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Zakladatel moderní české historiografie František Palacký chápe 
každý dějinný jev jako zápas, jako protiklad uvnitř jednoty a to 
v nejrůznějším směru - jako spor dvou stran, jako polaritu svobo-
dy a moci, existence a zániku. Tento zápas pak podmiňuje vývoj 
lidské společnosti. Podle Palackého filozofie dějin českého náro-
da proniká jeho historií láska ke svobodě a touha po demokratic-
kém způsobu života. Bytí národa je spjato s trvalými a základními 
rysy jeho úsilí a se způsobem, jakým směřuje k cíli dějin.Tomáš 
Garrigue Masaryk (7. 3. 1850 -14. 9. 1937), první českosloven-
ský prezident, za 1. světové války ve svém programovém spise 
„Nová Evropa“ napsal: „Není možno, aby ty ohromné oběti na 
životech, zdraví, statcích, byly přineseny nadarmo, není možné, 
aby dosavadní organizace států a národů, z níž tato válka po-
šla, zůstala nezměněna“. Masaryk viděl, že existence českého  
a slovenského národa je v Rakousko - Uhersku přímo ohrožena. 
Viděl, že jediné řešení bude získat samostatnost - rozbít Rakous-
ko - Uhersko.
V Rakousko - Uhersku viděl starý přežitek feudalismu, stát, který 
nedovoloval svobodný národní rozvoj všem národnostem, hanbu 
nové Evropy, kterou je nutno zlikvidovat.
Když odcházel T. G. Masaryk do zahraničí, naděje na vydobytí 
samostatného státu se rovnala téměř nule. Samostatný český 
stát neexistoval téměř 300 let. Země Koruny české byly součástí 
habsburského soustátí, od roku 1867 Rakousko - Uherska, země 
Dohody, zejména Anglie a Francie nevstupovaly do války proto, 
aby rozbily Rakousko - Uhersko. Tato myšlenka vznikla až mno-
hem později. T. G. Masaryk tedy vstupoval do zápasu, ve kterém 
měl malou naději na vítězství. Pustil se však do něj proto, že 
věřil, že je to zájem většiny, byl přesvědčen, že je to z mravního 
důvodu nutné.
T. G. Masaryk veřejně vyhlásil válku  Rakousko - Uhersku v den 
500. výročí upálení M. Jana Husa - 6. července 1915. V listopadu 
1915 tzv. Zahraniční komitét český vyhlásil požadavek vytvoření 
samostatného československého státu. V únoru 1916 se ustavila 
Československá národní rada, která se stala politickým vedením 
a organizačním centrem zahraničního odboje. Nejvýznamnějšími 
představiteli byli T. G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš a Milan Rasti-
slav Štefánik.
(Poznámka: Pětisté výročí upálení M. Jana Husa bylo v tichosti 
vzpomenuto také v Kojetíně. Svědčí o tom stručný zápis v měst-
ské kronice: „První rok světové války docházel v červenci 1915, 
bylo úterý šestého července, den památky Mistra Jana Husa 
upálení na hranici před pěti sty lety, den jindy oslavovaný náro-
dem českým. Toho roku však nebylo oslav - byla válka a zostřený 
dozor i cenzura. A přece v to úterý, hned ráno za prvního svítá-
ní, ještě před východem slunce přišlo několik mužů do Palac-
kého sadů čili na „židovský park“, přinesli stromek, rýč a lopatu. 
Na vyhlédnutém místě vyryli jamku, usadili do ní mladou lipku a 
smeknuvše postáli chvíli, potom podavše si ruce odešli, aniž jich 

kdo viděl. Když pak se rozednilo, lidé chodili parkem jako jindy, 
stromku nového však si nevšimli, jen bělavé břízy na parku hle-
děly tázavě na nového příslušníka.“)
Československá republika vznikla tedy z velkých politických, vo-
jenských a sociálních přesunů probíhajících v Evropě na konci 1. 
světové války. Rozpadem Rakousko - Uherska vznikl v Evropě 
volný prostor, umožňující malým národům zde žijícím, uplatnit 
své demokratické tužby po vytvoření samostatného státu. Čes-
koslovenská republika se tedy způsobem svého vzniku zařadila 
mezi „vítěze“ první světové války.
Byla ztělesněním českých a slovenských národních ideálů, 
jak byly formulovány pro starší generaci Františkem Palackým  
a mladší generaci právě T. G. Masarykem.  
Masarykova válečná akce byla logickým vyústěním celé české 
mezinárodní politiky, jejíž podstatou byla myšlenka demokracie 
ve vztazích občanských a národní rovnoprávnosti ve vztazích 
mezinárodních. Československé osvobozenecké hnutí ve chvíli 
vítězného dovršení svého úsilí vstoupilo na fórum světové poli-
tické veřejnosti tzv. Washingtonskou deklarací z 18. října 1918, 
kterou koncipoval T. G. Masaryk a podepsali také E. Beneš a M. 
R. Štefánik. Tato deklarace nazvaná podle místa svého vzniku, 
manifestuje kontinuitu nově vznikajícího Československa a his-
torického českého státu. Zdůrazňuje v tomto ohledu jednotu his-
toricko - státoprávního hlediska, charakteristického pro českou 
politiku v 19. století a moderního hlediska přirozenoprávního.
K převzetí moci a vyhlášení zákona o zřízení samostatného čes-
koslovenského státu Národním výborem došlo 28. října 1918 
v Praze. Později - 30. října 1918 prohlásili i zástupci slovenských 
politických stran na schůzi Slovenské národní rady v Turčian-
ském Sv. Martině v Deklaraci slovenského národa své odtržení 
od Uher a státoprávní připojení k Československu.
Vznik samostatného československého státu znamenal význam-
ný přelom ve společensko - politickém vývoji českého a sloven-
ského národa, v jejich zápasech za národní sebeurčení a spole-
čenský pokrok. Rozbití Rakousko - Uherska bylo pokrokovým je-
vem. Vznik Československé republiky zahajuje v našich dějinách 
novou etapu. Na tradice československé státnosti se odkazuje 
také v preambuli Ústavy České republiky.
(Poznámka: O událostech 28. října 1918 v Praze se občané Ko-
jetína dovídají až následující den. Dochází k sundávání všech 
symbolů staré monarchie, německých tabulí s označením úřa-
dů, náměstí a ulic a k jejich nahrazení nápisy českými. Jelikož 
ještě nebyly nové československé státní znaky, byly na budovu 
okresního soudu umístěny  tři erby „zemí koruny svatováclavské“ 
z Pivovaru. Ve čtvrtek 1. května 1919 byla v sadech u dívčích 
škol zasazena „lípa svobody“. O jejím významu promluvil JUDr. 
František Hylák, advokát a předseda místní školní rady. Městská 
kronika).   

 -řez-
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém zasedání konaném dne 26. srpna 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Rada města Kojetín se na svém zasedání konaném dne 16. září 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- jmenovala - Janu Nakládalovou 
členkou Školské rady Základní školy 
Kojetín, náměstí Míru 83, okres Pře-
rov na volební období 2008 - 2011,
a členkou Školské rady Základní 
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 
586, okres Přerov  na volební obdo-
bí 2008 - 2011,
- souhlasila se záměrem firmy HG 
STYLE s. r. o. Kojetín vybudovat fo-
tovoltaickou elektrárnu na části po-
zemku p. č.  896/2, ostatní plocha, 
v k. ú. Kojetín, v areálu firmy HG 
STYLE s. r. o., 
- souhlasila se záměrem společ-
nosti Moravský Lihovar Kojetín a. s., 
vybudovat fotovoltaickou elektrárnu 
na pozemku p. č. 1270/2, ostatní 
plocha, v k. ú. Kojetín, v areálu spo-
lečnosti Moravský Lihovar Kojetín a. 
s.,
- uložila odboru majetku a investic 
města ve spolupráci s odborem vý-
stavby, životního prostředí a dopravy 
připravit na pozemku p. č. 541, k. ú. 
Popůvky u Kojetína vyměření parcel 
pro individuální výstavbu rodinných 

domů (podél stávající komunikace) 
a o postupu prací informovat RM 
11/08.,
- schválila výpůjčku pozemků, p. 
č. 6314/1, ostatní plocha, o výměře 
2811 m2, p. č. 6314/2, ostatní plocha, 
o výměře 558 m2 a stavby skladu, 
nezapsané v katastru nemovitostí, 
postavené na pozemku p. č. 6314/1, 
vše v k. ú. Kojetín, Kanoistice Koje-
tín, Loděnice 1371, 752 01 Kojetín, 
na dobu 20 let, za podmínek daných 
v důvodové zprávě,
- schválila návrh smlouvy o právu 
provést stavbu „Rekonstrukce míst-
ních komunikací v Kojetíně - Lešetín“ 
dle projektové dokumentace vypra-
cované společností Printes - Atelier 
s. r. o., mezi stavebníkem Městem 
Kojetín a vlastníkem Olomouckým 
krajem, 
- souhlasila  s oslovením 6 firem, 
které mají zájem o realizaci investič-
ní akce „Rekonstrukce místních ko-
munikací v Kojetíně - Lešetín“,
- uložila odboru majetku a investic 
města předat seznam firem společ-

nosti BM asistent s. r. o., Jeremen-
kova 42, 772 00 Olomouc, která 
provede výběrové řízení k investiční 
akci „Rekonstrukce místních komu-
nikací v Kojetíně - Lešetín“,
- schválila přidělení veřejné zakázky 
malého rozsahu „Vybudování kanali-
zace na ulici Padlých hrdinů“, ucha-
zeči: MYFA OLOMOUC s. r. o., To-
vární 1059/41, 772 11 Olomouc-Ho-
dolany, který byl doporučen komisí 
pro posouzení a hodnocení nabídek 
v jednacím řízení bez uveřejnění na 
výše uvedenou zakázku. Cena díla 
činí 671.178 Kč,
- schválila Provozní řád Školní jídel-
ny Kojetín, příspěvkové organizace, 
pro jídelnu malou v přízemí a jídelnu 
velkou v 1. poschodí, s účinností od 
1. 09. 2008,
- souhlasila s žádostí Osadní-
ho výboru Kovalovice o úpravu 
obecního pozemku p. č. 212/2,  
k. ú. Kovalovice u Kojetína, pro po-
třeby rodin s dětmi.

Jiří Šírek

- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vybudování „Monitorovacího ka-
merového systému“ pro město Koje-
tín, mezi Městem Kojetín a  zhotovi-
telem INTERAL s. r. o., Ostrava-Sta-
rá Bělá. Termín zhotovení je dohod-
nut na období 9 - 12/2008. Celková 
cena činí 499.443 Kč,
- schválila přidělení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu „Regenerace 
panelového sídliště Sever, II. eta-

pa - Vybudování dětského hřiště  
a rekonstrukce víceúčelového hřiš-
tě“ uchazeči Správa a údržba silnic 
Kroměřížska, s. r. o., Kroměříž, který 
byl doporučen komisí pro posouzení 
a hodnocení nabídek v jednacím ří-
zení bez uveřejnění na výše uvede-
nou zakázku,
- jmenovala členy hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek 
na realizaci veřejné zakázky „Re-

konstrukce Kojetín - Rekonstrukce 
místních komunikací Hanusíkova, 
Čsl. Legií a Dudíkova“,
- schválila poskytnutí finančního 
příspěvku  ve výši 10 000 Kč Městu 
Tovačov na náklady spojené s vy-
dáním knihy „Sága rodu Štégerů“. 
Město Kojetín obdrží odpovídající 
počet výtisků připravované knihy.

Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 16. zasedání konaném dne 16. září 2008 

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení: 
- vzalo na vědomí předloženou 
zprávu o vyhodnocení hospodaření 
Města Kojetína za I. pololetí 2008, 
včetně aktualizace hospodaření 
za leden až srpen 2008,
- vzalo na vědomí  zprávu o stavu 
pohledávek Města Kojetín k 30. 6. 
2008,
- schválilo rozpočtové opatření č. 
6/2008 ve výši 736,63 tis. Kč, včetně 
přesunů položek v rámci již schvále-

ného rozpočtu Města Kojetín na rok 
2008,
- schválilo  Dodatek č. 1 k Zásadám 
pro poskytování peněžitých dotací,
- vzalo na vědomí informace o čin-
nosti Centra sociálních služeb Ko-
jetín, příspěvkové organizace, za 1. 
pololetí roku 2008,
- schválilo prodej pozemku vede-
ném ve zjednodušené evidenci - pů-
vod parcel Pozemkový katastr, p. č. 

4709, o výměře 5.485 m2, k. ú. Ko-
jetín, za cenu 64.212 Kč a úhradu 
nákladů spojených s převodem ne-
movitosti,
- schválilo prodej stromů, v druho-
vé skladbě, dle důvodové zprávy, na 
tomtéž pozemku, za cenu 38.417 
Kč,
- schválilo budoucí bezúplatný pře-
vod stavebních objektů z vlastnic-
tví Olomouckého kraje do vlastnic-
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Oznámení o době a místě konání voleb

Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
tví Města Kojetína - stavba „Silnice 
II/367 Bedihošť - Kojetín, stavební 
úpravy v km 5,146 - 23,279“: SO 414 
D1 Osvětlení upraveného přecho-
du, SO 414 D2 Osvětlení upravené-
ho přechodu, SO 414 D4 Osvětlení 
upraveného přechodu, vše v obci 
a k. ú. Kojetín,

- neschválilo prodej části pozem-
ku p. č. st. 1946, zastavěná plocha  
a nádvoří, za účelem výstavby gará-
že, k. ú. Kojetín, ul. Sladovní,
- neschválilo směnu části pozemku 
o výměře cca 3.500 m2, vedený ve 
zjednodušené evidenci - původ par-
cel Pozemkový katastr, p. č.  541, 

k. ú. Popůvky u Kojetína, v majetku 
města, za část pozemků vedených 
ve zjednodušené evidenci - původ 
parcel Pozemkový katastr, p. č. 4630 
a 4631, k. ú. Kojetín, z vlastnictví fy-
zické osoby.

Jiří Šírek

Starosta města Kojetína podle  § 
27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do  Zastupitelstva Olo-
mouckého kraje se uskuteční v pá-
tek, dne 17. října 2008 od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu, dne 18. říj-
na 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb 
- ve volebním okrsku č. 1
je místnost v Kulturním domě - So-
kolovna, náměstí Republiky 1033, 
Kojetín I-Město pro voliče bydlící  
v ulicích: Nádražní, náměstí Republi-
ky, Rumunská, Kuzníkova, Dudíkova 
a Padlých hrdinů,
- ve volebním okrsku č. 2
je místnost v Základní škole Koje-
tín, náměstí Míru 83, Kojetín I-Město 
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršova, 
Družstevní, Pořadí, Křenovská, Vyš-
kovská, náměstí Svobody, náměstí 
Míru, Palackého a Husova,
- ve volebním okrsku č. 3

je místnost v Základní škole Koje-
tín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 
I-Město pro voliče bydlící v ulicích: 
Nová, Ztracená, Kroměřížská, Růžo-
vá, Blanská, Komenského náměstí,
- ve volebním okrsku č. 4
je místnost ve Základní škole Koje-
tín, Sladovní 492, Kojetín I-Město 
pro voliče bydlící v ulicích: Sladovní 
a Jana Peštuky,
- ve volebním okrsku č. 5
je místnost v budově Městského 
domu dětí a mládeže Kojetín, Masa-
rykovo náměstí 52, Kojetín I-Město 
pro voliče bydlící v ulicích: Masary-
kovo náměstí, náměstí Dr. E. Bene-
še, Příční, Tržní náměstí, Olomouc-
ká, Stružní, Mlýnská, Závodí, Pod-
valí, Zahradní, Přerovská, Samota  
a Včelín,
- ve volebním okrsku č. 6
je místnost v budově Gymnázia Ko-
jetín, Svatopluka Čecha 683, Kojetín 
I-Město pro voliče bydlící v ulicích: 
Jiráskova, Dvořákova, Svatopluka 
Čecha, Hanusíkova, 6. května, Tvo-
rovská, Polní, Čsl. Legií, Marie Gar-

davské, Chytilova, Havlíčkova, Bří 
Šmejdovců, Stan. Masara a Sadová,
- ve volebním okrsku č. 7
je místnost v Kulturním domě v Ko-
jetíně II – Popůvkách 37 pro voliče 
bydlící v Kojetíně II - Popůvkách,
- ve volebním okrsku č. 8
je místnost v Kulturním domě v Ko-
jetíně III – Kovalovicích 1 pro voliče 
bydlící v Kojetíně III - Kovalovicích.
3. Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem Čes-
ké republiky). Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 
3 dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky. V den voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

starosta města
Ing. Mojmír Haupt v.r.                               

Informace pro občany
Rada Olomouckého kraje
v souladu s ustanovením § 18 odst. 
1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejňuje záměr Olomouc-
kého kraje odprodat areál Střední 
školy technické, Přerov, Kouřílkova 
8 v k. ú. a obci Kojetín, za minimální 
kupní cenu ve výši 22.000.000 Kč. 
Nabyvatel dále uhradí veškeré nákla-
dy spojené s převodem vlastnického 
práva a správní poplatek k návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 
Jedná se o areál bývalého staveb-
ního učiliště o celkové výměře 8983 
m2, ve  kterém se nachází budova 
školy s internátem včetně kuchyně 
a jídelny, objekt stolárny, sklad, více-

účelová dílna, garáže, objekt bývalé 
kotelny a vrátnice.
Cenové nabídky s uvedením pří-
padného účelu využití předmětných 
nemovitostí v k. ú. a obci Kojetín 
prosím zašlete nebo osobně doruč-
te v termínu od 8. září 2008 do 10. 
listopadu 2008 do 15.00 hodin na 
adresu: Olomoucký kraj, komise pro 
majetkoprávní záležitosti, Jeremen-
kova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku 
je nutno zaslat  ve dvou uzavřených 
obálkách a v levém horním rohu obá-
lek výrazně uvést slova „neotvírat - 
cenová nabídka Kojetín“. Na obálce 
musí být rovněž uvedena doručovací 
adresa zájemce. Za včas doručené 
se považují nabídky, které byly Olo-
mouckému kraji na uvedenou adresu 

v uvedeném termínu doručeny. 
Další informace Vám poskytne Kraj-
ský úřad Olomouckého kraje, odbor 
majetkový a právní, tel. 585 508 416, 
paní Kořínková, e-mail: l.korinkova@
kr-olomoucky.cz, nebo tel. 585 508 
423, Ing. Vrbová, e-mail: regina.vr-
bova@kr-olomoucky.cz. 
V případě zájmu o prohlídku areálu 
kontaktujte Střední školu technickou, 
Přerov, Kouřílkova 8, Ing. Pouza-
la, tel. 581 201 276,  mobil 739 039 
695.
Záměr Olomouckého kraje odprodat 
nemovitosti v k. ú. Kojetín nalezne-
te také na webových stránkách Olo-
mouckého kraje www.kr-olomoucky.
cz (úřední deska, nakládání s nemo-
vitým majetkem).
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Otevřená odpověď na „Stanovisko MO ODS“ - díl V.
Vážení spoluobčané a čtenáři koje-
tínského zpravodaje, přeji vám všem 
pěkné dny v období „babího léta“ 
a především správnou volbu v na-
stávajících volbách do zastupitelstva 
Olomouckého kraje. O tom, kteří 
komunální politici opravdu zastupu-
jí zájmy občanů a snaží se rozvíjet 
obce a města a tím Olomoucký kraj 
jako celek, jste se mohli a můžete 
přesvědčit i u nás, v Kojetíně. Pro-
zatím jsem se zmínil o úspěších ko-
alice, která se s drobnými změnami 
snaží už 10 roků postupně zvelebo-
vat naše město v oblastech školství 
a volnočasových aktivit.

Dnes budu pokračovat přehledem 
investic, zajištěných a uložených do 
dopravní infrastruktury, do bydlení a 
občanské vybavenosti. Během uply-
nulých 10 roků jsme postupně zajis-
tili vybudování nových komunikací 
nebo opravy v ulicích:

- Sladovní (část od křižovatky  
   s Vyškovskou)

- Tyršova a Havlíčkova
- Svat. Čecha, včetně pěší zóny  

   spojující obě základní školy
- Husova
- Nádražní, přednádraží a ulice      

   Kuzníkova.
Celkově bylo do komunikací (inves-
tice a velké opravy) vloženo cca 45 
mil. Kč.

Opravy vozovek a chodníků bu-
dou pokračovat plynule až do kon-
ce volebního období - tj. do roku 
2010, protože jsme získali dotaci 
na celkovou rekonstrukci ulic Ha-
nusíkova, Dudíkova a Čsl. Legií a 
včetně podílu Města Kojetín bude 
proinvestováno (hlavně v roce 2009) 
více jak 20 mil. Kč. Ještě v letošním 
roce bude opravena ulice Růžová  
(cca 3,5 mil. Kč) v podobném stylu, 
jako je ulice Husova.

Podobně se „radniční koalici“ poda-
řilo zabezpečit a do užívání předat 
v roce:
2000 - 14 bytů v DPS ul. 6 května 
(10.770 tis. Kč),
2000 - 10 bytů půdní nástavby ul. 
J. Peštuky a Svat. Čecha (8.690 tis. 
Kč),
2004 - 32 bytů v ul. Sladovní 1309 
(55.000 tis. Kč),
2004 - zlepšení podmínek bydlení 
seniorů - Modernizace pečovatelské 
služby v Kojetíně (2.969 tis. Kč),

2006 - 13 parcel pro výstavbu RD - vy-
budování sítí, přeložka a rozvody NN  
(2.565 tis. Kč).

Spolu s výstavnou nových bytů jsme 
zajistili velké opravy bytových domů 
v ul. Dudíkové, Rumunské, Kuzníko-
vé a Jiráskové a správce bytového 
fondu, firma Technis Kojetín spol. 
s r. o., každoročně provádí opravy  
a údržbu bytového fondu za několik 
milionů korun.

S bydlením souvisí úzce i občanská 
vybavenost a dobré podmínky pro 
poskytování služeb ve městě. K roz-
šíření spektra a zvýšení kvality slu-
žeb poskytovaných v našem městě  
a zvýšení komfortu života byly reali-
zovány následující investiční akce:
2000 - Rekonstrukce ústředního to-
pení, oprava střechy a části ordinací 
v budově polikliniky (3.038 tis. Kč),
- Kompletní rekonstrukce rehabilitace 
v budově polikliniky (4.322 tis. Kč),
2001 - Plynofikace místních částí - 
Kovalovice a Popůvky (4.696 tis. Kč),
2003 - Otevření vybudovaného „Sběr-
ného dvora odpadů“ (2.786 tis. Kč),
2005 - 2006 - Aktivní podpora vole-
ných orgánů města při zpracování 
záměru a odprodej pozemků pro vý-
stavbu nákupního střediska Albert,
2004 - 2008 - Aktivní podpora přípra-
vy projektu „Zlepšení kvality vod při 
soutoku Moravy a Bečvy“ a spolufi-
nancování při realizaci v letech 2007, 
- 2009 částkou 15 300 000 Kč. Rea-
lizace projektu znamená dobudování 
a rekonstrukci kanalizační sítě a kro-
mě zvýšení úrovně života ve městě 
má obrovský přínos pro životní pro-
středí. V Kojetíně vynaloží na tento 
projekt investor - VaK Přerov, a. s., 
celkem 150 000 000 Kč.

