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Nastal vánoční čas...

astal čas adventu a předvánočního rozjímání. Tato věta zní tak idylicky, a pokud
se díváme po ránu oknem z příjemně
vytopeného pokoje, jsme ochotni jí
i uvěřit. Realita už nebývá tak romantická. Spěch do práce, strašák
v podobě předvánočních nákupů
(budu na to letos mít?), úklidu.
A pak mějte Vánoce šťastné
a veselé. Uklidňující řeči, že uklidit
si máme ve svém nitru a hmotné
dárečky nemají takovou hodnotu
jako láska k bližnímu, slyšíme
každý rok, ale moc nepomáhají
– zvyk je železná košile. Sousedka
má již napečeno patero druhu cukroví, kamarádka zase nakoupeno
pod stromeček již od prázdnin,
a ta protiva od naproti má už
hotový generální úklid. To se
pak sebelépe míněná slova míjí
účinkem.
Tady je každá rada drahá, ale
přece jen... Když už sama nevím
kudy kam a nic se mi nedaří, vzpomenu si, že mě zaujal v novinách
nebo místním zpravodaji nějaký
pěkný pořad. Ráda si pak pro
klid duše zajdu na nějaký pěkný
koncert, divadlo, nebo jen tak na
náměstí ke stromečku popovídat si
se známými, jak také nestíhají.
Pokud se k tomu venku šikne
i horký nápoj, najednou je vánoční
atmosféra tady. Myslím, že se každý z nás může na chvíli „utrhnout“
od předvánočního shonu, a jít se
také svátečně naladit. Nabídka
v Kojetíně není malá. Hned první

prosincový den, ve čtvrtek, se slavnostně na Masarykově náměstí rozsvítí vánoční stromek, u něhož
se rozezní koledy v podání dětí z Městského domu

Pohodové Vánoce
a hodně zdraví
do nového roku
přeje

Městské kulturní středisko
v Kojetíně

dětí a mládeže. O dva dny později, v sobotu 3. prosince, se můžeme na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra (Okresního domu) vánočně naladit písněmi
v podání smíšeného pěveckého
sboru Vokál z Přerova, které
sem pozvalo Městské kulturní
středisko. A nesmíme zapomenout ani na Mikuláše. V pondělí 5. prosince Městský dům
dětí a mládeže přichystal pro
nejmenší pořad plný her a soutěží
„O nejkrásnější mikulášskou trojici“. Ve čtvrtek 8. prosince se můžeme pobavit na vánočním setkání
s Kamarády v sále Vzdělávacího
a informačního centra (Okresní
dům), nazvaném „Došli jsme
k vám na koledu“, které připravilo Městské kulturní středisko.
Jedná se o pořad, v němž se bude
střídat poezie, se vzpomínkami
a vánočními písničkami v podání
brněnských herců. Základní umělecká škola ve spolupráci s MěKS
zase připravuje na čtvrtek 15.
prosince tradiční Vánoční koncert
svých žáků. Na živý betlém se
můžeme těšit v úterý 20. prosince,
který sehrají děti ze Základní školy
Svatopluka Čecha v rámci Dne
otevřených dveří.
A to jsem zdaleka nevyjmenovala všechny akce, na nichž se
podílí jak organizace města, tak
i místní školy. Takže stačí si vybrat
a na chvilku se odpoutat od vánočního shonu, ono nám to potom
všechno půjde líp.
Jana Šimčíková
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín zasedala
dne 1. a 16. 11. 2005 a z jejího
zasedání přinášíme přehled
následujících usnesení.
Rada:
– uložila odboru MIM dopřesnit
informace a rozsah demolice domů
a příslušenství v ulici Padlých hrdinů
v Kojetíně – tzv. bílé domky
a předložit řešení na jednání RM dne
29. 11. 2005,
– vzala na vědomí předloženou
zprávu o vyhodnocení hospodaření
města Kojetín za I.–III. čtvrtletí 2005,
dle tisku R/532,– schválila rozpočtové
opatření ve výši 112,00 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tisku R/533,
– vzala na vědomí rozpočtové
opatření – přesuny, dle přílohy č. 2
tisku R/533,
– s o u h l a s i l a s rozpočtovým
opatřením, dle přílohy č. 3 tisku
R/533,
– souhlasila se zveřejněním záměru
uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Městem Kojetín
a Českým Telecomem, a.s., za
účelem položení telefonního kabelu
v délce 768 m na části pozemků
p. č. 231 ( PK 513/2), 248/2 (PK
178/1), 248/2 (PK179), 249/1
(PK 178/1) a 249/1 (PK 178/2)
v katastrálním území Popůvky
u Kojetína, vymezené geometrickým
plánem č. 199-056/2004 ze dne
24. 9. 2005,
– souhlasila se zveřejněním
záměru uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi Městem
Kojetín a VaK Přerov, a.s., spočívající
v právu přístupu za účelem údržby
a manipulace s vodovodem na části
pozemkových parcel č. 248/1 (PK
178/1), p. č. 249/2 (PK 178/1), p.
č. 249/2 (PK 178/2), p. č. 248/1
(PK 179), p. č. 250/1 (PK 484), p.
č. 252 (PK 484), p. č. 248/1 (PK
510/1), p. č. 249/2 (PK 510/1) a p.
č. 251/2 (PK 510/1), v katastrálním
území Popůvky u Kojetína, vymezené
geometrickým plánem č. 198-056/
2004 ze dne 23. 9. 2004,
– souhlasila se zveřejněním záměru
směny části pozemku ve vlastnictví
města p. č. 5763/4 ost. plocha, za
část pozemku ve vlastnictví právnické
osoby, p. č. 354, ost. plocha, v k.ú.
Kojetín a zřízením věcného břemene
s právem chůze,
– schválila zřízení vzájemného
věcného břemene s právem chůze
a jízdy mezi Městem Kojetín,
vlastníkem pozemku p. č. 5769,
ost. plocha a vlastníky pozemku p.
č. st. 41, zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Kojetín v rozsahu geometrického
plánu,
– souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemku vedeném ve
zjednodušené evidenci-původ parcel
PK, p. č. 740/1 (geometrickým
oddělením vznikl pozemek p. č.

