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KojetínsKý
zpravodaj

Hodové oslavy v Kojetíně s bohatým program a konané 
v takovém rozsahu již podesáté, jsou za námi a dovolte 
nám pár slov k jejich zhodnocení.
Hodovat se v našem městě začalo již v pátek 15. srpna 
na dětské párty, která se konala na Bowling City. Nejmen-
ší se mohli dosyta vydovádět na diskotéce a dočkali se 
i kouzelníka, který jim vyčaroval vše, nač si děti vzpomně-
ly. Bohužel dusné počasí bylo však předzvěstí bouřek 
a dešťů, které na sebe nenechaly dlouho čekat a i párty pro 
nejmenší předčasně ukončil déšť. Hudební večer proběhl 
uvnitř hospůdky U Pedyho a diskotéka na stadionu Slavoje 
Kojetín se kvůli počasí, kdy se začalo blýskat a lilo jako 
z konve, nekonala vůbec. Přes noc napršelo v Kojetíně 
skoro 50 mm vody, blesky křížily oblohu jeden za druhým 
a jeden z nich zapálil i stavbu v Moravském lihovaru. Ha-
siči tam zasahovali do sobotních časných ranních hodin, 
i přesto stihli připravit tradiční dětské závody „O hodové 
koláč“ v areálu u gymnázia v Hanusíkově ulici. Soutěž mla-
dých hasičů vyhrálo družstvo ze Stříteže nad Ludinou před 
hasiči z Kojetína a Popůvek.
Bohužel, po nočním lijáku se na kurtech sokolovny vytvo-
řilo jedno velké jezero, takže po 30-ti úspěšných volejbalo-
vých turnajích Střední Moravy, se ten 31. poprvé v historii 
nekonal. Avšak počasí vůbec nevadilo setkání harmoniká-
řů, které se již poosmé konalo v sále sokolovny. Tradičně 
sami diváci hodnotili harmonikářské umění devatenácti 
soutěžících ve třech kategoriích. Na vítěze pasovali Jaro-
slava Sedláka z Pustiměře a Františka Komprdu z Letovic 

ve hře na knoflíkové harmoniky, ve hře na heligonku zvítě-
zil Vlastimil Bělaška z Osíčan. V sále pak proběhla i hodo-
vá zábava s kapelou Trio Jimi, na kterou přišly stovky lidí.
Počasí se postupně umoudřovalo a na nedělní hodové 
ráno se obloha vyjasnila. Hlavní hodový program mohl za-
čít tradičně za slunečného počasí.
V průvodu, který doprovázela dechová hudba Věro-
vanka, se objevilo na dvě stovky krojovaných účastníků 
z naší Hané a hostů ze Starého Hrozenkova, kteří taneční 
i hudební vsuvkou zpestřili a obohatili průvod. Na dvace-
ti jedna koních uzavírala průvod Ječmínkova jízda králů. 
Letošní král Vojtěch Vybíralík a jeho pobočníci mířili od 
sokolovny na náměstí, k hlavnímu dějišti hodů. Po předá-
ní hodového práva se na pódiu střídal jeden národopisný 
soubor za druhým - Sluníčko MěDDM Kojetín, lidová kape-
la Šikulka Stříbrnice, Pantlék Němčice n. H., Hatě Tovačov, 
Hlahol Mysločovice, Hanák Troubky, Ječmínek Chropyně 
a domácí Hanácká beseda Kojetín. Jako host se na le-
tošních hodových oslavách představil národopisný soubor 
Kopaničár ze Starého Hrozenkova a zahraniční soubor 
z Portugalska, který díky jižnímu temperamentu sklidil vel-
ký aplaus.
V poledne se konalo setkání rodáků v obřadní síni kojetín-
ské radnice. Zkrátka nepřišly ani děti, pro které byly připra-
veny hry a soutěže přímo na náměstí a také mohly využít 
autovláček k jízdě po městě. Pro milovníky lidové písničky 
vyhrávala na nádvoří VIC cimbálová muzika Kapka z Pole-
šovic.                                     Foto: J. Večeřová, J. Kačírek

Pokračování na straně 17
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Z jednání Rady města

a nákup věcného vybavení JSDH 
obce ve výši 20.000 Kč mezi Olo-
mouckým krajem a Městem Kojetín,
- schválila poskytnutí finančního 
daru občanskému sdružení Kromě-
řížská dráha, se sídlem v Bystřici p. 
H. ve výši 5.000 Kč,
- nesouhlasila s převodem pozemků 
vedených ve zjednodušené evidenci 
- původ parcel pozemkový katastr, 
p. č. 6756, o výměře 64.436 m2 a p. 
č. 6757, o výměře 8.319 m2, v k. ú. 
Kojetín, zapsaných na LV č. 10001, 
ze společnosti Korfil a. s., Uzbecká 
32, 625 00 Brno, na společnost KO-
RAGRO a. s., Zarybník 516, 594 42 
Měřín,
- uložila starostovi města o této sku-
tečnosti informovat předsedu před-
stavenstva firmy Korfil a. s.

Jiří Šírek

Rada města Kojetín se na svém 38. zasedání konaném dne 16. července 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí informace o pří-
pravě a finančním zajištění Kojetín-
ských hodů 2008 a Kojetínského hu-
debního léta 2008,
- vzala na vědomí  stav na úseku 
propagace města a výhled na léta 
2008 - 2010,

- uložila řediteli Pivovarského hotelu, 
s. r. o., p. Karlu Šigutovi, realizovat 
ve spolupráci s Městským kulturním 
střediskem Kojetín kroky, vedoucí ke 
zřízení informačního centra v pivo-
varském hotelu, s. r. o.  a zabývat 
se zřízením pracoviště internetu pro 

veřejnost v prostorách hotelu, 
- schválila vyřazení majetku města  
z účetní evidence - budova veřejných 
WC - inv. č. 739140001, dle návrhu 
hlavní inventarizační komise ze dne 
12. 6. 2008.

Jiří Šírek

Rada města Kojetín se na svém 39. zasedání konaném dne 18. července 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila rozpočtové opatření  
č. 5/2008 ve výši 334,59 tis. Kč, 
včetně přesunů položek v rámci již 
schváleného rozpočtu Města Kojetín 
na rok 2008,
- vzala na vědomí  informaci odboru 
výstavby, životního prostředí a do-
pravy o projednání žádosti občanů 
Stružní ulice v Kojetíně o vykácení 
nebezpečných stromů, rostoucích 
na pozemku p. č. 5691 v k. ú. Ko-
jetín,
- vzala na vědomí kalkulaci cen 
stravného ve Školní jídelně Kojetín, 
příspěvkové organizaci, pro žáky 
mateřské školy  - od 1. 8. 2008, 
- souhlasila s prodejem pozemku 
vedeném ve zjednodušené eviden-
ci, původ parcel Pozemkový katastr, 
p. č. 4709, o výměře 5485 m2, k. ú. 
Kojetín,
- souhlasila s budoucím bezúplat-
ným převodem stavebních objektů 
z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví Města Kojetín - stavba 
„Silnice II/367 Bedihošť - Kojetín, sta-
vební úpravy v km 5,146 - 23,279“, a 
to: SO 414 D1 Osvětlení upravené-
ho přechodu, SO 414 D2 Osvětlení 
upraveného přechodu, SO 414 D4 
Osvětlení upraveného přechodu, 
vše v k. ú. Kojetín,
- nesouhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje části pozemku, p. č. 
st. 1946, zastavěná plocha a nádvo-
ří, za účelem výstavby garáže, k. ú. 
Kojetín, ul. Sladovní, 
- schválila  uzavření smlouvy o dílo 
na provedení opravy „Výměna pod-
lah PVC Fatra na MŠ Hanusíkova, 
Kojetín“ se zhotovitelem Petrem Če-
chem, Kroměříž. Termín zhotovení je 
dohodnut na období od 28. 7. 2008 
do 11. 8. 2008. Celková cena, včet-
ně DPH, činí 151.482 Kč,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 

na provedení zakázky „Rekonstruk-
ce rozvodů vody a umyvadlových 
stěn, vyvolaná havárií rozvodů vody, 
na MŠ Hanusíkova Kojetín“ se zho-
tovitelem Petrem Pěchou. Termín 
zhotovení je dohodnut na období od 
30. 6. 2008 do 17. 8. 2008. Celková 
cena bez DPH činí 221.508 Kč (zho-
tovitel není plátce DPH),
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na zhotovení „Venkovních a sado-
vých úprav v areálu hotelu Pivovar“ 
v Kojetíně zhotovitelem Vasil Mádr, 
eko - VAS Lipník n. B. Termín zho-
tovení je dohodnut na období od 
23. 7. 2008 do 25. 8. 2008. Celková 
cena, včetně DPH, činí 256.483,30 
Kč. Splatnost uvedené částky je pro-
dloužena do září roku 2009,
- souhlasila s vybudováním měst-
ského kamerového dohlížecího sys-
tému (MKDS) a s dodáním systému 
firmou Interal, s. r. o. Ostrava-Vítko-
vice,
- souhlasila se zahájením realizace 
I. etapy budování MKDS, která za-
hrnuje umístění tří kamerových bodů 
a dohlížecího centra na pracovišti 
Městské policie Kojetín v druhé po-
lovině roku 2008,
- uložila veliteli MP Kojetín předložit 
na jednání RM 08/08 harmonogram 
postupu prací, včetně dofinancování 
této akce z rozpočtu MP, 
- schválila přijetí příspěvku z roz-
počtu Olomouckého kraje ve výši 
20.000 Kč na vybavení Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Kojetín,
- schválila spolufinancování Měs-
tem Kojetín ve stejné výši jako je 
výše příspěvku z rozpočtu Olomouc-
kého kraje na vybavení Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Kojetín,
- schválila uzavření Smlouvy o po-
skytnutí příspěvku na pořízení, re-
konstrukci, opravu požární techniky 

VÝZVA
Dne 11. října 2008 od 11 hodin

se bude konat v sále
Pivovarského hotelu v Kojetíně

SETKÁNÍ
VŠECH BÝVALÝCH  

PRACOVNÍKŮ
Středního odborného učiliště

zemědělského v Kojetíně
a Rodinné školy v Kojetíně.

Žádáme proto pracovníky,
kteří mají o setkání zájem,

aby se přihlásili do 30. 9. 2008
na adrese:

Drahomíra Stavová
Nová 1211, 752 01 Kojetín
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Vážení spoluobčané, 

chci vás, jménem Českých drah 
a. s., upozornit na nepřetržitou tří-
denní výluku traťové koleje mezi sta-
nicemi Kojetín - Kroměříž a pětidenní 
nepřetržitou výluku mezi stanicemi 
Kojetín - Nezamyslice, kdy dojde  
k úplnému zastavení kolejové dopra-
vy v uvedených úsecích. 
1) Výluka mezi stanicemi Kojetín 
- Kroměříž začíná dne 2. září 2008 
v 8.35 hodin a končí dne 4. září 2008 
v 17.50 hodin.
Cestující budou v uvedeném úseku 
přepraveni náhradní autobusovou 
přepravou. 
Pro nástup a výstup cestujících bu-
dou autobusy náhradní přepravy za-
stavovat:
Kroměříž - přes koleje naproti budo-
vy železniční stanice,
Postoupky - na autobusové zastáv-
ce v obci,
Bezměrov - na autobusové zastáv-
ce v obci,
Kojetín - před nádražní budovou.

Vlivem výluky a nahrazení vlakových 
spojů náhradní autobusovou dopra-
vou bude v tomto období docházet 
k výraznému narušení jízdního řádu 
vlakové dopravy (předpokládané 
zpoždění cca 15 minut). Nebude 
vždy možné dodržovat čekání přípoj-
ných vlaků v Kojetíně. Prosím tedy 
všechny zákazníky Českých drah 
a. s., aby v uvedeném období upravili 

Z jednání Rady města

- schválila vybudování sdružených 
přípojek v ulici Padlých hrdinů firmou 
MYFA Olomouc v ceně 671.178,- Kč. 
Jedná se o napojení do kanalizace 
u několika domů po levé straně smě-
rem na Kroměříž před obchodem 
s potravinami,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
s firmou OHL ŽS Brno a. s., na re-
konstrukci komunikace v Růžové ulici 
v ceně 3,354.913,- Kč. Jedná se 
o celkovou rekonstrukci této ulice po 
kanalizaci podobným způsobem jako 

Rada města Kojetín se na svém 40. zasedání konaném dne 26. srpna 2008
zabývala některými investičními akcemi, které budou realizovány do konce letošního roku:

je opravena ulice Husova. Práce bu-
dou prováděny v měsíci září - listo-
pad 2008,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
s firmou Soukromá stavební spo-
lečnost Vaculík Oldřich, Kojetín na 
provedení sanačních prací na kapli 
v Kovalovicích v ceně 409.650,- Kč. 
Práce budou provedeny v období 
září - říjen 2008,
- schválila smlouvu na vypracování 
projektové dokumentace pro 2. eta-
pu Regenerace panelového sídliště 

Sever v Kojetíně s Ing. Arch. Radmi-
lou Vraníkovou z Kroměříže v ceně 
49.000,- Kč. Projekt bude řešit vybu-
dování dvou dětských hřišť na sídlišti 
Sever - jedno pro malé děti a rodiče 
a druhé k míčovým hrám pro starší 
děti. Celá akce v ceně cca 1,2 mil. 
Kč bude realizována do konce roku 
2008,
- souhlasila s poskytnutím daru 
20.000,- Kč pro TJ Sokol Kovalovice 
na opravu šaten u fotbalového hřiště 
v Kovalovicích.                    Jiří Šírek

Informace pro občany

Informace o výlukové činnosti Českých drah a. s. v měsíci září 2008
mezi ŽST Kojetín - ŽST Kroměříž a mezi ŽST Kojetín - Nezamyslice

své cestovní plány vzhledem k prav-
děpodobnému zpoždění vlaků.