Ve svém přehledu bych mohl uvést 
řadu dalších drobných akcí, které 

byly realizovány v uplynulých 10 le-
tech. Pro přehled a připomenutí to 
podle mého názoru stačí k tomu, 
abychom si mohli spolu se zastupiteli 
města a týmem zaměstnanců měs-
ta, zařazených v Městském úřadu, 
říct: „Pracujeme pro rozvoj Kojetína 
a jeho občany“.

Původně jsem chtěl věnovat tento 
příspěvek pouze rozvoji Kojetína. Po 
přečtení článku p. Hýbnera, uveřej-
něném v čísle 9/2008 KZ, si neod-
pustím krátkou reakci.

Autor článku si stěžuje, cituji: „Pan 
starosta nás napadá, že lžeme nebo 
přinejmenším uvádíme polopravdy“. 
Nevím, jak nazvat jiným výrazem, 
že „MO ODS bylo od začátku proti, 
aby se město angažovalo v tak ris-
kantním podniku“, (jednalo se o re-
konstrukci budovy Pivovaru), když 
zastupitelé ODS hlasovali pro rekon-
strukci. Jedině, že by neplnili usne-
sení MO ODS a to by jistě tehdejší 
předseda nedopustil. 

Abych byl ale přesný a konkrétní jako 
obvykle:
Na svém 23. zasedání dne 31. led-
na 2006, schválilo zastupitelstvo 
svým usnesení č. 258/01-06 záměr 
obnovy Pivovarského hotelu Kojetín 
a záměr přijetí investičního úvěru 
na financování této akce. Usnesení 
bylo schváleno všemi 16 přítomnými 
zastupiteli, včetně hlasů 2 zastupite-
lů, zvolených za ODS a podle pre-
senční listiny je jednoduché doložit 
i jejich jména. Jak mám tedy tuto 
skutečnost nazvat, pane Hýbnere?  

Podobně bych se mohl vyjádřit k vše-
mu ostatnímu z uvedeného článku, 
ale považuji to za naprosto zbyteč-
né.

Mojmír Haupt, starosta města

Starosta města Kojetín vyhlašuje 

výběrové řízení 
na místo strážníka Městské policie Kojetín

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody (listopad 2008 - leden 2009)
Základní podmínky: střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

splnění podmínek dle zákona č.553/1991Sb., o obecní policii, 
ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace:
Jiří Hübner, tel.: 581 277 409, 603 157 213, e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz

úřední deska MěÚ Kojetín, www.kojetin.cz (úřad/úřední deska)
Termín pro podání přihlášky do 14. října 2008 - 12.00 hodin
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Stanovisko Městské 
policie Kojetín k článku 
Jaroslava Hýbnera
Ve svém článku v Kojetínském zpra-
vodaji č. 9, z měsíce září letošního 
roku píše pan Jaroslav Hýbner, že 
městská policie tiše přihlíží kráde-
žím, které provádějí „ti, co nepracují“. 
Z článku sice není zcela jasné, že by 
měl pan Hýbner na mysli Městskou 
policii Kojetín, ale jiná městská poli-
cie v našem městě není, proto mu-
sím na tento článek reagovat.
Obecně platí, že pokud kdokoli ozná-
mí na Městské policii Kojetín podezře-
ní, že je pácháno jakékoli protiprávní 
jednání, strážníci vždy přijedou na 
místo a splní si své povinnosti, které 
jim plynou ze zákona o obecní policii. 
Pokud se tak nestane, rád bych se 
o tom dozvěděl prostřednictvím kon-
krétní stížnosti, abych mohl z takové 

události vyvodit patřičné závěry.
Důrazně se ohrazuji proti tvrzení, 
že v areálu bývalého cukrovaru 
dochází ke krádežím za tichého 
přihlížení městské policie. Naši 
strážníci přistihli nejednoho pacha-
tele takové krádeže a ve spolupráci 
s Policií ČR prováděli patřičná opat-
ření podle platných zákonů. Všechny 
tyto případy jsou zadokumentovány 
a je možné je doložit. Všichni ama-
térští odborníci na právo a spravedl-
nost by si měli uvědomit, že pokud 
poškozený není ochoten připustit, že 
by mu vznikla jakákoli škoda, nelze 
pachatele domnělé krádeže vinit, 
že nějakou škodu na cizím majetku 
způsobil a tudíž nelze dotyčného 
trestat za přestupek nebo trestný 
čin. Může se nám to nelíbit, můžeme 
s tím nesouhlasit, ale je to tak. Není 
možné kritizovat jakoukoli policii, 
že nezabránila něčemu, čemu má 
především zabránit vlastník nebo 

správce majetku prostřednictvím 
své ostrahy a nepleťme si policii  
s ostrahou jakéhokoli průmyslo-
vého areálu.
Od předsedy místního sdružení po-
litické strany, která si dělá ambice 
na zvýšení svého významu v našem 
městě, bych očekával větší smysl 
pro fakta a vyšší úroveň právního vě-
domí. Pokud by totiž pan předseda 
skutečně měl zájem o problematiku, 
o které píše, přišel by se nejprve in-
formovat, jaký je skutečný stav věci 
a možná by pak své úsilí zaměřil na 
prosazení takových opatření, které 
by vedly ke zlepšení situace. Bohu-
žel je ale v našich končinách stále 
smutným zvykem psát různé kritické 
bláboly bez skutečné znalosti věci, 
což je vedeno snahou o co největší 
pošpinění politických soupeřů, avšak 
s konstruktivní politikou tento postup 
nemá nic společného.

Jiří Hübner, velitel MP Kojetín

 Vzpomínky
na budoucnost
Již pár měsíců čtu s napětím hod-
ným čtenáře detektivek, co bude 
zase odhaleno v reportážích tande-
mu investigativních pisálků z míst-
ní ODS. V posledním čísle jsem se 
i trochu zasmál jak pisálek, stranicky  
„nejvyšší“, se zájmem sleduje pole-
miku, kterou ve skutečnosti sám or-
ganizuje.
A tak mě napadlo, když se nás, ne-
informované a zaslepené obyvatele 
Kojetína, oba pánové s úporností 
mouchy narážející na sklo,  snaží 
přesvědčit, jak je deset let město 
špatně vedeno a nic dobrého se zde 
nevybudovalo, že oni dva jistě mají 
největší předpoklady k řízení města 
a jistě zde, ve městě, zanechali po-
mník. Básník by řekl - nesmazatel-
nou stopu.
Tak jsem se vypravil na ulici Padlých 

hrdinů podívat se na obchodní cent-
rum, které „nejvyšší“ pisálek  vlastní. 
Nelituji toho. Jsem zase bohatší o je-
den zážitek, zážitek jak má vypadat 
„rodinné stříbro“, o kterém tak rád 
píše. Nebudu nic popisovat, slova 
jsou příliš obyčejná a všední. Běžte 
se podívat sami, abyste věděli, kdo 
chce také sedět na radnici, uvidíte 
jaká světlá budoucnost se před námi 
otevírá. Přesně podle hesla „Prospe-
rující občan, prosperující město“.
O tom druhém, „nižším“ pisálkovi, by 
se daly napsat romány, nebo spíše 
soudničky. Napadá mě ten hrůzný 
sci-fi kriminální případ, kdy z  rekon-
strukce ZŠ nevysvětlitelně mizel ma-
teriál a nářadí a opět se nevysvětli-
telně vše objevovalo na stavbě jiné, 
a co čert nechtěl, zrovna na soukro-
mé stavbičce pana stavbyvedoucí-
ho. Mohlo to skončit velkým objevem 
transformace hmoty, ale majitel firmy 
byl příliš přízemní, nepochopil tento 

experiment a neuváženě nadějnému 
fyzikovi a talentovanému  politikovi 
doporučil odchod. Nesmazatelnou 
stopu zanechal i u kojetínských mys-
livců, ač patřil mezi ně, neoprávněně 
a pokoutně nechal zcizit část  jejich 
majetku, o něž se dodnes myslivci 
pracně, ale úspěšně soudí. A tako-
vých soudniček, nebo nesmazatel-
ných stop, znám několik, ale nechci 
se zaplétat se zákonem. Jen pro jeho 
informaci, aby příště  nepsal bludy:
Státní rozpočet se rozděluje do kapi-
tol jednotlivých resortů. V každé kapi-
tole je prostor pro investice a dotace. 
Jednou z kapitol je i tzv. „Veřejná po-
kladní správa - VPS“, kterou spravu-
je Ministerstvo financí. Ta slouží k fi-
nancování vesměs projektů, na které 
by jednotlivé obce a organizace ne-
měly dostačující finanční prostředky. 
Je v podstatě jedno, z jaké kapitoly 
jsou projekty financovány (a nemálo 
jich v Kojetíně bylo z kapitol resort-
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ních), důležité je nač a kam ty peníze 
přijdou. Žádný poslanec, za žádnou 
stranu, nepřivede peníze do města, 
které v době schvalování státního 
rozpočtu nemá zpracovaný vhodný 
projekt, schválený resortem a minis-
terstvem financí. To není jen rozdě-
lení peněz, to je hlavně hodně práce 
nejméně rok, ale i více dopředu. Ty 
projekty musí vymyslit, zpracovat, 
předložit vedení města a následně 
oběhat s patřičným sebezapřením na 
ministerstvech. A když se nenajdou 
peníze v resortní kapitole, nastupuje 
VPS. Tomu se pak také hanlivě říká 
„dělení medvěda“, ale je to hlavně 
uplatnění vlivu poslanců parlamentu, 
jinak by tyto peníze rozdělili úředníci 
MF a kdoví kam a podle jakých prio-
rit. Ale to páni pisálkové, jako odbor-
níci na nejen komunální politiku, jistě 
dokonale znají. Člověk, ba ani pisá-
lek, by neměl psát o tom, co nezná, 

čemu nerozumí, aby se pak o něm 
neříkalo „Jan, za vola dán!“.
Kdyby městu vládli takoví „zaprděn-
ci“, jakými zajisté nejsou naši dva pi-
sálkové, v Pivovaru, pokud by ještě 
stál, by se dnes prodávaly asijské 
hadrybotyelektro, kouřila tráva, nebo 
píchal herák. Do Městského infor-
mačního centra (Okresní dům), by 
se občané chodili informovat pouze 
o padající omítce. Sladovna by se ty-
čila nad městem ve své původní od-
rbané kráse a na koupališti bychom 
chovali obecní nutrie. V základních 
školách by se učilo pouze na vlastní 
nebezpečí a chlouba místního škol-
ství, gymnasium, by nebylo. Soko-
lovna by byla přístupná jen pro okul-
tisty s lucernou, stadion bez tribuny 
- „pouze na stání“, a nač hasičská 
zbrojnice, už stejně dlouho nehoře-
lo! Školku nepotřebujeme, budeme 
mít Nečasovy domácí školky, rozší-

řil bych to i na malé domácí rodin-
né školní jídelny. K čemu opravovat 
místní silnice, benzín je stejně drahý! 
A budovat dopravní uzel „přednádra-
ží“? Nač, stejně se vlakem nejezdí! 
Kanalizace nebyla ani ve středově-
ku, tak proč zavádět jakési novoty? 
Možná jsem něco opomenul, ale las-
kavý čtenář si to jistě doplní sám.
Vážení páni pisálkové, jako sociální 
demokrat se přijdu podívat, až přije-
de oslavit pan předseda a premiér 
Topolánek Vaše vítězství ve volbách, 
ukáže Vám vztyčeným prostřední-
kem, že jste absolutní jedničky a Vy 
jej budete moci pohostit v důstojném 
prostředí hotelu Pivovar, na němž 
bude velký modrý transparent s ná-
pisem „Chlapi ODS sobě!“. 