800/20) o výměře 388 m2, v k.ú.
Kojetín,
– schválila pronájem nebytových
prostor v Kulturním domě č.p. 37
v Popůvkách u Kojetína, Kojetín
II – Popůvky, pro účely uvedené
žadatelem, na dobu neurčitou,
smluvní nájemné 110 Kč/m2/rok,
– nesouhlasila s podnájmem
nebytových prostor v domě č.p.
595 v ul. Kroměřížská, Kojetín,
Kojetín I – Město, dle návrhu nájemce
a doporučuje nájemci, aby se při
hledání prostor, pro jím uvedené
účely, obrátil na MěKS Kojetín,
– schválila pronájem nebytových
prostor, garáže č. 234 v areálu
Polikliniky Kojetín, o výměře 28,80
m2, Městskému domu dětí a mládeže
Kojetín, na dobu neurčitou, za
podmínek, uvedených v důvodové
zprávě tisku R/536 a),
– schválila poplatek za provoz
systému shromážďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2006 v částce 432 Kč,
– schválila uzavření smlouvy mezi
Městem Kojetín a realitní společností
ZVONEK, s.r.o., Havlíčkova 3935,
Kroměříž. Předmětem smlouvy
je úplatné provedení Veřejného
výběrového řízení. Celková výše
odměny vč. DPH činí 35.000 Kč,
– schválila uzavření smlouvy mezi
Městem Kojetín a Severomoravskou
energetikou, a.s., 28. října 3123/
152, Moravská Ostrava. Předmětem
smlouvy je vybudování přeložky
zařízení distribuční soustavy,
– vzala na vědomí předložené
zprávy o stavu veřejného pořádku
ve městě Kojetín a předloží je ZM
k projednání,
– schválila Pracovní řád Městské
policie Kojetín,
– schválila termíny svatebních
obřadů na rok 2006,
– povolila ve školním roce 2005/
2006 v souladu s § 23 zákona č. 561/
2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, výjimku z počtu žáků ve
2. ročníku Základní školy Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, okres Přerov,
a to na počet 33 žáků,
– souhlasila s uzavřením MŠ Kojetín
v termínu od 23. 12. 2005 do 30.
12. 2005,
– schválila vyplacení odměn
ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem, dle tisku
R/542,
– schválila s účinností od 2.
11. 2005 doplněné Zásady pro
poskytování krátkodobého ubytování
v krizové ubytovací jednotce – DPS,
6. května 1160, Kojetín, včetně
příloh, které jsou nedílnou součástí
a pověřila Bc. Petru Pospíšilovou,
pracovnici odboru SVZ, k uzavírání
smluv o poskytování krátkodobého

