
Slovo starosty města

Ročník IX Číslo 1 leden 2008 6,- Kč

Vážení spoluobčané,
ke vzpomínkám na krásné chvíle prožité během minulého 
roku můžeme připojit i ty nejživější zážitky z nejkrásnějších 
svátků roku, z Vánoc.
Dnes už jsou to pravdu jen vzpomínky na přípravy Štěd-
rého dne, při nichž řada z nás propadla nákupní horečce 
a úklidové hysterii, ženy absolvovaly nevyhlášenou sou-
těž v pečení cukroví a přípravě dobrot a kolik vánočních 
stromečků a kaprů přispělo k vytvoření slavnostní vánoční 
atmosféry lze jen těžko vyčíslit.
Odměnou všem, kteří předvánoční shon absolvují, byla 

jistě neopakovatelná a krásně sváteční pohoda vánočních 
dnů, zářící oči dětí a vnoučat u stromečků, úsměvy, radost 
a slova díků při rozbalování dárků.
Věřím, že jsme nakonec všichni prožili Vánoce plné po-
hody, klidu, štěstí a lásky a se stejnými pocity vstupujeme  
i do tohoto roku.
Po veselém Silvestru nás čekají opět obyčejné, pracovní 
dny. Bude jich většina a jaké budou, to bude záležet jen  
a jen nás. Bylo by krásné, kdyby se naplnilo rčení, že kaž-
dý rok končící osmičkou, je rok šťastný a úspěšný.
Vážení spoluobčané, já Vám to všem ze srdce přeji. Přeji 
Vám, aby i v těch všedních dnech zbylo v našich srdcích  
a v myšlenkách alespoň trošku místečka pro naše nejbližší 
a abychom si uvědomili, že ne vše, co máme, je samozřej-
mostí.
Přeji Vám všem pevné zdraví, jen a jen úspěchy v pracov-
ním i osobním životě. Ať se Vám splní i ta nejtajnější přání 
a máte dostatek sil pro dosažení všech cílů, které jste si při 
novoročním přípitku předsevzali. 

 Prožijme společně krásný rok, rok 2008.

         
Mojmír Haupt

starosta města

KojetínsKý
zpravodaj
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín se na svém 24. zasedání konaném dne 12. prosince 2007

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- souhlasila s rozpočtovým opatře-
ním č. 15/2007 ve výši 14.693,55 tis. 
Kč,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku vedeného ve 
zjednodušené evidenci - původ par-
cel Pozemkový katastr p. č. 892/2, 
v obci a k. ú. Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s.  
a Městem Kojetín, na pozemku ve 
zjednodušené evidenci - původ par-
cel PK p. č. 164/1, k. ú. Popůvky  

u Kojetína, spočívající v právu umís-
tit a provozovat na tomto pozemku 
rozvodné zařízení stavby „Popůvky 
- přípojka vn, TS, vývody nn“,
- vzala na vědomí žádost Českého 
zahrádkářského svazu v Kojetíne o 
spolufinancování výměny plotu v za-
hrádkářských koloniích v Kojetíně,
- uložila odboru MIM uplatnit částku 
na výměnu plotu v zahrádkářských 
koloniích v Kojetíně do rozpočtu 
města na rok 2008,
- schválila organizační strukturu 
Centra sociálních služeb Kojetín, 

příspěvkové organizace, ke dni 1. 1. 
2008,
- uložila ředitelce pí. Blance Šnéda-
rové předložit na jednání RM 01/08 
koncepci Centra sociálních služeb 
Kojetín, příspěvkové organizace,
- schválila Smlouvu o bezúplatném 
převodu majetku č. j. HSOL 201-29/
EKO-2007 mezi Českou republikou 
- Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje, Schweitzerova 
91, 772 11 Olomouc a Městem Ko-
jetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 
Kojetín.

Jiří Šírek, místostarosta

Z jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 10. zasedání konaném dne 12. prosince 2007

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

- uložilo Radě města Kojetín předlo-
žit na příští zasedání Zastupitelstva 
města Kojetína 01/08 informace  
k dořešení prodeje pozemků Agro-
družstvu Morava,
- vzalo na vědomí Zprávu o stavu 
na úseku školství a využívání vol-
ného času, výroční zprávy Základní 
školy Kojetín, náměstí Míru 83, Zá-
kladní školy Kojetín, Svat. Čecha 
586, Mateřské školy Kojetín, Měst-
ského domu dětí a mládeže Kojetín 
za školní rok 2006/2007,
- schválilo převod finančních pro-
středků ve výši 758.000,00 Kč z Fon-
du rozvoje bydlení (povodňový) do 
rozpočtu města na financování oprav 
bytového fondu ve vlastnictví města,
- schválilo rozpočtové provizorium 
Města Kojetín na období leden 2008 
- výdaje: 7,5 mil. Kč, příjmy: 7,5 mil. 
Kč,
- schválilo pravidla rozpočtové-
ho provizoria potřebná k zajištění  
plynulosti hospodaření Města Koje-
tína,
- schválilo uzavření úvěrové smlou-
vy č. 1883093339, jejímž předmětem 
je přijetí kontokorentního úvěru ve 
výši 5 mil. Kč u České spořitelny a.s., 
od 21. 12. 2007 do 20. 12. 2008,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2007 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů,
- schválilo prodej části pozemku  

p. č. 6346/2, ost. plocha, o výměře 
dle geometrického plánu, k. ú. Koje-
tín, MORAVSKÉMU LIHOVARU Ko-
jetín, a. s., Padlých hrdinů 927/865, 
Kojetín, Kojetín I-Město, za cenu 85 
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitosti,
- schválilo prodej bytu č. 1178/8,  
o velikosti 2+1, ve 2. nadzemním 
podlaží, celková plocha bytu s pří-
slušenstvím 51,73 m2, v budově č. p. 
1178, ul. Rumunská, postavené na 
pozemku p. č. st. 1469 a spoluvlast-
nického podílu žadatelům v pořadí, 
dle nejvyšší nabídnuté ceny,
- schválilo prodej bytu č. 908/5,  
o velikosti 2+1, o výměře 63,83 m2, ve  
2. nadzemním podlaží, v budově č. 
p. 908, ul. Nádražní, postavené na 
pozemku p. č. st. 1169, a spoluvlast-
nického podílu na společných čás-
tech domu, žadatelům v pořadí, dle 
nejvyšší nabídnuté ceny,
- schválilo uzavření smlouvy o dílo 
o provedení a obstarání stavebních 
prací a dodávek, nutných na akci:  
„Obnova Pivovarského hotelu Ko-
jetín“, kterým se rozumí dílo, v roz-
sahu specifikovaném v protokolu ze 
dne 18. 10. 2007 - pro uplatnění ná-
kladů na vícepráce vzniklých v prů-
běhu realizace stavebního díla, mezi 
Městem Kojetín a firmou PTÁČEK - 
pozemní stavitelství s. r. o., Kojetín. 
Cena včetně DPH činí 2.459.302,55 
Kč a je splatná do 31. 3. 2008,
- schválilo termínový a obsahový 

plán jednání ZM na rok 2008,
- vzalo na vědomí termínový a obsa-
hový plán jednání RM na rok 2008,
- vzalo na vědomí hodnocení čin-
nosti Finančního výboru a Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva města 
Kojetína za rok 2007,
- schválilo plán činnosti Finančního 
výboru a Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Kojetína na rok 2008,
- schválilo změnu stanov Mikrore-
gionu Střední Haná, která se týká 
Stanov Svazku obcí mikroregionu 
Střední Haná, článku 6, bodu 1, nové 
znění je následující: „Příspěvky jsou 
stanoveny ve výši 15 Kč na jednoho 
obyvatele trvale přihlášeného v obci 
k 1. 1. daného roku.    

Jiří Šírek, místostarosta
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Informace pro občany
Zastupitelstvo města Kojetín schvá-
lilo na svém zasedání dne 12. 12. 
2007 Obecně závaznou vyhlášku  
č. 3/2007 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. 
Na základě této vyhlášky byl pro 
rok 2008 stanoven místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů 
ve výši 480 Kč za poplatníka, příp. 
nemovitost určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci.