2) Výluka mezi stanicemi Ko-
jetín - Nezamyslice začíná dne  
22. září 2008 v 8.10 hodin a končí dne  
26. září 2008 v cca 19.00 hodin.
Osobní vlaky budou nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou 
v úseku Kojetín - Němčice nad Ha-
nou - Nezamyslice.
Rychlíky relace Brno - Přerov - Bo-
humín budou nahrazeny v úseku 
Kojetín - Vyškov na Moravě náhradní 
autobusovou dopravou vyjma rych-
líků č. 662 a 663 relace Bohumín - 
Přerov - Brno - České Budějovice - 
Plzeň, které pojedou odklonem přes 
Olomouc a Nezamyslice a v úseku 
Přerov - Kojetín / Kojetín - Nezamys-
lice budou nahrazeny náhradní vla-
kovou / autobusovou přepravou.

Vlivem výluky a nahrazení vlakových 
spojů náhradní autobusovou dopra-
vou bude v tomto období docházet 
k výraznému narušení jízdního řádu 
vlakové dopravy (předpokládané 
zpoždění cca 15 minut). Nebude vždy 
možné dodržovat čekání přípojných 
vlaků v přípojných stanicích. Prosím 
tedy všechny zákazníky Českých 
drah a. s., aby v uvedeném období 
upravili své cestovní plány vzhledem 
k pravděpodobnému zpoždění vlaků.

Vzhledem k rozsáhlým výlukovým 
činnostem při budování koridorové 

tratě v úseku Olomouc - Zábřeh na 
Moravě může být konání výše uve-
dených výluk časově opraveno. Vě-
nujte, prosím, zvýšenou pozornost 
informačním vývěskám v železnič-
ních stanicích a informacím, které 
vám podají zaměstnanci Českých 
drah, a. s.

Za České dráhy a. s. Petr Dostálík

REGENERAČNÍ 
CENTRUM 

MILAN PETERKA
Nová adresa 

provozovny !!!
od 1. 8. 2008 

 HUSOVA 742, 
KOJETÍN
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Rozhovor s Mekym Žbirkou
Hlavní hvězdou letošních Kojetín-
ských hodů byl určitě zpěvák Miro 
Žbirka. Zahrál před zaplněným Ma-
sarykovým náměstím, které si při-
pomnělo všechny jeho velké hity. 
Neodmítl nabídku na rozhovor, 
podepsal se fanouškům a ochut-
nal i naši slivovici. „Dobrá, poviem 
vám, taká, čo zahreje“, pochválil 
a pustil se do rozhovoru.

Pane Žbirko, napřed dík za to, že 
jste na naše hody přijel a postaral 
se o krásný hudební zážitek. Mám 
tady Vaši desku Dr. Sen, co Vám 
říká?

Tak napřed vám podepíšu obal. No 
tak, to je velmi cenné, rok 1980. Moje 
první sólové album, hráli jsme z něj 
některé věci i dnes. Tady v té desce 
jsem teď „in“, protože se technicky 
remasteruje a znovu vychází na CD. 
Toto je snad z první várky vylisova-
ných alb, je to už vzácné album a 
jako desku už ho asi nikdo nevydá. 
Na skladě v Opusu jich pár měli, ale 
doprodali je a víc už nedolisovali. 
Každopádně každý kus už je skoro 
originál.

Cennější teď bude s Vaším pod-
pisem, díky. Vzpomenete si na její 
natáčení?

Ale ano, pamatuji se, je to první sólo-
vé album. Když jsem ho natáčel, byl 
jsem členem Modusu a když vyšlo 
byl jsem už v Limitu. Z Modusu tam 
hraje Janko Lehotský, zpívá Marika 
Gombitová…

Takže to mož-
ná původně 
ani sólová 
deska nemě-
la být.

Ne, určitě má 
sólová dráha 
nebyla za-
mýšlená. Byl 
jsem zpěvák, 
člen kapely. 
Ale z Modusu 
nás Lehotský 
vyhodil, proto-
že jsme mu do 
toho kecali. No a já založil kapelu Limit  
a hned jsme vyrazili na koncerty. Byl 
to skvělý nástup. Vemte si, že jsme 
z tohoto alba měli 12 písní a hity jako 
Balada o polných vtákoch, V slepých 
uličkách. Pak přišlo druhé album Se-
zónne lásky, kde byla Atlantida, Bi-
ely kvet. To ale pořád nebyla snaha  
o sólovou dráhu. Až agentura Slov-
koncert odmítala vydávat plakáty 
s názvem Limit, který nikdo neznal, 
ale dali tam Miro Žbirka a Limit, a tak 
to začalo.

Tady v Kojetíně jste zpíval  
i s Martou. Loni tu byla Iva Früh-
lingová, se kterou zpíváte duet, 
předloni Katka Knechtová z Pehy, 
u jejichž začátků jste stál. A Mari-
ka Gombitová, o níž asi není třeba 
dodat víc. Jak hodnotíte spoluprá-
ci s těmito zpěvačkami?

Marika je určitě první v této čtveřici, 
s ní jsem toho nazpíval nejvíc, byli 
jsme členy Modusu, natočili pohád-
kový muzikál Neberte nám princeznu 
a nedávno i dvě písničky. Marika už 
dnes nekoncertuje. Mám určitý plán, 
jak s ní dál něco vydat, ale musí mít 
náladu a musí chtít něco nazpívat, 
pak snad budu mít štěstí a vyjde to. 
S Ivou Frühlingovou jsem nazpíval 
duet Někdy stačí dát jen dech z Ordi-
nace, Katka Knechtová zpívá novou 
verzi písně Balada o polných vtá-
koch, Marta s námi bývá nejčastěji, 
nazpívali jsme, tuším, tři duety, i když 
teď v létě je to tady v Kojetíně poprvé 
společně po delší době.

Při vašem koncertu tady na ho-
dech bylo vidět, že oslovujete ge-
nerace od dětí až po lidi důchodo-

vého věku. To je pozoruhodné.

On ten čas letí, víte, jak to je. Když 
jsme začínali, bylo to generačně dost 
vyrovnané a hráli jsme víceméně pro 
tu naši generaci. Když ale hrajete 
déle, nevyschne vám pramen a ná-
pady, tak ty generace se rozrůstají.

Jak často tak koncertujete?

My hrajeme rádi, ale ne moc. V létě 
je totiž potřeba oddychovat. Děla-
li jsme tuším čtyři věci v Čechách 
a čtyři na Slovensku.
Nejde to, hrát na každém festivalu, 
kde vás chtějí, navíc si musím rozlo-
žit síly. Dříve jsem si svoje odehrál, 
taky jsme hráli skoro denně, jako ně-
které mladé kapely dnes, oni jsou ale 
v jiné fázi. Při takové četnosti tomu 
pak můžeme dát všechno a baví nás 
to.

Takže máme v Kojetíně trochu 
štěstí, že jsme Vás mohli vidět?

Sice jsem na to neměl přímý vliv, ale 
prokonzultoval to se mnou manažer 
a ten asi dobře věděl, proč jet k vám 
do Kojetína. Ten termín nám taky 
moc vyhovoval, protože jsme se pře-
devčírem vrátili z Německa, v pátek 
a v sobotu si dali pauzu, vybalili jsme 
a na neděli mohli přijet. I když v ne-
děli moc nehrajeme.

Byl jste v Německu, jezdíte často 
do zahraničí?

V cizině, tedy v Německu, Švýcarsku 
a Rakousku nám teď vyšlo album 
a dělal jsem tam k tomu tzv. promo, 
tedy jeho propagaci.
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Vás ale rakouská radia hrála  
i za minulého režimu…

Ano, bylo to rakouské Ö Drei, pro-
tože jsme tam tehdy ve Villachu vy-

jaká panika, tak letos musím připravit 
všechny písně. Dělal jsem na něj už 
něco letos na Mallorce, pár dní budu 
v Londýně, takže, až se vrátím, mu-
sím skládat.

Když tak koncertujete, je rozdíl ve 
vystoupení v Česku a na Sloven-
sku?

Řekl bych, že je to skoro stejné. Na 
Slovensku znají možná víc mých 
„zašitých“ písniček a celkově jich 
znají víc. V tom přijetí není tak velký 
rozdíl. Když vystupujeme tady v Ko-
jetíně nebo na náměstí v Žilině, tak je 
to vlastně stejné.

Pane Žbirko, ještě jednou dík za 
vystoupení a ať se Vám daří.

Otázky a foto: Jiří Šírek

Došlo do redakce

Vážení čtenáři,

se zájmem sleduji polemiku mezi pa-
nem starostou zastupujícího koalici 
a MS ODS Kojetín. Je jen škoda, že 
se do debaty nezapojují i ostatní sub-
jekty. Určitě by se tak zvýšil i náklad 
Kojetínského zpravodaje a z případ-
ného zisku by se mohla hradit ztráta 
„ Našeho Hotelu“.
Pan starosta nás občany nabádá, 
abychom své dotazy směřovali na 
Zastupitelstvo města Kojetín, kde 
nám bude odpovězeno, ale jelikož 
se koná v 15.00 hodin drtivá většina 
obyvatel pracuje a kvůli zastupitel-
stvu si dovolenou brát nebudou. A ti, 
co nepracují, většinou kradou žele-
zo i za tichého přihlížení zastupitele 
ČSSD, státní i městské policie. Proto 
užíváme k této veřejné debatě Koje-
tínský zpravodaj. 
Kdo sleduje články pana starosty na-
bývá dojmu, že chod města je bez-
problémový a všechno se daří jak 
má. Pan starosta argumentuje svými 
tiskopisy, dopisy a jinými údaji. MS 
ODS má zase své argumenty. Pan 
starosta nás napadá, že lžeme nebo 
přinejmenším uvádíme polopravdy. 
Je vidět, že jsme píchli do vosího 
hnízda. Pan starosta, ačkoliv je be-
zesporu zkušený politik, začíná pou-

žívat neurvalé výrazy a nevyvaroval 
se i osobních útoků. Já si myslím, že 
si čtenáři sami udělají obrázek, kdo 
lže a mlží.
Proč pan starosta v seznamu svých 
úspěchů neuvádí nadstandardní byd-
lení ve Sladovně, kde byty chátrají 
vinou vysoké fluktuace nájemníků. 
Dlouhodobě se nedaří všechny byty 
obsadit a procento neplatičů je snad 
vyšší, jak v kolonii „Bílé domky“. 
Nebo jak máme krásné a drahé 
koupaliště, které i přes mistrovský 
stavební dozor občas teče, plavat 
se v něm nedá a skupiny nepřizpů-
sobyvých výrostků vám odcizí osob-
ní věci.
Ten, kdo čte noviny, ví, že cena stří-
bra na komoditní burze stále stoupá. 
Jen cena Kojetínského stříbra (Hotel 
Pivovar) stále klesá vinou produko-
vaných ztrát a mizí v propadlišti.
MO ODS bylo od začátku proti, aby 
se město angažovalo v tak riskant-
ním podniku. Kdo měl možnost si 
přečíst zprávu o hospodaření Hotelu 
Pivovar ví, že tento podnik je velmi 
ztrátový a nic nenasvědčuje tomu, že 
se to zlepší.
Město musí prodávat nemovitosti pod 
cenou, aby zaplatilo ztráty, a ještě je 
tak velkorysé, že panu jedinému zá-
jemci, jenž musel díky zastupitelům 
z ODS zaplatit o 600 000 Kč více, 

než chtěl, odpustilo 50% nákladů za 
přepis nemovitosti. Co a komu bude 
Město za tak výhodných podmínek 
prodávat příště? Školu, školku, poli-
kliniku nebo radnici? Uvidíme...
Ve výčtu úspěchů chybí investice do 
místních částí. Zeptejte se občanů 
Kovalovic nebo Popůvek co pro ně 
za posledních 10 let Město udělalo.
Pan starosta napíše, že lžeme nebo 
uvádíme polopravdy, ale jen čas uká-
že. Třeba po příštích volbách bude 
všechno jinak.

Jaroslav Hýbner   

hráli jejich cenu 
s písní V slepých 
uličkách  a její 
anglickou verzi 
pak hráli.

Jaké máte plá-
ny do budouc-
na, co chystáte 
na příští rok?

Jak jsem říkal, 
18. 7. nám vy-
šlo v Německu 
album, které jim 
teď chci pomoct 
propagovat. 
Mám jedno pře-

kvapení, které souvisí s Modusem 
a s Marikou. V září chystám nějaká 
další vystoupení, v prosinci vyjde 
nový klip. Na rok 2009 chci vydat 
nové album. Takže, aby to nebyla ně-

Rozhovor s Mekym Žbirkou
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Střelecký den

Dne 11. července 2008 se konal již 
čtvrtý ročník střeleckého dne, který 
již tradičně pořádá Moravský lihovar 

Kojetín a. s. u příležitosti ukončení li-
hovarské kampaně jako poděkování 
za vynikající pracovní výsledky pro 
své zaměstnance a jejich rodinné pří-
slušníky v areálu střelnice Kojetín.
Na své si přišli velcí i malí. Pro do-
spělé byly připraveny soutěže ve 
střelbě z brokovnice na asfaltové ho-
luby a z malorážky na papírový terč. 
Účast byla hojná, ale vše měli opět 
pevně pod palcem členové Sportov-
ního střeleckého klubu při OMS Pře-
rov. I úplní „nestřelci“ si proto mohli 
vyzkoušet, jaké to je střílet z oprav-
dové zbraně.
Střílet však mohly i děti. Pro ty vět-
ší byla připravena soutěž ve střelbě 

ze vzduchovky, menší 
si mohly vyzkoušet pa-
intball na terče. Kromě 
toho čekalo děti příjem-
né odpoledne protkané 
množstvím her a soutěží, 
jež pro ně vymysleli pra-
covníci Městského domu 
dětí a mládeže v čele  

s Marií Beránkovou.
Celé odpoledne probíhalo v poho-
dové atmosféře a všichni se dobře 
bavili. Na závěr došlo k vyhlášení ví-
tězů všech soutěží.
Tentokrát bylo také součástí dne vy-
hlášení vítězů již tradičně vypsané 
soutěže o nejlepší vzorek domácí 
slivovice tzv. „SLIVOKOŠT 2008“. 
Chceme proto touto cestou poděko-
vat všem svým zaměstnancům za 
práci kterou odvádějí, neboť díky nim 
je lihovar schopný dosahovat svých 
výborných výsledků.

vedení a. s.

