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Z historie Městské knihovny v Kojetíně

  Knihovnictví v Kojetíně má dlouholetou tradici, 
knihovna sahá svými počátky až k roku 1848, 

kdy se ve městě rozproudil čilý národní ruch, který podporovali svou účastí 
také čeští poslanci kroměřížského sněmu. V Kojetíně byla založena odbočka 
„Slovanské lípy“ a zároveň bylo usneseno zřídit „obecní knihovnu“.
 Další dochovanou zprávu o kojetínské knihovně přináší časopis „Hvězda 
olomúcká“ (rok 1860) sdělením, že v Kojetíně byla „ zřízena veřejná knihovna, 
a to zvláštní péčí tamějšího starosty“. Zpráva dále doporučuje, aby starostové 
ostatních měst následovali příkladu Kojetína.
 V časopisu Světozor (z let 1870 – 1874) nacházíme také zprávu o knihovně 
kojetínské. O jejím zřízení rozhodl v roce 1870 Čtenářský spolek v Kojetíně. 
V době tohoto otevření měla knihovna 85 svazků knih a 94 časopisů (např. 
Riegrův slovní naučný, Šafaříkovy Slovanské starožitnosti aj.).
 Z roku 1902 pochází také první zmínka o knihovníkovi – stal se jím učitel 
Ferdinand Venclík, který měl, jak kronika uvádí, několik pomocníků.
 V roce 1919 přijalo Národní shromáždění České republiky „Zákon 
o veřejných knihovnách obecních“, který stanovil povinnost zřídit v každé 
obci veřejnou knihovnu. Knihovna měla obsahovat četbu vzdělávací, naučnou 
i zábavnou.
 Tento zákon měl velký význam, protože umožnil rozšíření knihovnické 
sítě do všech obcí. Důležitou otázkou v prvních letech po vydání zákona bylo 
uvádění jeho ustanovení do praxe. V Kojetíně, kde už knihovna existovala, 
to byla především snaha o lepší umístění a zřízení veřejné čítárny.
 Od té doby se knihovna ovšem ještě mnohokrát stěhovala a její název se 
také měnil. S dobrovolnými knihovníky pracovala až do roku 1950, kdy byla 
v Kojetíně zřízena Okresní lidová knihovna s profesionálním pracovníkem.
 V roce 1962 se přestěhovala do tzv. „okresního domu“, kde sídlí dodnes. 
Významným momentem v historii knihovny se stalo také usnesení SmKNV 
z roku 1964, kdy byla knihovna pověřena střediskovou funkcí pro obvod 13 
obcí. V průběhu šedesátých let byla Městská knihovna v Kojetíně postupně 
začleňována (jako ostatní knihovny okresu) do Okresní knihovny v Přerově, 
kde se také od roku 1980 prováděl centrální nákup knih.
 V roce 1993 došlo na základě žádosti Městského úřadu v Kojetíně 
k vyčlenění kojetínské knihovny z tohoto svazku a knihovna se stává spolu 
s muzeem a kinem součástí Městského kulturního střediska v Kojetíně.
 Dalším významným mezníkem v novodobé historii se stal rok 1998, kdy 
byl v knihovně slavnostně zahájen automatizovaný výpůjční provoz v dětském 
oddělení, v roce 2000 i v oddělení pro dospělé čtenáře. Ve stejném roce 
získala knihovna i připojení k internetu.
 V roce 2002 proběhla celková rekonstrukce budovy, takže knihovna 
provizorně sídlila v budově bývalého kláštera u kostela.
 7. dubna 2003 zahájila provoz v nově zrekonstruované budově (nyní Regi-
onální vzdělávací a informační centrum) a s novým vybavením ve všech svých 
prostorách. Přístup k internetu mají čtenáři nyní už v obou odděleních.

Z archivu Městské knihovny

 Navzdory všem proměnám vědy 
a techniky považuji stále knížky za 
nejpohotovější, nejúčinnější a také 
nejsličnější zdroj informací, humoru, 
vzdělanosti, napětí i oddechu.

 Jiří Grygar

 

Z historie...

...a současnosti naší 
knihovny
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín zasedala 
dne 30. srpna 2005 a z jejího 
zasedání přinášíme přehled ná-
sledujících usnesení. Rada:

– projednala zprávu ředitelky Gym-
názia Kojetín, Mgr. Květoslavy Švé-
dové, o dalším rozvoji Gymnázia 
Kojetín, 
– schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 5000 Kč Klubu golfových 
borců Kojetín na dresy a minigolfové 
vybavení klubu a poskytnutí peněžité-
ho daru ve výši 3000 Kč navrženému 
žadateli na zajištění dopravy dítěte do 
speciální MŠ,
– zřídila v souladu s ustanovením 
§167 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním,vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) Školskou radu Základní 
školy Kojetín, náměstí Míru 83 a 
Školskou radu Základní školy Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, 
– stanovila počet členů školských rad 
základních škol zřizovaných Městem 
Kojetín na 3,
– schválila zřizovací listinu Školské 
rady Základní školy Kojetín, náměstí 
Míru 83 a zřizovací listinu Školské rady 
Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586,
– vydala volební řád pro volbu členů 
školských rad při základních školách 
zřizovaných Městem Kojetín,
– jmenovala Bc. Janu Nakládalovou 
členkou školských rad při základních 
školách v Kojetíně, 
– uložila ředitelům základních škol, 
zřizovaných Městem Kojetín, zajistit 
volby členů školských rad základních 
škol v souladu s volebním řádem do 
30. 11. 2005,
– vzala na vědomí přehled zápis-
ného do zájmových kroužků MěDDM 
Kojetín pro školní rok 2005/06, 
– souhlasila se zveřejněním záměru 
pronájmu části pozemku p. č. 633/10 
( parcela ve ZE – EN p. č. 627/1), k.ú. 
Kojetín, ul. Sv.Čecha, o výměře cca 
50 m2, za účelem zřízení zahrádky a 
pozemku p. č. 6325/1, ost. plocha, o 
výměře 1560 m2, areál kynologického 
klubu, k.ú. Kojetín,
– souhlasila s prodejem pozemku 
p. č. st. 293/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 47 m2, k.ú. Ko-
jetín, z majetku města do vlastnictví 

Severomoravské energetiky Ostrava,
– souhlasila s prodejem části po-
zemku p. č. 605/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kojetín, o výměře dle 
GP, z majetku města do vlastnictví 
navržených žadatelů,
– souhlasila se zveřejněním záměru 
převodu vlastnictví bytů v domě č. 
p. 1247 a spoluvlastnického podílu 
na jeho společných prostorách – ul. 
Dudíkova, Kojetín, z majetku města 
do osobního vlastnictví, za cenu 
2500 Kč/m2, která je platná do 
30.6.2006,
– souhlasila s prodejem části 
pozemku v ZE-PK p. č. 736/1, 
o výměře cca 25 m2, v k.ú. Kojetín 
z majetku města do vlastnictví navrže-
ných žadatelů za cenu 100 Kč/m2 a 
úhradu nákladů spojených s převodem 
nemovitosti,
–se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku p. č. 25, o výměře 33 m2, k.ú. 
Popůvky u Kojetína,
–souhlasila se zřízením věcného 
břemene s právem chůze a jízdy mezi 
vlastníky nemovitostí, pozemků p. č. 
5769, ost. plocha a p. č. st. 41 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Kojetín, 
(ul. Husova) a uložila odboru majetku 
a investic města pokračovat v jednání 
s vlastníky a připravit podklady pro 
konečné jednání na říjnové zasedání 
rady města,
– schválila pronájem obecního bytu 
č. 9 v DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
žadatelům v navrženém  pořadí,
– schválila pronájem nebytových 
prostor o výměře 55,70 m2, v budově 
č.p. 1033 na náměstí Republiky, Ko-
jetín, za účelem provozování autoškoly 
s účinností od 1. 9. 2005,
– schválila smlouvu o nájmu nebyto-
vých prostor o výměře 100 m2, ve III. 
poschodí budovy Polikliniky Kojetín, 
mezi Městem Kojetín a Městským 
kulturním střediskem Kojetín, na dobu 
neurčitou od 1. 9. 2005,
– schválila prodej RTG zařízení umís-
těné na Poliklinice Kojetín dosavadní 
nájemkyni za cenu 120 tis. Kč,
– schválila podmínky pronájmu re-
klamních ploch na sloupech veřejného 
osvětlení a pověřila odbor majetku 
a investic města uzavíráním smluv o 
pronájmu reklamních ploch na těchto 
sloupech,
– vzala na vědomí předloženou 

zprávu o technicko-organizačním 
opatření při svozu cukrové řepy při 
řepné kampani 2005,
– vzala na vědomí informace 
o ukončení nájmu s nájemci bytu č. 2 
v domě č. p. 54, Masarykovo náměs-
tí, Kojetín a uložila odboru majetku a 
investic města jednat nadále s nájemci 
o ukončení nájmu a o výsledcích prů-
běžně informovat radu města,
– vzala na vědomí informace 
o možnosti snížení počtu holubů ve 
městě Kojetín, 
– uložila odboru majetku a investic 
města zajistit ošetření zeleně rybníku 
Jordán do konce roku 2005.

Dne 1. září 2005 se Rada města 
zabývala organizačními záleži-
tostmi a projednáním návrhu 
smluv. Rada:

– schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Kojetín a firmou OKEA 
CS 21 Kroměříž s.r.o. Předmětem 
smlouvy je zřízení internetových kout-
ků v domech s pečovatelskou službou 
a víceúčelové klubovny na DPS Dr. 
E.Beneše 3. Celková cena díla vč. 
DPH činí 779.060 Kč, 
– schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Kojetín a dodavatelem 
Ing. Zdeňkem Lakomým, Olomouc. 
Předmětem smlouvy je zavedení 
bezpečnostního systému – tísňové 
volání – do čtyř domů s pečovatelskou 
službou v Kojetíně. Celková cena díla 
vč. DPH činí 423.339 Kč,
– schváli la  uzavření smlouvy 
o dílo mezi Městem Kojetín a firmou 
PRINTES – ATELIÉR, s. r. o. Přerov. 
Předmětem smlouvy je vypracování 
jednostupňové projektové dokumenta-
ce pro stavební povolení na akci „Sta-
vební úpravy městských komunikací 
v prostoru před nádražím, Nádražní a 
Kuzníkovy ulice v Kojetíně“. Celková 
cena díla vč. DPH činí 334.866 Kč,
– schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Kojetín a akciovou 
společností CENTROPROJEKT Zlín. 
Předmětem smlouvy je zpracování 
projektové dokumentace pro sta-
vební povolení a dokumentace pro 
provedení stavby „Obnova a stavební 
úpravy rekreačního bazénu koupaliště 
v Kojetíně“ ( 2.-etapa). Celková cena 
díla vč. DPH činí 773.500 Kč,

– schválila Ing. arch. Petra Bum-
bálka, Atelier PB, Kroměříž, jako 
dodavatele na zpracování projektové 
dokumentace investiční akce „Obnova 
Pivovarského hotelu, Kojetín“,
– schválila zřízení společensky účel-
ného pracovního místa na odboru 
VVŠK MěÚ Kojetín s účinností od 1. 
10. 2005 do 30. 9. 2006, 
– schválila zřízení společensky 
účelného pracovního místa u Pečova-
telské služby města Kojetín s účinností 
od 1. 10. 2005 do 31. 12. 2010 
a uložila tajemnici MěÚ Kojetín, za-
bezpečit  uzavření Dohody o zřízení 
společensky účelného pracovního 
místa s Úřadem práce Přerov

Dne 13. září 2005 se Rada města 
zabývala majetkoprávní temati-
kou. Rada:

– vzala na vědomí návrh plánu 
odpadového hospodářství Města 
Kojetín, 
– schválila rozpočtové opatření ve 
výši 216,70 tis. Kč, 
– schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Kojetín a zhotovitelem 
Vladimírem Zdráhalem, Stříbrnice. 
Předmětem smlouvy je provedení 
klempířských, pokrývačských prací 
včetně zajištění dodávky potřebného 
materiálu a likvidace odpadové kry-
tiny při opravě střechy na bytovém 
domě v ul. Dudíkova 1274 v Kojetí-
ně. Celková cena díla vč. DPH činí 
78.750 Kč,
– schválila uzavření dodatku č.1 
mezi Městem Kojetín a akciovou 
společností MANĎÁK Kroměříž, 
kterým se mění ujednání původ-
ní Smlouvy o dílo č.3-49-01/05 
k investiční akci „Obnova a stavební 
úpravy koupaliště Kojetín“,
– schválila uzavření mandátní smlou-
vy mezi Městem Kojetín a firmou 
S.inpo s.r.o, Kroměříž. Předmětem 
smlouvy je provedení invenstorsko-
-inženýrské činnosti při realizaci stavby 
„Obnova a stavební úpravy koupaliště 
Kojetín“. Celková cena za provedení 
práce vč. DPH činí 77.945 Kč,
– schválila ukončení nájemní smlouvy 
na pronájem movitých věcí a zařízení 
na Poliklinice Kojetín dohodou ke dne 
31. 8. 2005.

Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ 

Dne 13. září 2005 se sešlo k 20. 
zasedání Zastupitelstvo města 
Kojetín. Na následujících řádcích 
přinášíme výpis z přijatých usne-
sení. Zastupitelstvo: 

– zrušilo usnesení ZM č. 121/03-04 
ze dne 30. 3. 2004 ve věci prodeje 
pozemku žadateli, který dosud neuza-
vřel s městem kupní smlouvu,
– souhlasilo s poskytnutím dotace 
ve výši 20.000 Kč organizaci Junák 
– svaz skautů a skautek ČR, středisko 
714.03 Kojetín, určenou na opravu 

Z jednání Zastupitelstva města
vytápění areálu kluboven, za před-
pokladu plnění příjmů nad schválený 
rozpočet města, 
– vzalo na vědomí předloženou 
zprávu o hospodaření Města Kojetín 
za I. pololetí 2005, kdy skutečnost za 
první pololetí vykazuje saldo příjmů 
a výdajů po konsolidaci ve výši 
4 534 320 Kč,
–  vza lo  na vědomí  zprávu 
o stavu pohledávek Města Kojetín 
k 30. 6. 2005. Celková výše pohle-
dávek města představuje částku 7 816 
362,25 Kč,

– schválilo rozpočtové opatření ve 
výši 28 580 010 Kč,
– schváli lo  uzavření smlouvy 
o poskytnutí finanční dotace Charitě 
Kojetín na provoz roku 2005 ve výši 
110.000 Kč, 
– schválilo přijetí krátkodobého 
investičního úvěru ve výši 4 mil. Kč 
na dofinancování investiční akce 
„Obnova a stavební úpravy koupaliště 
Kojetín“ v roce 2005,
– schválilo přijetí neinvestiční dotace 
na financování provozních výdajů 
Pečovatelské služby Města Kojetín 

v roce 2005 a uzavření smlouvy mezi 
Městem Kojetín a Olomouckým kra-
jem o poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 153 727,20 Kč,
– schválilo poskytnutí investiční 
dotace ve výši 529 550 Kč akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace 
Přerov na spolufinancování projektu 
na výstavbu nové a rekonstrukci stá-
vající kanalizace v Kojetíně, 
– schváli lo  uzavření Dohody 
o spolupráci při přípravě a realizaci 
stavby „Nová kanalizace Kojetín“ 
v rámci projektu „Zlepšení kvality vod 
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Informace pro občany

13. 8. 2005 jsme uspořádali v rámci 
Kojetínských hodů soutěž „O hodo-
vý koláč“.
1. místo v kategorii starších získali 
domácí hasiči a 1. místo v kategorii 
mladších si odvezli hasiči z Bochoře.

Ve dnech 20. – 27. 8. 2005 proběhl 
letní výcvikový tábor na Mar-
krabce Bouzov.
Zúčastnili se ho mladí požárníci 
Moravské hasičské jednoty okresu 
Přerov. Tábor se uskutečnil za pomo-
ci vojenské posádky Přerov – Bochoř. 
Účastníci navštívili hrad Bouzov a 
Mladečské jeskyně.

17. – 18. 9. 2005 jsme se v rámci 
oslav 110. výročí hasičského sboru 

SEZNAM  SLUŽEB
 DESIGN CODE S.R.O. – VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Malý Val 1552, Kroměříž
Tel: 573 330 051, fax: 573 330 524
www.designcode.cz
Prodejna: Vyškovská 413, Kojetín 752 01 
Nově otevřená prodejna nabízí:
Počítače (prodej, prodej na splátky, servis, poradenství), internet (vyso-
korychlostní připojení, datové okruhy pro propojování firem a poboček), 
servis (opravy počítačů, opravy tiskáren, správa počítačových sítí), software 
(vývoj, distribuce, instalace, konzultace), služby (renovace inkoustových 
tiskových náplní, renovace tonerů do laserových tiskáren, prodej tonerů 
do tiskáren a kopírek, instalace a výstavba síťových rozvodů, správa sítí 
a konfigurace, tvorba webových stránek), školení (základní kurzy pro 
uživatele počítačů, školení pro používání kancelářských aplikací Word, 
Excel, Power point, Outlook, speciální kurzy pro programátory, správce 
sítí a databází).

v Týnu nad Bečvou zúčastnili sou-
těže mladých hasičů. Nasadili 
jsme 2 družstva. V kategorii starších 
jsme obsadili 1. místo a v kategorii 
mladších 2. místo. Celkově startovalo 
20 družstev.

Další činnost pro letošní rok:
23. 9. 2005 – Noční závod mladých 
hasičů „O bochořskou sovu“
1. 10. 2005 – Branný závod v Ro-
kytnici
26. 11. 2005 – Diskotéka Lobodice
10. 12. 2005 – Požární soutěž 
mladých hasičů na výstavišti v Brně, 
kterou pořádá Prezidium Moravské 
hasičské jednoty.

J. Nečekal

Úřad práce v Přerově, odbor státní sociální podpory, 
oznamuje žadatelům o dávky státní sociální podpory, 
že tiskopisy a žádosti na jednotlivé dávky již nebudou 
ode dne 1. 10. 2005 zasílány poštou. Všechny 
potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových 

stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese http://forms.
mpsv.cz/sspforms a na níže uvedených kontaktních místech odboru 
státní sociální podpory úřadu práce:
  – Přerov, Smetanova 4
  – Hranice, Purgešova 1399/6
  – Lipník nad Bečvou, Bratrská 358
  – Kojetín, 6. května 1160.

Město Kojetín si tímto dovoluje pozvat 
všechny vážné zájemce na

„VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“

které se uskuteční ve čtvrtek 6. 10. 2005 v 15 hod. 
v sále VIC, Masarykovo nám. 8.

Předmětem VVŘ bude nárok na uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě a následné kupní smlouvy v souladu se schvále-
nými podmínkami na pozemky na Dvořákové ulici v Kojetíně 
určené k zástavbě rodinnými domy. Jedná se o 13 parcel o 
velikostech cca 460 – 560 m2.
Schválená min. kupní cena činí 350 Kč/m2. Podmínkou 
účasti na VVŘ je složení kauce ve výši 20.000 Kč.

Bližší informace lze získat na Městském úřadě 
v Kojetíně, odbor majetku a investic města nebo 
u vyhlašovatele VVŘ Realitní společnosti Zvonek, 
s.r.o., se sídlem v Kroměříži.

ÚŘAD PRÁCE V PŘEROVĚ 
oznamuje...

Hasiči Kojetín

Z jednání Zastupitelstva města
soutoku řek Bečvy a Moravy“ mezi 
akciovou společností Vodovody a ka-
nalizace Přerov a Městem Kojetín,
– schválilo prodej pozemku p. č. st. 
293/2, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 47 m2, k.ú. Kojetín, z majetku 
města do vlastnictví Severomoravské 
energetiky Ostrava za cenu 500 
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitosti,
– schválilo prodej části pozemku p. 
č. 605/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kojetín, navrženým žadatelům za 
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem nemovitosti 
a vyhotovením geometrického plá-
nu,
– schválilo prodej části pozemku 

v ZE-PK p. č. 736/1, o výměře 
cca 25 m2, v k.ú. Kojetín navrže-
ným žadatelům za cenu 100 Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s převo-
dem nemovitosti,
– schválilo prodej obecních bytů 
v domě č.p. 1247, ul. Dudíkova, 
Kojetín, do vlastnictví občanů podle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů – zákona 
o vlastnictví bytů, za cenu 2.500 
Kč/m2 a termín realizace převodu do 
30.6.2006,
– schválilo poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“ 
navrženým žadatelům v celkové výši 
cca 1.743 tis Kč,
– schválilo poskytnutí půjčky Městu 

Kojetín z Povodňového fondu rozvoje 
bydlení ve výši 200.000 Kč, určené 
na opravu rozvodů vody na DPS Dr. 
E. Beneše 3,
– schválilo návrh na zadání změny 
č. 4 Územního plánu sídelního útvaru 
Kojetín,
– vzalo na vědomí návrh plánu od-
padového hospodářství Města Kojetín 
a souhlasilo s jeho předložením ke 
schválení Krajskému úřadu Olomouc-
kého kraje,
– zřídilo pro děti ze znevýhodněného 
sociálního prostředí přípravnou třídu 
při Základní škole Kojetín, Svatopluka 
Čecha, 
– schválilo Společnou deklaraci 
měst Přerov, Lipník nad Bečvou, 

Kojetín, Tovačov, Hranice a obcí 
Prosenice, Týn nad Bečvou, Jezer-
nice, Grymov a Osek nad Bečvou 
o vzájemné spolupráci a součinnosti 
při přípravě a realizaci projektu „Cyk-
lostezka Bečva“,
– schválilo dodatek č. 1 ke Koncepci 
rozvoje škol, školských zařízení a 
mimoškolní činnosti na území Města 
Kojetín na rok 2005 – 2008,
– podpořilo záměr Gymnázia Kojetín 
realizovat v podmínkách Gymnázia 
Kojetín vzdělávací program šestiletého 
gymnázia a doporučilo Zastupitelstvu 
Olomouckého kraje zřídit při Gymná-
ziu Kojetín šestileté gymnázium.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Tajemník Městského úřadu Kojetín vyhlašuje
 V Ý B Ě R O V É    Ř Í Z E N Í

na místo zaměstnance Města Kojetín, zařazeného na pozici úředníka 
na   finančním odboru  Městského úřadu Kojetín 

Druh práce: ÚČETNÍ 
Předpokládaný termín nástupu: leden 2006 
Kvalifikační předpoklady: úplné střední vzdělání (ekonomického směru)
Termín pro podání přihlášky a úplné znění podmínek výběrového řízení 
naleznete na webových stránkách města: www.kojetin.cz a na úřední tabuli 
města. 

Bližší informace lze získat:
Drahomíra Fíková – vedoucí odboru 

telefon: 581277450 – e-mail: fo@radnice.kojetin.cz 
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 Rada města Kojetín jmeno-
vala po odstoupivším Antoní-
nu Dufkovi novým strážníkem 
pověřeným řízením Městské 
policie pana Jiřího Hübnera. 
O jeho plánech v nové funkci 
a nových směrech činnosti MP 
je následující rozhovor. 

V červnu 2005 jste byl jmeno-
ván novým velitelem Městské 
policie. Chystáte nějaké výrazné 
změny, které se budou týkat této 
organizace?
 
 Ano, některé změny již nastaly 
a další se připravují. Ale ty opravdu 
výrazné změny týkající se činnosti 
městské policie souvisejí s rozšíře-
ním pravomocí strážníků městských 
a obecních policií, které přináší nove-
la Zákona o provozu na pozemních 
komunikacích a dále pak tzv. „Tabá-
kový zákon“. Tyto změny znamenají 
docela výrazný posun a je samozřej-
mostí, že  Městská policie v Kojetíně 
bude nová oprávnění využívat.

Kolik strážníků v současné době 
pracuje u Městské policie v Ko-
jetíně?

 V současné době má Městská 
policie v Kojetíně celkem sedm stráž-
níků.

Můžete nám objasnit, jaké pra-
vomoci má strážník městské 
policie?

 Pravomoci strážníků vyplývají ze 
Zákona o obecní policii, který také 
stanovuje, jaké úkoly vlastně městská 
policie plní. Zastupitelstvo města 
zřizuje městskou policii k zabezpe-
čování místních záležitostí veřejného 
pořádku a k plnění dalších úkolů 
daných zákonem. Přitom městská 
policie zejména přispívá k ochraně 
osob a majetku, dohlíží nad dodržo-
váním pravidel občanského soužití, 
přispívá k bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunika-

Rozhovor s velitelem Městské policie Kojetín Jiřím Hübnerem
cích v rozsahu daným zákonem, 
odhaluje přestupky a jiné správní 
delikty, upozorňuje fyzické a práv-
nické osoby na porušování obecně 
závazných právních předpisů a činí 
opatření k nápravě. Aby strážníci 
mohli plnit tyto úkoly, jsou oprávněni 
např. požadovat potřebná vysvětlení, 
požadovat předložení příslušných 
dokladů, zakázat vstup na určitá místa 
po určitou dobu, využívat donucovací 
prostředky, předvádět osoby k podání 
vysvětlení, řešit zákonem stanovené 
přestupky v blokovém řízení, atd.

Jak konkrétně chcete řešit 
problémy s narůstajícím vandal-
stvím zvláště u mladých lidí?

 Nevím jestli se městské policii 
může podařit úplně vyřešit tento 
problém, ale určitě budeme přispívat 
k tomu, abychom v co největší míře 
dokázali těmto jevům zabránit. Určitě 
nám v tom pomůže aktivní účast 
v programech prevence kriminality 
ve spolupráci s Policií ČR a jistě nám 
také pomohou občané města, kterým 
současný stav není lhostejný a budou 
ochotni nám dávat své podněty.

Všimla jsem si, že jste zvýšili 
kontroly v místních restaura-
cích, zejména u prodeje alkoholu 
a tabákových výrobků nezleti-
lým. Jaké jsou výsledky?

 V několika případech jsme odha-
lili porušení zákona a v rámci svých 
oprávnění jsme situaci také řešili. 
V těchto kontrolách budeme i nadále 
pokračovat a ve spolupráci s Policií 
ČR se budeme i v budoucnu zamě-
řovat na tento nešvar.

Jak postupujete v takovém pří-
padě? Jaké jsou postihy?

 V případě zjištění porušení zá-
kona postupujeme podle příslušných 
ustanovení Zákona o přestupcích 
nebo Zákona o ochraně před alko-
holismem a jinými toxikomaniemi. 
Postihy jsou celkem vysoké a v nej-
závažnějších případech může sankce 
dosáhnout výše až 50.000 Kč.

Zakázané ovoce nejvíc chutná 
– nevyštvete tak mladé lidi do 
parků, na nádraží, do čekáren.... 
Zmizí z očí, ale stejně budou 
dál ochutnávat „to zakázané“ 
a možná ve větší míře. Jak se na 
to díváte vy?

