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 Po přivítání starostou a místostarostou navští-
vili kojetínské gymnázium, kde proběhla beseda 
se studenty a zástupci žákovského parlamentu. 
Následovala prohlídka vzdělávacího a informačního 
centra, tedy výstavních prostor, městské knihovny a 
sálu. Přitom vedení kraje pobesedovalo se zástupci 
samosprávy města Kojetín, seznámilo se také s čin-
ností Městské knihovny při MěKS Kojetín , MěDDM 
a ocenilo prezentaci Odborného učiliště Křenovice, 
které připravilo občerstvení k tomuto setkání. 
 Na závěr své návštěvy Kojetínska si delegace 
prohlédla firmu Hanák nábytek v Popůvkách, která 
patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím firmám v celém  
regionu. Seznámili se s nově vybudovanými zaříze-
ními firmy, exportní politikou a technologií moderní 
výroby nábytku. Další program návštěvy směřoval na 
Tovačovsko a do Přerova. 

Jiří Šírek, foto: Ivo Heger

Delegace kraje hovoří se starostou M. Hauptem Setkání se studenty gymnázia, hovoří náměstek P. 
Sekanina

Členové žákovského parlamentu se loučí s hejtmanem 
P. Kosatíkem a jeho náměstkem P. Horákem

Vedoucí Městské knihovny při MěKS Kojetín H. Divi-
lová představuje práci tohoto zařízení

Na výstavě v galerii Vzdělávacího a informačního 
centra

Prohlídka firmy Hanák nábytek v Popůvkách, kromě výroby se delegace seznámila také s prezentací  hotových výrobků v design centru

Delegace Olomouckého kraje na Kojetínsku

 

V pondělí 17. října 2005 zavítala do Kojetína delegace Olomouckého kraje 
v čele s hejtmanem RNDr. Pavlem Kosatíkem. 

Představitelé kraje tak zahájili své výjezdní zasedání na Přerovsku.
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín zasedala 
dne 4. a 12. října 2005 a z její-
ho zasedání přinášíme přehled 
následujících usnesení. Rada:
– schválila uzavření upravené 
smlouvy mezi Městem Kojetín a Evou 
Slabyhoudovou, Dluhonská 2926, 
Přerov, PSČ 750 02, na odchyt pře-
množených zdivočelých holubů na 
území města Kojetín. Celková cena 
díla vč. DPH činí 48.581 Kč,
– schválila navýšení příspěvku 
na provoz pro Městské kulturní 
středisko Kojetín na rok 2005 ve 
výši 199.000 Kč na pokrytí ztráty 
vzniklé v souvislosti s pořádáním 
Kojetínských hodů a Hudebního léta 
v roce 2005,
– schválila uzavření dodatku č. 
2 mezi Městem Kojetín a společ-
ností MANĎÁK a.s., 1. máje 532, 
Kroměříž, PSČ 767 01, kterým se 
mění ujednání původní Smlouvy 
o dílo č. 06-58-01/05 k investiční 
akci „Rekonstrukce Školní jídelny 
Kojetín, okres Přerov“,
– schválila k dalšímu rozpracování 
variantu č. 3 konceptu projektové 
dokumentace pro stavební povolení 
k investiční akci „Obnova Pivovar-
ského hotelu, Kojetín“,
– schválila pronájem části pozem-
ku p. č. 633/10, parcela vedená 
ve zjednodušené evidenci – původ 
parcel EN, p. č. 627/1, k.ú. Kojetín, 
ul. Sv. Čecha, na dobu neurčitou, za 
cenu 0,85/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrádky navrženému žadateli, 
– nesouhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje pozemku p. č. 664/2, 
orná půda, o výměře 467 m2, k.ú. 
Kojetín, ul. 6. května,
– souhlasila s odkoupením části 
pozemků: p. č.152/4, zahrada, p. 
č. 152/1, zahrada, p. č. 152/6, 
zahrada, p. č. 151/2, zahrada, p. č. 
150/2, orná půda, p. č. 148/1, orná 
půda, k.ú. Kojetín, ul. Tvorovská, 
o výměře cca 250 m2, za cenu 50,-
-Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitostí a úhradu za 
vyhotovení GP, nutného pro odděle-
ní částí pozemků, 

– souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout část pozemku p. č. st. 
1092, p. č. 1090 a 7011, ul. Padlých 
hrdinů, k.ú. Kojetín, za účelem zříze-
ní zahrádek, na dobu neurčitou, 
– souhlasila s prodejem pozemku 
p. č. 25, ostatní plocha, o výměře 
33 m2, v k.ú. Popůvky u Kojetína 
navrženým žadatelům, za cenu 20 
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitosti,
– schválila pronájem pozemku p. č. 
6325/1, ost. plocha, o výměře 1560 
m2, k.ú. Kojetín (areál kynologického 
klubu), na dobu určitou, a to na dobu 
jednoho roku, za účelem provozová-
ní speciálního kynologického klubu 
a poskytování dalších nekomerčních 
služeb v oblasti kynologie, za cenu 
200 Kč za rok navrženému žadateli. 
Souhlasí s vybudováním mobilní 
stavby, umístěné na předmětném po-
zemku, která by sloužila jako zázemí 
pro členy a návštěvníky klubu, 
– schválila uzavření smlouvy mezi 
Městem Kojetín a ČR-Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majet-
kových o pronájmu pozemků p. č. 
st. 158, zastavěná plocha, nádvoří 
a pozemku p. č. 159, ost. Plocha, 
v k.ú. Popůvky u Kojetína, za cenu 
1 395 Kč ročně, na dobu určitou, 
tj. na dobu 3 let ode dne podpisu 
této smlouvy, nejpozději do převodu 
vlastnických práv k předmětu pře-
vodu na nájemce. Účelem smlouvy 
je umožnění řádného užívání stavby 
– objektu občanské vybavenosti č.p. 
53, postaveném na p. č. st. 158, ve 
vlastnictví města,
– schválila rozpočtové opatření 
ve výši 3 142 Kč, dle přílohy tisku 
R/524, k úhradě za bezesmluvní 
užívání předmětu nájmu, 
– nesouhlasila s prodejem budovy 
č.p. 595 postavené na pozemku 
p. č. st. 424/2, zastavěná plocha 
a nádvoří a prodejem pozemku p. 
č. st. 424/2 o výměře 215 m2, v k.
ú. Kojetín,
– nesouhlasila se zveřejněním 
záměru prodeje části pozemku p. č. 
5754/8, ost. plocha, o výměře cca 

40 m2, k.ú. Kojetín, Sv. Čecha,
– souhlasila se snížením poplatku 
za pronájem reklamní plochy na 
sloupech VO, dle smlouvy o nájmu 
uzavřené dne 3. 10. 2005 mezi 
Městem Kojetín a Cirkusem-Varieté 
Cramer, Na Louži 21, Praha 10, 
PSČ 101 00,
– schválila navýšení příspěvku na 
provoz pro Základní školu nám. 
Míru Kojetín za rok 2005 ve výši 
100.000 Kč na pokrytí nákladů 
spojených s vybavením nové učebny 
informatiky,
– schválila navýšení příspěvku na 
provoz pro Školní jídelnu Kojetín 
na rok 2005 ve výši 163.000 Kč 
k doplnění vybavení školní jídelny 
pro rekonstrukci,
– zřídila: 
1. na funkční období od 1. 10. 2005 
do 30. 9. 2006 hlavní inventarizační 
komisi (HIK), 
2. k provedení jednotlivých inventur 
za rok 2005 dílčí inventarizační 
komise (DIK),
– jmenovala předsedu a členy HIK 
a DIK,  
– zřídila komisi pro přípravu rozpoč-
tu Města Kojetín na rok 2006, 
– schválila pronájem obecního 
bytu č. A6, I. kategorie, vel. 3+kk, 
v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín 
I-Město, pronájem obecního bytu č. 
16, I. kategorie, vel. 2+1, v ul. Sla-
dovní 1192, Kojetín, Kojetín I-Město, 
navrženým žadatelům, pronájem 
obecního bytu č. 6, I. kategorie, 
vel. 3+1, v ul. Jana Peštuky 1320, 
Kojetín, Kojetín I-Město, žadatelům 
v navrženém pořadí, pronájem 
obecního bytu č. 2, III. kategorie, 
vel. 1+1, v ul. Padlých hrdinů 818, 
Kojetín, Kojetín I – Město, pronájem 
obecního bytu č. 4, III. kategorie, 
vel. 1+1, v ul. Padlých hrdinů 815, 
Kojetín, Kojetín I – Město, pronájem 
obecního bytu č. 9, III. kategorie, vel. 
1+1, v ul. Příční 9, Kojetín, Kojetín 
I-Město, navrženým žadatelům,
– vzala na vědomí výroční zprávy 
Základní školy Kojetín, náměstí Míru 
83, okres Přerov, Základní školy 

Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
okres Přerov, Mateřské školy Kojetín, 
příspěvkové organizace, Městského 
domu dětí a mládeže Kojetín, okres 
Přerov, za školní rok 2004/2005,
– schválila doplněný předložený 
plán zimní údržby a plán pohotovosti 
při zabezpečení zimní údržby na 
místních komunikacích v zimním ob-
dobí 2005/2006 a uložila jednateli 
společnosti TECHNIS Kojetín s.r.o., 
zabezpečit realizaci schváleného 
plánu v plném rozsahu, 
– schválila doplněný Organizační 
řád Městské policie Kojetín,
– vzala na vědomí rozpracovaný 
Pracovní řád Městské policie Ko-
jetín,
– schválila platbu z ubytování na 
„Ubytovací jednotce pro krizové 
situace“ na DPS 6. května 1160 ve 
výši 100 Kč za den,
– schválila uzavření Dodatku č.1 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi 
Městem Kojetín a Ing. Zdeňkem 
Lakomým, Kosmonautů 4, 779 00 
Olomouc, na zavedení tísňového 
volání do domů s pečovatelskou 
službou. Dodatkem č. 1 se mění výše 
sazby DPH z 19 % na 5 %, 
– schváli la uzavření smlouvy 
o výpůjčce mezi Městem Kojetín 
a firmou EKO-KOM, a.s., Na Pan-
kráci 1685/17, Praha 4, PSČ 140 
21, na přenechání k bezplatnému 
užívání 15 kusů odpadových nádob 
na svoz tříděného odpadu,
– doporučila Radě Olomouckého 
kraje podpořit rozvoj podnikání 
v Kojetíně prodejem areálu Školního 
statku SZeŠ Přerov zájemcům – pod-
nikům a podnikatelům z Kojetína a 
okolí, podle žádostí předložených do 
výběrového řízení vyhlášeného ROK 
dne 8.6.2005, 
– schválila provedení opravy opěr-
né zídky, schodiště, studny a vstupu 
do tzv. židovské synagogy za před-
běžnou cenu 250 tis. Kč vč. DPH.

Lucie Šťastná
sekretariát MěÚ Kojetín

Probíhají investiční akce

Modernizace sociálních služeb v Kojetíně znamená 
mj. také vybudování kvalitního zázemí pro odpoči-
nek seniorů u Domů s pečovatelskou službou.

Rekonstrukce koupaliště znamená také opravu 
velkého bazénu včetně nové vany.

Oprava ulice Husova je těsně před dokončením.

J. Šírek
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Informace pro občany

Máte-li psa, pamatujte, že dle OZV 
č.12/2003 o místních poplatcích 
ze psů, která platí na území města 
Kojetína, máte několik povinností 
a některé z nich vám chceme touto 
cestou připomenout:
– Pořídíte-li si pejska, tak po dovršení 
3 měsíců jeho věku je povinností jeho 
držitele nahlásit správci poplatku do 
15 dnů vznik poplatkové povinnosti. 
Tuto skutečnost může každý ohlásit 
písemnou nebo ústní formou do 
protokolu.
– Od poplatku je osvobozen držitel 
psa, kterým je osoba nevidomá, 
bezmocná a osoba těžce tělesně 
postižená, které byl přiznán III. 
stupeň mimořádných výhod a osoba 
provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob.

Dále  je zde OZV č. 5 k zabez-
pečení místních záležitostí 
veřejného pořádku při cho-
vu a držení domácích zví-
řat, která mimo jiné stanovuje 
v čl. 3 Povinnosti a omezení držitelů 
domácích zvířat:
– Držiteli domácího zvířete je za-
kázáno na veřejném prostranství 
v současně zastavěné části Kojetína 
vodění domácích zvířat na dětská 
hřiště, pískoviště, sportoviště, kou-
paliště a hřbitovy.
– Také je zakázáno vodění psů bez 
vodítka.
– Držitel domácího zvířete je povinen 
na veřejném prostranství v zastavěné 
části města Kojetín dbát na to, aby 
zamezil pohybu  domácích zvířat bez 
doprovodu.
– Domácí zvíře je nutné opatřit ná-
hubkem  vždy, vyžaduje-li to chování 
zvířete.
– A také je nezbytné odstranit nepro-
dleně nečistoty (exkrementy apod.), 
způsobené domácím zvířetem na 
veřejném místě a zajistit, aby bylo 

s těmito  nečistotami naloženo hygi-
enicky nezávadným způsobem.

Zde je také na místě vysvětlit pojem 
držitel domácího zvířete. Podle 
současně platné OZV č. 5/2003 
se touto osobou rozumí osoba, 
která domácí zvíře vlastní, 
osoba, které bylo majitelem 
domácí zvíře svěřeno nebo 
osoba, která zvíře doprovází  
při pohybu  na veřejném pro-
stranství.   

 V Kojetíně se poměrně často 
setkáváme v ulicích města s dalším 
nešvarem, kdy cyklisté jezdí na kole 
právě se svými čtyřnohými miláčky  
a tím se samozřejmě dopouštějí 
přestupku podle §22, odst.1, 
písm.f Zákona o přestupcích 
v tomto smyslu, že porušují ustanove-
ní Zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, kde je toto jednání  
zakázáno v §58, odst. 4. Městská 
policie je oprávněna řešit na místě 
veškeré přestupky těchto cyklistů 
a v takovém případě může uložit  blo-
kovou pokutu.

 Na závěr  bychom se chtěli 
zmínit, že tento informační servis 
MP Kojetín není jedinou cestou, 
jak získat přehled o těchto a mnoha 
dalších záležitostech. Pokud máte 
přístup k internetu, máte možnost 
nahlédnout na stránky Města Kojetín. 
Dále je zde také možnost obrátit se na 
MP Kojetín prostřednictvím elektro-
nické pošty, adresa je mp@radnice.
kojetin.cz, kam můžete posílat vaše 
dotazy nejen k dané problematice. 
Preventivní skupina MP Kojetín tyto 
dotazy ráda zodpoví nebo odpovědi 
na vaše otázky zařadí do příštího čísla  
našeho informačního servisu.

Městská policie Kojetín

Informační servis MP Kojetín

SEZNAM  SLUŽEB
 RESTAURACE UNO
Vás zve k posezení v tradičně klidném a příjemném prostředí.
Nabízíme Vám velké množství specialit rozšířené o jídla z mořských živo-
čichů a mexickou tortilu. 
Otevřeno Po – Pá 14.00 – 22.00
  Sobota 12.00 – 22.00
Provozní dobu je možno upravit dle přání hostů.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv restaurace UNO
tel.: 721427073, 777585859, 602585848
Restaurace UNO zajišťuje: svatební hostiny, rodinné oslavy, podnikové 
akce, společenské večery
Předem děkujeme za důvěru a těšíme se na Vaše objednávky.
tel.: 602585848 Jarmila Hodanová
 777585859 UNO

 MONIKA PARÁKOVÁ
–  Manikura:
–  japonská ozdravná kůra na přírodní nehty
–  prodlužování nehtů
–  tepelná terapie
–  Pedikura:
–  mokrá pedikura
–  relaxační lázeňská
–  masáže končetin
–  Japonské tetování
–  Liftingové masáže obličeje a dekoltu
 Tel.: 775 348 404

–  Odstraňování celulitidy a strií
–  Colagenové masky
–  Orientální depilace
–  Ušní svíčky
 Tel.: 604 924 850

Město Kojetín si tímto dovoluje pozvat všechny vážné zájemce na

„VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“,

které se uskuteční ve čtvrtek 1. 12. 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 schválenými podmínkami na po-
zemky v Dvořákově ulici v Kojetíně určené k zástavbě rodinnými domy. 
Jedná se o 6 parcel o velikostech cca 460 – 540 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., Kroměříž  
www.reality-zvonek.cz.

Město Kojetín zveřejňuje 

ZÁMĚR PRODEJE
OBYTNÉHO PŘÍVĚSU SP-01 (ROK VÝROBY 1986)

Bližší informace a termín prohlídky lze dohodnout 
na Městském úřadě v Kojetíně, Masarykovo nám. 20, 

odbor majetku a investic města, tel.581 277 460.

