
Tělovýchovná jednota Sokol Kojetín slaví 120 let

Ročník IX Číslo 11 listopad 2008 6,- Kč

KojetínsKý
zpravodaj

Když kojetínští občané v březnu roku 1888 prosadili zalo-
žení sokolské jednoty, jistě je ani v nejmenším nenapadlo, 
jak dlouhá a významná kapitola v životě města se tím po-
číná.
Po svém založení se jednota soustředila především na 
pochodová cvičení po okolí města a přilehlých obcích 
a to zejména kvůli nedostatku vhodných prostor pro cvi-
čení. Zpočátku se cvičilo v Zeidlerově hostinci na náměstí 
a až v roce 1891 ředitel chlapecké školy povolil používat 
jejich tělocvičnu. Ani ta však nestačila zvyšujícímu se zá-
jmu cvičenců a tak ještě před 1. světovou válkou byla za-
koupena chalupa se zahradou ve Ztracené ulici a přilehlý 
pozemek upraven na „sokolskou zahradu“.
Do slibně se rozvíjející činnosti zasáhla 1. světová válka, 
nejprve snížením počtu cvičících členů z důvodu mobiliza-
ce a poté zastavením cvičení až do ukončení války v říjnu 
roku 1918. Nebývalý rozmach tělocvičného hnutí po válce 
byl bezesporu potěšující, avšak vedení jednoty postavil 
znovu před problém vhodných prostor pro cvičební i ostat-
ní činnost. Pod vedením tehdejšího starosty jednoty Ferdi-
nanda Venclíka v roce 1925 započaly práce na stavbě so-
kolovny podle architektonického návrhu A. Pilce. Otevření 
sokolovny 5. srpna 1928 bylo zároveň součástí oslav 40. 
výročí založení Sokola v Kojetíně.
Následující desetiletí jednota vzkvétala, v roce 1933 fun-
govalo několik odborů: cvičení, tenis, lyžování, odbíjená, 
divadlo a loutkářství. Rozvíjela se i myšlenka cvičení v pří-
rodě, letní tábořiště na Bezedníku u Lukova se ujalo více 
než dobře. 
Do období rozvoje a úspěchu vstoupila válka. Vyhlášení 
protektorátu Čechy a Morava v březnu roku 1939 zname-
nalo útlum činnosti a v dubnu roku 1941 byla činnost soko-
la okamžitě a zcela zastavena. K obnově došlo ihned po 
osvobození města v květnu 1945. Bylo třeba opravit zniče-
né cvičební nářadí a postarat se o další fungování všech 
odborů, což se také podařilo. Stát a politické uspořádání 
měly na tělovýchovu v Kojetíně vliv i v pozdějších letech, 
nikdy však už nedošlo k tak významnému zásahu.
Z vývoje od roku 1945 do dneška je významný rok 1964, 
kdy byl vybudován stadion „Morava“,  a rok 1981 provede-
ním rozsáhlé rekonstrukce sokolovny a sokolské zahrady. 

Letos uplynulo již 120 let od založení Tělovýchovné jedno-
ty Sokol v Kojetíně a nutno říci, že po celou dobu svého tr-
vání zajišťovala jednota kvalitní zázemí pro tělovýchovnou 
činnost ve městě. V současné době můžete pod hlavičkou 
Sokola provozovat následující činnosti: všeobecná gym-
nastika, mažoretky, aerobik, kalanetika, zdravotní cvičení, 
kondiční cvičení, gymnastická akrobacie, cvičení předško-
láků, rodičů a dětí, lyžování, tenis, volejbal, stolní tenis, 
nohejbal a pobyt v přírodě na táboře ve Vrážném.   
Při pohledu zpět se zdá takřka nemožné, aby více než sto-
letí fungovala organizace založená na dobrovolné činnosti. 
Přesto tomu tak je a doufám, že tomu tak bude i nadále, 
protože stále se najdou lidé, pro které je myšlenka výchovy 
dětí i dospělých ke sportu důležitou součástí života bez 
ohledu na osobní prospěch. Jako poděkování všem, kteří 
se na činnosti sokola podíleli a podílejí, jsme v letošním 
roce připravili slavnostní schůzi, spojenou s vernisáží vý-
stavy „Sokol v Kojetíně“. Výstavu můžete navštívit v galerii 
Vzdělávacího a informačního centra, kde je zároveň k za-
koupení i brožura „Sokol v Kojetíně“, mapující podrobně 
uplynulých 120 let Tělovýchovné jednoty Sokol Kojetín. 
Srdečně vás zveme také k návštěvě Tělovýchovné aka-
demie, která se uskuteční v pátek 7. listopadu 2008 v sále 
Sokolovny Kojetín. 
Závěrem chci poděkovat všem cvičitelům, členům a příz-
nivcům za jejich činnost a snahu.
Mnoho sil do dalších let!               

Lenka Němečková

TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE TJ SOKOL KOJETÍN
se koná 7. listopadu 2008 v 17.00 hodin v sále Sokolovny. Přijďtě se podívat!
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 45. zasedání konaném dne 7. října 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí závěrečnou 
zprávu „Sociodemografická analýza 
města Kojetín 2008“ zpracovanou 
Mgr. Danuší Roučkovou,
- uložila Komisi pro komunitní plá-
nování sociálních služeb v dalších 
aktivitách procesu KPSS vycházet 
z výstupů „Sociodemografické ana-
lýzy města Kojetín 2008“ a na zákla-
dě získaných informací a souhrnné-
ho popisu stanovit jednotlivá opat-
ření komunitního plánu sociálních 
služeb,  návrhy opatření předložit na 
RM 11/2008,  
- schválila předložený plán zimní 
údržby a upravený  plán pohotovos-
ti při zabezpečení zimní údržby na 
místních komunikacích v zimním ob-
dobí 2008/2009,
- uložila jednateli společnosti TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o. zabezpečit 
realizaci schváleného plánu v plném 
rozsahu,
- souhlasila s termíny svatebních 
obřadů na rok 2009,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru 7.456 Kč  Sboru dobrovolných 
hasičů Kojetín, jako příspěvek na 
nákup počítače,
- vzala na vědomí podkladové ma-
teriály pro řešení ekonomické situa-
ce společnosti Pivovarský hotel Ko-
jetín s. r. o.,
- souhlasila s rozpočtovým opatře-
ním č. 9/2008 řešícím  úhradu ztráty 
společnosti Pivovarský hotel Koje-
tín s. r. o., vytvořené činností v roce 
2007, ve výši 1.691.387,87 Kč, kdy 
výdaje budou kryty zapojením kon-
tokorentního úvěru,
- uložila vedoucí FO připravit pro 
jednání ZM 14. října 2008 návrh 
rozpočtového opatření, řešící úhra-
du ztráty ve výši 1.691.387,87 Kč, 
kdy výdaje budou kryty zapojením 
kontokorentního úvěru do rozpočtu 
města, 
- souhlasila se zveřejněním záměru  
prodeje všech pozemků v majetku 
města v areálu bývalého Školního 

statku p. č. 896/28, ostatní plocha,  
o výměře 2499 m2 a p. č.  2389/2, 
orná půda, o výměře 86 m2, k. ú. 
Kojetín, p. č. st. 1653/7, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 46 m2, 
p. č. st. 1888/5, zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 209 m2, 
p. č. 896/2, ostatní plocha, o výměře 
11371 m2, p. č.  896/12, ostatní plo-
cha, o výměře 72 m2, p. č. 896/25, 
ostatní plocha, o výměře 92 m2, 
p. č. 896/34, ostatní plocha, o výmě-
ře 72 m2, p. č.  896/35, ostatní plo-
cha, o výměře 11 m2,
- nesouhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje pozemku p. č. 2495/2, 
orná půda, o výměře 5670 m2, k. ú.  
Kojetín, předloží ZM 12/08,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemku p. č. 4917/27, 
ostatní plocha, o výměře 60 m2, k. ú. 
Kojetín, 
- vzala na vědomí výpověď  nájem-
ní  smlouvy  ze  dne  15. října 1999 
uzavřené  mezi Městem Kojetín  
a MUDr. Soňou Šustkovou  ke dni 
31. prosince 2008, 
- souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout nebytové prostory v ob-
jektu polikliniky v ulici 6. května č. p. 
1373, Kojetín - ordinace o výměře 
16,50 m2, přípravna o výměře 7,5 m2, 
převlékárna o výměře 5,2 m2, čekár-
na o výměře 4,2 m2, spol. prostory  
o výměře 6 m2, celkem 39,40 m2,
- vzala na vědomí výpověď nájemní 
smlouvy ze dne 26. října 2007 uza-
vřené mezi Městem Kojetín a Vše-
obecnou zdravotní pojišťovnou ČR, 
ke dni 31. prosince 2008,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout nebytové  prostory v  ob-
jektu polikliniky v ulici 6. května  č. p.  
1373,  Kojetín - kancelář o výměře  
16,6 m2,  čekárna  o  výměře  8,3 
m2,  spol. prostory  o  výměře 6,1 m2,  
celkem 31 m2,
- schválila poplatek za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro rok 2009 
v částce 492 Kč,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na realizaci zakázky malého rozsa-
hu „Regenerace panelového sídliště 
Sever, II. etapa - Vybudování dět-
ského hřiště a rekonstrukce víceúče-
lového hřiště“ mezi Městem Kojetín  
a Správou a údržbou silnic Kromě-
řížska, s. r. o., Kroměříž. Termín 
zhotovení je dohodnut na: 1. listo-
pad - 20. prosinec 2008, celková 
cena včetně DPH činí 1.198.000 Kč, 
záruční doba činí 36 měsíců na sta-
vební práce, 24 měsíců na dodané 
výrobky a oplocení hřiště,
- schválila výběr dodavatele na re-
alizaci veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem: „Kojetín - rekon-
strukce místních komunikací Hanu-
síkova, Čsl. legií a Dudíkova“ ucha-
zeči OHL ŽS, a. s., divize Stavitelství 
Olomouc,  který byl doporučen komi-
sí pro posouzení a hodnocení nabí-
dek ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na výše uvedenou zakázku,
- souhlasila s převodem 9 ks vý-
lepových ploch (sloupů) v majetku 
Města Kojetín  do správy Městského 
kulturního střediska Kojetín na zá-
kladě předávacího protokolu,
- vzala na vědomí doplnění infor-
mací k žádosti spol. KORFIL a. s. 
se sídlem Uzbecká 32, 625 00 Brno, 
o vydání souhlasu s převodem po-
zemků ve vlastnictví spol. KORFIL 
a. s. na spol. KORAGRO a. s.,
- nesouhlasila s převodem pozem-
ků ve vlastnictví spol. KORFIL a. s. 
se sídlem Uzbecká 32, 625 00 Brno, 
na spol. KORAGRO a. s.,
- uložila starostovi města ve spolu-
práci s JUDr. Jiřím Taláškem odpo-
vědět spol. KORFIL a. s. s cílem vrá-
tit pozemky do majetku města, 
- vzala na vědomí petici občanů uli-
ce Padlých hrdinů,
- uložila starostovi města Ing. Moj-
míru Hauptovi informovat petiční vý-
bor o přijatých opatřeních. 

Jiří Šírek
Rada města Kojetín se na svém 46. zasedání konaném dne 14. října 2008

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila  uzavření smlouvy o 
dílo na provedení veřejné zakázky 
„Kojetín - rekonstrukce místních ko-
munikací Hanusíkova, Čsl. legií a 
Dudíkova“ mezi objednatelem Měs-

tem Kojetín a zhotovitelem OHL ŽS 
a. s., Brno. Termín zhotovení: od 
1. listopadu 2008 do 31. července 
2009, celková cena činí  22.865.851 
Kč, financování: 18.879.712,90 Kč 

z Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava, 3.986.138,10 Kč 
z  vlastních zdrojů, záruční doba je 
37 měsíců.

Jiří Šírek
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Z jednání Zastupitelstva města Kojetín

- uložilo Radě města Kojetín před-
ložit na jednání RM v prosinci 2008 
návrh postupného snižování ztráty  
z provozu společnosti Pivovarský 
hotel Kojetín s. r. o., 

Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 17. zasedání konaném dne 14. října 2008 
zabývalo řešením finanční situace společnosti Pivovarský hotel Kojetín s. r. o.

a přijalo následující usnesení: 

- schválilo úhradu ztráty společnosti 
Pivovarský hotel Kojetín s. r. o., vy-
tvořené činností v roce 2007, ve výši 
1.691.387,87 Kč, z rozpočtu města,
- schválilo rozpočtové opatření č. 

9/2008, řešící úhradu ztráty ve výši 
1.691.387,87 Kč, kdy výdaje jsou 
kryty zapojením kontokorentního 
úvěru do rozpočtu města.

Jiří Šírek

Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje v Kojetíně
Strana                Platné hlasy 
číslo název              celkem v % 
1  Komunistická str. Čech a Moravy  328  19.54  
2  Šance pro náš kraj    14    0.83  
9  „Nezáv. starostové pro kraj“    43    2.56  
12  Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.  118    7.03  
13  NEZÁVISLÍ    30    1.78  
18  Strana zelených   30    1.78  
19  Moravané    37    2.20  
32  Strana zdravého rozumu      3    0.17  
33  Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl.      8    0.47  
37  SDŽ - Strana důstojného života      8    0.47  
42  Volte Pr. Blok - www.cibulka.net      6    0.35  
47  Občanská demokratická strana  274  16.32 
48  Česká str. sociálně demokrat.  761  45.35 
53  Děln. str. - zrušení popl. ve zdr.    15    0.89  
58  Koruna Česká (monarch. strana)      3    0.17  

Volební účast: 32,83 %. 

Z kojetínských občanů, kteří kan-
didovali, byli do ZOK zvoleni za 
ČSSD Mgr. Ing. Jaromír Dvořák  
a Ing. Miroslav Kapoun MBA. 

Naopak neuspěli MUDr. Martin Hö-
nig (ČSSD), Jan Trávníček (ODS), 
Ing. Miloš Krybus a Zdeněk Ševčík 
(oba Moravané), František Krejči-
řík (KSČM) a Monika Ptáčková 
(NEZÁVISLÍ).

Jiří Šírek,  podle údajů ČSÚ

Informace pro občany

Výběr ze dvou jídel 
ve Školní jídelně Kojetín

Od ledna 2006 je v naši školní jídelně 
realizován výběr ze dvou jídel. Tato 
„novinka“ nebo lépe řečeno nadstan-
dardní služba s sebou přináší samo-
zřejmě polemiky na toto téma. V této 
souvislosti je třeba podotknout, že 
zvyšující se nároky na služby ve 
školních jídelnách, a to nejen ze stra-
ny strávníků a rodičů, bohužel nelze 
i při dobré vůli vždy splnit.
Reaguji na připomínku vznesenou na 
zasedání Zastupitelstva města Koje-
tín dne 16. září 2008. Proč není mož-
nost výběru ze dvou jídel pro žáky 
prvního stupně základních škol?
Při celkové rekonstrukci školní jídel-
ny v roce 2005 byla pro žáky prvního 

stupně v bývalých prostorách školní 
družiny v přízemí zřízena malá jídel-
na. Výdejní prostory jsou přizpůso-
beny výdeji jen jednoho druhu jídla. 
Žáci prvního stupně převážně přichá-
zejí na oběd v rámci školní družiny 
se svou paní vychovatelkou. V jed-
nom oddělení je až 30 žáků. Nedo-
vedu si představit paní vychovatelku 
vysvětlující 30ti žáčkům 1. - 4. třídy 
skladbu devíti obědů v týdnu, aby si 
mohli vybrat co jim chutná.
A jsme u toho, proč si děti na prvním 
stupni nevybírají. Děti by jedly jen to, 
co jim chutná. Výživa dětí v kolektiv-
ních zařízeních se opírá o vyhlášku 
MŠ ČR 107/2005 Sb., která stano-
vuje průměrné spotřeby vybraných 
druhů potravin (masa, ryb, mléka, 
mléčných výrobků, tuků, cukru, ovo-
ce, zeleniny, brambor a luštěnin) ve 

školní jídelně na strávníka a den, tak 
zvaný spotřební koš. U dětí v před-
školním a školním věku (hlavně na 
prvním stupni) je důležité tyto dopo-
ručené výživové dávky co nejvíce 
splňovat. To se nejlépe daří jednot-
nou skladbou jídelního lístku. Pokud 
malé děti mají možnost výběru dojde 
k narušení doporučených výživových 
dávek. 
A co je nejdůležitější pro vaše děti, 
naše strávníky. Stravovací návyky 
vznikají v raném mládí, proto si přej-
me všichni společně, aby naše mla-
dá populace jedla zdravě, aby dostá-
vala všechny živiny pro zdravý vývoj 
organizmu. 