Markéta Calabová, MěÚ Kojetín

SPlatnoSt PoPlatKu:
- roční:

nejpozději do 28.2.2008

- pololetně ve dvou splátkách:
I. pololetí – nejpozději do 28. 2. 2008

II. polololetí - do 31. 8. 2008. 

Poplatek se hradí přímo v pokladně Města Kojetín:
pondělí, středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30

úterý, čtvrtek 8.00 - 11.00

Z důvodu změny organizační struk-
tury obchodní společnosti Vodovody 
a kanalizace Přerov a.s. budou od 
1.1.2008 zrušeny pracoviště v Lip-
níku n.Bečvou a v Kojetíně. Kontakt 
se všemi odběrateli bude zajišťován 
prostřednictvím zákaznického cen-
tra sídlícího v budově ředitelství 
společnosti v Přerově, Šířava 21. 
Mimo to lze některé jednodušší zá-
ležitosti vyřídit také přímo na nových 
provozech a pracovištích na obvyk-
lých adresách: 
 Provoz vodovodů Přerov
 Šířava 23
 Provoz kanalizací a ČoV
 Přerov - Henčlov (areál ČOV)
 na pracovišti v Hranicích
 Sady ČS legií 462
 na pracovišti ČoV Hranice
Všechny záležitosti lze vyřizovat 
také poštou na adrese sídla společ-
nosti, e-mailem nebo telefonicky.

organizační změna VaK Přerov

Dispečink VaK Přerov, a. s.
telefon: 581 299 158, e-mail: dispecink@vakpr.cz

Zákaznické centrum
telefon: 581 299 142, e-mail: zakaznicke-centrum@vakpr.cz

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - ředitelství
telefon: 581 299 112, e-mail: reditelstvi@vakpr.cz

Provoz vodovodů Přerov
telefon: 581 299 132, e-mail: provozpr@vakpr.cz

Provoz kanalizací a čistíren odpadních vod Henčlov
telefon: 581 205 027, e-mail: covpr@vakpr.cz

Pracoviště dopravy
telefon: 581 299 137, e-mail: doprava@vakpr.cz

Pracoviště vodovodů Hranice
telefon: 581 601 878, e-mail: provozhr@vakpr.cz

Pracoviště kanalizací a čistíren odpadních vod Hranice
telefon: 581 601 717, e-mail: covhr@vakpr.cz

Vážení čtenáři,
dovolte mi  předat  Vám další díl 
naší štafety. V tomto čísle se ptá 
slečna Pavla Herodková  paní te-
rezy Kováčové, která je momen-
tálně na mateřské dovolené.

Co Vám v Kojetíně chybí?
„Jelikož mám malé dítě, tak mi tu 
chybí místo, kam bych si s ním moh-
la chodit hrát. Musím dojíždět do 
kroměřížského Sluníčka“.

Co Vám přijde v Kojetíně zbyteč-
né?
„Asi nic. Město Kojetín se mi vcelku 
líbí“.

Kam se chodíte v Kojetíně bavit?
„Jak už jsem řekla, mám malé dítě, 
a proto většinou chodí přátelé k nám 
domů“.

V příštím čísle  se bude ptát tere-
za Kováčová paní Edity Plevové.

Iveta Kořínková

Štafeta
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V březnu 2007 začala obrovská investiční akce, týkající 
se budování a oprav kanalizace, která je součástí pro-
jektu „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Moravy  
a Bečvy“. Budování kanalizace přineslo sice řadu ome-
zení a problémů, jeho význam je však mimořádný. In-
vestorem je VaK Přerov, a. s. s výrazným přispěním  
fondů EU.

V srpnu byl po dlouhých letech zahájen provoz hotelu 
Pivovar. Jeho rekonstrukci realizovalo Město Kojetín  
s přispěním evropských fondů. Zároveň došlo k vyba-
vení vnitřních prostor celého objektu. Kojetín se tak po 
mnoha letech dočkal větší ubytovací kapacity a opravy 
této chátrající památky. 

Co přinesl rok 2007 v Kojetíně

Počátkem roku došlo k definitivnímu rozhodnutí vlastní-
ka cukrovaru – společnosti Eastern Sugar, o ukončení 
výroby cukru a zrušení cukrovaru v Kojetíně. Závod 
existující zde od roku 1869 bude během příštího období 
srovnán se zemí.

Souběžně s budováním kanalizace probíhaly i opravy 
některých komunikací, takže Kojetín byl v určitém ob-
dobí těžce průjezdný a doprava se značně zkompliko-
vala.

Proběhla první etapa regenerace sídliště Sever smě-
řující k zlepšení stavu v této části Kojetína.
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Kojetín navštívil 15. června prezident republiky Václav 
Klaus. Od dob T. G. Masaryka to byla první oficiální ná-
vštěva hlavy státu v Kojetíně.

Co přinesl rok 2007 v Kojetíně

Město Kojetín získalo první místo v celostátní soutěži 
webových stránek – objev roku 2007.

Jiří Šírek

nebylo pozdě
Na 7. listopadový den jsme se dohodli se skupinou dětí 
na pouštění draků. Někteří z nás byli nachystaní na slun-
né počasí, zima však dala vědět a snížila nám stavy pří-
chozích dětí. Do víceúčelové klubovny přišli jen ti, kteří 
se dokázali rychlé změně přizpůsobit.
Po provedené prezentaci jsme se přesunuli i s draky na 
travnatou plochu u školní jídelny, dětmi označovanou 
jako „skate park“. Do soutěže se mohl zapojit každý po 
odevzdání vyplněné přihlašovací karty. Zde piloti uváděli 
jak své, tak i drakovo jméno, místo narození, věk draka, 
stravu a jiné údaje. Poté již stačilo probudit draka a čekat 
na správný vítr a ten nám foukal.
Dětem po celou dobu nechyběla ani snaha dostat někte-
ré líné draky na oblohu a nutno ocenit i jejich vzájemnou 
spolupráci. Během konání naší minidrakyády, asi v polo-
vině naší soutěže, kdy byl skoro jasný vítěz (pilot Ocho 
s drakem jménem Slůně), se stalo něco neočekávaného. 
Dvanáctiletý drak „Slůně“, se splašil a přeletěl až nad bu-
dovu kojetínského gymnázia. Tento drak doletěl sice ze 
všech draků nejvýše a nejdál, ale k pilotovi se již nevrátil 
a proto byl vyřazen ze soutěže.
Do ukončení soutěže si pilot Ocho ochočil jiného draka, 
se kterým byl rovněž spokojený. Všichni piloti se na zá-
věr shodli a doporučují zakoupit draka většího. Malý létal 
špatně nebo vůbec.
Všechny draky pozorovala a hodnotila porota, která to 
neměla vůbec snadné. Po vyhodnocení vítězů a poraže-
ných byly předány všem sladké ceny. 
Věříme, že se nám příští rok podaří zajistit slunečné  
a větrné počasí a budeme se těšit na vaši hojnou účast.

Lucie Zlámalová, sociálně-právní ochrana dětí

Historické muzeum
ve Slavkově u Brna
V sobotu odpoledne na nádraží v Kojetíně nastoupila 
skupinka dětí s dozorem do vlaku směr Brno.
Město Brno však nebylo jejich cílem, ale v Brně přesedli 
do dalšího vlaku, který je dovezl do Slavkova u Brna.
Do města, které vstoupilo do světové historie díky ví-
tězství francouzského císaře Napoleona 1. Bonaparta 
v bitvě tří panovníků svedené dne 2. 12. 1805 v polích 
západně od Slavkova.
Ze slavkovského nádraží se všichni přemístili asi 20ti 
minutovou chůzí k baroknímu zámku, kde se společně 
s průvodkyní vrhli do podzemí zámku.
Zde podnikli tajemnou prohlídku, při které se seznámi-
li s historií stavby a s postavami figurín představujících 
nejvýznamnější postavy zámecké a městské historie 
včetně řemeslnických cechů.
Kromě hospodářských zázemí (barokní pekárna) zhlédli 
i vystavenou mučírnu. V ní málem někteří přišli dobrovol-
ně o své palce, když zkoušeli účinnost palečnice, mírněj-
šího nástroje útrpného práva.
Po ukončení prohlídky většina  využila možnosti vyfotit 
se s postavou vojáka nebo čarodějnice. Čas utekl rychle, 
a tak jsme se poté vydali na cestu  domů .
Při zpáteční jízdě vlakem si mnoho  účastníků přálo vý-
let zopakovat, ale s obměnou prohlídkové trasy. Ta by 
měla být vedena reprezentativními prostory kounicovské 
rezidence.
Uvidíme, snad se pořadatelům podaří vyplnit tato přání 
účastníků, kteří mohou všem doporučit návštěvu slav-
kovského zámku. 

Lucie Zlámalová, sociálně-právní ochrana dětí 

Sociálně-právní ochrana dětí
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XI. lékařský seminář v Kojetíně
letošní tradiční předvánoční 
lékařský seminář se usku-
tečnil 7. a 8. prosince 2007 
v prostorách Městského 
kulturního střediska Koje-
tín. Seminář byl garantován 
Českou lékařskou komorou a 
Českou asociací sester a byl 
zařazen do systému postgra-
duálního vzdělávání lékařů  
a zdravotních sester.