Nabídky zasílejte do 30. 11. 2005 na shora uvedenou adresu 
v zalepené obálce s označením „obytný přívěs“.

MĚSTO KOJETÍN

dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR PRODEJE

 – budovy, objektu bydlení č.p. 595, postavené na pozemku 
 p. č. st. 424/2 a prodeje pozemku p. č. st. 424/2, 
 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 215 m2, 
 ul. Kroměřížská, k.ú. Kojetín.

Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí bylo projednáno a schváleno 
Radou města Kojetín dne 22. 6. 2005

Občané se mohou vyjádřit k záměru města po dobu 15 dnů 
ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Bližší informace obdržíte na Městském úřadu v Kojetíně, 
odboru majetku a investic města.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města   
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 V následujícím článku přinášíme odborná 
stanoviska ornitologů k vážnému problému 
těchto dní. Redakční rada KZ se domnívá, že 
bude zajímavé se s nimi seznámit i přesto, 
že KZ je regionálním tiskem a celá záležitost 
má spíše globální charakter.

  Už je to tady! Ptačí chřipka v minulém týdnu 
obsadila titulní stránky novin, zpravodajských 
serverů a hlavní vysílací časy televizních stanic. 
Kód H5N1 už známe stejně důvěrně, jako jména 
fotbalových hvězd a  specialistou na ptačí chřipku 
je každý konzument mediálních zpráv. Co ale sku-
tečně o nemoci, respektive o jejím přenosu víme? 
Pokusme se nad některými mýty o ptačí chřipce 
střízlivě zamyslet.
 Mýtus 1. Ptačí chřipka je naprosté novum. 
Virus ptačí chřipky se u ptáků  vyskytuje celkem 
běžně (poprvé byl zjištěn před více než 100 lety 
v Itálii), stejně jako virus lidské chřipky u člověka. 
Hlavními nositeli jsou především vodní ptáci 
(kachny), v mnohem nižší míře i pěvci a rackové. 
Jednotlivé kmeny ptačí chřipky se přitom značně 
odlišují stupněm patogenity.  Původce stávajících 
problémů - zmíněný vysoce patogenní kmen 
H5N1, byl v minulých letech původcem rozsáhlých 
úhynů drůbeže v jihovýchodní Asii. Je pravděpo-
dobné, že vzniká původně u domácí drůbeže mutací 
mnohem méně nebezpečných virů a teprve poté je 
přenášen z drůbeže na divoce žijící ptáky. V letoš-
ním roce byla zaznamenána řada případů v severní 
Číně, jižním Rusku a nejnověji po jednom případu 
i v Turecku a Rumunsku.   

Stanovisko mezinárodní 
organizace na ochranu ptáků Bird-
Life International k ptačí chřipce 

 Virus ptačí chřipky H5N1, který nedávno 
zapříčinil propuknutí ptačí chřipky v Číně, 
Kazachstánu, Mongolsku, některých regionech 
Ruska a v oblastech kolem Černého moře, se 
pravděpodobně dále šíří. Ačkoli stále ještě není 
znám přesný mechanismus přenosu této choroby, 
je pravděpodobné, že se na něm mohou podílet 
i stěhovaví vodní ptáci. 
 Ptačí chřipky existuje množství kmenů (nejmé-
ně 144). U volně žijících ptáků se často vyskytují 
v nízkých hladinách, které mohou způsobit maxi-
málně lehčí průběh nemoci. Častěji se vyskytují 
u vodních ptáků.
 Viry vysoce patogenní ptačí influenzy mohou 
způsobit rozsáhlé úhyny domácí drůbeže, ale 
u divokých ptáků jsou velmi vzácné. Kmen H5N1 
je vysoce patogenní,nicméně před nedávným roz-
šířením ptačí chřipky v jihovýchodní Asii, Rusku 
a oblasti Černého moře nebyl nikdy zaznamenán 

Ptačí chřipka – je panika skutečně na místě?
 Mýtus 2. Virus je přenášen tažnými ptáky 
a může jejich prostřednictvím „zamořit“ v krátké 
době rozsáhlé oblasti.  Velkou neznámou je právě 
mechanismus přenosu a šíření viru. Přenosy mezi 
drůbeží v chovech jsou zřejmé; přes veškeré úsilí 
však nebyl zjištěn přenos prostřednictvím volně 
žijících ptáků, kteří se logicky nabízejí jako vektor 
přenosu. U domácí drůbeže je přenos urychlen 
především díky vysoké hustotě chovaných ptáků 
a s tím souvisejícím úzkým kontaktem s exkremen-
ty, kterými může být virus přenášen.  
 U divoce žijících ptáků se ve všech zazname-
naných případech jednalo buď o zřejmý přenos 
z domácí drůbeže nebo o nález viru v již uhynulých 
kadaverech. A všechny tyto případy byly zatím 
zjištěny pouze v Asii. Šíření (zejména v Asii) neod-
povídá migračním trasám tažných ptáků a to ani 
směrově ani časově. V některých případech je tomu 
právě opačně (srpnový postup epidemie ze severní 
Číny do jižního Ruska). Domnívat se, že likvidace 
volně žijících ptáků pomůže zastavit rozšíření ptačí 
chřipky, není na místě. Tento názor sdílí i Světová 
zdravotnická organizace (WHO), Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations), Světová or-
ganizace pro zdraví zvířat (the World Organisation 
for Animal Health) a britská vláda.  Dokonce by 
zmíněná likvidace mohla situaci zhoršit – nakažení 
jedinci by se mohli v panice rychleji a dále rozletět, 
zdraví ptáci by byli oslabeni nadměrným stresem, 
což by je činilo zranitelnější vůči nákaze. A co je 
zcela nejdůležitější, takto vynaložené prostředky 
by bylo mnohem rozumnější použít na skutečně 
efektivní kontrolní opatření.
 Mýtus 3. Ptačí chřipka nás zasáhne najednou 
a nebude před ní úniku.
 Asi je iluzorní se domnívat, že běžný (Stře-
do)Evropan by se mohl nějakým způsobem dostat 
do kontaktu s nakaženou drůbeží z velkochovu. 
Hygienické podmínky i ustájení domácí drůbeže se 
(alespoň tak soudím) podstatně liší od podmínek 
v jihovýchodní Asii a Číně. Obrázky z televizního 
zpravodajství ve většině případů ukazují „polodivo-
ké“ chovy, kde je možný kontakt ptáků s okolním 
prostředím, chovatele, kteří se bez jakýchkoli 
ochranných  pomůcek pohybují mezi likvidova-
nou drůbeží a v dalším prostřihu pak transporty 

domácích kuřat a kachen, mířící neznámo kam. Za 
takových podmínek je pochopitelně šíření a přenos 
na člověka nasnadě. Asi málokdo z nás se dostává 
do přímého kontaktu s drůbeží ve velkochovech, 
o volně žijících ptácích (zopakujme, že z nich na 
člověka přenos nebyl prokázán) ani nemluvě. 
Nákaza drůbežím masem je při poměrně přísných 
veterinárních kontrolách také nepravděpodobná. 
Navíc virus spolehlivě zničí běžné kuchyňské úpravy 
masa (teplota nad 70 stupňů Celsia).
 Podle prohlášení WHO bylo zatím zazna-
menáno kolem 130 případů nákazy u člověka, 
58 z nich skončilo úmrtím. Podle mluvčího této 
organizace je to, vzhledem k počtu lidí, kteří přišli 
v Asii do kontaktu s infikovanou drůbeží, poměr-
ně nízký počet. Problémem by  byl pouze běžný 
přenos viru ptačí chřipky mezi lidmi, což je spíše 
diskutabilní záležitost a věc dalších výzkumů. Přesto 
nelze vyloučit možnost, že virus zmutuje do formy 
přenositelné z člověka na člověka. Pokud k tomu 
dojde, stane se to pravděpodobně v jihovýchodní 
Asii, odkud by se nemoc rychle šířila po celém 
světě. Podle lékařů nás však celosvětová pandemie 
lidské chřipky v nejbližších letech stejně čeká.
 Pokud se ptačí chřipka (kmen H5N1) rozšíří 
do dalších evropských zemí, hlavními postiženými 
budou podle mého názoru samotní ptáci a nikoli 
člověk (pokud odmyslíme  ekonomické ztráty 
chovatelů drůbeže).

Mgr. Jaroslav Cepák, PhD.
Česká společnost ornitologická

Kroužkovací stanice Národního muzea Praha

u volně žijících ptáků. Je pravděpodobné, že vzniká 
původně u domácí drůbeže mutací mnohem méně 
nebezpečných virů a teprve poté je přenášen 
z drůbeže na divoce žijící ptáky. 
 U domácí drůbeže je přenos urychlen přede-
vším díky vysoké hustotě chovaných ptáků a s tím 
souvisejícím úzkým kontaktem s exkrementy, 
kterými může být virus přenášen. Metody chovu 
drůbeže v jihovýchodní Asii, kdy se domácí drůbež 
může zcela volně potkávat s volně žijícími ptáky, 
(především vodními), usnadňuje přenos na stěhova-
vé ptáky. Proto také již bylo zaznamenáno několik 
případů hromadných úhynů volně žijících ptáků, 
nakažených právě tímto nebezpečným virem. 
 Neexistuje důkaz přenosu kmene H5N1 
z divoce žijícího ptáka na člověka. Infekce se ob-
jevila u lidí, kteří byli v úzkém kontaktu s domácí 
drůbeží. Riziko nákazy od divoce žijících ptáků 
je zcela zanedbatelné a může být ještě sníženo, 
pokud se lidé vyhnou kontaktu s nemocným nebo 
mrtvým ptákem. Přesto nelze vyloučit možnost, že 
virus zmutuje do formy přenositelné z člověka na 
člověka. Pokud k tomu dojde, stane se to pravdě-

podobně v jihovýchodní Asii, odkud by se nemoc 
rychle šířila po celém světě.
 Situace se mění velmi rychle, doslova ze dne 
na den. Naše stanovisko ohledně této nemoci 
a navržených opatření se bude proto dále přizpů-
sobovat novým informacím. 
 Následující shrnutí je založeno na informacích, 
které byly k dispozici do 14. října 2005.
1. Poslední rozšíření ptačí chřipky naznačuje, že 
stěhovaví ptáci se mohou podílet na přenosu ne-
moci mezi jednotlivými státy či regiony. Přestože 
tento přenos zatím nebyl uspokojivě a jednoznačně 
potvrzen, nelze jej vyloučit. Rozšíření nemoci 
v jihovýchodní Asii bylo pravděpodobně zapří-
činěno obchodem s domácí drůbeží, což je další 
pravděpodobná cesta šíření choroby. 
2. Neexistuje jediný zaznamenaný případ přenosu 
ptačí chřipky mezi nakaženým divoce žijícím ptá-
kem a člověkem. Kmen H5N1 v současné době 
nepředstavuje riziko pandemie ptačí chřipky, jelikož 
se zatím nepřenáší mezi lidmi navzájem. Většina 
případů onemocnění u lidí byla způsobena blízkým 
kontaktem s nakaženou domácí drůbeží a jejími 

Jespák písečný hnízdí v Grónsku a v Severní Sibiři, 
občas se objeví i na střední Moravě, např. v říjnu 
2005 v Tovačově

Severoamerická kachna hohol bělavý vyjímečně 
zalétá i do Evropy, v květnu 2005 se objevil 
i v Tovačově
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 Osa plíce – střevo se dá pokládat za naprosto 
zásadní orgánovou dvojici, protože celý proces 
vstřebávání distribuce energie začíná právě zde 
– ve spojení dechu a trávicích procesů. Dceřin-
ným orgánem plic je tedy podle čínské medicíny 
tlusté střevo. V praxi to znamená, že lidé s vážným 
onemocněním plic by měli velmi bedlivě sledovat 
stav svého tlustého střeva. Platí to samozřejmě 
i opačně. Ložiska v tlustém střevě mohou existovat 
nezávisle na ložiscích v plicích, ale nezávisle na nich 
nemohou vzniknout.
 Plíce dále ovlivňují stav tlustého střeva tím, že 
řídí distribuci tekutiny v organismu a vytváří tak pří-
liš suchý nebo příliš vodnatý střevní obsah (průjmy, 
zácpy). Slepé střevo a konečník jsou však ovládány 
ještě játry a řitní otvor slezinou, což znamená, že 
zbavit se potíží se jmenovanými částmi střeva (např. 
nadýmání, hemeroidy) lze pouze vyčištěním všech 
spolupůsobících orgánů. 
 Tlusté střevo je hustě osídleno mikroflórou 
a dochází zde asi k 80 % trávicích procesů. Jsou zde 
tráveny především živočišné bílkoviny a tuky. Ob-
last slepého střeva obsahuje nejdůležitější imunitní 
orgán – Peyerské plaky. Také mízní systém střeva 
a jeho sliznice jsou imunitními orgány.
 Plocha střeva je obrovská: při roztažení všech 
záhybů střeva bychom dostali plochu rovnající se 
polovině fotbalového hřiště! Při tak velké ploše 
působí poškození střevní sliznice chronické potíže 
v celém organismu. K poruše střevní sliznice může 
dojít několika způsoby: v dětství bývá nejčastější 
potravinová alergie (kravské mléko, bílá pšeničná 
mouka, vejce), později potom léky, zvláště antibi-
otika a konečně strava s nedostatkem minerálů 
a vitamínů. Tento povrchový zánět střevní sliznice 
obvykle nemívá žádné zevní projevy, ale o to je 
nebezpečnější. Funkce střevní stěny mimo jiné 
spočívá v tom, že odděluje snesitelné od nesnesi-
telného. Poškození střevní sliznice (zánět, divertikly 
– výchlipky, dysbióza – přemnožení nežádoucích 
mikroorganismů) znamená, že orgán přestává 

Detoxikace podle MUDr. Jonáše – okruh plíce a tlusté střevo – pokr.

plnit své úkoly. Výsledkem je snížená propustnost 
střeva a PROBLÉMY CELÉHO ORGANISMU. 
Jednotlivé choroby a potíže nelze izolovat, protože 
organismus funguje jako celek. 
 Velkým problémem ve střevě jsou zbytky 
nestrávené potravy, které se ukládají ve střevních 
záhybech. Vytváří tam zátky, které mohou v or-
ganismu přetrvávat celé roky. Tyto zátky ukrývají 
celé kolonie plísní, virů a bakterií, které jsou tak 
stálým zdrojem otravy organismu. Dále tyto zaschlé 
zbytky jídla vytlačují ze svých míst okolní orgány, 
tlačí hlavně na bránici – dýchací sval, močové 
a pohlavní orgány. Není výjimka nalézt u lidí několik 
kilogramů takovýchto zbytků. 
 Ložiska ve střevě mívají obal z tuků, mléčných 
hlenů, cholesterolu, nestrávených zbytků potravy. 
Jsou uložena buď přímo v záhybech střeva nebo 
podslizničně. Při mechanických očistách střeva 
lze vidět vycházet stovky střevních kamenů různé 
velikosti, např. při hydro-colon-terapii byly nalezeny 
zbytky igelitu, alobal, semínka z exotického ovoce, 
konzumovaného před lety. Tato ložiska nepřetržitě 
chrlí do organismu toxiny, které se mohou dostá-
vat do stěn cév, žil, do kloubů, ledvin, na kůži, do 
dýchacího traktu, mízního, močového a gyne-
kologického systému, do centrálního nervového 
systému.
 Nejhorším důsledkem střevní dysbiózy bývá 
porucha trávení tuků a živočišných bílkovin. Z výše 
uvedených látek totiž vznikají tzv. střevní karcinoge-
ny, které jsou zásadním původcem každého onkolo-
gického onemocnění. Ve spojení s játry, žlučníkem 
a slezinou tak vznikají poruchy v nervovém systému 
střeva a následně k nedostatečnému nebo přílišné-
mu pohybu jeho stěny (průjmy, dráždivý tračník, 
zácpy). Bohužel Česká republika zaujímá smutné 
prvenství v počtu nádorových chorob tlustého 
střeva.
 Východní lékař hodnotil kvalitu střeva podle 
pevnosti rtů, především dolního rtu, podle váčků 
pod očima, podle ztuhlosti krční páteře a podle 

napětí svalů mezi palcem a ukazováčkem. Emoční 
projevy nerovnováhy okruhu plic a tlustého stře-
va jsou depresivní stavy, smutek, podceňování, 
nedůvěra ve vlastní síly. Ne náhodou tyto projevy 
přicházejí ve větší míře v době podzimu, která 
je podle čínské medicíny přiřazena zmíněnému 
okruhu.
 Všechny části střeva dokáží vyčistit a zbavit 
toxických zátěží unikátní přírodní bylinné a infor-
mační preparáty z výzkumu MUDr. Josefa Jonáše. 
Seznam detoxikačních center v ČR naleznou 
případní zájemci na www.joalis.cz, podrobnější 
informace na tel. 732 760 770.