Malé povídání
o velké lokomotivě

Letos v září se na delší dobu napo-
sledy budeme moci na kojetínském 
nádraží setkat s parní lokomotivou 
464.202 „Rosničkou“, která od roku 
2005 pravidelně vozí zvláštní vlaky 
na Svatováclavské hody do Tovačo-
va.
Řada 464.2 byla vyvinuta pro vozbu 
osobních vlaků na trakčně nároč-
ných, především horských tratích 
a šlo o naši nejmodernější a nej-
dokonalejší řadu parních lokomotiv 
- některá literatura ji popisuje jako 
absolutní vrchol české lokomotivní 
konstrukce. 
Lokomotiva s označením 464.202 
byla v tehdejších Závodech V. I. Le-

nina v Plzni (dnešní ŠKODA) vyrobe-
na pod výrobním číslem 3378 roku 
1956 jako druhý ze dvou prototypů, 
po kterých už však nenásledovala 
další sériová výroba. V době vzni-
ku řady 464.2 už totiž výrobní linky 
jak plzeňské, tak i všech ostatních 
našich lokomotivek opouštěly moto-
rové a elektrické lokomotivy a doba 
slávy parních strojů začínala pozvol-
na končit.
Právě „Rosnička“ 464.202 se tak sta-
la vlastně úplně poslední parní loko-
motivou dodanou k ČSD!
Lokomotiva 464.202 byla z výroby 
dodána do depa Jihlava, kde se spo-
lu se sestřičkou 464.201 velmi dobře 
osvědčila ve vozbě vlaků na kopco-
vité trati přes Rapotickou rampu do 
Brna. A právě depo Brno-dolní se 
koncem 60. let stalo oběma lokomo-
tivám druhým domovem, odtud pak 
obě pravidelně vyjížděly s osobními 
vlaky na tratě do České Třebové, 
Havlíčkova Brodu nebo přes Kojetín 
do Přerova. Posledním působištěm 
strojů řady 464.2 se v 70. letech stalo 
depo Olomouc, které obě lokomotivy 
s výhodou využívalo na náročných 
tratích v Jeseníkách.  
Zatímco stroj 464.201 byl 20. 11. 
1975 zrušen, na lokomotivu 464.202 
se usmálo štěstí, a ta byla ke dni 3. 

května 1974 zařazena do sbírek Ná-
rodního technického muzea (NTM), 
které ji využívalo jako neprovozní 
exponát. 
Na začátku 90. let se však lokomotivy 
ujala skupina nadšenců v olomouc-
kém depu, kterým se po několikaleté 
náročné práci podařilo přivést stroj 
opět k životu - dne 30. 6. 1993 byl 
poprvé zatopen a brzy poté se opět 
rozjel vlastní silou!
Od té doby je zelená parní krasavice 
každoročně k vidění v čele mnoha 
zvláštních nostalgických vlaků, a to 
nejen na Moravě, ale i v Čechách 
a v zahraničí.
V roce 1995 také „Rosnička“ odvezla 
sérii zvláštních vlaků do Tovačova při 
příležitosti 100 let trati. Tyto vlaky tak 
byly po 14-ti letech prvními osobní-
mi vlaky, které do Tovačova zavíta-
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ly. Deset let poté přijela lokomotiva 
464.202 se zvláštními vlaky do Tova-
čova znovu, a to na připomenutí 110-
ti let této zapomenuté hanácké lokál-
ky. Od té doby se staly jízdy „Rosnič-
ky“ do Tovačova tradicí. Obyvatelé 
měst a obcí při trati si už pozvolna 
zvykli, že každoročně na svátek sv. 
Václava (28. září) se naším krajem 
ozývá nezaměnitelné houkání parní 
píšťaly olomoucké „Rosničky“...
Letošní rok však bude (snad ne na-

vždy) posledním, kdy u nás píšťalu 
stroje 464.202 uslyšíme. Lokomotivě 
totiž v půli příštího roku vyprší záko-
nem stanovená lhůta provozní způ-
sobilosti kotle a majitel stroje, Ná-
rodní technické muzeum, prozatím 
nemůže uvolnit potřebných několik 
miliónů korun na jeho nezbytnou 
opravu. V současnosti taky není jis-
té, jestli se na příští rok podaří pro 
jízdy na svatováclavské hody zajistit 
jinou parní lokomotivu, protože počet 

provozních parních lokomotiv v naší 
zemi prudce klesá...
A tak si poslední jízdu olomoucké 
„Rosničky“ po tovačovské trati dne 
28. 9. 2008 rozhodně nenechte ujít!
Informace o jízdě najdete na strán-
kách tovačovské trati
www.prototypy.cz/tovacovka
Šťastnou cestu vám přeje občanské 
sdružení Kroměřížská dráha.

Rostislav Kolmačka

Letní tábor 2008
Dovolte, abych vás informovala  
o skautském  letním stanovém tábo-
ře, který se uskutečnil 6. - 20. čer-
vence t. r. nejen pro děti z oddílu 
Kojetína a Uhřičic, ale i pro ostatní 
neregistrované děti, na táborové zá-
kladně PODHRADÍ, asi 800 m pod 
starověkým hradem Helfštýnem.
Každý rok má celotáborová hra ur-
čitou myšlenku a název. Ta letošní 
měla název „ Po stopách skautingu“, 
aby všichni táborníci (naši skauti, 
skautky, vlčata, světlušky a skřítci) 
ještě lépe poznali nejen její minulost 
(např. kde první skautská organizace 
vznikla, jak se myšlenka přenesla do 
ČSR, kdo byl u jejího založení),  ale 
i její smysl pro současnou mládež.
Odjezd byl z naší kojetínské základ-
ny a cestou směrem do Týna jsme 
zastavovali v Uhřičicích, Tovačově 
a Troubkách, kde  přistoupili další tá-
borníci. Na základnu jsme dojeli před 
polednem. Po vystoupení z autobu-
su a vyložení kufrů jsme se převlékli 
do pracovního. Stavění tábora vedl 
náš hlavní vedoucí Antonín Výtiska 
se synem Ondrou a Soňou Tichou, 
kteří nám pomáhali se stavěním tá-
bora. Ukázali, jak má být podsada 
správně vyrovnaná a konstrukce na 
plachtu ukotvená, aby při větru ne-
odletěla nebo do stanu nepršelo. Po 
celou dobu nás doprovázelo pěkné 

počasí, které vydrželo až do večera. 
Během práce si šly děti na svačinu  
a k večeři už kuchařky Marie Šes-
tořádová a Sylva Krybusová uvařily 
chutný bramborový guláš.
Druhý den dopoledne pokračovalo 
budování tábora (stavba WC a umý-
várny) a odpoledne se těžilo dřevo. 
Večer se všichni táborníci sešli u „za-
hajovacího“ ohně, kde se dozvěděli, 
o čem těch 15 dní letošního tábora 
bude a jaký bude táborový program. 
Při zahájení táborové hry se děti vy-
právěním o skautingu dozvěděly, jak 
vlastně vznikl, kdo byl zakladatel Lord 
Baden-Powell z Gilvelu a zakladatel 
českého skautingu A. B. Svojsík.
Na každý další den byl připraven 
pestrý program - lukostřelba, roz-
dělání ohně, znalost bylin a dřevin, 
stavba různých druhů stanů, bivako-
vání, stavba přístřešků z přírodnin  
v lese a spoustu dalších aktivit. Sa-
mozřejmě nemohly chybět hry - jed-
nak pohybové či náročné na obrat-
nost, ale také hry rozvíjející důvtip  
a logické uvažování.
Došlo i na noční hry a oblíbenou 
„lesní bojovku“. Za deštivých dnů (a 
těch bylo letos jen několik) se osvěd-
čilo družinové zpívání, rukodělky 
z přírodnin, drátků i papíru. Hojně 
se využily blízké cyklostezky a také 
vyjížďky do okolí na kolech nebyly 
vzácností. Třeba na železniční most 
u Drahotuší, dnes nefunkční tunel 

v Jindřichově, výrobnu sýrů v Oseku, 
jeskyně v Teplicích n/B. atd.
Vedoucí Eva Takačová vykládala 
zdravovědu a učila táborníky první 
pomoc, jak ošetřit rány a jak pomocí 
přírodnin znehybnit třeba zlomenou 
ruku či nohu.
Velký úspěch měla i „račí olympiá-
da“, kde se všechny disciplíny muse-
ly provádět pozadu!
O prvním víkendu měli vedoucí po-
zvané vojáky z Lipníku, kteří dětem 
ukazovali techniku sebeobrany, růz-
né ruční zbraně a jejich používání, 
jak musí být maskováni v terénu aj.
Předposlední den tábora bylo od-
poledne vyhodnocení všech soutěží 
a splněných úkolů, dětem byly pře-
dány diplomy, ceny a účastnické listy. 
Večer pak nesměl chybět již tradiční 
„závěrečný“ slavnostní oheň se zpě-
vem, scénkami a vyprávěním příhod 
z hlídek během těch 14 dní tábora.
V neděli ráno nám počasí přálo 
a bylo pěkně. Ještě  vedoucí Hana 
Vysloužilová a hosp. Renata Hůlová 
pomáhaly těm nejmladším s balením 
kufrů a pak před obědem přijel au-
tobus, poslední pohled na základnu 
a tábořiště  a „HURÁ domů“! 
Celý takto připravený program  
a tábor by se neobešel bez nadše-
ných vedoucích a rodičů členů, kteří 
poskytli svůj čas a um pro ostatní, za 
což bych jim všem chtěla velice po-
děkovat.
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Naše díky patří i sponzorům, kteří 
poskytli dopravu či věcné dary, a na-
pomohli tak rozšířit pestrost v jídel-
níčku i ceny dětem.
A protože vše pěkné jednou skončí, 
i letošní tábor je minulostí a po jeho 
zhodnocení již připravujeme program 
tábora 2009.

Marie  Šestořádová

Základní škola nám. Míru Kojetín

Začínáme další
školní rok 2008 - 2009 
Tento školní rok je významný v ně-
kolika směrech. Připomínáme si 105. 
narozeniny (105 let od zahájení vy-
učování v budově naší školy), vzdě-
lávací program školy „Vítejte“ po-
stoupil do další etapy a čtyři ročníky 
budou ověřovat jeho kvality. V životě 
školy se objeví řada tradičních aktivit 

(sportovní soutěže, kulturní akce, ly-
žařský výcvik, škola v přírodě, akce 
informačního centra) i novinky, které 
rozšíří naši nabídku.
Očekáváme nové žáky, především 
přivítáme naše nejmenší, kteří na-
stoupí do našich prvních tříd i případ-
né další, kteří si naši školu vyberou 
pro přípravu na život. Naši „deváťáci“ 
zahájí poslední rok ve škole a budou 
se připravovat na přechod na střed-

ní školy a učiliště. Přejeme 
jim tedy mnoho štěstí nejen 
v tomto školním roce, ale 
také v dalších letech, kdy 
budou působit na jiných 
školách.
Veliké poděkování patří 
všem vyučujícím naší ško-
ly, kteří velice intenzivně 
ověřovali nový školní vzdě-
lávací program. Úspěšně 
prošel i prvním externím 
auditem - Českou školní 
inspekcí. Celý rok byl napl-

něn odbornými semináři pro jednot-
livé předměty a vzdělávací oblasti, 
abychom vytvořili pro naše žáky ma-
ximálně možné podmínky pro jejich 
další rozvoj.
Děkujeme také všem našim zaměst-
nancům, školské radě i partnerům, 
kteří poskytli naší škole potřebné zá-
zemí a těšíme se na další vzájemně 
prospěšnou spolupráci.  
Věříme, že se nám postupně podaří 
zvládnout zařazení nového progra-
mu do všech ročníků (vždy dva roč-
níky v jednom školním roce). Bude to 
chtít od všech žáků, rodičů i vyuču-
jících trpělivost a vzájemnou spolu-
práci, abychom tento přechod zdolali 
bez potíží.
Další informace a zajímavosti ze 
školního dění budeme pravidelně 
uveřejňovat i na našich webových 
stránkách

www.zskojetin.cz 

vedení školy

Ohlédnutí za školním
rokem 2007/2008
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Základní škola nám. Míru Kojetín

Poděkování
kojetínským vodákům
Chtěli bychom touto formou poděko-
vat členům kojetínského kanoistic-
kého klubu za přípravu velice pou-
tavého setkání našich žáků s jejich 
zajímavým sportem. Při červnové 
návštěvě (v posledním  červnovém 
týdnu) loděnice měly naše děti mož-
nost se podrobně seznámit se záku-
lisím, ale také si vyzkoušet plavbu na 