Letošní téma, „Miniinvazivní medici-
na“, bylo zaměřeno na nové miniin-
vazivní léčebné postupy v různých 
medicinských oborech. 
Po slavnostním zahájení organi-
zátorem semináře MUDr. Pavlem 
Matouškem byl zahájen první blok 
pátečního odpoledního programu. 
Ten byl věnován problematice dia-
gnostiky a léčby onemocnění mo-
čového traktu, laparoskopickým kýl-
ním operacím a v sesterském bloku 
specializované sestry z chirurgické-
ho oddělení Prostějovské nemocnice  
a Kroměřížské nemocnice přednesly 
svá sdělení, ve kterých se podělily se 
svými zkušenostmi s péčí o pacienty 
operované miniinvazivními metoda-
mi. 
Společenským večerem s bohatým 
rautem provázela účastníky oblí-
bená kojetínská hudební skupina 
MOPR, která vytvořila velmi dobrou 
a příjemnou atmosféru pro všech-
ny účastníky. Příjemným oživením 
pro všechny bylo vystoupení dvou 
tanečních párů z kroměřížského ta-
nečního klubu pana Dvorníka, kte-
ré předvedly ukázky standardních  

a latinskoamareických tanců. Sou-
částí společenského večera byla  
i degustace vína s odborným výkla-
dem, se zástupci arcibiskupských 
sklepů z Hodonína.
Sobotní program zahájili lékaři 
z  Kroměříže a Brna, kteří ve svých 
přednáškách demonstrovali své 
zkušenosti s miniinvazivními přístu-
py v oborech ortopedie a úrazové 
chirurgie. 
Miniinvazivní metody v diagnostice 
a léčbě cévních onemocnění před-
nášeli lékaři z Fakultní nemocnice 
Olomouc, Fakultní nemocnice Brno 
a z Centra žilní chirurgie Kojetín. 
MUDr. Pavel Matoušek seznámil 
účastníky s nejmodernějšími meto-
dami operace křečových žil pomocí 
radiofrekvenční energie. Pacient po 
této operaci za několik desítek minut 
odchází do domácí péče, a následu-
jící den se může plně zapojit do prá-
ce a běžných životních aktivit.
V sobotní dopolední sesterské sek-
ci zazněly přednášky na téma léčby 
chronických ran, včetně bércových 
vředů. Moderní postupy metodou 
vlhké terapie a speciální kompre-
sivní léčby přednesly specializova-
né sestry z  Chirurgického oddě-
lení Kroměřížské nemocnice, a. s.  
a z Centra žilní chirurgie Kojetín.
Po polední přestávce a rautu byl 
další blok  věnován problematice 
onemocnění krčních orgánů a gyne-
kologie. Se svými přednáškami nás 
seznámili kolegové z FN Olomouc  
a z Gynekologického oddělení Kro-
měřížské nemocnice, a. s.
V závěrečním sesterském bloku nás 

seznámili přednášející s péčí o pa-
cienty s polytraumaty a velmi pěk-
né přednášky zazněly od pracovnic 
z Charity Kojetín. 
Mnozí byli překvapeni, v jakých 
podmínkách a s jakým nasazením 
pracovnice Charity pracují a jakých 
dosahují výsledků při systematické 
péči o seniory.
Všechny přednášky v obou dnech 
byly na velmi dobré odborné úrovni, 
bohatě dokumentované a vyvolávaly 
zajímavé diskuse, které se přenáše-
ly i do kuloárů v přestávkách.
Seminář končil v 16.00 hodin a mno-
zí účastníci, jichž bylo letos 250, 
ještě těsně před odjezdem domů do-
končovali své odborné diskuse.
Součástí semináře byla i výstava far-
maceutických firem, které představi-
ly své výrobky a podílely se sponzor-
sky na finančním zajištění semináře, 
za což jim patří dík organizátora.
O příjemné a reprezentativní pro-
střední se jako každoročně na vy-
soké profesionální úrovni postaraly 
pracovnice Městského kulturního 
střediska Kojetín a paní Jarmila Ho-
danová. Audiovizuální techniku bez-
chybně zvládl již tradičně Ing. Jiří 
Ston. 
Jsem přesvědčen, že i letos to ne-
byly v tom předvánočním shonu pro 
nikoho z nás nudné a promarněné 
dva dny a že si každý z nás obohatil 
své medicinské zkušenosti, navázal 
nové či oprášil starší odborné ko-
legiální kontakty a pro svůj obor si 
odnesl ze semináře hodně nových 
poznatků.

MUDr. Pavel Matoušek, Ph.D.
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Informace k vyhlašování nejúspěšnějších sportovců

Vyhlašování nejlepších sportov-
ců za rok 2006 se zúčastnil také 
světový rekordman v desetiboji 
Tomáš Dvořák

Město Kojetín bude každoročně 
vyhlašovat nejúspěšnější spor-
tovce a osobnosti v oblasti sportu 
města Kojetína za každý kalendář-
ní rok a to vždy do 31. 5. následu-
jícího roku.
Cílem vyhlašování nejúspěšnějších 
sportovců a osobností v oblasti spor-
tu města Kojetína je podpořit veškeré 
aktivity v oblasti tělovýchovy a spor-
tu ve městě tím, že Město Kojetín 
bude pravidelně oceňovat sportovní 

úspěchy svých obyvatel a oceňo-
vat osobnosti, které se významnou 
měrou podílejí na rozvoji sportu ve 
městě. S uvedenými aktivitami bude 
seznamovat širokou veřejnost a sna-
žit se tak dobrou propagací sportu  
ve městě získávat pro aktivní sport 
stále větší počet obyvatel.
Návrh na ocenění může podat: 
každá fyzická a právnická osoba, 
která zašle řádně vyplněný nominač-
ní formulář na adresu: Městský úřad 
Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství 
a kultury, Masarykovo nám. 20, 752 
01 Kojetín. Počet návrhů na ocenění 
v jednotlivých kategoriích není ome-
zen, každý návrh na ocenění musí 
být podán na samostatném formulá-
ři. Údaje uvedené ve formuláři musí 
být ověřitelné (např. u představite-
lů klubu nebo oddílu, na internetu 
apod.). 
Termín pro zaslání návrhů: 

do 29. února 2008
Vyhlašované kategorie:
- sportovní naděje ( do 15 let),
- jednotlivci za sportovní úspěchy 

v předchozím kalend. roce – do 
19 let věku včetně,

- jednotlivci za sportovní úspěchy 
v předchozím kalend. roce – věk 
20 let a starší,

- sportovní kolektiv za sportovní 
úspěchy v předchozím kalend. 
roce,

- osobnost v oblasti sportu – za mi-
mořádné zásluhy o rozvoj kojetín-
ského sportu.

Kdo může být navržen na oceně-
ní: Do hodnocení budou zařazeni:
- v kategorii sportovních nadějí čle-

nové oddílů a klubů, které působí 
na území města Kojetína (např. 
sportovci, kteří dosud nedosáhli 
výrazného sportovního úspěchu, 
ale vyvíjí příkladnou sportovní ak-
tivitu),

- sportovci, kteří jsou členy spor-
tovního oddílu nebo klubu, který 
působí na území města Kojetína,

- za výrazné sportovní úspěchy  
i ostatní sportovci, kteří mají trva-
lé bydliště v Kojetíně,

- sportovní kolektivy, které repre-
zentují sportovní kluby působící 
na území města Kojetína,

- osobnosti, které se zasloužily  
o rozvoj sportu ve městě Kojetíně 
(trenéři, funkcionáři, organizátoři 
sport. akcí apod.).

RM po projednání, případném 
ověření, doplnění apod. vyhlásí 
nejúspěšnější sportovce a osob-
nosti v oblasti sportu za předcho-
zí kalendářní rok, kteří pak budou 
slavnostně vyhlášeni v rámci 
slavnostního podvečera.
Vyhodnocování nejúspěšnějších 
sportovců a osobností v oblasti 
sportu organizačně zajišťuje mís-
tostarosta Města Kojetín ve spo-
lupráci s odborem Vnitřních věcí, 
školství a kultury.
Bližší informace sledujte na www.
kojetin.cz, nebo je podá paní Jana 
nakládalová, tel.č. 581 277 422.

Jiří Šírek

V sezóně 2007 tvořilo členskou zá-
kladnu oddílu tenisu TJ Sokol Ko-
jetín celkem 80 hráček a hráčů. 
V okresní soutěži družstev mužů či 
veteránů nás zastupovalo 5 týmů, 
tentokrát bez výraznějšího úspě-
chu, což je po vítězství „A“ družstva 
v soutěži v roce 2006 trochu ústu-
pem v silné konkurenci. V areálu 
se třemi antukovými kurty a nově 
opravenými šatnami a sociálním za-
řízením se odehrál již 26. ročník tra-
dičního Sokol Cupu. Jeho vítězem 
se stal Robert Gamba, jehož finá-
lová výhra nad Aloisem Šírkem 3:0 
byla zasloužená. Potěšitelné je, že 
vítěz turnaje trénuje mládež a myslí 
tak na výchovu a trénink tenisového 

potěru v Kojetíně, takže snad vycho-
vá nové nástupce úspěšné tenisové 
gardy, která se již dostala do věku 
čtyřicátníků. Turnaj čtyřher otevřený 
pro dvojice z okolí Kojetína, hraný  
O pohár místostarosty si odnesla ko-
jetínská dvojice Alois Šírek - Zdenek 
Dravecký. Turnaj veteránů, memo riál 
Zdeňka Řezníčka získal Jiří Šírek, 
jemuž vzdal ve finále dobře rozehra-
ný, ale se zraněním se trápící Vlas-
timil Orság. V kalendáři akcí oddílu 
se objevila také řada dalších turnajů 
pořádaných firmami či kluby z okolí. 
Z nich zřejmě nejprestižnějším byl 3. 
ročník turnaje Českých drah hraný 
pod záštitou předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Miloslava 

Vlčka, jehož se zúčastnil jako hráč 
také otec našeho tenisového repre-
zentanta Tomáše Berdycha. Kojetín-
ská dvojice Leoš Ptáček - Jiří Šírek 
na něm skončila na 2. místě.

