoutanými k ostnům bytí

V objetí dýmu rozviklaných let
jež nás dávno nepřinutí hledat
zasuté střepiny osiřelých pravd

Jakobychom toužili po dešti
který nekřísí

Píseň pro Chaima Cohna

Výstava fotografií a obrazů členů tvůrčí skupiny Signál 64
SVATOPLUK SPÁČIL – JIŘÍ SPÁČIL 

ALICE STONOVÁ-SPÁČILOVÁ
Galerie rodáků VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin

Výstava nejen pro děti k jejich svátku
HRAČKY

Galerie VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Výstava bude otevřena 1. června 2006.

Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin

2. června 2006
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VZDĚLÁVACÍHO 

A INFORMAČNÍHO CENTRA KOJETÍN
Po celý den otevřeny všechny prostory zdarma!!!

Výstava Hračky, Výstava fotografií a obrazů 

Svatopluk Spáčil – Jiří Spáčil – Alice Stonová-Spáčilová,
Expozice muzea „Zbraně z kojetínského depozitáře“, Židovský koutek

Masarykovo nám. 8, Kojetín

2. června 2006 – 18.00 hodin
VÍTÁME LÉTO S PAVLEM NOVÁKEM

Písničkový pořad pro děti i dospělé se známým 
a populárním přerovským zpěvákem.

Pořad zahájí mladší žačky Sokola Kojetín aerobikem.
Nádvoří VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Vstupné: 50 Kč, děti: 20 Kč

čtvrtek 15. června 2006 – 18.00 hodin
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU 

VOKÁL PŘEROV
mj. i v rytmu afrických domorodých písní
nádvoří VIC, Masarykovo nám.8, Kojetín
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Kojetínské hody a Hudební léto 2006 – předběžný program

PÁTEK 11. SRPNA 2006

Vzdělávací a informační centrum Kojetín – 18.00 hodin
Slavnostní vernisáž výstav

- OBRAZY - BOLESLAV LEINERT a PETR LEINERT (galerie)
- OBRAZY - JAN SÁZEL (galerie rodáků)

- CÍRKEVNÍ PAMÁTKY Z DEPOZITÁŘE MUZEA (expozice muzea)

Bowlingcity Kojetín – 14.00 hodin
KINDERDISKOTÉKA

Hospůdka U Pedyho Kojetín – 20.00 hodin
TANEČNÍ VEČER SE SKUPINOU Z.O.N.A.

Stadion Morava Kojetín - 20.00 hodin
DISKO SHOW

Loděnice Kojetín – 20.00 hodin
TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU MOPR

SOBOTA 12. SRPNA 2006

Masarykovo náměstí – 9.00 hodin
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ O HODOVÝ KOLÁČ

Areál Sokolské zahrady Kojetín – 9.00 hodin
TURNAJ STŘEDNÍ MORAVY VE VOLEJBALU

20.00 hodin
HODOVÝ ZÁBAVNÝ VEČER SE SKUPINOU MOPR

Loděnice Kojetín
9.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vzdělávací a informační centrum Kojetín
10.00 – 17.00 hodin

Výstavy
OBRAZY – BOLESLAV LEINERT a PETR LEINERT 

(galerie)
OBRAZY – JAN SÁZEL 

(galerie rodáků)
- CÍRKEVNÍ PAMÁTKY Z DEPOZITÁŘE MUZEA 

(expozice muzea)

Areál u Gymnázia Kojetín – 13.00 hodin
FAST SKATESHOP CONTEST

II. ROČNÍK SKATEBOARDOVÝCH ZÁVODŮ 
S HIPHOPOVOU KAPELOU

Sokolovna Kojetín – 14.00 hodin
VI. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín – 18.00 hodin
MŠE SVATÁ

Předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

NEDĚLE 13. SRPNA 2006

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín – 7.30 hodin
MŠE SVATÁ Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17.00 hodin
SPOLEČNÁ MODLITBA MARIÁNSKÝCH NEŠPOR

Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Galerie – 10.00 – 17.00 hodin

Výstavy
OBRAZY – BOLESLAV LEINERT a PETR LEINERT

(galerie)
OBRAZY - JAN SÁZEL

(galerie rodáků)

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY Z DEPOZITÁŘE MUZEA
(expozice muzea)