Střevo posiluje a chrání:
– lehká strava, bohatá na zeleninu, vlákninu,
–  vyvážený pitný režim,
–  dostatečný přísun ovoce a zeleniny 
 (vhodné jsou ovocné a zeleninové šťávy),
–  česnek je ochránce střevního prostředí,
–  sladkovodní řasa Chlorella,
–  semena indického jitrocele Psyllium.
Střevo oslabuje a poškozuje:
–  typicky česká strava, bohatá na živočišné tuky, 

smetanu, mléko, mouku,
–  stres, psychické zátěže,
–  vedlejší účinky léků, antibiotik, injekcí,
–  sůl, hlavně při dosolování na talíři,
– nedostatek vitamínů, zejména vit. C,
–  přejídání, zvláště po 50. roce života,
–  častá konzumace kynutého těsta.

Výskyt nádorů tlustého střeva a konečníku
(průměrný počet onemocnění na 100 000 oby-
vatel)
       ženy muži
Svět .................. 39,4 .................58,3
Evropa .............. 43,9 .................86,9
Česká republika .. 59,1 .................86,0

      
Ivana Batůšková, Chropyně

      

exkrementy. Riziko nákazy člověka od volně žijícího 
ptáka je zanedbatelné, pokud nedojde k přímému 
kontaktu s nemocným či mrtvým ptákem nebo 
jeho exkrementy. 
3. Likvidace volně žijících ptáků nepomůže 
zastavit rozšíření ptačí chřipky. Tento názor sdílí 
i Světová zdravotnická organizace (World Heal-
th Organisation), Organizace OSN pro výživu 
a zemědělství (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations), Světová organizace pro 
zdraví zvířat (the World Organisation for Animal 
Health) a britská vláda.  Dokonce by zmíněná 
likvidace mohla situaci zhoršit – nakažení jedinci 
by se mohli v panice rychleji a dále rozletět, zdraví 
ptáci by byli oslabeni nadměrným stresem, což 
by je činilo zranitelnější vůči nákaze. A co je zcela 
nejdůležitější, takto vynaložené prostředky by bylo 
mnohem rozumnější použít na skutečně efektivní 
kontrolní opatření. 
4. Mezi nejúčinnější kontrolní opatření patří kont-
rola drůbežářského průmyslu, především zabránění 
kontaktu drůbežích hejn a divoce žijících ptáků. To 
musí být doplněno rychlou a úplnou likvidací drůbe-
že v případě zjištění nákazy. Mezi další doporučená 
opatření patří přísné kontroly trhu s volně žijícími 
ptáky a obchod a transport domácí drůbeže. Tato 

opatření by měla platit na celém světě. Státy, na 
jejichž území se v současnosti nemoc nevyskytuje, 
by měly zvážit zákaz dovozu drůbeže i divokého 
ptactva určeného pro domácí chov z nakažených 
oblastí. Jednoznačně rozumné opatření je omezení 
vstupu do oblastí s výskytem nákazy. 
5. V diskuzi o ptačí chřipce je nutno odlišovat 
skutečné problémy způsobené šířením nemoci 
u ptáků, především dotýkající se drůbežářského 
průmyslu, a teoretická rizika vzniku pandemie u 
lidí, která vůbec nemusí nastat.  
6. BirdLife International si plně uvědomuje teo-
retickou možnost vzniku pandemie ptačí chřipky 
v případě mutace současného viru, smísení s viry 
lidské chřipky a následného přenosu mezi lidmi. 
Nezanedbatelný je i dopad stávajícího viru ptačí 
chřipky na lokální hospodářství, která jsou nuce-
na ve velkém likvidovat domácí chovy drůbeže, 
a potenciální finanční hrozba pro drůbežářský 
průmysl. 
7. Kromě negativního dopadu na lokální ekonomi-
ku a živobytí lidí z dotčených oblastí a potenciálního 
rizika ohrožení lidského zdraví, má ptačí chřipka 
ještě další nepříznivý důsledek, týkající se ochrany 
ohrožených druhů ptáků. Jako příklad lze uvést, 
že v průběhu nedávného vypuknutí ptačí chřipky 

Ptačí chřipka – je panika skutečně na místě?
v Číně zahynulo 5 – 10 % z celosvětové populace 
husy  tibetské Anser indicus.
Toto stanovisko je podporováno také Českou 
společností ornitologickou – národním partne-
rem BirdLife International v ČR a dále násle-
dujícími organizacemi : the Royal Society for 
the Protection of Birds, Wildfowl and Wetlands 
Trust, a British Trust for Ornithology. 

Přeložila Lucie Hošková
tajemnice České společnosti ornitologické

Připravil: J. Šírek
Ilustrační foto: A. Goebel, H. Svačinová

Pár kachen divokých
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V krátkém setkání se všemi běžci a vedením města 
představili také záznamy z dosud absolvované trasy 
Evropou.

J. Šírek
Foto: J. Šírek, H. Svačinová

 Pravděpodobně každé malé dítě z Kojetína 
či Uhřičic ví, že mezi těmito dvěma obcemi se 
nacházejí tzv. „Křižíky“. Odpověď na otázku, proč 
se tak tomuto místu říká, už však každý znát nemusí. 
Kamenný kříž, který tomuto místu dal název, se 
ještě donedávna ztrácel mezi keři a vysokou trávou 
na druhé straně silnice, vedle tovačovské železniční 
trati.
 Tento pískovcový kříž, vysoký téměř pět metrů, 
pochází z roku 1749, jak se můžeme dozvědět 
z nápisu na druhé straně podstavce. Přední strana 
pak letopočtem 1886 připomíná rok opravy. Pod-
stavec je ozdoben reliéfem Panny Marie, Ježíšovy 
Matky, stojící v zármutku pod křížem, na kterém 
umírá její Syn. Symbolem její nesmírné bolesti je 
meč, pronikající do srdce Matky Boží. Reliéfní 
výzdobu podstavce dotváří zobrazení nástrojů 

Žehnání kříže mezi Kojetínem a Uhřičicemi
Kristova umučení: trnové koruny, kopí, kterým 
mu byl probodnut bok, houby namočené do octa 
– nápoje, který dostal na utišení žízně, a kalichu, 
symbolu utrpení, které se Ježíš rozhodl přijmout.
 Jako mnoho dalších náboženských objektů 
v okolí našeho města i tento kříž donedávna 
chátral. Díky skupině dobrovolníků, jejichž práci 
koordinoval pan Josef Psík, a především díky 
restaurátorovi panu Josefu Miklášovi, se však v mě-
síci září podařilo kříž opravit a jeho nejbližší okolí 
vyčistit, aby tato památka minulých staletí mohla 
projíždějícím připomínat křesťanskou minulost 
jejich národa.
 Opravený kříž byl pak v neděli 25. září 2005 
znovu požehnán při krátkém obřadu, kterého se 
zúčastnilo na 50 osob z Kojetína i Uhřičic.

Jiří Gračka

Pozvánka na výstavu
Výstava Chovatel-Zahrádkář 
–Zemtech 2005

 První listopadový víkend, to znamená 4. 
– 6. listopadu se na přerovském výstavišti opět 
uskuteční prodejní výstava pod názvem Chovatel-
-Zahrádkář-Zemtech. Organizátory výstavy jsou 
Genoservis, a.s. Olomouc a Český svaz chovatelů. 
Jde o druhý ročník výstavy a bude se konat pod 
záštitou hejtmana Olomouckého kraje, RNDr. Pavla 
Kosatíka.
 V loňském roce bylo vystaveno více než tři 
tisíce drobných zvířat – králíků, holubů, drůbeže.
 V letošním roce by měl být počet vystavených 
zvířat nejméně stejný, budou zde i novinky, a to 
expozice koček. Prezentovat se budou chovatelé 
z celé Moravy a Slezska, kteří nabídnou dostatek 

zvířat ke koupi. Nebude chybět nabídka a prodej 
chovatelských potřeb, krmiv a přípravků, sloužících 
ke zdárnému chovu. Zahrádkářskou část vyplní 
prodej různých, a to nejen zahrádkářských potřeb, 
produktů, ovocných stromků, drobné zahradní 
techniky apod. Pro návštěvníky budou připraveny 
ochutnávky, prezentace a jiné další zajímavosti.
 Vstupné zůstalo nezměněno a činí pro osoby 
starší 12 let 40 Kč. Výstaviště bude pro veřejnost 
otevřeno v pátek a v sobotu v době od 9.00 do 
17.00 hodin, v neděli pak od 9.00 do 15.00 
hodin. Důležitá informace pro návštěvníky!!! 
Parkování bude zajištěno v areálu výstaviště, vjezd 
na parkovací plochy bude zadní bránou výstaviště 
a příjezd k ní bude označen na příjezdové komu-
nikaci k výstavišti.

Alena Hnilová

 World Harmony Run v Kojetíně

Ilustrační foto

 World Harmony Run je nesoutěžní štafetový 
běh, jehož cílem je posílit mezinárodní přátelství 
a vzájemné porozumění. Na trase vedoucí přes 
území více než 70 národů nesou běžci symbol 
této hrmonie – hořící pochodeň, již si předávají 
z ruky do ruky lidé, se kterými se běžci na své 
cestě ssetkávají.  Tento běh si neklade za cíl získat 

finanční prostředky nebo upozornit na konkrétní 
událost.  Chce přispět přirozenou cestou k vytvo-
ření dobré vůle mezi lidmi a překonává přitom 
politické a kulturní hranice. Evropská část tohoto 
běhu vystartovala 2. března 2005 v portugalském 
Lisabonu. Odtud nesli běžci pochodeň harmonie 
přes 45 zemí Evropy a uběhli více než 24 tisíc 
kilometrů. 28. října skončila v Budapešti. Naší 
zemí probíhal tento běh od 28. září do 5. října. Na 
trase mezi Karlovými Vary, Prahou, Žďárem nad 
Sázavou, Blanskem a Zlínem se běžci dostali i do 
Kojetína. Doprovod jim na území našeho města 
dělali a štafetu tu také převzali žáci kojetínských 
škol – postupně ZŠ nám. Míru, gymnázium a ZŠ 
Svat. Čecha. Pobesedovat o harmonii mezi lidmi 
a ukázat štafetu přišli organizátoři i na radnici. 
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Mateřská škola Kojetín

Základní škola Kojetín, náměstí Míru

 Na l. září, kterým začínal nový školní rok, se 
děti těšily. Přišly plny očekávání a se zvědavostí si 
prohlížely nové kamarády, paní učitelky, vyzdobené 
třídy, ale také nově zrekonstruovanou školní zahra-
du. Postup jednotlivých prací pozorně sledovaly 
dětské oči během budování a dokončování před 
prázdninami, ale teď, v konečné podobě, kdy už 
i hlína zarůstá travou, je celá zahrada naše. Pískoviš-
tě, dětské hřiště, kolotoč, houpačky, prolézací věže, 
skluzavky, využívají děti obou MŠ při pobytu venku, 
ale také odpoledne, za dohledu svých rodičů.
 Přestože školní rok teprve začíná, mají děti již 
plno nových zážitků a dojmů:
– přivítaly ve svých školičkách „Kašpárka“ s ma-
ňáskovými pohádkami. Dětem slíbil, že bude ve 
svých pravidelných pohádkových návštěvách 
pokračovat,
– se svou pohádkou „Princezna na hrášku“ za námi 
přijeli herci olomouckého divadla,

– známé lidové písničky si děti zazpívaly společně 
s herci Uherského Hradiště v pořadu „Ptáčku, 
ptáčku, jak zpíváš?“,
– od října chodí opět nejstarší děti cvičit do tělo-
cvičny v Sokolovně,
– první anglická slovíčka procvičují v kroužku 
angličtiny,

Školská rada

 Podle nového školského zákona musí být na 
všech základních školách ustaveny od 1. ledna 
2006 školské rady. Podle rozhodnutí zastupitelstva 
města budou na našich školách tyto rady tříčlenné 
se zastoupením vždy jednoho zástupce z řad zřizo-
vatele, rodičů a pedagogů.
 Školská rada má řadu významných funkcí 
a slouží k prohloubení kontaktů mezi partnery 
zapojenými do vzdělávacího procesu.
 Na naší škole proběhnou volby do školské rady 
u příležitosti Dne otevřených dveří v pátek 25. 
listopadu 2005. Volební místnost bude připravena 
ve školní knihovně. Všechny potřebné informace 
najdete na panelech ve vestibulu školy i na webo-
vých stránkách školy.
 Přejeme všem šťastnou ruku při volbě zástupců 
a zvolené školské radě hodně úspěchů v práci.

      Vedení školy

Den otevřených dveří 2005 

 Připravujeme tradiční Den otevřených dveří, 
který se uskuteční v pátek 25. listopadu 2005 od 
8.00 do 17.00 hodin. V uplynulém školním roce 
došlo k řadě úprav, které postupně modernizují 
i vybavení školy tak, aby odpovídalo potřebám 
současné doby.
Můžete vidět:
– Výuku v jednotlivých třídách i předmětech
– Odborné pracovny:
 – laboratoř chemie
 – pracovnu fyziky
 – jazykovou učebnu
 – učebnu informatiky 1
 – učebnu informatiky 2
 – učebnu rodinné výchovy – svačinkový bufet
– Zázemí pro vyučující – sborovnu
– Kabinet výchovného poradenství.

 Průvodci budou z řad žáků našich devátých tříd. 
Zveme současně i všechny absolventy naší školy 
na návštěvu míst, kde strávili část svého života. 
Podrobnosti takového setkání si můžete dohodnout 
s vedením školy telefonicky nebo i elektronickou 
poštou.
      Zveme vás všechny a těšíme se na další vzá-
jemnou spolupráci.

Vedení školy

Novinky 
z informačního centra při škole

 Naše informační centrum zahájilo od září 
vzdělávací kurzy programu informační gramot-
nosti pro vyučující kojetínských škol. Do čtyř kurzů 
pro pokročilé se přihlásilo celkem 40 pedagogů 
z kojetínských základních škol, gymnázia i mateř-
ské školy. Ve spolupráci s lektorkou Ing. Vlastou 
Kajnarovou ze školicího střediska při SOŠ Přerov, 
Kouřilkova 8 byly otevřeny dva kurzy P 0 (Úvodní 
modul) a dva P I (Multimediální výchova). Kurzy 
budou ukončeny v listopadu tohoto roku.
Připravujeme:
–  Kurz práce s dataprojektorem
–  Kurz práce s interaktivní tabulí
–  Elektronická administrativa ve škole
–  Metodika práce s výukovými programy
–  Jak pracovat s VPU
–  Výměna zkušeností správců ICT regionu
–  Prezentaci výukových programů
–  Základní uživatelské kurzy pro veřejnost 
 (MěDDM Kojetín).
   
 Ve spolupráci s městem se podařilo realizovat 
obnovu technického vybavení učeben informatiky 
a díky účelové dotaci MŠMT vybavujeme školu 
i moderní prezentační technikou.
 Pokud byste navrhovali nějaké další téma, 
můžeme jej po vzájemné konzultaci zařadit do 
nabídky. Na předběžné přihlášky čekáme do 15. 
listopadu 2005. 

Kontaktní osoba:
Mgr. Zdeněk Šípek, telefon 581 762 134

e-mail skola@zsnammiru.kojetin.cz

Podnikový turnaj trojic 
v nohejbalu

 Naše škola uspořádala 8. října již tradiční 
podzimní turnaj v nohejbalu. Akce proběhla na 
kurtech u sokolovny za ideálního počasí.
Výsledky: 1. Conti, 2. Sokoli, 3. Kantoři Míru. 
 Zvláštní poděkování patří sponzorům: panu 
Hromadovi, který nasbíral chutné, jedlé houby, 
a paní Hromadové, která z nich připravila vynikající 
smaženici.