Jiří Šírek

ohlédnutí za tenisem 2007
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Mateřská škola Kojetín

Předvánoční čas 
v Mateřské škole 
Kojetín
Mikulášská nadílka patří mezi staré 
zvyky a celý začátek prosince se děti 
v mateřské škole těšily na návštěvu 
Mikuláše a čertů. Ve středu 5. prosin-
ce proběhla v obou mateřských ško-
lách „Mikulášská nadílka“, kterou pro 
děti chystáme každoročně ve spolu-
práci s učiteli a žáky základních škol. 
Zlobivé děti snad ani nemáme, tak-
že čertíci u nás neměli žádnou práci  
a hodné děti zase Mikuláš pochválil 
a všichni od něj dostali mikulášskou 
nadílku. Společně jsme si také za-
zpívali písničky pro čerty a Mikuláše, 
přednesli básničky a všichni slibova-
li, že po celý rok budou hodní.
V pondělí 10. prosince všechny děti 
navštívily sokolovnu, kde pro nás 

MěKS Kojetín připravilo pohádku 
„Kocour v botách“ v podání Divadla 
Koráb z Brna.
Největší událostí ale tradičně byly 
Vánoční besídky, na které se asi nej-
víc těšili rodiče našich dětí…
Děti však předvedly svou šikovnost 
nejen vystoupením na vánočních be-
sídkách, ale také při výrobě dárečků 
pro své nejbližší. Svými výrobky pak 
vyzdobily vánoční stromečky, třídy  
i obě školičky.
Děti z oddělení „Rybiček“ popřá-
ly svým pásmem krásné Vánoce  
a hodně pohody v roce 2008 babičkám  
a dědečkům z pečovatelských domů, 
děti z oddělení „Pastelek“ zase po-
děkovaly zaměstnancům na MěÚ za 
celoroční spolupráci a děti z odděle-
ní „Srdíček“ popřály zaměstnancům 
Školní jídelny Kojetín…
V pátek 14. prosince děti z odděle-
ní „Pastelek“, „Srdíček“ a „Rybiček“ 

ukončily tříměsíční předplavecký 
výcvik v plaveckém areálu města 
Přerova a byly odměněny za svoji 
statečnost nebát se vody „MOKRÝM 
VYSVĚDČENÍM“.
V úterý 18.prosince děti ze tří před-
školních oddělení přijaly pozvání ZŠ 
Sv.Čecha, kde změřily v tělocvičně 
síly se svými vrstevníky v soutěži-
vých hrách. Za svoji šikovnost byly 
odměněny „perníčky“. Děkujeme!
A co nás čeká od ledna? Už se tě-
šíme, že jako každoročně začneme 
navštěvovat rehabilitaci v Kojetíně, 
kde nás čeká nejen cvičení pod 
odborným vedením rehabilitačních 
pracovníků, ale také saunování ve 
zdejší sauně.
Na závěr nezbývá, než tedy popřát 
všem šťastné vykročení do roku 
2008!    

vedení MŠ

adventní koncert
Dne 6. prosince 2007 se uskutečnil 
ve večerních hodinách tradiční před-
vánoční koncert Základní umělecké 
školy Kojetín pořádaný ve spoluprá-
ci s Městským kulturním střediskem  
Kojetín.
Letos byli pozváni hosté z Kroměří-
že: prof. Lázaro Cruz a Mgr. Zdeněk 
Mojžíš a z Brna pak Barokní orchestr 
Akademie staré hudby Masarykovy 

univerzity. Koncert, který trval téměř 
2 hodiny, byl sestaven ze čtyř částí. 
První a poslední koncertovali hosté 
z Brna, kteří precizně a noblesně 
zahráli díla barokních skladatelů. 
Druhá část byla spíše romantického 
charakteru – skladby B. Smetany,  
A. Dvořáka a F. Chopina, které in-
terpretovali učitelé naší školy. V tře-
tí části pak zazněly známé světové  
a vánoční melodie v podání špičko-
vého trumpetisty Lázara Cruze.

Velký dík patří všem účinkujícím, 
zvláště děkuji za přípravu programu  
MgA Miluši Venclíkové, Ritě Ryndo-
vé za zprostředkování brněnských 
umělců a Lence Čechové za průvod-
ní slovo.
Věřím, že tento koncert byl tím pra-
vým vánočním dárkem pro početné 
obecenstvo, které velkým potleskem 
odměnilo skvělé výkony všech účin-
kujících.

Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín

Základní umělecká škola Kojetín
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JEDEtE lyžoVat? 
Potřebujete půjčit lyžařskou výzbroj?

SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83 půjčuje lyže, hole a lyžáky.
Cena za komplet je od 40 do 80 Kč/den dle kvality.

Informace na tel. 731 483 561.

Sběrová soutěž

Poděkování všem účastníkům 
sběrové soutěže školy za ve-
lice pěkný celkový výsledek 
našeho 2. kola. Celkově se po-
dařilo nasbírat necelých 14 tun 
(13 992 kg) starého papíru. 

Opět jsme nasbírali tři kontejnery.
Přinášíme přehled nejlepších 
jednotlivců, kteří byli oceněni po-
ukázkou na odběr zboží ve výši 
od 200 do 300 Kč.

1. Hruboš 4.a  748 kg
2. Pechar 1.a  581 kg
3. Dostálík 4.b  560 kg
4. Šubík 1.a 365 kg
5. Ševeček 1.b  306 kg
6. Soušková D. 5.a  300 kg
7. Soušková N. 5.a  300 kg

Dalších 44 žáků (nasbírali více jak 
100 kg nebo byli nejlepší ve tří-
dě) obdrželo malý dárkový balíček 
v hodnotě 70 Kč. 
V souhrnu obou kol nejvíce stro-
mů „vysadili“ žáci 1.a třídy (celkem  
18 stromů - strom = 200 kg papíru). 
Odměnou (financovanou z výtěžku 
sběru) pro ostatní žáky byla návště-
va filmového představení. Žáci 1. - 5. 
tříd zhlédli v němčickém kině kresle-
ný film „Ratatouille“. 
Starší žáci budou mít stejnou šanci 
v novém roce 2008. 
Další kolo naší sotěže vyhlašujeme 
počátkem března 2008. poděkování 
patří také servisními týmu žáků 8.b 
třídy.                                             ZŠ

Příjemnou pohodu
v době  vánočních svátků

a v novém roce 2008 hodně důvodů
ke spokojenosti v osobním životě

i v práci.

to vše při pevném zdraví
Vám přeje

kolektiv pracovníků
Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83

Základní škola nám. Míru Kojetín

ZáPIS noVýCH žáKů Do PRVníCH tříD 
PRo ŠKolní RoK 2008 - 2009

se uskuteční ve čtvrtek a v pátek 7. a 8. února 2008.
Podrobnější informace dostanou rodiče na letáčku, který vám bude doručen. 

Pokud budete mít zájem o prohlídku naší školy,
můžete si ji dohodnout telefonicky nebo e-mailem přímo s vedením školy.

Kontakt: Mgr. Rudolf Pavlíček – ředitel 
telefon: 581762134, e-mail: reditel@zsnammiru.kojetin.cz

Mgr. Zdeněk Šípek – zástupce ředitele
telefon: 581762134, e-mail: zastupce@zsnammiru.kojetin.cz
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DEn otEVřEnýCH DVEří

Mikuláš a Vánoce 
ve školní družině
Ve středu 5. prosince bylo v naší 
školní družině velmi rušno. Uspo-
řádali jsme si tradiční „Mikulášskou 
párty“, zábavné odpoledne s tancem 

a soutěžemi. Samozřejmě, že nás 
navštívil i Mikuláš s čerty a anděly, 
v podání našich „deváťáků“.
Skvěle jsme si zatancovali a pobavili 
se. Mikulášem pro nás nastal před-
vánoční čas, a to nejen krásnou vý-
zdobou.

Ve čtvrtek 20. 12. proběhlo též tradiční 
„ Posezení u vánočního stromečku“ 
spojené s rozdáváním dárečků.Jelikož 
se letos podařilo zajistit dosti financí, 
byl Ježíšek k družinovým dětem velmi 
štědrý. Pod stromečkem našli vysně-
né dárky chlapci i děvčata.

Alice Stonová

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Základní škola nám. Míru Kojetín

foto: žákyně 9. třídy Alena Snášelová a Radana Vykydalová

Zápis do 1. třídy
bude proveden ve čtvrtek 7. února 
2008 a v pátek 8. února 2008 od 
15.00 do 17.00 v budově ZŠ Sv. 
Čecha 586.
Žáci 1. ročníku s učí podle školní-
ho vzdělávacího programu Škola 
pro všechny - klademe důraz na 
to, aby žák byl vzděláván dle svých 
schopností, podporujeme výchovu 
k vzájemné toleranci, kamarádství  
a vzájemné pomoci. Pokud budou 
mít rodiče požadavek výuky anglic-
kého jazyka od l. roč., lze tomuto po-

žadavku vyhovět. Děláme vše proto, 
aby se v naší škole žák cítil dobře  
a bezpečně. 
Do 1. ročníku se zapisují děti, které 
1. září 2008 dovrší 6. rok věku. Ne-
ní-li dítě po dovršení šestého roku 
věku tělesně, nebo duševně přimě-
řeně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce, může mu ředi-
telka odložit začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok.
Žádost je nutno doložit vyjádřením 
lékaře a psychologa z pedagogicko-
psychologické poradny.
Vyšetření psychologa Vám na po-

žádání může zajistit ředitelství ško-
ly. Žádost o odklad školní docházky 
vydá ředitelka školy po zápisu do 
15. 2. 2008. Rodiče nebo jiní zákon-
ní zástupci, kteří přijdou do školy 
s dítětem, přinesou jeho rodný list  
a doklad o bydlišti (občanský průkaz 
jednoho z rodičů).
Pokud se nemohou rodiče dostavit 
z vážných důvodů k zápisu, mo-
hou přijít do školy kdykoliv do 15. 2. 
2008. (Lépe se domluvit telefonicky 
581 762 284).