Marta Mikundová
ředitelka školní jídelny
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Z rozkopaných cest se znovu staly 
průjezdné ulice - ulice Palackého

Růžová ulice byla po budování ka-
nalizace v žalostném stavu. Právě 
probíhá její oprava do nové podoby, 
investorem je Město Kojetín

Po opravách kanalizace probíhá také obnovení a výsadba zeleně
v Olomoucké a Přerovské ulici

Opravy po rekonstrukci 
kanalizace

Pro naše město, jeho občany i ná-
vštěvníky, byla oprava kanalizace ve 
velké části ulic náročnou zkouškou. 
Investor celé akce - VaK, a. s., Pře-
rov však dnes v podstatě dokončuje 
s téměř ročním předstihem opravu 
staré a budování nové kanalizace 

v Kojetíně. Akce se stala výší inves-
tovaných financí, rozsahem, ome-
zeními v dopravě, ale i pozitivním 
vlivem na čistotu spodních i povrcho-
vých vod, jednou z nejdůležitějších 
za celá uplynulá desetiletí. 
Po proběhlých opravách, rozkopa-
ných cestách i ulicích, přichází doba 
postupných oprav. Na následujících 
fotografiích je v kostce ukázán prů-
běh oprav od dokončení na nám. 

Svobody přes nově vyasfaltované 
krajské silnice a opravy chodníků 
a ulic města. Zřejmě nejvýraznější 
investiční akcí roku 2009 pak bude 
oprava ulic v části „Lešetína“ v celko-
vé výši téměř 23 mil. Kč, výrazně po-
krytá z dotace Regionálního operač-
ního programu Střední Morava s cca 
4 milionovým přispěním z rozpočtu 
města, ke které se vrátíme v příštím 
čísle.                                   Jiří Šírek

Prakticky poslední úsek kanalizace 
byl dokončen v uplynulých dnech na 
náměstí Svobody

Opravená krajská silnice na křižovat-
ce u ZŠ na nám. Míru

Opravený chodník v Olomoucké ulici 
je společnou investicí Města Kojetín 
a Olomouckého kraje
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Došlo do redakce
Vážený pane starosto a další pisate-
lé,
chtěl bych reagovat na články zve-
řejněné v předchozím vydání Koje-
tínského zpravodaje.
Pane starosto, asi jsme si špatně po-
rozuměli. Nevím, jestli  to byl z Vaší 
strany záměr, ale neodpověděl jste 
na otázky, které v článku byly polože-
ny. Ono je snadné vypínat hruď, když 
se daří, ale najít odvahu nastavit tvář 
v případě neúspěchu už je těžší.
Co se týče „Hotelu Pivovar“, asi se 
stala osudová chyba, když město Ko-
jetín koupilo starý hotel a od té doby 
se nedůsledností a špatným přístu-
pem vedoucích pracovníků radnice 
kupí jedna špatná investice za dru-
hou. Zajisté víte,  jak je těžké něco 
nařizovat Vašim koaličním nezávis-
lým partnerům tak  i členům  ČSSD, 
aby byla informovanost občanů co 
nejmenší viz. jednání  mimořádného 
zastupitelstva.
Ale mám  za to, že jsme se všem 
voličům ODS již omluvily za hlasy 
nečlenů MS ODS Kojetín, které pod-
pořily tyto neuvážené investice.
Pane veliteli Městské policie Kojetín, 
jelikož nejsem policista, a ani ne-
mám právnické vzdělání, popisoval 
jsem jen skutečnosti, kterých jsem 
byl svědkem. Popisovaní místní ob-
čané nakládali kradené železo za 
přítomnosti právě projíždějící hlídky 
Městské policie Kojetín, která ani 
nepřibrzdila pro zjištění situace. Na 
druhou stranu je pravda, že kde není 
žalobce, není ani soudce. Jen dou-
fám, že když občan Kojetína odjede 

na dovolenou, nebudou jeho majetek 
jiní místní občané za dozoru Městské 
policie Kojetín přemisťovat. Inu, kde 
není žalobce, není ani soudce.
Před zveřejněním článku pana ve-
litele Městské policie Kojetín do-
šlo k veřejnému setkání občanů ul. 
Padlých hrdinů s vedením radnice 
a proto je další debata o tomto téma-
tu bezpředmětná.
Pan Hönig ve svých vzpomínkách 
popisuje, jak Já organizuji polemiku 
na stránkách Kojetínského zpravoda-
je. Pokud jsou články pod hlavičkou 
ODS, tak o nich samozřejmě vím. 
Pokud se týká článků pana starosty 
Ing. Haupta a ostatních pisatelů, tak 
tyto články neorganizuji. To by mohl 
pan Hönig vědět. Pan pamětník popi-
suje zážitek, jak navštívil periferii Ko-
jetína a tam naši prodejnu. Protože 
jsem pana pisatele v našem obcho-
dě nezaregistroval, a to k nám cho-
dí různí lidé, vážení i nevážení, chci 
pana Höniga ujistit, že není čeho se 
obávat. K ostatnímu se nemá cenu 
vyjadřovat.
Pana Höniga tak dobře neznám, ale 
doma nás učili chovat se k ostatním 
lidem slušně a věřím, že pana pisa-
tele také, jen na to ve velkém světě 
politiky asi zapomněl.
Pane Hönigu, jen se modlete, aby 
dluhy „Hotelu Pivovar“ nebyly tak 
velké, aby nedošlo na Vámi jmeno-
vané Nečasovy domácí školky, jeli-
kož městské budeme muset prodat.
Pane Topiči, ani my se neznáme. 
Také jsem pravicově zaměřený. Ne-
mám nic proti „Hotelu Pivovar“. 

Nemám nic proti podnikání v gast-
ronomii a ubytovacích službách, ale 
myslím si, že by město nemělo su-
plovat podnikatelské subjekty k tomu 
určené. Brzy by se mohlo stát, že 
by město Kojetín mělo svůj super-
market nebo svou kovovýrobu, které 
bude provozovat.  Mohlo by se stát, 
že jeho podnikatelské aktivity budou 
ztrátové tak, jak se daří v hospoda-
ření „Hotelu Pivovar“ a  radnice tuto 
ztrátu bude řešit rozpočtovými opat-
řeními z veřejných financí, které opět 
pocítí pouze obyvatelé města Koje-
tín. Možná, že bychom se stali tímto 
světovou nebo minimálně evropskou 
raritou. Ale to Vy jistě víte a víte také, 
že Městská správa k tomuto určena 
není. Je mi líto Vašeho, jak říkáte 
pravicového hlasu, jen doufám, že 
se zase nevrátí k levici.
Vážení pánové, jelikož jsem dopo-
sud neseděl na radnici a nemám ani 
takové osobní ambice pane Hönigu, 
ale svým selským rozumem si dove-
du představit, že bude-li na radnici 
sedět Petr nebo Pavel, tak objem 
investic z dotačních programů kraje 
či EU bude přibližně stejný. Jen dou-
fám, že neprůhledné sklo a zastírání 
se nám podaří rozbít tak, aby se cel-
kové ovzduší vyčistilo od neustálého 
mlžení.
Nejsem sice nejvyšší, i když z Vaše-
ho pohledu pane Hönigu se to může 
zdát, jsem jen na rozdíl od Vás pou-
ze obyčejný a řadový občan města 
Kojetína.

Jaroslav Hýbner

Vážený pane Pavle Hönigu - od na-
rození Koječáku,
jako ten druhý „nižší“ pisálek se vů-
bec nepozastavuji nad Vaším sty-
lem a rukopisem psaní urážlivých 
a lživých, osoby napadajících článků. 
Nemám dlouhodobé osmileté škole-
ní o kultuře psaní a vyjadřování se 
vůči veřejnosti, která se asi v ČSSD 
systematicky školí, ale chci pouze 
tímto článkem uvést Vámi neprav-
divé publikované informace, které 
předkládáte  občanům Kojetína na 
pravou míru.
Udivuje mě, že jako řádný občan 
a v době rekonstrukce ZŠ zákono-
dárce Parlamentu ČR, člen Výboru 
pro obranu a bezpečnost, který by 
měl svým jednáním jít vzorem všem 

občanům jste nesplnil svou občan-
skou povinnost a při zjištění tak 
závažného trestného činu jste neu-
pozornil Policii ČR o nepravostech, 
které páchám. Nicméně nepřísluší 
ani Vám „od narození Koječáka“ 
a  ani nikomu jinému soudit jiné obča-
ny na základě nepodložené domněn-
ky a opírat se o svědectví majitele 
firmy, který toto nemůže dosvědčit. 
Nicméně toto rozhodnutí náleží pou-
ze orgánům činných v trestním říze-
ní. Tento orgán ale, Vy Pavle Hönigu, 
od narození Koječáku, nejste.
O zcizení majetku myslivců můžete 
tvrdit komukoliv nezasvěcenému. 
Nevím o jaký majetek se jedná, ale 
předpokládám že máte na mysli bu-
dovu a střeliště Střelnice OMS Pře-

rov v Kojetíně. 
Pouze na vysvětlenou občanům bych 
chtěl sdělit, že v období roku 2002, 
kdy jsem působil ve funkci předsedy 
Sportovního střeleckého klubu při 
OMS Přerov, jsem byl zplnomocněn 
radou OMS Přerov k jednání na Ka-
tastrálním úřadu, pracoviště Přerov 
k odstranění závad dle výzvy KÚ zn. 
Z 3515/2002 ze dne 28. 6. 2002. Ne-
vím, jestli výkon takovéto činnosti je 
trestným činem, ale dle Vaší praxe 
a letitých zkušeností z Parlamentu 
ČR asi ano. 
Jen pro Vaše oživení paměti. Střelni-
ci převedli Vaši předchůdci ve funkci 
předsedy MS Kojetín delimitačním 
protokolem ze dne 9. 2. 1998 na 
OMS Přerov, který tento majetek měl 
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a má zapsán na LV 253 u KÚ v Pře-
rově.
Nicméně drobná informace pro ob-
čany o Vašem úspěšném soudním 
domáhání se  tohoto majetku (u žád-
ného soudu se doposud nic nepro-
jednávalo). Dle Vás je  úspěšným 
soudním domáháním se majetku na 
střelnici v Kojetíně odkoupení ma-
jetku (pozemků) na střelnici parcel 
4431/6, 4431/7 uvedených na LV 34 
a parcely 4431/8 (tento jste převedl 
MS Kojetín) od občana Kojetína za 
účelem zamezení přístupu do areálu 
členům Střeleckého klubu při OMS 
Přerov za účelem výkonu sportovní 
střelecké činnosti. Tuto skutečnost 
jste oznámil dne 5. 3. 2007 v 8.45 

hodin e-mailem novému předsedovi 
SSK při OMS Přerov. Následně byl 
všem zakázán vstup na tyto pozemky 
v areálu střelnice, o čemž se můžou 
všichni občané přesvědčit na vlastní 
oči (umístění tabulky o zákazu vstu-
pu na soukromé pozemky). V rámci 
úspěšného soudního domáhání se 
majetku využíváte vlastnictví pozem-
ků jako donucovacího prostředku pro 
jednání s OMS Přerov. 
Nic Vás nezajímá, že současně s čin-
ností Střeleckého klubu při OMS Pře-
rov  jste tímto svým jednáním také 
zakázal činnost střeleckého kroužku 
při MěDDM Kojetín. Co mají tyto děti, 
které se hojně každou středu účast-
nili na střelnici střeleb pod vedením 

svého instruktora, dělat s volným ča-
sem, když jste zamezil činnost jejich 
střeleckého kroužku? Dle Vás asi 
mají kouřit trávu nebo píchat herák.
Když chcete podávat občanům infor-
mace cílené proti některým občanům, 
tak je uvádějte alespoň pravdivě. 
Je až s podivem, že toto nepravdivé 
nařčení zveřejníte v  době před  vol-
bami do Zastupitelstva Olomouckého 
kraje. Nesouvisí to s kulturou vedení 
volební kampaně ve stylu ČSSD? 
Nechám to na posouzení občanům.
Nehodlám příště komentovat takové 
cíleně zaměřené články psané bez 
jakýchkoliv důkazů za účelem napa-
dání, pošpinění a pomluvy občana. 

Jan Trávníček

Došlo do redakce - „Tovačovka“
Soutež o nejlepší foto-
grafii parní „Rosničky“ 
464.202 na trati Kojetín 
- Tovačov 
Při příležitosti minimálně na několik 
příštích let poslední jízdy olomoucké
parní lokomotivy 464.202 do Tovačo-
va, která se konala dne 28. září 2008, 
vyhlásily Kroměřížská dráha, o. s.  
a České dráhy, a. s. soutěž o nejlep-

ší fotografii z této nostalgické jízdy. 
Do “bleskové” internetové soutěže 
se postupně sešlo přes 40 fotogra-
fií, soutěžilo se ve dvou kategoriích, 
a to soutěžící do 16 let věku (včetně) 
a soutěžící starší 16 let, přičemž kaž-
dý mohl do soutěže poslat dva své 
snímky. Ve dnech 6. až 11. října 2008 
se virtuálně sešla celkem 21 členná 
komise porotců, složená ze zástupců 
ČD, KMD a sponzorů a každý hod-
notící mohl udělit hlas jedné fotogra-

fii z každé kategorie. Nejvíce bodů 
v soutěži pak obdržely tyto snímky:

v kategorii soutěžících: 

1) nad 16 let věku:
- na 1. místě soutěžní snímek od Ja-
kuba Gregora, který získal 7 bodů,
- na 2. místě soutěžní snímek od 
Pavla Bibra, který získal 5 bodů.

2) do 16 let věku (včetně):
- na 1. místě soutěžní snímek od 
Zdeňka Hudíka, který získal 7 bodů,
- na 2. místě soutěžní snímek od 
Miroslava Garguláka, který získal 5 
bodů.

Snímky všech ostatních autorů obdr-
žely 3 a méně bodů.