ubytování v „Ubytovací jednotce pro
krizové situace“ na DPS 6. května
1160 v Kojetíně,
– schválila vyřazení majetku, dle
přílohy č. 1 tisku R/544,
– vzala na vědomí záměr vzniku
kynologického klubu a jeho činnost
bude podporovat,
– souhlasila se snížením nájmu
za sál sokolovny Nadačnímu fondu
při Gymnáziu Kojetín při pořádání
stužkovacího večírku a důrazně
upozor nila, aby byla zajištěna
pořádková služba a nedošlo ke škodě
na majetku,
– navrhla zastupitelstvu města
kandidáty k volbě přísedících
Okresního soudu v Přerově,
– schválila záměr odkoupení
nemovitostí v areálu školního statku
v Kojetíně z vlastnictví Olomouckého
kraje do vlastnictví města Kojetína, za
kupní cenu ve výši 5.000.000 Kč s tím,
že nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí, v návaznosti
na usnesení Rady Olomouckého kraje
č. UR/23/34/2005 ze dne 20. 10.
2005.
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– souhlasila se zahájením
pohotovostních služeb na DPS
a vyplácením pohotovostního
příplatku dle zákona č. 143/1992 Sb.,
o odměně a platu za pohotovost,
– schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 35/2005 mezi Městem Kojetín
a firmou PRESBETON – Nova,
s.r.o., Stavební závod Bystrovany,
Olomouc, PSČ 772 00. Předmětem
smlouvy je provedení dodatečných
stavebních prací na stavbě „Kojetín –
rekonstrukce Husovy ulice“. Celková
cena díla vč. DPH činí 354.751 Kč,
– schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 36/2005 mezi Městem Kojetín
a firmou PRESBETON – Nova,
s.r.o., Stavební závod Bystrovany,
Olomouc, PSČ 772 00. Předmětem
smlouvy je provedení stavebních
prací v rozsahu dle přílohy číslo 1
- Rozpočet – investiční akce „Kojetín
– Husova ulice, úprava vstupu do
synagogy“. Celková cena díla vč.
DPH činí 249.921,50 Kč,
– vzala na vědomí informace
o postupu prací při zpracování PD na
stavební úpravy rekreačního bazénu
Kojetín.
Lucie Šťastná
MěÚ Kojetín

Starosta města Kojetín
zve na
22. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍN,
které se uskuteční
ve středu 14. prosince 2005 v 15.00 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola plnění ZM
Zpráva o činnosti RM
Hodnotící zpráva o činnosti fy Technis Kojetín spol. s r.o.
Zpráva o stavu úseku školství a využívání volného času dětí
a mládeže (výroční zprávy ZŠ, MŠ, MěDDM)
Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2006
Rozpočtové provizorium města Kojetín ma období leden 2006
Návrh na přijetí kontokorentního úvěru u ČS a.s.
Návrh na poskytnutí dotace organizace – Junák – svaz skautů
a skautek ČR
Zásady pro poskytování peněžitých dotací
Změna územního plánu č. 5
Nakládání s majetkem města
Zprávy o kontrolách provedených kontrolním a finančním
výborem ZM

Ing. Mojmír Haupt
starosta města
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Z jednání Zastupitelstva města
Dne 16. 11. 2005 se sešlo k 21.
zasedání Zastupitelstvo města
Kojetín. Na následujících řádcích přinášíme výpis z přijatých
usnesení.
Zastupitelstvo:
– schválilo rozpočtové opatření ve
výši 1 458,96 tis. Kč, dle přílohy č.
1 tisku Z/174,
– vzalo na vědomí rozpočtové
opatření ve výši 577,14 tis. Kč, dle
přílohy č. 2 tisku Z/174,
– schválilo záměr odkoupení nemovitého majetku v areálu školního statku Kojetín z vlastnictví Olomouckého
kraje do vlastnictví města Kojetín
v rozsahu dle usnesení Rady Olomouckého kraje – UR/23/34/2005

ze dne 20. 10. 2005 a „Informace
o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek“ zveřejněné
dne 21. 10. 2005, za kupní cenu
5 mil. Kč s tím, že tato kupní cena
bude uhrazena prodávajícímu do 30.
6. 2006. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí,
– schválilo prodej pozemků, k.ú. Kojetín, za podmínek daných Smlouvou
o budoucí kupní smlouvě o převodu
nemovitosti navrženým žadatelům:
p. č. 800/22, orná půda, o výměře
558 m2 , za cenu 295.000 Kč, p.
č. 800/23, orná půda, o výměře

539 m2, za cenu 275.000 Kč, p.
č. 800/24, orná půda, o výměře
520 m2, za cenu 278.000 Kč, p.
č. 800/25, orná půda, o výměře
503 m2, za cenu 262.000 Kč, p.
č. 800/26, orná půda, o výměře
492 m2, za cenu 260.000 Kč, p.
č. 800/27, orná půda, o výměře
481 m2, za cenu 168 350 Kč, p. č.
800/30, orná půda, o výměře 524
m2, za cenu 183 400 Kč,
– zrušilo část usnesení ZM č. Z
55/09-02, kdy text: „schvaluje prodej domu č.p. 898 včetně pozemku p.
č. st. 1157 – zast. plocha a pozemku
p. č. 673/9, zahrada, pí E. P..., id.
polovinu, za cenu 10 000 Kč manželům M. B. a M. B..., id. polovinu, za

cenu 10 000 Kč“ je nahrazen:
schvaluje prodej domu č.p. 898,
pozemku p. č. st. 1157, zast. plocha
a nádvoří a pozemku p. č. 673/9,
zahrada, k.ú. Kojetín, z majetku
Města Kojetín do vlastnictví manželů
M. B. a M. B..., za cenu 20 000 Kč
a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí,
– uložilo Radě města Kojetín zajistit
pracovní jednání k problematice
užívání náhradních pozemků v k.ú.
Kojetín za účasti uživatelů, Zemědělské agentury Přerov, Agrodružstva
Kojetín a případně dalších zainteresovaných stran v termínu do konce
roku 2005.
Lucie Šťastná, MěÚ Kojetín