Olga Odehnalová
ředitelka školy
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žáci a učitelé Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha
zvou všechny rodiče, bývalé žáky a všechny přátele naší školy na

VEřEJnou aKaDEMII,
která se koná 16. ledna 2008 v 16 hodin v Sokolovně Kojetín

při příležitosti oslav 120. výročí založení školy.
Přijďte se podívat, co všechno žáci dovedou. 

Ředitelka vyslovuje poděkování všem vyučujícím, žákům a všem ostatním, kteří jakýmkoliv 
způsobem přispěli k tomu, že mohla být akademie uspořádána. 

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Gymnázium Kojetín

Mezinárodní 
výtvarná soutěž 

Mnozí předpokládáme, že studen-
ti střední školy jsou pilní a většinu 
času věnují svému studiu a vzdělá-
vání. Tento předpoklad nebývá 
bezezbytku vždy naplněn, proto chci 
představit aktivitu naší výtvarně na-
dané studentky z tercie. Dita Ohnout-
ková má kreslířské nadání a sama se 
rozhodla zapojit se do výtvarné sou-
těže, kterou vyhlašuje Národní umě-
lecké studio „APOLLO“ v Lachoviči, 
v Bělorusku. Dita se věnovala sa-
mostudiu dle doporučené literatury – 
Mánesův odkaz národu. Na internetu 
vyhledala stránky s tématikou odívá-
ní – krojů a malovala Hanačku pod-
le fotografie technikou temperové 
malby. S touto technikou se setkala 
poprvé, proto jsme usoudily, že bude 

lepší kresebná technika, která jí více 
vyhovuje. V Kojetíně existuje dlou-
holetá folklorní tradice, děti i dospělí 
se zapojují do tanečních kroužků, 
které vede paní Hana Dvouletá. Po-
žádali jsme ji o zapůjčení hanáckého 
kroje. Paní Dvouletá nám vyhověla  
a Dita Mohla kreslit portrét – půlfi-
guru podle modelky v kroji – Radky 
Dvouleté. Kreslila tužkou a nejlepší 
kresbu – na formátu A 2 kolorovala 
akvarelovými pastelkami. Dita se-
psala krátký motivační text, který 
pan profesor Mgr. S. Štěpanov pře-
ložil do ruštiny. K obrázkům jsme 
přiložily tento text a taktéž kopie 
kreseb Josefa Mánesa, pohlednice 
Kojetína a reprodukcí obrazů paní 
Marie Gardavské. Tímto jsme napl-
nily téma Planeta a lidé: včera, dnes 
a zítra, jehož bližší specifikací bylo 
představit historii a kulturní dědictví 
regionu.     Věra Trávníčková

Srdíčkový den 
Jako každý rok, tak i letos v před-
vánočním čase, konkrétně 10. a 11. 
prosince 2007,  uspořádalo Občan-
ské sdružení Život dětem sbírku, je-
jíž výtěžek je určen na nákup přístro-
jové techniky pro dětská oddělení 

nemocnic, část obnosu jde i do škol 
na podporu vzdělání. 
Tentokrát si  mohli obyvatelé a ná-
vštěvníci města Kojetín od studentů 
gymnázia zakoupit přívěsky se že-
tonem do nákupních vozíků. Každý, 
kdo si tuto drobnost zakoupil, věno-
val 50 korun potřebným dětem.  

Všem, kteří přispěli, děkujeme za 
pomoc a podporu. Výtěžek ve výši 
15961 Kč jistě pomůže zlepšit péči  
o nemocné děti a zpříjemnit prostře-
dí ve školách. 

Marek Borovička, Adam Gregovský
studenti gymnázia

Červená stužka
Dne 3. prosince 2007 se u nás v Ko-
jetíně uskutečnila osvětová kampaň 
a sbírka Červená stužka, která pro-
bíhá rok co rok v rámci Mezinárod-
ního světového dne boje proti AIDS. 
Jako motto letošního ročníku byl vy-
brán slogan „HIV – Let’s get talking“ 

(„HIV – začněme o něm mluvit“). 
Gymnazisté  v pondělí dopoledne, 
kdy akce probíhala, prodávali od-
znáčky v podobě červené stužky 
v ceně 20 Kč. Setkali se spoustou 
názorů - ať už kladných, nebo zá-
porných, ale jejich snaha stála určitě 
za to. 
Celkem se letos vybralo 7574 Kč. 

Tyto peníze  jsou určeny na provoz 
a preventivní činnost České společ-
nosti AIDS včetně Domu světla.
Všem lidem, kteří přispěli, bychom 
rádi poděkovali. Doufáme, že vy-
brané peníze pomohou tam, kde je 
potřeba.
Adam Gregovský, Marek Borovička

studenti Gymnázia Kojetín
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Kam za kulturou

PlESoVá SEZóna 2008

19. ledna 2008 
(sobota)

MySlIVECKý Bál
(pořádá Myslivecké sdružení 

Kojetín)

25. ledna 2008 
(pátek)

PlES GyMnáZIa KoJEtín 
(pořádá Gymnázium Kojetín)

2. února 2008 
(sobota)

BuSInESS PlES
(pořádá Jarmila Hodanová)

8. února 2008 
(pátek)

PlES GyMnáZIa KoJEtín 
(pořádá Gymnázium Kojetín)

16. února 2008 (sobota)
tRaDIČní HanáCKé Bál 

(pořádá NS Hanácká beseda)

23. února 2008 (sobota)
DRaČí PlES

(pořádá Kanoistika Kojetín)

1. března 2008 
(sobota)

CountRy Bál
 (pořádá MěKS Kojetín)

8. března 2008 
(sobota)

DětSKý KaRnEVal
(pořádá SRPŠ

při ZŠ Sv. Čecha Kojetín)

VZDěláVaCí
a InfoRMaČní CEntRuM 

KoJEtín

naBíZí:

Stolní KalEnDář
Mikroregionu Střední Haná

na rok 2008
Cena: 25 Kč/ks

KERaMICKé oBRáZKy
kostel, radnice, okresní dům

autorky Ivany Bělařové
Cena: 100 Kč/ks

PoHlEDnICE
MěSta KoJEtín

různé motivy
Cena: 3 Kč/ks

VIDEoKaZEta fIfESI
tvůrčí skupiny Signál 64

Cena: 150 Kč

KERaMICKé HRníČKy, 
KoRBEly, ZVonEČKy

Cena: různá

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ!

VyHláŠEní 
VýtVaRné SoutěžE

Tvůrčí skupina Signál 64
při MěKS Kojetín vyhlašuje

VýtVaRnou Soutěž 
PRo MlaDé talEnty

na téma: „Svět kolem nás!“
1. věková kategorie: 

do 10 let
2. věková kategorie: 

10 - 15 let
2. věková kategorie: 

nad 15 let
Podmínky:

- Své práce (obrázky, foto-
grafie, keramika,…) můžete 
nosit a odevzdat na MěKS 

Kojetín do 30. června 2008.
- Práce musí být označeny 
jménem, adresou a věkem, 

případně názvem díla.
- Porota, složená ze členů 
tvůrčí skupiny Signál 64, 

vybere nejlepší práce, které 
budou oceněny a vystaveny 

v galerii VIC Kojetín ještě 
v roce 2008.