 Mladí lidé si sami musí zodpově-
dět, jak chtějí žít a jaké hodnoty budou 
ve svém životě ctít. Je to jejich roz-
hodnutí, jestli budou v životě zákazy 
dodržovat nebo porušovat. Já osobně 
si myslím, že normální je zákazy 
neporušovat, protože jsou vesměs 
opodstatněné. Také jsem přesvědčen 
o tom, že člověk má jen jedno zdraví 
a neměl by si ho sám ničit.

Alkohol, cigarety a mladí lidé, 
to je spojení, které tu bylo, je 
a bude. Ale v dnešní době je 
daleko problematičtější spojení 
– drogy a mladí lidé. Není ta-
jemstvím, že nejen v Kojetíně 
jsou velmi rozšířené a u mladých 
velmi populární, prostě in. Jak 
se k tomuto problému staví 
městská policie?

 V této oblasti má v naší zemi 
pravomoci jen Policie ČR a městská 
policie v případě potřeby poskytuje 
součinnost. Ale spíš bych si dovolil na 
tuto otázku svůj osobní názor. V do-
bách mého mládí bylo in sportovat  
a bavit se aktivním způsobem. Dnešní 
mládež přijala jiný způsob zábavy 

a je jim bližší spíše se nechat bavit, než 
tvořit zábavu. Tím se nechci nikoho 
osobně dotknout, protože jsou jistě 
výjimky. Ale tohle je obecný trend, 
který souvisí s konzumním stylem 
života a s tím jdou ruku v ruce i zmi-
ňované negativní jevy. Je nejvyšší čas, 
abychom mladým lidem nabídli jiný 
způsob trávení volného času a jejich 
touhu poznávat nové, nepoznané 
zážitky nasměrovali jiným směrem.

Spolupracují s vámi v této ob-
lasti školy?

 Bez spolupráce by to nešlo. Při-
pravujeme akce pro žáky a studenty 
kojetínských škol, při nichž budeme 
spolupracovat nejen se školami, ale 
i s Městským domem dětí a mládeže 
v Kojetíně, s Policií ČR a zcela jistě 
i s dalšími subjekty, které nám nabíd-
nou pomoc.

Zdá se mi, že některá místa 
i ulice v Kojetíně ve večerních 
hodinách nejsou přímo k pro-
cházce stvořená. Je mi jasné, že 
strážníci MP nemůžou být všude, 
ale tato kritická místa v Kojetíně 
prostě jsou. Spolupracují s Vámi 
i občané města? Nebo byste 
uvítali víc zájmu?

 Samozřejmě bychom uvítali více 
zájmu. Bez spolupráce a komunikace 
s občany se nedá ta situace moc 
zlepšit. Určitě uvítáme každý námět 
a budeme rádi, když s námi budou ob-
čané města více spolupracovat. Měli 
by pochopit, že městská policie tady 
není proti občanům, ale pro občany. 
A pokud se bude kdokoli z občanů 
cítit poškozen činností strážníků 
Městské policie Kojetín, tak je možno 
se obrátit přímo na mě a pokusíme se 
v takovém případě sjednat nápravu.

Jak nejrychleji se s vámi občané 
v nouzi můžou spojit?

 Pokud situace bude vyžadovat 
osobní návštěvu, tak nás občané na-
jdou ve dvorním traktu budovy Měst-
ského úřadu v Kojetíně, jinak nám 
mohou volat na číslo 581762760. 
Telefonický hovor se automaticky 
přesměruje na radiostanici, pokud 
jsou strážníci mimo služebnu a ko-
munikace pak probíhá jako klasický 
radioprovoz.

 Děkuji Vám za rozhovor 
a přeji nám všem ať se Kojetín 
stane bezpečným a poklidným 
městem.
 Také děkuji za rozhovor 
a přeji občanům Kojetína, aby 
měli se svou městskou policií 
jen dobré zkušenosti.

Otázky: Hana Svačinová
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Školní jídelna Kojetín
 Školní jídelna Kojetín poskytuje 
už 35 let stravování pro žáky MŠ, 
ZŠ, gymnázia, pedagogické a nepe-
dagogické pracovníky kojetínských 
škol a cizí strávníky. Denně se vaří 
v průměru 650 – 700 porcí obědů 
a dvakrát denně se chystají svačinky 
pro děti MŠ.
 Po několika letech intenzivních 
příprav se podařilo Městu Kojetín 
získat pro letošní rok dotaci ze stát-
ního rozpočtu na provedení celkové 
rekonstrukce objektu školní jídelny. 
Projekt stavby řešil celkovou rekon-
strukci a výměnu rozvodů kanalizace, 
vody, elektrické instalace a vytápění 
objektu. Dále pak komplexní výměnu 
technologického vybavení várny 
a výdeje stravy a výměnu nákladních 
výtahů. Nově bylo řešeno sociální 
zařízení pro zaměstnance a nová vý-
dejna stravy pro žáky nižších tříd ZŠ. 
Akce byla realizována v době letních 
prázdnin, tj. od 1.7. do 30.8.2005.
 Celkové náklady stavby činily 
10 759 tis. Kč, státní dotace byla 
poskytnuta ve výši 10 085 tis. Kč, 
zbývající částka ve výši 674 tis. Kč 
byla hrazena z městského rozpočtu.

 V pondělí 20. června 2005 
nastal pro školní jídelnu velký den. 
V rámci velké rekonstrukce začalo 
stěhování zařízení a inventáře. Inven-
tarizační komise měla plné ruce práce 
a rozhodování, co zůstane a co se vy-
řadí. Po mnohaletém používání byla 
většina zařízení vyřazena a nabídnuta 
kojetínským organizacím.
 Ostatní věci byly uloženy v pro-
storách Základní umělecké školy 
Kojetín díky pochopení pana ředitele 
Vacka. Náhradní stravování po dobu 
rekonstrukce zajistila firma Technis 
spol.s r.o. Kojetín.
 V úterý 28. června 2005 byla 
prázdná budova ŠJ předána stavební 
firmě Manďák a.s. Kroměříž, jejíž 
zaměstnanci po dobu dvou měsíců 
nejen ve všední dny, ale i ve víkendy 
od rána do večera pracovali na re-
konstrukci celé budovy, kanalizaci, 
rozvodech elektřiny, vody a plynu, 
nových podlahách v místnostech 
atd. 
 Nastaly dny perné práce a roz-
hodování, aby nové prostory, včetně 
bývalé družiny, kde byla vybudována 
pro malé žáky 1. – 4. třídy nová jí-

delna, vyhovovaly všem hygienickým 
předpisům daným k provozu. Rozdě-
lení a vybavení místností na přípravu 
zeleniny, masa a vajec, nové varné 
stroje do varny, nová klimatizace, 
nové šatny personálu.
 V pondělí 5. září 2005 byl v nově 
zrekonstruované školní jídelně zahá-
jen provoz.

 Naše přání je, aby strávníci byli 
s jídlem, připravovaným v nově zre-
konstruované školní jídelně, spoko-
jeni. K tomu nemalou měrou přispějí 
novým nábytkem vybavené jídelny.
 Ať Vám všem u nás chutná!

Marta Mikundová, 
ředitelka školní jídelny

foto: Jana Holotová



Kojetínský zpravodaj10/2005

- 6 - 

Anketa

Anketní otázky: 
„Jak se vám líbí nově opravené prostory 
školní jídelny? 
Chutná vám v novém prostředí lépe?“

1. 
Líbí. Ano.

2. 
Líbí. Vaří tady dobře, nejvíc 
mi chutná řízek.

3. 
Líbí. Ale jo.

4. 
Je to tady nový a pěkný. 
Říkali, že to tady odpovídá 
hygienickým podmínkám, 
kdyby to neodpovídalo, tak 
by to bylo hrozný. Jinak mi 
chutná.

Otázky: Jana Holotová
Foto: Hana Svačinová

5. 
Líbí. Vaří pořád stejně.

6. 
Líbí, ale nechutná mi tu.

7. 
Jídelna je hezká, ale vaří hroz-
ně.
  

8. 
Líbí, ale myslím si, že pro 
I. stupeň je jídelna hrozně 
malá. Dětí se nahrne moc 
– prvňáčci jedí dlouho, neumí 
spěchat a často se nestihnou 
najíst. A další třída musí čekat. 
Co vaří v jídelně mi chutná, 
ale moje dcera má jiný názor 
– znáte děti.

9. 
Líbí. Chutnají mi polívky 
 a pitíčka.
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 Tento okruh v sobě zahrnuje dva velmi důležité 
detoxikační orgány, které mají hluboký dopad na 
celý organismus. Vzhledem k široké problematice 
si tento okruh rozdělíme a dnes se budeme věnovat 
pouze dýchacímu ústrojí.
 Z pohledu čínské medicíny představuje dýchací 
systém jednu ze základních cest pro příjem životní 
energie. Plíce jako základní (mateřský) orgán této 
dvojice mají největší aktivitu na podzim. Nejvíc je 
poškozuje smutek, hoře, pláč a zármutek. Řídí 
protibakteriální imunitu a zrcadlem plic jsou tváře 
a nos. Široká nosní křídla jsou znakem dobré plicní 
kondice.
 Z hlediska fyziologického probíhá v plicích 
výměna plynů: kyslíku, získávaného ze vzduchu 
a kysličníku uhličitého, přenášeného krevním 
barvivem. 
 Plíce jako mateřský orgán ovlivňují celé dýchací 
cesty. Systém dýchacích cest je první a nejdůležitější 
přístupovou cestou pro viry, bakterie i plísně, které 
se vzduchem dostávají dovnitř organismu člověka. 
Sliznice dýchacích cest jsou vůči nepřátelům velmi 
dobře vybaveny opevněním, člověk však často trpí 
jejími poruchami. Dýchací cesty se při nadměrné 
zátěži zahleňují jako první, proto se setkáváme 
tak často s dýchacími potížemi už u dětí a proto 
se také nejčastěji přes dýchací cesty hlen vylučuje 
– kýcháním, smrkáním, kašlem…
 Jednou ze základních příčin vzniku ložiska v pli-
cích a následně potom v celém dýchacím systému 
je stres. Pro dýchací cesty je typickým poškozujícím 
stresem psychické napětí. Ve stavu napětí člověk 
dýchá jen povrchně, zatímco uvolňující dechové 
cviky patří mezi relaxační techniky, které napětí 
uvolňují. Jakmile napětí trvá delší dobu, vznikají 
podmínky pro vznik ložiska. 
 Druhou podmínkou pro vznik ložiska je hlen, 
kterým jsou dýchací sliznice zahlceny. Přijímáme-
-li ve stravě nadměrné množství hlenotvorných 
potravin nebo trpíme-li trávicí poruchou, začne se 
na sliznicích v našem dýchacím ústrojí hromadit 
hlen, do kterého se zabalují infekce. Tak v našem 
těle vznikají „sklady“ chemických látek, kovů, 
radioaktivních látek, zbytky léků, očkování, které 
organismus nesmírně zatěžují. Představují vlastně 
hrst písku v pečlivě namazaném soukolí dokona-
lého stroje. Přidají-li se potom imunitní poruchy, 
vznikají alergie, astma, laryngitidy a další vážné 
zdravotní potíže. 
Plíce ovlivňují následující orgány:
Tlusté střevo, kůži, žíly, diencefalon – část mozku, 
průdušky, patrové mandle, vedlejší čelistní dutiny, 
nosní dutiny, hltan, hrtan, nosohltan, poplicnici, 
páteř v bederní krajině, přechod páteře krční a 
hrudní, nosní sliznice a otvory nosu, čelní lalok 
CNS, potní žlázy. 
Symptomy poruchy okruhu plic:
Ucpání nosu, hleny v nose, svědění v nose, ký-
chání, sny o krvácení a smutku, sny o létání, sny 
s kovovými předměty, kašel, zarudnutí v krku, 
pocit dušnosti, bolesti v ramenou, chlad či horko 
v předloktí, ztráta hlasu, tichý hlas, nechuť k mluve-
nému projevu, ekzémy, praskající pokožka, záněty 
v krku, časté zívání, bolesti palce ruky, problémy 
v ohbí lokte, krvácení z nosu, nadměrné pocení, 
sny o polích a místech, kde se rodí potrava, ztuhlé 
svalstvo ramen, odmítání masáže a dotyku, bolesti 
zubů bez kazu, blokády krční páteře, praskliny na 
kůži uší, praskliny na konečníku, změny na zevní 
části lokte, změny na deltovém svalu, změny v rýze 
mezi nosem a koutkem úst.
 Kromě tlustého střeva (kterému bude věnován 