Městská policie informuje
Vážení spoluobčané,
události posledních dnů na
úseku veřejného pořádku v Kojetíně mě jako strážníka MP Kojetín
donutily k zamyšlení nad touto
situací. Také asi proto, že jsem
v době utkání naší fotbalové reprezentace s Norskem o postup
na MS v Německu byl ve službě
a viděl jsem dění kolem sebe, které
následovalo. Chci říct, že určitě
můžeme být hrdí na naše fotbalové
reprezentanty a na celou Českou
republiku, která se díky úrovni naší
kopané může zviditelnit na celém
světě, ale kopaná není to, o čem
jsem chtěl psát. Otázka zní, zda-li
také můžeme být hrdí sami na sebe
a odpovědět by si měli asi ti, kteří
svoji seberealizaci a způsob oslav
našeho vítězství nad Norskem viděli
v tom, že takřka rozbili půl města.
Vandalismus je fenomén nejen
dnešní doby a zdá se, že se s ním
naše nově vyrůstající generace
snadno a se zaujetím ztotožňuje. Je
smutné vidět, že lidé, kteří rozbíjejí
zastávky, lavečky, odpadkové koše
nebo dopravní značky a další veřejně prospěšná zařízení, si zcela jistě
neuvědomují, že tímto jednáním si
u nikoho žádný obdiv, ani uznání
nevyslouží. Součástí tohoto mého
příspěvku je také několik fotografií,
které ukazují škody způsobené
bohužel našimi spoluobčany.
Asi každý slušný občan Kojetína musí být při pohledu na tyto
fotografie smutný a rozhořčený
ze stavu, který je zde nastíněn.
Každý ví, že není jednoduché něco
vytvořit a věnovat čas a úsilí pro
vytvoření nových hodnot. Když pak
člověk vidí, jak snadno byla tato
práce zmařena rukama lidí, kteří
si neváží práce druhých, zůstává

pocit marnosti. Vím, že společně
s ostatními kolegy bychom rádi napomohli zamezit těmto jevům, ale
bez spolupráce s těmi, kterým tato
situace není lhostejná, je to jako boj
s větrnými mlýny. Pomozte nám
a pokud se stanete svědky řádění
vandalů, informujte ihned svoji
městskou policii, aby mohla učinit
potřebné kroky k zajištění veřejného pořádku ve městě.
Bohužel stále častěji vidím, že
vandalismus je jen jedním z mnoha problémů, které se v Kojetíně
vyskytují. Ruku v ruce s vandalismem kráčí také jiné nešvary
dnešní doby, kterými jsou požívání
alkoholu mladistvými a užívání
jiných návykových látek, s nimiž se
s mými kolegy pravidelně setkáváme. Stále častěji řešíme při
kontrolách místních restaurací a diskoték případy podávání
alkoholu mladistvým, kdy není

úplnou výjimkou, že například
sotva patnáctiletá dívenka sedí
u svého piva a diví se, že ho
nemůže pít. Vlastně to dle mého
také něco vypovídá a stavu dnešní
morálky. Možná přichází čas položit si otázku, kdo vlastně může za
to, že děti pijí, kouří nebo fetují,
a jak tomu můžeme zabránit? Od
1. ledna 2006 vstupuje v platnost
tzv. „Tabákový zákon“, který zpřísňuje pravidla při podávání alkoholu
a tabákových výrobků a také dává
městské policii širší pravomoci.
Ale ani žádný zákon, ani žádné instituce nic nevyřeší, pokud občané
zůstanou dál lhostejní k porušování
elementárních pravidel obyčejné
slušnosti a lidskosti.

Zničená opora stromku u ZŠ nám. Míru

Robert Zedníček
strážník Městské policie Kojetín
Foto: J. Šírek
Totéž u Polikliniky