MěSto KoJEtín
a MěKS KoJEtín

VyHlaŠuJí

16. RoČníK PřEHlíDKy 
aMatéRSKýCH 

DIVaDElníCH SouBoRů
DIVaDElní KoJEtín 2008

11. – 16. března 2008
a je přehlídkou s výběrem 

na Celostátní přehlídku 
amatérského činoherního 

a hudebního divadla
FEMAD Divadelní 

Děčín Divadelní Třebíč 2008

Propozice přehlídky:
Městské kulturní středisko

nám. Republiky 1033
752 01 Kojetín

telefon: 
581 76 20 46, 774 001 405

e-mail: 
reditelka@meks.kojetin.cz

Závazný termín pro zaslání 
přihlášek je

do 31. lEDna 2008.

místo konání:  Sokolovna Kojetín
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hodin odstartovala festival prostě-
jovsko-kojetínská skupina Veselá 
zhouba s charismatickou zpěvačkou 
Gábinou a její krásný hlas zněl na 
celý sál.
Poté nastoupila hlavní hvězda ve-
čera pardubická Vypsaná fixa, která 
zahrála všechny staré i nové halu-
zácké hity a dostala kotel do varu. 
Na otázku „Jak se vám hrálo po pěti 
letech v Kojetíně?“ odpověděl zpě-
vák Mardy: „Byli jsme velmi překva-
peni atmosférou a účastí. Fanoušci 
byli super a pořadatelé vše zvládli 
na jedničku. Hrálo se nám prostě 
skvěle.“ Vyvrcholením celého festi-
valu byl koncert vyškovské formace 
Dark Gamballe, která se rozhodla 
právě v Kojetíně pokřtít své první 
DVD, na kterém se objevilo 16 zná-
mých hitů live, videoklipy, dokument 
z natáčení a fotogalerie. Kmotrem 
se stal rockový fotr Radim Koziel  
z brněnského rockového rádia. Již 
od prvních tónů, bylo poznat, že pří-
znivci jsou této kapele velmi naklo-
něni a svým doprovodným zpěvem 
kolikrát přezpívali i samotného zpě-
váka. „Nepřeji si nic jiného, než aby 
nám ještě alespoň pár let vydržely ta-
kové akce, jako byla tahle. Koncerty 
připravované bratry Vavřovými jsou 
vždy famózní, ale přesto tohle bylo 
fakt něco. Taková malá procházka 
muzikantským nebem. Prostě Haluz 
fest part. 10 se moc povedl...“, řekl 
zpěvák Jiří Sedláček alias „10“. Fes-
tival zakončily dvě kojetínské kapely 
Bethrayer a IQ opice. Oběma kape-
lám se hrálo na domácí půdě velmi 
dobře a za velké podpory svých fa-
noušků zakončily festival ve velkém 
stylu. Všechny sobotní koncerty byly 
doplněny o obrovskou videoprojekci 
a velkou světelnou show. „Desátý 
Haluz fest se vydařil nad očekávání, 
jenom mě mrzí, že tak hojně navště-
vované nebyly některé předchozí 
ročníky. Právě tento desátý byl po-
slední v celé éře Haluz festů v Ko-

Gamballe z Vyškova své první DVD 
s názvem Běh na dlouhou trať. Ko-
jetín se stal opět centrem rockového 
dění, kdy se do místní sokolovny v 
sobotu sjelo na šest set fanoušků, 
kteří vytvořili atmosféru hodnou vel-
kého festivalu. Na desátém festu vy-
stoupily stejné kapely jako před pěti 
lety na prvním, který odstartoval éru 
Haluz festů v Kojetíně. Bylo vidět, 
že každá ze zúčastněných kapel se 
za pět let propracovala a dostala do 
jiných hudebních sfér. V devatenáct 
hodin proběhla autogramiáda Dark 
Gamballe, kde si mohli příznivci této 
kapely zakoupit nové DVD a dal-
ší propagační materiály. Ve dvacet 

30. listopadu 2007
se konala v Kojetíně již tradiční 
předvánoční akce - Slavnostní roz-
svícení vánočního stromu na Ma-
sarykově náměstí., jejíž pořadatelé 
jsou Městské kulturní středisko Ko-
jetín a Městský dům dětí a mládeže 
Kojetín.  Již od půl páté zněly celým 
náměstím vánoční koledy a písně, 
které lákaly kolemjdoucí k zastave-
ní a zhlédnutí bohatého programu. 
Úderem sedmnácté hodiny se roze-
zvučely hudební dechové nástroje 
Olomouckých trubačů, kteří přijeli 
potěšit naše srdíčka. Slavnostní roz-
svícení vánočního stromu společně 
se zaplněným kojetínským náměs-
tím odpočítal místostarosta města 
Kojetín Jiří Šírek za doprovodu fan-
fár Olomouckých trubačů. Pro děti 
byly otevřeny pracovní dílny, kde 
si mohly vyrobit vánoční přáníčka  
a jiné vánoční upomínkové výrobky 
a také samozřejmě napsat psaníč-
ko Ježíškovi. V programu vystoupila  
i hiphopová taneční skupina Měst-
ského domu dětí a mládeže Kojetín. 
Všichni netrpělivě čekali na divadel-
ní představení Kojecké Betlém aneb 
Jak to všechno možná bylo v podání 

divadelního souboru Hanácká scé-
na při MěKS Kojetín, které místní 
ochotníci secvičili na poslední chvíli 
(omluvte tedy případné nedostatky). 
Představení zakončili vánoční písní 
Narodil se Kristus pán... přesně úde-
rem osmnácté hodiny, kdy nad Ko-
jetínem vypukl nádherný ohňostroj, 
který všichni přítomní obdivovali. 

1. prosince 2007
za účasti pěti kapel na prestižní koje-
tínské akci Haluz fest part. X pokřti-
la významná moravská kapela Dark 

Z kroniky MěKS Kojetín
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jejich rodiče a přátelé. V 18.30 hodin 
zahájili studenti závěrečné taneční 
slavnostní kolonou a prvním tancem 
- valčíkem. Velké poděkování stu-
dentů patřilo mistrovi Pavlu Neče-
sanému z Přerova a jeho partnerce, 
kteří je od září pravidelně vyučovali 
tanečnímu umění. Poprvé za éry zá-
věrečných tanečních jsme pozvali 
živou hudbu – Syrinx z Olomouce, 
která tanečníky doprovázela po ce-
lou dobu tanečních. V první polovině 
tanečníci předvedli svým rodičům 
všechny tance, které se během kur-
zu naučili. Druhá polovina se nesla 
již v modernějším rázu a parket byl 
až do 23. hodiny stále plný. O zpes-
tření miniplesu se postarali tanečníci 
z Taneční školy Přerov s ukázkami 
standartních a latinskoamerických 
tanců. Tak byl úspěšně zakončen 
další ročník tanečních v Kojetíně  
a my už se můžeme těšit na ten dal-
ší, který přijde opět za rok.

více na: www.kojetin.cz/meks

-svah-

vřít knihu a kocour v botách, mape-
tová loutka, děti provedla celou po-
hádkou.

15. prosince 2007
nastala slavnostní sobota pro všech-
ny dívky a chlapce nejen z místního 
gymnázia. Tento den se konala Zá-
věrečná kolona tanečních. Soko-
lovna byla zcela zaplněna děvčaty 
v překrásných plesových šatech, 
slavnostních účesech, s bílými rů-
žemi a chlapci nastrojenými v nóbl 
oblecích s bílými kapesníčky v klo-
pě. Na své ratolesti se přišli podívat 

jetíně. Tím vše končí a jsem rád, že 
ten nejlepší byl nakonec“, podotkl 
Vavřa ml., zakladatel Haluz festů v 
Kojetíně.
Děkujeme tedy všem zúčastněným 
kapelám a jejich příznivcům za ve-
čer, na který se nezapomíná. 

6. prosince 2007
uspořádalo MěKS Kojetín ve spolu-
práci se Základní uměleckou školou 
Kojetín adventní koncert. V rám-
ci koncertu vystoupili žáci a učitelé 
ZUŠ Kojetín, Barokní orchestr Aka-
demie staré hudby Filosofické fa-
kulty Masarykovy univerzity v Brně  
a věhlasný trumpetista Lazaro Cruz.

10. prosince 2007
jsme pro děti Mateřské školy Kojetín 
pozvali Divadlo Koráb z Brna. Mís-
to slibovaných Hvězdných pohádek 
(z důvodu nemoci hlavní představi-
telky) nakonec děti zhlédly pohádku 
Kocour v botách. Stačilo tedy ote-

Z kroniky MěKS Kojetín

19. ledna 2008
autosalon Vídeň

Cena: 810 Kč

26. ledna 2008
albrecht z Valdštejna
a jeho doba - výstava

Cena: 580 Kč

26. ledna 2008
SPíCí KRaSaVICE

balet - SND Bratislava
Cena 750 Kč

26. ledna, 23. února 2008
Velký Meder - termální koupaliště

Cena: 580 Kč

1. - 3. února 2008
Karneval v Benátkách

Cena: 1990 Kč

2. února 2008
termální lázně

Mosonmagyarovár
Cena: 570 Kč

16. února 2008
anGElIKa – muzikál

Cena: 870 Kč

16. února 2008
albrecht z Valdštejna
a jeho doba - výstava

Cena: 580 Kč

16. února 2008
termální lázně v Györu

Cena: 640/580 Kč

23. února 2008
anGElIKa – muzikál

Cena: 1070 Kč

15. března 2008
Velký Meder – termální koupaliště

Cena: 580 Kč

16. března 2007
lord of the Dance

Cena: 1020 Kč

Informace a přihlášky: 
Městské kulturní středisko Kojetín

ZáJEZDy V RoCE 2008 VE SPoluPRáCI 
S CK MaRIon touR  KRoMěříž
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středa 2. 1. 2008 od 12.30 hod.
PEDIKÚRa

pátek 4. 1. 2008 v 9.00 hod.
ZVonKoHRa

Lze ji vyrobit pokaždé jinak, a tak 
můžete mít velkou radost z toho, 
že třeba jen s malou dopomocí 
dokážete vytvořit něco nového, 
pěkného, co vám může v bytě 

nadělat plno parády.  

středa 9. 1. 2008 v 9.00 hod.
ZVonKoHRa

pokračování s výrobou dekorace

středa 16. 1. 2008 v 9.00 hod.
VAŘÍME A PEČEME TENTOKRÁT 

Z BANÁNŮ
přihlášky opět předem, co si 

uvaříme, to si také sníme

středa 23. 1. 2008 v 9.00 hod.
TRÉNINK PAMĚTI

luštíme křížovky, osmisměrky, 
hlavolamy

pátek 25. 1. 2008 v 9.00 hod.
VIDEOKLUB

OTEC PIO Z PIETRELCINY 
promítání filmu

úterý 29. 1. 2008 v 16.00 hod.
NEMOCI KŮŽE VYŠŠÍHO VĚKU

přednáší MUDr. Zdeněk Michl,
 vhodné i pro pečující rodin. příslušníky

středa 30. 1. 2008 v 9.00 hod.
ODLÉVÁNÍ OZDOBNÝCH SVÍČEK

Máte doma zbytky svíček, které 
nepotřebujete? Přineste si je a 

uvidíte, jak je můžete krásně využít. 