Přebor ve skoku vysokém

 ZŠ nám. Míru Kojetín ve spolupráci s MěDDM 
Kojetín uspořádala místní Přebor ve skoku vyso-
kém. Soutěž proběhla 29. 9. 2005 v tělocvičně ZŠ 
nám. Míru.
Umístění: Kategorie III 
dívky: 1. místo – Morongová Veronika (125 cm), 
ZŠ nám. Míru; 2. místo – Hnízdilová Darja  (120 
cm), ZŠ nám. Míru; 3. místo – Pavlíčková Vero-
nika (120 cm), ZŠ nám. Míru. Chlapci: 1. místo 
– Konečný Petr (135 cm), ZŠ nám. Míru; 2. místo 
– Buchta Jaroslav (130 cm), ZŠ nám. Míru; 3. místo 
– Matoušek Lukáš (130 cm), ZŠ nám. Míru.
Kategorie IV
dívky: 1. místo – Řezníčková Vendula (135 cm), 
ZŠ Sv. Čecha;  2. místo – Buchtová Vendula (130 
cm), ZŠ nám. Míru; 3. místo – Šťastníková Jitka 
(130 cm), ZŠ nám. Míru. Chlapci: 1. místo – Hájek 
Michael (160 cm), ZŠ Sv. Čecha; 2. místo – Sa-
nitrník Michael (145 cm), ZŠ Sv. Čecha; 3. místo 
– Spiegl Tomáš (140 cm), ZŠ nám. Míru.
 Pro nejlepší soutěžící připravil MěDDM Kojetín 
sladkou odměnu a diplom.
   Mgr. Rudolf Pavlíček

- své výtvarné práce na námět pohádky „Jak pla-
mínek zachránil skleněné království“ zaslaly děti do 
soutěže vyhlášené plynárenskou společností RWE 
TRANSGAS a.s.
 O všem, co děti dělají a prožívají v MŠ, se ro-
diče dovídají nejen z vyprávění svých dětí, ale také 
z průběžných informací na nástěnkách v šatnách 
jednotlivých oddělení. O jejich zájmu svědčí dobrá 
spolupráce a postupné zapojování do společných 
akcí. Tak se mohla v šatně MŠ Masarykovo nám. 
uskutečnit výstavka figurek a zvířátek z kaštanů 
nasbíraných dětmi, ale vyrobených doma, s pomocí 
svých nejbližších. 
 Starší děti pozvaly rodiče do svých tříd na pod-
zimní besídky a všichni se těšíme na další společné 
akce, které spolu prožijeme.
   Karla Jurčíková

učitelka
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ZŠ Sv. Čecha Ko je tín
Školská rada při naší škole
 
 Na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha 
proběhla volba do školské rady tak, jak to ukládá 
školský zákon 561/2004 Sb.
 Rada města schválila tříčlennou školskou radu. 
Kompetence školské rady jsou přímo vyjmenovány 
ve školském zákoně. Školská rada  např. schvaluje 
školní a klasifikační řád, výroční zprávu školy, 
vyjadřuje se k návrhům ŠVP, projednává rozpočet 
školy, schází se nejméně dvakrát ročně, volební 
období je tříleté.
 Členy školské rady jsou: Bc. Jana Nakládalová 
(jmenována zřizovatelem), Mgr. Miluše Štefanová 
(zvolena za pedag. pracovníky), paní Jana Kotou-
čová (zvolena za zákonné zástupce).

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Jak tráví volný čas děti na škole 
v době, kdy se neučí?

 Základním posláním školy je naplňovat výchov-
ně vzdělávací cíle, které jsou stanoveny vzdělávacím 
programem. S provozem školy však souvisí i volný 
čas žáků před vyučováním, v době přestávek a po 
vyučování.
 Některým dětem začíná škola pobytem ve škol-
ní družině hned ráno. Na naši školu chodí hodně 
dětí přespolních, které mají možnost využívat služeb 
školní družiny a také toho využívají. V příjemném 
prostředí se mohou ráno pobavit, případně si 
zahrát stolní tenis. Ranní družinu navštěvují děti 
zaměstnaných maminek. V době volných hodin 
využívají děti přístup na internet, ať už za účelem 
zábavy či poučení, mohou si také zkoušet různé 
výukové programy. Za pěkného počasí chodí žáci 
na školní hřiště, v letošním pěkném podzimu si 
volných chvilek na hřišti opravdu užili. 
 A co po vyučování? Na škole pracuje několik 
kroužků. Od l. po 3. třídu jsou to kroužky ang-
lického jazyka a v případě zájmu i německého 
jazyka, pro žáky 2. stupně je nově otevřen kroužek 
holandštiny. Naši jazykáři jsou opravdu šikovní 
a obětaví.
 Zájem je o kroužky výtvarné, jeden pracuje na 
l. stupni a jeden při školní družině. Přijďte se podívat 
na zajímavé věci, které děti dělají. Školní družina 
se účastní soutěže Modré pyramidy o nejkrásnější 
dům, který děti zhotovují.
 A co děláme pro zdraví? V kroužku zdravotní 
tělesné výchovy děti relaxují pod odborným vede-
ním paní učitelky.
 A co ti, kteří potřebují procvičit jazyk český? 
Pro ty jsou otevřeny 4 kroužky, kde mají děti 
možnost procvičování i doučování češtiny, čtení, 
k čemuž nejraději využívají programů na PC.
 A ti co mají problém s výslovností? Žádný 
problém, v logopedickém kroužku je správně naučí 
vyslovovat speciální pedagog působící na škole.
 A co bychom chtěli nabídnout dále? Součástí 
školy jsou i rodiče našich žáků. Nabízíme jim kurz 
anglického jazyka a kurz základů obsluhy počíta-
čů.

      Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy
      
Cizí jazyky na naší škole

 Letos už potřetí jsme si připomenuli 26. září 
Evropský den jazyků (EDJ) vyhlášený Evropskou 
unií a Radou Evropy. V předcházejících letech 
jsme hovořili o významu učení cizích jazyků pro 

rozvoj osobnosti a všímali jsme si, kde všude se 
každodenně setkáváme s cizojazyčnými texty.
 Letošní EDJ měl všeobecné zaměření. V září 
nastoupil na naši školu Mgr. Petr Horák, PhDr., 
který vystudoval čtyři jazyky (němčinu, holandštinu, 
angličtinu a japonštinu). S využitím svých vědomostí 
vytvořil přehlednou mapku, ze které se žáci dově-
děli, jakými jazyky se v Evropě mluví a do kterých 
skupin se jazyky rozdělují. 
 Žáci se také pokusili rozpoznat nápisy v růz-
ných jazycích (rusky, anglicky, latinsky, španělsky, 
německy a francouzsky). Někteří žáci prokázali 
opravdu dobrý přehled i odhad.
 Máme zájem žákům zpestřit výuku, přesto je 
jasné, že učení je náročné a bez velkého osobního 
přičinění to opravdu nejde, hodně zmůže i moti-
vace.
 Se zajímavou činností začali naši němčináři. 
Prostřednictvím učitele Wilfrieda Bauera (manžela 
kojetínské rodačky O. Nevřalové) získali žáci adresy 
německých dětí a začali s korespondencí.
 V tomto roce na naší škole proběhne okresní 
kolo konverzační soutěže v němčině. I toto se pro 
některé žáky může stát významnou motivací.

Každý začátek je těžký.
Omne principium difficile.
Der erste Schritt ist der schwerste.
All things are difficult before they are easy.
Il n‘y a que le premier pas qui coute.
Todos los principios son difíciles.
Пepвый блин всегда комом.  

Mgr. Jitka Šajerová

Světový den zvířat

 Čtvrtý říjen byl vyhlášen celosvětovým dnem 
zvířat, a proto jsme pro celý 1. stupeň naší ZŠ 
naplánovali na 6.října výlet do ZOO Olomouc, 
abychom tam spolu se všemi zvířátky oslavili jejich 
krásný den.
 Olomoucká ZOO nás velmi příjemně překva-
pila a potěšila. U nově vybudovaných pavilonů se 
nám tajil dech a všechna dětská očka se nemohla 
na tu krásu vynadívat. Díky slunnému počasí to 
byl krásný výlet plný nových poznatků, které žáci 
budou moci využít zejména v hodinách prvouky 
a přírodovědy.
 Zvířátkům jsme popřáli všechno nejlepší k je-
jich svátku a s hlavou plnou bezvadných zážitků 
jsme odjížděli zpět do Kojetína.
 Věřím, že příští rok si tento krásný výlet zopa-
kujeme.

Věra Kaliňáková

Jak jsme oslavili „Den zvířat“

 Ke „Dni zvířat“ uspořádala Základní škola Sv. 
Čecha pro žáky 6. tříd výlet do ZOO Lešná. Krásné 
prostředí ZOO nabídlo dětem bohatou podívanou, 
která byla navíc korunována slunečným počasím. 
Děti si prohlédly různé druhy zvířat, od drobných 
hlodavců až po nebezpečné šelmy. Mohly obdivovat 
krásné nové pavilony pro žirafy a slony, prostorné 
expozice zvířat, ve kterých žijí společně savci a ptáci 
různých druhů, terária, koutek poznání, krásný 
historický park se secesním zámkem a pestré pří-
rodní prostředí s protékajícími potůčky, s vodopády 
v expozicích zvířat a vodotrysky. Díky rozdělení 
areálu ZOO do zoogeografických oblastí poznali 
žáci typické a nejznámější zástupce zvířat různých 
světadílů (Afriky, Asie, Austrálie, Jižní Ameriky, 

Eurasie). Jako vždy i letos se mohli žáci seznámit 
s novými přírůstky. Zlínská ZOO se v tomto roce 
může pochlubit mláďaty nosálů, plameňáků, leno-
chodů, gibonů, velbloudů a lemurů. 
 Dětem se celá exkurze velmi líbila, zvláště oce-
nily novou expozici lvů a výběh afrických antilop.
   Mgr. Zdenka Dvořáková

Exkurze do Prahy

 V sobotu 8. října 2005 v 6 hodin ráno bylo u 
Základní školy Svatopluka Čecha rušno. Žáci sed-
mých a osmých tříd nasedali do autobusu, který je 
vezl na exkurzi do našeho hlavního města Prahy. 
 Do Prahy jsme dorazili po deváté hodině. 
Zvolili jsme trasu od Petřínské rozhledny směrem 
na Hradčany a Václavské náměstí. I přesto, že 
exkurze měla takto nabitý program, dokázali jsme 
zhlédnout všechny důležité památky stověžaté 
Prahy – Pražský hrad s katedrálou sv. Víta, Lore-
tánské náměstí, Karlův most a Václavské náměstí. 
Dokonce se podařilo vyšetřit čas i na osobní volno. 
Děti se tedy kromě památek mohly podívat i po 
obchodech, čehož velká většina využila a vezla 
domů nejrůznější dárky a upomínkové předměty.
 Exkurze do Prahy se vydařila, velký dík za to 
patří paní učitelce Marii Němečkové, která nás 
celou dobu provázela a podávala nám fundovaný 
výklad.

      Mgr. Pavel Navrátil

ZŠ Sv. Čecha na výletě do ZOO
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Srdíčkový den

 Ve dnech 12. a 13. září proběhla celorepubliková akce nazvaná „Srdíčkový 
den“. Této akce se již tradičně zúčastnili studenti Gymnázia v Kojetíně. Úko-
lem studentů bylo prodávat veřejnosti magnetky s motivy zvířátek a s logem 
občanského sdružení Život dětem v minimální hodnotě 25 Kč. Studentům se 
podařilo vybrat finanční příspěvky v celkové hodnotě 18 248 Kč. Tento výtěžek 
putoval na konto občanského sdružení Život dětem, které pomáhá dětským 
zařízením v ČR, pečujícím o nemocné a postižené děti (www.zivotdetem.
cz).

Bílá pastelka

 Další celorepubliková akce, do které se zapojili studenti Gymnázia Kojetín, 
proběhla v pondělí 17. října. Prodejem bílých pastelek v minimální hodnotě 
20 Kč získali další finanční prostředky určené na podporu nevidomým 
a slabozrakým. Děkujeme!

za parlament gymnázia Kojetín Alena Stárková
         
 Alena Stárková

Gymnázium Ko je tín KOJETíN

 SOU stavební Přerov
Střední odborné učiliště stavební Přerov, 

Bří Hovůrkových 17
Tel.: 581 208 256, fax: 581 200 583, 

e-mail: sou@sou.pr-net.cz
www.iweb.cz/souprerov

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2006 – 2007

Žákům s ukončenou docházkou ZŠ (nejlépe z 9. třídy ZŠ), tříleté učební 
obory SOU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

 33-56-H / 001 TRUHLÁŘ
 36-52-H / 001 INSTALATÉR
 36-55-H / 001 KLEMPÍŘ – stavební výroba
 36-57-H / 001 MALÍŘ
 36-64-H / 001 TESAŘ
 36-67-H / 001 ZEDNÍK

Žákům s ukončenou docházkou na speciálních ZŠ (9. třída), tříleté učební 
obory OU zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

 33-56-E / 004 TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
 36-57-E / 005 MALÍŘSKÉ PRÁCE – MALÍŘSKÉ 
  A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
 36-67-E / 001 ZEDNICKÉ PRÁCE

Žákům, kteří ukončí docházku ZŠ v 6., 7. nebo 8. třídě, dvouleté učební 
obory U zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

      36-57-E / 508 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
      36-67-E / 503 STAVEBNÍ VÝROBA
      65-51-E / 501 PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
       pro dívky i chlapce

Odborný výcvik probíhá souběžně i na odloučeném pracovišti v Koje-
tíně.

Zveme všechny zájemce k prohlídce našich areálů

v Přerově, ul. Bří Hovůrkových 17 

a v Kojetíně, ul. Křenovská 676

dne 12. 1. 2006 

v době od 8.00 do 17.00 hod.

u příležitosti DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

 SŠ řezbářská Tovačov

Střední škola řezbářská Tovačov
Nádražní 146, 751 01 Tovačov

Tel.: 581 731 421, 581 731 423
e-mail: soutovacov@volny.cz
www.sweb.cz/sou-outovacov

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 studijní obor s maturitou pro chlapce i dívky
Po ukončení studia možnost:
–  podání přihlášky na vysokou školu, VOŠ – restaurování nábytku
–  samostatného podnikání v uměleckořemeslném oboru,
–  provádění prací řezbářských i restaurátorských,
–  podílet se jako vysoce kvalifikovaný pracovník firmy na úpravách 

i výtvarném řešení nově vznikajících interiérů kanceláří firem i podniků 
Podmínky přijetí:
–  úspěšné zvládnutí talentových zkoušek (kresba a modelování),
–  ústní pohovor,
–  test JČ,
–  dobrý prospěch,
–  doporučení lékaře.
Termín odevzdání přihlášek na škole: 15. 11. 2005.

33-56-H/002 
Truhlář pro výrobu nábytku
tříletý učební obor pro chlapce
Během učení:
– možnost zvládnutí základů uměleckého řezbářství v rámci odborného 

výcviku a zájmového kroužku.
Po vyučení:
–  možnost samostatného podnikání v oboru se znalostmi práce s masívem 

a základů řezby,
–  schopnost vyrábět nábytek zdobený řezbou,
–  větší předpoklady pro uplatnění na trhu práce,
–  možnost nástavbového maturitního studia.
Podmínky pro přijetí:
–  doporučení základní školy,
–  doporučení lékaře,
–  výborná známka z chování.
Termín odeslání přihlášek do 15. 3. 2006.

OU

33-56-E/004 
Truhlářské práce
tříletý učební obor pro chlapce
Během učení:
–  možnost zvládnutí základů uměleckého řezbářství v nepovinných před-

mětech a kroužcích,
–  žáci vyrábí nábytek z masívu, okna, zdobené dveře,
–  zvládnutí řezby a práce s masívem je předpokladem pro lepší uplatnění 

na trhu práce.
Podmínky pro přijetí:
–  doporučení lékaře,
–  ukončená devítiletá školní docházka,
–  přijetí bez přijímacích zkoušek.
Návštěva školy je možná po tel. domluvě kdykoliv i mimo stanovené dny 
otevřených dveří.

TRADIČNÍ A PRODEJNÍ VÝSTAVA PRACÍ 
oboru umělecký řezbář a truhlář pro výrobu nábytku

9. – 10. prosince 2005 
od 8.00 do 17.00 hod., areál školy



Kojetínský zpravodaj11/2005

- 10 - 

AKCE, KTERÉ SE KONALY

 23. – 25. 9. 2005 
VÍKEND V KOVALOVICÍCH
 Víkend na „Zámečku“ v Kovalovicích patřil 
dětem, které se zúčastnily letních táborů v Kovalo-
vicích a na Ranči Rovné. Během tří dnů se 23 dětí 
příjemně pobavilo se svými vedoucími. Program 
byl zaměřen na kolektivní hry, turistiku a hlavně 
zábavu. Opečený buřtík všem „šmakoval“ a večerní 
bludičková hra neměla chybu.
      
 6. 10. 2005
PŘESPOLNÍ BĚH
 I. ročník postupové soutěže pro kategorie 
–mladší žáci, žákyně (6. – 7. tř.), starší žáci, žákyně 
(8. – 9. tř.). Přespolního běhu se zúčastnili žáci ZŠ 
nám. Míru a ZŠ Tovačov. Děkujeme za spolupráci 
a příjemné zázemí MS Morava Kojetín.