S úctou  Pavel Hönig, 
od narození Koječák

Vážení čtenáři,
zaujal mě článek člena MO ODS 
Jaroslava Hýbnera v minulém čísle 
Kojetínského zpravodaje, ve kterém 
autor článku vyzývá jiné subjekty  
k diskusi o tom, co se děje v Koje-
tíně. Je mi jedno, jestli lže jedna či 
druhá politická strana, neboť se do-
mnívám, že politická kultura v celém 
našem státě je nedůstojná, o úctě 
člověka k člověku ani nemluvě. Pi-
satel se ale zmiňuje o tématech, ke 

kterým se chci jako občan žijící v Ko-
jetíně vyjádřit.
Jako podnikatel a zakladatel nemalé 
firmy v našem městě se domnívám, 
že rekonstrukcí a zprovozněním 
hotelu Pivovar povýšilo naše měs-
to na republikový, možná dokonce 
na evropský standart. Naše firma 
zaměstnává cca 100 zaměstnanců 
a tím dává skoro stejnému počtu rodin  
v Kojetíně či blízkém okolí živobytí. 
Pro nás, podnikatele, je proto ne-
zbytné, abychom měli v Kojetíně 

stravovací a ubytovací zařízení pro 
naše obchodní partnery. Přivítali 
jsme proto rekonstrukci Hotelu Pi-
vovar a považujeme jeho provoz za 
velký přínos. 
Byť jsem v oblasti politiky pravicově 
zaměřený občan, tak po zveřejnění 
článku podobného charakteru ne-
dám v příštích volbách, jak zmiňuje 
pisatel, svůj hlas MO ODS v Kojetíně 
zcela určitě. 

František Topič

Ve dnech 25. a 26. října 2008 
se koná 

v chovatelském areálu 
v ulici Podvalí 

prodejní výstava 
výletků, 

králíků a drůbeže

Pro veřejnost 
bude výstava otevřena 

v sobotu 25. října od 13 do 16 hodin 
v neděli 26. října od 7 do 11 hodin

Srdečně zvou chovatelé 
z Kojetína a okolí!

 Konec prázdnin
na Nové 1259-1260

Maminky domu Nová 1259-1260 se 
rozhodly, že dětem zpříjemní konec 
letošních prázdnin.
Proto v sobotu 30. srpna uspořáda-
ly u domu Nová 1259-1260 spor-
tovní dopoledne. Děti, které bydlí 
v tomto domě spolu s vnoučaty ba-
biček a dědečků z tohoto domu se 
sešly v hojném počtu. Kolem třiceti 
soutěžících zápolilo ve sportovních 

i společenských disciplínách - skok 
do pískoviště, běh na 30 m, skákání 
v pytlích, hod na cíl, skládání puzzle, 
nafukování balónků apod. Po sou-
těžích bylo připraveno malé občer-
stvení - uzený kabanos a limonáda  
a dále diplomy a medaile. Na soutě-
ži se podíleli rodiče i prarodiče dětí, 
vyzvednout bych chtěl hlavně Vero-
niku Králíkovou a Kateřinu Hudeč-
kovou. Akci sponzorovali rodiče dětí  
a samospráva domu Nová 1259-
1260. Je vidět, že i na sídlišti lze 
uspořádat akci, při které se děti po-
baví a zpříjemní si prázdniny. Velký 
dík patří všem rodičům, babičkám 
i dědečkům za uklizení pískoviště 
i celého okolí domu a za pomoc 
s uspořádáním celé akce Luďku Na-
kládalovi z Technisu Kojetín s. r. o.

Petr Bosák,
předseda samosprávy domu
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Rozhovor s Alenou Pátkovou o jejím dalším sportovním úspěchu

Když jsem v KZ č. 10/2006 dělal 
rozhovor s Alenou Pátkovou o jejím 
skvělém úspěchu, kdy na MS v rá-
diovém orientačním běhu v Bulhar-
sku získala zlato a stříbro, tak trochu 
nejistě se na závěr vyjádřila o tom, 
zda vůbec pojede kvůli financím  
a výkonům na MS v roce 2008 
do Jižní Koreje. Uběhly dva roky 
a Alena se dočkala dalšího úspěchu 
- díky kvalitním výkonům si vybojo-
vala účast na MS, které se ve dnech 
2. - 7. září 2008 uskutečnilo v jiho-
korejském Hwaseongu. Finance, 
i s pomocí daru od Města Kojetín, 
dala dohromady a přivezla dvě bron-
zové medaile! Takže to určitě stojí 
nejen za rozhovor, ale i blahopřání.

Alenko, moc gratuluji k velkému 
úspěchu na MS, ke skvělé repre-
zentaci města i celé země. Jak 
se dařilo naší výpravě 
v Hwaseongu? 

Z České republiky nás po 
nominačních závodech, 
kdy jsme si vybojovali prá-
vo účasti, letělo do Koreje 
21 závodníků. Ti nakonec 
byli velice úspěšní - zís-
kali 3 tituly mistrů světa 
v jednotlivcích, dva tituly 
v družstvech, dvě stříbrné 
a dvě bronzové medaile.

Takže ty posledně jme-
nované bronzy jsou tvo-
je?

Ano, měla jsem na nich 
podíl jako členka českého 
družstva v kategorii „pa-

desátek“, jedna za vlnovou délku 80 
MHz, druhá za 144 MHz.

A co soupeři, kdo byl největším 
oříškem?

Už tradičně Rusky a Ukrajinky, ty pa-
tří do naprosté špičky. My jsme cel-
kově hned za nimi. 
I když podmínky pro tento sport 
u nás a u nich jsou nesrovnatelné, 
jsou situace, kdy je můžeme i porá-
žet.

Jak se v exotické korejské krajině 
závodilo?

Napřed jsme měli trochu strach ze 
zvířat, nevěděli jsme, kde se ob-
jeví nějaká šelma nebo had. Na-
konec to ale bylo v pohodě. V hus-
tých porostech bylo jen hrozně 
moc pavučin, nebezpečná zvířata 
žádná. Dokonce i místní pastev-
ci měli své psy přivázané. Krajina 
to byla zajímavá a hlavně náročná 
pro závodníky. Hory, kopce, rýžová 
pole byly moc atraktivní, ale dalo 
nám  zabrat se po nich pohybovat.  
A les byl opravdu skoro neproniknu-
telný. Počasí vyšlo, byla sice tropická 
vedra, ale hlavně, že nepršelo, byl by 
pak problém s rádiovým spojením.

Určitě jste se mohli seznámit i s ži-
votem v této zemi, jak to hodno-
tíš?

Tak to byl zážitek, Korejci byli na-
prosto skvělí hostitelé i pořadatelé. 
Usměvaví, pohostinní a moc vstřícní 
a slušní. Mě nejvíc překvapila čisto-
ta a pořádek ve městech, kde mají 
zóny pro odpočinek a vyžití po práci. 
Tam si nikdo nedovolil pohodit ani 
žvýkačku.

A co další plány, kam máš namíře-
no v dalších letech?

Pokud uspěji v našich nominačních 
závodech, ráda bych se zúčastni-
la ME v příštím roce v Bulharsku  
a v roce 2010 je MS v Chorvatsku. 
Takže uvidím…

Děkuji za rozhovor, ještě jednou 
blahopřeji  a přeji hodně úspěchů.

Otázky: Jiří Šírek
foto: autor a www.vory.cz
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Mateřská škola Kojetín
Informace k přijímání 
dětí do MŠ Kojetín

Září je pro nás v mateřské škole vždy 
spojeno s příchodem „nováčků“ mezi 
ostatní děti… A protože letos bylo 
trošku více rušno okolo přijímání dětí 
do mateřské školy, je tedy na mís-
tě uvést pár informací k objasnění 
této problematiky. Kdo tedy z nově 
přihlášených mohl za námi od 1. 
září  přijít? Problematiku přijímaní 
dětí do MŠ upravuje jednak zákon 
č. 251/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon) a dále také zákon č. 500/2004 
Sb., správní řád. Do mateřské ško-
ly jsou přijímány děti zpravidla od 3 
let, jež byly řádně zapsány a splňují 
předpoklady zápisu (věk, povinná 
očkování...). Přednostně jsou dle 
školského zákona přijímány pouze 
děti  5-6ti leté, ale snažíme se po-
kud možno přihlížet i k tomu, zda 

jsou rodiče zaměstnaní. Toto se ale 
vždy týká jen těch žadatelů, kteří při-
šli včas, tedy podali si přihlášku ve 
stanovené dny zápisu do MŠ.
Zápis na školní rok 2008/09 proběhl 
v měsíci dubnu 2008 a do jednoho 
měsíce musel dle správního řádu ob-
držet každý žadatel rozhodnutí ředi-
telky školy o přijetí, či nepřijetí dítěte 
do MŠ. Ředitelka školy rozhoduje  
o přijetí dítěte do MŠ, popř. o stano-
vení zkušebního  pobytu dítěte dle 
§34 školského zákona a při tomto 
rozhodování je limitována kapacitou 
školy, jež nesmí být překročena. Do 
jedné třídy lze tedy přijmout max. 
25 dětí, což znamená, že pokud je 
kapacita volná, do jednoho měsíce 
od podání přihlášky ředitelka muse-
la přijmout všechny děti, které byly  
u zápisu a splňují předpoklady zá-
pisu, což se také stalo. Nelze čekat 
např. na konec srpna, jestli na po-
slední chvíli přijde zaměstnaný rodič 
přihlásit dítě 5-6ti leté. Stejně tak, 
pokud nemá dítě trvalý pobyt v Ko-

jetíně, není naše povinnost řešit jeho 
přijetí do MŠ. Tuto povinnost musí 
vyžadovat zákonní zástupci v místě 
trvalého bydliště dítěte. 
Pro úplnost je třeba ještě dodat: po-
kud nelze dítě v posledním roce před 
vstupem do školy z kapacitních dů-
vodů přijmout, zajistí obec, v níž má 
dítě místo trvalého pobytu, zařazení  
dítěte do jiné MŠ (odst. 4 §34 škol-
ského zákona).  Do MŠ lze teoreticky 
přijmout i na základě přihlášky poda-
né v průběhu školního roku, pokud to 
však umožňuje kapacita školy.
Věřím, že výše uvedené informa-
ce přispěly k vysvětlení problemati-
ky přijímání dětí do mateřské školy  
a současně snad omezí šíření růz-
ných polopravd a mylných tvrzení 
ohledně přijímání dětí. Budoucím 
zájemcům o přijetí dítěte MŠ Kojetín 
zbývá ještě doporučit, aby pozorně 
sledovali termín zápisu do MŠ, kte-
rý bude v průběhu měsíce dubna 
2009.

Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ

Září v Mateřské škole 
Kojetín

Nejkrásnější období roku - prázdniny 
jsou za námi. Září je měsícem končí-
cího léta a nadcházejícího podzimu 
a pro mnohé malé děti je význam-
ným obdobím jejich života. Od 1. září 
nastoupily totiž do mateřské školy. 
S příchodem do MŠ opustily rodinný 
kruh, seznamovaly se se svými no-
vými kamarády a s učitelkami. Prv-
ní zářijové dny byly pro některé děti 
náročnější, mnohdy ukápla i slzička.
Většina  z nich ale brzy zapomněla 
na loučení s maminkou, protože se 
mohly každý den těšit na plno nových 
kamarádů a nových zážitků. Od prv-
ního dne nového školního roku čeka-
lo na  děti několik příjemných změn 

Během prázdnin byly zrekonstruová-
ny ve dvou přízemních třídách na MŠ 
Hanusíkova podlahy a v celé budově 
byly částečně zrekonstruovány umy-
várny. Na MŠ Masarykovo nám. byly 
vymalovány prostory tříd, chodeb   
a šaten.

Nejstarší děti z obou mateřských 
škol začaly hned od 8. září navštěvo-
vat předplavecký výcvik v plaveckém 
areálu města Přerova, který potrvá 
do 1. prosince 2008. Po ukončení 
kurzu dostanou děti „mokré vysvěd-
čení“.
Většina předškoláků zvládá jízdu na 
kole, za příznivého počasí děti také 
na kole dojíždí do mateřské školy. 
Své dovednosti mohly předvést na 
dopravním hřišti v Prostějově, kam 
děti z oddělení „Pastelek“ a „Rybiček“ 

odvezl autobus v úterý 23. září 2008. 
Děti si procvičily jízdu na kole, kolo-
běžkách, šlapacích autech, dopravní 
značky, orientaci na přechodech či 
světelných semaforech. Vyzkoušely 
si správné chování jako chodci i jako 
cyklisté. 
V pondělí 29. září 2008 děti z obou 
škol zhlédly na MŠ Hanusíkova ma-
ňáskové divadlo z Olomouce s po-
hádkovým představením „Jak dráček 
našel kamarády“. Průvodce pohád-
kou byl herec v kostýmu „kašpárka“, 
který spolupracoval s malými diváky. 
Pohádka byla prokládána pěknými 
písničkami. 
A co nás čeká na podzim? Od října 
začíná kroužek angličtiny pro před-
školní děti a také cvičení v tělocvičně 
sokolovny. Již tradiční říjnovou akcí 
bude 4. ročník „DRAKIÁDY“, kte-
rý proběhne v areálu MŠ. Součástí 
bude nejen pouštění draků, ale i spo-
lečné opékání špekáčků u táboráku.
Na závěr ještě zbývá popřát všem 
zaměstnancům mateřské školy hod-
ně elánu do jejich náročné práce   
a dětem aby se v  prostorách mateř-
ské školy cítily spokojeně i když se 
sluníčko schová za mraky.

vedení školy
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Koťátka Pastelky Rybičky

Sluníčka Srdíčka Berušky

Mateřská škola Kojetín se představuje

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Podzimní Olympijské 
hry 
Věděli jste, že kromě Letní a Zimní 
olympiády existují i Podzimní olym-
pijské hry?
A právě ty jsme si v pátek 12. září 
uspořádali na naší škole. Soutěžilo 
se v devíti, jak jinak, než zábavných 
disciplínách.
Úvodní slavnostní ceremoniál za-

hájilo defilé vlajkonoše, olympijské 
pochodně a slavných sportovců  
z celého světa. Hry zahájila proslo-
vem ke sportovcům předsedkyně 
mezinárodního olympijského výboru 
Chuana Antonia Samarančo. Zažeh-
nutím olympijského ohně mohly hry 
započít.
Všichni jsme se snažili podat co nej-
lepší sportovní výkony a skvěle jsme 
se u toho pobavili.
Program měl u dětí velký úspěch. Na 

závěr dostal každý diplom za účast  
a drobnou odměnu.
Slavnostní uhašení ohně ukončilo 
naši zdařilou olympiádu.

Alice Stonová

Základní škola Kojetín 
Svatopluka Čecha 

hledá zájemce, 
který by chtěl provozovat 

bufet pro žáky 
v budově školy, 

informace na telefonu 
581 76 22 84, 604 635 530
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Gymnázium Kojetín
Výchovně vzdělávací 
kurz Buchlovice
aneb Cesta na Mars
po našem…

V pondělí 1. září jsme více či méně 
rozespalí naskákali do přistaveného 
autobusu a spolu s učitelským do-
zorem vyrazili do oblasti Smraďav-
ka (název jsme pochopili vzápětí po 
příjezdu), kde se nacházel kemp Do-
pravák. 
Hned po příjezdu a ohodnocení na-
šich chatek a okolí typu „A tady jako 
mám spát, jo?“, „Ježíš, já tu nemám 
signál!“ následovalo vyučování  
v podobě kurzu „první pomoci“. Poté 
následoval (ne až tak moc) chutný 
oběd a očekávané odpolední volno, 
na které se všichni povinně těšili. To 

proto, že odpoledne nás čekala další 
školní část, a to zeměpisná s kompa-
sy a panem učitelem Štefkem. Večer 
jsme se zase dozvěděli, jak se cho-
vat při různých krizových situacích.  
A pak šupky hupky do hajan!
To ale nikdo netušil, že nás další den 
čeká několikakilometrový pochod na 
hrad Buchlov se zastávkou v Buchlo-
vicích, který byl tak „trošičku do ko-
pečka“, jak se vyjádřili někteří zvyk-
lejší spolužáci, zbytek po úporném 
plahočení ve vedru kritizoval trasu 
vyznačenou žlutou turistickou znač-
kou. Nutno podotknout, že ne všichni 
věděli, jak značka vypadá, a proto šli 
po plynovodu. Ale nakonec jsme se 
všichni dostali tam, kam jsme měli! 
Tímto výletem a následnou prohlíd-
kou hradu s profesionálním výkla-
dem jsme si doplnili dějepisné a bio-
logické znalosti o okolí a šťastně se 

vrátili do chatek. 
Další dva dny nás čekali pracovníci 
z agentury Midas, kteří nás ochotně 
přijali mezi sebe a pustili se do nás! 
Museli si nás prověřit pomocí psy-
chologických testů a různých analýz, 
zda jsme schopni účastnit se letu 
na Mars! No a protože se zjistilo, že 
tvoříme dohromady velmi originální  
a schopný tým, prošli jsme všichni!
Poslední den nám učitelé ještě rozda-
li testy, ve kterých jsme měli uplatnit 
znalosti z celého uplynulého týdne. 
Čili jak zeměpisné, tak i dějepisné  
a biologické, a nechyběly ani otázky 
z první pomoci.
Tak nám uběhl celý ten týden jako 
voda a mohli jsme vyrazit na Mars! 
V našem případě do Kojetína, kde už 
na nás čekaly prázdné lavice, ve kte-
rých jsme po celou dobu chyběli…

Vendula Hajdová, kvinta, GKJ

Proběhl další
z charitativních
„srdíčkových“ dní

A velmi úspěšně! Patří za to dík 
jednak studentům sexty, septimy 
a oktávy gymnázia, ale také všem 
ostatním, kteří si za 25 Kč zakoupili 
magnetický obrázek s motivy zvířat. 
Celkem se podařilo vybrat úctyhod-
ných 12.512 Kč. 
Občanské sdružení „Život dětem“ 
využívá tyto peníze na nákup přístro-
jového vybavení a zařízení dětských 
oddělení českých a moravských ne-
mocnic. A ani tentokrát tomu nebude 
jinak. Výtěžek ze 16. září 2008 vyu-
žije OS pro pediatrickou kliniku UK 
2. LF FN Motol, II. dětskou kliniku FN 
Brno a další dětská oddělení nemoc-

nic a zařízení pečujících o nemocné, 
postižené a opuštěné děti.

Marcela Dejdarová
a Eva Mlčochová, GKJ

Pionýrská skupina Kojetín pořádá
v sobotu 11. října 2008 turistický výlet na

Rešovské vodopády a hrad Sovinec
Výlet je určen pro rodiče s dětmi, děti, mládež a širokou veřejnost

Sraz účastníků je v 7.30 hodin u České spořitelny
(Masarykovo náměstí Kojetín).

Jedná se o nenáročnou trasu z Tvrdkova přes krásné 
Rešovské vodopády na hrad Sovinec,  

kde na nás bude čekat autobus, který nás odveze zpět do Kojetína.
Délka trasy je přibližně 12 km.

Cena je 170 Kč a zahrnuje autobusovou dopravu tam i zpět.
Sebou si vezměte: pohodlnou obuv, svačinku a dobrou náladu.

Přihlášky od 19. září v prodejně Hanačka, Masarykovo nám. 34, 
Kojetín nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, Kojetín, tel. 777 709 432.
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Zveme na...

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Každou středu 

od 19.30 do 21.30 hodin
sál Sokolovny,  

nám. Republiky 1033
(1. lekce 8. října 2008)

Cena: 550 Kč 
(7 lekcí + závěrečná taneční)

Lektor: Pavel Nečesaný

DĚTSKÝ DRAMATICKO
DIVADELNÍ KROUŽEK

Děti se zábavnou formou seznámí  
s divadlem, prakticky se naučí hrát 
divadlo na klasickém jevišti, naučí 

se komunikovat, mluvit, 
zbaví se trémy,

 nastudují divadelní představení,  
které premiérově odehrají...
Den, hodina a místo budou 

domluveny při otevření kroužku.
Cena bude prokalkulována dle 

přihlášeného počtu dětí.
Kroužek povede: Hana Hásová 

a Jakub Šírek

VÝTVARNÝ KROUŽEK
Malujete rádi? 

Právě pro vás bude otevřen 
výtvarný kroužek 

- naučíte se různé techniky a styly, 
zdokonalíte si své 
výtvarné nadání...

Den, hodina a místo budou 
domluveny při otevření kroužku.
Cena bude prokalkulována dle 
přihlášeného počtu účastníků 

(10 lekcí)
Kroužek povede: Boleslav Leinert

FOTOKROUŽEK
Fotografujete rádi? Právě pro vás 

bude otevřen fotokroužek 
- prakticky se seznámíte 

s klasickou výrobou fotografií, 
naučíte se správně 

fotografovat, dodržovat kompozici, 
světlo, clony, ...

Den, hodina a místo budou 
domluveny při otevření kroužku.
Cena bude prokalkulována dle 
přihlášeného počtu účastníků 

(10 lekcí)
Kroužek povede: Jaroslav Hebnar

Ještě se můžete přihlásit
do těchto kurzů a kroužků 
- stále přijímáme přihlášky:

FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor 

Hanácká beseda 
při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek 

od 20 hodin 
Sokolovna Kojetín, 

náměstí Republiky 1033 
nebo VIC Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8
Zde se neplatí žádné kurzovné!

Vedoucí: Karel Drbal

COUNTRY TANCE
Taneční skupina LUCKY
 WHILE při MěKS Kojetín

Zkoušky každý pátek 
od 17 hodin - Sokolovna Kojetín,

 náměstí Republiky 1033 
nebo VIC Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8
Zde se neplatí žádné kurzovné!

Vedoucí: Milan Šťastník

VÝTVARNÁ TVORBA,
 FOTOGRAFIE

Tvůrčí skupina Signál 64 
při MěKS Kojetín

Pravidelné schůzky každý první
pátek v měsíci - Klubovna - 1. patro 

Sokolovny Kojetín,
nám. Republiky 1033

Zde se neplatí žádné kurzovné!
Vedoucí: Jaroslav Kačírek

SBOROVÝ ZPĚV
Pěvecký sbor Cantas

Zkoušky každou středu
od 18.30 hodin - VIC Kojetín

Zde se neplatí žádné kurzovné!
Vedoucí: Zuzana Zifčáková

DIVADLO
Divadelní soubor Hanácká 

scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý 

od 18 hodin - Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí žádné kurzovné!