V listopadu 2007 jsme zahájili 
pletení obvazů pro malomocné 

léčené v nemocnicích v Indii
a jinde ve světě.

Pokud máte zájem
a baví Vás pletení, můžete si k nám 

přijít pro přízi a doma se v tom 

Charita Kojetín

DůM SVatéHo JoSEfa - CEntRuM DEnníCH SlužEB PRo SEnIoRy
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín

tel. 581 76 21 60 , MoB. 720 126 475
e-mail: stacionar.Josef@seznam.cz, www.charita.kojetin.cz

PRoGRaM na MěSíC lEDEn 2008

nabídka je určena všem seniorům. Jste zváni vy všichni, kteří jste sami doma, jste nemocní,
cítíte se zbyteční, neužiteční, nic vás v tomto čase nebaví, ale přesto byste se ještě rádi

něco nového naučili, procvičili se v tom, co umíte, podělili se s druhými o své nápady, zkušenosti
 a dovednosti, nebo si jen tak povídali při šálku kávy nebo čaje. uvítáme vaše návrhy a podněty.

mrazivém zimním čase zabavit 
touto velmi prospěšnou prací pro 

pomoc  druhým – těžce nemocným.

Každé úterý od 9.00 hod. zdravotní 
cvičení pod vedením cvičitelky

vhodné oblečení a obutí

Každé pondělí a čtvrtek od 9.00 hod.
duchovní setkávání - dovoz

a odvoz na programy zajistíme 
po předběžné domluvě na tel: 
581762160 nebo 720126475. 

Dle Vašeho zájmu zajistíme 
masáže krční páteře, kadeřnici, 
pedikúru, koupel v bezbariérové 

sprše, pomůžeme při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí.
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Došlo do redakce
„Za paní Věrou 
Hamerníkovou...“
Dne 4. prosince 2007 zemřela ná-
hle ve věku 79 let, velká kojetínská 
sokolka, nesmírně statečná žena  
a dobrý člověk, paní Věra Hamerní-
ková.
Kdo ji znal, dá mi za pravdu! Letitá 
„koječačka“, která se zde narodila, 
léta žila i zemřela.
Znala jsem ji z Domu s pečovatel-
skou službou J. Peštuky Kojetín, kde 
jsem pracovala. Uzavřely jsme zde 
spolu úctyplné přátelství, založené 
na vzájemné důvěře a pochopení. 
Proto tato krátká vzpomínka na ni.
Patřila k těm, kteří umí mít bez vel-
kých slov a sdělnosti hluboce rádi! 
Rádi „ty své“ a také ostatní lidi ko-
lem!
Její život byl plný obětí, které ale ne-
nesla těžce, připadaly jí samozřej-

mé. A tak zůstala před léty doma, 
aby pečovala a doopatrovala své 
staré rodiče a vzdala se tak svého 
„zavedeného pracovního místa“.  
A tak s láskou, obětavě hlídala jako 
oko v hlavě svého nevidomého man-
žela Mirka až do jeho posledního vy-
dechnutí.
Její dva synové se „pod vzorným 
mateřským dohledem“ také vydařili 
a byli jí oporou v létech, když už síly 
těla docházely...
Měla tolik nemocí. Jednu za druhou 
a nepatřily k těm, co se zdrží krátce. 
Naopak. A ona – sokolka – se k nim 
postavila čelem a statečně odrážela 
jejich útoky. Viděli jsme ji dennoden-
ně jak si to „čáruje“ energicky Kojetí-
nem či polními cestami a tak udržo-
vala své tělo v aktivitě, vědouc, že 
kdyby polevila, zle by bylo. Držela se 
léta statečně, tak drobná, útlá, zdán-
livě křehká. Uvnitř však houževna-

tost, vůle a síla „berana“, ve kterém 
byla zrozená.
Po celé roky vedla svědomitě kroni-
ku obyvatel a dění na Domě s pečo-
vatelskou službou J. Peštuky, nám 
mnohým s láskou pak pravidelně 
k Velikonocům i Vánocům malova-
la precizně své kouzelné obrázky 
či pekla dokud mohla, vánoční cha-
loupky a perníčky. Je v tom všem 
„nesmrtelná“.
Jako jedna z mála dovedla být svým 
chováním a vystupováním nevtíra-
vým vzorem lidské nezištnosti, štěd-
rosti, přátelskosti a také humoru, 
který ji byl vlastní.
Bez okázalosti vnější byla věřící. 
Odešla tam, kde jí už nic nebolí, ne-
sužuje... Do míru, klidu, Boží přítom-
nosti.
Zůstávejte tam s Vašimi milovanými 
šťastná, paní Hamerníková.
S úctou a láskou

Marie Přecechtělová

Český rozhlas olomouc připravil 
na sváteční novoroční odpoledne 
1. ledna 2008 od 15.00 hodin nové 
nastudování novely významného 
českého humoristy otakara Bys-
třiny Hanácká legenda, kterou  
s ladislavem lakomým v hlavní 
roli pro rozhlas upravil a režijně 
nastudoval Michal Bureš.

Otakar Bystřina, vlastním jménem 
JUDr. František Dostál, se narodil 
v roce 1861 ve Věrovanech u Tova-
čova. Vystudoval práva na Karlově 
univerzitě a působil v Plumlově, Pro-
stějově, Vyškově, v Brně a Novém 
Jičíně.
Patřil k okruhu bohémských umělců 
spolku Súchovská republika.

Zemřel roku 1931 v Ostravici 
u Frýdlantu nad Ostravicí.
Bystřinova  Hanácká legen-
da, poprvé vydaná v  roce 
1904,  přibližuje humoristic-
kou formou strastiplný osud 
věrovanského stařéčka  Izi-
dora Šelepy, který se cestou 
na jitřní pobožnost roku 1790 
dostane nejprve do nebe, 
jež však musí posléze opus-
tit. Vrací se do Věrovan, kde 
mezitím uplynulo 100 let.
Bystřina nahlíží se shovíva-
vým úsměvem plným lásky  
k rázovitým figurkám ha-
náckého kraje střety staré 
a nové doby i lidských cha-
rakterů. O 4. vydání Hanác-
ké legendy se  zasloužilo 
hanácké středisko Klubu 
autorů literatury faktu Praha 
ve Věrovanech, které spolu  

s Muzeem Komenského v Přerově 
připravilo k dvojímu Bystřinovu  vý-
ročí celou řadu významných akcí.
Patřilo mezi ně kromě samotného 
vydání Hanácké legendy i kolokvi-
um Bystřina a současná doba, včet-
ně publikování sborníku příspěvků  
z této významné akce.
Věřme, že rozhlasová podoba jedno-
ho ze stěžejních děl literatury střed-
ní Moravy přiblíží Otakara Bystřinu  
i dalším generacím.

Český rozhlas olomouc 1. 1. 2008  
15.05 hodin  otakar Bystřina - Ha-
nácká legenda.
Pro rozhlas upravil a režijně na-
studoval Michal Bureš.
Dramaturgická spolupráce Jan 
Sulovský.
Hudba Richard Mlynář.
Účinkují ladislav lakomý, Josef 
Bartoň, Miroslav Hruška a Jaro-
slav Krejčí.

Edice vlastivědných publikací
REGION VĚROVANY.