Otočená značka na Tržním náměstí

Zničený odpadkový koš na nám. Dr. E. Beneše
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Rozebraný odpadkový koš
na Palackého ulici
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Zprávy z mikroregionu
V příštím roce si Haná připomene 145.
výročí narození našeho rodáka Františka
Zgody – Karla Křena a JUDr. Ferdinanda
Dostála – Bystřiny.
Karel Křen, moravský spisovatel
(1861 – 1907)
Na přelomu 19. a 20. století vynikl mezi moravskými spisovateli kojetínský rodák P. František
Zgoda, který psal pod pseudonymem Karel Křen.
Patří mezi nejpopulárnější hanácké spisovatele
– humoristy.
P. František Zgoda (Karel Křen) se narodil
v Kojetíně 29. listopadu 1861 v rodině venkovského krejčího. Studoval na Slovanském gymnáziu
v Olomouci, kde v roce 1883 maturoval. Z 31
absolventů tohoto ročníku se stalo 19 kněží. Kněžské svěcení přijal Zgoda v roce 1888. Kaplanoval
v Kolštejně (dnes Branná) na severní Moravě.
V roce 1899 se stal farářem v Dubanech, okr. Prostějov. Po krátkém působení v Bystrošovicích působil
v Dubanech až do své smrti. Zemřel 18. února 1907
a je v Dubanech pochován.
Dílo P. Františka Zgody (Karla Křena) je věnováno rodné Hané. Mezi Hanáky žil celý život,
denně se s nimi stýkal, myslil a cítil s nimi, miloval
jejich život a zvyky. Rozuměl svým Hanákům,
uměl nahlédnout do jejich nitra, pozoroval jejich
život se všemi jeho světlými i stinnými stránkami.
Vytvořil typy a prototypy Hanáků, rázovité postavy
hanáckých „stréčků“ (nejznámější je stréček Čásek)
i drobné postavičky z hanáckého života.
Své beletristické črty a povídky psal od roku
1885, ještě jako seminarista, do mnoha moravských novin, časopisů a kalendářů (Kroměřížské
noviny, Hlasy z Hané, Selské listy, Našinec atd.)
Soubor povídek Na té naší Hané vyšel knižně již
v roce 1889. V roce 1891 se setkal ve Vrbátkách
se známým „kukátkářem“ (píšící krátké příběhy
ze zivota) Václavem Kosmákem, který se stal jeho

literárním učitelem. Vždyť Křen bývá nazýván
„hanáckým kukátkářem“.
Karel Křen (P. František Zgoda) zanechal po
sobě rozsáhlé dílo, čítající 14 svazků. Ve svých
povídkách použil také náměty ze svého rodiště.
Pořadatelem vydání jeho souborného díla byl
v letech 1923 – 1927 jeho přítel, kněz P. Josef
Pavel Vévoda. Nejznámější jsou Strýčkovy rozumy,
Pod hanáckým nebem, Příhody hanáckých strýčků,
Z hanáckých rodin, Z kraje hanáckých palem,
Z niv Ječmínkových a další.
Velmi cenný je vnější rámec těchto veselých
vyprávění, popisující folklór kraje a dokonale
zaznamenávající hanácký dialekt. Nakladatelství
Lidová demokracie vydala v roce 1961 výbor
z rozsáhlého spisovatelova díla.
Jaroslav Krempl
Dalším jubilantem v příštím roce bude advokát,
spisovatel, mecenáš a spoluzakladatel Súchovské
republiky
JUDr. Ferdinand Dostál – Bystřina
(23. května 1861 – 18. července 1931).
Od I. vydání stěžejního díla Otakara Bystřiny
HANÁCKÁ LEGENDA v roce 1904 uplynulo již
více než sto roků. Pro moravský region má stejný
význam jako Babička Boženy Němcové pro český
národ. Jen pro paměť opakujeme nosnou osu děje:
Bystřinův věrovanský stařéček Izidor Šelepa odchází v roce 1790 na jitřní pobožnost do Tovačova,
zapadne do závěje a shodou okolností se dostane
do nebe. Tam to vypadá docela jinak, než o tom
vypráví tovačovský pan farář. Stařéček nevychází
z údivu, neboť se v nebi setká i s kacíři – Mistrem
Janem Husem a J.A. Komenským.Nejvyšší zjistí,
že stařečkovi na Zemi nedohořela svíčka. Vrací ho
do Věrovan, kde zatím uplynulo 100 roků a způsobí
mu tím mnoho problémů…