Informační centrum
školy
Informační centrum školy slouží jako 
středisko pro vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků školy i školských 
zařízení regionu. Kromě těchto ak-
tivit nabízí i prezentace moderních 
výukových technologií a programů 
vhodných pro výuku na základní 
škole. Nabídka vychází z potřeb jed-
notlivých zařízení. Centrum je velice 
dobře technicky vybaveno a využívá 
školní počítačovou síť s připojením 
na internet.
Aktuální nabídka informačního 
centra školy - počítačové kurzy
Ve spolupráci se společností DAL-
PORT jsme pro zájemce připravili 
cyklus počítačových uživatelských 
kurzů. Máte možnost se přihlásit na 
jednotlivé moduly. 
Otevírané moduly:
Pro začátečníky: Program Start - 
začínáme s počítačem
Během 4 hodin podniknete první vý-
pravu do světa výpočetní techniky, 
na které zjistíte, že počítače opravdu 
nekoušou. 
Pro pokročilé: 
Nabízíme řadu témat organizo-
vaných do čtyřhodinových kurzů,  
z nichž si jistě vyberete: 
-  Internet a Microsoft Internet Ex-
plorer (odhalí vám vše o světě Interne-
tu, informace od nás zkrátí vaši cestu 
k informacím),

dračí lodi. Pro mnohé děti to byl veli-
ce silný zážitek a paní učitelky si tak 
mohly připomenout léta, kdy samy 
brázdily vody našich řek. 
V tomto roce se do dračí lodě posa-
dila i posádka složená z vyučujících. 
Pro všechny to byl osvěžující zážitek, 
který i za pomoci vodního živlu ales-
poň trochu smyl únavu z náročného 
školního roku. 
Těšíme se na další spolupráci.

vedení školy

- Domácí E-mail a program Out-
look Express (vaše cesta do světa 
rychlé a levné korespondence), 
- MS Word 2003 I. (dobré základy 
pro vaši úspěšnou práci s textem), 
- MS Word 2003 II. (na dobrých zá-
kladech rozšiřte své znalosti na vy-
sokou úroveň),
- MS Excel 2003 I. (úvod do světa 
tabulkových kalkulátorů),
- MS Excel 2003 II. (zkrocení zlého 
Excelu aneb „už nikdy nebudu potře-
bovat k počítači kalkulačku“),
- Vypalujeme CD a DVD (mnoho 
užitečných rad a překvapivých infor-
mací pro tuto potřebnou činnost),
- Tvorba prezentací v programu 
PowerPoint  (naučíme vás dobře 
„prodat“ vaši práci),
- Základy digitální fotografie (nau-
číte se zpracovávat fotografie ve va-
šem počítači),
- Digitální video (z kamery do po-
čítače, sestřihat, opatřit titulky, pod-
malovat hudbou, doplnit střihovými 
efekty, uložit ve vhodném formátu - 
naučíme vás dělat film!).
- Lektoři kurzů budou z řad vyučují-
cích naší školy a partnerů: Zdeněk 
Šípek, Vlasta Kajnarová, Jaroslava 
Šípková,
- Zahájení kurzů - polovina září 2008 
(bude upřesněno podle přihlášek)
- Časová dotace: 4 vyučovací hodiny 
(začátek vždy v 16.00 hodin - konec 
v 19.00 hodin)
- Vyučovací dny: úterý, středa, čtvrtek

- Místo: učebna informatiky I (ZŠ Ko-
jetín, náměstí Míru 83 - místnost 119)
- Kapacita kurzu: max. 12 účastníků
- Cena základního kurzovného: 400 
Kč, tedy 100 Kč/hod. (pokud nebude 
uvedeno jinak)
Nabízíme Vám organizování výuky 
podle následujících modulů: 
- START (4 hodiny - pro úplné za-
čátečníky - vždy sleva 50% ze zá-
kladního kurzovného, celkově 50 Kč/
hod.), 
- VÝBĚR (dle vlastního výběru méně 
než 6 kurzů - cena základního kur-
zovného, tedy 100 Kč/hod.),
- BONUS (po absolvování 7 kurzů za 
základní kurzovné tři kurzy zdarma, 
celkově 70 Kč/hod.), 
- SENIOR (pro občany ve věku 60 let 
a výše - vždy sleva 50% ze základní-
ho kurzovného, celkově 50 Kč/hod.). 

Kontaktní osoba na naší škole:  
Zdeněk Šípek

zastupce@zsnammiru.kojetin.cz
telefon: 581762134

nebo ekonomka Zdeňka Blablová
ekonomka@zsnammiru.kojetin.cz,

telefon:  581762036.

Bližší informace
můžete také nalézt na

www.pocitacenekousou.cz
nebo www.zskojetin.cz
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Základní škola Sladovní Kojetín
Ohlédnutí za Mezinárod-
ním festivalem kultury
a sportu Giraltovce 2008
Ve dnech 29. května až 2. června 
2008 se zúčastnili žáci naší školy pod 
vedením svých učitelů Mezinárodní-
ho festivalu kultury a sportu v Giral-
tovcích. K účasti na tomto festivalu 
jsme byli pozváni osobně přednostou 
Města Giraltovce Jánem Rubisem 
a ředitelem Základnej špeciálnej ško-
ly Giraltovce, ul. Dukelská Petrem 
Kimákem. Bylo to také přáním sta-
rosty Města Kojetína Mojmíra Haup-
ta, jelikož Giraltovce jsou po řadu let 
družebním městem Kojetína.
Festivalu se zúčastnily kromě naší 
školy také pozvané školy a zařízení 
pro děti mentálně retardované, zdra-
votně postižené a děti s kombinova-
nými vadami ze zemí Visegrádské 
4, Ukrajiny a Izraele. Festival se ko-
nal v krásném prostředí městského 
parku (bývalého zámeckého parku).  
Mottem festivalu, napsaným velkým 
písmem nad jevištěm amfiteátru 
byla věta „PATRÍME K SEBE“. Pat-
říme k sobě bez rozdílu hranic, ná-
boženského vyznání a politických 
názorů - těmito slovy zahajovala fes-
tival tajemnice Ministerstva školství 
Slovenské republiky Bibiana Obrin-
čáková. Slova „Láska, porozumění  
a bratrství“ byla vyslovena nejen při 
ekumenické mši, ale jejich obsa-
hem byl naplněn celý bohatý pro-
gram festivalu. Děti zde vystupovaly  
s nadšením a podle svých schop-
ností s maximálním nasazením, při 
často těžkém zdravotním postižení 
působily však velmi optimisticky.

Byla to pro nás velká čest vystupo-
vat s našimi žáky na tomto festivalu 
a reprezentovat tak Českou republi-
ku, Olomoucký kraj a samotné město 
Kojetín.
V průběhu festivalu, po jeho oficiál-
ním zahájení se zúčastnili žáci Be-
nefičního koncertu a mnoha sportov-
ních utkání, přičemž se vždy umístili 
na předních místech a odměnou jim 
byly ceny v podobě sladkostí a diplo-
mů. Vlastní kulturní program festivalu 
se konal dne 1. 6. 2008 a byl zahájen 
Ekumenickou bohoslužbou, kterou 
vedli kněží církve římsko - katolické, 
evangelické a řecko - katolické.
Velmi dojemné bylo čtení z „Písma 
svatého“ postiženou dívkou na vo-
zíčku a také čtení „Proseb“ zástupci 
jednotlivých pozvaných zemí. Náš 
zástupce asistent Rastislav Pompa 
je přednesl zpaměti a ve slovenštině. 
Kulturní program, zahájený ve 14.00 
hodin, trval celé čtyři hodiny. V tom-
to programu vystoupili průběžně 
i naši žáci v krojích s  rómskou písní 
„Zelene jakha“ (Zelené oči), českými 
písněmi „Ach Bože z nebe“, „Láska 
na sto let“ a slovenskou písní „Tota 
Helpa“, což bylo oceněno bouřlivým 
potleskem všech přítomných diváků. 
Později následoval moderní tanec 
„Bosa Nova“ s kloboučky, jenž sklidil 
rovněž velké ovace diváků. Závěrem 
lze říci, že naši žáci svým pěkným 
vystoupením opravdu důstojně re-
prezentovali naši školu, Město Koje-
tín, Olomoucký kraj a celou Českou 
republiku, byli přátelsky přijati, stejně 
jako všichni pedagogičtí pracovníci 
a jejich odměnou byl nejen dlouhotr-
vající potlesk diváků, ale také oceně-
ní ostatních účinkujících a především 

navázání přátelství s dětmi zúčast-
něných zemí. Zásluhu na tom všem 
mají naši učitelé, kteří žáky s velkou 
trpělivostí a úsilím připravovali na je-
jich vystoupení.
Děkuji touto cestou také Odboru škol-
ství, mládeže a tělovýchovy KÚ Olo-
mouckého kraje za finanční podporu 
ve výši 20 000, Kč na úhradu velké 
části nákladů na dopravu a Městu 
Kojetín za dofinancování úhrady za 
dopravu ve výši 15 078 Kč. 
Za zmínku stojí uvedení celko-
vých nákladů na festival, jež činily 
720 000 Sk, přičemž 50% bylo hra-
zeno z Vyšegrádských fondů a 50% 
bylo hrazeno Městem Giraltovce. 
Město Giraltovce, nacházející se ve 
Východoslovenském kraji (do roku 
1960 okresní město) se rozprostírá 
v rozlehlém údolí říčky Teplé, obklo-
peném kolem dokola zelení horských 
luk, pastvin a lesních porostů, a je 
v současné době střediskovým cen-
trem pro 18 přilehlých obcí s 15.000 
obyvateli a samotné město má asi 
2.500 obyvatel. Představitelé města 
a všichni pořadatelé k nám byli velmi 
přátelští a pohostinní, což zasluhuje 
rovněž velké uznání.

Bohumil Indrák, ředitel školy

Gymnázium Kojetín
Vítězný literární text v soutěži Posezení s poezií ve II. kategorii:

Člověk před koncem
Člověk stojí na útesu. Vítr mu roze-
vlává šálu, vlající za jeho postavou 
jako ocas za kometou stále putují-
cí kolem nás v bezedném vesmíru. 
Vítr mu suší slzy, na které si nikdo 
jiný nikdy nenašel čas, suší je lehce 
a něžně, a tak opatrně, jak to umí jen 
on. Vítr mu chladivě proniká do očí. 
Do očí, které za maskou nepronik-
nutelnosti a uzavřenosti schovávají 
opravdové pocity člověka. Šílenou 
bolest způsobenou zklamáním ži-

votem. Bodavou nenávist někoho, 
komu bylo nespravedlivě ubližováno, 
nenávist nevinně trpícího. Sebeobvi-
ňování někoho, kdo byl odsouzen 
na doživotí, někoho stále hledající-
ho důvody, kvůli kterým trpí. Paniku 
zvířete chyceného do pasti a čeka-
jícího na smrt, dlouhou a bolestivou. 
A pronikavý strach někoho, kdo se 
bojí svých myšlenek. Strach Člověka 
stojícího před svým koncem.
Kdyby někdo aspoň jednou pohlé-
dl do těch očí marně prosících ko-

lemjdoucí o pomoc, kdyby pochopil 
náznaky, které tento zoufalý Člověk 
vysílal. Kdyby někdo zaslechl zběsilý 
tlukot jeho srdce, zvuk utrpení stou-
pajícího v kouřovitých spirálách až 
na samotnou hranici věčnosti. 
Kdyby mu někdo pohlédl do očí, po-
znal by něco? Poznal by jeho pocity? 
Jeho oči jimi musely být přeplněné.
To, co už neudržely a vypustily ven, 
byly vodopády slz naplněné hořkostí 
a vztekem. Proč někdo ty vodopády 
nepochytal a nezakopal je hluboko 
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Gymnázium Kojetín

Beseda s rybářem
Několik dnů před koncem školního 
roku se v učebně biologie místního 
gymnázia konala beseda pro žáky 
sexty s profesionálním rybářem, 
Milanem Tychlerem. Tento vážený 
člen rybářského svazu Chropyně ab-
solvoval rybářskou střední školu ve 
Vodňanech, je distributorem u nás 
největší a nejznámější firmy s rybář-
skými potřebami, pravidelně píše do 
rybářských časopisů u nás, na Slo-
vensku i v Německu a sám se stal 
autorem sedmi knih s rybářskou té-
matikou.