12.00 hodin (sál)
SETKÁNÍ RODÁKŮ ROČNÍK 1931

14.00 hodin (nádvoří)
CIMBÁLOVÁ MUZIKA DUBINA

Masarykovo náměstí
Po celý den

LIDOVÝ JARMARK + SKÁKACÍ HRAD
14.00 hodin

DĚTSKÉ HRY A SOUTĚŽE

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ – HLAVNÍ PROGRAM
9.00 – 12.00 hodin

PRŮVOD HANÁKŮ + JÍZDA KRÁLŮ
PŘEDÁNÍ HODOVÉHO PRÁVA

VYSTOUPENÍ NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ
SLUNÍČKO MěDDM KOJETÍN, PANTLÉK NĚMČICE n. H.,

OMLADINA MARTINICE, HLAHOL MYSLOČOVICE,
HANÁK TROUBKY, HANÁCKÁ BESEDA MěKS KOJETÍN

13.00 hodin – DECHOVÁ HUDBA VĚROVANKA

14.00 hodin - MAŽORETKY KOJETÍN
14.05 hodin – HIP-HOP – taneční vystoupení

14.10 hodin - RABUSSA - koncert přerovské kapely
15.10 hodin - MAŽORETKY KOJETÍN
15.15 hodin - ATLAS - taneční vystoupení

15.20 hodin - KEJKLÍŘI - 1. vstup
15.40 hodin - ATLAS - taneční vystoupení

15.45 hodin - KRASOJÍZDA - ukázka
16.00 hodin - ŠKOLOUDÍK - hudební vystoupení

16.20 hodin - HIP-HOP- taneční vystoupení
16.25 hodin - KEJKLÍŘI - 2. vstup

16.45 hodin - ATLAS -taneční vystoupení

17.00 hodin
PEHA

koncert slovenské kapely
18.00 hodin – REVIVAL KABÁT - koncert

HUDEBNÍ LÉTO 2006

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Pondělí 14. srpna 2006 - 17.00 hodin
ZIGGY A MOTÝL

(bigbeat)

Úterý 15. srpna 2006 - 17.00 hodin
HEZKY ČESKY

(rock, pop)

Středa 16. srpna 2006 - 17.00 hodin
MOTCHERS FOLLOW CHAIRS 

(blues, jazz, soul)

Čtvrtek 17. srpna 2006 - 17.00 hodin
NĚCO MEZI a CEMUR ŠAMUR 

(rock)

Pátek 18. srpna 2006 - 17.00 hodin
HULÍŇANÉ 
(dechovka)

Změny v programu vyhrazeny!
Za nepříznivého počasí – Sokolovna Kojetín!
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7. května 2006
jsme ke svátku všech maminek pozvali českou 
herečku a zpěvačku Pavlínu Filipovskou s pořa-
dem, ve kterém si společně s diváky zavzpomínala 
na léta strávená v Semaforu, na tatínka Františka 
Filipovského a na celý svůj umělecký život...

14. května 2006
jsme pro děti uspořádali poslední víkendovou po-
hádku v tomto školním roce. Do místní Sokolovny 
zavítali herci z Hravého divadla Brno s pohádkou 
„Když jde kůzle otevřít“. Děti se na klasické po-
hádce naučily, že v žádném případě nemají otvírat 
cizím lidem nebo skončí jako ta neposlušná kůzlátka 
ve známé pohádce. Opět jsme ocenili nejhezčí 
obrázky a s dětmi jsme si slíbili, že se od září zase 
při víkendových pohádkách uvidíme.

19. května 2006
jsme již posedmé společně s lídrem kapely Z kre-
dence karty Míšou Vavříkem rozjeli známý HALUZ 
FEST. A bylo opět z čeho vybírat. Festival byl 
rozdělen na dvě scény – v „pekle“ si přišli na své 
posluchači elektronické hudby (Luis, MC Vaant, 
Alex Corvis, Funsmaker) a na hlavním pódiu se 
vystřídaly čtyři kapely. Fest odstartovali nám známí 
Stochuťaři z Prostějova a jejich chutě nás parádně 
rozpálily. Po nich se poprvé v Kojetíně představila 
kapela Něco Mezi (která se mně osobně moc 
líbila). Hudba ve stylu ska doprovázená saxofonem 
a trubkou s dobrými českými texty, vyburcovala 
všechny v sále k tanci. Kapela hraje ve složení 
Ivoš (hraje na baskytaru. Spolu s Vladimírem jsou 
zakladateli této skupiny. Má rád pivo a pro „Něco 
mezi“ je dodavatelem nejen kvalitního hudebního 
materiálu, ale také vratných lahví od piva od té 
či oné pivovarské společnosti.), Karel (je multiin-