1. místo kategorie mladších 1. místo kategorie starších

2. místo kategorie starších2. místo kategorie mladších Rosťa Kolmačka

Vítězné fotografie: 
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Křenovské hasičky 
nadchly Vysoké nad 
Jizerou
Po vítězství na divadelním festiva-
lu Hanácký máj v Němčicích nad 
Hanou postoupil divadelní soubor 
Smotaná hadice z Křenovic se svým 
představením na motivy filmu Miloše 
Formana Hoří, má panenko, režíro-
vaným studenty kojetínského gym-
názia - Hanou Hásovou a Jakubem 
Šírkem na Krakonošův divadelní 
podzim - Národní přehlídku venkov-
ských divadelních souborů. Ta se 
konala již po 39. ve Vysokém nad 
Jizerou v Podkrkonoší. 
Podmínkou účasti bylo mimo jiné do-
stat souhlas od autora, světoznámé-
ho režiséra Miloše Formana, což se 
aktivním členkám souboru podařilo. 
Sám pan Forman byl nadšen podo-
bou, do které jeho film dostaly a po 
zhlédnutí DVD s hrou zaslal soubo-

ru dopis, kde vyjadřuje spokojenost 
a dává jim k dispozici autorská práva. 
To není v našich krajích až tak běž-
né, přičteme-li k tomu fakt, že sám 
Forman projevil snahu představení 
vidět naživo s tím, že k tomu snad 
najde brzy příležitost. 
Už tato skutečnost spojená s pře-
čtením Formanova dopisu zname-
nala velký aplaus pro soubor, ještě 
před příchodem na jeviště. A pu-
blikum se bavilo zcela spontánně 
po celou více než hodinovou hru. 
Opravdu, to, co předvedli dívky, 
ženy a dva chlapi z Křenovic poro-
tě, kolegům amatérům (posíleným 
o polo  i profesionální herce a režiséry) 
a hlavně divákům v zaplněném sále 
ve Vysokém n. J., se moc líbilo. DS 
Smotaná hadice se stal rázem miláč-
kem publika i sympatického podkr-
konošského městečka. Za všechno 
uvedu jen fakt, že podle tradice musí 
všechny soubory po představení 
oběhnout zdejší náměstí. To členové 

souboru nemuseli - byla pro ně při-
stavena hasičská tatrovka od zdej-
ších hasičů, na které s fanfárami ob-
jeli náměstí. I v místním divadelním 
časopise Větrník se o souboru psalo 
v superlativech, jen namátkou z člán-
ků: „Kluka jsem nepoznal. Nevím, 
kdo se na scénografii podílel, ale je 
geniální…“. Dále režisér a porotce 
František Laurin: „Málokdy se stane, 
aby člověk viděl čerstvý soubor, kte-
rý přijede na přehlídku a zazáří. Na-
jednou se najde parta lidí, kteří chtějí 
tvořit divadlo a hned se dostanou 
na přehlídku…“ A další porotce Petr 
Kolínský: „V inscenaci je nasazení, 
kreativita, fantazie, základní lidská, 
obrovská radost a chuť si zařádit, 
jednoduše dobře zorchestrovaný ce-
lek. Všimli jste si, že je to dílo dvou 
gymnazistů před maturitou?“
Dobře se mi sledovalo takové před-
stavení i četly tyto řádky. Celá ta pa-
rádní parta přijela z Hané a skvěle 
reprezentovala na tradičním festiva-
lu umění, o kterém se mnozí báli, že 
tady už skoro vymřelo. I když soubor 
nepostoupil na Jiráskův Hronov, pa-
třila mu pomyslná bronzová medaile 
a srdce všech ve Vysokém nad Jize-
rou. Takže - herečky, herci i režiséři 
-  „Bravo a dík!“.

Jiří Šírek

Z Hradeckého rybníka 
v Tovačově vylovili 
o víkendu 55 tun ryb
Tradiční výlov Hradeckého rybníka 
v Tovačově se konal o víkendu 18. 
- 19. října 2008 za pěkného počasí. 
Pětapadesát tun ryb, převážně kap-
rů, vylovili o víkendu rybáři z jeho 
vody. Výlov si  užila také tisícovka 
lidí, která je sledovala z hráze, kde 
ochutnávala rybí speciality. Do ryb-
níka nasadili rybáři původně dvacet 
tun ryb.  Výtěžek odhadl nájemce Jiří 

Zahradníček asi na tři miliony korun. 
Ryby bude prodávat v cenovém roz-
pětí od 55 do 70 korun za kilogram. 
„Přípravy na výlov začaly už v pátek, 
vypouštět jej ale budeme postupně 
až nyní, abychom ho dolovili. Nechtěl 
jsem, aby tady bylo bláto,“ vysvětlil 
Zahradníček. Kromě kaprů uvízli v 
sítích také amuři, candáti a tolstolo-
bici. Asi třicet procent ryb se do vody 
vrátí jako násada. Stovky lidí, které 
k výlovu přišly, lákaly stánky, atrakce 
pro děti i kulinářské zážitky. 

 Jiří Šírek Vzácná zlatá barevná forma kapra
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Štégerové 
na Tovačovsku
V pátek 10. října 2008 se konala 
v obřadní síni tovačovského zámku 
vlastivědná konference Štégerové na 
Tovačovsku. Pořadatelem konferen-
ce bylo Město Tovačov, vlastivědný 
kroužek a vlastivědné vydavatelství 
Region Věrovany. Předsedou konfe-
rence byla Ingrid Silná.
Konference byla zahájena Tova-
čovskou intrádou zapsanou Karlem 
Štégerem, v přednesu studentů Kon-
zervatoře Evangelické akademie 
Olomouc.
Za pořádající město při zaháje-
ní vystoupil starosta Leon Bou-
chal. Za město Kojetín, kde žili 
a působili Karel Štéger a Bohu-
mír Štéger, konferenci pozdravil 
a o svém vztahu k Bohumíru Štégeru 
a jeho dílu promluvil starosta města 
Mojmír Haupt.
Za mikroregion Střední Haná, který 
vydal poslední knihu Bohumíra Šté-
gera „Kam až dohlédneš…“ promlu-
vil jeho předseda Jiří Šírek. Předse-

dající konference Ingrid Silná uvítala 
a představila přítomné příslušníky 
rodiny Štégerů.
Závěr úvodní části konference byl 
věnován vzpomínce na zemřelého 
předsedu vlastivědného kroužku 
a představitele vydavatelství Region 
Věrovany Jaroslava Krempla, který 
byl také autorem myšlenky uspo-
řádat tzv. „stégerovskou konferen-
ci“. Pietní vzpomínku  na Jaroslava 
Krempla pronesl František Všetička. 
Dcera zemřelého Hana Kremplová 
seznámila přítomné s oceněním, kte-
ré vlastivědné vydavatelství Region 
Věrovany obdrželo za sborník „Tova-
čovské zámecké nokturno“ od Klubu 
autorů literatury faktu Praha.
V první části konference odezně-
ly příspěvky zabývající se rodo-
kmenem Štégerů (Antonín Indrák), 
o svém vztahu k rodu Štégerů a je-
jich členům pohovořil Karel Šálek, 
o vojenské službě Štegerů pak hovo-
řil Jiří Jemelka.
Štégerové a mladá generace to bylo 
téma pro studenty kojetínského gym-
názia, kteří vedeni Evou Mlčochovou 
v rámci  studentské odborné činnosti 

připravili CD „Putování  střední Ha-
nou za pověstmi Bohumíra Štégera“. 
Prezentace  tohoto CD byla konfe-
rencí příznivě přijata.
Ve druhé části konference odezněly 
příspěvky: „Štégereové ve školství“, 
který byl věnován Olze Nimmerfro-
hové - Štégerové (Jarmila Klímová), 
„Štégerové a literatura - Bohumír Šté-
ger“ (František Všetička), „Štégerové 
a hudba“ (Ingrid Silná), „Štégerové 
a historie“ (František Hýbl), „Štége-
rové kronikáři a archiváři“  (Jiří Lapá-
ček). 
Konference byla ukončena slavnost-
ním  koncertem v zámecké kapli. Na 
původní varhany hrála Ingrid Silná.

řez

„My jsme rodina“
 projekt ZŠ a MŠ 
Křenovice
ZŠ a MŠ Křenovice pro své děti 

a rodiče připravila pro rok 2008 pro-
jekt „My jsme rodina“, pro který zís-
kala dotaci z Olomouckého kraje. 
Tento projekt je zaměřený na zdravý 
životní styl rodiny a má tři části.
První část proběhla v květnu formou 

diskuse s rodiči. Ti se seznamovali 
s problematikou primární prevence 
sociálně patologických jevů.
Druhá část se konala v červenci 
v Beskydech v obci Jablunkov jako 
třídenní pobyt rodičů s dětmi. Rodi-
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Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
ny se aktivně podílely na programu. 
Hrály hry zaměřené na komunikaci, 
vytváření zdravého sebevědomí, 
sebeúcty aj. Seznamovaly se s růz-
nými tvořivými činnostmi. Skládaly 
básničky, kreslily obrázky k těmto 
básničkám. Nová a pro většinu ne-
známá tvořivá činnost bylo skládání 
písniček pod vedením lektora Anto-
nína Ježowicze. Díky spojení těchto 
společných činností vznikne zpěv-
níček vlastních písní pro prezentaci 
školy.
Dále rodiny využily možnosti se spor-

tovně vyžít v Jablunkově i v jeho oko-
lí a prožily pěkné chvíle v beskydské 
přírodě. Spolupodílely se tak na vy-
tvoření volnočasových aktivit a to 
vše pod vedením lektorky Veroniky 
Gambové. Tato část byla ukončena 
společným hodnocením a vyplněním 
dotazníků.
Třetí část proběhla v září s rodiči. 
Ti hodnotili s odstupem času pří-
nos projektu pro jejich rodiny kladně 
a předávali si další zkušenosti z vý-
chovy svých dětí.
Projekt je přínosem i pro další pro-

hlubování komunikace mezi rodinou 
a školou.                Anna Matějčková

Anketa

Anketní otázky, které položily studentky Gymnázia Kojetín Radka Dvouletá
a Klára Nesvadbová byly zaměřeny na problém podzimního období, jakým je chřipka.

První otázka zněla: „Trpíte chřipkami?“ 
a druhá otázka: „Jaký máte recept na prevenci proti chřipce?“

Marie Langerová
1) Poslední dobou chřipkou netrpím.
2) Vitamíny si nekupuji v lékárně, ale 
čerpám je z ovoce.

Paní Brabencová
1) Netrpím.
2) Slivovice s medem.

Martina Krybusová
1) Chřipkou netrpím.
2) Podle mě nepomáhá žádná pre-
vence, ale je to záležitost lidských 
genů.

Manželé Mrázkovi z Vyškova
1) Netrpíme, každý rok chodíme na 
očkování proti chřipce.
2) Preventivně pijeme slivovici se 
skořicí a medem.

Jana Sladká
1) Ne.
2) Piji čaje.

Pavla Herodková
1) Ano.
2) Beru vitamíny a snažím se nepro-
chladnout.

hana Hedvičková
1) Chřipka mě netrápí.
2) Jako prevenci jím citrony.

Paní Soldánová
1) Ne, vůbec.
2) Prevenci nemám, ale myslím si, 
že slivovice je lék na vše.

Paní Petříková
1) Ne.
2) Jako prevenci piji čaj se slivovicí.
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Štafeta
Vážení čtenáři, naše štafeta pokra-
čuje, tentokrát se paní Lenka Ka-
čírková ptá pana Aleše Zendulky:

„Co říkáte na kvalitu a počet koje-
tínských hospod?“
„Myslíte hospody jako pajzly …? Ne 
restaurace, jo? Podle mě je jich moc 
a kvalitu posoudit nemůžu, protože 
tam nechodím.“

„Jak se vám líbí kojetínské nádraží?“
„No popravdě: už jsem viděl lepší. 
Naše nádraží je staré a mělo by se 
opravit. Prostě nic moc.“

„Co si myslíte o okrajových čás-
tech našeho města?“
(dlouhá odmlka) 
„Ta část od nádraží směrem na Kro-
měříž (upraveno) - to je hrůza, s tím 
by se mělo něco dělat, ale nikdo neví 
co. No …, a jinak to jde.“

 Děkujeme za odpovědi.
V. Juřenová a K. Švecová,  sexta GKJ

Vážení čtenáři, naše štafeta po-
kračuje, tentokrát se paní  Zuzana 
Krybusová  ptá Lenky Kačírkové:
„Jak se ti líbily letošní hody?“
„Byly pěkné, ale oproti předchozím 
rokům zde bylo málo lidí. Hody býva-
ly veselejší.“

„Jak se ti líbí prostředí pro děti 
v Kojetíně?“
„Dětských hřišť, prolézaček a jiných 
možností, kde lze s dětmi aktivně trá-
vit čas, je v Kojetíně málo, a jsou na-
víc většinou v hrozném stavu. Mělo 
by se s tím něco udělat.“

„Jak se ti líbí kojetínské koupališ-
tě?“
„Moc se mi tam líbí, je tam velmi pěk-
né prostředí pro všechny, kdo tam 
přijdou.“

 Děkujeme za odpovědi.
Ptaly se Ladislava Minaříková 

a Barbora Poláková, sexta GKJ

Anketa
Anketní otázka: „Líbil se Vám program letošních hodů?“ 

„Změnil(a) byste do budoucna něco na programu kojetínských hodů?“
Ptali se Jan Palička a Tomáš Šestořád, sexta GKJ 

Nikol Bedrunková 
„Ano, líbily se mi a asi bych nic ne-
měnila.“

Martina Duchoňová 
„Hody se mi velice líbily. Já jsem o 
tom, zda by se hody měly změnit,  ni-
kdy nepřemýšlela a zdá se mi, že se 
tento rok hody hrozně vydařily.“

Dagmar Juřenová 
„Velice se mi hody líbily. Myslím, že 
není potřeba něco měnit či zlepšo-
vat, protože hody, tak jak probíhají, 
vyhovují všem věkovým kategoriím.“

Marie Binarová 
„Ano, líbily. Byla jsem jen na počát-
ku, viděla jsem průvod, pak předává-
ní práva a pak jsem odešla. Uvítala 
bych, kdyby Koječáci alespoň tomu 
průvodu zatleskali. Dívali se, dívali, 
ale zdálo se mi, že si průvod zaslou-
žil lepší uvítání.“

Marie Jančíková
„Velice se mi líbily, opravdu byly pěk-
né. A děkuji panu starostovi za to, co 
pro Kojetín dělá. A vůbec nic bych na 
hodech neměnila.“

Jitka Kamencová
„Ano, hody se mi líbily a myslím, že 
není co zlepšit.“

Ludmila Hrouzová
„Ano, hody se povedly. Myslím si, že 
by tady měly být navíc nějaké dětské 
atrakce.“

Jana Gerešová
„Ano, hody byly povedené. Nevím, 
co by se dalo zlepšit, mně se zdejší 
hody líbí.“

JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME:
- předprodej vstupenek na akce v Kojetíně,
- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,

- kopírování, skenování a faxování
pro veřejnost

- propagační materiály města, mapy,
- prodej suvenýrů, keramiky, pohlednic...

- NOVĚ - výlep plakátů v Kojetíně.