Vedoucí: Lenka Šípková

Můžete se stále zapojit do našich zájmových souborů:

Zájezdy CK Marion tour Kroměříž
ve spolupráci s MěKS Kojetín

4. října 2008 
Termální koupaliště Velký Meder

Cena: 580 Kč

11. října 2008
Muzikál Kleopatra (Praha)

Cena: 1100 Kč

11. října 2008
Muzikál Carmen (Praha)

Cena: 970 Kč

18. října 2008 
Ladovy Hrusice,
Haškova Lipnice

Cena: 570 Kč

25. října 2008
Muzikál Carmen (Praha)

Cena: 970 Kč

26. října 2008 
Vídeňská muzea

Cena: 510 Kč

10. listopadu 2008 
Karel Gott (Ostrava)

Cena: 1000 Kč

22. listopadu 2008
Termální koupaliště Velký Meder

Cena: 1100 Kč

29. listopadu 2008
Muzikál Kleopatra (Praha)

Cena: 1100 Kč

29. listopadu 2008, 
6., 13. a 20. prosince 2008

Vánoční Vídeň
Cena: 530 Kč

13. prosince 2008 
Muziál Kleopatra 

Cena: 1100 Kč
Muziál Touha 
Cena: 1100 Kč
Vánoční Praha 
Cena: 580 Kč
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Výstava výtvarných prací členů 
tvůrčí skupiny SIGNÁL 64

OBRAZY - FOTOGRAFIE
- KERAMIKA - SOCHY – VIDEO
Výstava otevřena do 24. října 2008.

Galerie VIC 
na Masarykově náměstí 8 Kojetín

otevírací doba VIC:
 po - pá 9 - 11 hodin a 12 - 17 hodin, 

so, ne po telefonické domluvě.  
telefon: 581 202 202, 774 001 403

Pekelný klubový večer
MASSIVE NIGHT

DJ´s: Luis, Scarpo, Ramires, 
Berthold, Funsmaker, Torin,

Sidwe, Čad,Lacher, Hardener,
 Karel Brojler... 

sobota 4. října 2008 - 18 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín, 

vstup: zdarma

Kam za kulturou

ŘÍJEN 2008 Víkendová pohádka pro děti 
PINOCCHIO - 

NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Výpravná, muzikálová pohádka.

Účinkuje Hravé divadlo Brno
neděle 5. října 2008 - 14.30 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč

Pořad tvůrců V. a I. Pěnkavových
pro žáky 4. - 9. tříd základních škol 

a studenty gymnázia 
O RUDOLFU II. A JEHO DOBĚ
úterý 7. října 2008 - 8, 9 a 10 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Divadelní společnost Háta Praha
uvádí francouzskou komedii 

KDYŽ TY,
TAK JÁ TAKY, MILÁČKU!
Hrají: I. Andrlová, L. Zedníčková,

V. Beneš, M. Vašinka, M. Dvorská,
L. Molínová, L. Benešová, O. Želenská,

Z. Pantůček, P. Pospíchal, A. Gondíková, 
V. Jeníková, P. Gelner, M. Sobotka...

pondělí 13. října 2008 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 150 Kč

LISTOPAD 2008

Pohádkové leporelo pro děti 
mateřských škol a žáky 1. - 4. tříd 

základních škol
TŘI POHÁDKY OD POHÁDKY

O třech bratrech,
Strašidelný mlýn,
Poštovní panáček

Účinkuje Divadlo Pohádka Praha
středa 15. října 2008 

 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín

vstup: 40 Kč

Travesti skupina opět v Kojetíně 
SCREAMERS ÚTOČÍ

pátek 24. října 2008 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 150 Kč, 

Excelentní záležitost ro(c)ku
BETHRAYER FEST V

X-Core, Dark Gamballe, Bethrayer, 
Fourt Face, Beautiful Cafillery,

Barricade, IQ Opice
sobota 25. října 2008 - 18 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 100 Kč

TJ Sokol Kojetín slaví 120. výročí 
AKADEMIE SOKOLA KOJETÍN

pátek 7. listopadu 2008
17 hodin

Sokolovna Kojetín

Dopoledne plné pohybu určené pro 
všechny ženy a dívky 

2. ročník CVIČME V RYTME
sobota 15. listopadu 2008 

od 9 hodin
prezentace: 8.30 - 8.50

9.00 - 9.50 - dance aerobik 
s Romanou Kalusovou

10.00 - 10.50 - břišní tance 
s Alenou Pacovskou
11.00 - 11.50 - tae bo 

s Marií Polákovou
12.00 - 12.50 - balance 
s Romanou Kalusovou.

Sokolovna Kojetín, 
vstup: 150 Kč/celé dopoledne 

(v ceně nápoj)
 50 Kč/1 hodina

Možnost zakoupení sportovního 
oblečení.

Přijďte si zacvičit!
Víkendová velká výpravná hraná 

pohádka pro děti
POPELKA

Uvádí Mladá scéna Ústí nad Labem
neděle 16. listopadu 2008 - 14.30 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč 

Na přání vás všech věrných 
POKRAČUJEME
HALUZ FEST 11

Dark Gamballe (Vyškov), 
Sakumprásk (Karviná), 

LaMancha (Slavkov u Brna), 
Veselá zhouba (Prostějov), 

Něco Mezi (Prostějov)
sobota 22. listopadu 2008 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 100 Kč

Zeměpisná přednáška pro žáky zš
a studenty gymnázia 

POHODÁŘI
pondělí 24. listopadu 2008 

8.15 a 10 hodin, Sokolovna Kojetín

Tradiční akce s bohatým 
programem a ohňostrojem 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 

pátek 28. listopadu 2008 - 17 hodin
Masarykovo náměstí Kojetín

Jsme taneční skupina zabývající se 
country, mexickými

tanci a také tanci moderní americké 
country - Line dance.

Do svých řad s radostí přivítáme 
nové jednotlivce i páry,

se zájmem o tanec a hudbu
 ve stylu country, mexika
a line dance. Rozhodující 

není věk, ale nadšení.
Zveme Vás na naše taneční 

zkoušky, které se konají
každý pátek od 17 do 20 hodin

v sále  Sokolovny Kojetín nebo VIC.

(www.luckywhile.webzdarma.cz)
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19. září 2008
líbavé melodie v podání flétnové-
ho dua ze Základní umělecké školy 
Kojetín zazněly na úvod slavnostní 
vernisáže výstavy z dílny členů 
tvůrčí skupiny Signál 64. Za tvůrčí 
skupinu Signál 64 všechny přítom-
né přivítal a výstavu prezentoval její 
vedoucí Jaroslav Kačírek. Výstava 
opět dokazuje, že Signál 64 má po-
řád co nabídnout, ukázat a překva-
pit. V galerii můžete obdivovat práce 
našich stálic - fotografie přírody Ja-
roslava Hebnara a jeho ženy Marie, 
izohelie Jaroslava Řihoška, akvarel 

Z akcí MěKS
od Boleslava Leinerta a obrazy od 
Alice Stonové. Jistě nepřehlédnete 
a oceníte práce nových členů sku-
piny - keramiku Renaty Sedlákové, 
fotografie Jiřího Šírka, obrazy Jiřiny 
Jablonské a litiny, fotografie z video-
klipů a videí, ale i samotné video 
Pavly Kačírkové. Nezapomenutelné 
jsou také fotografie Jiřího Spáčila  
a dílo dlouholetého vedoucího skupi-
ny pana Svatopluka Spáčila, který by 
se v letošním roce dožil svých osm-
desátin. Městské kulturní středisko 
Kojetín, pod kterým skupina pracuje, 
děkuje všem autorům, kteří své prá-

ce vystavují na domácí půdě a přeje 
jim ať i nadále svými díly hladí naše 
duše a těší naše srdce.

22. září 2008 
jsme odstartovali pohádky pro děti 
ve volné dny. Zářijovou pohádku dě-

tem do Kojetína přivezli herci Malé 
scény Zlín. Bohužel avízovaný Tyg-

řík Petřík onemocněl, ale děti nepři-
šly zkrátka, viděly veselý pohádko-
vý příběh s názvem Mrkvajzníci 
o dvou trpajzlících, kteří si říkali Malej 
a Velkej Jarda. Jejich pohodový život 
jim zkomplikoval nález Drahokame-
nu a narušila jim ho také obludná Gi-
zela, co byla jako zelí kyselá. Pohád-
ku plnou písniček dětem zahrály he-
rečky Malé scény Zlín Barča Hrubá, 
Martina Mrlíková a Hanka Mrázková 
v režii Petra Nýdrleho.            - svah- 

více na www.kojetin.cz/meks

Městská knihovna informuje
Celostátní akce TÝDEN KNIHO-
VEN se v letošním roce uskuteční ve 
dnech 6. - 12. října 2008.
Všichni zájemci, kteří v tomto týdnu 
zavítají do knihovny, ať už kvůli půj-
čovním službám nebo internetu, se 
mohou zaregistrovat zcela zdarma!
- v úterý 7. října si návštěvníci knihov-
ny mohou v rámci Dne otevřených 
dveří prohlédnout všechny prosto-
ry obou oddělení Městské knihovny 
v Kojetíně
- na dětské čtenáře čekají  zajímavé 
soutěže a také překvapení!
- po celý týden budou probíhat ex-
kurze žáků základních škol a stu-
dentů gymnázia do knihovny.
- v rámci Týdne knihoven se také 
v Městské knihovně v Kojetíně se-
tkají knihovníci místních knihoven 
celého knihovnického střediska, aby 
si navzájem vyměnili své zkušenosti 
a seznámili se s připravovanými no-
vinkami.
Stěžejní akcí měsíce října bude be-
seda MALOVÁNÍ PRO DĚTI  se 
známým a oblíbeným  ilustrátorem 

dětských knih ADOLFEM DUD-
KEM. Děti se zábavným způsobem, 
přiměřeným jejich věku, seznámí se 
skutečným ilustrátorem a jeho pra-
cí od inspirace po vznik celé knihy. 
Vyzkoušejí si, jak snadno si  mohou 
cokoliv namalovat a kromě spousty 
legrace si odnesou informace, jak 
vypadají moderní dětské knihy a ma-
lířské techniky. Na závěr pořadu se 
uskuteční autogramiáda!

V říjnu se uskuteční také tradiční se-
tkání studentů třetího ročníku gym-
názia se stále oblíbenou a znovu 
žádanou PhDr. Zdenkou TOMÁŠ-
KOVOU, která jim v pořadu „ORTEL 
SAMOTY“ přiblíží našeho význam-
ného básníka PETRA BEZRUČE.

Samozřejmě bude také zahájen cyk-
lus lekcí informační výchovy pro 
všechny ročníky základních škol  
i nižší ročníky gymnázia.
Na čtenáře čeká spousta knižních 
novinek, více než 30 druhů časopisů
a časově neomezený (jen provozní 

dobou a dalšími zájemci) přístup na 
internet.
Přijďte se přesvědčit!

-div-
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Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
Hasičská soutěž
V sobotu 6. září 2008 proběhl na fot-
balovém hřišti v Křenovicích 1. roč-
ník noční soutěže O putovní pohár 
předsedy mikroregionu Střední Haná 
v požárním sportu. Po nultém ročníku 
konaném loni na stadionu v Kojetíně 
se soutěže zúčastnilo osm mužských 
a tři ženská družstva. Soutěž mužů 
vyhráli dobrovolní  hasiči z Kojetína, 
v ženách tradičně neporazitelné byly 
domácí - křenovské hasičky.
Pořadatelé - hasiči z HS Křenovice  
i Mikroregion Střední Haná se svých 
rolí zhostili výborně. Organizačně 
pak znovu nezklamali kojetínští ha-
siči a hlavně Václav Baďura. Za ne-
zvykle teplého počasí pak proběhla 
soutěž, kterou žila velká část celých 
Křenovic. Akce byla uskutečněna 
díky finanční podpoře Olomouckého 
kraje.