Detoxikace podle MUDr. Jonáše – okruh plíce a tlusté střevo
příští článek) je hlavním detoxikačním orgánem 
okruhu plic kůže. U ekzémů se vždy setkáváme 
s prvotním ložiskem v plicích, i když na pozadí 
problému stojí ložiska v podkoží, které je ovládáno 
ledvinami. Kůže je další vstupní brána pro mikro-
organismy.
 Dále je do tohoto okruhu přiřazen žilní systém, 
ve kterém se často tvoří ložiska. Žilní stěna při ná-
ležité genetické dispozici podléhá usazování toxinů 
a volných infekcí. Mohou tak vznikat křečové žíly, 
ale i záněty v hlubokém žilním systému, které mají 
za následek vznik městků. Tyto tromby představují 
velké nebezpečí, protože při cestě utrženého měst-
ku může dojít k jeho vmetení (embolii) především 
do plic a mozku. Dále se porucha žilního systému 
může projevovat špatným prokrvováním končetin, 
jejich chladem, tvořením modřin nebo vystupová-
ním vlásečnicových žilek na povrch kůže. 
 Velmi významný je vliv plic na psychiku, 
protože stav plic se odráží na části mozku zvaném 
diencefalon – mezimozek. Je to hluboká část moz-
ku, spojující střední mozek s oběma polokoulemi 
a v podstatě je to emocionální mozek člověka. Mezi 
základní emoční nálady patří veselost a její opak 
– deprese. Podle dalších vlivů se charakter depresí 
liší. Plicní deprese je provázena méněcenností, 
pasivitou a sebeobviňováním. Pro stabilizaci celého 
procesu je nutné vyčistit celou oblast mozkové 
kůry.
 Nejčastější emocí, která poškozuje plíce, je 
smutek. Není náhoda, že se po válce tak rozší-
řily plicní choroby a určitě v tom nehrála roli jen 
podvýživa. Emočními příčinami byl smutek ze 
ztráty milovaných bytostí, obavy o existenci a velký 
dlouhotrvající stres.
 V dýchacím systému se mohou vyskytovat 
veškeré toxické látky, které jsou v dýchaném 
ovzduší: chemikálie, kosmetické spreje, těžké kovy, 

produkty automobilové dopravy, radioaktivní látky, 
plísně, viry, různé druhy bakterií.
 Plíce, dýchací ústrojí a vztažné orgány dokáží 
zbavit toxických zátěží unikátní přírodní bylinné 
preparáty z výzkumu MUDr. Jonáše. Podrobnější 
informace naleznou případní zájemci na www.jo-
alis.cz nebo na tel. 573 356 432, 732 760 770.
Plíce posiluje: 
–  hluboké dýchání, jógové cviky,
–  inhalace solných roztoků, minerálek,
–  inhalace bylinných vývarů (podběl, divizna, čes-

nek, cibule),
–  rýže, zejména kulatá nebo celozrnná,
– zeleniny ostré chuti bílé barvy (celer, květák, 

cibule, ředkev, křen, tuřín),
–  grepy, hrušky, broskve, mandle,
–  štěstí, jistota, stabilita, pozitivní praktičnost,
–  sauna, zvlhčovače vzduchu,
–  pohyb, cvičení, sport, pocení.

Plíce poškozuje: 
–  zármutek, hoře, pláč, smutek,
–  deprese, melancholie, bolestínství,
–  mléko a mléčné výrobky, zejména koncentrova-

né,
–  stres a psychické napětí,
–  suchý vzduch, vítr,
–  povrchové dýchání, rychlý dech,
–  špatný životní styl, málo spánku,
–  kouření a pobyt v zakouřených místnostech.

Detoxikační cvičení: 
Stoj mírně rozkročný, prudký nádech, chvilku 
zadržet dech, pak s našpulenými rty přerušovaně 
vydechovat a zároveň se stočit do klubíčka. Nejlépe 
je provádět tento cvik v přírodě.

Ivana Batůšková, Chropyně

 

Nově otevřené

kontaktní místo

v Kojetíně 

Tel.: 737 173 800
  * Povinné ručení a havarijní pojištění

  * Pojištění odpovědnosti

  * Majetkové pojištění – domácnost, budova

  * Životní a úrazové pojištění dětí a dospělých

  * Penzijní připojištění

Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č. dveří 213)

Nově otevřená úvěrová kancelář v Kojetíně
Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín

(2. patro, vpravo, č.dveří 213), kontakt: 737 173 800

NEBANKOVNÍ ÚVĚRY PRO

 zaměstnance, starobní důchodce i podnikatele (splatnost do 36-ti měs., 

možnost revolvingu, podnikatelé i s nulovým daň. přiznáním) 

Čistý příjem žadatele je třeba min.7 tis.Kč
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ZŠ Sv. Čecha Ko je tín

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Informační centrum 
SIPVZ při škole

 Od září zahájilo svoji činnost Informační 
centrum SIPVZ při škole. Přes prázdniny se díky 
účelové dotaci MŠMT podařilo obnovit vybavení 
učebny informatiky a stávající počítače mohly být 
uplatněny v dalších prostorách školy (Informatika 
II, školní knihovna, kabinet výchovného poradce). 
V učebně bylo instalováno nové programové vyba-
vení, takže nyní odpovídá současným nárokům.
 Ve spolupráci se SOŠ Přerov, Kouřilkova 8 
připravilo pro vyučující řadu kurzů informační 
gramotnosti. Do těchto kurzů se zapojilo Gymná-
zium Kojetín, ZŠ Kojetín – Sv. Čecha, ZŠ Kojetín 
– Sladovní a MŠ Kojetín – Hanusíkova. Lektorkou 
kurzů je Ing. Kajnarová z přerovské SOŠ.
 Nabídka dalších vzdělávacích akcí byla předána 
ředitelům kojetínských škol na úvodní operativní 
poradě.
 Věříme, že se všechny záměry orientované 
na účelnou pomoc školám a školským zařízením 
v oblasti využití ICT podaří ve spolupráci s městem 
realizovat a přispět tak ke zdokonalení vzdělávacích 
podmínek i provozního zázemí škol.

-ZŠ-

Výsledky mezitřídní soutěže za školní rok 2004 – 2005

Celkové výsledky sběrové ligy 2004 – 2005
3.a – 4385, 8.a – 3570, 7.b – 2859,5, 1.a – 2727, 5.a – 2563,5, 2.a – 2476,5, 6.b – 2306,5, 
5.b – 1857,5, 3.b – 1693, 4.a – 1488, 1.b – 1468, 8.b – 1457, 2.b – 1393,5, 6.a – 1157, 
7.a – 1146,5, 4.b – 1104,5, 9.a – 719, 9.b – 460, ŠD – 69
Škola celkem – 34901

Celkové pořadí jednotlivců ve sběru 2004 – 2005
1. Mračková – 1680; 8.a; 2. Zatloukal – 1573; 7.b; 3. Paprzskárz – 1002; 4.a; 4. Krčmař – 890,5; 
8.b; 5. Mračková – 850; 3.a.

Děkujeme všem žákům, kteří se aktivně zapojili v letošním školním roce do naší sběrové ligy 
a přejeme vítězům pěkné zážitky ve vyškovském aquaparku a těšíme se na příští rok. Ten letošní 
byl rekordní!

Tvořivě a hravě na ZŠ Sv. Čecha

 A je to tady! Máme 1. září 2005, třída se 
zaplňuje nedočkavými dětmi patřičně pyšnými na 
to, že dnes je ten velký den, kdy se stanou školáky. 
Většina usedá do lavic s respektem a důležitostí, 
někteří jsou vystrašení a nervózní, ale všichni ne-
trpělivě očekávají příchod nové paní učitelky. Dnes 
ještě mají za zády své blízké, ale moc dobře vědí, 
že tomu tak další dny nebude. Je to velká změna. 
Každý den ráno vstát, aktovku na záda a alou do 
školy. Denně vydržet čtyři hodiny ukázněně sedět 
v lavici, nezlobit a k tomu všemu se ještě naučit 

číst, psát a počítat!. Pro šestiletého človíčka to je 
mnohdy nadlidský výkon.
 Vstup do naší školy přináší dítěti mnoho změn, 
přivádí ho z myšlenkové roztoulanosti předškolního 
věku k dovednosti školního soustředění. Kvalita 
1. stupně se ve škole projeví schopností pedagogů 
rozpoznat individuální potřeby a možnosti každého 
dítěte. Je na učitelích, jak na tyto skutečnosti dokáží 
pozitivně reagovat. Na naší škole už od 1. ročníku 
je dán dětem dostatečný prostor pro individuální 
projev, názor a vzájemnou komunikaci. Velký důraz 
klademe na činnostní formy učení, tvořivost, aktivní 
zapojení dětí do výuky. Učíme je nebát se projevit, 

odbouráváme strach z případné chyby. Vedeme 
tak děti k sebekontrole, sebehodnocení a pozitivně 
formujeme jejich sebevědomí. Hodně si hrajeme, 
zpíváme, cvičíme, recitujeme, kreslíme a při tom 
všem se učíme. Všechno je to nenásilné, pozvolné, 
pro děti přirozené. Zdá se to být jednoduché, ale 
pravdou je, že příprava hodin a samotný proces 
jsou pro učitele velice náročné. Pro děti se však 
škola stává zábavou a to je ta naše největší odměna 
za vynaložené úsilí.

Mgr. Marcela Šírková
učitelka 1. třídy

Zahájení nového školního roku netradiční formou 5.  září 2005 Z turnaje „O pohár majitele Pohřebního ústavu“

Sběrová liga 2004 – 2005 

 V uplynulém školním roce se na naší škole uskutečnila sběrová soutěž tříd, ve které žáci bojovali 
o vítězný bonus – bezplatný zájezd do aquaparku ve Vyškově. Každé kolo byli oceněni nejlepší sběrači 
malou věcnou odměnou. 
 Výtěžek jsme věnovali na vylepšení výbavy tělocvičny, odměny pro Dětský den a řadu sportovních 
soutěží ve škole i nejlepším žákům minulého školního roku. 
 Celkové vyhodnocení výsledků bylo provedeno 6. září 2005, kdy byly nejlepším předány pěkné 
věcné ceny věnované kojetínskou pobočkou České spořitelny a.s. 
 Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník tradičního zápolení sběračů 
ve škole.
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 Flétnový soubor ZUŠ Kojetín ve složení Monika 
Psotková, Eva Mizerová, Helena Dostálová a paní 
učitelka Rita Ryndová, byl vybrán pro reprezen-
taci České republiky na I. ročníku Mezinárodního 
hudebního festivalu Cervie – Pinarela v Itálii. 
Festival se konal ve dnech 19. 6. – 22. 6. 2005 
a náš soubor sklidil velký úspěch. Dokladem toho 
je i poděkování za reprezentaci v Itálii, které jsme 
obdrželi v nedávné době od pořadatelů festivalu 
v tomto znění:

 Do nového školního roku vstupuje SOU 
a OU Tovačov s některými významnými změnami. 
V prvé řadě došlo k 1. září 2005 ke změně názvu 
školy, a z původního SOU a OU Tovačov se tak 
stává Střední škola řezbářská. Nový název daleko 
lépe vystihuje zaměření této vzdělávací instituce 
i charakter oborů, jež se zde vyučují (umělecko-
řemeslné zpracování dřeva, truhlář pro výrobu 
nábytku, truhlářské práce).
 Dále dojde v letošním roce ke změně v přijí-
macím řízení na čtyřletý studijní řezbářský obor. 
Přijímací řízení pro zájemce o studium tohoto oboru 
ve  školním roce 2006/2007 proběhne stejně 
jako na jiných umělecky zaměřených školách už 
v lednu 2006, a uchazeči musí tedy podat přihlášku  
nejpozději do konce listopadu 2005.

Kam se na nás můžete přijít podívat?
12. – 14. 9. 2005 – výstava historických řemesel 
na hradě Šternberk
30. 9., 1. 10. 2005 – celostátní přehlídka ZUŠ 
v Händkeho galerii ve Šternberku
9. 12.,10. 12. 2005 – prodejní a prezentační výsta-
va v areálu Střední školy řezbářské, Nádražní146, 
751 01 Tovačov

Další informace na tel. číslech: 581 731 421, 
581 731 423, 581 731 464

ZUŠ Kojetín informuje
 Vážení přátelé, byla jsem pověřena představiteli 
města Cervie, jmenovitě panem starostou Rober-
tem Zoffoli, hlavním pořadatelem Květinových 
slavností p. Ricardem Todoli, prezidentem kulturní 
sekce p. Albertem Pilandri a prezidentkou asociace 
Prendi Notta paní Marií Tizzi, vyjádřit Vám dík za 
vynikající výkony a skvělou reprezentaci. Připravili 
jste pro obyvatele Cervie a turisty této oblasti neza-
pomenutelné hudebně kulturní zážitky. V letošním 
roce se Česká republika v Cervii představila poprvé 

a zástupci města věří i ve spolupráci budoucí. 
Předejte prosím poděkování všem účastníkům. 
Srdečně Vás zdravím a přeji mnoho úspěchů v další 
práci. Renata Kopecká.

 Přeji též našim žákům a učitelům další úspěchy 
v jejich činnosti.
      

Petr Vacek
ředitel ZUŠ Kojetín

SOU a OU Tovačov mění název

 10. října 2005 tomu bude dvacet  let, co 
v Tovačově zemřel kojetínský rodák Bohumír 
Štéger. Byl vynikajícím znalcem zdejší vlas-
tivědy a historie, řadu let pracoval jako ko-
jetínský kronikář, publikoval spoustu článků 
a čtyři knihy pověstí a pohádek. Připomín-
kou tohoto výročí je i uvedená povídka.