Mateřská škola Kojetín Z kroniky MěKS Kojetín – květen 2006 
strumentalista. Zejména zpívá, hraje na kytaru či 
na trubku, ani klavír a bicí mu nejsou cizí.), Laďa 
(Vladimír je nosný pilíř dechové sekce. Hraje na 
saxofon a klarinet. Spolu s Ivošem jsou zakladateli 
této skupiny. Ze současných členů je nejzkušenější, 
a tak to je právě on, kdo drží spoluhráče na uzdě, 
když se „urvou“ a hrají něco, co není na pořadu 
dne.), Radim [hraje na kytaru a neustále nabádá 
spoluhráče, aby přestali kouřit (hlavně ve zkušebně) 
a o to více holdovali nealkoholickým nápojům. 
Výjimkou je samozřejmě pivo, poněvadž tradice 
se musí dodržovat a Haná je vynikající oblastí 
pro pěstování sladovnického ječmene (krom toho 
také cukrové řepy, ale všichni víme jak na tom 
s cukrem jsme)], Štěpán (hraje na bicí. Je to bubeník 
vynikajících kvalit s temnou dechovkovou minulostí. 
Prvky hanáckého etna se promítají i v jeho součas-
né tvorbě). Jestli si teda chcete zaběhat, tak jedině 
s touto partou z Prostějova.
 Další kapela Cemur šamur hostovala u nás 
také poprvé a hned si získala své fanoušky. Prostě 
tihle kluci z Vrchlabí a jejich krkonošská dechovka 
nenechá nikoho jen tak stát! A závěr patřil hlavní 
kapele večera – Bowwave. Tato osmičlenná kape-

la z Karlových Varů umí přivést lidi do správného 
varu. Jejich osobitý styl hip-hopu s živými nástroji 
a s lehkou chutí funky a jazzu přilákal do „sokol-
ky“ na tři stovky fanoušků, kteří si přišli na své 
a s parádou si zapařili. Už se těšíme na další 
Haluz fest part. VIII., který by mohl proběhnout 
15. července 2006 na cvičáku u Moravy opět 
v Kojetíně. Připravovaný program: Dark Gamballe, 
Bethrayer, UDG, Něco Mezi, Nšoči, Cemur Šamur, 
Z kredence karty atd.

-svah-
foto: J. Holotová, H. Svačinová 

Techno

Cemur šamurNěco mezi

Sto chutíBowwave
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Dračí kanoe poprvé v Kojetíně

 V druhém svátečním víkendu v květnu ožila 
řeka Morava nevšedním ruchem. V kojetínské 
loděnici uspořádal přerovský Dragon klub malé 
soustředění posádek dračích lodí. V sobotu od-
poledne se naplnila loděnice příznivci kanoistiky 
a všech vodních sportů, kteří si nechtěli nechat ujít 
nevšední zážitek.
 Dračí lodě k nám našly cestu až z daleké Číny 
a svým vzhledem navozují exotickou atmosféru. 
Dračí loď je 12,5 m dlouhá, široká je přibližně 
1 m a váží 250 kg. Na přídi je ozdobena nádher-
nou dračí hlavou a záď lodi je zakončena dračím 
ocasem. Posádku lodi tvoří 20 pádlujících členů 
posádky, kormidelník a bubeník, který má místo 
na přídi lodi.
 Celá řada kojetínských vodaček a vodáků všech 
věkových kategorií tak měla možnost vidět na 
vlastní oči jízdu přerovských závodníků a závodnic, 
kteří dosahují velmi kvalitních umístění v Českém 
poháru a zdobí je i medaile z mistrovství Evropy. 
A nejen to - kojetínští vodáci mohli na vlastní kůži 
zažít radost ze společné jízdy na této nové lodi.
 Kojetínské vodačky se přihlásily na přerovský 
festival dračích lodí, který se uskuteční první červ-
nový víkend v Přerově. Doufáme, že podobně se 
zachová i posádka mužů, a že v Přerově bude mít 
město Kojetín dvojí zastoupení.
 S tímto novým druhem kanoistiky vzniká pro 
občany města možnost nové sportovní aktivity, 
která může naplnit jejich volný čas a přinést radost 
z pohybu v pěkném prostředí řeky Moravy. Pokud 
vás tato disciplína zaujala a měli byste zájem se 
tomuto druhu sportu věnovat, můžete se přihlásit 
v loděnici Kojetín nebo prostřednictvím e-mailu 
na adrese: valinpavel@seznam.cz, a to do 15. 