Výsledková listina
1. ročníku noční soutěže O putovní pohár předsedy 

mikroregionu Střední Haná Jiřího Šírka
kategorie muži 
1. JSDH Kojetín 58:22 54:22 -     58:22
2. HS Polkovice 61:71 63:00 -     63:00
3. SDH Obědkovice 61:14 63:28 -     63:28
4. HS Lobodice 64:11 63:75 -     64:11
5. SDH Troubky 70:17 69:47 -     70:17
6. SDH Chropyně 70:48 73:08 -     73:08
7. HS Křenovice 78:10 74:38 -     78:10
8. HS Uhřičice   nesplněno      

kategorie ženy
1. HS Křenovice  62:97  65:50 -      65:50
2. HS Polkovice  67:21  68:21 -      68:21
3. HS Popůvky   69:94  71:23 -      71:23

Nezbývá než se těšit na třetí, respek-
tive oficiálně druhý ročník hasičské 
soutěže, kterou za rok uspořádá mi-

kroregion Střední Haná v jedné ze 
svých členských obcí.

Jiří Šírek

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci

s městem Kojetín a Charitou Kojetín
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Věci, které opravdu brát nemůžeme:

- vše co je špinavé, mokré
nebo zatuchlé!

- svetry, 
- silonové a dederonové oblečení,
- saka, uniformy, vatové kabáty, 
- balonové a šusťákové kabáty, 

- molitanové věci, 
- jakékoliv odřezky molitanu

- péřové bundy, vatové přikrývky, 
- polštáře,

-  stany, koberce, matrace,
- lyžařské potřeby 

(lyže, lyžařské boty, hůlky),
- poškozené a obnošené boty

- nebezpečný odpad 
(lednice, televizory, sporáky, počítače),

- veškerý nábytek 
(skříně, stoly, židle, postele, 

šicí stroje, …), 
- jízdní kola, lampy, lustry

- malé spotřebiče 
(žehličky, talíře, hrnce, …),

- kufry, kočárky, školní potřeby

Věci, které nám pomáhají: 
- veškeré dámské, pánské,

dětské oblečení
z bavlněného materiálu 

 (i poškozené - trička, košile, mikiny, 
tepláky a teplákové soupravy, 

halenky, kalhoty, kimona), 
- lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky

 (nejméně 1 m2 i poškozené!)
- zimní oblečení 

(jen nepoškozené, bez fleků,
děr,  molů a rozbitých zipů
 - sportovní bundy, kabáty),
- kožené nepoškozené věci 

(bundy, kabelky, peněženky, pásky), 
- nepoškozené záclony 
různých rozměrů, larisy, 

- vlněné deky, 
- plyšové hračky

- spací pytle, 
- knihy - nepoškozené
- boty (pouze nové),

- přikrývky (pouze péřové)

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
se uskuteční: 

7. a 8. října 2008 
od 8 do 15 hodin

v prostorách 
Charity Kojetín,

 Kroměřížská 198,
752 01 Kojetín

 
 

Bližší informace podá 
MěÚ Kojetín  tel. 581 277 437

nebo dispečink Diakonie Broumov,  
tel: 224 316 800, 224 317 203 (fax).

Nebalte prosím věci do krabic,
 ale do pytlů!!!

Předem děkujeme všem dárcům!
Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí výrazně snižují hodnotu

Vaší humanitární sbírky!
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Církev Československá husitská

1., 8., 15., 22. a 29. 10. 2008 (středa)
Duchovní výchova

od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ulice (8. třída)

1., 8., 15., 22. a 29. 10. 2008 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé 

od 18.00 hodin v Husově sboru

2., 9., 16., 23. a 30. 10. 2008 (čtvrtek) 
Biblická hodina 

od 16.00 hodin na faře

5. 10. 2008 (neděle) 
Bohoslužby 

od 8.15 ve Skalce (sál Obecního domu)

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
Program setkání v říjnu 2008    

7. 10. 2008 (úterý) 
Biblická hodina 

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

5., 12., 19. a 26. 10. 2008 (neděle)
 Bohoslužby  

od 10.00 hodin v Husově sboru

 6., 13., 20. a 27. 10. 2008 (pondělí)
Duchovní výchova

od 13.45 hodin na ZŠ nám. Míru (5.B)

19. 10. 2008 (neděle) 
Bohoslužby v Polkovicích

 od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

„Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, 
láme železné závory!“  Žalm 107,15-16

Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné.“  Žalm 118,9 (NBK)
Na naše setkávání jsou všichni srdečně zváni. Přijďte, těšíme se na Vás.

Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete 
na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

Správná odpověď na otázku z minulého čísla je: „Noli 
me tangere“ pochází z aramejštiny, jazyka, kterým mlu-
vil Pán Ježíš a znamená doslova: „Nedotýkej se mne.“ 
Nebo „Neobjímej mě.“ Tajemný obraz Mr. CORREGGIA 
skrývá dávné mystérium uchovávající Sv. Marii Magda-
lénu jako první apoštolku Krista Pána, které se On sám 
zjevil po svém slavném zmrtvýchvstání a  ona pak ná-
sledně zvěstovala Jeho velikonoční evangelium ostatním 
apoštolům: „Kristus vstal z mrtvých, radujte se.“

V měsíci září jsme vzpomněli dvou našich největších 
světců a zároveň nejdůležitějších postav české historie. 
Svaté Ludmily a svatého Václava.
Otázka zní: Kdo stál za úkladnými vraždami těchto 
dvou světců a skutečných nositelů Božích „požehná-
ní“ ? Nápověda, ve škole se to asi nedozvíte! Pravda 
je ukrytá pod závojem času… Známé pořekadlo však 
praví: „Kdo hledá, nalezne.“ Přejeme mnoho štěstí 
při jejím objevování.

- ZVEME NA -
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Ze sportu
Moravu opět ovládli 
draci

Předposlední prázdninový víkend 
se konala největší sportovní událost 
roku v Kojetíně. V malebné kojetínské 
loděnici se během víkendu vystřídalo 
téměř 4500 lidí, z kterých na tisíc zá-
vodilo v 46 zúčastněných posádkách.  
V sobotu, přesně v 9.30 hodin se nad 

Moravou rozezněly bubny dračích 
lodí, které se ozývaly po celý víkend. 
Závodilo se v 6 kategoriích. V poháru 
dračic si prvenství vyjely Komety, ve 
školském poháru nenašli přemožite-
le Gympláci, nejlepší firmou se stal 
EMOS, v kategorii fun zvítězila Dra-
čia légia Trenčín A, ve veteránech 
vyhrál Dragonteam Kojetín Oldies, 
nejlepším týmem dětských domovů 
se staly Vydry a v kategorii dětských 

domovů a veřejnosti zvítězil Akord-
Stříbrňáček.
Sportovní klání skončilo v neděli ko-
lem třetí hodiny. Poté se konalo už 
jen slavnostní vyhlášenívšech vítěz-
ných posádek.
Závěrem bychom chtěli, jménem Ka-
noistiky Kojetín, poděkovat jak orga-
nizátorům, tak všem zúčastněným, 
bez kterých by se taková akce neobe-
šla.                                               -m-  

5. závod ČP -  Račice

Poslední prázdninový víkend koje-
tínští dragoni opět vyrazili na závo-
dy, aby poměřili své síly. Letos již 
5. závod ČP se konal v Račicích.  
Sobotní dopoledne, již tradičně, pa-
třilo dvoustovkám. Na této trati se 
žádná kojetínská posádka nenecha-
la zahanbit a všechny postoupily do 
velkého finále. V celkovém pořadí 

pak ženy dojely 3., muži 6. a veterá-
ni skončili 1.
Po sprintu jsme si dopřáli pár chvil 
odpočinku a pomalu se začali chys-
tat na start dvoukiláků. Na této trati 
ženy dojeli 2., muži se doslova pro-
bojovali k 3. místu a veteráni obhájili 
zlato.
Jen co jsme se probudili, začali jsme 
opět závodit. Tentokrát na půlkilome-
trové trati. Všechny posádky postou-

pily do velkého finále, odkud si ženy 
dovezly stříbro, muži bronz a veterá-
ni další zlato. 
Po skončení závodů nemalá část 
kojetínského manšaftu zůstala v Ra-
čicích, kde se konalo soustředění na 
národní Mistrovství Evropy, které se 
odehrálo o týden později.

Všem zúčastněným gratulujeme!
-m-

Mistrovství Evropy 
dračích lodí v italské 
Sabaudii

Ve středu 3. září v podvečer vyjel 
z Kojetína autobus naložený vybra-
nými kojetínskými dragony, kteří 
měli následující víkend obléct dresy 
v barvách republiky a reprezentovat 
vlast na Mistrovství Evropy, které 
letos proběhlo v italské Sabaudii.  
Po 20ti hodinové cestě jsme vy-
stoupili z autobusu. Do nosu nás 
praštil slaný vzduch a na kůži vy-
razily kapky potu z nesnesitelného 
vedra. Čtvrtek jsme měli volný, a tak 
jsme se asimilovali na tamější pláži. 
V pátek, hned po snídani, jsme přije-
li na závodiště a šli vyzkoušet míst-
ní vodu. Chvilku jsme si odpočinuli  
a psychicky se připravili na start 
dvoukiláku. Muži dojeli 6., ženská 
posádka spolu s veteránským mi-

xem skončily na 5. místě, brambory 
dovezli junioři a MIX, veteránky si 
dovezly stříbro a veteráni se stali 
mistry Evropy!  Perličkou při vy-
hlašování byla „česká“ hymna. Když 
všichni přítomní se slzou v oku, poci-
tem štěstí a národní hrdosti dozpívali 
„Kde domov můj?“ nastaly tři vteřiny 
ticha, po kterých se začalo ozývat i 
„Nad Tatrů sa blýska“. Veteráni se 
jen zasmáli a ve zpěvu pokračovali.
V sobotu se začalo závodit na 200m. 
Na této trati na 6. místě dojely ženy, 
na 5. veteráni, na 4. muži, bronz si 
dovezli junioři a posádka MIXu, stří-
bro obhájily veteránky.
Neděle patřila pětistovkám. Na této 
trati měla česká výprava poslední 
možnost spravit své skóre v kate-
gorii muži/ženy. Na 6. místě skončili 
junioři a muži, na 
4. místě skončil 
veteránský MIX, 
bronzovou medai-
li si dovezly ženy  
a MIX, stříbro ve-
zou opět veterán-
ky.
Večer, jen co jsme 
se sbalili a napo-
sled se okoupali 
v moři jsme naská-
kali do autobusu  
a vydali se na da-
lekou cestu zpátky 
domů.

Na Mistrovství Evropy dračích lodí 
se nominovali:
- v kategorii juniorů:  Jan Dostál, 
Hana Řežábová ml., Jitka Šťastní-
ková, 
- v kategorii žen: Ilona Kapounová, 
Jana Klasovitá, Ladislava Minaříko-
vá ml., Kateřina Poláková, Dagmar 
Smrčková, Petra Šupčíková, Kateři-
na Vymětalová, Mirka Zedníčková, 
- v kategorii mužů: Jaroslav Mucha,
- v kategorii veteránek:  Lenka Hrňo-
vá, Hana Řežábová st.,
- v kategorii veteránů: Stanislav 
Hrňa, Jaroslav Mucha st., Pavel Vá-
lek, Miroslav Polách, Ladislav Ou-
lehla, Jiří Prokeš a Ladislav Jež.
Všem zúčastněným gratulujeme!