Bystřinova nebeská anabáze stařéčka Šelepy
provokuje všechny fanatiky jedné pravdy. Úsměvnou formou ukazuje na spiknutí průměrnosti proti
jakékoliv deviaci, na problémy adaptability starého
člověka v novém prostředí a škádlí všechny, kteří
morální principy vykládají pouze přes optiku své
stavovské příslušnosti.
Bystřina si svým stěžejním dílem velmi rozhněval nábožensky cítící občany, kteří ho považovali
za urážku „svatých pravd“. Ateistický stát pak za
propagaci religiozity a tak na něm každá doba
našla svůj „chlup“. Nejen Hanácká legenda ale
celé Bystřinovo dílo doposud plní svou základní
společenskou funkci – znepokojuje.
U příležitosti 145. výročí narození a 75. výročí
úmrtí JUDr. Ferdinanda Dostála – Bystřiny v roce
2006 hanácký a horňácký vlastivědný kolektiv ve
spolupráci s odborníky a jubilantovými potomky
připravuje k vyzvednutí Bystřinova díla ze šanonu historie a k jeho návratu do současnosti tyto
společné akce:
1. HANÁCKÁ LEGENDA
Zajistí v pořadí IV. vydání Bystřinova stěžejního díla.
Recenzent: Doc. PhDr. František Všetička, CSc.
Ilustrace a grafická úprava knihy i níže uvedeného
sborníku: Mgr.Hana Kremplová.
2. BYSTŘINA A SOUČASNÁ DOBA
Zorganizuje kolokvium a vydání sborníku autorských příspěvků na výše uvedené téma.
3. KŘEST HANÁCKÉ LEGENDY A SBORNÍKU
Kolektiv zorganizuje jako společnou akci hanácké
a horňácké vlastivědy takto:
a) V rytířském sále na zámku v Tovačově (záloha
KD Věrovany), v září 2006.
b) V Súchově u příležitosti tradičních krojovaných
hodů v říjnu 2006.
c) V Brodku u Přerova (80 roků měšťanské školy
a 175. výročí narození Matúša Beni) v září 2006.
-řez-

Ukázka z knihy „Jak se naši škádlívají“ Otakara Bystřiny vydané v roce 1924
O Koječácích (Kojetín na Hané) se ví, že
jsou dobří Hanáci. Tam když jdou sedláci do
pole, nezůstane ani jeden měšťan doma! Leda
bezzemci – tedy cizozemci (přespolní). Že mají
v sobě čistě hanáckou „kryf“, vysvítá z této
okolnosti: Někdo sílil na to, aby se v Kojetíně
vystavěla ještě – reálka! Rolníci ve výboře (většina) nechtěli ani slyšet – pořád jenom samé
školy! Beztoho jich stály měšťanky tolik už!
(A když jdete kolem nich, řekli byste, že je to
sladovna, tento sloh je příznačný pro Hanou
a na kraj ječmenový jako ulitý!) Ostatní „páni“
ve výboře je přemlouvali, jak jen uměli, rolníci
prý – kdo chce mít reálku, ať si ji postaví sám!
Ale „páni“ stáli pořád na svém, opozice
měkla. Na konec vstane jeden z rolníků a prý:
„No, déž to teda môsi bét, nechť si si! Ale reálka
bôde se stavět – na akcie!“ Ostatní rolníci byli
hned při tom – ale podivno: reálka dosud v Kojetíně nestojí! Za to říkají však okoliční Hanáci
kojetínským sousedům až po dnes: akcionáři!
Také spílají Koječákům do „Mongolů“. K tomuto přezvisku dopomohl jim krajan jejich, jistý
P..., který sepsal dějiny města Kojetína a dokázal,
že Kojetína dobyli (za vpádu tatarského) Mongoli
a že se jich tam mnoho usadilo! – Tento výtečník, historiograf kojetínský, se odrodil – bezto-

ho to cítil na sobě, z jaké rodu pocházel. Ale
jak k tomu přijdou ostatní Koječáci?
Nejslavnější název Koječáků je přece
jenom „Pepřkaři“. Jeť známo, že se říká
o Hané, že jsou na ní čtyři věci výtečné:
prostějovská kořalka, holomucké tvarůžky, vyškovská děvčátka a – kojecký pepřek! – „Pepřek“ říkali staří Hanáci paprice.
A protože Koječáci za stara pěstovali hojně pepřek, tož jim Hanáci okolní říkali – Pepřkaři!
(Ostatně je ještě jiná verse – ale jistě nesprávná:
Že prý kojecká tetička poslali strýce jednou
do Kroměříže k Šípkovi koupit „sultánky“ do
buchet – měli dostat vzácného hosta. Strýc šli
– ale stavili se trochu dále u „Šimonů“ – a jak
vyšli, zapomněli na neščápené „sultánky“ – ne
a ne si vzpomnět, jak se to jmenuje! U Šípků se
s něma nemohli domluvit. Povězte teda aspoň,
jak to vypadá? Strýc: „Je to takovy malóčky
a čvrklóčky!“ „Aha, už to máme!“ a dali strýcovi
půl kila – pepře!
A tož prý tomuto Koječákovi říkali „Pepřkař“ –
a po něm i ostatním. – Ale je vidět na první
pohled, že je to vymyšlenost!)
Jisto je, že Koječáci stali se „Pepřkaři“,
protože seli „pepřek“. Proč asi přestali?
Hanáci vykládají si o nich, že „nésó na málo
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zvani!“
Jedna křenovská stařenka vykládali: „Pane,
déž přénde Pepřkař na nástěvô, pobidneš-lé
ho: vemte si! – říká: nechcô, nechcô – ale bere
ôbóma!“ Jak známo, Hanák se dá dlouho pobízet a nutit, než si vezme.)
A tož, jak začali Koječáci pěstovat pepřek,
prý se ho neurodilo nikdy tolik, aby měli dost,
ač tržívali zaň hříšné peníze. Ale raději toho
nechali – nestálo to prý za to!
O Koječácích se vykládá ještě, že „majó
kamna na rénkô!“ Stojí tam totiž dvě železné
pumpy, ale spíš kamnům než pumpám podobné! – Přišli jednou do Kojetína Slováci na
trh a bylo jim zima. Uviděli ty pumpy, a jeden
povídá:
„Co budem mrznúť? Poďme si henkaj stúpnúť
ke kamnům!“ – a šli se ohřát k pumpám!
Koječáci bývali také na to pyšni, že patřili
knížeti Metternichovi, říkávali okolním: „Co vé
žebráci – mé smé z princovyho panství! A odkáď
vé?“
Stránku připravil J. Šírek
ve spolupráci s J. Kremplem