Mateřská škola Kojetín TO Kanoistika Kojetín 
června 2006. Podmínkou je dobrý zdravotní stav, 
plavecká zdatnost, věk od 15 let, horní hranice 
není stanovena, sport je určen jak pro muže, tak 
pro ženy.
 V případě, že zájem ze strany občanů města 
bude v takové míře, že bude možné postavit jednu 

až dvě posádky, oddíl Kanoistika Kojetín vyzve 
zájemce k ustavující schůzce, na které by se projed-
naly možnosti, jakým způsobem by mohl fungovat 
oddíl Dračích lodí v Kojetíně.
    

Mgr. Válek Pavel

Při příležitosti konání oslav 
55 let kanoistiky v Kojetíně 

TO Kanoistika Kojetín pořádá v loděnici 
dne 8. července 2006 od 9.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

na který srdečně zveme všechny současné i bývalé 
členy kanoistiky a v neposlední řadě 

i širokou veřejnost.
V rámci oslav budou zájemcům umožněny 
projížďky po řece Moravě na turistických 

i závodních lodích.

Občerstvení zajištěno v dostatečné míře.

Od 20.00 hodin bude probíhat

BENÁTSKÁ NOC

k tanci a poslechu bude hrát skupina MOPR.

Jménem Kanoistiky Kojetín 
Jiří Prokeš, předseda

Mateřská škola Kojetín Pionýrská skupina Kojetín 

55. LET KANOISTIKY 

V KOJETÍNĚ
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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)

Inzerce

Mobil: 

602 219 394

RYCHLÉ PŮJČKY

- do 50 000 Kč

- na dobu 7, 12, 18 měsíců

- servis až do domu

- nejvýhodnější podmínky

- měsíční splátky

- do 700 000 Kč zástava nemovi-

tosti (max. na dobu 36 měsíců)

- na jeden měsíc 

  navýšení 10 %

- rychlé vyřízení

- od 20 do 80 let
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Jak šafář Šperlín přestal klet

 Dřevohostická vrchnost pronajala pavlovský dvůr lipenské továrně. Nad 
dělným lidem vládl tu neobmezeně šafář Šperlín, poháněl lidi nadávkami 
a klením od rána do noci den co den. Pacholci tím otupěli a proklínali svou 
práci. Toho roku v adventě stále pršelo. Šperlín poručil vozit hnůj do Škařince. 
Jednou pozdě večer za přítmí zabořil se prázdný vůz do rozměklé role a ani pět 
párů volů nemohlo ho vytáhnout. Šperlín počal hrozně klnout napřáhnuv na 
voly čagan. V té celá palice zazářila, též obličej, vousy i šaty jeho sám oheň. 
A stejně pár nejbližších volů i pacholci, kteří nejvíc kleli, stáli v ohni. Všichni 
byli ohromeni, nemohouce slova ze sebe vypravit. Vzpamatovav se Šperlín, 
poručil voly vypřáhnout a odvést. Vida, že je ověšen světlonoši, bázní se třásl 
a vroucně se modlil za odpuštění potupy jména božího. Světlonoši se ponená-
hlu tratili s něho a u obrázku Matky Boží pod lipou u Škařince poslední zmizeli. 
Od té doby šafář neklel a stal se zbožným a laskavým člověkem.

Zeman Grubiš dal tělo svoje spáliti

 Pod památným lesem „Páleninou“ (10 minut východně od Pavlovic), 
pravěkým to hřbitovem, stávala v době starodávné tvrz zemanská. (Pole, 
kde tvrz stávala nazývá se „Dvorsko“.) O zemanovi Grubišovi se vypravuje, 
že jsa marnivý milovník veselých radovánek a pitek, objížděl okolní zámky. 
Jednou se vybral na zámek Lukovský u Štípy. Ve skvostném oděvu, s nejlepší 
výzbrojí vyjel z tvrze přes daleké lesy na Dřevohostice a Holešov. Tenkráte 
nebylo cest tímto krajem, každý jel, jak mu libo. Grubiš večerem zbloudil 
a nemohl z hor. Potkal stařečka, který mu řekl: „Nejezdi po zámcích a tvrzích, 
upusť od marnění. Slíbíš-li to, vyvedu tě z hor“. Zeman ochotně slíbil, že už na 
radovánky nevyjede. Tak se šťastně vrátil na svou tvrz. Rok celý krotil v sobě 