 

 10. – 14. 10. 2005 
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 
„DOMEČKU“
 V dopoledních hodinách byly pozvány děti od 
1. do 4. tříd, aby si prohlédly všechny prostory 
Domu dětí a mládeže Kojetín a odnesly si malý 
dáreček, který si samy vytvořily. 
 „Prvňáčci“ si odnesli jmenovku ve tvaru žabičky 
a ostatní rozvrh hodin taktéž se žabkou. Celkem se 
zúčastnilo 284 dětí a 16 kantorů.

 
 14. 10. 2005 
ODPOLEDNE S „DISKOŠKOU“
 Ani pravé podzimní počasí neodradilo malé 
tanečníky a tanečnice prožít odpoledne na 1. 
venkovní „diskošce“ pro děti, která se konala 
na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra 
Kojetín.

 

AKCE 
NA LISTOPAD 2005

4. 11.
„PASTELKA“

výtvarná soutěž s vánoční tématikou

16. 11.
„SVĚTÝLKOVÝ REJ PRO BROUČKY“
zábavný pochod se světýlky nejen pro děti

 MěDDM Kojetín
 17. – 20. 10. 2005 
DEN STROMŮ – VÝUKOVÝ PROGRAM
 Téma výukového programu pro třetí třídy - 
podzimní plody, jedlé, nejedlé, jedovaté. Po vyplně-
ní pracovních listů si děti před školou ZŠ Sv. Čecha 
a ZŠ nám. Míru zasadily za pomoci p. Tomáše Hály 
stromky. Pro čtvrté třídy byl připravený výukový 
program v Tovačově na téma: povídání s Dubín-
kem. Děti měly možnost učit se přímo v přírodě. 
Kreslily tvar dubového listu, měly možnost zjistit, 
který druh dubu na místě roste. Dověděly se co 
je ochmet evropský, jaký má tvar a kde roste. Při 
procházce dubovou stezkou našly tři druhy javorů: 
javor klen, javor babyku, javor mléč. Pro děti byly 
připraveny sportovní soutěže o ceny. 
 Výukového programu využily děti ze ZŠ nám. 
Míru, ZŠ Sv. Čecha, ZŠ Sladovní, ZŠ Tovačov (202 
dětí). 
 Výukový program pro žáky 3. a 4. tříd ve spo-
lupráci s MěÚ – odbor životního prostředí připravila 
Mgr. Věra Trávníčková.

 č. ZK DEN HODINA MÍSTO
 1. Angličtina zač. pondělí 13.30 – 14.30 Ztracená
 2. Dramatický pondělí 13.30 – 14.30 Ztracená
 3. Keramika po. pondělí 15.30 – 17.00 Ztracená
 4. Florbal I. pondělí 15.00 – 16.30 ZŠ Míru
 5. Klubíčko pondělí 15.30 – 17.00 Ztracená
 6. Školička pondělí 16.00 – 18.00 MŠ Masar.
 7. Volejbal př. dívky pondělí 16.30 – 17.30 ZŠ Míru
 8. Volejbal I dívky pondělí 17.30 – 18.30 ZŠ Míru
 9. Hip hop pondělí 18.00 – 19.30 ZŠ Čecha
 10. Aerobic ml. úterý 14.30 – 15.30 Gymnázium
 11. Keramika út. úterý 15.00 – 16.30 Ztracená
 12. Aerobic st. úterý 15.30 – 16.30 Gymnázium
 13. Hrátky s flétnou úterý 15.30 – 16.30 Ztracená
 14. Úsměv úterý 16.00 – 17.30 ZŠ Čecha
 15. Stolní tenis úterý 16.15 – 17.45 Dudíkova
 16. Bojové umění úterý 17.00 – 18.30 Závodí
 17. Volejbal III. dívky úterý 17.00 – 18.30 Hala
 18. Volejbal II. chlapci úterý 17.00 – 18.30 ZŠ Míru
 19. Kalanetika úterý 18.30 – 19.30 ZŠ Míru
 20. Střelba úterý  Závodí
 21. Duha středa 14.30 – 16.00 Ztracená
 22. Čtyřlístek středa 15.30 – 17.00 Ztracená
 23. Keramika R+D středa 16.00 – 17.30 Ztracená

 č. ZK DEN HODINA MÍSTO 
 24. Sluníčko středa 16.00 – 17.30 ZŠ Čecha
 25. VT Zač. středa 16.00 – 17.30 Ztracená
 7. Volejbal př. dívky středa 16.30 – 17.30 ZŠ Míru
 26. Angličtina pokr. středa 17.00 – 18.00 Ztracená
 8. Volejbal I. dívky středa 17.30 – 18.30 ZŠ Míru
 27. Florbal III. čtvrtek 15.00 – 16.30 ZŠ Míru
 28. Rytmika čtvrtek 15.30 – 16.30 ZŠ Čecha
 29. KSH čtvrtek 15.30 – 17.00 Ztracená
 30. Keramika čt. čtvrtek 16.00 – 17.30 Ztracená
 31. Rybáři čtvrtek 16.00 – 17.30 Ztracená
 32. Šipky čtvrtek 16.30 – 18.00 Dudíkova
 33. Bojové umění čtvrtek 17.00 – 18.30 Závodí
 34. Florbal II. čtvrtek 17.00 – 18.30 ZŠ Míru
 19. Kalanetika čtvrtek 18.30 – 19.30 ZŠ Míru
 35. Plastik. model. pátek 14.30 – 16.00 Ztracená
 36. Keramika pá. pátek 15.00 – 16.30 Ztracená
 37. Míčové hry pátek 15.00 – 16.30 ZŠ Míru
 38. Country tance pátek 16.30 – 18.00 Poliklinika
 39. Sport mix pátek 16.30 – 18.00 ZŠ Míru
 17. Volejbal III. pátek 17.00 – 18.30 Hala
 40. So-la-si-do pátek 17.00 – 18.00 Masarykovo
 41. CANTAS pátek 18.30 – 19.30 Masarykovo
 42. Lucky While pátek 18.00 – 20.00 Poliklinika

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006
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Prodejní výstava obrazů
VOJTĚCH NOSEK a JIŘÍ CHMELAŘVOJTĚCH NOSEK a JIŘÍ CHMELAŘ
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)

Od 7. listopadu 2005
VÝSTAVA „BUJINKAN KOJETÍN“VÝSTAVA „BUJINKAN KOJETÍN“

Malá galerie Vzdělávacího a informačního centra, 
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Středa 9. listopadu 2005
PRODLOUŽENÁ TANEČNÍPRODLOUŽENÁ TANEČNÍ

pro studenty Gymnázia Kojetín, jejich rodiče a přátele
Sokolovna Kojetín

Pátek 18. listopadu 2005 v 19.30 hodin
VEČER S PAVLÍNOU FILIPOVSKOUVEČER S PAVLÍNOU FILIPOVSKOU

Vzdělávací a informační centrum (Okresní dům), 
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Vstupné: 80 Kč

Pondělí 21. listopadu 2005
Cestopisná přednáška

KAMČATKAKAMČATKA
Agentura Pohodáři, sál Sokolovny Kojetín

Kam za kulturou

Neděle 27. listopadu 2005 ve 14.30 hodin
Víkendová pohádka pro děti
VÁNOCE S KAMARÁDYVÁNOCE S KAMARÁDY

Sokolovna Kojetín 
vstupné: 20 Kč

Soutěž pro děti o nejkrásnější obrázek

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:

8. prosince 2005 v 18.00 hodin
Vánoční pořad

PŘIŠLI JSME K VÁM NA KOLEDUPŘIŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU
Sál Vzdělávacího a informačního centra, 

Masarykovo nám.8, Kojetín

10. prosince 2005
ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍCHZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍCH

Sokolovna Kojetín

15. prosince 2005 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOJETÍNVÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOJETÍN

Sál Sokolovny Kojetín

PRODEJNÍ VÝSTAVA HRAČEKPRODEJNÍ VÝSTAVA HRAČEK
Malá galerie Vzdělávacího a informačního centra, 

Masarykovo nám. 8, Kojetín

 Odborné učiliště Křenovice

 Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci a další uchazeči, 
kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili 
podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání, přičemž 
úspěšní absolventi 9. ročníku speciálních škol jsou přijímáni přednostně 
v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 Přijímací zkoušky se konají dle vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 
ve středních školách.
 Nabídka vzdělání v nabízených učebních oborech na naší škole je 
určena především absolventům zvláštních škol a těm žákům základních 
škol, kteří mají v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch a u nichž není 
pravděpodobné, že by úspěšně zvládali náročnější učivo na SOU, popřípadě 
těm, kteří nebudou ke studiu na SOU přijati.

Další informace rádi poskytneme 

při osobní návštěvě školy,

na telefonních číslech 581 769 045, 581 769 059 

nebo na www.oukrenovice.unas.cz

 INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007

1. Obor 31-59-E/001 Šití oděvů
 – délka přípravy 3 roky
 – učební obor je určen pro hochy i dívky
 – způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)

2. Obor 41-52-E/011 Zahradnické práce
 – délka přípravy 3 roky
 – učební obor je určen pro hochy i dívky
 – způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)

3. Obor 65-52-E/001 Kuchařské práce
 – délka přípravy 3 roky
 – učební obor je určen pro hochy i dívky
 – způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)

4. Obor 66-51-E/003 Prodavačské práce
 – délka přípravy 3 roky
 – učební obor je určen pro hochy i dívky
 – způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)

 

 Poděkování za pomoc

  V září byla naše rodina obdarována – oběma dcerám se narodily zdravé holčičky. 4. 10. – 14 dnů po porodu byla 
jedna z dcer akutně hospitalizována se zánětem a posléze operována v prostějovské nemocnici. A v této pro nás nelehké 
situaci nám pomohla paní Ligačová z Kojetína, sama maminka 5 dětí. Její nejmladší dvojčátka Martínek a Kristýnka půjčila 
kočárek našim dvěma malým miminkům a po dobu 14 dnů vydržela ve sportovním kočárku.
 Chtěla bych paní Ligačové touto cestou poděkovat za její ochotu a rychlou pomoc při řešení naší nelehké situace v ro-
dině.
          Díky moc

      Mgr. Vladimíra Vránová
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17. října 2005
si v malé galerii Vzdělávacího a informačního 
centra nainstalovala výstavu výrobků svých stu-
dentů Řezbářská umělecká škola z Tovačova. Byli 
jsme ohromeni, jaké krásné výrobky ze dřeva žáci 
dokáží vyrobit. Upřímně jsme žasli. Výstava bude 
otevřena do 5. listopadu 2005. Příští rok v březnu 
se chystá velká prodejní výstava v hlavní galerii. 
Už se těšíme.

20. října 2005
jsme uspořádali pohádku pro děti z mateřské školy 
a 1. stupně základních škol v rámci cyklu „Mládež 
a kultura“. Tentokrát se jednalo o loutkovou po-
hádku Jiřího Trnky Zahrada v podání herců Malého 
divadélka - manželů Novákových z Prahy. Ranní 
představení proběhlo ve velmi poklidné atmosféře 
– děti byly pozorné a hodné. Představení o desáté 
bylo částečně narušeno neukázněností dětí, hercům 
se hůře hrálo.

Z kroniky MěKS Kojetín – říjen 2005

 V týdnu od 3. do 8. října 2005 probíhala 
tradiční celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN, které 
se svými aktivitami zúčastnila i kojetínská knihovna 
(inf. v Kojetínském zpravodaji č. 10). Do knihovny 
zavítaly v rámci 6 exkurzí, 4 lekcí informační výcho-
vy, 2 besed, Dne otevřených dveří i každodenních 
půjčovních hodin stovky návštěvníků, přihlásilo 

Městská knihovna při MěKS informuje...
se i 123! nových čtenářů. Řada dětí se zúčastnila 
soutěží v dětském oddělení.
 Nejatraktivnější událostí týdne byla v knihovně 
jednoznačně beseda se spisovatelkou Martinou 
Drijverovou pro žáky 2. a 3. tříd školních družin. 
Setkání se uskutečnilo ve velice srdečné atmosféře, 
na první pohled bylo zřejmé, že paní spisovatelka 
dětem dobře rozumí a umí si je získat. Dotazy dětí 
nebraly konce a beseda se protáhla na mnohem 
delší dobu, než byla původně plánována. V závěru 
paní Drijverová děti pochválila a sdělila jim, že tak 
hodné a chytré děti jako v Kojetíně už dlouho na 
besedě neměla.
 Po besedě následovala autogramiáda a pro-
dej nových knih. Nově vydané tituly zakoupila 
i knihovna, takže si děti většinu spisovatelčiných 
knih mohou v knihovně vypůjčit.
 Zajímavé akce v knihovně však zdaleka 
neskončily Týdnem knihoven. V současné době 
pokračují další ročníky ZŠ v lekcích informační 
výchovy, na studenty gymnázia čekaly ještě be-
sedy s autorkou knihy o Petru Bezručovi Ortel 
samoty – s PhDr. Zdeňkou Tomáškovou. Paní 
Tomášková již v Kojetíně besedovala se studenty 

3. října 2005
se konala informační schůzka kurzu jazyka ang-
lického pro začátečníky. Sešlo se 15 účastníků 
nažhavených učit se anglický jazyk. Po dlouhém 
hledání lektora výuku nakonec povede Radana 
Nosková. Kurz poběží každé pondělí od 17.30 
hodin v učebně Základní školy nám. Míru Kojetín. 
Cena na 1. pololetí činí 1.000,- Kč.

5. října 2005
byl zahájen kurz anglického jazyka pro pokročilé. 
Pod lektorským dohledem Mgr. Honzy Kutálka 
začalo se studiem jazyka dvanáct účastníků. Kurz 
bude probíhat každou středu od 17.00 do 19.15 
hodin v učebně Základní školy nám. Míru Kojetín. 
Cena na 1. pololetí činí 1.500 Kč.

14. října 2005
jsme slavnostně otevřeli další z řady výstav v galerii 
Vzdělávacího a informačního centra. Tentokrát se 
jednalo o prodejní výstavu obrazů – olejů a pastelů 
dvou autorů z Přerova Jiřího Chmelaře a Vojtěcha 
Noska. Vernisáž obrazů zahájila ředitelka MěKS 
Mgr. Jana Šimčíková a PhDr. František Řezáč. O 
kulturní vystoupení se postarali žáci ze Základní 
umělecké školy Kojetín. Výstava bude otevřena do 
11. listopadu 2005.

15. října 2005
jsme si všichni zazpívali a zatancovali u dalšího 
Posezení u cimbálové muziky. Cimbálová muzika 
Dubina vyhrávala do ranních hodin a návštěvníci 

posilnění dobrým vínkem odcházeli zcela spokojeni 
a ve veselé náladě. Jak by ne, že?

16. října 2005
se sešly děti v rámci cyklu „víkendové pohádky pro 
děti“ do Sokolovny na pohádku Jak si princezna 
vzala draka v podání divadla DAP Praha. Výprav-
ná pohádka s překrásnými kulisami se všem moc 
líbila. Opět proběhla soutěž o nejkrásnější obrázek 
na téma pohádky, do které se děti rády zapojují. 
Na závěr byli všichni malí návštěvníci  odměněni 
sladkostmi.

několikrát. Její besedy jsou pokaždé trochu jiné 
a nové a vždy obohatí pohled studentů na osobnost 
Petra Bezruče způsobem, jaký jim nikdo jiný než 
ona nemůže dopřát, protože je pravděpodobně 
poslední žijící pamětnicí básníka a díky své profesi 
psycholožky o něm umí velmi poutavě vyprávět.
(Pozn.: Petra Bezruče poznala ve svých 11 letech 
v Kostelci na Hané, kam se přestěhovala se svými 
rodiči a kam se 73 letý Petr Bezruč uchýlil v době 
německé okupace. Později se stala jeho „dobro-
volnou sekretářkou“ a tuto činnost vykonávala 
až do jeho smrti.)

Hana Divilová
Foto: H. Volfová, J. Holotová

Více na www.kojetin.cz/meks/
Foto: J. Holotová, H. Svačinová
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TJ Slavoj Kojetín informuje
Krajský přebor dorostu 6. kolo
Starší dorost: KOJETÍN – Česká Ves 7:3 (3:2)
Góly: Šmída O. - 2, Krčmař J. - 2, Crhonek Č., 
Nakládal B., Štolfa M.