 Kojetín kdysi nebýval jenom takové selské 
město jako je dnes; jindy tu bývala i šlechta a ta 
měla svoje domy postaveny na městě a měla tam 
všechno pohodlí. A i vodu na pití až od křenovské 
kapličky dřevěným potrubím, aby nemuseli pít tu 

naši nedobrou vodu. Takovým panským domem 
bylo třeba Šimkovo; a ten dům koupil od pánů 
po švédské vojně jeden zbohatlý řezník, odněkud 
z německé strany přistěhovalý; však se jmenoval 
Šmíd. Jeho syn Jan sloužil dvanáct let ve španělské 
válce a vrátil se domů v bílém kabátě, samo zlato 
a metály. A tak bylo u Šmídů každý den až dlouho 
do noci veselo a všeci sousedé tam chodili, aby si 
poslechli Janovo vyprávění o vojenském životě. 
Starý Šmíd jenom zářil, tak byl na svého syna 
hrdý.
 Ale jednou se stalo to hrozné neštěstí: Jan 
právě ukazoval jednomu známému, jak bojoval 
s nějakým francouzským generálem a jak ho pro-
bodl jak žábu, když v tom vešel do světnice starý 
Šmíd a nabodl se na Janovu šavli. Na místě zůstal 
mrtvý.
 Mladý velice plakal nad otcem, třeba byl voják 
statečný, a hned se šel udat, že zabil otce. Zavřeli 
ho v šerhovně v židovské ulici a on sám žádal pány 
soudce, aby ho potrestali za to, co udělal; ale jeho 
přátelstvo se domluvilo a poslali do Vídně žádost 
o milost pro Jana až k samému císařovi, protože 
Jan za něho dobře bojoval a měl vysoká vyzname-
nání z té španělské války. Když vyřízení přes rok 
nešlo, rozhodli soudcové, že bude Jan přece jen 
popraven. On se nic nehájil, jen prosil, aby před 

20 let od úmrtí B. Štégera – Spravedlnost v Kojetíně
ním kladli, jak ho povedou, až na uhřičický kopec 
desky, protože prý není hoden – jako vrah svého 
otce – chodit po zemi. To mu bylo povoleno – 
a oběsili ho na šibenici, co stála tam, kde se dopo-
sud říká „Na spravedlnosti“. Přes noc ho nechali 
viset a všeci okoliční sedláci patrolovali na hranič-
kách, aby jim ho tam kat nepochoval.
 Na tu popravu se sjelo moc panstva z celého 
kraje a ti zapíjeli Janovu duši na Hrubé hospodě. 
Tovačovský rychtář už ho měl a položil na stůl sto 
rýnských pro toho, kdo přinese kus provazu z obě-
šeného vojáka. Žádný se neodvážil, jenom to děvče 
– bylo jí Kateřina – co v té hospodě posluhovalo, 
se dalo na tu sázku a opravdu kus provazu doneslo. 
Ten tovačovský měšťan byl vdovec a hned ji požádal 
o ruku – ona už neměla tatínka – a vzal si ji za ženu; 
ne snad proto, aby těch sto rýnských neztratil, ale 
že se mu ta kurážná děvčice zalíbila.
 Teprve třetího dne přijel na koni z Vídně posel 
a už od Kroměříže mával bílým praporem, že nese 
Janovi milost. Ale už bylo pozdě. A tak ho aspoň 
po křesťansku pochovali na krchově u kostela 
a doprovázelo ho celé město. Jenom soudcům vzal 
císař právo, protože nečekali na jeho rozhodnutí, 
a tož ta poprava byla v Kojetíně poslední a od té 
doby už nikdo „Na spravedlnosti“ nevisel.
Však je to tak dobře!

SOU a OU TOVAČOV 
INFORMACE o studijních a  učebních oborech ve školním roce 2006 - 2007

SOU
82-51-L/007 
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 
se zaměřením na práce řezbářské  
–  čtyřletý obor s maturitou pro chlapce i dívky,
–  po ukončení studia – možnost podání přihlášky 

na vysokou školu,
–  samostatného podnikání v uměleckořemeslném 

oboru,
– provádění prací řezbářských i restaurátor-

ských,
–  jako vysoce kvalifikovaný pracovník firmy se 

podílet na úpravách, ale i na výtvarném řešení 
nově vznikajících interiérů kanceláří firem 
i podniků. 

Podmínky pro přijetí:
– úspěšné absolvování talentových zkoušek (kresba 

a modelování),
– ústní pohovor,
– písemná zkouška z ČJ,
– dobrý prospěch,
– doporučení lékaře.

33-56-H/002 
Truhlář pro výrobu nábytku
– tříletý učební obor pro chlapce,
– během učení – možnost zvládnutí základů umě-

leckého řezbářství v nepovinných předmětech 
a kroužcích vedených zkušenými řezbářskými 
mistry maturitního oboru,

– po vyučení – možnost vyrábět nábytek zdobený 
řezbou,

– samostatného podnikání v oboru se znalostmi 
práce s masívem a základů řezby,

– větší předpoklady pro uplatnění na trhu práce.
Podmínky pro přijetí:
– doporučení základní školy, 
– doporučení lékaře,
– výborná známka z chování.

OU
33-56-E/004 Truhlářské práce
– tříletý učební obor pro chlapce,
– během učení – možnost zvládnutí základů umě-

leckého řezbářství,
  v nepovinných předmětech a kroužcích, 
– žáci vyrábí nábytek z masívu, okna, zdobené 

dveře,
– zvládnutí řezby a práce s masívem je předpokla-

dem pro lepší uplatnění na trhu práce,
Podmínky pro přijetí:
– doporučení lékaře,
– ukončená devítiletá školní docházka,
– přijetí bez přijímacích zkoušek.
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 MěDDM Kojetín

10. 9. 2005 „O pohár majitele 
pohřebního ústavu“

 Pátého ročníku volejbalového turnaje pro 
neregistrované hráče se smyslem pro recesi 
se zúčastnilo 9 teamů z Kojetína, Kroměříže, 
Přerova a okolí. Po urputném celodenním boji 
zvítězilo družstvo „Banáni“ z Přerova, na druhém 
místě skončili „Veteráni“ z Kojetína a na místě 
třetím Gymnázium Přerov. Družstvo MěDDM se 
umístilo na krásném čtvrtém místě. Ocenění získali 
i zástupci Policie ČR Kojetín, kojetínští kantoři, 
XXX Kojetín, Velká černá díra, Cirkus a Jamai-
ka.
 Jednotlivá utkání po celou dobu bedlivě 
sledoval ředitel turnaje pan Zdeněk Barták, který 
v závěru udělil vybraným hráčům zajímavé tituly 
- např. sexy muž a sexy žena.
 Titul „Nejmladší hráčka“ získala Kateřina 
Lísková, „Nejzkušenější hráčkou“ se stala Alena 
Dufková.

Počítače a technika
Plastikoví modeláři od 1. tř. 200,-
Výp. technika zač. od 2. tř. 500,-
Výp. technika pokr. od 5. tř. 500,-
Tvorba www stránek od 5. tř. 500,-
Práce na PC–kurz 1200/20 hodin

vzdělání, kultura a tanec
Dramatický od 2. tř. 250,-
Country tance od 1. tř. 300,-
Hrátky s flétnou od 1. tř. 300,-
Lucky Whille country ml. a dosp. 400,-
Kvítko  (taneční) př.–1. tř. 300,-
Úsměv (taneční) od 4. tř. 300,-
Sluníčko (folkl. taneční) od 1. tř. 300,-
Hip hop od 6. tř. 600,-
Duha (výtvarný) od 1. tř. 400,-
Keramika (začátečníci) od 1. tř. 600,-
Keramika (pokročilí) – 600,-
Keramika 3–7 let 50,-/hod. 
(rodič a dítě do 7 let)
Klub maminek rodina  150,-/rod.
Klub správných holek od 3. tř. 250,-
Klubíčko (všestranný) 4–6 let 250,-
Břišní tance  od 14 let 700,-
  10 lekcí
Pěvecký od 3. tř. 200,-

příroda
Rybáři  (začátečníci) od 3. tř. 300,-
Rybáři  (pokročilí) od 5. tř. 300,-
Čtyřlístek od 1. tř. 200,- 
(ekologie, hry,…)

okolní obce
Keramika  Měrovice od 1. tř. 600,-
Keramika  Oplocany od 1. tř. 600,-
Keramika  Polkovice od 1. tř. 600,-
Kroužek   Stříbrnice od 1. tř. 250,-
Aerobic Křenovice od 1. tř. 250,-
Klub F. Mravence od 4 let 250,- 
Křenovice
Míčové hry Křenovice od 1. tř. 250,-

cizí jazyky
Angličtina  (začátečníci) od 1. tř. 500,-
Angličtina  (pokročilí) od 5. tř. 500,-
Němčina od 5  tř. 500,-
Španělština od 5  tř. 500,-
Francouzština od 5  tř. 500,-

sportovní aktivity 
Aerobic od 1. tř.  300.-
Basketball od 7. tř.  300,-
Bojové umění od 3. tř.  400,-
Florbal ml. od 3. tř. 300,-
Florbal st. od 6. tř. 300,-
JOGA rodiče s dětmi - 540,-
  (rodič+dítě)
Kalanetika ml. a dosp. 20,-/ h
Míčové hry od 1. tř. 300,-
Rytmika od 5 let 300,-   
Sport MIX od 4. tř. 300,-    
Stolní tenis I od 3. tř. 300,-
Stolní tenis II od 6. tř. 300,-
 Střelba ze vzduchovky od 5. tř. 400,-
Šipky od 3. tř. 200,-
Volejbal – přípravka od 2. tř. 300,-
Volejbal ml. – dívky od 3. tř.  400,-
 Volejbal st. – dívky od 5. tř. 400,-
 Volejbal – chlapci od 5. tř. 400,-

Nabídka zájmových kroužků 
MěDDM Kojetín na školní rok 2005/2006

AKCE NA ŘÍJEN 2005

10. –14. 10. 2005
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MěDDM

dopoledne pro děti od 1. do 4. třídy ZŠ, odpoledne pro všechny zájemce v klubovnách MěDDM
Masarykovo nám. 52 • Ztracená ulice 872

14. 10. 2005
      „ODPOLEDNÍ  DISKOŠOU“

pro děti od 6-ti do 15-cti let, nádvoří VIC Kojetín

17. – 21. 10.205
AKCE KE „DNI STROMŮ“

pro žáky 3. a 4. třídy, MěDDM Masarykovo nám. 52

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26. 10. 2005
VÝLET

Prohlídka lidových staveb v Rymicích u Holešova, návštěva krytého bazénu v Holešově, 
pro děti od 1. tř.

27. 10. 2005
VÝLET „HANOU NA KOLE“
Kojetín – Záříčí, pro děti od 1. tř.

26. 10.
PROGRAM V KLUBOVNĚ MěDDM 

14.00 –17.00 hod.
turnaj ve stolním tenise • rukodělná činnost, pro děti od 1. tř.

27. 10.
PROGRAM V KLUBOVNĚ MěDDM 

14.00 – 17.00 hod.
rukodělná činnost • výtvarná soutěž, pro děti od 1. tř.

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

Termíny pravidelných schůzek zájmových 
kroužků budou upřesněny na nástěnkách 
MěDDM ve školách, na vývěsce u sokolovny, 
na MěDDM Masarykovo nám. 52 nebo Vám 
je rádi sdělíme na t.č. 581 762 498. 
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Junák – svaz skautů a skautek ČR

Týden knihoven
3. – 8. 10. 2005

 „Knihovny patří k nejvýznamnějším nástrojům, 
jimiž je naplňován požadavek všeobecné dostup-
nosti informací, zakotvený v Listině základních 
lidských práv a svobod.
 Nabízejí veřejnosti přístup k nejširší možné 
škále informačních zdrojů a zájem uživatelů si 
dokázaly udržet navzdory celkové orientaci naší 
společnosti na materiální hodnoty.
 Předkládají uživatelům kulturní a vzdělávací 
alternativu, jsou místem, kde je možné trávit volný 
čas. Přestože jejich služby nemusí nikdo využívat 
povinně, navštěvuje je stále větší počet lidí a zvyšuje 
se i využívání knihovních fondů. Knihovny tak pod-
porují rozvoj čtenářství a napomáhají prohlubovat 
vzdělanost všech vrstev obyvatel bez rozdílu.
 Knihovny jsou klidným a kultivovaným místem 
setkávání lidí a jsou dostupné každému. Právě tato 
funkce je zdůrazňována v evropském i světovém 
měřítku se zvyšující se intenzitou a naléhavostí.
 Týden knihoven je příležitostí otevřít široké 
veřejnosti dveře dokořán, aby se každý mohl 
přesvědčit, co všechno mu knihovny nabízejí, co 
dokážou a jak málo za to chtějí.“

(z prezentace Týdne knihoven 
na webových stránkách SKIP)

Městská knihovna v Kojetíně se již 
tradičně zapojuje do této celostátní 
akce řadou svých aktivit:

* Stěžejní akcí týdne bude beseda pro děti se 
spisovatelkou Martinou Drijverovou (středa 
5. 10. ve 14.00 hodin).

* Po celý týden poběží exkurze žáků základních 
škol a gymnázia do knihovny.

* Den otevřených dveří v úterý 4. 10. nabízí 
možnost prohlídky obou oddělení včetně studovny 
s přístupem na internet.

Městská knihovna informuje...

Kouzelné odpoledne s H. Potterem

 Všichni, co se nechtěli 17. září, tedy v sobotu 
odpoledne, třeba nudit doma se sešli na skautské 
základně, aby s námi zahájili další rok činnosti 
v oddíle. Sešlo se nás dosti, asi 16 dospělých a 35 
dětí, které přišly i s rodiči.
 Po zahájení v sále všechny přítomné přivítal 
vedoucí kojetinských skautů Tonda Výtiska – alias 
Harry Potter v letech. Děti se rozeběhly plnit 12 
různých disciplín a úkolů. Například musely „ulovit 

jednorožce“, zvládnout pohánět po daném úseku 
„čertovo kolo“, splnit úkol „U Krvavého Barona“, 
poznávat „čarodějné bylinky“, vyluštit „tajemné 
zaklínadlo“, „bojovat“ s Voldemortem, aj. Nej-
větší úspěch slavil „slizolep“, ze kterého vylovil 
tajný předmět i čtyřletý František. Také si všichni 
v „Netopýří jeskyni“ vyrobili svého netopýrka, který 
bude zdobit nejeden dětský pokojíček. Když děti 
splnily všechny úkoly, tak je na hřišti natolik zaujala 
hra „Famfrpál“, že zapomněly i na opékání špekáčků 
na svačinku. S vervou se zapojili i někteří tatínci.