Vydavatel JUDr. Jaroslav Krempl, 
vedoucí  regionálního  střediska 

Haná  Klubu autorů
literatury faktu Praha Otakar Bystřina, kresba Lasák Prostějov

otakar Bystřina
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Stolní tenis v Kojetíně 
po polovině soutěží

Tento týden skončila pro družstva 
stolního tenisu první polovina sou-
těží. Byla až neočekávaně úspěšná. 
Všechna družstva jsou na vedou-
cích místech soutěží a to je situace, 
kterou jsme si přáli a tajně předpo-
kládali. Doufejme, že i v jarní části 
budou výsledky tak dobré a družstva 
si svá postavení udrží.
„A“ družstvo, které hraje krajskou 
soutěž, má hlavní úkol se v této sou-
těži udržet a zatím má dobrý před-
poklad i tento úkol splnit. V součas-
né době po polovině soutěže je na  
8. místě tabulky, když z 11 utkání 3x 
vyhráli, 2x remízovali a 6x prohráli, 
celkem mají 19 bodů.
Úspěšnost jednotlivých hráčů: Jakub 
Odehnal (44 - zápas, 31 - výhra, 13 
- prohra), Tomáš Zítka (44 - 17 - 27), 
Jiří Kilhof (28 - 16 - 12), Lukáš Pro-
keš (40 - 12 - 28).
V několika utkání zaskakovali Mar-
tin Pištělák a Bohdan Malý, ale bez 
bodu. Kromě dvouher se hrají v kaž-
dém utkání dvě čtyřhry a naše druž-
stvo z 22 utkání 11x zvítězilo.
„B“ družstvo hraje I. třídu regionál-
ního přeboru okresu Přerov a je 
v první polovině soutěže na skvělém  
1. místě. Zde se předpokládalo, že 
tuto soutěž povede „B“ družstvo Sig-

Sokol Kojetín - oddíl stolního tenisu
my Hranice, které sestoupilo z kraj-
ské soutěže, ale překvapivě se drží 
na 5. místě. Naše „B“ družstvo pře-
šlo přeborem bez porážky – 4x remí-
zovalo, 9x vyhrálo.
Úspěšnost jednotlivých hráčů: Vlas-
timil Orság (53 - zápas, 38 - výhra, 
15 - prohra), Jiří Kilhof (50 - 35 - 15), 
Luděk Vrtěl (52 - 28 - 24), Oldřich 
Frühbauer (52 - 27 - 25), Peter Duja-
va (9 - 7 - 2).
Z 25 čtyřher 17 x vyhráli a 8x pro-
hráli.
„C“ družstvo hraje II. třídu regionální-
ho přeboru a i toto družstvo si v první 
polovině soutěže drží 1. místo, když 
ze 13 zápasů 12 x vyhrálo, a jen 1x 
remizovalo.
Úspěšnost jednotlivých hráčů: Peter 
Dujava (52 - zápas, 41 - výhra, 11 - 
prohra), Mirek Florián (52 - 39 - 13), 
Martin Pištělák (48 - 36 - 12), Jaro-
slav Huťka (52 - 36 - 16).
V jednom utkání ještě zaskakoval 
Zdeněk Horák, bohužel bez bodu.
V utkání čtyřher „C“ družstvo 18x vy-
hrálo a 8x prohrálo.
„D“ družstvo hraje III. třídu regionál-
ního přeboru a po první polovině se 
s dobrými výsledky drží na 2. mís-
tě za Sokolem Hustopeče. V tomto 
družstvu hraje prim dvaasedmdesá-
tiletý Jarda Štrunc, který prohrál za 
celé podzimní kolo jen jedno utkání. 
Družstvo se musí obejít bez mladých 
hráčů, kteří v posledních dvou sezó-

nách zaskakovali, ale bohužel letos 
přestali hrát. nově do družstva přišel 
Slávek Šponar a vede si úspěšně.
Úspěšnost jednotlivých hráčů: Jarda 
Štrunc (52 - zápas, 51 výhra, 1 pro-
hra), Zdeněk Horák (52 - 42 - 10), 
Slávek Šponar (52 - 33 - 17), Ruda 
Frydrych (52 - 29 - 23).
Ve čtyřhrách družstvo 16x vyhrálo  
a 10x prohrálo.
Tabulka soutěží (pro srovnání uvádí-
me 1. místo a jak si vedou domácí 
družstva):
Krajská soutěž: 1. Čechovice (11 - 
10 - 1 - 0 - 139:60 - 32), 7. Tovačov 
(11 - 5 - 0 - 6 - 107:91 - 21), 8. Koje-
tín „A“ (11 - 3 - 2 - 6 - 89:109 - 19), 
9. Dubisko (11 - 3 - 2 - 6 - 90:108 
- 19).
I. třída regionu: 1. Kojetín „B“ (13 - 
9 - 4 - 0 - 155:79 - 35), 2. Lipník „C“ 
(13 - 9 - 3 - 1 - 148:86 - 34).
II. třída regionu: 1. Kojetín „C“ (13 - 
12 -1 - 0 - 170:64 - 38), 2. Hranice 
„C“ (12 - 9 - 1 - 2 - 141:75 - 31).
III. třída regionu: 1. Sokol Hustope-
če (13 - 13 - 0 - 0 - 182:52 - 39), 2. 
Kojetín „D“ (13 - 11 - 0 - 2 - 171:63 
- 35), 3. Dolní Újezd (13 - 10 - 0 - 3 - 
162:72 - 33).
Podzimní část soutěží byla pro naše 
družstva velmi úspěšná a doufáme, 
že se po novém roce bude hráčům 
dařit jako v roce letošním.

Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

Dne 22. listopadu 2007
zemřel v Kroměříži

pan Jiří Peštuka,
jeden z nejlepších hráčů našeho

oddílu z let 1950 – 1970,
člen družstva, které hrálo

za Kojetín II. ligu stolního tenisu
a několikanásobný přeborník

přerovského okresu.
Budeme na tebe vzpomínat.

Členové oddílu stolního tenisu
TJ Sokol Kojetín

Hledáme
dva řidiče z okolí Chropyně
na hlavní pracovní poměr.

Skupina oprávnění C, E, ADR výhodou.

Dobré platové podmínky.
Nástup možný ihned.

telefon: 774555842
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Církev československá husitská
Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní

a poznání vědecké duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu
a v podání starokřesťanském, našemu národu pak zachován jest hnutím husitským,

českobratrským a dalším úsilím reformačním.

2. 1. 2008 Středa - Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ul. (8. tř.)

2. 1. 2008 Středa - Modlitba taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

3. 1. 2008 Čtvrtek - Biblická hodina
od 18.00 hodin na faře (Družstevní 1305)

6. 1. 2008 neděle - tříkrálové bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

7. 1. 2008 Pondělí  - Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Svat. Čecha (9.A)

8. 1. 2008 Úterý - Biblická hodina
od 15.00 hodin v DD Tovačov (společenská místnost)

9. 1. 2008 Středa - Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ul. (8. tř.)

9. 1. 2008 Středa - Modlitba taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

10. 1. 2008 Čtvrtek - Biblická hodina
od 18.00 hodin na faře (Družstevní 1305)

13. 1. 2008 neděle - Bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

13. 1. 2008 neděle - Bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

14. 1. 2008 Pondělí - Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Svat. Čecha (9.A)

16. 1. 2008 Středa - Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ul. (8. tř.)

náboženská obec Kojetín a tovačov
Program setkání v lednu 2008 

„Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás,
aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“  Jan 17,21

16. 1. 2008 Středa - Modlitba taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

17. 1. 2008 Čtvrtek - Biblická hodina
od 18.00 hodin na faře (Družstevní 1305)

20. 1. 2008 neděle - Bohoslužby
od 8.15 hodin v Polkovicích (obř. síň Obecního úřadu)

20. 1. 2008 neděle - Bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

21. 1. 2008 Pondělí - Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Svat. Čecha (9.A)

23. 1. 2008 Středa - Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ul. (8. tř.)

23. 1. 2008 Středa - Modlitba taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

24. 1. 2008 Čtvrtek - Biblická hodina
od 18.00 hodin na faře (Družstevní 1305)

27. 1. 2008 neděle - Bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

28. 1. 2008 Pondělí - Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Svat. Čecha (9.A)

30. 1. 2008 Středa - Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ul. (8. tř.)

30. 1. 2008 Středa - Modlitba taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

31. 1. 2008 Čtvrtek - Biblická hodina
od 18.00 hodin na faře (Družstevní 1305)

Podrobnější informace
a aktuální časy konání setkání

i mnoho dalšího najdete na našich
webových stránkách:

http://ccshkojetin.wz.cz

alianční týden modliteb
za jednotu křesťanů

se uskuteční od 3. do 13. ledna 2008.
Proto zveme všechny, aby se k nám připojili při 

modlitbách Taizé, biblických hodinách a bohosluž-
bách, a zvýšili tak naše společné modlitební úsilí

o jednotu všech věřících.
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Historické fotografie Kojetína

Pohled na východní stranu Masarykova náměstí. V pra-
vé části budova dnešní mateřské školy a MěDDM, dále 
kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ostatní domy dnes již 
neexistují, fotografie je z 20. let minulého století

Kříž u křižovatky na Tržním náměstí. Kříž pochází z roku 
1742, fotografie je z 20. let minulého století

Reklama na zubní ateliér „zkoušeného zubního technika 
Maxe Heinricha“ na náměstí Republiky

Část areálu bývalého statku u polikliniky, dnes areál 
mezi gymnáziem a mateřskou školou. Fotografie pochá-
zí z roku 1972, kdy se školka stavěla

Vybral a uspořádal Jiří Šírek

Pohled z Růžové ulice na budovu farního kostela, vlevo 
na domě reklama firmy Vodovody, Pumpy - Alois Chytil
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Dne 6. ledna 2008 vzpomeneme
1. výročí úmrtí 

pana Josefa Bosáka z Kojetína.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka Miluše, syn Jaroslav a sourozenci

Vzpomínky

Dne 17. ledna 2008 vzpomeneme
smutné 10. výročí úmrtí

paní Jaroslavy Stavinohové z Kojetína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkují
manžel Ladislav, maminka Oldřiška
a synové Milan a Aleš s rodinami.
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Zima trochu jinak...

Z výpravy kojetínských horolezců do Alp v červnu 2007