Kojetínský zpravodaj
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Znaky obcí mikroregionu – 3. část
ZÁŘÍČÍ
Patrně nejstarší obecní pečeť
pochází z roku
1684, má v pečetním poli renesanční štít s radlicí a krojidlem,
opis majuskulou
PECZET. DIEDINI. ZARCZICKI.
1684. Oba symboly patří k těm, které se na
obecních pečetích vyskytují nejčastěji.
Autor návrhu znaku pominul tyto běžné motivy
a plně využil názvu obce (modrá barva štítu a ryba).
Hlavní figuru zkombinoval s atributem sv. Floriána,
mlýnským kamenem – žernovem (připomínka
kaple sv. Floriána z r. 1854, stojící na návsi).
Kombinace stříbrné a červené (červená kypřice)
evokuje erbovní barvy olomouckého biskupství,
coby dlouhodobé vrchnosti Záříčí. Z návrhu znaku
vychází i návrh obecního praporu. Znak i prapor
byl obci Záříčí udělen dne 14. 2. 2001 předsedou
Poslanecké sněmovny Václavem Klausem.
Popis znaku: V modrém štítě zlatá ryba obtáčející
stříbrný mlýnský kámen s červenou kypřicí.

KOJETÍN
Starobylé sídliště
bylo snad již r.
1280 městečkem
a 1290 městem.
Kdy získalo znak,
není známo. Původně mohl mít
snad souvislost
s erbem vrchnosti, pražského arcibiskupství.
Podle toho mohlo být břevno prvotně zlaté na
černém štítě, třebaže není vyloučeno již od počátku
barevné rozlišení. Mřežování břevna mohlo mít původně význam pouhého domaskování. V 19. století
se přechodně a svémocně přidával nad břevno úl se
včelami, kolem štítu lipové lístky a event. i andílčí
hlavička.
To vše však ke znaku nenáleželo a po čase
bylo opět opuštěno. Pro barvy znaku není starých
dokladů, proto se v l. 1918 – 1938 vyskytoval
i stříbrný štít. Jinak se obecně uznává barevnost
zde popisovaná.
Popis znaku: Na modrém štítě je červené břevno
pokryté šikmým zlatým mřežováním.

Původní podoba znaku Kojetína se nachází na Masarykově náměstí na soše
Sv. Vendelína od barokního
sochaře B. Fritsche z roku
1747.
Foto: J. Šírek
TROUBKY
V roce 1570 udělil nejvyšší kancléř
Českého království
Vratislav z Pernštejna obci vlastní
pečeť, která patří
k nejstarším vesnickým znakům
v celé České republice. Znak je
zlato-stříbrně čtvrcený štít. V prvním poli se nachází černá zubří hlava
se zlatými rohy a houžví (rodový znak Perštejnů), ve
druhém a třetím poli pak červená lovecká trubka
s červeným řemením a náústky ven (symbol názvu
obce), ve čtvrtém poli je zobrazena černá radlice
– symbol rolnického charakteru obce.

Kalendárium – prosinec 2005
✽ 2. 12. Došlo k jednomu z nejvýznamnějších válečných střetnutí na našem
území. Stalo se tak u Slavkova a francouzská armáda pod vedením císaře
Napoleona I. porazila spojenou armádu rakouskou a ruskou. (1805, 200
let).
✽ 4. 12. Narodil se Thomas Carlyle, skotský prozaik, historik a esejista.
Byl odpůrcem liberalismu a zastáncem konzervativních hodnot. Dílo: Hrdina
jako božstvo, Dějiny francouzské revoluce aj. (1795, 210 let).
✽ 5. 12. Zemřel Alexandre Dumas st., francouzský spisovatel, autor
divadelních her a více než 300 klasických dobrodružných románů. Známé
jsou romány Tři mušketýři, Hrabě Monte Christo aj. (1870, 135 let).