 Přestože od rána bylo podmračené počasí 
a očekával se déšť, počasí vydrželo a všichni jsme 
odcházeli s pocitem pěkně stráveného odpoledne. 
Já s dětmi tedy ano.
 Proto bych chtěla poděkovat všem starším 
i mladším, kteří odpoledne připravili nebo s chutí 
pomáhali. Je dobře, že v naší uspěchané době se 
najdou rodiče, kteří dokážou ukázat svým dětem 
cestu nejen za materiálním bohatstvím, ale i cestu 
směrem k přírodě, ke kamarádství, k poznání 
a k hodnotným naplnění jejich života. 

Eva Takačová – maminka skautky

 MěDDM Kojetín – LT Rovná

* Dětské oddělení knihovny připravilo pro své 
čtenáře soutěže „Otázky z klobouku“ a „Znáš 
dobře svého mazlíčka?“

* Obě oddělení umožní novým uživatelům bezplat-
nou registraci až do konce roku 2005.

Týden uzavře setkání všech knihovníků stře-
diska Kojetín (v kojetínském knihovnickém stře-
disku spolupracují s Městskou knihovnou v Kojetíně 
Místní knihovny Kovalovice, Křenovice, Lobodice, 
Měrovice, Oplocany, Polkovice, Popůvky, Stříbr-
nice, Troubky a Uhřičice).

Hana Divilová
vedoucí Městské knihovny
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Kalendárium – říjen 2005
✽ 2. 10. Narodil se Felix Schwarzenberg, rakouský šlechtic a politik. 
V roce 1848 se stal předsedou vlády. Dosáhl svým vlivem výměnu na 
rakouském trůnu, místo Ferdinanda V. nastoupil František Josef I. (1800). 
(205 let).

✽ 5. 10. Byl založen umělecký svaz Devětsil, který sdružoval levicově 
orientovanou inteligenci v Československu. Jeho prvním předsedou se stal 
Vladislav Vančura. (1920). (85 let).

✽ 8. 10. Narodil se Henry Le Chatalier, francouzský chemik, objevitel 
principu, který dodnes nese jeho jméno. Dle tohoto principu se řídí změny 
rovnovážného složení chemické reakce, změnou teploty a tlaku. (1850). (155 
let).

✽ 9. 10. Zemřel Jan Železný, český církevní hodnostář a politik. Proslul 
jako odpůrce husitství, financoval z titulu svého postavení olomouckého 
biskupa mnoho válečných akcí proti husitům. (1430). (575 let).

✽ 10. 10. Narodil se Paul Krüger, jihoafrický státník britského původu. 
Stál v čele povstání Búrů, jímž byla obnovena nezávislost Transvaalu. Stal se 
prezidentem, ale posléze byl nucen odejít do exilu. (1825). (180 let).

✽ 12. 10. Narodil se Luciano Pavarotti, italský operní pěvec, tenorového 
zabarvení hlasu. Působí na významných operních scénách, jeho doménou jsou 
role v operách Giuseppe Verdiho. (1935). (70 let).

✽ 13. 10. Zemřel Joachim Murat, francouzský politik a voják. Byl švag-
rem císaře Napoleona I., velitelem jezdectva a posléze neapolským králem. 
Nakonec padl do zajetí a byl zastřelen. (1815). (190 let).

✽ 14. 10. Narodil se Carlo Lurago, italský architekt a stavitel, činný 
též v Čechách.Zde zanechal významné dílo, postavil mj. zámek Humprecht 

u Sobotky, kostel sv. Ignáce v Praze, provedl barokní úpravu zámku v Náchodě 
aj. (1615). (390 let).
✽ 15. 10. Narodil se Vergilius, vl. jménem Publius V. Maro, římský básník, 
nejvýznamnější literát starého Říma.Z jeho díla vycházeli všichni literáti západní 
civilizace.  Autor básnických sbírek Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické aj.
(70 př. n. l.). (2075 let).

✽ 18. 10. Narodil se Vlastimil Tusar, český pravicový politik a novinář. 
Člen sociální demokracie, stoupenec pravicového křídla v této straně. Byl též  
předsedou československé vlády a poté velvyslancem v Německu. (1880). 
(125 let).

✽ 21. 10. V bitvě u Trafalgaru porazilo anglické válečné loďstvo francouz-
skou flotilu, potvrdilo tak převahu Anglie jako první námořní velmoci nad 
ostatními. Velitel anglického loďstva admirál Horatio Nelson padl. (1805). 
(200 let).

✽ 23. 10. Narodil se Adalbert Stifter, německý básník a prozaik žijící 
v Čechách. Jeho tvorbu můžeme označit jako romantickou. Zanechal rozsáhlé 
dílo, např. básnickou sbírku Hvozd, román Vítek aj. (1805). (200 let).

✽ 28. 10. Narodil se Ľudovít Štúr, slovenský básník, historik a politik.  
Čelná postava slovenského národního života, spolutvůrce spisovné slovenštiny. 
Jako první požadoval samostatnost Slovenska, byť v rámci Uher. (1815). 
(190 let).

✽ 30. 10. Narodil se Bohumír Štědroň, český hudební vědec a pedagog. 
Profesor na univerzitě v Brně, znalec díla Leoše Janáčka a české hudby 18. 
století. (1905). (100 let).

Zpracováno podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2005             
řez

Čtvrtek 6. října 2005 v 8.15 a 10.00 hodin
Pořad pro žáky II. stupně základních škol

S M Í M  P R O S I T ?S M Í M  P R O S I T ?
Divadlo Andromeda Praha, Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč

Pátek 14. října 2005 v 17.00 hodin
Slavnostní vernisáž výstavy obrazů

V O J T Ě C H  N O S E K  a  J I Ř Í  C H M E L A ŘV O J T Ě C H  N O S E K  a  J I Ř Í  C H M E L A Ř
oleje a pastely

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

Výstava bude otevřena do 11. listopadu 2005
po – pá 9.00 – 17.00 hodin

vstupné: 10 Kč (dospělí), 
3 Kč (děti, studenti, důchodci)

Sobota 15. října 2005 v 19.00 hodin
Hudební a taneční večer

P O S E Z E N Í   U  C I M B Á L U  S  D U B I N O UP O S E Z E N Í   U  C I M B Á L U  S  D U B I N O U
Sál Vzdělávacího a informačního centra 

na Masarykově nám. v Kojetíně, vstupné: 50 Kč
Přijďte si zazpívat a zatancovat společně s cimbálovou muzikou!

Neděle 16. října 2005 ve 14.30 hodin
Víkendová pohádka pro děti

J A K  S I  P R I N C E Z N A   V Z A L A  D R A K AJ A K  S I  P R I N C E Z N A   V Z A L A  D R A K A
Divadlo DAP Praha

Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Soutěž pro děti o nejkrásnější obrázek: 
V rámci víkendových pohádek pro děti je již tradicí, že Městské kulturní 
středisko v Kojetíně nejen pořádá pohádku,ale zároveň i vyhlašuje 
výtvarnou soutěž o nejkrásnější obrázek na téma pohádky. Tentokrát 
se pohádka jmenuje Jak si princezna vzala draka. Proto nemeškejte 
a malujte, přijďte na divadlo do kojetínské sokolovny a doneste svůj 
obrázek. Všechny vaše výkresy budou vystaveny ve vestibulu Sokolovny. 

Kam za kulturou

Nejlepší výtvarníky vyhodnotíme a na ty čekají ceny a diplomy. Pamatuje-
me i na děti, které namalovaly obrázek a nebyly vyhodnoceny. Ty budou 
odměněny sladkostmi.

Čtvrtek 20. října 2005 v 8.15 a 10.00 hodin
Loutková pohádka Jiřího Trnky

pro děti MŠ a žáky I. stupně základních škol
Z A H R A D AZ A H R A D A

Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
Od 1. listopadu 2005

V Ý S TAVA  „ B U J I N K A N  K O J E T Í N “V Ý S TAVA  „ B U J I N K A N  K O J E T Í N “
Malá galerie Vzdělávacího a informačního centra, 

Masarykovo nám. 8, Kojetín

Středa 16. listopadu 2005
P R O D L O U Ž E N Á  TA N E Č N ÍP R O D L O U Ž E N Á  TA N E Č N Í

pro studenty Gymnázia Kojetín, jejich rodiče a přátele
Sokolovna Kojetín

Pátek 18. listopadu 2005 v 19.30 hodin
Zábavný pořad

V E Č E R  S  PAV L Í N O U  F I L I P O V S K O UV E Č E R  S  PAV L Í N O U  F I L I P O V S K O U

Pondělí 21. listopadu 2005
Cestopisná přednáška

K A M Č AT K AK A M Č AT K A
Agentura Pohodáři, sál Sokolovny Kojetín

Neděle 27. listopadu 2005 ve 14.30 hodin
Víkendová pohádka pro děti

VÁ N O C E  S  K A M A R Á D YVÁ N O C E  S  K A M A R Á D Y
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč

Soutěž pro děti o nejkrásnější obrázek
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TJ Slavoj Kojetín informuje
Přípravka
 V neděli 4. září 2005 sehráli naši nejmenší 
první mistrovský dvojzápas v Tovačově.
1. zápas Kojetín – Želátovice 2:3 (1:2), 0 bodů, 
střelci: Palkovský Jakub 2
2. zápas Kojetín – Tovačov 3:1 (2:0), 3 body, 
střelci: Toráč Mikuláš 1, Palkovský Jakub 2
V sobotu 10. září 2005 sehráli naši nejmenší druhý 
mistrovský dvojzápas v Hranicích.
1. zápas Kojetín – Hranice 0:9 (0:4)
2. zápas Kojetín – Ústí 0:5 (0:2)
Sestava: Jura M., Vozatár M., Přecechtěl J., Židlík 
Dušan, Židlík Daniel, Toráč M., Palkovský J., Bíbr 
L., Vyoral D., Škurka T., Lýsek D., Benešovský J., 
Jež M., Nesvadba T., Jura D.
Trenér: Radek Tomšic
Mladší žáci
 V neděli 11. září 2005 sehráli první mistrovské 
utkání s Bařicemi.
Kojetín – Bařice 0:4 (0:1)
Základní sestava: Flora J., Buchta T., Palkovský J., 
Lavrinec R., Chytil M., Šírek O., Nguien T., Zlámal 
J., Siváková M., Kotouč J., Ligač J.
Do hry ještě zasáhli: Podepřel P., Zifčák V.
Trenér: Jiří Šubík
Krajský přebor dorostu 3. kolo
Starší dorost Šumperk – Kojetín 2:4 (1:2)
Góly: Peřina Josef, Kantor Jan, Krčmař Jakub
 Hned od počátku zápasu bylo jasné, že Šum-
perk je velmi kvalitní mužstvo hrající moderní kom-
binační fotbal se čtyřmi obránci v řadě. Ale právě 
obrana se ukázala jeho největší slabinou, neboť 
jejím středem jsme během zápasu často pronikali 
do šancí. Rozdíl byl tedy hlavně v tom, že domácí 
drželi míč a hráli do šířky, kdežto my hráli kolmo 
dopředu a individuálně, nebo krátkými narážečkami 
se rychle dostávali k brance soupeře. Ve 25. minutě 
Honza Kantor z trestného kopu potrestal brankáře 
za špatně postavenou zeď 0:1. 
 Domácí o chvíli na to vyrovnali po standartní 
situaci, ale do šatny dostali gól na 1:2, kdy Kuba 
Krčmař po chybě obrany nezaváhal. Hned po 
přestávce domácí z tečovaného trestného kopu 
srovnali, měli nadále mírnou převahu, ale my jsme 
vyráželi do rychlých brejků. Zápas rozhodl Pepa 
Peřina, který chladnou hlavou proměnil dva nájezdy 
a bylo vymalováno. Pochvalu dnes zasloužilo celé 
mužstvo, především Pavel Chovanec, který naskočil 
do rozjetého zápasu v 35. minutě za zraněného 
Zdenu Hoška a podal výborný výkon.
Sestava: Knop O., Hošek Z. (Chovanec P.), Zední-
ček P., Nakládal T., Štolfa M., Sanitrník D. (Večerka 
T.), Kantor J., Peřina J., Šmída O. (Křepelka J.), 
Polách Z., Krčmař J.
Trenér: Aleš Stavinoha
Mladší dorost Šumperk – Kojetín 3:0 (0:0)
 Domácí mužstvo bylo od začátku aktivnější, ale 
do žádných větších šancí se nedostávalo. Co pustila 
obrana pochytal jistý Zdena Vožda. Gólovky jsme 
měli my, především Tomáš Večerka, ale nepromě-
nili jsme a poločas skončil bez branek. Druhá půle 
byla velmi vyrovnaná, jezdilo se nahoru dolů, šance 
na obou stranách. Kluci bojovali, chtěli vyhrát.  
 Do závěrečného hvizdu chybělo 6 minut, kdy 
se Šumperk šťastným gólem ujal vedení 1:0. Vrhli 
jsme všechny síly do útoku ve snaze urvat aspoň 
bod a domácí nás z protiútoku dorazili 2:0 a 3:0 
a byl konec. Výsledek pro nás krutý, ale poučný, 
protože ke konci zápasu jsme odpadli fyzicky. Na 
některých hráčích se projevila únava z předešlého 
večera a soupeř toho využil.
Sestava: Vožda Z., Rábel L. (Šajer J.), Šmída 