Vzdělávací a informační centrum
INFORMACE - GALERIE - MUZEUM

Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín
telefon: 581 202 202
mobil: 774 001 403

e-mail: info@meks.kojetin.cz                       
www.kojetin.cz/meks

 JAKÉ INFORMACE VÁM
RÁDI SDĚLÍME:

- dopravní (vlakové i autobusové spojení),
- aktuální adresy úřadů a firem,
- kulturní a společenské akce

ve městě a okolí,
- programy kin, divadel,

koncertů, festivalů,
- ubytování, stravování,

kulturní a sportovní vyžití,
- informace o historii a památkách města,

- o památkách a přírodních
zajímavostech města
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Mateřská škola Kojetín

Základní škola nám. Míru Kojetín

Měsíc říjen v naší škole
Léto je nenávratně pryč. Vládu pře-
vzal podzim plný barev a kouzelných 
změn v přírodě. A tak, jako každo-
ročně proběhlo v říjnu v  MŠ několik 
akcí.
Mezi děti v obou mateřských ško-
lách zavítal kašpárek s maňáskovou 
pohádkou. V pátek 10. října zhlédly 
v obou MŠ pohádku H. Ch. Ander-
sena „Princezna na hrášku“ v podá-
ní dvou členů Moravského divadla 
v Olomouci. Dětem se tak představil 
„tajemný“ svět loutkového divadla.
Na podzimních besídkách děti svým 
rodičům předvedly, co nového se od 
začátku školního roku naučily. Pod-
zim v mateřské škole by jistě nebyl 
podzimem bez pouštění draků. Vždy 
radostně očekávanou tradicí se  sta-

lo pořádání drakiády, letos to byla již 
4. v pořadí. V úterý 14. října 2008 
se tedy na zahradě MŠ sešli všich-
ni, kdo chtěli vyběhnout na kopec s 
barevným drakem papírákem. Po 
úvodním přivítání a zahájení básnič-
kou o dráčkovi se všichni rozeběhli 
ke kopci za mateřskou školou se 
svým drakem. Byl krásný slunečný 
den, vítr nám sice moc nepřál, ale 
přesto mělo možnost několik draků 
podívat se až k oblakům. Součástí 
drakiády byl také tradiční táborák a 
opékání špekáčků. Závěrem úterního 
odpoledne byl nástup všech malých 
účastníků na hřišti MŠ a odměňová-
ní. Rozdávaly se diplomy, medaile 
a sladké odměny. A když se dopil 
i teplý čaj, odcházeli jsme všichni 
spokojeně domů. Poděkování tedy 
patří všem, kdo se na organizaci této 

povedené akce podíleli.
15. října děti navštívily sál sokolovny 
Kojetín, kde měly možnost zhlédnout 
pohádkové leporelo „Tři pohádky od 
pohádky“ (O třech bratrech, Stra-
šidelný mlýn a Poštovní panáček) 
v podání divadla Pohádka Praha. 
Děti z nejstarších oddělení se těšily 
na 23. říjen, kdy s radostí přijaly po-
zvání Městské knihovny Kojetín, kde 
byl připraven program „Malování pro 
děti s Adolfem Dudkem“.
Dětem je dán dar poznávat vše 
nové a radovat se z poznání. Zařa-
dili jsme proto vycházky do přírody 
a sbírání přírodnin,  pozorovali změ-
ny v podzimní přírodě, počasí, dozrá-
vání ovoce, zbarvování listů… Ne-
zbývá, než si přát, aby nám příjemný  
a barevný podzim bez plískanic vydr-
žel co nejdéle.                 Vedení MŠ

Máme narozeniny
Škola si připomíná 105. výročí od 
otevření budovy tehdejší kojetínské 
dívčí školy. Je to příležitost k malé-
mu ohlédnutí za posledními pěti léty, 
která uplynula od „výroční“ rekon-
strukce. V té době došlo k celé řadě 
významných změn. Ve škole nastou-
pil nový ředitel, předchozí ředitelka 
Alena Veselá odešla do důchodu. 
Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, 
jejíž parametry konzultoval projektant  

i dodavatelská firma s týmem pe-
dagogů, a tak se podařilo celé dílo 
zvládnout ke spokojenosti všech 
zúčastněných a připravit výborné 
podmínky pro naše žáky. Škola kro-
mě jiného získala krásné prostory 
pro školní družinu i nové odborné 
učebny. Oslavy 100. výročí školy 
zanechaly trvalé vzpomínky u všech 
účastníků - akademie školy uzavřená 
ohňostrojem, společenský večer, vý-
stava v gelerii VIC v Kojetíně. Chtěli 
jsme navázat na předchozí tradice  

a dále udržet kredit školy.
Aktivity školy ve spojení s velice 
dobrým zázemím pro výuku se vý-
raznou měrou odrazily na stálém 
vzrůstu počtu nových žáků. Začí-
nali jsme v roce 2003 s 353 žáky a 
v letošním roce do našich lavic za-
sedlo 434 žáků. V dalších letech po 
rekonstrukci následovalo velké úsilí 
o dokončení vnitřních úprav a dopl-
nění potřebného vybavení pro naše 
děti. Vyvrcholením byla náročná 
práce celého učitelského kolektivu 
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Základní škola nám. Míru Kojetín

Akce pro kojetínské
předškoláky
Ve spolupráci s mateřskou školou 
připravujeme pro naše kojetínské 
předškoláky kurzy nazvané „Malé 
počítače“.
Uskuteční se v listopadu a pod ve-
dením zkušených učitelek si děti mo-
hou vyzkoušet, čím může být počítač 
užitečný. Budou pracovat s vhod-
nými výukovými programy a rodiče 
tak získají i potřebné informace, jak 
postupovat při získávání užitečných 
dovedností před zahájením školní 
docházky.
Bližší informace získají rodiče přímo 
na přihláškách v mateřské škole.

vedení školy

Nabídka vzdělávacích
kurzů

„Počítače nekoušou“
V listopadu otevíráme pro všechny 

zájemce moduly počítačových
kurzů věnované práci s tabulkovým 
editorem EXCEL (MS Office 2003). 

Kurzy jsou připraveny jako
tříhodinové lekce v následujících 

termínech:

4. 11. 2008 - 16 hodin Excel I
(základy tabulkového editoru)

 
6. 11. 2008 - 16 hodin Excel I
(základy tabulkového editoru)

11. 11. 2008 - 16 hodin Excel II
(práce s tabulkou)

13. 11. 2008 - 16 hodin Excel II
(práce s tabulkou)

18. 11. 2008 - 16 hodin Excel III
(práce s tabulkou - 2. díl)

Kurzy jsou připraveny v učebně in-
formatiky naší základní školy.  

Lektorem kurzů je Zdeněk Šípek. 
Cena jednoho modulu  

je stanovena na 200 Kč. 

Bližší informace:
Zdeněk Šípek 581762134

zastupce@zsnammiru.kojetin.cz
nebo www.zskojetin.cz

případně
www.pocitacenekousou.cz

na vlastním vzdělávacím programu. 
Práce byla završena jeho uvedením 
do praktického užití v 1. a 6. třídách 
1. září 2007. Řada vzdělávacích 
kurzů a seminářů pro vyučující, kon-
zultace a utváření vlastních postupů 
i materiálů s minimální podporou 
MŠMT, to vše nastavilo vysoké ná-
roky na vůli a odolnost každého za-
interesovaného. Nezbytnou součástí 
celého týmu jsou i správní zaměst-
nanci školy, kteří pomáhají dotvářet 
výborné prostředí pro splnění neleh-
kého úkolu.
Přesto dokázali všichni, vyučují-
cí, správní zaměstnanci i naši žáci, 
v uplynulé době školu přiblížit široké-

mu okruhu veřejnosti. Některé akce 
školy jsou již tradiční a přispívají k je-
jímu dobrému jménu. Den otevřených 
dveří ukazuje každoročně zájemcům 
novinky, každý rok se objeví mezi 
našimi žáky řada úspěšných repre-
zentantů ve sportovních nebo zna-
lostních soutěžích na úrovni okresní 
i vyšší, sběrová soutěž našich tříd 
prospívá dětem i přírodě (dokážeme 
nasbírat ročně více jak 50 tun staré-
ho papíru), velkou odezvu mají vzdě-
lávací akce pro veřejnost (od před-
školáků až po dospělé).
Bez přispění našich partnerů by-
chom nemohli řadu aktivit realizovat. 
Zřizovatel i řada  rodičů a firem nám 

pomáhají vytvářet vhodné podmínky 
pro náš hlavní úkol - přípravu našich 
žáků do života. Patří jim za to veliké 
poděkování a věříme, že nám i v ná-
sledujících letech zachovají stejnou 
přízeň.
Nesmíme při příležitosti 105. naro-
zenin školy zapomenout poděkovat 
všem pracovníkům naší školy - uči-
telům, vychovatelům, správním za-
městnancům i všem žákům a popřát 
jim mnoho zdraví, štěstí a spoko-
jenosti v dalším působení na půdě 
naší „Alma mater“.

Zdeněk Šípek

Okresní kolo
přespolního běhu
Družstvo našich děvčat v sestavě 
Barbora Pelikánová, Hana Morongo-
vá, Simona Purová, Natálie Fidrová, 
Monika Vyoralová a Barbora Mlčá-
ková zvítězilo v okresním kole přes-
polního běhu, které se uskutečnilo 
ve čtvrtek 16. října 2008 v Kojetíně. 
Další naše družstva chlapců vybo-
jovala ve svých kategoriích 2. a 3. 
místo. Při závodě výborně naše týmy 
koučovala naše vychovatelka Alena 
Pátková, známá reprezentantka ČR 
v radiovém orientačním běhu. 
Děkujeme všem žákům i „trenérce“ 
za předvedené výkony a budeme ví-
těznému týmu držet palce v krajském 
kole, které se uskuteční v Jeseníku.
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Základní škola nám. Míru Kojetín

Základní škola nám. Míru Kojetín
vás všechny srdečně zve

na tradiční

DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ NAŠÍ ŠKOLY
4. prosince 2008 

od 8.00 do 16.00 hodin.

- Naši průvodci Vám ukáží celou školu.
- Můžete nahlédnout v době vyučování i přímo do hodin.

- Můžete se podívat do odborných učeben
a seznámit se s jejich provozem.

- Můžete se seznámit s návrhy na další rozvoj školy.
- Prostě přijďte a projděte se místy, kde mnozí z vás trávili

svá školní léta. Možná je nepoznáte, ale budete je moci vyhledat.

Těšíme se na vás
žáci a pracovníci ZŠ Kojetín, náměstí Míru

Podzimní kouzla

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Z akcí školní družiny
Koncem září proběhl u nás ve školní 
družině 1. ročník hudebního festiva-
lu „Zlatá mandle“, který se skládal 
z několika soutěžních dnů. První den 
předvedly družinové hudební skupi-
ny písně, které měly nacvičené pře-
dem. Druhý den došlo i na improvi-
zaci. Zúčastnily se skupiny s názvem 
- Kabáti, Křišťáloví draci a  Banánci. 
Pro zpestření nám zazpívala i zná-
má hostující zpěvačka Alicia Stone 
v podání vychovatelky. Všechna tři 
hudební tělesa sklidila obrovský po-
tlesk. Odborná porota, složená z di-
váků, měla nelehký úkol, a to vybrat 
vítěze. Všichni jsme se shodli na 
tomto pořadí: 1. místo - Křišťáloví 
draci, ve složení: Vít Andrýsek, Filip 
Červenka, Adam Ston, Michal Sil-
bernágl, Ladislav Fišera a Patrik Mi-
rvald, 2. místo - Banánci, ve složení: 
Adéla Šóšová, Veronika Horňáková, 
Vendula Řihošková a Vendula Sak-
marová, 3. místo - Kabáti, ve složení: 
Radim Silbernágl, Josef Hájek a Pa-
vel Čtvrtníček. 

Dne 17. října proběhl u nás ve školní 
družině již 2. ročník soutěže družino-
vých divadelních souborů s názvem 
„Napadlo nás divadlo“. Letos se zú-
častnily čtyři soubory.

Divadelní soubor Křišťáloví draci ve 
složení - Josef Hájek, Jiří Plíšek,  
Pavel Čtvrtníček a  Radim Silberná-
gl vystoupili s loutkovou pohádkou 
nazvanou Jak zachránit princeznu. 
Divadelní soubor Borci ve slože-
ní - Patrik Mirvald, Marian Plíšek 
a Michal Silbernágl s loutkovou hrou 
nazvanou Moderní pohádka. Diva-
delní soubor Poupátka ve složení 
- Veronika Horňáková, Anna Křepel-
ková, Vendula Řihošková a Adéla 
Šóšová s inscenací hry Škola základ 
života. A nakonec divadelní soubor 
Zlatá opona ve složení - Vít And-
rýsek, Filip Červenka, Adam Ston  
a Ladislav Fišera s inscenací hry Na-
pravení Petra Landovského.
Výkony všech herců měly velmi vy-
sokou úroveň a setkaly se s velkým 
ohlasem u diváků a obrovským po-
tleskem. Neméně skvělé byly i kos-
týmy, které jsme si vlastnoručně při-
pravili.
Na 1. místě se umístil soubor Zlatá 
opona, na 2. místě soubor Poupátka, 
na 3. místě soubor Borci a na 4. mís-
tě soubor Křišťáloví draci.
Děkuji všem hercům za jejich skvělé 
výkony a příjemný kulturní zážitek.

pořadatelka Alice Stonová,
vychovatelka školní družiny
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Běh Terryho Foxe 2008
Jako obvykle se i v letošním škol-
ním roce uskutečnil na naší škole ZŠ 
Svatopluka Čecha Kojetín „Běh Ter-
ryho Foxe“. 
Běh se uskutečnil 23. září 2008 

v okolí fotbalového hřiště.
Vyšlo nám počasí, svítilo sluníčko 
a výjimečně nepršelo.
Na startu se shromáždili žáci druhé-
ho stupně, kteří mohli trať absolvovat 
buď během nebo chůzí.
Ihned po startu se oddělila na čele 
skupina několika běžců, která si svůj 
náskok pohlídala až do cíle a z níž se 
také rekrutoval pozdější vítěz běhu 
Patrik Miko ze šesté třídy.
Z dívek doběhla jako první Barbora 
Kalousová ze třídy deváté.
Nezbývá než poděkovat panu učite-
li Hrabalovi za výbornou organizaci 
a všem běžcům za podporu dobré 
myšlenky. 

Pavel Navrátil, vyučující na ZŠ 

Exkurze Praha
Jednoho slunného podzimního dne 
jsme se školou jeli na exkurzi do Pra-
hy. Vyjeli jsme ráno z nádraží v Kojetí-
ně. V Přerově následoval přestup na 
vlak do Prahy. Jízda trvala čtyři hodiny, 
které celkem rychle uběhly.
Po příjezdu na pražské Hlavní ná-
draží paní učitelka koupila jízden-
ky do metra. Po dvou zastávkách 

Vybíjená o pohár starosty města

jsme vystoupili kousek od Pražského 
hradu, kterým jsme prošli a několi-
krát viděli střídající se Hradní stráž. 
Následovala prohlídka Zlaté uličky  
a prohlídka místní mučírny, která vypa-
dala opravdu hrozivě. Velmi se nám lí-
bila prohlídka chrámu sv. Víta, protože 
nás pan průvodce velmi ochotně pro-
vedl katakombami až k hrobu Karla IV. 
a Jiřího z Poděbrad. To už byly tři ho-
diny, tak jsme se podívali na orloj. Na 

Václavském náměstí byl daný hodinu 
a půl trvající rozchod. Prvně každý 
obhlédl obchody a poté navštívil KFC 
nebo jiný obchod s jídlem. V 16.40 
jsme se setkali u sochy sv. Václava a 
vydali se na nádraží, už unavení z dlou-
hé cesty. Našli jsme si místo ve vlaku  
a mohlo se jet. Tento výlet se nám lí-
bil a rádi bychom si ho zopakovali, ale 
přáli bychom si delší pobyt.