 Již v 1. minutě jsme se ujali vedení, když Ondra 
Šmída potrestal chybu hostí a hlavou otevřel skóre. 
V 10. minutě Břeťa Nakládal z trestného kopu 
přelstil brankáře České Vsi (2:0). Hosté se ovšem 
nevzdali, vytvořili si několik čistých gólových šancí 
a postupně vyrovnali (2:2). Poločas jsme dohráli 
s vedením (3:2), to se ještě jednou prosadil Ondra 
Šmída, tentokrát po rohu.
 Po změně stran zvýšil Michal Štolfa opět 
z trestného kopu a vzápětí jsme kopali penaltu, 
jenže Kuba Krčmař nedal, hosté snížili (4:3) a utkání 
se zdramatizovalo. Naštěstí Kuba Krčmař odčinil 
neproměněnou penaltu, zvýšil (5:3) po pěkném 
úniku Česti Crhonka.
 Poté Česťa Crhonek utekl a přidal šestý gól 
a opět Kuba Krčmař sedmý gól, když se prosadil 
na malém vápně.
 Sestava: Knop O., Zedníček P., Křepelka J. 
(Chovanec P.), Štolfa M., Nakládal T., Nakládal 
B., Sanitrník D. (Kondrčík R.), Kantor J., Šmída 
O. (Crhonek Č.), Krčmař J., Polách Z.
Trenér: Aleš Stavinoha
Asistent: Josef Peřina

Mladší dorost: KOJETÍN – Česká Ves 4:0 ne-
dohráno. 
 Hosté nastoupili pouze v sedmi a před poloča-
sem odstoupili pro nedostatek hráčů. Do té doby 
se stihli trefit: Tomáš Večerka 2x, Martin Polách, 
Petr Lavrinec.
Sestava: Vožda Z., Šmída O., Pospíšil T., Bradna 
L., Chovanec P., Knop P., Sanitrník M., Polách 
M., Gajdoš P., Večerka T., Lavrinec P.
Trenér: Ladislav Bradna

Muži 1. B třída 
KOJETÍN – Býškovice 1:3 (0:3)
 Slavoj nastoupil proti Býškovicím, které zatím 
neztratili ani bod, nebojácně a v úvodu utkání hosty 
přehrával. V 15. minutě Jirka Šubík neproměnil 
pokutový kop, utkání se otočilo, hosté převzali 
iniciativu a do poločasu nám nastříleli 3 branky. 
Jejich další šance vychytal Ondra Knop.
 Po přestávce hned v 1. minutě po samostatné 
akci Tondy Mika jsme s Lukášem Vondrou snížili 
na 1:3. Hru jsme zlepšili, vytvářeli si šance, ale gól 
už nepřišel. Hosté v 2. poločase převážně bránili, 

ale přesto si zaslouženě odvezli 3 body. 
Sestava: Knop O., Večerka M., Křepelka A., 
Tomšic R., Kaňa M., Šťastný K. (Kantor J.), Šubík 
J., Vondra L., Matějka R. (Nakládal B.), Láník K., 
Miko A. (Soušek M.)
Trenér: Miloslav Oulehla

Přípravka 4. kolo 
Vlkoš – KOJETÍN 2:0
Hranice“B“ – Kojetín 1:2
Sestava: Beran D., Bíbr L., Benešovský J., Jež M., 
Jura M., Jura D., Lýsek D., Nesvadba T., Palkovský 
J., Přecechtěl J., Škurka T., Vozatár M., Židlík D. 

Mladší žáci 4. kolo
Kojetín – Zborovice 9:1
Góly: Zezula 3, Nguyen Thanh 3, Zlámal 2, 
Siváková 1
Sestava: Zifčák, Palkovský, Buchta, Chytil, La-
vrinec, Šírek, Siváková, Zezula, Zlámal, Nguyen 
Thanh, Kotouč
Do hry zasáhli: Ligač, Podepřel, Rybovič

Krajský přebor dorostu  7. kolo
Starší dorost: Litovel - Kojetín  1:1(1:1)
Góly: Nakládal Břetislav
 Starší dorostenci neodehráli dobré utkání. 
Již v 15 min. 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. min., 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 
především v tom, že hosté ze 3 šancí dali 3 góly. 
Brankář hostů měl svůj den a vychytal v 1. polo-
čase především šance Tondy Mika. Brodek se ujal 
vedení ve 30. min. a hned po změně stran z trest-
ného kopu zvýšili 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 
standartní 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 do 
předu vyběhnuvší předstoper Michal Štolfa ideálně 
uvolnil 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. min. 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 odehráli skvělé utkání.
Sestava: O. Knop, P. Zedníček, P. Chovanec, M. 
Štolfa, (M. Sanitrník), D. Sanitrník, (O. Šmída), 
(T. Večerka), B. Nakládal, J. Peřina, J. Kantor, Z. 
Polách, J. Krčmař
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. 
min. 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

KOJ
ETÍN
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Ze sportu - Minigolf

Ženy a žáci vedou I. ligu!

 Velmi úspěšně vstoupil náš 
kojetínský Klub golfových borců do 
nového ročníku prvoligových bojů 
v naší moravské skupině. Úvodní kolo 
vyhrála naše ženy i žáci, junioři byli 
třetí a jedině smíšený tým platil no-
váčkovskou daň a skončil až pátý.
 První podzimní celomoravský 
turnaj se konal 24. – 25. září v Bys-
třici pod Hostýnem jako letošní 3. 
Moravia Tour. Hrálo se za krásného 
počasí (i když rána byla hodně chlad-
ná) a za účasti 96 hráčů a hráček 
z celé Moravy a kousku východních 
Čech. Turnaj ozdobila vítězná žena 
Š. Macháčková z Tovačova absolutně 
nejlepším výkonem a překonáním 
českého ženského rekordu.
 V jednotlivcích se mezi žáky 
umístila J. Nakládalová na 7. místě 
a Z. Modlitba uzavíral první desítku. 
V juniorech byl nejlepší J. Dvořák až 
na 18. příčce a tak uspěl jedině mezi 
seniory hrající kouč I. Roemer, který 
tuto věkovou kategorii těsně vyhrál. 
To v družstvech to bylo jinačí. Smí-
šený tým sice mnoho neukázal, ale 
aspoň nebyl poslední, když porazil 
zcela oslabený a zdecimovaný Vrati-
mov. Naše nejlepší sestava Nakládal, 
Nakládalová, J. Dvořák, Modlitba 
a Roemer bez domácího tréninku 
zatím na víc nemá.
 Juniorský celek hrál v sestavě 
Nakládal, J. Dvořák, Nakládalová 
a náhr. Modlitba – na bronzové příčce 
odvedl solidní výkon, ale na první dva 
to ale zdaleka nestačilo. Zato ženský 
kolektiv se ukázal v nejlepším světle. 
Sestava Nakládalová, A. Šustová, R. 
Šustová s náhr. Ligačovou (ta střídala 
na poslední okruh A. Šustovou, která 
odjížděla na fotbalový zápas v II. žen-
ské lize!) předvedla perfektní výkon 
a s malým náskokem vyhrála před 
dotírajícím Brnem a Holešovem.
 Také žákovská squadra Nakláda-
lová, Modlitba a Ligačová se snažila, 

seč mohla. Pořadí se střídalo jak 
aprílové počasí a nakonec byl rozdíl 
mezi naším vítězným kolektivem 
a čtvrtým Rychnovem (ten vedl skoro 
celou soutěž, aby v koncovce propadl) 
pouhých 5 úderů!
Výsledky: 
(3. MT Bystřice p.H.)
žáci: 1. Handlová Simona – 90 Brno 
(182, prům. 22,8), 7. Nakládalová 
Jana – Kojetín (217, 27,1), 10. 
Modlitba Zdeněk – Kojetín (197, 
28,1), 21. Ligačová Tereza – Kojetín 
(233, 33,3).
junioři: 1. Trnkal Tomáš – Tovačov 
(168, 21), 18. Dvořák Jan – Kojetín 
(185, 26,4), 21. Nakládal Luděk 
– Kojetín (195, 27,9), 22. Šustová 
Romana – Kojetín (201, 28,7), 
24. Šustová Alena – Kojetín (151, 
25,2).
senioři: 1. Roemer Ivan – Kojetín 
(182, 22,8).
I. liga skup.B (Morava) 1.kolo
smíšená: 1. 90 Brno B (815 úd., 7 
b.,prům. 23,3), 2. Holešov (835, 5), 
3. Kopřivnice (854, 4), 4. Olomouc 
B (900, 3), 5. KGB Kojetín (924, 2, 
26,4), 6. Vratimov (2317, 1).
ženy: 1. KGB Kojetín (569 úd., 6 
b., 27,1), 2. 90 Brno (576, 4), 3. 
Holešov (578, 3), 4. Bystřice p.H. 
(593, 2), 5. Olomouc (668, 1).
junioři: 1. Holešov (493 úd., 7 b., 
23,5), 2. Prostějov (503, 5), 3. KGB 
Kojetín (569, 4, 27,1), 4. Rychnov 
n.K. (588, 3), 5. Bystřice p.H. B 
(589, 2), 6. Blansko (1256, 1).
žáci: 1. KGB Kojetín (619 úd., 6 b., 
29,5), 2. Holešov (621, 3,5), Olo-
mouc (621, 3,5), 4. Rychnov n.K. 
(624, 2), 5. Tovačov (698, 1).
 Hned týden nato jsme pořádali 
„domácí“ oblastní turnaj 8. Open, 
který jsme kvůli rekonstrukci koupa-
liště přesunuli do „exilu“ v Hulíně. 
V neděli 2. října se sešlo 64 účastní-
ků, aby si vybojovali body a hodnotné 
ceny od 22 sponzorů této akce. 
Náš klub reprezentovalo pouhých 

5 hráčů, převážně dívek.
Naši nejlepší chyběli a tak mezi žáky 
zahrála nejlépe T. Ligačová, což jí 
vyneslo 8.pozici. B.Luxová skončila 
třináctá a překvapila L. Bartošková 
svým výkonem i 14. pozicí. V junio-
rech jsme měli dvojí zastoupení, ale 
na hrozny visely příliš vysoko – L. 
Nakládal desátý a s výsledkem jen 
o 2 údery hůř R. Šustová obsadila 
13. místo.
 Ani v družstvech jsme nijak 
neoslnili, ale čtyřka našich dívek 
prokázala, že máme dobrou zálohu. 
Sestava Bartošková, Luxová, R. 
Šustová a Ligačová hrála v rámci 
svých možností, bohužel na lepší než 
10.příčku to nestačilo. Celkově se náš 
B-tým propadl na šestou pozici.
Výsledky (8.Open Hulín – po-
řadatel KGB Kojetín)
žáci: 1. Papoušek Michal - Prostějov 
(106 úd., prům. 26,5), 8. Ligačová 
Tereza – Kojetín (133, 33,3), 13.Lu-
xová Barbora – Kojetín (149, 37,3), 
14.Bartošková Lucie – Kojetín (151, 
37,8).
junioři: 1. Mlčoch Ondřej – Prostě-
jov (87, 21,8!), 10.Nakládal Luděk 
– Kojetín (110, 27,5), 13. Šustová 
Romana – Kojetín (112, 28).
II. liga skup.D (morava-jih) 
3. kolo
1. KDG Tovačov B (406 úderů, 2 
bodů, 25,4), 10. KGB Kojetín B 
(545, 2, 34,1).
 Po třech odehraných kolech jsme 
se propadli v tabulce na 6.pozici, ale 
zřejmě budeme klesat v pořadí ještě 
níž…
Stav  II.l igy skup.D (Morava-
-jih) po 3 kolech
smíšená: 1. Tovačov B (36 bodů), 2. 
Jedovnice (27), 3. Prostějov (24,5), 
4. Bystřice p. H. B (23), 5. Jedovnice 
B (20), 6. KGB Kojetín B (19,5), 7. 
Blansko (16), 8. Start Brno (11), 
9. Vsetín (9), 10. Přerov (8), 11. 
Holešov (7).
 Ve vedlejší kategorii dívek jsme 

slavili největší úspěchy. Vyhrála R. 
Šustová, 4. byla T. Ligačová, 6. B. 
Luxová a 7. L. Bartošková. Závěrem 
nezbývá než poděkovat sponzorům za 
jejich věcné dary či finanční příspěv-
ky, jsou to tito: Auto-moto Krchňá-
kovi, Balmat, Drogerie Zápařková, 
Elektro Fridrich, Herna bar Siesta, 
HG STYLE, KATOS, Košíkářství Ko-
čičkovi, MĚSTO KOJETÍN, MĚSTO 
HULÍN, Potraviny Conti, Potraviny 
Diana, Potraviny Enapo, Potraviny 
Hýbner, Potraviny Vavříková, Ptáček 
– pozemní stavby, Restaurace Uno, 
rodina Nakládalových (oblíbené 
dorty), SkateShop Fast, Song – Z. 
Němec, Tomi – Ivanovi, Železářství 
Hulín, Železářství Zdráhal.
 Tímto prakticky skončila venkov-
ní sezóna, zbylé turnaje už se dohrají 
v přerovské hale. Pro náš klub ale 
„venek“ končí až po Přeboru klubu, 
který se letos netradičně uskutečnil 
v Hulíně. V neděli 9. října se sešlo 
6 zájemců, kteří se za krásného 
počasí ucházeli o titul nejvyšší 
i o finanční prémie.
 Všem ale „vypálil rybník“ senior 
I. Roemer, který tak obhájil loňský 
triumf. Druhý nejlepší byl odchovanec 
R. Janáček (vítěz z roku 2002), v sou-
časné době junior v dresu Prostějova. 
Takže stříbro junior L. Nakládal (vítěz 
z roku 2003) a bronz jeho sestra 
Jana, věkem ještě žákyně. Na dalších 
místech byl „babinec“ v pořadí Luxo-
vá, Bartošková a Mizerová. 
Výsledky (Přebor klubu KGBK 
Hulín)
1. Ivan Roemer (71 úd., pr. 23,7) 
– senior, 2. Luděk Nakládal (76, 
25,3) – junior, 3. Jana Nakládalová 
(80, 26,7) – žákyně, 4. Barbora Lu-
xová (113, 37,7) – žákyně, 5. Lucie 
Bartošková (115, 38,3) – žákyně, 6. 
Eva Mizerová (141, 47) – žákyně, ms 
Robert Janáček (Prostějov) (75).

Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

TJ Sokol Kojetín – odbor Sport pro všechny

 Pondělí: 17.30 – 18.30 dětský aerobik Ptáčková Bahdana
  18.30 – 19.30 aerobik mix Ptáčková Bohdana
  19.30 – 20.30 kalanetika - pilátes Hedvičková Petra
 Úterý: 16.00 – 17.00 žáci 1. – 3.p.r. Juřen Lubomír
   gymnastika,hry   
  17.00 – 18.00 předškoláci Bosáková Liba
  19.00 – 20.00 bodystyling Juřenová Dagmar 
   - step aerobik    
 Středa: 14.00 – 15.00 dorostenky – žačky Fingerová Eva 
   12 – 14   
   aerobik mix
  16.00 – 17.00 rodiče s dětmi Bobišová Olga
  18.00 – 19.00 zdravotní TV Kopřivová Mirka
  19.00 – 20.00 pilates – kalanetika Paráková Monika

 Čtvrtek: 16.00 – 17.00 žačky 1. – 3 p.r. Šubíková Zuzana 
   gymnastika   
  17.00 – 18.00 mažoretky I. Štecová Monika
  18.00 – 19.30 mažoretky II. Štec Marek
  19.30 – 20.30 bodystyling Juřen Jiří 
   – kondiční cvičení  
 Pátek: 14.00 – 15.00 dorostenky, Fingerová Eva 
   žačky 12 – 14    
   aerobik mix
  16.00 – 17.00 žáci 1. – 3. p.r. Juřen Lubomír
  17.00 – 18.00 předškoláci Bosáková Liba
  18.00 – 19.00 žáci 4. – 7.p.r. Tvrdý Mirek 
   – hry, gymnastika  

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN NA CVIČEBNÍ ROK 2005/2006

Vklad na cvičební rok 05/06 pro žactvo 100 až 200 Kč. 
Dorost a dospělí 200 Kč až 400 Kč, jinak 20 Kč za účast v jedné cvičební hodině.
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ZIMA 2006

Škola základního lyžování
Určeno: začátečníkům i mírně pokročilým ve věku od 7 do 14 let

Počet zájezdů: 5 na Kyčerku, do Kunčic nebo Čenkovic

Lyžařské víkendové zájezdy
Určeno: pokročilým ve věku od 15 let, mimořádně i mladší.

Počet zájezdů: 5 do Kunčic, Čenkovic, příp. Praděd.
Další dle dohody a sněhových podmínek.

Lyžařská školička
Určeno: dětem od 5 do 7 let. Doprovod podmínkou.
Počet zájezdů: 3 – 4 na Troják podle počtu účastníků.

Náš názor: Výcvik s dětmi tohoto věku zařazujeme do programu 
po velmi dobrých zkušenostech z minulého roku.