Besedu začal historií a vývojem čes-
kého rybářství od prvních rybníků 
postavených v naší zemi přibližně 
v 11. století, přes 13. století až do 16. 
století, kdy české rybníkářství zažilo 
největší rozmach díky rodu Rožm-
berků. Právě oni nechali vybudovat 
vůbec největší rybníky ve střední 
Evropě. V dnešní době je české ry-
bářství na vysoké úrovni, díky velmi 
dobrému zarybnění českých vod.
Po základních informacích a nejdů-
ležitějších pravidlech pro rybáře, kde 
se může a nesmí lovit a jaké jsou 
tresty za pytlačení, jsme se dozvě-
děli jakým způsobem probíhá výlov 

a jak důležité je chránit vodstvo i vše 
co v něm žije. Jedním z problémů, 
který momentálně přidává vrásky 
na čele našich rybářů jsou například 
návrhy politiků snažících se zabrá-
nit výsadku symbolu českých vod, 
úhoře říčního. Podle nich není úhoř 
typickou českou rybou a nemá mož-
nost táhnout do moře. Potom se nám 
pan rybář rozhodl ukázat něco ze 
své široké rybářské výbavy. Nejdřív 
jsme viděli různé druhy prutů. Jako 
první vytáhl z ochranného pouzdra 
feederový speciál. Tyto pruty jsou 
velice lehké a jsou založeny na prin-
cipu tenké, vyměnitelné špičky, kte-

do země? Proč někdo neutišil pláč 
naříkající duše, nesoucí se nad vo-
dami oceánů pod svitem měsíce? 
Někdo by však mohl v očích Člo-
věka spatřit také něco jiného, něco 
nepoškozeného, nezjizveného a ne-
rozdrásaného tvrdými hroty utrpení, 
něco tak čistého a andělsky nevin-
ného, že tomu Člověk sám ani ne-
rozuměl. Jako bílá růže, vznášející 
se na hladině temného a hlubokého 
jezera, se v hloubi Člověka skví po-
slední krásný kousek povznášejícího 
štěstí. 
Člověk totiž umí snít. Umí si před-
stavit krásný život, umí si představit 
harmonii a klid. Často žije ve svém 
vlastním světě plném lásky a přátel-
ství. Není to svět luxusu a přepychu, 
stačí mu jen cítit svobodu proudí-
cí v jeho žilách, stačí mu představit 
si chuť opravdového života. A tohle 
umění snít mu často pomůže sejmout 
tíhu starostí z jeho ramen. Když Člo-
věk sní, létá v oblacích a všechny zlé 
pocity a myšlenky, všechnu bolest 
a všechny vzpomínky na utrpení ne-
chává hluboko pod sebou, ve špíně 
a hloubce pozemského bytí. 
Jenže teď se ten zářivý kousek duše 
pohřbil pod nánosem vzteku a nená-
visti Člověka k sobě samému a všem, 
kteří mu ublížili. Člověk zvedá hlavu. 
Hledí do nebe plného zářivých, drob-
ných světel a vybírá si hvězdu, na 
které by měl sídlit jeho anděl strážný. 
Jenže žádná taková hvězda s jeho 
andělem není, jeho anděl nejspíš 
neexistuje. Anděl, který nikdy nee-
xistoval, nemohl vyslyšet jeho zoufa-
lé modlitby a skromná přání. Anděl, 
který ho nikdy nemohl zachránit. 
Poté Člověk sklopí oči k bezedné 

temnotě bez hvězd pod ním. Přesto-
že tuhle tmu viděl téměř denně, dnes 
mu to připadá jako poprvé. Srdce se 
mu v hrudi svíjí jako drobný motýl 
sevřený v obrovské hrsti omotané 
tepnami, ve kterých už dávno nete-
če životodárná krev, ale smrtonosný 
jed. Duše Člověka zoufale křičí, tak 
zoufale a bolestně… Připadá si, jako 
by ze sebe tím neslyšitelným křikem 
dostávala utrpení všech nevinných 
obětí na celém světě odsouzených 
k zatracení. Člověk má příšerný pocit, 
že kdyby se pokoušel ze sebe dostat 
ten křik on sám, roztrhl by si tělo ved-
ví. Zatíná prsty do pěsti a pátrá po 
sebemenší známce světla v té tem-
notě pod ním. Jenže tam žádné svět-
lo není, žádný pevný bod, kterého 
by se jeho oči mohly zachytit. Proto 
znovu obrací hlavu k nebesům. Růz-
né vzpomínky se mu pomalu sbíhají 
v hlavě, jedna nepříjemnější než dru-
há, pomalu a tiše se mu vkrádají do 
hlavy. Člověk nemá sílu se jim bránit, 
a proto se jim bezmocně poddává. 
Je s nimi na krátké, špatně osvětlené 
cestě svým životem. Nejsou v něm 
žádné lampy, jen slabý lesk umíra-
jících hvězd. Znovu je nucen s nimi 
prožívat ty nejbolestivější okamžiky 
a ta nejhorší utrpení, která za svůj 
život prožil. Znovu před sebou vidí 
všechny chyby, které udělal, ale za 
které také musel projít peklem.
Do duše Člověka se vkrádá bezna-
děj. Před očima se Člověku míhají 
představy o tom, co by teď mohl se 
svým životem udělat. Má takovou 
moc sám nad sebou, uvědomí si 
náhle. A rozhodne se, že té moci 
využije do posledního a nejmenšího 
zrnka. Rozpřáhne ruce k nebesům, 

jako by prosil Boha o jejich naplnění.
Vodou? Nebo snad krví? Pořád hle-
dí do nebe plného hvězd a neexis-
tujících andělů. Celý svůj dosavadní 
život byl nucen trpět bez náznaku na 
osvobození. Bez naděje. Bez síly. 
Bez špetky lásky, bez střípku štěstí. 
Bez ničeho.
Člověk přistoupí ke kraji útesu. Chy-
bí ještě ten poslední krok, dělící jej 
od ohlušujícího ticha. Od milosrdné-
ho spánku, který by ho unesl ve své 
uklidňující náruči do nekonečného 
světla měsíce. Do krajiny nikdy ne-
končících snů a příběhů, zakryté líně 
poletujícími myšlenkami. Do krajiny, 
ve které nikdy nevyjde Slunce. Už 
nikdy nevyjde se svou ničivou silou 
paprsků drtících krajinu na prach, už 
nikdy neprobudí jeho oči do kruté re-
ality dne. Už nikdy ho neprobudí.
Člověka dělí jediný krok od svobo-
dy. Ale najednou, Člověk ani neví 
proč, se vzchopí a jde zpátky. Prostě 
jen jde, kam ho nohy nesou, ale jde 
dál od propasti. Ano, dnes si prošel 
peklem. A bude jím procházet ještě 
dlouho. Ale Člověk našel svůj sen, 
který ho povede přes všechny další 
bolestné dny, přes všechny překáž-
ky a nástrahy života. Sen, který mu 
přes všechno to utrpení bude stále 
dodávat sílu pro další cestu. Člověk 
dnes před svým Koncem unikl, ne-
vzdal se svému žalu. Našel totiž svůj 
sen: svobodu… Pro ni bude Člověk 
bojovat ještě dlouho, projde si mno-
ha hrůznými okamžiky a dalšími bo-
lestmi. Ale nevzdá se. Protože bolest 
naučila Člověka vážit si obyčejných 
věcí, radovat se z maličkostí. A nau-
čila ho, že po sebehorší noci vždycky 
vyjde Slunce.           Klára Vašíčková
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Gymnázium Kojetín

Milí studenti, spavin
zaměstnanci a kolegové 
Gymnázia Kojetín,
dovolte mi, abych se s vámi alespoň 
takto rozloučila, protože jsem pos-
lední den 27. června 2008, od ve-
dení naší školy obdržela rozvázání 
pracovního poměru. Chci především 
poděkovat vám všem, kteří jste mi 
v hodinách dávali najevo, že prob-
lematika biologie a chemie vás za-
jímá, a proto chcete vědět co nejvíc 
a své znalosti a šikovnost využít 

v dalším studiu a životě. Děkuji také 
za vstřícnost a lidské jednání všem 
správním zaměstnancům, školníkovi 
J. Langrovi, všem uklízečkám 
a především sekretářkám - Marcele 
Fíkové a Janě Voždové. Bez vaší 
podpory bych těžko zvládala pos-
lední dny na pracovišti. Velké “Děkuji 
vám”.
Na závěr uvedu jednu SMS, která mi 
přišla na můj email:
„Jelikož nemám net, rozhodla jsem 
se s Vámi rozloučit. Jste skvělá profe-
sorka a mnoho jste mě toho naučila, 

bude se mi po Vás moc stýskat, mrzí 
mě to, že už nás nebudete učit. Vaše 
žákyně Klára Ligurská. Vaše číslo 
jste nám dala ve V1, když jsme šli 
z Kojetína do Chropyně pěšky, já ho 
nevymazala. Když krásná květina 
rozkvete a někdo si jí všimne, utrhne 
ji, tím to pro ni všechno končí. Začne 
umírat. Malý citát na rozloučenou,  
konec citace”.
Klárko a všichni moji bývalí studen-
ti, mějte se hezky, učila jsem vás 
s láskou ke svému povolání!

Vladimíra Vránová

rá zároveň slouží i jako signalizátor 
záběru. Protože se blížil konec doby 
hájení dravců, vytáhl druhý prut, kte-
rý byl výrazně  kratší než feeder, tak-
zvaný vlačec. Po ukázkách prutů se 
zaměřil na nejrůznější styly rybaření 
jako jsou: plavaná, položená, vláče-
ní, muškaření a jiné měně používané 
způsoby. Posléze poslal po třídě vel-
ké množství návnad - třpytek, wob-

lerů a jiných nástrah a vysvětlil nám, 
kdy a na jaké druhy ryby se použí-
vají. Seznámil nás i s nejdůležitější 
částí vybavení prutu - navijákem. 
Protože zbylo ještě trochu času, roz-
povídal se o zájezdu do Norska, ze 
kterého se před pár dny vrátil. Tam 
se zabýval převážně sportovním, 
mořským rybolovem a porovnával 
tak rybaření u nás a v Norsku. Při 

lovu zpozoroval také kosatky i mno-
ho vzácných druhů ryb. Proto je 
Norsko snem všech rybářů. Besedu 
rybář zakončil ukázkou nahazování 
prutu s návnadou.
Beseda byla velmi zajímavá a nauč-
ná, a nám všem se velmi líbila a rádi 
rybaření doporučujeme vám všem.

T. Brabenec, J. Lorenc, D. Morong, 
M. Novák, P. Olšanský

Výlep plakátů v Kojetíně

Výlep plakátů v Kojetíně zajišťuje
od 1. září 2008

Městské kulturní středisko Kojetín

Plakáty přijímáme na adrese:
Vzdělávací a informační centrum

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

e-mail: info@meks.kojetin.cz

Provozní doba:
        Po  - Pá      9.00-11.00 a 12.00-17.00 hodin
        So a Ne                   zavřeno

Zajišťujeme výlep plakátů na klasických
výlepových plochách (sloupy) v Kojetíně:

1. ulice Nádražní
2. náměstí Republiky (u Sokolovny)

3. ulice Nová (u bývalého SBD)
4. ulice Dudíkova (u potravin)

5. ulice Padlých hrdinů (za přejezdem)
6. ulice Svatopluka Čecha (u hosp. Na růžku)

7. ulice Sladovní (u potravin)
8. Masarykovo náměstí (u VIC)
9. ulice 6. května (u polikliniky)

Ceník za výlep plakátů:
Formát 1 ks na 1-7 dní na 7-14 dní 
A4 (210 x 297 mm) 10 Kč 15 Kč 
A3 (297 x 420 mm) 12 Kč 17 Kč 
A2 (420 x 594 mm) 15 Kč 20 Kč 
A1 (594 x 841 mm) 20 Kč 25 Kč 
A0 (841 x 1189 mm) 25 Kč 30 Kč 
Dolepky a přelepky   5 Kč   5 Kč 

 

- Výlep provádíme ve dnech: úterý a čtvrtek
- Platba výlepu v hotovosti.

- Maximální počet plakátů pro výlep: 20 ks
- Maximální doba pro výlep: 14 dnů

- Kapacita výlepových ploch je omezena!
- Expresní výlep provádíme

se 100% příplatkem.
- Plakáty určené k výlepu se stávají majetkem 

MěKS Kojetín a nevracejí se.
- MěKS Kojetín neodpovídá za přelepení,

poškození nebo stržení plakátu třetí osobou.
- Jednáme o rozšíření výlepových

ploch v Kojetíně.

Ceník je platný od 1. září 2008
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Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
Pohádkový les
v Uhřičicích

Dovolte, abych vás informovala  
o akci, která se uskutečnila dne  
28. června 2008 v Uhřičicích s ná-
zvem „Pohádkový les“. Program pro 
děti připravili místní dobrovolní or-
ganizátoři z řad maminek, babiček  
a dědečků. 
Také místní omladina se ochotně 
zapojila a herecky ztvárnila různé 
pohádkové bytosti, u kterých děti vy-
konávaly rozličné soutěžní úkoly. Ba-
revná muchomůrka s dětmi navlékala 
dřevěné ozdoby na krk, u ježibaby si 
zase mohly uloupit chutný perníček. 
Po vyznačené trase směrem k rybní-

ku čekali na děti  za rákosím dva vodní-
ci, k nepoznání od opravdových, kteří  
s nimi chytali na udičku dřevěné rybky.  
V pohádkovém lese nesměl chybět 
ani vykutálený loupežník, který pří-
tomným obratně předvedl své lou-
peživé řemeslo. Po cestě je však 
čekala další záporná bytost v podo-
bě čerta, který děti pěkně vystrašil. 
Vysvobodit se u něj děti musely pro-
lezením pytle, za což je od strašlivé-
ho pekelníka čekala sladká odměna. 
Na paloučku si děti zatančily spolu  
s vílami, princezně pomohly posbírat 
postrácené perly a motýl Emanuel  
s Makovou panenkou děti prozkou-
šeli ze znalostí postav z večerníčků. 
Na konci cesty čekal sám Večerní-
ček, který malé dobrodruhy za ná-

ročnou cestu obdaroval papírovou 
čepicí. 
Za cílovou čárou čekalo na děti 
občerstvení v podobě limonády  
a pečeného kabanosu a nechyběla 
ani obří nafukovací skluzavka, kte-
rou zajistila Božena Charvátová. 
Po menší pauze následovala sou-
těž (ve třech kategoriích podle věku 
soutěžících) v pojídání špaget s ke-
čupem.
Odměnou pro vítěze byl dětský šam-
pus, čímž byl celý den ukončen.
Myslím si, že jak počasí, tak i celý 
program se vydařil. A tak jako jed-
na ze zúčastněných maminek bych 
ráda závěrem chtěla všem, kteří se 
na této akci podíleli, moc poděkovat.

Marie Šestořádová

Z obce Uhřičice
Byl to boží trest, který 
vykonal boží posel?