Dominika Rosíková

Základní škola Sladovní Kojetín
Informace z naší školy
 Pár týdnů od prázdnin uteklo jako 
voda a výuka je v plném proudu. 
Druhý rok  se děti  učí podle školního 
vzdělávacího  plánu Škola pro život. 
Naše škola je malá, ve školním roce 
2008/2009 máme zapsáno 60 žáků, 
ale to neznamená, že jsou o něco 
ochuzeni – spíše naopak.  Pedago-
gická práce se neustále mění, při-
bývá aktivizujících metod, postupů, 

forem i prostředků vzdělávání. Pri-
oritou edukačního procesu je napl-
ňování klíčových kompetencí, vzhle-
dem ke specifickým potřebám našich 
žáků jsou nejdůležitější kompetence 
pracovní, sociální, personální a ko-
munikativní. 
Tradiční zářijovou aktivitou je soutěž 
v malování na chodníku a vycházka 
spojená se sběrem  přírodnin. Mlad-
ší žáčci vyrazili sbírat kaštany do 
terénu a starší spolužáci jim zatím 

připravili oheň na opečení špekáč-
ků. Další podzimní témata si všichni 
jistě pamatujeme ze svého dětství, 
není třeba je tady podrobně vypiso-
vat. Jedná se například o drakiádu, 
výstavku zvířátek z kaštanů a listí 
nebo o sportovní soutěže ve vybí-
jené atd. Malou změnou je diskuzní 
klub s právníkem specializujícím se 
na rodinné a trestní právo. Pozná-
vací výlety regionu patří vyšším roč-
níkům - tentokrát navštívili Muzeum 
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Komenského v Přerově, prozkoumali 
Horní náměstí a zbytky středověké-
ho opevnění. Dalším cílem byly Ha-
nácké Athény - Kroměříž. Výprava 
byla spojená s poznáváním krásné-
ho parku  a exkurzí s tajným cílem. 
Horkou novinkou naší školy je právě 
probíhající projekt specifické preven-
ce legálních drog s názvem Vidím to 
jinak. Nejprve absolvovali pedagogo-
vé a pozvaní hosté motivační semi-
nář Program Výchovy ke zdravému 

Základní škola Sladovní Kojetín
životnímu stylu od lektorů Věry a Iva-
na Janíkových. 
Nyní postupně doplňujeme poznatky 
a informace o negativním vlivu alko-
holu i kouření pro dětský nebo do-
spívající organismus. Citlivě prová-
díme žáky přednáškami, diskusními 
kluby, exkurzemi i workshopy. Žáci 
pracují se záznamovou technikou, 
protože celý projekt postupně foto-
grafují a natáčejí. Mladí filmaři zma-
pují i tvořivé dílny, kde budou vyrábět 

pomalovaná trika a čepice se svými 
názory na legální drogy. Součás-
tí projektu jsou výtvarné i písemné 
práce, fotografie a plakátky, které si 
každý zakládá do osobního portfolia. 
Jednotlivé třídy si z vybraných prací 
vytvoří materiál, s nímž  mohou pra-
covat i v dalším období.
Ve finále projektu vznikne dokumen-
tační materiál reportáže „Vidím to ji-
nak“ a promítne se všem účastníkům 
i rodičům.                      vedení školy

Základní umělecká škola Kojetín
Informace z naší školy
Opět jsme zaznamenali úspěch ko-
jetínských komorních souborů na 
mezinárodní  interpretační  soutě-
ži Karla Dietterse ve Vidnavě dne  
16. října 2008. 15. ročníku této vý-
znamné soutěže, která se koná kaž-
doročně ve Vidnavě, se zúčastnily 
naše dva soubory. Před renomova-
nou porotou složenou z významných 

osobností našeho hudebního života 
a profesorů konzervatoří a vysokých 
hudebních škol, získali naši žáci dvě 
3. místa a to v těžké konkurenci sou-
borů z takových základních umělec-
kých škol, jako je např. Ostrava, Zlín, 
Plzeň, Praha, Brno, apod.
Složení jednotlivých souborů:
Kvarteto zobcových fléten - kategorie 
II a: Alice Illeová, Ivana Tichá - zobco-
vé flétny, Kristýna Ježková - zobcové 

flétny, rytmické nástroje, Marcela Pě-
chová - zobcové flétny, klavír.
Komorní soubor - kategorie II a: Bar-
bora Kalousová, Marcela Pěchová, 
Lucie Zajacová, Petra Procházková 
- zobcové flétny, Kamila Hrouzová - 
tamburína.  
Děkuji touto cestou vyučujícím Ritě 
Ryndové a Ludmile Daňkové za kva-
litní přípravu všech našich soutěží-
cích.                                 Petr Vacek

1. Obor 65-52-E/001
Kuchařské práce
- délka přípravy  3 roky,
- učební obor je určen pro hochy 

a dívky,
- způsob ukončení studia závěrečná 

zkouška (výuční list).
2. Obor 66-51-E/003
Prodavačské práce
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen pro hochy 

i dívky,
- způsob ukončení studia závěrečná 

zkouška (výuční list).
3. Obor 31-59-E/001 Šití oděvů
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen pro hochy 

i dívky,
- způsob ukončení studia závěrečná 

zkouška (výuční list).
4. Obor 41-52-E/011
Zahradnické práce
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen pro hochy 

i dívky,
- způsob ukončení studia závěrečná 

zkouška (výuční list).

Odborné učiliště Křenovice

Ke studiu na odborném učilišti jsou 
přijímáni žáci a další uchazeči, kte-
ří splnili povinnou školní docházku  
a kteří při přijímacím řízení splni-
li podmínky pro přijetí prokázáním 
vhodných schopností, vědomostí, 
zájmů a zdravotní způsobilosti po-
žadované pro zvolený obor vzdělání 
v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání. Všechny obory jsou ur-
čeny pro dívky i chlapce.
Nabídka vzdělání v nabízených 
učebních oborech na naší škole je 
určena především žákům se speci-

Informace o možnostech studia
Ve školním roce 2009/2010 budeme otevírat:

Odborné učiliště Křenovice 8
zve všechny uchazeče o studium, jejich rodiče a ostatní zájemce na

DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ
spojený s VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ

čtvrtek 4. prosince 2008 od 8.00 do 18.00 hodin
CO ZÍSKÁTE: Informace o studiu ve školním roce 2009/2010,

přehled o učebních oborech: kuchařské práce, prodavačské práce,
šití oděvů, zahradnické práce

CO NABÍZÍME: prohlídku školy, prohlídku dílen, prohlídku internátu,
tombolu, prodej školních výrobků...
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

álními vzdělávacími potřebami a těm 
žákům základních škol, kteří mají v 9. 
třídě slabý až velmi slabý prospěch  
a u nichž není pravděpodobné, že by 
úspěšně zvládali náročnější učivo na 
SOU, popřípadě těm, kteří nebudou 
ke studiu na SOU přijati.
Škola nabízí ubytování ve vlastním 
internátu, stravování ve vlastní škol-
ní jídelně a finanční odměny za pro-
duktivní práci žáků.
Další informace rádi poskytneme při 
osobní návštěvě školy, na telefon-
ních číslech 581769045, 581769059 
nebo na www.oukrenovice.cz,
krenovice@kejnet.cz, plesnik@iol.cz
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Projekt žije dál
V pátek 10. října 2008 pořádalo Měs-
to Tovačov konferenci Štégerové na 
Tovačovsku. Na program konference 
u příležitosti významných životních 
jubileí členů rodu Štégerů, kteří svým 
životním dílem výrazně obohatili re-

gion a jejichž věhlas hranice regionu 
přesáhl, jsme byli pozváni společně 
s Františkem Řezáčem, abychom 
prezentovali CD, jež vzniklo jako ko-
lektivní dílo sexty Gymnázia Kojetín 
na základě projektu „Paměť střední 
Hané aneb Putování střední Hanou 
za pověstmi Bohumíra Štégera“. 

Vystoupení bylo, alespoň doufáme, 
úspěšné, získali jsme morální podpo-
ru i příslib finanční pomoci na pokra-
čování projektu - tentokrát se bude 
jednat o DVD Krásy střední Hané.
      

Jan Palička, Tomáš Šestořád
studenti sexty GKJ

Ekologická olympiáda
Tento příspěvek by se mohl jmeno-
vat třeba “Jak jsme zase nevyhráli“, 
ale když si přečtete příspěvek V. Pe-
třekové poznáte, že soutěžní klání 
na Ekologické olympiádě pro středo-
školské studenty ve Valašských Klo-
boukách opravdu není jednoduché. 
Tématem letošního jubilejního 15. 
ročníku bylo „Velké šelmy ČR - máme 
se jich bát?“ Soutěž trvá dva dny, bě-
hem nichž tříčlenné soutěžní týmy 
musí prokázat nejen teoretické zna-
losti, ale hlavně všestrannost, poho-
tovost, komunikativnost a schopnost 
vypořádat se s netypickými a napro-
sto novými situacemi. V případě této 
soutěže známé úsloví „Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se“ opravdu pla-
tí a nelze je chápat jako klišé. Stu-
denti i pedagogové se z této soutěže 
pokaždé znovu vracejí obohaceni 
a zas o něco více připraveni obstát 
v nenadálých situacích, kterými  nás 
všechny život mnohokrát překvapuj. 
Co třeba takové setkání s medvě-
dem? Jak se při něm asi zachováte? 
Příjemné počtení přejí 

V. Trávníčková a V. Petřeková 

Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se
Dne 1. října 2008 jsme ráno nased-
li do vlaku a ujížděli směr Valašské 
Klobouky na Ekologickou olympiádu 
spolu s naším pedagogickým do-
provodem - Ivou Dolníčkovou, ab-
solventkou kojetínského Gymnázia, 
studentkou biologie. Dorazili jsme na 
místo konání. Učitelka Věra Trávníč-
ková nás už čekala na ekocentru ZO 
ČSOP Kosenka, kde jsme se uby-
tovali. Pro tentokrát se tato budova 
stala ubytovnou pro naše družstvo 
z Kojetína, družstvo z Valašské-
ho Meziříčí a také poroty. Bohužel, 
úplatky i přes sdílení jedné střechy, 
nebyly možné. 

Po zdárném ubytování jsme se pře-
sunuli na klobucké gymnázium, kde 
se konala teoretická část olympiá-
dy. Po prezenci následovalo malé 
občerstvení a hned potom, jsme 
šli bojovat o body.  Tento první den 
jsme absolvovali kvíz, který měl tři 
okruhy témat, hledání chyb v textu  
a analýzu dat. Po obědě přišla na 
řadu praktická část, skládající se 
z ankety a z recese zvané „DEO - 
Dramatické osvěžení Ekologické 
Olympiády“. Během ankety jsme se 
měli pokusit sehnat dobrovolníka   
a  pozvat jej na besedu „Okénko pro 
hosta Ekologické olympiády“. Během 
tohoto okénka měl ten dotyčný host 
vyprávět nějaký svůj zážitek s živo-
čichem ve volné přírodě. Tento úkol 
nebyl zrovna jednoduchý. Občané 
Valašských Klobouků nebyli zrovna 
ochotní, protože večer byl v televizi 
fotbal. 
I během této ankety jsme přemýšle-
li nad scénářem DEA. Letošní téma 
znělo: „Já šelma, moje soužití s člo-
věkem“. Nebylo to jednoduché, ale 
jakmile došlo na „akci“, tak se jednot-
livá družstva snažila ze sebe vydat to 
nejlepší. Některé scénky byly oprav-
du povedené a člověk se zasmál. 
Druhý den, v pátek, byl budíček  
v 7 hodin. Posnídali jsme a následně 
nás autobus odvezl na NPR Pulčín-
ské skály. Dojeli jsme a následně do-
šli na jediné povolené tábořiště v této 
oblasti, kde stálo Tee Pee, ve kterém 
se topilo. Zase  jsme dostali svači-
ny, mapy a instrukce, co se bude dít. 
Čekala nás stezka, na které jsme 
měli plnit různé úkoly. Od poznává-
ní různých rostlin a živočichů, přes 
zjišťování, jak bychom se zachovali, 
kdybychom se setkali s medvědem 
až po poznávání trusu a stop našich 
velkých šelem. V tábořišti na nás pak 
čekaly další tři úkoly. Měli jsme udě-
lat odlitek stopy šelmy se všemi nále-
žitostmi, z hrnčířské hlíny vymodelo-
vat plastiku jedné z šelem a postavit 
maskovanou pozorovatelnu pomocí 

celty a lana. 
Během aktivit jednotlivých družstev 
ani pedagogický dozor nezahálel. 
Naše učitelka Trávníčková si na pro-
fesory připravila výtvarně psycho-
logický seminář - výrobu „hladidel  
a mazlidel“ z ovčích kožešin. Tady 
se ukázala kreativita pedagogických 
pracovníků. Někteří byli opravdu ori-
ginální a my, studenti jsme účinky 
vyrobených artefaktů vyzkoušeli na 
vlastní kůži a obodovali! Naše Iva vy-
tvořila parodii na květinu. 
Po návratu posledního družstva ze 
stezky následovalo vaření kotlíko-
vého guláše. Dostali jsme suroviny, 
kotlík, ešusy, vařečku a lžíce. Porota 
byla tak milosrdná, že jsme dostali 
i recept.  Počasí nám ale nepřálo. 
Pršelo. A zkuste si rozdělávat oheň 
z mokrého dřeva a chvojky. Papír to 
jistil. Nakonec se všem družstvům 
podařilo nějakým způsobem guláš 
uvařit a předložit ho porotě k ochut-
nání a obodování. Byla to zároveň  
i naše večeře. Musím uznat, že se po 
ní jen zaprášilo. Bylo to tak dobré, že 
i porota to uznala a hodnotila vyso-
kým počtem bodů. 
I tento úkol skončil a všichni jsme 
se přemístili do Tee Pee. Zde se 
konalo malé sezení. Během něj se 
vyslovily spousty díků, chvál a zají-
mavých myšlenek. Jedna učitelka 
měla zvláštní postřeh. Všimla si, 
že ani jedno družstvo se nechova-
lo konkurenčně. I když se jednalo  
o soutěž, kde šlo o umístění. Všichni 
si ochotně pomáhali, půjčovali si věci, 
ale i radili, co mají dělat. Po návratu  
z Pulčín kdo chtěl, mohl ještě pose-
dět v dřevěnce s jedním z porotců, 
Milanem Janíkem. Je to etolog, který 
se zabývá studiem chování šelem a 
umí zajímavě vyprávět o životě še-
lem a také o setkání s nimi. Tento 
pán zažil útok medvěda! 
V sobotu ráno proběhlo hodnocení 
akce v místním kulturním domě. Byli 
jsme seznámeni s bodovým hod-
nocením, poznali, ve kterých disci-

Gymnázium Kojetín
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plinách se nám dařilo a ve kterých 
méně. Vítěz postupuje do celostát-
ního kola. Všichni jsme dostali malý 
dárek -  zajímavé materiály. V sobo-
tu nám bohužel nepřálo počasí, a tak 
nám pořadatelé nachystali náhradní 
program. Pozvali dva chovatele ovcí. 
Jeden z nich nám názorně předvedl, 
jak se s pomocí dvou Border kolií na-
hání ovce. V jeho stádečku se našlo 
i divoké prase, koza a dvě husy. Dru-

hý pán, žijící ve Velkých Karlovicích, 
si s sebou přivedl Šarplaninského 
ovčáckého psa a popisoval nám, jak 
se tohle plemeno chová a jak je spo-
lehlivé při hlídání ovcí. Tento den byl 
ale jen takový doplňující. Jednotlivá 
družstva v jeho průběhu  postupně 
odjížděla. Byla to opravdu zdařilá 
akce, byla by škoda, kdyby se příští 
rok nejelo. Je možné, že tu chybí ti 
správní a zapálení lidé, jako já, ale 

budu bojovat za to, aby naše škola 
nevynechala ani další, šestnáctý roč-
ník Ekologické olympiády ve Valaš-
ských Kloboucích. Na této akci nešlo 
jen o to, abychom vyhráli. Drželi jsme 
se hesla: „Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se“. Člověk se tam naučil 
něco nového, co by se normálně ve 
škole nenaučil. Byl to pro nás zážitek 
na který se bude těžko zapomínat. 