touhu po radostech veselého života, ale když přešel, nemohl tesknici odolat 
a vybral se do světa v úmyslu, že pozorně pojede, aby nezabloudil. Přijel do 
hor, zabloudil a noc jej zastihla, že nevěděl kudy kam. Opět namanul se před 
ním stařeček, řka: „Nedodržels slibu, že nebudeš zámky objíždět pro marnivé 
radosti, ale i nyní ti pomohu, když se napravíš“. Zeman nevěda si jiné rady, 
zapřisahal se stařečkovi, že už tak neučiní. Opět jej stařeček vyvedl z lesa, 
připomínaje, aby toho více nečinil, že by se mu zle vedlo. Zeman rok a den 
dodržel slibu, ale pak jej schvátila neukojitelná touha po veselém žití a tak 
odjel do světa, nedbaje slibu. Opět zbloudil v horách, setmělo se, ale stařeček 
se více neukázal. Jeda potmě, spadl s koněm do hluboké rokle, ale zůstal bez 
úrazu. Vida to, bral se širokou cestou, která ho přivedla do pekla. Když přišel 
k bráně, ďábli jej vesele uvítali: „Tu máme kamaráda, dobrého pijana!“ Stáhli 
jej z koně,uvedli do pekla a co jej několik ďáblů mocně sevřelo, jiní lili do něho 
nejlepší pivo a víno. Po krátkém čase prosil zeman v hrozných mukách, aby 
toho nesnesitelného nápoje do něho nelili. Tak jej dlouho mučili. Viděl tam 
v mukách soudruhy své, kteří na světě hřešili. Náruživí tanečníci po hrotech 
rozpálených nožů do kola křepčili. Podvodní hráči hráli rozpálenými kartami, 
zloději a lupiči na zádech vláčili sem a tam ukradené věci a klesali pod těžkým 
břemenem. I jiné tu spatřil opakovati ve strašných mukách, co hříšného na 
světě tropili. Teprv po roce nesmírných muk pustili ďábli zemana na svět. 
Zdrcen vrátil se Grubiš na svůj dvůr, kde vypravoval, co zažil. Žil od té doby 
pokojně jen pro blaho své rodiny a čeledi, nevyhledávaje hluku tohoto světa. 
Když byl blízek smrti,svolal čeleď svou a poručil, aby po skonání tělo jeho 
spálili, by se do pekla nedostalo. Tak se stalo. Popel jeho vložili do hliněné 
nádoby a pod mohylou pochovali na jeho tvrzi v blízkém lese Pálenině.

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

Pověsti z Přerovska – Hynek Špunar

TJ Sokol Kovalovice
srdečně zve děti i dospělé na

D Ě T S K Ý    D E N 

se spoustou soutěží,

který proběhne v sobotu 3. června 2006 
na hřišti v Kovalovicích.

Prezentace dětí od 9 do 10 hodin.
Občerstvení všeho druhu zajištěno! Pátek 2. 6. 2006 v 18.00 hod.

KARCOOLKA
První pravdivá verze klasické pohádky! Šokující odhalení ze soukro-
mého života zlého vlka, dobrotivé babičky a statečného dřevorubce! 

Rodinná komedie. USA 80 min. Česká verze. 
Vstupné děti do 12 let 35 Kč, dospělí 60 Kč

Pátek 9. 6. 2006 v 19.30 hod.
ELIZABETHTOWN

Jsem v pohodě aneb Orgando Bloom a Kirsten Dunstová 
v romantické komedii Camerona Crowea. USA 124 min. 

Přístupný od 12 let. České titulky. Vstupné 60 Kč

Pátek 23. 6. 2006 v 19.30 hod.
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ

Mladý anglický turista se rozhodne, že po manželčině tragické smrti 
už nechce žít. A protože je turistou v podivné zemi jménem Česko, 

přesvědčí místního taxikáře, aby mu pomohl. VB/ČR. 86 min. 
Přístupný od 12 let. České titulky. Vstupné 60 Kč

Pátek 30. 6. 2006 v 19.30 hod.
SCARY MOVIE 4

Čtvrtý a poslední díl slavné trilogie. Těšte se na parodie filmů Válka 
světů, Mill Baby, Zkrocená hora, Saw atd. USA. 83 min. 

Přístupný. České titulky. Vstupné 60 Kč.