O., Gajdoš P., Bradna L., Knop P. (Nakládal T.), 
Sanitrník M., Polách M., Chovanec P., Večerka 
T., Pospíšil T.,
Trenér: Ladislav Bradna
Muži 1. B třída 
Radslavice – Kojetín 4:0 (0:0)
Radslavice měly mírnou převahu od počátku 
utkání, Ondra Knop několikrát skvěle zachránil. 
Domácí pronikali středem naší obrany, hlavně díky 
špatné obraně našÍ improvizované dvojice (Tomšic, 
Štolfa). My jsme se do šancí dostávali po rychlých 
přechodech přes Květu Láníka, velké šance měli 
Roman Matějka, Luďa Slavík, Lukáš Vondra. 
Poločas 0:0 byl nadějný, ale hned v úvodu 2. půle 
nás Radslavice zmrazily, neboť během prvních 
3 minut jsme dostali 2 góly po chybách obrany. 
Na dobrý výsledek sice zůstávalo ještě dost času, 
ale domácí již byli „nahoře“ a do žádné větší šance 
nás už nepustili a naopak v závěru opět dvěma 
„slepenými góly“ zvýšili na 4:0.
Sestava: Knop O., Křepelka A., Tomšic R., Štolfa 
M., Káňa M., Šťastný K., (Peřina J.), Vondra L., 
Láník K., Miko A., (Polách Z.), Slavík L., (Kantor 
J.), Matějka R.
Trenér: Aleš Stavinoha
Krajský přebor dorostu 4. kolo
Starší dorost: Kojetín – Lipník 1:3 (0:2)
Starší dorostenci neodehráli dobré utkání. Již 
v 15. minutě prohrávali 0:2 po hrubých chybách 
v obraně. Do poločasu nás hosté nadále přehrá-
vali, vytvořili si několik dalších šancí a včasným 
napadáním bortili naši kombinaci. Po přestávce 
se obraz hry změnil, opanovali jsme hru a měli 
velkou převahu. 
 Po faulu na Ondru Šmídu v 75. minutě Honza 
Kantor z penalty snížil na 2:1 a v dalším průběhu 
vyrovnání viselo ve vzduchu. Hosté však svou lekci 
z produktivity dokonali v 85. minutě, kdy po rohu 
zvýšili na 3:1, opět po naší chybě.
Sestava: Kočička K., Hošek Z., (Chovanec P.), 
Zedníček P., Nakládal T., Nakládal B., Sanitrník 
D., Kondrčík R., (Šmída O.), Kantor J., Peřina J., 
Krčmař J., Večerka T.
Mladší dorost: Kojetín – Lipník 0:1 (0:1)
Naši mladší dorostenci opět nešťastně prohráli. 
Hosté byli v úvodu lepší, vytvářeli si šance a ujali 
se vedení 1:0. Gól nás nesrazil, zvýšili jsme aktivitu, 
vyrovnali hru a vytvářeli si šance. 
 Výborný zápas odehrál především Michal 
Sanitrník, který vytvořil hru a posílal naše útočníky 
do šancí. K vyrovnání bohužel nedošlo, opět nás 
zklamalo zakončení. Přesto klukům patří pochvala 
za bojovnost.
Sestava: Vožda Z., Rábel L., Šmída O., Gajdoš 
P., Prokeš V., (Chovanec P.), Bradna L., Knop 
P., Sanitrník M., Polách M., Večerka T., (Pospíšil 
T.), Lavrinec P.
Muži 1.B třída: 4. kolo
Kojetín – Brodek u PV 0:3 (0:1) 
Celý zápas byl vyrovnaný, hlavní rozdíl byl pře-
devším v tom, že hosté ze 3 šancí dali 3 góly. 
Brankář hostů měl svůj den a vychytal v 1. poločase 
především šance Tondy Mika. Brodek se ujal vedení 
ve 30. minutě a hned po změně stran z trestného 
kopu zvýšil na 2:0. Utkání jsme nevzdali, šance 
ještě měli Karel Šťastný a Břeťa Nakládal, ale 
skvělého brankáře se nepodařilo překonat. Hosté 
v závěru přidali 3. gól hlavou po nacvičené stan-
dartní situaci. Výborný byl dnes Lukáš Vondra, 
ale i ostatním hráčům nemůžeme za jejich výkon 
nic vytknout.
Sestava: Knop O., Křepelka A., Soušek M., Káňa 

M., Tomšic R., Večerka M., (Nakládal B.), Matějka 
R., (Šťastný K.), Šubík J., Vondra L., Miko A., 
Láník K.
Krajský přebor dorostu 5. kolo
Starší dorost: Viktorie Přerov – Kojetín 
0:2 (0:1)
Góly: Šmída O., Nakládal B.
Do utkání jsme šli s taktikou zajištěné obrany 
a využívání rychlých brejků. V 1. poločase byla hra 
vyrovnaná, soupeř sice lépe kombinoval, ale šancí 
bylo více na naší straně. Ve 40. minutě dopředu 
vyběhnuvší předstoper Michal Štolfa ideálně uvol-
nil Ondru Šmídu a ten ze 12 metrů střelou k tyči 
otevřel skóre. 
 Po změně stran nás soupeř přikoval na naši 
polovinu, hrál líbivý celoplošný fotbal, vytvořil si 
několik šancí, ale neproměnil. Ke konci zápasu 
ovšem domácím došly síly, my jsme se stále více a 
více dostávali před jejich branku a v 80. minutě si 
domácí hráč nešťastně srazil centr Břeti Nakládala 
do vlastní sítě 0:2. Zápas jsme pak v klidu dohráli. 
Především Tomáš Nakládal a Pavel Zedníček ode-
hráli skvělé utkání.
Sestava: Knop. O., Zedníček P., Chovanec P., 
Štolfa M., (Sanitrník M.), Sanitrník D.,(Šmída O.), 
(Večerka T.), Nakládal B., Peřina J., Kantor J., 
Polách Z., Krčmař J.
Trenér: Aleš Stavinoha
Mladší dorost: Viktorie Přerov – Kojetín 
5:0 (4:0)
Mladší dorost Viktorky posílilo v létě 8 hráčů 
z druholigového FKM Přerov a bylo to opravdu 
vidět. Lídr tabulky byl lepší po všech stránkách. 
Sami jsme mu bohužel pomohli do ,,sedla“, když 
už ve 3. minutě jsme prohrávali 2:0 po chybách 
v naší rozehrávce. Do poločasu domácí přidali ještě 
2 branky a utkání bylo rozhodnuto. 
 Ve 2. poločase jsme zlepšili obranu, cílem bylo 
především nepřipustit další góly v naší síti, a to se 
kromě jediné gólové akce domácích podařilo.
Sestava: Seidl P., Rábel L.,(Chovanec P.), Nakládal 
T., Gajdoš P., Lavrinec P., Knop P., Sanitrník M., 
Polách M., (Šajer J.), Večerka T., Pospíšil T.
Trenér: Ladislav Bradna
Muži 1.B třída: 5 kolo 
Pivín - Kojetín 0:2 (0:0)
Góly: Miko A., Láník K.
Muži si po výborném výkonu odvezli 3 body 
z Pivína. V 1. poločase se hrál fyzicky náročný 
oboustranně útočný fotbal. Roman Matějka nastřelil 
tyč, Květa Láník břevno a Tonda Miko neproměnil, 
když šel sám na brankáře domácích. Domácí Pivín 
měl více ze hry, ale žádnou větší gólovku. Po změně 
stran jsme převzali iniciativu, odebírali míče ve 
středu hřiště a vyráželi k rychlým brejkům. V 60. 
minutě přiťukl Lukáš Vondra do „16“ míč Tondovi 
Mikovi, který se krásně uvolnil a nechytatelnou 
střelou otevřel skóre. 
 Poté nám vyšlo střídání, když Roman Pešek 
při své premiéře v našem dresu po pár minutách 
chytře ze strany přihrál na nabíhajícího Květu 
Láníka, který zvýšil na 2:0 pro nás. Domácí ještě 
nastřelili spojnici, ale gólu se již nedočkali. Velmi 
jistý v zákrocích byl dnes Ondra Knop v brance a 
ve středu obrany exceloval Radek Tomšic.
Sestava: Knop O., Křepelka A., Večerka M., Káňa 
M., Tomšic R., Šťastný K., (Peřina J.), Vondra L., 
Šubík J., Matějka R., (Krčmař J.), Láník K., Miko 
A., (Pešek R.)
Trenér: Miloslav Oulehla

Aleš Stavinoha
předseda TJ Slavoj Kojetín
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Podzim začal úspěšně…

 Po prázdninách jsme se vrhli na podzimní část 
sezóny. Ač bez tréninku (hřiště a koupaliště jsou 
z důvodu stavebních prací uzavřeny), přece jen 
jsme prokázali dobrou formu na dvou oblastních 
a jednom celostátním turnaji.
 Podzim našemu Klubu golfových borců začal 
na „oblasti“ v Jedovnicích u Blanska, kde se konal 
za účasti 69 startujících letošní 6. Open, z Kojetína 
přijeli jen 4 hráči.
 A že jsme se neflákali. Žáky vyhrála naše 
úspěšná evropská medailistka J. Nakládalová, 
kterou ještě podpořil bronzem Z. Modlitba, všechny 
juniory porazil L. Nakládal (a vytvořil i absolutně 
nejlepší výkon) a jen mezi seniory I. Roemer obsadil 
„až“ druhou příčku.
 V tomto „áčkovém“ složení jsme nastoupili 
i k úvodnímu kolu nového ročníku II. ligy jako 
Kojetín B. Mezi 11 (!) přihlášenými týmy jsme se 
rozhodně neztratili a skončili jsme druzí za sestou-
pivším béčkem Tovačova, a před silnými Jedovni-
cemi, které také ještě na jaře hrály I. ligu.
Výsledky (6. Open Jedovnice):
žáci: 1. Nakládalová Jana – Kojetín (99 úderů, 
prům. 24,8), 3. Modlitba Zdeněk – Kojetín (108, 
27).
junioři: 1. Nakládal Luděk – Kojetín (90, 22,5).
senioři: 1. Rimpler Josef – Jedovnice (94), 2. 

Ze sportu - Minigolf

Roemer Ivan – Kojetín (98, 24,5).
II. liga skup. D (morava-jih) 1. kolo:
1. KDG Tovačov B (384 úderů, 12 bodů, 24), 2. 
KGB Kojetín B (395, 10, 24,8).
 Týden nato (11. 9.) jsme se přesunuli do 
Bystřice pod Hostýnem. Tam se konal 7. Open 
s neskutečnými 99 hráči na startu. Kvůli počasí 
i vysokému počtu účastníků odehrálo 5 kojetín-
ských vyslanců jen 3 okruhy z předepsaných čtyř. 
Turnaj jsme pojali spíš jako generálku na blížící se 
zemské klání a zahájení I. ligy, ale určitě jsme se 
neztratili.
 Mezi žáky znovu naše J. Nakládalová nenašla 
přemožitele, Z. Modlitbovi unikly o jediný úder 
stupně vítězů, naopak slibný výkon podala B. Lu-
xová. Junioři nestartovali a v seniorech I. Roemer 
vyhrál.
 V druholigové soutěži jsme už měli kombino-
vanou sestavu, ale i tak jsme dokázali obsadit 4. 
příčku společně s ambiciózním Prostějovem, v je-
hož řadách hraje i náš odchovanec R. Janáček.
Výsledky (7. Open Bystřice p.H.):
žáci: 1. Nakládalová Jana – Kojetín (71 úderů, 
prům. 23,7), 4. Modlitba Zdeněk – Kojetín (79, 
26,3), 13. Luxová Barbora – Kojetín (99, 33), 24. 
Mizerová Eva – Kojetín (146, 48,7).
senioři: 1. Roemer Ivan – Kojetín (67, 22,3).
II. liga skup. D (morava-jih) 2. kolo:
1. KDG Tovačov B 274 úderů (12 bodů, 22,8), 4. 

KGB Kojetín B (316, 7,5, 26,3).
 Po dvou odehraných kolech obsazujeme 
v tabulce výbornou třetí pozici, ale s „béčkovou“ 
sestavou budeme klesat v pořadí níž a níž…
Stav II. ligy skup. D (Morava-jih) 
po 2 kolech:
smíšená: 1. Tovačov B (24 bodů), 2. Jedovnice 
(18), 3. KGB Kojetín B (17,5), 4. Bystřice p.H. B 
(15), 5. Prostějov (14,5), 6. Jedovnice B (13), 7. 
Start Brno (10), 8. Blansko (10), 9. Holešov B (4), 
10.Vsetín (4), 11.Přerov (4).
 Poslední letošní celostátní turnaj se hrál ve 
dnech 18. – 19. 9. v Plzni. Zde se představilo 82 
nejlepších z celé ČR, včetně dvou našich zástup-
ců. Zájezd na 5. Grand Prix se ale sourozencům 
Nakládalovým moc nevydařil.
 Mezi žáky bojovala Jana statečně, ale na lepší 
jak páté místo to nestačilo, finále jí uniklo o 2 údery. 
Její bratr Luděk se nevypořádal s chladem a mok-
rem a obsadil až poslední, sedmnáctou příčku.
Výsledky (5. GP Plzeň):
žáci: 1. Smejkal Marek – Šternberk (191 ú., 
prům. 23,9), 5. Nakládalová Jana – Kojetín (188, 
26,9).
junioři: 1. Straško Marián – 90 Brno (177, 22,1), 
17. Nakládal Luděk – Kojetín (211, 30,1).
 Náš klub v nejbližší době čeká start I. ligy 
v Bystřici na konci září a „domácí“ turnaj v Hulíně 
o prvním říjnovém víkendu.

Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

Kontakt: HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434

e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo:  Sladovní 1280,

752 01 Kojetín

Nabízí:

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZA HRA DY, EUROOKNA A DVEŘE

  STŘEŠNÍ OKNA – ATYPICKÁ OKNA A DVEŘE (VÝKLADY, PORTÁLY, ZASKLENÍ BALKONŮ)

DOPLŇKY – ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ 

VNITŘNÍ DVEŘE – MASÍVNÍ DŘEVO, DÝHA, FOLIE

GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA - AUTOMATICKÉ POHONY BRAN A ZÁVORY

KOVÁNÍ OKENNÍ A DVEŘNÍ (KLIKY, PANTY, DO PLŇ KY)

Inzerce
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Inzerce

Mikroregion Střední Haná 
vydává týdenní stolní kalendář 

Přírodou a krajinou 
střední Hané 2006.

NOVÁ PRODEJNA U SOKOLOVNY
DOBRŮTKY OD VERUNKY

Vás srdečně zve k nákupu pálavských vín, lahůdek, zákusků, čerstvého pečiva (i v neděli), uzeniny a jiného zboží.
Přijďte nás navštívit každý všední den od 6 do 18 hodin.

V sobotu a v neděli jsme tu pro Vás od 6.30 do 15.30 hodin.

Samospráva domu 

Tržní náměstí 62, 63, 74 

děkuje 

panu Jaroslavu Holubcovi 
za obětavou práci 

při úklidu okolí domu 

a zvelebení společných prostor.

Poděkování

VÍNO BUDE LETOS VELMI KVALITNÍ

 Mikulovsko, Kojetín – I když si mnozí z nás posteskli nad nepříliš vydařeným létem, přesto se najdou 

tací, kteří na uplynulé letní měsíce nedají dopustit. Jihomoravští vinaři se těší na nastávající víkendy, 

kdy začne sklizeň  hroznů, které jsou na pohled i chuť velmi kvalitní.

 „Dostatek slunce na konci letních dnů se na kvalitě vína podepíše ve velké míře“, říká vinař Josef 

Maňák z Perné na Mikulovsku. Zároveň však dodává, že nejen slunce a půda jsou tím, co dělá z vína 

umělecký kus. „Také znalosti a přístup člověka se podepíší na chuti dobrého vína“, říká pan Maňák, který 

je ve vinařském světě známý především ošetřováním vína na čistě přírodních postupech bez přídavku 

cukru a síry.

 Nejmodernější technologie uchovávání vína ve vakuovaných nerezových sudech pak umožňují dopravit 

tento lahodný mok na zákazníkův stůl v kvalitě, kterou zná pouze ze sklepů vinařů.                      (hrd)
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Lidové zvyky a obyčeje v říjnu
Podzimní ohníčky

 Podzim na Chodsku býval ve znamení: „Vohníčky ha pečený jabka v kožiše“ (Oh-
níčky a pečené brambory ve slupce). Na podzim, kdy se sklízely brambory, dělaly se 
na polích ohníčky. Naneslo se suché chrastí, sláma ze strnišť a suchá bramborová nať. 
Všechno se to zapálilo a to bylo všude kouře. Při zapalování ohně platilo pravidlo, že 
všichni museli být úplně zticha, prý aby oheň snadněji chytil. Aby ohníček lépe hořel, 
zpívalo se:
  Hoř ohníčku, hoř,
  příde na tě tchoř.
  Nebudeš-li hořeti,
  hodíme tě do řeky,
  příjde na tě černá vrána,
  budeš hořet až do rána.
  Hoř, ohníčku, hoř,
  Pánbůh Ti dá groš,
  svatý Petr dva krejcárky,
  budeš míti dost!
  Nebudeš-li hořeti, povíme to kuřeti,
  kuře Ti dá kamenem, budeš hořet plamenem!
      (z Moravy)

 Okolo ohníčku se pak skákalo nebo se všichni vzali za ruce a tancovali okolo ohně, 
někdy ho zas přeskakovali. Potom přinesli z pole brambory, dali do horkého popela 
a upekli je.
  Slunéčko zachází za hory,
  pasáci pečou brambory,
  slunéčko zachází za kostel,
  pasáci lezou na postel.
      (z Táborska)

1. říjen Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
2. říjen Po teplém září zle se říjen tváří.
3. říjen Den sv. Terezičky nebývá bez vlažičky.
4. říjen Svatý František zahání lidi do chýšek.

Sv. František z Assisi

 Stal se nejvýznamnějším reformátorem duchovního života a zakladatelem řádu 
františkánů. Proslavil se svou nevyčerpatelnou láskou ke všemu tvorstvu, proto např. 
kázal i zvířatům. Většinou bývá zobrazován jako františkánský mnich se stigmaty, čas-
tým námětem je i jeho kázání ptactvu nebo podpírání hroutícího se chrámu (církve). 
Je patronem Itálie a všech chudých, v roce 1979 byl papežem prohlášen i za patrona 
ekologů.

  5. říjen Na sv. Placida zima teplo vystřídá.

Sv. Placidius (mnich)

 Podle Dialogů papeže Řehoře Velikého unikl jen náhodou utonutí, a proto je dnes 
uctíván jako patron lodníků a pomocník proti nebezpečnému vodnímu živlu. Pozdější 
legendy popisují jeho mučednickou smrt.

6. říjen Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
7. říjen Září víno vaří, říjen víno pijem.
8. říjen O sv. Brigitě bývá mlha na úsvitě.

Sv. Brigita Švédská (zakladatelka řádu)

 Pocházela z urozené rodiny. Po smrti manžela založila ve Valdsteně ženský řád sv. 
Spasitele, tzv. brigitky. Je považována za patronku poutníků a za pokojnou smrt, bývá 
znázorňována jako poutnice, abatyše nebo řeholnice, jejími atributy jsou srdce s křížem 
a krucifix.

9. říjen Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, 
 tím déle pěkné dni potrvají.
10. říjen Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.
11. říjen Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
12. říjen Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
13. říjen Mlhy v říjnu –sněhy v zimě.
14. říjen Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
15. říjen Svatá Terezie zasazuje zimní okna.
16. říjen Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto.

Havelské posvícení

 Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu, 
kterým zároveň oslavovali ukončení polních prací. Posvícení v Čechách a hody na 
Moravě se slavívaly na podzim, tedy v období kdy již byl nový mák do buchet, zásoba 
čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka 
ideální doba na posvícení.

 Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili 
na posvícení konaná v okolních obcích nejen aby navštívili své příbuzné a přátele nebo 
aby něco utržili prodejem různého zboží, ale také proto, že se jim díky této slavnosti 
naskýtala možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce. A tím, jak se lidé bavili, 
pracovní morálka trpěla. Císař František Josef II. chtěl nějakým způsobem sjednotit 
oslavy v celé zemi a proto roku 1787 vydal nařízení, kterým lidu nařídil slavit posvícení 
v jeden čas. Termín stanovil na neděli po svátku svatého Havla. Poslušní poddaní přijali 
toto nařízení velice nadšeně. Od té doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. „císařské hody 
nebo také havelské posvícení“ a mimo nich dál i svoje místní posvícení tzv. „naše 
posvícení“.
  Škoda, že to posvícení
  aspoň třikrát za rok není!
      (ze Slovácka)

17. říjen Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
18. říjen Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.

Sv. Lukáš (evangelista)

 Povoláním byl lékař, snad se zabýval i malířstvím Doprovázel na cestách apoštola 
Pavla. Je považován za patrona lékařů, ranhojičů a malířů. Bývá zobrazován jako malíř 
malující obraz Panny Marie.

19. říjen V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
20. říjen Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, 
 není daleko do sněhu.
21. říjen Svatá Voršila zimu posílá.
22. říjen Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.

Sv. Voršila (mučednice)

 Podle legendy opustila královská dcera Voršila (Uršula) kvůli nechtěnému sňatku 
rodný ostrov (Anglii) a vydala se na cestu do Říma. Na zpáteční cestě byla i s družkami 
v Kolíně nad Rýnem zavražděna pohanskými Huny. Jednou z dívek, které ji provázely, 
byla i Kordula, která se před Huny skryla v podpalubí, ale dobrovolně opustila svůj úkryt 
a stihl ji stejný osud jako ostatní. Podle starších pramenů měla Voršila deset družek, podle 
pozdějších legend tisíckrát více. Voršila bývá zobrazována s malou loďkou a družkami, 
které skrývá pod svůj plášť.

23. říjen Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
24. říjen Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
25. říjen Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne.
26. říjen V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
27. říjen Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
28. říjen Šimona a Judy – zima je všudy.

 Sv. Šimon byl jedním z dvanácti apoštolů, většinou označovaný jako Šimon 
– „Horlivec“. Kázal evangelium v Egyptě a Persii, kde byl se sv. Judou umučen.
 Svátku Šimona a Judy, který je považován za začátek zimy, je přičítán velký význam 
pro pranostiky.

29. říjen Teplý říjen – studený listopad.
30. říjen Říjen a březen rovné jsou ve všem.
31. říjen Deštěm-li se konec října rozvodní znamená, že příští rok se zúrodní.

Myslivecké pověry a zvyky

 Myslivcům byla odedávna připisována čarovná moc. Jejich takřka neustálý pobyt 
v lesním šeru a tichu vzbuzoval v lidech představy o jejich kouzelné moci a spojení 
s tajemnými silami. Říkalo se, že prý myslivci v lese trhají čarovné byliny, že kule do 
zbraní lijí zvláštním způsobem a zvěř je prý poslouchá na slovo. Dokonce se proslýchalo, 
že mají myslivci spolky s ďáblem a možná proto si lidé představovali lidskou podobu 
vyslance pekel, tedy čerta jako myslivce.
 Pytláci se neodvažovali vystřelit na myslivce, protože věřili, že by se kulka od 
myslivce odrazila a zasáhla střelce.
 Když přišel někdo nový do mysliveckého učení, dal si mistr pozor na to, co jeho 
učeň zastřelil jako první. Trefil-li čtyřnohé zvíře, znamenalo to, že zůstane u myslivců 
dlouho. Zastřelil-li ale ptáka, tvrdilo se, že mysliveckou službu brzy opustí.
 Kdo chtěl na hon jít a dobrou mušku mít, hrábl třikrát ručnicí pod práh u dveří 
pro hlínu. Na ni pak třikrát plivl, sliny s hlínou zadělal jako těsto a potom s ní potřel 
ručnici.
 Myslivcům a rybářům, kteří šli na lov, nepřál nikdo zdaru, protože se věřilo, že by 
se jim pak lov nevydařil.
 Pokud měl někdo za to, že je jeho ručnice začarovaná, měl potřít hlaveň zastřeleného 
zvířete. Pro dobrou mušku se mělo vzít jeřabinového listí, dobrý kyselý ocet a trocha 
vody ze tří studnic, to vše dobře svařit a poté s tím vymýt ručnici.
 Na den svatého Filipa, do východu slunce se mělo zastřelit nějaké domácí zvíře 
a jeho krví vytřít ručnici. Poté octem pomazat nábojnici nebo kuli a sobě nos. Toho, 
kdo tak učinil, se v myslivosti drželo štěstí.

Použitá literatura: Lidové zvyky a obyčeje v křesťanském roce
Zpracovala: Jana Holotová
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Historické fotografie Kojetína – Max Navrátil

Divadlo

Hanácké Velikonoce 1935

Skácel, Navrátil, Taufer, Richtr, Grydil, Velikonoce 1918

Na Jordáně 1911

Max Navrátil, Polák a Venklarčík v cukrovaru v r. 1907

14. 3. 1905

Z muzea

 Na následujících fotografiích 
představujeme osobnost Maxe 
Navrátila, který působil řadu 
let jako městský kronikář 
a správce muzejních sbírek. 
Byl člověkem všestranným, 
zajímal se o řadu věcí 
a událostí v životě. 
Pracoval jako vařič 
v kojetínském cukrovaru 
a byl velmi oblíben pro svou 
pracovitost a schopnost zastat 
se svých spolupracovníků.

Z archivu 
zapůjčeného F. Rieglem 

sestavil Jiří Šírek
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Společenská kronika

Setkání rodáků ročník 1930

Redakční rada KZ se omlouvá všem jubilantům ročníku 1930
za neúplné foto v minulém čísle KZ 

„Věk není to,

v čem poznává se stáří.

Když oči věčným mládím září

a když se srdce umí pousmát,

tak ten věk není znát.“

Vše nejlepší k životnímu jubileu
Mgr. Miladě Štruncové

přejí děti a dospěláci z domečku.

Blahopřejeme!

Městská knihovna v Kojetíně 
děkuje

paní VÁCLAVĚ ZEZULOVÉ, 

dlouholeté knihovnici 
v Místní knihovně v Popůvkách, 

za její obětavou práci, 
kterou pro všechny čtenáře knihovny 

i celou obec Popůvky vykonávala 
neuvěřitelných 50 let!

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování – tandemu RNDr. Rudolf Kalovský a František Nikodým za uspořádání a profesionální průběh 
vzpomínkového večera k 40. výročí založení tanečního orchestru DISKANT.

Petr Vacek, poslední vedoucí a kapelník orchestru DISKANT
ředitel ZUŠ Kojetín

Foto: H. Volfová