Veronika Petřeková, II. ročník GKJ

Gymnázium Kojetín

Kojetín v Eastwicku
Jsouce naplněni kulturními zážitky 
a příjemnou únavou, vrátili jsme se 
domů v posledních minutách 17. září 
2008. Tak přesně takto skončila vý-
prava GKJ za krásami večerní kultu-
ry v Brně. 
Před šestou hodinou podvečerní 
jsme úspěšně nastoupili do autobusu 
a hurá do moravské metropole. Ces-
ta, vyplněná obvyklými formálními 
procedurami, jako je přepočítávání  
a rozdělování vstupenek, ubíhala 

rychle, a tak jsme zanedlouho vy-
stoupili na Lidické ulici před Měst-
ským divadlem Brno (dřívější Divadlo 
bratří Mrštíků). I zde proběhlo něko-
lik málo formalitek, především pou-
čení o slušném chování pro mladší, 
a už jsme se hrnuli na svá místa v 
napjatém očekávání, cože to vlastně 
bude. 
Opona se zvedá, zní první tóny pře-
dehry, sál pomalu upadá do tmy... 
a následují tři hodiny nabité vtipem, 
zpěvem, hudbou, jedinečnými výko-
ny herců a přestávkou. Můžete si být 

jisti, že přestávka má své poslední 
místo zcela oprávněně. Za fantas-
tickou show, která nepostrádala ani 
povedená dílka z šikovných rukou 
mistra trikaře, se sál odvděčil Čaro-
dějkám z Eastwicku aplausem vesto-
je. Na Alexandru, Jane, Sukie, Felicii, 
ďábelského Darryla a hlavně ujetého 
Fidela, o němž nikdo netuší, jakýmže 
to vlastně mluví jazykem, nikdo z nás 
jen tak nezapomene. Kdo neviděl, 
neuvěří. Vzpomínky nás ostatních 
budou doznívat ještě alespoň několik 
dnů.             Karel Beneš, sexta GKJ

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Přespolní běh 
V úterý 14. října 2008 se uskutečnilo 
na Střelnici MS v Kojetíně okrskové 
kolo školní sportovní soutěže MŠMT 
ČR v přespolním běhu.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
III. kategorie - mladší žáci (2000 m), 
kde s nejlepším časem doběhl Domi-
nik Kantor; mladší žákyně (1500 m), 
kde byla nejrychlejší Nikola Souško-
vá.

IV. kategorie - starší žáci (3000 m), 
kde doběhl nejrychleji Jan Zlámal; 
starší žákyně (1500 m), kde se nej-
lépe umístila Jana Hellová. 

Týden otevřených dveří
V týdnu od 6. - 10. října 2008 proběhl 
v prostorách MěDDM Kojetín Týden 
otevřených dveří. Akce se zúčastnilo 
290 dětí ze ZŠ Sv. Čecha a ZŠ nám. 
Míru. Děti si prohlédly budovy jak na 
Masarykově náměstí, tak ve Ztrace-
né ulici, seznámily se se zájmovými 
kroužky, které MěDDM Kojetín v tom-
to školním roce pořádá. Závěrem si 
malí školáci vytvořili drobný výrobek, 
a to buď papírového ptáčka nebo 
maňáska.

Vernisáž ve Stříbrnicích
V sobotu 11. října 2008 ve Stříbrni-
cích proběhla vernisáž, kterou při-
pravil Klub Šikulka Stříbrnice.
Na začátku programu byla mód-
ní přehlídka. Každý z dětí si vyrobil 
z krepového papíru své oblečení. 
K šatům vymyslel jméno modelu, 
jméno návrháře a různé zajímavosti 
o sobě. Diváci viděli modely s názvy 
Noční motýl, Letní vánek, Ostrovní 
víla, Omenok, Kovbojský oblek, Čín-
ské kimono, Cukrová panenka od 
návrhářů Alexy Lafie, Adelide, Bar-
bary, Ewy Petrody, Jassie Jamese 
a Kvan Čen Kejna. Dalším progra-
mem tohoto odpoledne bylo vystou-
pení Kapely Šikulka Stříbrnice při  
MěDDM Kojetín. Od září tohoto roku 

se učíme skládat svoje písničky a ně-
které z našich nových melodií zazně-
ly i zde, např. Ježek a sova, Pštrosí 
láska, V cirkuse aj., doplnili jsme je 
o starý repertoár. Jako poslední číslo 
programu vystoupily mažoretky Ši-
kulka na píseň z filmu Willy Wonka.
Po tomto vystoupení si diváci mohli 
prohlédnout naši výstavu, která byla 
rozdělená na dvě části Tvorba doma 
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zájmový kroužek vedoucí Pravidelné schůzky Místo
Jezdectví Alena Řihošková Po 15.00 hodin Polkovice 
Volejbal I Lenka Holíková Po 15.00 -16.30 hodin ZŠ nám. Míru
Keramika  PO Petra Otáhalová Po 15.30 -17.00 hodin Ztracená ul. 
Klubíčko Beránková, Dočkalová Po 15.30 - 17.00 hodin Ztracená ul.
Stolní tenis Milada Štruncová Po 15.30 - 17.00 hodin MěDDM
Školička Martina Krybusová Po 16.00 - 18.00 hodin MŠ Masarykovo nám.
Keramika Křenovice Hana Buchtová Po 16.00 - 17.30 hodin ZŠ Křenovice
Florbal II. Rudolf Pavlíček Po 16.30 - 18.00 hodin ZŠ nám. Míru
Volejbal II Lenka Šigutová Po 17.00 - 18.30 hodin ZŠ nám. Míru
Keramika ÚT Hana Buchtová Út 15.00 - 16.30 hodin Ztracená ul.
Kvítko - taneční Jana Kytlicová Út 15.30 - 17.00  hodin GKJ
Mini Aerobic Lenka Křeháčková Út 16.00 - 17.00 hodin ZŠ Sv. Čecha
Bojové umění Jiří Hübner Út 16.30 - 18.00 hodin tělocvična ul. Závodí
Hip hop Iveta Kořínková Út 17.00 - 18.30 hodin ZŠ Sv. Čecha
Freedance-taneční Daniela Kytlicová Út 17.00 - 18.30 hodin GKJ
Klub instruktorů Martina Dočkalová St 15.30 - 17.00 hodin MěDDM
Výtvarný I. Petra Otáhalová St 16.00 - 17.30  hodin Ztracená ul. 
Keramika Polkovice Marie Beránková St 16.00 - 17.30 hodin OÚ Polkovice
Sluníčko H. Dvouletá, K. Krčmařová St 16.00 - 17.30 hodin ZŠ Sv. Čecha
Florbal I. St 16.30 - 18.00  hodin ZŠ nám. Míru
Výtvarný II. Petra Otáhalová St 17.30 - 19.00 hodin Ztracená ul.
Plastikoví modeláři Miloslav Ševeček St 18.00 - 19.30 hodin Ztracená ul.
Volejbal II. Lenka Šigutová St 18.00 - 19.30 hodin Sokolovna
Volejbal I. Lenka Holíková Čt 15.00 - 16.30 hodin ZŠ nám. Míru
Aerobic Tereza Ligačová Čt 15.30 - 16.30 hodin ZŠ Sv. Čecha
Keramika ČT Martina Dočkalová Čt 15.30 - 17.00 hodin Ztracená ul.
Rybář Slávek Ruman Čt 16.00 - 17.30 hodin Ztracená ul.
Florbal III. Rudolf Pavlíček Čt 16.30 - 18.00 hodin ZŠ nám. Míru
Bojové umění Jiří Hübner Čt 16.30 - 18.00 hodin tělocvična ul. Závodí
Výpočetní technika Veronika Krejčířová Čt 17.00 - 18.30 hodin Ztracená ul.
Orientální tance Michaela Krejčířová Pá 14.30 - 16.00 hodin Poliklinika
Plastikoví modeláři Miloslav Ševeček Pá 14.30 - 16.00 hodin  Ztracená ul. 
Sport Mix I. Noemi Hrubošová Pá 15.00 - 16.30 hodin ZŠ nám. Míru
Baby klub Stříbrnice Anna Matějčková Pá 16.00 - 17.30 hodin Stříbrnice
Sport Mix II. Zdeněk Hruboš Pá 16.30 - 18.00 hodin ZŠ nám. Míru

           

Městský dům dětí a mládeže Kojetín

Pravidelné schůzky zájmových kroužků ve školním roce 2008/2009

a Tvorba ve výtvarném kroužku Ši-
kulka Stříbrnice při MěDDM Kojetín 
v minulém a tomto školním roce. 
Nakonec si mohli naši hosté prohléd-
nout naši hudební třídu a výtvarnou 
dílnu.
Děkujeme všem, kteří se na nás při-
šli podívat. Myslíme, že se nám akce 
podařila a těšíme se na další setká-
ní.

Ondřej Matějček
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Kam za kulturou v listopadu a prosinci 2008
Dopoledne plné pohybu

pro všechny ženy 
2. ročník CVIČME V RYTME

sobota 15. listopadu 2008
od 9 hodin 

prezentace: 8.30 - 8.50 hodin
9.00 - 9.50 hodin - dance aerobik R. Kalusová
10.00 - 10.50 hodin - břišní tance A. Pacovská

11.00 - 11.50 hodin - tae bo M. Poláková
12.00 - 12.50 hodin - balance R. Kalusová

Sokolovna Kojetín
 vstup: 150 Kč/dopoledne + nápoj

50 Kč/1 hodina

Doplňková sportovní výživa.

Víkendová velká výpravná
hraná muzikálová pohádka pro děti

POPELKA
Uvádí Mladá scéna Ústí nad Labem
Nejkrásnější česká pohádka o chudé dívce, 

která ke štěstí a lásce přišla pomocí
tří kouzelných oříšků a zlatého střevíčku...

neděle 16. listopadu 2008
14.30 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
POZOR:  SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY

O CENY PRO DĚTI!

Tradiční akce s bohatým
programem a ohňostrojem 

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

pátek 28. listopadu 2008 - 17 hod.
Masarykovo nám. Kojetín

Pro všechny - pokračujeme
HALUZ FEST PART. 11

Dark Gamballe Vyškov (20 hod.), Sakumprásk Karviná (21 hod.),
LaMancha Slavkov u Brna (22 hod.), Veselá zhouba Kojetín-Prostějov (23 hod.),

Vyluhovaný čaj Přerov (24 hod.)
Ve 22 hodin proběhne vyhlášení vítěze soutěže o největšího Haluzáka uplynulých Haluz festů.
sobota 22. listopadu 2008 - 20 hodin, Sokolovna Kojetín, vstup: 100 Kč

Zeměpisná přednáška pro školy 
POHODÁřI 

FINSKEM SE PSÍM SPřEŽENÍM
pondělí 24. listopadu 2008

8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín

Koncert, který se koná v rámci oslav 775 let města Kojetín
HUDBA V KOJETÍNSKÉM CHRÁMU

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V 19. STOLETÍ
neděle 9. listopadu 2008 - 17 hodin

kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín, vstup: volný
Komorní pěvecký sbor „Vivo et canto“, sbormistr: Mgr. Luděk Klimeš

Komorní orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži
dirigent: Mgr. Miloslav Bubeníček, varhany: Ladislav Němec

průvodní slovo: PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.
Srdečně zvou pořadatelé Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín

ve spolupráci s římskokatolickou farností Kojetín

Tradiční 
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
A UČITELŮ ZUŠ KOJETÍN

čtvrtek 11. prosince 2008 - 18 hod.
Sokolovna Kojetín

vstup: dobrovolný příspěvek

Mikulášská pohádka pro děti  
s nadílkou 

ČERT A KÁČA
neděle 7. prosince 2008 - 14.30 hod.

Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč
Všechny děti dostanou nadílku od Mikuláše!

V rámci oslav 775 let města Kojetín
SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

K 775. VÝROČÍ MĚSTA KOJETÍN
úterý 2. prosince 2008 

Sokolovna Kojetín, vstup: volný
Zahájení - studenti Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc

Slavnostní křest knihy „Kojetín v proměnách času“
Jmenování čestných občanů a udělení plaket města Kojetín

Závěr - klavírní koncert

Oslavte s námi kulaté narozeniny 
SLAVÍME 80. NAROZENINY

KOJETÍNSKÉ SOKOLOVNY 1928 - 2008
Program: taneční vystoupení Národopisného souboru Hanácká 

beseda, minikoncert pěveckého sboru Cantas, taneční vystoupení 
country skupiny Lucky While, premiéra divadelního souboru
Hanácká scéna - DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ,

výstava tvůrčí skupiny Signál 64 a fotografií Sokolovny 1928 - 2008
pátek 12. prosince 2008 - 18 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: dobrovolný příspěvek

Vánoční pořad
pro děti MŠ a žáky ZŠ

KAMARÁDI V BETLÉMĚ
úterý 16. prosince 2008

8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Na závěr kurzu tanečních 
ZÁVĚREČNÁ KOLONA
sobota 13. prosince 2008

18 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč
Hraje živá hudba Kornet Lipník

Vánoční klubový večer 
MASIVE NIGHT
24. prosince 2008

20 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín

Stálé expozice muzea
NOVÉ PřÍRŮSTKY V DEPOZITÁřI a ŽIDOVSKÝ KOUTEK

Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Výstava  120 LET SOKOLA KOJETÍN
Výstava otevřena od 31. října do 30. listopadu 2008

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

Výstava obrazů
k životnímu jubileu

člena tvůrčí skupiny Signál 64

PETRA LEINERTA 
Vernisáž výstavy

5. prosince 2008 - 17 hodin
Výstava otevřena do 9. ledna 2009

Galerie Vzdělávacího a informačního
centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín
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Z říjnových akcí MěKS Kojetín
4. října 2008
se opět rozjely klubové pekelné ve-
čery, v sobotu se konal Massive 
night. Všem fans děkují za pod-
poru DJ´s Luis, Scarpo, Ramires, 
Berthold, Funsmaker, Torin, Sidwe, 
Čad, Lacher, Hardener, Karel Brojler  
a další.

5. října 2008
jsme pro děti uspořádali další víken-
dovou pohádku. Tentokráte herci 
z Hravého divadla z Brna dovezli 
do Kojetína výpravnou, muzikálo-
vě zpracovanou pohádku na motivy 
známé knihy pro děti Pinocchio - 
Panáčkova dobrodružství. Příběh 
o Pinocchiovi okouzlil celé generace 
dětí  a je krásnou pohádkou o tom, 
že sny se mohou stát skutečností, 
pokud si to opravdu přejeme. Truh-
lářský mistr Třešnička si vyřezal 
panáčka z dřevěného špalíku a ten  
k velkému překvapení mistra, ale i 
dětí v sále, ožil a ze srdce si přál stát 
se opravdovým chlapcem. Ale svému 
tátovi nepůsobil jenom radost - tak 
jako jiné děti měl i on spoustu chyb  
a rád jednal podle vlastní hlavy.

7. října 2008
byl opět po roce uspořádán pro žáky 
II. stupně základních škol a pro stu-
denty gymnázia pořad v rámci pro-
jektu Faber tvůrců Vladimíra a Ivany 
Pěnkavových. Žáci se v didakticko 
divadelním pořadu dozvěděli vše  
o době Rudolfa II., o druhé polovi-
ně 16. století, o vrcholné renesanci 
a příchodu baroka. Při zobrazování 
dobových reálií se v pořadu využívá 
staré češtiny a humoru. Žáci se tedy 
vtipnou a názornou formou dozvěděli 
jak vypadalo válečnictví té doby, co 
to byla kůsa, morion, končíř, puklíř  
a katzbalger, jak vypadala kolečková 
pistole a co je kalibr, jak byl vyzbro-

jený arkebuzník, jak bojovali Turko-
vé, kteří ohrožovali i české území, 
jak bojovala jízda proti pěchotě, jak 
žil císař Rudolf II., co musel ovládat 
renesanční kavalír, jak se oblékali  
u císařského dvora, co byly kraví 
huby, jak vypadala španělská móda, 
co byl facalit, femoraly, gamurra, 
štycle, poctivice, loktuše, otáhlice, 
jak vznikla šněrovačka, proč bylo 
v Praze nebezpečno, jak vypadala 
alchymická dílna, jak se vyráběl ká-
men mudrců, elixír života nebo zlato, 
co byl alembik, křivule, retorta, na co 
zemřel alchymista Kelly, jak se bavil 
císařský dvůr, jaké měl nemoci císař, 
jak vypadala první veřejná pitva, co 
byl kořemasta, jaké koření používali 
při přípravě jídel, k čemu byl brusec, 
jak se vyráběly provazy, co to byla in-
kvizice a jak se odhalovala čarodějni-
ce. Tvůrci pořadu také žákům objas-
nili jak to doopravdy bylo s Golemem 
a močovým měchýřem Tycho de 
Brahe, také jak se v renesanci ces-
tovalo, za jak dlouho se dostal Čech 
k moři, čeho se lidé báli a co jim nao-
pak dělalo velkou radost a potěšení. 
Díky pořadu si žáci a studenti doplnili 
a rozšířili školní výuku.