Mimořádný zájezd o prázdninách
Slovensko – Velká Rača
Termín: 15. 2. 2006

PŘIHLÁŠKY – INFORMACE:

od 14. 11. 2005 
v prodejně obuvi ARTES Masarykovo náměstí, Kojetín.

Kancelář TJ Sokol 
Po – Čt 15.30 – 18.00 hod.

TJ Sokol Kojetín – odbor Sport pro všechny

 Pro oddíl stolního tenisu začala nová, a to jubilejní desátá sezona po 
obnovení oddílu. Oddíl se nám rozrostl o nové členy – přišel k nám ze Sloven-
ska Peter Dujava, dále Zdeněk Horák a nadějný dorostenec Martin Jedlička, 
a proto jsme pro letošní sezonu přihlásili do soutěže ještě čtvrté D družstvo, 
které hraje III. třídu okresu. Bylo nám nabídnuto místo v krajské soutěži 
– nabídku jsme přijali a tuto soutěž bude hrát družstvo mladých. Hned před 
zahájením soutěží přišla na tento tým pohroma - Martin Pištělák si na tenise 
zlomil ruku a jeden z nejlepších hráčů družstva má utržený úpon v rameni, 
a tak je nutno hned na začátku improvizovat.
V krajské soutěži byla sehrána 3 utkání a v okresní soutěži 5.
Jednotlivé výsledky družstev:
A mužstvo v kraji hrálo doma s Tech. Chropyně a tomuto zkušenému týmu 
podlehlo 1:17. V dalších utkáních prohrálo se Sokolem Dřevohostice 4:14 
a s SK Přerov D 5:13. Tyto výsledky vypadají na pohled hrozivě, ale ve všech 
utkáních byly jednotlivé zápasy naprosto vyrovnané a naši hráči prohrávali 
s špatnými koncovkami po pětisetových bojích.
Toto družstvo je složeno z hráčů: Bohdan Malý, Jakub Odehnal, Tomáš Zitka, 
Lukáš Prokeš a Martin Pištělák.
 B družstvo, bývalé A, hraje v okresním přeboru  I. třídu a zatím sehrálo 
tato utkání: Sokol Buk B 15:3, Sigma Hranice C 15:3, Sokol Hlinsko 12:6, 
Sokol Milotice 16:2 a prohrálo s velmi posíleným B družstvem Opatovic 
8:10.
Základní sestava tohoto družstva: Vlast. Orság, Jiří Kilhof, Luděk Vrtěl 
a nestárnoucí Jarda Huťka.
 C družstvo hraje druhou třídu a sehrálo tato utkání: Sokol Buk C 13:5, 
Voj. lesy Lipník 13:5, Dolní Újezd 11:7, Sigma Hranice D 13:5 a Sokol 
Jizernice 11:7. Je stále bez ztráty bodu na 1. místě.
Toto družstvo hraje v sestavě: Old. Frühbauer, Mirek Florián Jarda Štrunc 
a místo zraněného Martina Pištěláka zaskakují Dujava, Frydrych, Jedlička.
 Nově přihlášené D družstvo odehrálo dosud tato utkání: Sokol Hustopeče 
17:1, Sokol Lhota A 10:8, Sokol Opatovice D 15:3, remíza se Sokolem 
Čekyně A 9:9 a prohra v Dřevohosticích 7:11.
Toto družstvo tvoří: Petr Dujava, Jan Zitka, Zdeněk Horák, Ruda Frydrych 
a mladý Martin Jedlička.
 Vstup do nových soutěží se všem družstvům vydařil a věříme, že také 
mladí, až si v krajské soutěži zvyknou na daleko vyšší úroveň než byla v okrese, 
začnou bodovat. Musí zaplatit nováčkovskou daň.
      Zdeněk Mrázek

předseda oddílu

Stolní tenis TJ Sokol Kojetín v nové sezóně

VZPOMÍNKA NA OTTU JELÍNKA

11. října jsme se rozloučili 
s panem Ottou Jelínkem, 

který v padesátých a šedesátých letech, 
v době nejvyšší slávy stolního tenisu v Kojetíně, 

patřil k našim nejlepším hráčům. 
Byl také velmi dobrý funkcionář našeho oddílu 
– staral se o naši mládež. V této době měl oddíl 
kolem 80 členů a z toho byla víc než polovina 

mladých – starat se o ně a jezdit s nimi 
na soutěže, to byla opravdu záslužná práce.
Členové oddílu se s ním naposledy rozloučili 

a poděkovali za jeho dlouholetou činnost.

        
za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Kojetín

Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

O. Jelínek první zleva

V pátek 21. října 2005 oslavil 
70. narozeniny pan Lu-
bomír JUŘEN, dlouholetý 
předseda TJ Sokol Kojetín, 
náčelník odboru ZRTV, orga-
nizátor táborů v Jeseníkách 
a ve Vrážném, vedoucí Ly-
žařské školy Sokola a vůbec 
významná osobnost tělový-
chovné činnosti v Kojetíně.
 Lubomír (Luboš) Ju-
řen, alias Kapitán, stál u 
zrodu cvičení a pobytu v pří-
rodě a dosud je významným 
celostátním pracovníkem této 
pohybové aktivity. Ani se 
nám nechce, Luboši, věřit, 
že ta sedmdesátka již přišla!
 Do dalších let Ti 
přejeme ještě hodně večerů 
u táborového ohně!

Táborníci z Vrážného 
a redakční rada 

Kojetínského zpravodaje

Lubomír Juřen sedmdesátníkem
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Kalendárium – listopad 2005
✽ 2. 11. Narodila se Marie Antoineta, francouzská královna, dcera 
Marie Terezie. Byla provdána za francouzského krále Ludvíka XVI. Během 
Francouzské revoluce byla odsouzena k trestu smrti a popravena. (1755). 
(250 let).

✽ 4. 11. Narodil se Emanuel Viktor Voska, českoamerický podnikatel 
a politik. Byl spolupracovníkem T.G. Masaryka v boji za nezávislost ČSR. 
Působil též v odboji za 2. světové války. Po roce 1948 byl odsouzen k mno-
haletému žaláři. (1875). (130 let). 

✽ 5. 11. Narodil se Jan Zrzavý, významná postava českého moderního 
malířství 20. století. Proslul tvorbou osobitých děl, žil též ve Francii, kde se 
stýkal s mnoha významnými umělci své doby. Své dílo odkázal Národní Galerii 
v Praze. (1890). (115 let).

✽ 8. 11. Nedaleko Prahy na Bílé hoře se v jedné z rozhodujících bitev 
třicetileté války střetla císařská armáda s vojskem českých stavů. Přestože 
stavovské vojsko se nalézalo v lepším postavení, císařská armáda zvítězila. 
(1620). (385 let).

✽ 13. 11. Narodil se Robert Louis Stevenson, britský spisovatel skot-
ského původu. Psal hlavně dobrodružné příběhy, určené mladým čtenářům 
i dospělým, mj. Ostrov pokladů. Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda. 
(1850). (155 let).

✽ 14. 11. Narodil se Robert Fulton, americký inženýr, zabývající se vodní 
dopravou. Jako první na světě postavil funkční kolesový parník, který se plavil 
po řece Hudson. (1765). (240 let).

✽ 15. 11. Zemřel Jan Amos Komenský, poslední biskup Jednoty bratr-
ské, učenec a pedagog světového významu. Velkou část života strávil v exilu, 
kde napsal nejvýznamnější díla: Brána jazyků otevřená, Labyrint světa a ráj 
srdce aj.(1670). (335 let).

✽ 16. 11. Narodila se Eliška Junková, česká sportovkyně, nejlepší 
automobilová závodnice všech dob. Jako první žena dokázala zvítězit v auto-
mobilovém závodě. Stalo se tak 9. května 1926 v závodě do vrchu Zbraslav 
– Jíloviště. (1900). (105 let).

✽ 18. 11. Narodil se Ignacy Jan Paderewsky, polský klavírista, skladatel 
a politik. Jako hudebník proslul interpretací děl Ference Liszta a Fryderyka 
Chopina, jako politik se stal ministrem zahraničí a posléze předsedou vlády. 
(1860).(145 let).

✽ 20. 11. Narodila se Maja Plisecká, ruská tanečnice, primabalerína 
Velkého divadla v Moskvě. V 80. letech 20. století působila též jako umělecká 
vedoucí v Madridu a v Římě. (1925). (80 let).

✽ 21. 11. Zemřel Karel Jaromír Erben, český básník, ve své tvorbě 
představitel obrozeneckého romantismu. Autor klasické básnické sbírky Ky-
tice, dále psal pohádky, veselohry, věnoval se zpracování literárních památek 
a archiválií. (1870). (135 let).

✽ 22. 11. Narodil se Charles de Gaulle, francouzský voják a politik. 
Bojoval v 1. světové válce. Za 2. světové války vedl exilové hnutí Svobodná 
Francie. V letech 1959 – 1969 vykonával prezidentský úřad. (1890). (115 
let).

✽ 23. 11. Zemřel Václav Roštapil, český architekt, tvořící v duchu 
pozdního historismu. Jeho nejvýznamnějším dílem je budova bývalé Strakovy 
akademie v Praze a sanatoria v Bohnicích. (1930). (75 let).

✽ 29. 11. Zemřela Marie Terezie, císařovna a česká královna. V období 
její vlády došlo k významným reformám, zavedení povinné školní docházky, 
zrušení tortury, pokroku dosáhlo též lékařství. (1780). (225 let).

✽ 30. 11. Narodil se Domenico Martinelli, italský architekt období 
baroka. Pracoval pro vysokou šlechtu i klér, na Moravě byl autorem projektů 
zámku Slavkov a Buchlovice. (1650). (355 let). 
Zpracováno podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2005             řez

Poděkování spolužáků

Inzerce 1. říjen 2005, sobota – nádherný podzimní den, před Základní 
školou na nám. Míru v Kojetíně se sešlo několik skupin bývalých 
spolužáků na svém srazu. Jako bod číslo 1 byla domluvena pro-
hlídka nově opravené školní budovy.
 My „nejmladší“ jsme přišli na řadu jako poslední. A stálo 
to za to. Už uvítání ve vestibulu panem učitelem Mgr. Zdeňkem 
Šípkem slibovalo zajímavý zážitek. Všechny přítomné udivily nové 
šatny pro žáky v místech, kde dříve byly třídy prvního stupně. 
Rekonstrukce okolí tělocvičny, prostory pro družinu, nová super 
sborovna, přístavba dalších místností do bývalého dvora, využití 
starého světlíku na tak důležitý výtah, to všechno nám vzalo dech. 
Dámy ocenily moderní školní kuchyni a pánové vedli učené hovory 
v nově vybavené učebně výpočetní techniky. A co teprve naše 
bývalá kreslírna?! Nyní zde sídlí pěkná učebna chemie. Aspoň, 
že ten stupínek zůstal…
Se zájmem jsme si prohlíželi poutavou a pestrou výzdobu tříd 
a chodeb. Kráčeli jsme budovou a opravdu nevycházeli z údivu. 
Je to nádhera.
 Velká jednička s hvězdičkou určitě patří panu učiteli Šípkovi, 
jehož poutavý výklad provázel naše kroky doslova od sklepa až 
po půdu. Z jeho slov jsme pochopili, že škola není jen budova. Je 
to místo, kde se na stejné rovině potkává žák a jeho učitel, místo, 
kde všichni zaměstnanci vytvářejí příjemné a přátelské prostředí 
pro své žáky a jejich rodiče.
 Přejeme naší více než stoleté školičce jen to nejlepší. Šikovné 
děti, tvořivé a nápadité učitele, vedení, které zvládne všechny 
nástrahy dnešní dravé doby a povede školu na náměstí Míru jen 
správnou cestou.
 A ta pohoda, která na nás dýchala ze všech koutů, ať vám 
všem dlouho vydrží!
       Ještě jednou díky.
         Spolužáci (ročník 1959)
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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

OPRAVA A PRODEJ 

ŠICÍCH STROJŮ

U VÁS DOMA

RYCHLE A KVALITNĚ.

PETR 
DVOŘÁK

JIŽNÍ ČTVRŤ 4/6, PŘEROV

TEL.: 603 213 856

KOSMETICKÉ STUDIO

VLASTA TRČKOVÁ
DRUŽSTEVNÍ UL. 

(V PROSTORÁCH KILIFITNESS), KOJETÍN

TEL. OBJEDNÁVKY NA ČÍSLE: 723 235 180

NABÍZÍ
VEŠKERÉ KOSMETICKÉ SLUŽBY

v příjemném prostředí
s relaxační hudbou

AKCE: PŘI KOMPLETNÍM OŠETŘENÍ PLETI
– BARVENÍ ŘAS A OBOČÍ ZDARMA!

PRACOVNÍ DOBA:
  PO, ST, PÁ    8.00 – 15.00 HODIN

  ÚT, ČT  13.00 – 19.00 HODIN

  SO, NE  MOŽNO DLE DOHODY
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Inzerce

R E G E N E R A Č N Í    C E N T R U M
NABÍZÍME VÁM TYTO SLUŽBY :

METODY ROZPOZNÁNÍ VAŠICH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

Používáme tyto metody – irisdiagnostika (diagnostika z oční duhovky), měření akupunkturních drah 
dle metody Akabaneho, měření krevního tlaku, vyšetření pomocí reflexních bodů na chodidlech, 
astrologický výpočet plodných dnů ženy.

METODY REGENERACE LIDSKÉHO TĚLA

Používáme tyto metody – tradiční čínská medicína, klasická fytoterapie (léčba pomocí bylin), 
gemmoterapie (léčba pomocí pupenů rostlin), enzymoterapie, glukanová terapie, dietoterapie, 
akupresura, reflexní terapie chodidel, masáže a baňkování.

Dále nabízíme sortiment kvalitních potravinových doplňků, čínské bylinné směsi ve formě čaje, 
celou řadu tinktur a výtažků z pupenů rostlin, glukanové a enzymové preparáty, vilcacoru, lepicol, 
ravit, dračí krev, moxovací doutníky a mnohé jiné.

Specializujeme se také na poradenství pro sportovce. Naleznou u nás účinnou regeneraci těla.

Poradenství a veškeré služby provádí zdravotnický pracovník vyškolený v oborech přírodní a čínské 
medicíny. Přírodní léčiva, která u nás naleznete, jsou klinicky testovaná a té nejvyšší kvality. Naše 
cenová politika se snaží o to, aby pomoc u nás mohli najít všichni lidé.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY NENAHRAZUJÍ LÉKAŘSKOU PÉČI !!!

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

KONTAKT
Milan Peterka, Kuzníkova 1176, 752 01 Kojetín, 

tel. 604 / 55 89 29,
e –mail: harpago@atlas.cz.

PROVOZOVNA – Nová 1402, KOJETÍN 
(budova Stavebního bytového družstva – dveře v průchodu)

O B J E D N Á V E J T E    S E    P R O S Í M 

na tel.č.: 604 / 55 89 29 nebo na HARPAGO@ATLAS.CZ
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Lidové zvyky a obyčeje v listopadu
 1. listopad Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o sv. Martině se vší 

mocí.
 2. listopad Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Dušičky
 Na den 1. listopadu připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech ze-
mřelých – dušičky. Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. 
Přicházeli na hřbitovy, kde očistili okolí hrobu, pokládali věnce, květiny a zapálili svíčku, 
aby se pak v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám 
očistit jejich hříchy.

Na dušičky pamatujme,
z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat
až my budem umírat…

V dušičkový večer
rozžehneme svíčky,

modlíme se tiše
při nich za dušičky.
Poslední již svíce
zvolna dohořívá,

za duše, jichž nikdo,
nikdo nevzpomíná.

 Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají duchové bohoslužbu. V Pelhřimově se 
vyprávělo o jisté kmotře, která se o dušičkové noci probudila. Měsíc tu noc svítil velmi 
jasně a milá kmotra si myslela, že je již ráno. Oblékla se a spěchala do hřbitovní kaple 
„U panenky Marie“. Kostelíček byl plný a u oltáře stál kněz. Kmotra se velmi styděla, 
že přichází na bohoslužbu pozdě, a tak se rychle posadila na lavici a sklopila oči. Po 
chvilce je zdvihla a rozhlédla se kolem sebe. Viděla mnoho lidí, kteří jí byli velmi pově-
domí. Vzpomínala, odkud je zná, když v tom si uvědomila, že to jsou všechno sousedé 
po smrti. V tom do ní šťouchla její nedávno zemřelá sousedka a řekla jí, že je na mši 
duchů a že duchové živého člověka po skončení mše roztrhají na kousky. Poradila jí, 
aby si svlékla kožíšek a rychle z kapličky odešla. Kmotra poslechla a ráno, poté co se 
o zážitku z předešlé noci svěřila sousedům, se všichni vypravili do kapličky, kde nalezli 
kožíšek roztrhaný na malé kousíčky.
 Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo – housky ve tvaru hnátů, položených 
křížem, kterým se říkalo „kosti svatých“. Na druhý den se místy peklo pečivo, kterému se 
říkalo „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem a plněné povidly nebo 
mákem a tím bývali obdarováni žebráci a chudí lidé, postávající u kostela či hřbitova.
 Hodně hospodyň dělalo dušičky z dvojího těsta. Pro rodinu bylo určeno pečivo 
z bílé mouky a pro čeládku z mouky černé. Díky tomuto lakotnému jednání se mezi 
čeládkou brzy rozšířila jednoduchá říkanka, kterou se snažila čeládka pokárat hospodyni 
za rozdílné dušičky.