V minulých letech, až do dvacátého 
století, lidé na vesnicích nevěděli 
co je to blesk, a protože byli pověr-
čiví, tak mu říkali boží posel. V prů-
čelí svých domů si někteří movitější 
občané nechali udělat výklenky, do 
kterých se umisťovaly sošky nebo 
obrázky některých světců. Většinou 
to býval obrázek Nejsvětější Trojice 
nebo soška svatého Floriána, pat-
rona hasičů. Tyto ikony měly potom 
ochránit dům před požárem a jinými 
živly. Majitelé domů si pravděpodob-
ně tyto ikony také nechávali i posvě-
tit. Při bouři, když se blýskalo tak lidé 
zapalovali velké posvěcené svíce, 
tzv. hromničky. Hromničky se světily 
2. února na Hromnice.
Takový výklenek s obrázkem Nej-
světější Trojice měl také být v průčelí 
domu číslo 32 v Uhřičicích u Kojetí-
na, ve kterém bydlela rodina Františ-

ka Tichého. Když prováděli opravu 
průčelí domu, tak obrázek odstranili 
a nikdo dnes již neví, co s ním rodina 
udělala. Není o tom zmínka ani v ro-
dinné kronice. Výklenek zazdili. To si 
pamatuji z vyprávění svých rodičů.
Dne 22. dubna 1930 bylo jasné po-
časí, proto po poledni vyjel hospodář 
František Tichý s patnáctiletým sy-
nem Aloisem set řepu na Přední Pa-
dělek. Po obloze plul občas nějaký 
obláček, ve tři hodiny odpoledne se 
přehnala několika minutová místní 
přeháňka. Bouřka byla krátká, najed-
nou zahřmělo a blesk uhodil přímo 
do secího stroje, který rozbil.
František Tichý, který stroj vedl, do-
stal přímý zásah bleskem, který jej 
usmrtil. Také byl zabitý jeden kůň. 
Syn Alois si právě v okamžiku úde-
ru blesku opravoval botu a protože 
byl od stroje vzdálen, tak se mu nic 
nestalo a neublížilo mu ani krokové 
napětí, které se v místě úderu bles-
ku vytvoří. Z té hrůzy asi utrpěl šok 
a když viděl otce ležet na zemi 

a nevěděl si rady, zpanikařil. Vypřá-
hl zdravého koně, na kterého si sedl 
a uháněl na tom nastrojeném koni 
i s chomoutem a vlajícími postraňky 
domů. Před vraty kůň náhle zastavil 
a Alois z něho spadl. Doma z něho 
nemohli dostat kloudné slovo, třásl 
se strachy a hned prý vlezl do poste-
le pod peřinu. Z jeho počínání doma 
pochopili, že se otci něco přihodilo, 
tak zapřáhli do bryčky a z Kojetína 
dovezli na pole doktora, který jen 
potvrdil jeho smrt. V tu dobu nebyl 
v okolí na poli žádný člověk.
Pro rodinu to bylo velké neštěstí 
a ztráta hospodáře, protože panu 
Františkovi bylo teprve čtyřicet pět 
roků.

Čtenář si na tuto příhodu, musí vy-
tvořit svůj vlastní názor.

Ze vzpomínek svých a pamětníků
té doby a také z výpisu rodinné

kroniky rodiny Tichých
napsal v červenci 2008

Bohumil Kyselý
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Z obce Uhřičice
Jak se vařila trnková
povidla za dřívějších
časů v Uhřičicích
V dřívějších letech, když se urodily 
trnky, nebo jak se dnes říká švestky, 
vařila se z jejich plodů trnková povi-
dla. Zralé, zdravé ovoce se zbavilo 
stopek. U karlátek se také odstranily 
kostky, protože jsou špičaté a mohly 
by propíchnout měděný kotel. Pada-
né ovoce se na vaření nepoužívalo, 
stejně jako ovoce napadené choro-
bami.
Na míchání v kotle se při vaření po-
videl používal tzv. loňák. Byla to dře-
věná hřídel zasazená dole na dřevě-
ném dílu, který má na spodní části 
tvar dna kotle. Kousek nad spodním 
dílem je v hřídeli upevněná příčka, 
kolmo na směr dolního dílu. Asi čtvrt 
metru nad kotlem je do hřídele vsa-
zena tyčka na konci okovaná s okem 
ve kterém je oko konce táhla, které 
bylo také v místě oka okované, aby 
neprasklo. Táhlo sloužilo pro pohy-
bování loňákem při vaření. Vrchní 
konec hřídele loňáku byl uložen po-
hyblivě v držáku, který byl usazen ve 
zdi. Uložení pro hřídel míchadla bylo 
otvíratelné pro snadnější vyjmutí „lo-
ňáku“ z kotle.
Kotel byl při vaření zakrytý dřevě-
ným víkem, které bylo půlené a kaž-
dá polovina měla výřez pro hřídel  
a také otvory pro odcházení páry. 
Oddělování pecek z rozvařených tr-

nek se provádělo zkráceným březo-
vým koštětem, prosíváním v truhlíku 
se sítem z ocelového plechu s otvory, 
tak velikými, aby kostky nepropadly. 
Truhlík byl položen na bečce, do kte-
ré se ty rozvařené švestky přesívaly 
a vznikala tak zvaná lízačka.
Když bylo všechno ovoce připraveno, 
začalo se brzy ráno vařit. Hřídel se 
nahoře v držáku namazala sádlem, 
do kotle se nalilo menší množství 
vody a nasypala část trnek. Začalo 
se míchat. Když se ovoce částečně 
rozvařilo přidávalo se další, ale jen 
tolik, aby se mohlo míchat. Tak se 
pokračovalo až do tří čtvrtin objemu 
kotle. Když se trnky rozvařily, oheň 
se pod kotlem ztlumil otevřením 
dvířek a vsazením mokrého vechtě 
slámy do ohniště. Teprve potom se 
rozvařené trnky po částech přesily. 
Kostky se oddělily a používaly ke 
krmení prasatům. Kotel se nevybral 
úplně, nechala se tam na dně vždy 
trocha tak zvané lízačky, jak se roz-
vařeným trnkám říkalo. Nasypala se 
další dávka trnek a pokračovalo se 
tak dlouho, až bylo všechno připra-
vené ovoce zpracované.
Pod posledním kotlem s rozvařeným 
ovocem se žhavé uhlí vyhrabalo 
a do ohniště se dal zase mokrý vě-
chet slámy, vydělal se loňák a rozva-
řené trnky se přesily a kotel se úplně 
vyčistil. Pak se dal do kotle loňák, 
nalila se do kotle lízačka a zatopilo 
se. Nyní se již muselo bez přestání 
míchat, při stálém topení pod kotlem. 

Jak ubývalo v kotle vařené hmoty 
tak se lízačka do kotle stále jen při-
lévala až do úplného vyprázdnění 
bečky. Pak se již lízačka v kotli jen 
zahušťovala do požadované hustoty. 
Zahušťování se ke konci vaření děla-
lo při mírnějším ohni, aby se nyní již 
povidla nepřipálila. Když se dosáhla 
požadovaná hustota, na jejíž určení 
se používala malá plochá lopatka, 
kterou se nabrala trocha uvařených 
povidel a lopatka se potom obrátila 
povidly směrem dolů, když se na lo-
patce povidla udržela tak byla správ-
ně zahuštěna. Nyní se oheň úplně 
vyhrnul ven, vynesl na dvůr a zalil 
vodou. Pod kotel se zase okamžitě 
strčil věchet mokré slámy. Chvíli se 
ještě míchalo, potom se vydělal loňák 
a teprve pak se povidla vydělávala 
do dřevěného škopíčku, urovnala se 
a přikryla sádlovým papírem. Dobře 
zahuštěná povidla vydržela bez jaké-
koliv konzervace několik roků až do 
úplné spotřeby. Ke konci byla skoro 
úplně tuhá.
Když se povidla vařila tak se vůně 
táhla po celé vesnici. Podle toho 
mládež poznala, kde se povidla vaří  
a večer přicházela pomoci míchat, 
aby si domácí odpočinuli, protože pak 
budou míchat celou noc a až k ránu 
budou teprve vystřídáni. Mládež při 
míchání zpívala, žertovala mezi se-
bou a sem tam si i lízla lízačky (proto 
se rozvařeným trkám říká lízačka)  
a okolo půlnoci se mládež většinou 
rozešla domů.           Bohumil Kyselý

Socha Svatého Floriána
 
Obec Uhřičice leží na pravé straně 
řeky Moravy, 2 km severně od města 

Kojetín, při silnici z Kojetína na Pro-
stějov. Ve středu obce Uhřičic, který 
je mimo uvedenou silnici, se sbíhají 
v jeden bod tři ulice kamennými kost-
kami vydlážděné, je prostranství, kde 
stojí již od roku 1742, vzácná socha 
svatého Floriána, její název je z latin-
ského výrazu FLORIANUS.
Hodnotné barokní dílo, vytvořené ru-
kou olomouckého sochaře Antonína 
Heinze, je obehnáno nízkým želez-
ným okrasným zábradlím ve tvaru 
osmiúhelníku, z jehož pomyslného 
středu vyčnívá do výše pěti a půl 
metru patron obce svatý Florián po-
sazený spolu se třemi andělíčky na 
mohutný podstavec. Tato podpůrná 
část sousoší je lemována třemi plo-
chami, na nichž jsou znázorněny vý-
jevy související s postavou svatého 
Floriána. Na čelní ploše podstavce 
je tedy reliéf vykreslující dvě osoby 

v souboji s ohněm, což je symbolem 
světcovy ochrany proti tomuto živ-
lu, které se však původně vykládalo 
jako hašení požáru lidské nenávisti 
a zloby. Napravo od přední plochy, 
je na druhé ploše podobizna člově-
ka, jehož jméno je pod ní písmeny 
S.Ioannes Babtista vyryto. Na zbýva-
jící třetí ploše piedestalu je napsaný 
latinský nápis Ph. Vhrziczi Censes 
erexe Rvnht Honori Svimagnidivi Fa-
troni Ignis, který vyjadřuje, jak si Uh-
řičičtí váží Floriánových ochranných 
křídel. Hraničním liniím mezi jednot-
livými plochami podstavce dominují 
ornamenty ve tvaru lastury zvanými 
mušle.
Střední pásmo objektu vyplňují sym-
boly barokního slohu, tedy tři buclatí 
andělé držící v rukou kusy jedno-
duchého oděvu obepínajícího jejich 
těla. Dva z nich umístění po stranách 
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Kam za kulturou

Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
se nacházejí ve stoje, zatímco pro-
střední ztělesněnec dobra je na pod-
stavci posazen. Pohledy celé trojice 
se upínají vzhůru k nejdůležitějšímu 
členovi sousoší svatému Floriánovi.
Svatý Florián je skutečnou historic-
kou postavou, který kvůli vyznávání 
tehdy ještě nepovolené křesťanské 
víře přišel o post správce římské 
provincie. Projevil však sílu ducha  
a svého přesvědčení se ani po opa-

kovaném mučení nevzdal, na konec 
byl roku 304 našeho letopočtu svr-
žen s mlýnským kamenem kolem 
krku do řeky Enže. Po mnohaletém 
putování se jeho ostatky nadobro 
usadily v Krakově. Polsko si jej zvoli-
lo za svého patrona, a jeho památku 
uctívají 4. května stejně jako všichni 
hasiči, kominíci a zedníci.
Na samém vrcholu významné obecní 
památky se impozantně vypíná svatý 

Florián který v pravé ruce drží kopí 
s pozlaceným hrotem a korouhví. 
Levou rukou vylévá vodu z vědra 
na dům v plamenech. Oděn je do 
římského brnění a mírně se vytáčí 
napravo a pohledem sleduje účinky 
vody na oheň v budově, kterou oheň 
převyšuje. Mírně skloněná hlava je 
pokryta přilbou kompletující výstroj 
vojáka římského impéria.

Bohumil Kyselý

- JÓGA
každé úterý - 17 hodin

(od 2. září 2008) Poliklinika Kojetín

- JAZYK ANGLICKÝ
pro středně pokročilé

každý čtvrtek - 17.30 hodin
(od 11. září 2008) VIC Kojetín

- JAZYK ANGLICKÝ
pro začátečníky - bude upřesněno!

- PILÁTES
každé úterý - 19 hodin

(od 16. září 2008) VIC Kojetín

- TANEČNÍ PRO STUDENTY
každá středa - 17 hodin

(od 24. září 2008) Sokolovna Kojetín

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
každá středa - 19.30 hodin

(od 8. října 2008) Sokolovna Kojetín

Otevření dalších kurzů bude
včas zveřejněno.

- HANÁCKÁ SCÉNA (divadlo)
zkoušky každé úterý - 18.00 hodin

Sokolovna Kojetín

- HANÁCKÁ BESEDA (folklór)
zkoušky každý pátek - 20.00 hodin

Sokolovna Kojetín

- LUCKY WHILE (country)
zkoušky každý pátek - 17.00 hodin

Sokolovna Kojetín

- CANTAS (pěvecký sbor)
zkoušky každá středa - 18.00 hodin

VIC Kojetín

- SIGNÁL 64 (tvůrčí skupina)
schůzky každý první pátek v měsíci

klubovna - Sokolovna Kojetín

Pekelný klubový večer
KLUBOVKA

pátek 12. září 2008 - 20 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín

Slavnostní vernisáž členské výstavy 
obrazů, fotografií a keramiky

TVŮRČÍ SKUPINY SIGNÁL 64
pátek 19. září 2008 - 17 hodin

Galerie Vzdělávacího
a informačního centra

Masarykovo nám. 8,  Kojetín
Výstava otevřena do 24. října 2008

Víkendová pohádka pro děti 
POHÁDKA

neděle 21. září 2008 - 14.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč

Pořad tvůrců V. a I. Pěnkavových
projekt Faber

pro žáky 4. - 9. tříd základních škol 
a studenty gymnázia 

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

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Pekelný klubový večer
MASSIVE NIGHT

DJ´s: Luis, Scarpo, Ramires, Bert-
hold, Funsmaker, Torin, Sidwe, Čad,

Lacher, Hardener, Karel brojler... 
sobota 4. října 2008 - 18 hodin

Peklo Sokolovny Kojetín,
vstup: zdarma

Divadelní společnost Háta
Olgy Želenské z Prahy

uvádí francouzskou komedii
M. Camolettiho 

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

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

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

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

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

základních škol 
TŘI POHÁDKY OD POHÁDKY
O třech bratrech, Strašidelný mlýn, 

Poštovní panáček
Účinkuje Divadlo Pohádka Praha

středa 15. října 2008 - 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Travesti skupina opět v Kojetíně 
SCREAMERS ÚTOČÍ

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

Excelentní záležitost ro(c)ku 
BETHRAYER FEST V

IQ opice, Abhorrence,
Bethrayer, X Core, Scound,

Dark Gamballe, Cataract a další
sobota 25. října 2008 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

Prodám DB 3+1 v Kojetíně 
 po rekonstrukci. 