13. října 2008
uvedla v sále Sokolovny Kojetín di-
vadelní společnost Háta z Prahy 
komedii Když ty, tak já taky, miláč-
ku! autora Marca Camolettiho. V ko-
medii  jsme se setkali se zápletkou, 
každému možná důvěrně známou  
z vlastního manželství. Podvečer - byt 

dobře situovaných manželů v podání 
Ivany Andrlové a Marcela Vašinky, 
dvojice, která spolu žije již řádku let 
a pomalu jí hrozí nuda. Rozhodnou 
se, že si zpestří život nevěrou. Jsou 
končiny, kde v těchto chvílích hrozí 
krveprolití, rozvody nebo alespoň 
kravál. My jsme se však ocitli v Paříži 
a příběh napsal právě pan Camoletti, 
který z banálních situací spřádá hry, 
které šumí jako šampaňské, které 
překvapí, a které především pobaví.

15. října 2008
zahráli herci Divadla Pohádka Pra-
ha dětem z mateřské školy a žákům 
I. stupně základních škol pohádkové 
leporelo Tři pohádky od pohádky 
čerpající z motivů klasických čes-
kých pohádek - O třech bratrech, 
Čaroděj z pytle a Strašidelný mlýn. 
Pohádka O třech bratrech vycházela  
z pohádky O kocouru, kohoutu a kose 
a vyprávěla, jak díky své šikovnosti  
a chytrosti napálili tři bratři hloupé 
království. V pořadí druhá pohádka 
Čaroděj z pytle aneb Ztracená králov-
ská koruna dětem vyprávěla o panu 
králi, který  ztratil královskou korunu, 
a bál se ostudy, zvlášť když přijeli ná-
padníci na námluvy za princeznou. 
Ale princezna se vdávat nechtěla  
a tak, pod podmínkou, že se námlu-
vy odloží, pomohla královskou koru-
nu najít… Poslední pohádka Straši-
delný mlýn byla pohádkou o straši-
dlech, která sužovala mlýn, mlynáře i 
celé okolí a o vojákovi, který měl pro 
strach uděláno… Inu, tomu kdo se 
nebojí, odvaha se vyplatí.

Na internetových stránkách
MěKS Kojetín

www.kojetin.cz/meks

se dozvíte více o všech akcích  
MěKS Kojetín, Městské knihovny

i Vzdělávacího a informačního centra.

- svah-
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Zájezdy s MěKS Kojetín

Zájezdy pořádané ve spolupráci s CK Marion tour Kroměříž:

10. listopadu 2008
Karel Gott v Ostravě

Cena: 1000 Kč

22. listopadu 2008
Termální koupaliště Velký Meder

Cena: 580 Kč

28. listopadu 2008
Švejk - veselohra se zpěvy

Cena: 1100 Kč

29. listopadu 2008
Muzikál Kleopatra Praha

Cena: 1100 Kč

29. listopadu 2008
Vánoční Vídeň
Cena: 530 Kč

29. listopadu 2008
Vánoční Praha
Cena: 580 Kč

29. listopadu 2008
Vincent van Gogh

Cena: 510 Kč

PROSINEC 2008

Městská knihovna informuje

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2008
(pondělí a úterý)

se bude konat v době
od 9.00 do 11.00 a od 12.00  do 17.00 hodin

VÝPRODEJ STARŠÍCH VYřAZENÝCH KNIH
Knihy se budou prodávat v přízemí budovy

Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8 Kojetín.

Z říjnových akcí Městské knihovny

Lekce informační výchovy pro 5. třídy ZŠ
-  Pracujeme se slovníky a encyklopediemi

Den otevřených dveří
- překvapení v podobě drobného

dárku pro každého pátého
návštěvníka dětského oddělení

Týden knihoven - Exkurze žáků ZŠ a gymnázia do knihovny

Školní družina v knihovně

Týden knihoven v číslech: 
V uvedeném týdnu se do knihov-
ny přihlásilo 104 nových čtenářů, 
v rámci „Dne otevřených dveří 7. 
října do knihovny přišlo 127 ná-
vštěvníků a za celý „Týden kniho-
ven“ využilo služeb naší knihovny 
459 zájemců.

LISTOPAD 2008

5. prosince 2008
Mikulášský podvečer

v Rožnově pod Radhoštěm
Cena: 210/180 Kč

5. prosince 2008
Vánoční Bratislava

Cena: 490 Kč

6. prosince 2008
Vincent van Gogh

Cena: 510 Kč

6., 13. a 20. prosince 2008
Vánoční Vídeň
Cena: 530 Kč

13. prosince 2008
Vánoční jarmark a Vánoce v Děčíně

Cena: 210/180 Kč 

13. a 20. prosince 2008
Muzikál Kleopatra Praha

Cena: 1100 Kč

13. prosince 2008
Muzikál Touha Praha

Cena: 1100 Kč

13. a 20. prosince 2008
Vánoční Praha
Cena: 580 Kč

6., 13. a 20. prosince 2008
Vánoční Vídeň
Cena: 530 Kč
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Církev Československá husitská

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
Program setkání v listopadu 2008    
„Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte!“   Izáš 7, 9

„ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, 
přepadl ho strach a začal tnout“ Matouš 14,29-30

Na naše setkání 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/

2. 11. 2008 (neděle) 
Vzpomínkové bohoslužby 

od 8.15 ve Skalce (sál Obecního domu)

2., 9., 16. a 23. 11. 2008 (neděle)
Vzpomínkové  bohoslužby  

od 10.00 hodin v Husově sboru

3., 10. a 24. 11. 2008 (pondělí)
Duchovní výchova

od 13.30 hodin na ZŠ nám. Míru (5.B)

4. 11. 2008 (úterý) 
Vzpomínková pobožnost

od 15.00 hodin v DS Tovačov (kaple)

5., 12., 19. a 26. 11. 2008 (středa)
Duchovní výchova

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

5., 12., 19. a 26. 11. 2008 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé 

od 18.00 hodin v Husově sboru

6., 13., 20. a 27. 11. 2008 (čtvrtek) 
Biblická hodina 

od 16.00 hodin na faře

16. 11. 2008 (neděle) 
Vzpomínkové bohoslužby v Polkovicích

 od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

17. 11. 2008 (pondělí)
Duchovní výchova

od 13.30 hodin na faře (kancelář)

30. 11. 2008 (neděle)
1. adventní  bohoslužby  

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Vždyť i nás má ve své moci láska Kristova.“  
2 Kor 5,14

Milé sestry a bratří,
srdečně Vás zveme na vzpomínkové bohoslužby 

u příležitosti „památky zesnulých.“ 
Přijďte se společně pomodlit a vzpomenout 

Vašich drahých, kteří nás již předešli v náplň věčnosti. 
Modlitba a vzpomínka je naší jedinou možnou službou, 

kterou jim můžeme prokázat.
Je to také důkaz, že jsme nezapomněli 

a že všichni, mrtví, živí, nezrození tvoříme 
nekonečné pokolení. I my jednou, 

až překročíme práh věčnosti, 
budeme takovou službu potřebovat. 

Na přiloženou obětinku napište 
jména těch, které chcete v modlitbě 
vzpomenout a před bohoslužbou j

e odevzdejte duchovnímu.

S láskou a v lásce vaši
duchovní

farářka Olga Malá
FÚ CČSH Kojetín
kazatel Jiří Pleva

RS CČSH v Kojetíně a v Tovačově
předs. Věra Uhrová a Jiřina Páleníková 
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Po 20 letech kostel opět v lešení...

Co je důvodem postavení lešení 
kolem celého obvodu kostela Na-
nebevzetí Panny Marie a jak dlou-
ho zde bude stát?
Důvodem je statické zajištění kos-
tela, lešení by mělo stát jen několik 
týdnů.

Proč se toto statické zajištění pro-
vádí?
Ke statickému zajištění kostela do-
chází kvůli výskytu zvětšujících se 
trhlin ve zdivu. Podle odborného ná-
lezu je způsobuje několik vlivů:
1) jako u většiny historických kon-
strukcí chybí i u našeho kostela do-
statečné vodorovné ztužení, které 
by zajistilo prostorovou stabilitu kon-
strukce,
2) nepříznivé umístění kostela ve 
svahu a evidentní pohyb východní 
části (presbytáře) stavby směrem po 
svahu dolů,
3) nepříznivý vliv dopravy v těsné 
blízkosti budovy. Na nerovném po-
vrchu komunikace (žulová kostka) 
doprava vyvolává rázy s negativním 
účinkem na konstrukci kostela.

Nebylo již v historii toto statické 
zajištění kostela prováděno?
Už na samém začátku, po dokonče-
ní stavby r. 1692, bylo zjištěno, že 
kostel není dobře staticky zajištěn. 
Tento problém provází budovu až do 
současnosti. V každé době se lidé 
snažili najít optimální řešení a využít 
technologii, která by rozestupování 
zdiva zabránila. Jedním z nich bylo 
v roce 1853 postavení sakristie, kte-
rá měla rozestupování zadržet. To 
se však ukázalo jako neúčinné. Na 
přelomu 19. a 20. stol. bylo použi-
to dobové příčné i podélné sepnutí 

kostela tzv. měkkou ocelí (lidově 
zvané „hankry“), která ovšem pou-
ze částečně eliminuje šikmé síly od 
kleneb a krovů, působící na obvo-
dové stěny (toto vyztužení se dnes 
stalo nefunkčním). Pak následovalo 
snížení hmotnosti střechy tím, že 
se vyměnila těžká krytina za lehčí 
(eloxovaný hliník). Bohužel ani toto 
nepomohlo trhliny ve zdivu zastavit. 
Poslední technologie, která byla vy-
užita v 90. letech minulého století, je 
tzv. injektáž zdiva, tj. byly provedeny 
vrty pod stávající sakristii a do nich 
nalit beton. Sakristie se měla stát 
pevnější a zabránit tak ujíždění kos-
tela po svahu. Ani toto řešení nebylo 
úspěšné.

Proč se toto statické zajištění kos-
tela provádí nyní?
Po dobu posledních 10 let, kdy je 
pohyb zdiva odborně sledován, bylo 
zaznamenáno u některých trhlin ro-
zestupování 1-5 mm (tj. 1-5 cm za 
100 let). Tyto údaje vypovídají, že 
je nutné zabývat se dalším řešením  
a hledat dokonalejší technologii, kte-
rou současná doba nabízí. Tou je se-
pnutí horní části kostela v příčném  
i podélném směru pomocí přepína-
cích lan. V našem případě se sepnu-
tí provádí pomocí lan o průměru 1,5 

cm, v příčném směru bude použito 
8 lan a v podélném půjdou lana ve 
dvou řadách, a to v úrovni střechy 
bočních lodí a pod římsou hlavní lodi 
kostela. Celková délka použitých lan 
je asi 360 m.

Kolik bude toto zajištění kostela 
stát?
V soutěži o tuto zakázku bylo oslo-
veno pět firem a vybrána byla pře-
rovská firma Kos Consult s. r. o., 
která má v oboru bohaté zkušenosti 
a zároveň nabídla nejlepší podmín-
ky. Tato náročná „operace“ kostela 
bude stát 891.310 Kč.

Kdo bude hradit tuto částku?
Nikdo jiný než zadavatel, tj. Řím-
skokatolická farnost Kojetín. Neo-
bešli bychom se bez státní dotace 
z Ministerstva kultury ČR a finanční 
pomoci Města Kojetína. Přesto na 
větší část nákladů přispějí dobro-
volné sbírky věřících. Proto se také 
obracím na občany města Kojetín, 
aby nám finančně pomohli (Poštovní 
spořitelna, č. ú.: 160 725 676/0300). 
Tak jistě společně můžeme tuto do-
minantu města Kojetína odkázat dal-
ším generacím.

Za ŘKF Kojetín Pavel Ryšavý, farář
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Romská pouť

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:

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

  

Jako každoročně, 
i letošní podzim 
jsme se zúčastnili 
10. ročníku Rom-
ské pouti na Sv. Ko-
pečku u Olomouce, 
kterou pořádá Cha-
rita Olomouc. Ráno 
autobus s poutníky 
vyjížděl v 8.15 ho-
din z Měrovic nad 
Hanou. Zdálo se, 
že bude pršet, ale 

počasí se vyjasnilo a všichni byli spokojeni a dobře nala-
děni. V autobuse vládla příjemná atmosféra, poutníci se 
cestou modlili růženec, zpívali mariánské písničky, muži 
rozveselovali vyprávěním vtipů. V 10 hodin začala mše 
svatá, kterou celebrovali P. Lizna a P. Rous. Po skonče-
ní mše následoval kulturní program, který uváděli romští 
moderátoři. Letošní rok poprvé vystoupily i děti Rodinné-
ho klubu Maria, kteřé zaujaly obecenstvo svým moder-
ním tancem a získaly prvenství. Po skončení kulturního 
programu se všichni v dobré náladě vraceli domů. Této 
pouti a dalších programů se mohou naši uživatelé zú-
častnit jednak díky finanční podpoře Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, dále díky finančním prostředkům 
poskytnutých Úřadem vlády ČR z programu Předcházení 
sociálního vyloučení a odstraňování jeho důsledků, pod-
programu B „Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce“, a v neposlední řadě díky podpoře Olomouckého 
kraje a města Kojetín.                                                K.P.

MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.
hledá zájemce na pozici

1) asistentka ředitele
Požadujeme :

• středoškolské vzdělání ekonomického směru
• znalost práce na PC (MS office, internet)

• dobré komunikativní a organizační schopnosti
• řidičský průkaz skupiny B

• znalost AJ na komunikativní úrovni slovem i písmem

2) řidič návěsové cisternové soupravy
Požadujeme :

• řidičský průkaz skupiny B, C, CE, T
• platný profesní průkaz řidiče

• školení ADR výhodou
  • praxe v nákladní dopravě 5 let 

(na návěsové soupravě)
• doprava CZ a SK

Nabízíme :
práci na hlavní pracovní poměr v perspektivní firmě,

 zaměstnanecké výhody.