Dušičky věrný,
nejste všecky stejný.

Některý jste bílý,
některý jste černý.

 Podle lidové víry prý v předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše zemřelých na 
jednu noc z očistce, kde v plamenech pykaly za své hříchy.
 V Čechách v ten večer plnil hospodář lampu máslem místo oleje, aby si dušičky 
mohly opáleniny, způsobené očistcem natřít a trochu ochladit.
 Bývalo zvykem pro dušičky vhazovat tento večer do ohně různé pokrmy, což bylo 
místy chápáno jako částečné vykoupení z hříchů nebo také něco jako dušičkám na při-
lepšenou. Když se ráno ozvalo zvonění z kostela, musely se dušičky vrátit do očistce.
Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, duše zemřelých oplakávají své hříchy.

 3. listopad Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li vlhká, bude zima 
mokrá.

 4. listopad Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
 5. listopad Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
 6. listopad Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
 7. listopad Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.

Dračky a doderky
 Peřina plná prachového peří byla odedávna součástí života člověka a každé děvče 
bylo rádo, pokud se mohlo pochlubit svým budoucím věnem, které obsahovalo peřinu. 
Nadrat peří do takové peřiny však nebylo jednoduchou a rychlou záležitostí.
 Hospodyně po celé léto pečlivě sbírala a ukládala každé pírko peří a pilně škubala 
či podškubávala husy, aby měla na podzimní dračky peří dostatek.
 Když skočila práce na polích a nastaly delší podzimní večery, snášela se vždy část 
uchovávaného peří z komory či půdy do světnice, kde se sešly ženy a dívky ať už příbu-
zenského stavu nebo sousedky. Do světnice přinesly v hrnci a na stůl rozprostřely jen 
tolik peří, kolik ho mohly za večer zvládnout. Pokud by nějaké peří zůstalo do druhého 
dne nesedráno, znamenalo to, že by se hospodyni nepovedla housata.
 Zbylé pápěrky se nesměly házet do kamen, protože by byly husy hubené. Nesměly 
se ani házet za vrata, protože by se husy nedržely doma. Pápěrky se dávaly na jednu 
hromadu, to aby se prý housata držela v houfu. Ženu, která by překročila pápěrky by 
začaly bolet zuby a hlava. O pápěrky se postarali chudší lidé, kteří si jimi plnili polštáře 
pro sebe.
 Přišel-li někdo do stavení, kde dralo peří, měl několik peříček sedrat, aby měl štěstí 
při chovu hus. Stejně tak měl učinit v zájmu rodiny každý mužský ve stavení, kde dračky 

probíhaly.
 Po sedrání pro ten večer přineseného peří se postavil hrnec, v kterém bylo při-
neseno peří, dnem vzhůru. Nesměl se však vyklepat a vyčistit dříve, než bylo všechno 
peří sedráno, protože by prý v ten okamžik byla všechna housata chromá.
 Dralo se každý den kromě soboty. Draní peří v sobotu nevěstilo nic dobrého. Jednalo 
se o pověry týkající se chovu hus, ale také se prý při sobotním draní peří rozmnožilo 
mnoho dotěrných much ve stavení. Při práci se vypravovaly pohádky, pověsti, různé 
příhody a hádanky, aby práce lépe ubíhala.
 Poslední večer se nazýval „doderky“. Té „dračce peří“, které zbylo v ruce poslední 
pírko všichni říkali „pápernice“ a toto označení jí obyčejně zůstalo až do dalšího draní. 
Součástí doderek byla malá hostina, kterou hospodyně vystrojila jako poděkování za 
odvedenou práci.
 Na Chodsku platilo pořekadlo: „Do Martina dere, po Martinu přede“, což zname-
nalo, že draní peří muselo být dokončeno do svátku sv. Martina, protože po tomto dni 
následovala další práce a to předení (přástky). V oblastech, kde se nepředlo, probíhaly 
dračky do vyprázdnění zásob, třeba po celou zimu.

 8. listopad Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
 9. listopad Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.
 10. listopad Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
 11. listopad Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

Sv. Martin
 Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen 
na koni s půlkou pláště a žebrákem.
 Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Tato prastaré pořekadlo značilo, že v době, kdy 
tento světec slaví svůj svátek padal sníh a neodvratitelně se blížila královna mrazivých 
večerů a dlouhých nocí – paní zima. 

Svatomartinská husa a pečivo
 Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patřila dobře vykrmená a upečená tzv.“Mar-
tinská husa“. Původ spojitosti mezi svatým Martinem a husou můžeme nalézt ve dvou 
legendách. Ta prvá praví, že husy svatého Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají 
na svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví, že se svatý Martin před svou volbou 
biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kejháním prozradily.
 Ať už to bylo tak, onak nebo úplně jinak je jedno. Každopádně husa patřila 
k nejhlavnějším pokrmům. Rozdělování jejího masa mělo určené pořadí. Nejnižší sluha 
dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší sluha stehno, hospodář sám si nechával 
zbytek. Kůže z husích nohou se dávala do střevíců pod nohy, aby se nepotily nebo 
mezi prsty, aby nerostla kuří oka.
 Neméně známé bylo i svatomartinské pečivo. Kromě hus byly obvyklým jídlem na 
sv. Martina svatomartinské rohy, rohlíky nebo podkovy svatého Martina. Martinskými 
rohlíky podarovávala děvčata své hochy. Velikým rohlíkem, plněným mákem nebo 
povidly býval podarován ze služby odcházející čeledín nebo děvečka.

Svatomartinská koleda
 Svatomartinskou koledou si ve 14. století přivydělávali nejen chudí žáci a kanovníci, 
ale i například zástupci krvavého řemesla – katové. Těm byla účast na svatomartinských 
koledách zakázána staroměstskými konšely již roku 1390.
 Žákovskou svatomartinskou koledu ve staročeštině zachytil ve své knize Veselé 
chvíle v životě lidu českého profesor Čeněk Zíbrt:

Svatého Martina
všeliká rodina

dnes ščedrost zpomíná
beze všeho statku
vesele s čeládkú.

Tučnú hus, hus, hus,
tučnú hus, hus, hus,

tučnú hus jí, víno pie,
beze všeho smutku.

„Martínkové“
 Svátek svatého Martina byl důležitým dnem v životě čeledínů a děveček, neboť 
zpravidla v tento den většina z nich (Martínkové) měnila službu a dostávala za svou práci 
mzdu. Někteří smlouvu s hospodářem prodloužili a ti ostatní odcházeli za lepším. Takový 
odchod ze služby spojený s obdržením peněz býval důvodem k pořádné oslavě. Mnozí 
tak propili a projedli svou celoroční mzdu během jednoho dne bez ohledu na to, zda již 
měli zajištěno nové místo nebo ne. S oslavou byl spojen nadměrný hluk a následovně 
i řádění čeledi.
 Není divu, že pojmenování „Martínek“ bylo velmi hanlivé a později označovalo 
člověka, který nezřízeně pije a z opilosti tropí škodu.

 12. listopad Po sv. Martině zima nežertuje; přichází sníh i mráz kvaltem.
 13. listopad Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, víc než hnůj polím pro-

spěje.
 14. listopad Na sv. Josafata lepší kožich nežli vata.
 15. listopad Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
 16. listopad Na sv. Otomara neuvidíš komára.

Přástky
 Po svátku svatého Martina začínaly přástky a trvaly místy po celý advent až do čtvrté 
neděle postní – Družební. Každý večer se scházela děvčata s kolovratem a s košíčkem 
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Lidové zvyky a obyčeje v listopadu
lnu v některém stavení, kde měli velkou světnici. Zde si rozestavily své kolovraty do 
kruhu a předly len.
 Předlo se zpravidla celou zimu až do masopustu. Bývalo zvykem, že přadlena si 
mohla nechat to, co napředla přes daný úkol. V době masopustu se slavívala tzv. „dlouhá 
noc“, při které všechny přadleny přepočetly upředenou přízi a ta která napředla nejvíce, 
byla zvolena královnou dlouhé noci. Každá královna si musela zvolit svého krále, který 
jí musel vyhotovit vrkoč, který se podobal homoli cukru. Na kulatém, barevným papí-
rem obloženém prkénku byl položen upečený věnec, v něm byly zastrčeny hůlky, na 
kterých byl naražen další, o něco menší věnec. Vrkoč míval i šest „věncových pater“ od 
největšího k nejmenšímu. Na samotném vršku bývala rozmarýna a strakaté fábory.
 Z peněz, které přadleny utržily za přízi „nad plán“, si vystrojily hostinu, na kterou 
si každá přadlena mohla pozvat svého vyvoleného. Všem ostatním byl vstup na hostinu 
zakázán.

 17. listopad V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
 18. listopad V listopadu hřmí – sedlák vesnou sní.
 19. listopad Počasí o sv. Alžbětě povídá, jak bude v létě.
 20. listopad Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
 21. listopad Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
 22. listopad Svatá Cecílie sněhem pole kryje.

Sv. Cecílie
 O životě svaté Cecílie je toho známo jen velmi málo. Pravděpodobně žila ve 3.století 
v Římě. Zemřela jako mučednice a byla pochována na hřbitově sv. Kalixta. Sv. Cecílie 
je patronkou hudby a hudebníků, bývá zobrazena s loutnou a růžemi.
 V předvečer svátku sv. Cecílie se konávala výroční shromáždění pěveckých 
a hudebních spolků, kde se přijímali noví členové. V ten den se také udělovaly podpory 
nemocným členům, dary vdovám a sirotkům. Po ukončení shromáždění se všichni 
odebrali do hospody, kde bývala taneční zábava. Při ní se vybíralo na dobročinné účely 
ve jménu patronky zpěváků a hudebníků svaté Cecílie.
 Místy se při cecilských zábavách zpívalo:

Slavný ouřad učitelský,
je devátý kůr andělský.
Učitelové jak zemrou,

hned před trůn Boží přijdou.
Andělé je přivítají:

Vítáme vás, kamarádi.
Cecilie tak vítaje,

na varhany ukazuje:
Et laudamus,

gloria in excelsis.
V den svátku sv. Cecílie pak bývala sloužena slavná mše.

 23. listopad Svatý Kliment, víc než kdo jiný, si zimu oblíbí.
 24. listopad Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
 25. listopad Na sv. Kateřinu schováme se pod peřinu.

Sv. Kateřina
 Svatá Kateřina je patronkou univerzit, mladých dívek, filozofů, ošetřovatelek, kolářů, 
mlynářů, přadláků a všech umírajících.
 Na svatou Kateřinu se konávaly poslední taneční zábavy před nadcházející dobou 
adventu, která zakazovala tanec, zpěv a zábavu. Proto se všichni snažili tento poslední 

večer radovánek náležitě užít a obyčejně tancovačky končívaly až za bílého rána. Celou 
kateřinskou zábavu měly na starosti ženy, neboť v tento den platilo tzv. ženské právo. 
Ženy platily muzikantům za hudbu a svým partnerům útratu, připravovaly občerstvení 
a při tancovačce si samy vybíraly, s kým budou tančit. Pouze o půlnoci se vyhlašovala 
pánská volenka. Děvčata dávala svým tanečníkům malé dárečky, většinou šlo o slavnostní 
pečivo. 
 V den svátku svaté Kateřiny se nesmělo pracovat se vším, co mělo kolo. Proto se 
tento den nemlelo v mlýnech, ani se nepředlo na kolovratech

„Svatá Kateřina zavřela muzikanty do chléva a pověsila housle do komína.“

 26. listopad Začne-li se zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
 27. listopad Jaký listopad, takový březen.
 28. listopad Studený listopad – zelený leden.
 29. listopad Na Saturnina skučí meluzína.
 30. listopad Na svatého Ondřeje, zem se ještě ohřeje.

Sv. Ondřej
 Svatý Ondřej je patronem sedláků, rybářů a nevěst, dále Ruska a Skotska, bývá 
vzýván na pomoc proti dně a nejčastěji je zobrazován na kříži ve tvaru X nebo s rybářskou 
sítí a rybami.
 Den (ale i předvečer svátku), kdy se slavil svátek svatého Ondřeje, patřil mimo 
Štědrého večera k nejdůležitějším věšteckým dnům v roce. Většina věštění měla jedno 
společné a to, že se děvčata snažila zjistit, kdy nebo za koho se vdají. Proto není divu, 
že byl svatý Ondřej i patronem nevěst.
 V předvečer svátku zkoušívala děvčata, která se dříve vdá tak, že každá vzala 
kousek chleba, položila jej na lopatu a čí kousek vzal pes jako první, tu čekala veselka 
nejdříve.
 O půlnoci před svatým Ondřejem děvčata vstávala a chodila klepat na kurník, říkajíc 
přitom: „Kohoutku, kohoutku, zakokrhej. Muže-li dostanu, vědět mi dej. Slepičky, vy 
nechte kokotání, nekazte mi, nekazte vdávání.“ Ozval-li se kohout, mělo děvče naději, 
že se toho roku vdá. Ozvala-li se dříve slepice, znamenalo to, že má děvče přijít za rok 
opět.
 Na svátek svatého Ondřeje vzal na Příborsku jeden čtyři hrnečky a obrátil je dnem 
vzhůru, přičemž pod každý z nich předtím vložil hlínu, chléb, hřeben a pod poslední 
prsten. Ostatní, aniž věděli, co který hrneček skrývá, byli poté sezváni a každý ukázal 
na jeden hrnek. Na ty, kteří našli pod hrnkem hlínu prý čekala do roka smrt, hrnek 
s chlebem značil zbohatnutí, hřeben nemoc a konečně hrnek s prstenem předvídal 
svatbu.
 Na Slavkovsku dívky stoupaly pravou nohou na postel, přičemž říkaly: „Postýlko, 
postýlko, šlapu na tě, svaté Ondřejku, prosím tě: dé mně této noci viděti, co je mýmu 
srdcu némilejší.“
 Jinde ten den třáslo děvče plotem a při tom zpívalo: „Třesu, třesu tímto plotem, 
všeci svatí mým životem. Kde je můj milý dnes, ať mně tam zaštěkne pes.“
 Také bývalo zvykem zasadit do květináče větvičku a zalévat ji vodou, nabíranou do 
úst. Pokud se větvička zazelenala do Božího hodu a vykvetla, bylo to pro dívku znamení, 
že se velmi brzy vdá.
 Zamilované dívky si také psaly jména nejoblíbenějších mládenců na cedulky a na 
noc si je vložily pod polštář. Ráno pak, jakmile se vzbudily, vytáhly jednu z cedulek a čí 
jméno tam bylo napsáno, ten byl dívce souzen.

Použitá literatura: Bestajovský  M.: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce
Zpracovala: Jana Holotová
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Zimní hospodářská škola, nyní gymnázium, počátkem 20. století Obecní dům, nyní budova mateřské školy a MěDDM, kolem roku 1920
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Historické fotografie Kojetína

Z archivu kojetínského muzea 
sestavil Jiří Šírek

Lovecká společnost v Kojetíně, 17. 11. 1924

Stará hrušeň v zahradě sadaře Jakuba Drbala na Závodí, asi 
kolem roku 1950

Tryzna za prezidenta Masaryka před okresním domem v září 1937. Stráž 
drží Sokoli, Národní garda, Orli, hasiči a skauti.

Sídliště v Nové ulici a část sokolské zahrady počátkem 70. let 20. století

Představení „Krásná Lída“, hráno Dělnickou scénou v Kojetíně v roce 
1921, v sále hotelu Pivovar

Pohled z Kroměřížské ulice do ulice Nová, v pozadí sokolovna 
a dům č.p. 1229 počátkem 70. let 20. století
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V í t á n í   d ě t í 

V sobotu 1. října 2005 byly slavnostně 
přijaty do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Jan Mirwald

Blahopřejeme!

Daniel Šóš

Adéla Smutková

Kateřina Bartáková Ondřej Žiga

Johana Kováčová

Berenika Fíková

Dne 9. listopadu se dožívá 

významného životního jubilea

paní

Jana Bibrová

Všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody 

a životního elánu 

Ti přejí

dcera Alena, synové Pavel 

a Josef s rodinami

Daniel Šóš