V ceně vstupného je také poplatek 1 Kč 
na Fond čs. kinematografie

ČERVEN 2006

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 oproti zástavě
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

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
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Historické fotografie Kojetína

Z vlastního archivu a archivu J. Vražiny vybral Jiří Šírek

Pohlednice bývalé chlapecké školy, nyní ZŠ ulice Svat.Čecha, z prvních let 
20. století.

Pohlednice s pozdravem hostinského z kojetínského pivovaru. Do postave-
ní nové budovy v roce 1904 měl pivovar tuto podobu.

Kalendárium – červen 2006
✽ 2. 6. Vypukl jeden z největších požárů v českých dějinách. Oheň 
se vznítil na Malé Straně, rozšířil se též na Pražský hrad. Zničeno bylo 200 
domů, poškozen byl i celý areál Pražského hradu, kde shořely i Zemské desky. 
(1541). (465 let).

✽ 5. 6. Započal jihlavský sněm, na kterém došlo k dohodě mezi Zik-
mundem Lucemburským, husity a představiteli basilejského koncilu. Byla zde 
vyhlášena tzv. kompaktáta, která umožňovala mimo jiné svobodu vyznání. 
(1436). (570 let).

✽ 6. 6. Narodil se Björn Borg, švédský sportovec, jeden z nejlepších tenistů 
všech dob. Pětinásobný wimbledonský vítěz, celkem vyhrál 62 turnajů ATP. 
Aktivní kariéru ukončil předčasně. (1956). (50 let).

✽ 8. 6. Na sněmu v Praze nechal král Přemysl Otakar I. zvolit svého syna 
Václava svým nástupcem. Byl tak zrušen seniorát a nastolen princip primo-
genitury. (1216). (790 let). 

✽ 10. 6. Zemřel André–Marie Ampére, francouzský fyzik, jeden z  ob-
jevitelů elektromagnetismu. Jeho jménem je pojmenována jednotka měření 
elektrického proudu. (1836). (170 let). 

✽ 13. 6. Narodil se Antonín Langweil, český miniaturista a litograf. Jeho 
nejznámějším dílem je model Prahy, na kterém pracoval celý život. Zachoval 
se v MHMP. (1791). (215 let).

✽ 16. 6. V bitvě u Ústí (dnes Ústí nad Labem) porazila husitská vojska 
vedená Prokopem Holým účastníky III. křížové výpravy. V této bitvě použili 
křižáci naposledy čelní útok jízdy proti vozové hradbě. (1426). (580 let).

✽ 21. 6. Byl vykonán trest nad vůdci protihabsburského stavovského 
odboje. Popraveno bylo 17 měšťanů, sedm rytířů a tři členové panského 
stavu. Tímto datem započalo naplno pobělohorské období našich dějin. (1621). 
(385 let).

✽ 22. 6. Generální štáb německé armády dal rozkaz k zahájení útoku 
Barbarossa. Tím započal útok proti SSSR, což mělo vliv na další vývoj II. 
světové války. (1941). (65 let).

✽ 24. 6. V bitvě u Custozzy zvítězila rakouská armáda nad italskými 
vojsky krále Viktora Emanuela I. Vítězství však nemělo vzhledem k porážkám 
Rakouska ve střední Evropě větší význam. (1866). (140 let).

✽ 26. 6. Narodil se Balthasar Fontana, italský sochař a štukatér. Jeho 
dílo najdeme po celé Evropě, též v Čechách a na Moravě. Vyzdobil zámky 
v Kroměříži, Uherčicích a klášter Hradisko u Olomouce. (1661). (345 let).

✽ 29. 6. Narodil se František Horčička, český malíř a restaurátor. Byl 
vyhledávaným portrétistou. Mezi těmi, které portrétoval, byli mimo jiné Josef 
Dobrovský a Václav Hanka. (1776). (230 let).

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

Kojetínští fotbalisté na snímku z 29. 7. 1934, místo pořízení je nejasné. Bývalý klášter Sester Sv. Kříže na pohlednici z počátku 20. století. Klášter 
byl vysvěcen 15. 8. 1899. Nyní Dům Sv. Josefa na Komenského nám.
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Společenská kronika
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V í t á n í   d ě t í 

V sobotu 13. května 2006 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Anna Matějčková Aneta Šubíková

Jan Musil Jiří Berky

Adam Šmída

Marie Toráčová
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Dne 1. června 2006 

uplynulo 15 let od úmrtí

paní Boženy Kmentové 

(rozené Kroupové)

Vzpomínají manžel, děti a vnoučata

Blahopřejeme! foto: H. Volfová