Svůj zájem o pozici a strukturovaný životopis zasílejte 
na MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a. s.,
Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 

e-mail: mzdy@lihovar.com, tel.: 581 753 200.
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Ze sportu
Minigolf v Kojetíně
Již několik let se v Kojetínském zpra-
vodaji píše o úspěších místních mi-
nigolfistů. Ale kolik občanů Kojetína 
vlastně tuší, že minigolf není jen ma-
lým letním rozptýlením, ale že je to 
sport, který má svá pravidla a hraje 
se i na mezinárodní úrovni? Ani fakt, 
že čeští minigolfisté patří mezi svě-
tovou minigolfovou špičku nezvyšuje 
zájem veřejnosti o tento sport. Je to 
zřejmě tím, že lidé ani netuší, že by  
se mohli na turnaj v minigolfu přijít 
sami podívat a rovněž naprostým ne-
dostatkem informací o tomto sportu. 
Dovolte proto alespoň ty základní:
Závodní minigolf je řízený světovou 
minigolfovou federací WMF a kaž-
doročně jsou pořádány turnaje jako 
Mistrovství světa nebo Evropy - juni-
orů, dospělých a seniorů. Minigolf lze 

hrát na eternitových drahách (jaké 
jsou např. v Kojetíně), na drahách 
betonových a filcových. Mistrovství 
republiky, světa a Evropy se vždy 
hraje na kombinaci dvou typů drah 
současně. Ligová soutěž v  Čes-
ké republice se hraje většinou na 

eternitových drahách, a to ve třech 
ligových soutěžích (2. liga, 1. liga  
a extraliga). Druholigový turnaj je 
jednodenní a hráči se na hřiště sjíždí 
jeden nebo dva dny předem, aby se 
s hřištěm seznámili a natrénovali jej. 
Prvoligové a extraligové turnaje bý-
vají dvoudenní a trénuje se zde dva 
až tři dny před soutěží. Každý hrací 
den se hrají 4 okruhy, což znamená, 
že všech 18 drah je nutnou obejít 4x. 
Vítězem se stává ten, kdo zahraje 
nejmenší počet úderů za všechny 
čtyři odehrané okruhy.
O víkendu 4. - 5.října 2008 se na 
kojetínském hřišti ( můžeme říct jed-
nom z nejkvalitnějších hřišť v ČR 
vůbec) sjelo na 60 hráčů z celé 
Moravy. Turnaje se zúčastnilo také 
několik slovenských hráčů, kteří si 
na Moravě vytvořili tým MGK Adara 
Radějov. Tuto druholigovou soutěž 

si nenechalo ujít 
7 týmů a také 
přes dvě desít-
ky jednotlivců. 
V kategorii žáků 
zvítězil Matěj 
Novák z Bystři-
ce pod Hostý-
nem a to pouhé 
dva údery před 
Karolínou Jan-
dovou z Přero-
va a čtyři údery 
před Radkem 
Doleželem ml.  
z Holešova.  
Tato kategorie 
se svými 17 
účastníky byla 
zároveň nejob-

sazenější kategorií turnaje. O vítěz-
ství v juniorech se zde popralo cel-
kem 5 hráčů. Vítězkou se stala Jana 
Nakládalová z Kojetína, hájící však 
barvy Holešova, a to celých 9 úderů 
před Miroslavem Vyškou z Blanska 
a Jedovnickým Radimem Kocma-

nem. V kategorii seniorů bez vět-
ších problémů zvítězil takřka domácí 
matador Ivan Roemer před Josefem 
Rimplerem (Jedovnice) a Petrem 
Složilem z TJ Start Brno. V ženách 
si pomyslnou zlatou medaili vybojo-
vala Dagmar Roubalíková z Hole-
šova před Vladimírou Dostálkovou  
a Petrou Coufalíkovou (obě Přerov). 
V kategorii mužů se v samotném 
závěru turnaje odehrálo ještě velké 
drama, kdy se o všechny tři posty na 
„bedně“ museli tři nejlepší soutěžící 
poprat až v náhlé smrti (taková situ-
ace nastává tehdy, když dva nebo 
více hráčů mají stejný výsledek). 
Nejpevnější nervy prokázal holešov-
ský Radek Doležel a zvítězil před 
Jurajem Palovičem z Adary Radějov  
a Janem Láníkem z Jedovnice. 
V soutěži týmů si nejlépe vedla MGK 
Adara Radějov, kde hostuje domá-
cí Ivan Roemer. Na druhém místě 
skončil SK Mlýn Přerov a třetí příčku 
si vybojoval tým MGC 90 Brno.
Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se o turnaj jakýmkoliv 
způsobem zasloužili - ať už to byla 
pomoc ve formě sponzorských darů 
nebo „jen“ přiložení ruky k dílu. Ten-
to turnaj by se jistě neuskutečnil bez 
pomoci Města Kojetín a také klubu 
MGC Holešov. V neposlední řadě 
děkujeme sponzorům, kteří věnovali 
ceny pro nejlepší hráče.

Jana Nakládalová, MGC Holešov
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Ze sportu
Poslední závod ČP
- Nymburk
Závěrečný závod českého poháru 
dračích lodí se konal v Nymburku, 
kde měli dragoni z celé republiky 
poslední možnost změnit své pořadí 
v celorepublikové soutěži. 
Závodilo se pouze jeden den a to 

na dvou tratích. Naneštěstí pro 
Koječáky byla vynechaná zrov-
na půlkilometrová trať, na které 
jsme nejednou ukázali, co v nás je.  
Jako první byla na programu dvou-
stovka.
Na krátké trati ženy dojely třetí, muži 
pátí a veteráni si domů dovezli zlato.
V podvečer se závodilo na dvou 

kilometrech. Na této trati doje-
li muži opět pátí, ženy skonči-
ly druhé a veteráni obhájili zlato.  
V Nymburku se vyhlašovaly také 
výsledky jednotlivých posádek za 
celoroční práci.  Muži v celkovém 
hodnocení skončili druzí, ženy třetí  
a veteráni ve své kategorii nenašli 
přemožitele.                                - m -

Družstvo žen TJ Sokol Kojetín 
úspěšně sehrálo podzimní část sou-
těže, kdy jen s Družstvem Šumper-
ka „B“ prohrálo. Po podzimní části 
se tedy stalo vítězem soutěže Kraj-
ského přeboru Olomouckého kraje 
s právem postupu do kvalifikace do 
II. ligy žen. Tato kvalifikace se hra-
je vždy v dubnu následujícího roku 
po skončení ligových soutěží a vítěz 
kvalifikace postoupí do II. ligy žen.

TJ Sokol Kojetín, oddíl volejbalu

Tabulka po podzimní části:

p. družstvo utkání V P S sety míče body
1. TJ Sokol Kojetín 12 10 2 0 32:9 969:811 22
2. TJ Sok. Olomouc - N. Sady 12 9 3 0 30:15 1046:859     21 -1
3. TJ Šumperk B 12 9 3 0 31:17 1069:897 21
4. TJ Šumperk A 12 7 5 0 27:21 1029:981 19
5. SK Velká Bystřice 12 5 7 0 19:25 897:950 17
6. TJ Sokol Troubky 12 2 10 0 14:30 896:988 14
7. TJ Sokol Bohuňovice 12 0 12 0 0:36 480:900 12

HC Jamajka Kojetín
Po prvním roce, který měl být hlavně 
rokem získávání zkušeností vstoupil 
28. září 2008 kojetínský florbalový 
tým HC Jamajka Kojetín už do své 
druhé ligové sezóny. Na první dvě 
utkání jsme cestovali na půdu pro-
stějovských Playmakers, kteří si po 
loňském postupu B-týmu do vyšší 
soutěže, mohli díky velké hráčské 
základně dovolit nasadit pro tuto se-
zónu dokonce C-tým. Dalšími nováč-
ky v soutěži jsou družstva Lipníku B, 
Hranic B, Šternberka a dvě družstva 
z Olomouce XCOR a Starhill.
K prvnímu zápasu jsme nastupo-
vali proti „starým známým“ z Trou-
belic. S tímto loni nejhorším týmem 
jsme v minulé sezóně často ztráceli 
body a naopak sbírali mnoho trest-
ných minut. Plní emocí a očekává-
ní jsme do utkání vstupovali s cí-
lem získat první tři body do tabulky  
a prezentovat se kvalitní hrou. Prv-
ní cíl jsme splnili, druhý však niko-
liv. Ačkoliv jsme měli většinu zápa-
su více ze hry, kombinace i střelba 
často vázla. Vítězství a tři body jsme 
ale nakonec zaslouženě získali. 
HC Jamajka Kojetín vs. Orel Troube-
lice 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) 
(2.tř) 02:04 Daněk (as. bez) 
(3.tř) 05:18 Polách M. ml. (as. Maga) 
(3.tř) 09:03 Polách M. ml. (as. bez) 
(3.tř) 11:52 Daněk (as. Bobiš) 

Ke druhému utkání nastupovala 
Jamajka proti nováčkovi soutěže, 
ovšem složeného z bývalých hráčů 
z Lipníku. Uklidněni třemi „povinný-
mi“ body z prvního duelu jsme tak do 
zápasu s favorizovaným soupeřem 
vstupovali s taktikou zabezpečené 
obrany a rychlými brejky. Již od za-
čátku 1. třetiny nabralo utkání na vel-
kém tempu. Soupeř vyrukoval dob-
rým pohybem, kombinační vyspělos-
tí a tvrdou hrou. Náš tým se velice 
rychle přizpůsobil a hrál se soupeřem 
vyrovnané utkání. Kdo se však nevy-
pořádal s oboustranně tvrdou hrou, 
byla dvojice sudích. Kupodivu však 
naše zákroky oproti soupeřovým byly 
často arbitry posuzovány jako nedo-
volené. Ba co víc, sudí proti našemu 
týmu nařídil hned 2 trestná střílení, 
které soupeř chladnokrevně využil. 
Frustrováni z výkonu rozhodčích 
jsme po kvalitně odehrané 1. třetině 
(3:2) nezvládli 2. dějství (2:0) a sou-
peř nám odskočil na rozdíl 3 gólů. Ve 
3. třetině (1:1) jsme se znovu zvedli, 
avšak na lepší výsledek jsme díky 
nevyužitým přesilovým hrám nemohli 
pomýšlet a odešli jsme poraženi 6:3. 
FBC Cannibals Lipník „B“ vs. HC Ja-
majka Kojetín 6:3 (3:2, 2:0, 1:1)
(1.tř) 03:45 Daněk (as. Chytil B.) 
(1.tř) 07:14 Polách Z. (as. bez) 
(3.tř) 07:29 Daněk (as. Polách M. ml.)

Následná další dvě ligová kola po-
řádal 19. října 2008 náš spřátelený 
klub Spartak Přerov, a kvůli velkým 
problémům s vyhovujícími halami  
v našem kraji, se turnaj konal v naší 
„domácí“ hale v Morkovicích. Los 
soutěže nám na tento víkend přisou-
dil opět tým Troubelic a loňského ví-
těze soutěže - B-tým Šumperka (tým 
nemohl loni postoupit kvůli sestupu 
A-týmu). Šumperk zatím suverénně 
kráčí k obhajobě titulu a jeho dosa-
vadní výsledky budily v našem týmu 
značný respekt (15:1, 12:1, 11:1). 
Jasnou a prvořadou prioritou bylo 
v tomto utkání potvrzení vítězství 
z prvního vzájemného utkání a zís-
kání dalších 3 bodů do tabulky. Jeli-
kož naše útočná a přechodová fáze 
hry nebyla v úvodní části sezóny ni-
kterak oslnivá, sáhnul náš hrající tre-
nér Adam Chytil ke změně sestavy a  
přesunul do zahajovací útočné troji-
ce kreativního Mirka Polácha ml. Do 
utkání jsme pak vstoupili velmi aktiv-
ně, hned od začátku jsme se tlači-
li před soupeřovu bránu a soupeře 
drželi po většinu zápasu na jeho po-
lovině. Utkání se nám ale podařilo 
rozhodnout až ve třetí části, kdy se  
znovu ukázala hlavní síla Jamajky. 
Tou je bezpochyby perfektní kolektiv, 
který je schopen ve správný moment 
táhnout za jeden provaz. Proto se 
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Ze sportu
třetí třetina hrála pouze a výhradně 
v rytmu „jamajského reggae“. Obrat 
v zápase nastartovala útočná řada 
hrající ve složení Roman Kučírek - 
Mira Tvrdý - Pavel Daněk, další dva 
zásahy pak zaznamenala zahajovací 
trojice. Právě pátá, uklidňující bran-
ka stojí za zmínku. Nejen, že si svůj 
účet v kanadském bodování otevřel 
za parádní asistenci i náš brankář 
Tonda „Sejtko“ Slováček, ale svou 
zakletou mušku konečně odčaroval 
i náš nejproduktivnější hráč loňské 
sezóny, Vojta Maga.
Orel Jednota Troubelice vs. HC Ja-
majka Kojetín 3:6 (1:0, 2:2, 0:4)
(2.tř) 01:14 Chytil B. (as. Polách M. ml.) 
(2.tř) 07:34 Kučírek (as. Polách Z.) 
(3.tř) 06:25 Tvrdý (as. Polách Z.)
(3.tř) 07:43 Polách M. ml. (as. Chytil 
B.)
(3.tř) 11:14 Maga (as. Slováček)
(3.tř) 11:38 Kučírek (as. Tvrdý)
Zvolená taktika k dalšímu utkání byla 
jasná: zabezpečená obrana s aktiv-
ním presinkem od půlky hřiště, rych-
lé přistupování k hráčům soupeře  
v našem obranném pásmu a rychlý 
přechod do protiútoků.

Bohužel se náš záměr zhroutil hned 
v úvodu utkání. Soupeři se poved-
la rychlá kombinace na jejímž kon-
ci byl gól v naší síti, který byl však 
vstřelen úmyslným pohybem nohy 
hostujícího kapitána. Bohužel oba 
sudí situaci přehlédli a kapitán hostí 
pravidlo Fair-Play neuznává či o něm 
ještě neslyšel. Branka nás srazila do 
kolen a první třetina skončila nepěk-
ným skóre 1:4.
V dalších dvou třetinách jsme si však 
dokázali, že i s se soupeřem tohoto 
kalibru hrát můžeme, taktiku se nám 

dařilo plnit, soupeři jsme se vyrovná-
vali a až v závěru třetí třetiny jsme 
obdrželi branku na konečných 1:5. 
Výsledek nás samozřejmě nepo-
těšil, ale za předvedenou hru v po-
sledních dvou třetinách zápasu se 
určitě nemůžeme stydět.
HC Jamajka Kojetín vs. FbC Asper 
Šumperk B 1:5 (1:4, 0:0, 0:1)
[1.tř] 06:47 Tvrdý [as. Daněk] 
Více informací o Jamajce naleznete 
na našich internetových stránkách 
jamajka.tym.cz.

- bretta & cortez -

Aktuální tabulka OL přeboru mužů:

P. Družstvo Z V R P B BV BO
1. FBC Asper Šumperk B 4 4 0 0 12 43 4
2. FBC Starhill 4 4 0 0 12 45 6
3. FBC Cannibals Lipník B 4 4 0 0 12 26 8
4. FBK TJ Spartak Přerov 4 2 0 2 6 20 22
5. HC Jamajka Kojetín 4 2 0 2 6 14 16
6. FbC Orel Hranice B 4 2 0 2 6 16 32
7. Orel Jednota Troubelice 4 1 0 3 3 11 19
8. FbC Playmakers Prostějov C 4 1 0 3 3 12 28
9. Devils Velký Týnec 2 0 0 2 0 5 14
10. FBC Sokol Šternberk 4 0 0 4 0 9 29
11. FBC XCOR Olomouc 2 0 0 2 0 3 26
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Vzpomínky
Jen kytičku květů vám na hrob můžeme dát,

zapálit svíčku a tiše zaplakat.

Dne 19. listopadu vzpomeneme smutné 20. výročí úmrtí 

pana Vojtěcha Huňáčka 

a dne 29. března jsme vzpomněli 28 let od úmrtí 

Vojtěcha Huňáčka mladšího.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera s manželem a vnoučata.

Blahopřání
Dne 21. listopadu 2008 se dožívá krásných 75 let 

náš tatínek, dědeček a pradědeček

 pan Augustin Šíma, 
dlouholetý pracovník v cukrovarnickém průmyslu.

Milý tatínku, 
dnes Ti všichni přicházíme přát, vždyť máš pětasedmdesát.

Za lásku a vychování děkujeme, hodně štěstí a zdraví přejeme.
Ať Ti dlouho klepe srdíčko, to je naše velké přáníčko.

Přeje celá velká rodina.

Vítání občánků

V sobotu 27. září 2008
byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města 

Kojetín tyto děti

BLAHOPŘEJEME!

Magdaléna HEDVÍČKOVÁ Amálie HřEBLOVÁ

Daniela LIMBERKOVÁ Filip VÁLEKAntonín KřÍŽ