Cena: 1.150 000 Kč.  Ne RK! 
 Telefon: 732 645 077

INZERCE

ZÁŘÍ a ŘÍJEN 2008INFORMACE O KURZECH:

ZKOUŠKY SOUBORŮ:
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Kurzy MěKS Kojetín na rok 2008 - 2009

JAZYKOVÉ
- JAZYK ANGLICKÝ

- Začátečníci
- Středně pokročilí

(na úrovni cca 2. lekce učebnice New
Headway pre-intermediate II. vydání - žlutá)

Každý čtvrtek od 17.30 - 19.45 hodin,
VIC Kojetín. Začíná se 11. 9. 2008.

- JAZYK NĚMECKÝ, JAZYK RUSKÝ
(místo a čas budou upřesněny při 

otevření kurzů)

POHYBOVÉ
- JÓGA

Každé úterý od 17 do 19 hodin,
Poliklinika Kojetín, cena: 350 Kč (na čtvrt 

roku). Začíná se 2. 9. 2008.

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU
Každé úterý od 19 do 20 hodin, sál VIC  

Kojetín. Začíná se 16. 9. 2008, permanentka: 
250 Kč (10 vstupů + jeden zdarma).

TANEČNÍ
- TANEČNÍ PRO STUDENTY

GYMNÁZIA KOJETÍN
(i studenty jiných škol v okolí)

Každou středu od 17 do 19 hodin,
sál Sokolovny Kojetín. Začíná se  

24. září 2008. Cena: 550 Kč  
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona).

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Každou středu od 19.30 do 21.30 hodin, sál 
Sokolovny Kojetín. Začíná se 8. října 2008.

Cena bude prokalkulována
dle přihlášeného počtu účastníků kurzu

(7 lekcí + závěrečná taneční).

- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor Hanácká 

beseda při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 20 hodin,

Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- COUNTRY TANCE
Taneční skupina

LUCKY WHILE při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 17 hodin,

 Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

UMĚLECKÉ
- DĚTSKÝ DRAMATICKO

DIVADELNÍ KROUŽEK
Děti se zábavnou formou seznámí 
s divadlem, prakticky se naučí hrát

divadlo na klasickém jevišti, naučí se  
komunikovat, mluvit, zbaví se trémy,  

nastudují divadelní představení, které  
premiérově odehrají...

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

- VÝTVARNÝ KROUŽEK
Malujete rádi? Právě pro vás bude

otevřen výtvarný kroužek.
Den, hodina a místo budou domluveny při 

otevření kroužku. Cena bude
prokalkulována dle počtu účastníků.

- VÝTVARNÁ TVORBA, FOTO
Tvůrčí skupina

Signál 64 při MěKS Kojetín
Pravidelné schůzky každý první pátek

v měsíci - Klubovna Sokolovny Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- FOTOKROUŽEK
Fotografujete rádi? Právě pro vás bude  

otevřen fotokroužek.
Den, hodina a místo budou domluveny při 

otevření kroužku. Cena bude
prokalkulována dle počtu účastníků.

- DIVADLO
Divadelní soubor Hanácká

scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý od 18 hodin,

Sokolovna Kojetín. Zde se neplatí kurzovné!

PĚVECKÝ
Pěvecký sbor

Cantas při MěKS Kojetín
Pro všechny co rádi zpívají.
Každou středu, VIC Kojetín.

Zde se neplatí kurzovné!

Můžete se ještě přihlásit do našich kurzů nebo zájmových souborů - přihláška je k dispozici na: 
 www.kojetin.cz/meks nebo ve Vzdělávacím a informačním centru Kojetín, Masarykovo náměstí 8,

kde ji můžete také odevzdat. Informace: Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, Kojetín
Tel: 581 76 20 46, 581 202 202, 774 001 405, 774 001 403
e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz, www.kojetin.cz/meks

Zájezdy CK Marion tour Kroměříž ve spolupráci s MěKS Kojetín

6. září 2008 
Schönbrunn a císařovna Sisi

Cena: 510 Kč

6. září 2008 
Termální lázně v Györu

Cena: 640/580 Kč

13. září 2008 
Tutanchamun - výstava Vídeň

Cena: 510 Kč

13. září 2008 
 Vídeň - Španělská jezdecká škola

Cena: 510 Kč

20. září 2008
 Termální koupaliště Podhájská

Cena: 490 Kč

20. září 2008 
Krakov, Osvětim

Cena: 820 Kč

27. září 2008
Konopiště, Český Šternberk

Cena: 590 Kč

27. září 2008
Za Čachtickou paní

Cena: 490 Kč

27. - 28. září 2008
Termální lázně Bük

Cena: 1770 Kč

4. října 2008 
Termální koupaliště Velký Meder

Cena: 580 Kč

11. října 2008
Muzikál Kleopatra (Praha)

Cena: 1100 Kč

11. října 2008
Muzikál Carmen (Praha)

Cena: 970 Kč

18. října 2008 
Ladovy Hrusice, Haškova Lipnice

Cena: 570 Kč

25. října 2008
Muzikál Carmen (Praha)

Cena: 970 Kč

26. října 2008 
Vídeňská muzea

Cena: 510 Kč
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Odpolední program se nesl v duchu 
modernějšího tance i zpěvu a Masa-
rykovo náměstí se při něm takřka za-
plnilo. V programu vystoupily kojetín-
ské mažoretky, country taneční sku-
pina Lucky While Kojetín, seniorky 
z Bochoře, taneční skupina Hollywo-
od stars a skupina scénického šer-
mu Cordiallo Přerov, zaposlouchali 
jsme se do zpěvu Ivet Abzacové 
z Olomouce, roztančila nás chytlavá 
irská melodika v podání Celtic Cross 
z Ostravy a závěrečnou tečku nám 
za Kojetínskými hody udělala Metal-
lica revival z Moravské Třebové. Těž-

ko odhadovat, zda sem dorazily dvě 
či tři tisícovky návštěvníků z Kojetína 
a okolí, každopádně hlavní hvězdou 
programu byl zpěvák Miro Žbirka, 
který svým vystoupením nadchl ně-
kolik generací.
A aby hudby nebylo málo, pokračo-
valo se na náměstí každý den odpo-
ledne vystoupením souborů různých 
žánrů. Kojetínské hudební léto tento-
krát představilo sedm kapel od coun-
try přes dechovky až po rock. Pondě-
lí se neslo v duchu country (Merylen 
Brno), úterý patřilo bigbítu (TipTop), 
středa nás překvapila výborným fol-
kem (Svítání), čtvrtek patřil starší ge-

Pokračování ze strany 1 neraci a dechovce (Moravská Vesel-
ka) a naopak pátek mladé generaci 
a třem regionálním kapelám, které 
nám namixovaly rockový koktejl (La 
Mancha, IQ Opice, My jsme China, 
kdo je víc).
Desáté Kojetínské hody a Hudební 
léto se vydařily, snad nejen z pohledu 
nás - organizátorů, ale i vás - účast-
níků a návštěvníků. Za to, že mohly 
proběhnout v takovém rozsahu, patří 
dík sponzorům, Olomouckému kra-
ji a všem, kteří svým dílem pomohli 
k jejich průběhu.
Nashledanou na hodech 2009!

Jiří Šírek, Hana Svačinová

Dětská diskotéka s kouzelníkem Závody mladých hasičů VIII. setkání harmonikářů

Krojovaný průvod Ječmínkova jízda králů Předání hodového práva

Vyplácení hříšníků „feroló“ Sluníčko Kojetín a Šikulka Stříbrnice Pantlék Němčice n. H.

Zahraniční host z Portugalska Hatě Tovačov Ječmínek Chropyně

Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2008
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Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2008

Kopaničár Starý Hrozenkov Hlahol Mysločovice Hanácká beseda Kojetín

Dechová hudba VěrovankaHanák Troubky Lucky While Kojetín

Klub seniorek BochořMažoretky Kojetín Ivet Abzacová z Olomouce

Atrakce pro děti Hry a soutěže pro děti

Cordiallo PřerovCeltic Cross OstravaHollywood stars Kojetín-Přerov

Meky Žbirka Metallica Moravská TřebováZaplněné Masarykovo náměstí
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18. 8. 2008 Merylen Brno

19. 8. 2008 TipTop Kroměříž 20. 8. 2008 Svítání Brno

22. 8. 2008 My jsme China, kdo je víc Kojetín, La Mancha Slavkov u Brna, IQ Opice Kojetín

21. 8. 2008 Moravská Veselka

Kojetínské hudební léto 2008
18. - 22. srpna 2008

Městská knihovna Kojetín
PŮJČOVNÍ DOBA

MĚSTSKÉ KNIHOVNY KOJETÍN

Oddělení pro dospělé
s přístupem na internet

Úterý   8 - 12 a 14 - 17 hodin
Čtvrtek 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Pátek a sobota 8 - 12 hodin

Oddělení pro děti
s přístupem na internet

Pondělí  a úterý 13 - 16 hodin
Středa    13 - 17 hodin

KATALOG ONLINE
naleznete na

www.kojetin.cz/meks
(Městská knihovna)

Foto: J. Večeřová

Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2008
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Církev Československá husitská

3., 10.,17.,24. 9. 2008 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé 

od 18.00 hodin v Husově sboru

7. 9. 2008 neděle - Bohoslužby 
od 8.15 ve Skalce (sál Obecního domu)

7., 14. 9. 2008 neděle - Bohoslužby  
od 10.00 hodin v Husově sboru

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
Program setkání v září 2008    

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“  Žalm 103,2  
 18., 25. 9. 2008 čtvrtek - Biblická hodina 

od 18.00 hodin na faře

21. 9. 2008 neděle - Bohoslužby v Polkovicích
 od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

28. 9. 2008 neděle (sv. Václava) 
Slavnostní bohoslužby

 od 10.00 hodin v Husově sboru

„Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“  1. list Petrův 5,7

Na naše setkávání jsou všichni srdečně zváni. Přijďte, těšíme se na vás.

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

Mr. Correggio - Noli Me Tangere; LP 1525
Že nevíte, co obraz znamená, nemáte tušení, kdo je na něm, 
ani co vyjadřují ta tajemná slova? „Noli Me Tangere!“ Mlhavě si 
z výtvarné výchovy a dějepisu vzpomínáte, kdo byl mistr Cor-
reggio? Odpověď můžete hledat například v učednicích dějin 
umění, ale také v Bibli; Janovo evangelium, kapitola dvacátá 
od verše jedenáctého, anebo se přihlásit do hodin „duchovní 
výchovy,“ kde se to dozvíte a také mnoho dalšího.

Další možnosti setkání:
-  Tradiční „Biblické hodiny“ budou pokračovat každý čtvrtek od 18.00 hod. na faře (v Družstevní ulici),

začátek - ode dne vyhlášení.
- V průběhu září opět začnou hodiny „duchovní výchovy“ ve školách

(pravděpodobně na ZŠ nám. Míru a ZŠ Sladovní ul.)
Termíny budou upřesněny. Hodiny povede br. kazatel Jiří Pleva.

- V září také pokračují každé úterý odpoledne pravidelné hodiny „jógy“
(Paramhans svámí Mahéšvaránanda – Jóga v denním životě),

které vede paní Alena Flegelová z Přerova pod hlavičkou MěKS Kojetín (cvičí se na poliklinice).

Otázka pro děti a mládež: Poznáš, kdo je na obraze 
Mr. Correggia a co tento výjev znamená? Centrum sociálních

služeb Kojetín

Poděkování
 Centrum sociálních služeb Kojetín
děkuje touto cestou stavební společnosti,  

sídlící v Polkovicích,
za sponzorský dar v podobě  opravy

chodníků u dvou domů s pečovatelskou 
službou v Kojetíně. 

 
 Stavební společnost tímto přispěla

ke kvalitnějšímu životu obyvatel
domů s pečovatelskou službou

- seniorům a zdravotně postiženým,
neboť jim tímto usnadnila
přístup nejen do domu,

ale i k posezení  v altánku,
který byl v rámci projektu „Modernizace“

pro ně Městem Kojetín vybudován.

-CSS-
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TJ Sokol Kojetín - oddíl volejbalu

V letošním roce si připomeneme 
120 LET 
od založení

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL KOJETÍN
V rámci oslav tohoto jubilea se v průběhu roku uskuteční tyto akce:

pátek 31. října 2008 - Kladení věnců k pamětním deskám 
pátek 31. října 2008 - Výstava „Sokol v Kojetíně“  (slavnostní vernisáž v galerii VIC)

pátek 7. listopadu 2008 - Tělovýchovná akademie (Sokolovna Kojetín)
Podrobné informace o všech událostech se včas dozvíte na stránkách  

Kojetínského zpravodaje nebo na vývěsce v Tyršově ulici.