-m- 
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Ze sportu
27. ročník Sokol Cupu 
skončil

V sobotu 6. září skončil finálovým 
zápasem tradiční, již 27. ročník teni-
sového mistrovství Kojetína mužů - 
Sokol Cup. Letošní turnaj hrálo v zá-
kladní části 16 hráčů. 
Závěrečný den přinesl napřed sou-
boj poražených semifinalistů, v němž 
44letý matador Zdenek Dravecký 
porazil mladého a nadějného Marti-
na Pištěláka 6:4, 7:6, 6:3 a potvrdil, 
že stále patří k tenisové kojetínské 
špičce. 
Finále hrané za letního vedra k sobě 
znovu pozvalo dva nejlepší kojetín-

ské hráče - loňského i předloňského 
vítěze Roberta Gambu  a 20 násob-
ného vítěze Aloise Šírka. Zápas uká-
zal, že oba jsou o velký krok před 
všemi ostatními hráči v Kojetíně. 
Vždyť už jejich semifinálové výsled-
ky proti Draveckému i Pištělákovi 
byly jednoznačné. Finále přineslo 
pohledný a bojovný tenis, především 
v úderech od základní čáry se hráči 
blýskli perfektní hrou, líbit se musela 
i podání obou aktérů. 
Poprvé po roce 2005 zvítězil Alois 

Šírek, když porazil Roberta Gambu 
6:3, 3:6, 7:6 a 6:1 po tříhodinovém 
boji. Celkově si tak připsal 21. titul  
a dokázal, že ještě zdaleka trůn nej-
lepšího kojetínského tenisty nevyklidil.
O úrovni obou hráčů svědčí i to, že 
hned v následujícím víkendu spolu 
vyhráli silně obsazený turnaj ve čtyř-
hrách v Prostějově a potvrdili tak, že 
úroveň kojetínského tenisu je pořád 
velmi slušná.

Jiří Šírek, foto: Zdeněk Sýkora

Stolní tenisté před 
zahájením soutěží
Koncem měsíce září začnou soutěže 
našich družstev stolního tenisu.
„A“ družstvo bude hrát opět krajkou 
soutěž, ve které jim budou postup-
ně soupeři OP Prostějov, Nový Svět 
Olomouc, Sokol Kolšov, Sigma Lutín, 
Sokol Tovačov, Sokol Čechovice, So-
kol Ondratice, Sokol Dřevohostice, 
SK Přerov, Sokol Neředín - Olomouc 
a TJ Šternberk. Základní sestavu „A“ 
družstvo tvoří: Jakub Odehnal, To-
máš Zítka, Lukáš Prokeš, Martin Piš-
tělák, Vlastimil Orság a Jirka Kilhof.
„B“ družstvo hraje regionální přebor 
I. třídy spolu s „C“ družstvem. Sou-

peři v regionálním přeboru jsou So-
kol Brodek, Sokol Buk, Sokol Dolní 
Újezd, SDH Hlinsko, Sigma Hranice 
„B“ a „C“, Chropyně „B“, Lipník „B“ a 
„C“, Sokol Loučka, Sokol Rakov a SK 
Přerov „E“. V „B“ družstvu bude hrát 
v základní sestavě  Vlastimil Orság, 
Oldřich Frühbauer, Luděk Vrtěl, dále 
pak Peter Dujava a Jaroslav Huťka. 
Sestava „C“ družstva je tvořena tě-
mito hráči: Bohdan Malý, Jaroslav 
Štrunc, Mirek Florián, Jakub Frü-
hbauer a Zdeněk Horák.
„D“ družstvo bude hrát opět III. třídu 
okresu, soupeři našich budou tyto 
družstva: Sokol Čekyně, Dolní Újezd 
„C“ a „D“, Sokol Dřevohostice, Sokol 
Hustopeče, Technoplast Chropyně, 
SDH Lhota „A“ a „B“, Sokol Loučka 

„B“, Spartak Milovice, Sokol Opato-
vice, Přerov „G“, Sokol Rakov a So-
kol Tovačov. Základní sestavu „D“ 
družstva utvrzují Jaroslav Huťka, 
Peter Dujava, Zdeněk Horák, Slávek 
Šponar, Alois Šírek a Ruda Frydrych.
Základní sestava bude doplňována 
dalšími hráči z řad mládeže.

Zdeněk Mrázek

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,
pohledy , obálky, bankovky,

tuzex. bony celé sbírky, větší množství
i pozůstalost po sběrateli. 

Platím v hotovosti,
nejvyšší možné ceny. 

Informace na tel. : 724 229 292
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Ze sportu
O pohár majitele 
pohřebního ústavu

V sobotu 13. září 2008 uspořádal 
oddíl volejbalu TJ Sokol Kojetín ve 
spolupráci s MěDDM Kojetín VIII.
ročník volejbalového turnaje smí-
šených družstev „O pohár majitele 
pohřebního ústavu“. Turnaje se zú-

častnilo sedm družstev z Kojetína 
a Přerova. Družstva hrála ve dvou 
skupinách, poté systémem play-off. 
Po urputných bojích v play-off se vy-
krystalizovalo toto pořadí: 1. Kosťa 
- ředitel cirkusu (Přerov), 2. Šmatla 
team (Kojetín), 3. Bolavá noha (Pře-
rov), 4. Domácí (Kojetín), 5. ZŠ nám.
Míru (Kojetín), 6. Košík „A“ a 7. Ko-
šík „B“(oba Kojetín). Na závěr turnaje 

byla vyhlášena cena ředitele turnaje,  
kterou získali hráči Lenka Holíková 
(ZŠ nám. Míru) a Jan Bora Slovák 
(Šmatla team). Oceněným hráčům 
předal cenu osobně ředitel turnaje 
Zdeněk Barták. Má - li někdo zájem 
o fotografie z turnaje, může volat na 
tel. 604 381 159.

Zdeněk Novák

Sportovní klub 
MGC Holešov, o. s. 

z pověření Českého minigolfo-
vého svazu pořádá pod záštitou 

Města Kojetín 
v neděli 5. října 2008 

od 9.00 hodin 
na miniaturgolfovém hřišti 

v Kojetíně v areálu u koupaliště 

7. OPEN Kojetín

oblastní turnaj jednotlivců 
a 3. kolo 2. ligy smíšených 

družstev pro sezónu 2008/09

Turnaje se zúčastní cca 50 nejlep-
ších hráčů a hráček z oblasti Mora-
vy v kategoriích muži, ženy, senioři, 
žáci a junioři, kteří budou hájit barvy 
klubů MGC Holešov, TJ Start Brno,  
MGC 90 Brno, 1. DGC Bystřice p. 

H., KDG Tovačov, ME Blansko, MGC 
Jedovnice a dalších. Účast přislíbila 

i loňská vícemistryně Evropy 
a letošní mistryně světa v kategorii 
družstev juniorek a odchovankyně 
místního klubu Jana Nakládalová.

Zveme všechny příznivce tohoto
sportu, aby přišli podpořit hráče

místního klubu!
V letošním roce 
si připomeneme 

120 LET 
od založení

TĚLOVÝCHOVNÉ 
JEDNOTY 

SOKOL KOJETÍN

V rámci oslav tohoto jubilea 
se v průběhu roku 

uskuteční tyto akce:

pátek 31. října 2008 
v 10 hodin 

u Sokolovny Kojetín
 Kladení věnců 

k pamětním deskám 

pátek 31. října 2008  
v 17.30 hodin

sál Sokolovny Kojetín
 Výroční schůze

3. - 30. listopadu 2008
Galerie VIC Kojetín

Výstava „Sokol v Kojetíně“

pátek 7. listopadu 2008 
v 17 hodin 

sál Sokolovny Kojetín
Tělovýchovná akademie 

pro veřejnost

Podrobné informace o všech 
událostech se včas dozvíte
na vývěsce v Tyršově ulici.

Jste srdečně zváni!
Bronislav Bobiš, 

předseda TJ Sokol Kojetín

TJ SOKOL KOJETÍN - SPV
ROZVRH  CVIČEBNÍCH  HODIN  ODBORU  SPV NA  ROK  2008/2009

17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00

Po
Předškoláci
Bosáková, 
Polišenská

Gymnastika – 
žačky

Šubíková, 
Stavinohová

Kalanetika
 + Pilates
Paráková

Aerobik
Michálková

Út
Sportování 

– žáci
Juřen, Tvrdý

Mažoretky
Štecovi

Mažoretky
Štecovi

St
Rodiče a děti
Stavinohová, 

Bobišová

Zdravotní cvičení
Horňáková

Kalanetika
 + Pilates

Řezníčková

Čt
Předškoláci
Bosáková, 
Polišenská

Gymnastika - 
žačky

Šubíková, 
Stavinohová

Kondiční cvičení
+ Step aerobik

Juřenová

Aerobik
Šírková

Pá
Sportování 

- žáci
Juřen, Tvrdý

Mažoretky - 
přípravka
Štecovi

Gymnastická 
akrobacie

Bobiš
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Inzerce

Mistrovství ČR v Tarokách
PIATNIK - Kojetín 2008   

Datum: 
25.-26. října 2008

Místo konání: 
Hotel Pivovar Kojetín     

Přihlášky a informace 
na tel: 603202123                  

Email: p.walovy@email.cz

ZAHRADNICTVÍ 
SVOBODNÍK

Zahájení prodeje
 veškerých ovocných a okrasných 

stromků 

dne 7. října 2008 
na ulici Padlých hrdinů, č.p. 152 v Kojetíně.

Provozní doba:
po - pá: 9 - 12 hodin a 14 - 17 hodin

 So, ne: otevřeno
Telefon: 608 772 198

Proměny aneb 
„Vypadáš skvěle“ 

v  Kojetíně 

v salonku restaurace Na hrázi
v úterý 14. října od 14 do 19 hodin 

Zaváděcí cena 300 Kč, 

Objednávky a informace na telefonu: 605 921 472
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Vzpomínky

Život se nezastaví, jde dál,
 jen smutná vzpomínka zůstává nám.

Dne 30. září 2008 uplynuly 3 smutné roky, kdy nás navždy opustil

 pan Bohumil Vojáček 

S úctou a láskou vzpomíná manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem 
Martinem, syn Jiří, syn Jaroslav s manželkou Miluší

a vnoučata Martin, David, Honzíček, Miluška a Lukášek.

pivovarský hotel Kojetín s.r.o.
V měsíci říjnu připravujeme:

 Pro milovníky guláše a piva v 2. polovině měsíce října
0. ročník Kojetínského festivalu gulášů a piva 

Kolik druhů piva točíme, tolik druhů guláše vám navaříme!

Pro hráče taroků 24. - 26. října 2008
Mistrovství České republiky v Tarokách

Dále připravujeme:

 Martinské husy 
Soutěž v točení piva 

ve spolupráci s Královským pivovarem Krušovice.
Vyzýváme tímto místní kolegy z restaurací, aby se soutěže zúčastnili před hodnotící komisí!

Soutěž mezi učilišti
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,  Střední škola gastronomie a služeb Přerov 

a Střední odborné učiliště obchodní Prostějov.

Zvěřinové hody
Mikulášskou besídku

 I ti méně hodní odejdou s dárkem od Mikuláše.

UPOZORNĚNÍ všem pěstitelům ovoce:
 hotel Pivovar na přelomu února - března 2009  vyhlásí 

soutěž o nejlepší Kojetínskou slivovici! 
 Hodnotit bude odborná, nezávislá komise.

Rádi vás přivítáme a obsloužíme!