Jste srdečně zváni!
Bronislav Bobiš, předseda TJ Sokol Kojetín

2. ročník turnaje žen
ve volejbale „O hanácké
vdolek“

 V sobotu 9. srpna 2008 proběhl 
v areálu sokolské zahrady 2. ročník 
turnaje žen ve volejbale s názvem 

„O Hanácké vdolek“. Turnaje se zú-
častnilo 5 družstev, jmenovitě: PVK 
Přerov „B“, VK Znojmo, VŠVK Zlín, 
ZJ Op Prostějov a nesmělo chybět 
ani družstvo domácích žen hrajících 
pod názvem „Colors of Kojetín“. Nej-
větším favoritem byl loňský vítěz tur-
naje, hráčky Přerova (1. liga), které 

nakonec vyhrály. Na druhém místě 
se umístilo družstvo VK Znojmo (se-
stupující z 2. ligy), třetí se umístilo 
družstvo domácích hráček „Colors 
of Kojetín“ (KP), čtvrtý skončil VŠVK 
Zlín (KP) a na pátém místě skončil 
TJ Op Prostějov (2. liga).
Kojetínské družstvo si vedlo v těžké 
konkurenci velmi dobře, dokonce sa-
halo po 2.místu! Tímto bych chtěl po-
děkovat všem domácím hráčkám za 
předvedený výkon a organizaci tur-
naje. Poděkování patří také sponzo-
rům turnaje, kteří se nemalou měrou 
podíleli na jeho uskutečnění. 

Zdeněk Novák,
 předseda oddílu volejbalu

Foto: J. Večeřová

XXXI. ročník Turnaje 
Střední Moravy
ve volejbale mužů
V sobotu 16. srpna 2008 nemohl 
zůstat fanoušek volejbalu klidným, 
když se podíval ráno z okna. Po vy-
datném nočním dešti museli organi-
zátoři XXXI. ročníku Turnaje Střední 

Moravy sáhnout k nelehkému kroku, 
a to zrušení turnaje pro nepřízeň 
počasí. I když se přihlásilo 15 druž-
stev vysoké úrovně, nikdo nemohl 
s jistotou tvrdit, že již nezačne pršet,  
a tak byl zvolen tento krok. Vzpo-
meňme jen že do první třídy se hlá-
silo 8 celků mimo jiné DHL Ostra-
va, Volejbal Brno, Slovenský Martin  
a tradiční účastníci Staré Město, Ha-

vířov, Poštorná a extraligoví junioři  
z Brna a Zlína. Je to poprvé co v de-
setileté historii Kojetínských hodů se 
toto klání nekonalo.Věřme, že příští 
ročník se podaří zajistit takovou kva-
litu družstev jako letos, aby si kojetín-
ský volejbalový divák našel potěšení  
v kvalitním volejbale.

Zdeněk Novák,
předseda oddílu volejbalu 

Volejbalová utkání v areálu sokolské zahrady 
Krajský přebor Olomouckého kraje (ženy)

21. září 2008 (sobota) v 10.00 a 13.00 hodin: Kojetín - Velká Bystřice
28. září 2008 (neděle) v 10.00 a 13.00 hodin: Kojetín - Šumperk „A“

4. října 2008 (sobota) v 10.00 a 13.00 hodin: Kojetín - Nové Sady 
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Ze sportu
Kojetínští dragoni září  
i na evropské scéně

Jeden ze závodů Evropské ligy se le-
tos konal v Budapešti a ani Koječáci při 
mezinárodním měření sil nechyběli. 
V sobotu 12. července 2008 přes-
ně v 6.00 hodin stáli všichni, 
s batůžky na ramenou, u Alber-
ta připraveni na dlouhou cestu do 
hlavního města Maďarska - Buda-
pešti, kde měli v konkurenci stá-
tů z celé Evropy ukázat, co umí. 
Zhruba po šestihodinové cestě 
jsme vystoupili z autobusu v pro-
sluněné Budapešti. Prozkoumali 
jsme zbrusu nový areál závodiš-

tě, našli ideální místo k „táboření“, 
prohlédli časový program a zača-
li se psychicky připravovat na náš 
první start, kterým byla dlouhá trať. 
Dva kilometry se jely na 7 otáček, 
což je oproti ČP trochu nezvyklé. 
Trať mezi jednotlivými otáčkami mě-
řila jen 200m. První, kdo v tropickém 
počasí zdolal jízdu smrti „dvoukilák“ 
byly ženy a ve své kategorii by skon-
čily třetí. Pořadatelé ale hodnotili 
ženské a mužské posádky dohroma-
dy. V celkovém pořadí pak kojetínští 
chlapi dojeli pátí a ženy dvanácté. 
Postupně se ukázalo, že na 
těchto závodech mají zastoupe-
ní pouze dva státy - Maďarsko  
a Česká republika. Po vyhlášení 

jsme se sbalili  
a vyjeli hledat naši 
ubikaci - Hotel Grif 
Junior. Večer vět-
šina padla únavou 
hned po příjezdu 
a v některých se 
probudila zbylá síla 
a vydali se zpět na 
závodiště.
Ráno o půl deváté 
jsme se rozlouči-
li s noclehárnou 
a vydali se na zá-
vodiště.

V neděli byly v plánu dvoustovky. 
Kojetínští muži i ženy postoupi-
li rovnou do velkého finále a obě 
posádky si vyjely stříbro. Ženy 
pokořily pouze české W.I.LDky, 
chlapy předjeli pouze Přerováci. 
Po vyhlášení, zhruba v půl šesté, 
jsme již byli na cestě domů. Všichni 
se radovali z medailového umíštění 
a to zvláště mužské osazenstvo, kte-
rému se letos podruhé podařilo před-
jet loňské vítěze ČP - Pražský výběr.  
Domů jsme dojeli přesně o půlnoci.
Zvláštní dík patří Lence Mlčochové 
a Marcele Zajícové, které doplni-
ly kojetínskou ženskou posádku. 

Z Maďarska jsme si dovezli dvě 
druhá místa.

Všem zúčastněným gratulujeme!
-m-

Předjely jsme mistryně 
Evropy, domů vezeme 
zlato!
Letos, již potřetí, se mistrovství ČR 
v dračích lodích konalo na Kunovské 
tabuli, v Ostrožské Nové Vsi. Vrchol 
sezóny si nechali ujít pouze novope-
čení mistři světa - pánové z Přerova 
a Nymburku.
Zajímavostí těchto závodů z naší 
strany bylo, že jsme zvládli posklá-
dat tři posádky mixů, čímž se celý 
dračí svět dozvěděl o naší početné 
základně.
První start celého mistrovství 
byl již tradičně věnován ženám  
a 200 m. Ty naše nezklamaly 
a z rozjížďky postoupily rovnou do 
velkého finále. Muži a MIX A postou-
pili taktéž, veteráni spolu s MIXem B 
a C skončili v malém finále. V koneč-
ném pořadí nezklamali veteráni, kte-
ří obhájili své pozice a opět si vyjeli 

zlato, muži a ženy skončili stříbrní, 
MIX A třetí, MIX B dojel osmý, MIX C 
devátý. Na 2000m se pořadí nezmě-
nilo - veteráni mají další zlato, ženy 
a muži o prsa stříbro, MIX A bronz, 
MIX B dojel  sedmý a MIX C dvanáctý. 
Po vyhlášení se většina sbalila a jela 
se domů pořádně vyspat.
V neděli se závodilo na půlkilomet-
rové trati. Ani tady Koječáci nezkla-
mali, ba dokonce překvapili. Z roz-
jížďky do velkého finále postoupili 
ženy, muži a MIX A. Veteráni, MIX 
B a C postoupili do finále malého. 
První finálová jízda patřila ženám. 
Na této trati si naše ženy věří nej-
více a tak chtěly ukázat, jaký kus 
práce od minulých závodů udělaly. 
Pro mnohé bylo překvapením, když  
projely cílem zároveň s červenými 
W.I.L.D.kami. Po dojetí se odnikud 
neozýval potlesk a jásání, jak bývá 
zvykem. Celý areál ovládlo ticho  
a napětí. Pořadatelé nebyli dlouhou 
dobu schopni říct výsledek. Vznik-

lý problém byl v tom, že W.I.L.D.ky 
na lodi neměly hlavu. Cílovou čárou 
však jako první projela loď Kojetína. 
Dlouho se řešilo, jak to bylo na startu 
a čarovalo se s pravidly… Nakonec 
nám připsali zlato! Vracíme se jako 
mistryně ČR!  Po ženách jeli muži 
a MIXy. Veteráni vezou další zlato, 
muži mají opět stříbro, MIX A dojel 
čtvrtý, MIX B osmý a MIX C desátý.  
Celé mistrovství bylo zakončeno 
vyhlášením, při kterém proudem 
tekly jak slzy štěstí, tak šampaňské. 
Po vyhlášení jsme nasedli do aut  
a plni euforie jsme se přesunuli do 
loděnice, kde se část ženské posád-
ky dozvěděla o své nominaci na Mi-
strovství Evropy.

Z mistrovství ČR  jsme dovezli 
celkem 286 medailí

- 52 bronzových, 130 stříbrných
a 104 zlatých, pohárů máme 11

- 2 bronzové, 5 stříbrných
a 4 zlaté. 

      -m-
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KADEŘNICE
 - DÁMSKÁ
 - PÁNSKÁ
 Barbora Babiánková
  Přerovská 233
     752 01 Kojetín
 telefon: 608 353 789

Inzerce

Restaurace
WESTERN STEAK HOUSE

Kroměřížská 842, Kojetín

nabízí od 1. září 2008 všem zájemcům 
výhodné polední menu do jídlonosičů.

Při předplatném  na dobu minimálně 
jednoho týdne je cena 59,- Kč za oběd.
Běžná cena poledního menu je 63,- Kč.

Využijte této výhodné nabídky. 
Nevařte doma, přijďte si pro oběd k nám.

Těší se na vás kolektiv  restaurace WESTERN

Powerjóga a Pilates
Potřebujete posílit svaly, protáhnout se, relaxovat a zároveň 

se cítit lépe? Přijďte si vyzkoušet powerjógu a Pilates  
do ZŠ Sv. Čecha s lektorkou  Power Yoga Akademie  

a FISAF Radomírou Hlouškovou. 
Cvičení bude zahájeno ve středu 24. 9. 2008, kurz 

powerjógy v 18.00 a kurz Pilates v 19.15 hodin. Procvičíte 
a posílíte celé tělo, zmírníte problémy s páteří, vytvarujete 
postavu a odstraníte svalové disbalance. Cvičení je vhodné 
pro všechny do 100 let, pro ženy i muže i pro ty, kteří nikdy 

necvičili. První hodina pouze za 20 Kč! 
Přihlášky k dispozici ve Vzdělávacím a informačním centru 

Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín.
Info: hlouskovar@seznam.cz, tel.: 721384492

o z n a m u j e
všem příznivcům kvalitního ovocného destilátu, že přijímá

PŘIHLÁŠKY NA PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ PRO SEZÓNU 2008-2009.
Přihlášky budou vydávány a zapisovány

v objektu vlastní pálenice Kojetín na Přerovské ulici
od 27. srpna 2008 každou STŘEDU a NEDĚLI od 16.00 do 18.00 hodin

u vedoucího pálenice na adrese Přerovská 236, Kojetín.
Lze také kontaktovat přímo vedoucího pálenice

a dohodnout si individuální termín.

Kontaktní osoba: FRANTIŠEK HLAVÁČ, vedoucí pálenice Kojetín,
telefon: 728 732 712

Předpokládané zahájení provozu pálenice: od 15. 9. 2008.
 

Termíny přizpůsobíme individuálním požadavkům zákazníků!

„SVĚŘTE SVŮJ DRAHOCENNÝ KVAS ODBORNÍKŮM,
NEBOť U NÁS JE SLIVOVICE KLASICKY PÁLENÁ!!!“
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Inzerce



9/08 Kojetínský zpravodaj

25

Historické pohlednice Kojetína

Ze soukromé sbírky E. Dostalíka
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Reklamy z roku 1933

Ukázky reklam kojetínských živnostníků z publikace Kojetínsko, město Kojetín a okolí, rok vydání 1933
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Vzpomínky
Jedno srdce na světě jsme měli, jež dokázalo milovat

krásného člověka, kterého jsme ctili, hlas již neozve se vícekrát...

Dne 1. září 2008 jsme si připomněli 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

pan RSDr. Rudolf Rynda CSc.
s láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 31. srpna 2008 oslavili 

manželé Božena a Josef Zaoralovi
45 let společné cesty životem 

Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přejí
maminka, bratři a děti s rodinami, vnoučata a známí.

V měsíci srpnu se dožila krásných narozenin naše kamarádka

Maruška Hrušková.

Do dalších let hodně zdraví a elánu jí přejí
Zdena s Jarkem, Věra s Pavlem a Lída.

Blahopřání

Dne 20. září 2008 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí  

 pana Zdeňka Zaorala.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují  
manželka Vlasta, synové Zdeněk, Michal, Tomáš, dcera Deniska,  

vnouček Denisek, maminka a bratři s rodinami.

Dne 31. srpna 2008 oslavila krásné 86. narozeniny

paní Bedřiška Grussová. 
Nejkrásnějším dárkem k narozeninám není nic, co se zlatem třpytí,  

je to láska, úsměv, pohlazení, nad takový dar není.
To ti přeje Tvá kamarádka Jiřina Pěchová.

Nadešel čas narozenin, nelze už Ti přát, 
jenom svíci rozsvítit, květy na hrob dát.

Dne 3. září 2008 by se dožil 71 let

 pan Tibor Šmida z Kojetína.
Za tichou vzpomínku děkuje

manželka Drahomíra, dcery Renata a Helena s rodinami.

Dne 26. srpna 2008 uplynulo 30 roků od tragické smrti, kdy ve věku 24 roků zahynul  

 pan Josef Doležel z Kovalovic.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou

maminka a sestra s rodinou.
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Vítání občánků

Jan PRAŽÁKElena MICHÁLKOVÁ

V sobotu 12. července 2008
byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Kristýna MALÁ

Eliška OULEHLOVÁMichal MLČOCHEliška DVOŘÁKOVÁ

Zdenek KAŇAMarkéta VEČERKOVÁ

V sobotu 9. srpna 2008
byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Vítání občánků

BLAHOPŘEJEME
Foto: J. Večeřová

Foto: J. Večeřová