✽ 19. 12. Narodila se Edith Piaf, francouzská zpěvačka královna světového šansonu. Po skromných začátcích pouličního vystupování se proslavila
v angažmá v divadle A.B.C. v Paříži. (1915, 90 let).
✽ 20. 12. Byl zavražděn přemyslovský kníže Břetislav II. Stalo se tak při
lovu v lesích u Zbečna. Šlo o násilný čin, v jehož pozadí zřejmě stáli předáci
rodu Vršovců. (1100, 905 let).
✽ 21. 12. Narodil se Zdeněk Fibich, český hudební skladatel, tvořící
v duchu české národní hudby. Autor oper Nevěsta messinská, Šárka, Blaník,
Bouře, symfonické básně Toman a lesní panna aj.(1850, 155 let).

✽ 8. 12. Narodil se Jaroslav Preiss, český finančník a politik. Proslul
jako jeden z tvůrců československé měny, byl ředitelem Živnostenské banky.
(1870, 135 let).

✽ 23. 12. Zemřel Jan ze Středy, český církevní hodnostář, představitel
raného humanismu, biskup v Naumburku, Litomyšli a Olomouci.Proslul jako
mecenáš umění, zachoval se nádherný cestovní brevíř Liber Viaticus. (1380,
625 let).

✽ 9. 12. Byla sjednána tzv. haagská dohoda. Byla namířena proti Habsburkům a jejími signatáři se staly protestantské státy Nizozemsko, Anglie,
Dánsko a německá knížectví. Tím započala další fáze třicetileté války, válka
dánská. (1625, 380 let).

✽ 26. 12. Byl uzavřen tzv. bratislavský mír. Tento akt znamenal definitivní zánik Svaté říše římské národa německého. Jeden ze signatářů císař
František II. se stal od roku 1806, kdy říše fakticky zanikla, Františkem I.
císařem rakouským. (1805, 200 let).

✽ 12. 12. Narodil se Frank Sinatra, americký zpěvák a herec, kultovní
postava hudební scény 40. a 50. let 20. století. Účinkoval též ve filmu, mj.
Von Ryanův express aj. (1915, 90 let).

✽ 29. 12. Zemřel Jacques Louis David, francouzský malíř, nejvýznamnější představitel klasicismu ve Francii. Ovlivnil svoji tvorbou několik generací
umělců 19. století.Působil též na politické scéně v období Francouzské revoluce. (1825, 180 let).

✽ 15. 12. Zemřel Přemysl Otakar I., český král v letech 1197 – 1230.
Jeho 33 let dlouhá vláda byla úspěšná, konsolidovala české království a jako
první z přemyslovských panovníků dosáhl dědičného královského titulu. (1230,
775 let).
✽ 16. 12. Začala tzv. první válka slezská. Stalo se tak po vpádu pruských
vojsk na území Slezska. Cílem této akce byla přímá anexe Slezska ve prospěch
Pruska. (1740, 265 let).
✽ 18. 12. Druhým prezidentem Československé republiky byl zvolen
Edvard Beneš, doposud ministr zahraničních věcí. Při volbě obdržel 240
hlasů, jeho protikandidát Bohumil Němec 24 hlasy. (1935, 70 let).

✽ 30. 12. Narodil se Rudyard Kipling, anglický básník, novinář a prozaik.Nositel Nobely ceny za literaturu (1907).Mládí prožil v Indii, což ovlivnilo
výrazně jeho tvorbu. Román Kniha džunglí patří dodnes mezi nejvyhledávanější
díla. (1865, 140 let).
31. 12. Zemřel Karel Renner, rakouský politik, zastánce austromarxismu,
předseda Národní rady, v roce 1945 se stal spolkovým kancléřem a byl zvolen
spolkovým prezidentem. (1950, 55 let).
Zpracováno podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2005
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Anketa
Anketní otázka pro obyvatele domů s pečovatelskou službou v Kojetíně:
„Jak jste spokojeni s novými rozšířenými službami v pečovatelských domech v Kojetíně
(venkovní úpravy, internet, nouzové signalizační zařízení)?“
1.
Anna Horáková (bez fota)
Nouzové signalizační zařízení – tzv. pípáky jsem uvítala, je to myslím dobrá věc. Kdyby
se něco stalo i v noci, dovolám se snadno pomoci.

6.
Marie Psíková (bez fota)
Zatím jsem si nic nevyzkoušela a nepoužila, ale myslím, že to bude dobré.

2.
Božena Bedřichová
Já jsem v domě spokojená,
zatím pečovatelskou službu nepotřebuji. Venkovní úpravy jsou
hezké, ale v létě bude potřeba
slunečníků. Pípáky jsou taky
dobrá věc. Hodně lidem v domě
je už přes osmdesát a tak se
snadněji dovolají první pomoci,
hlavně v noci. No a na internet
chodím se svým synem.

7.
Věra Wiltová
Zatím jsme nic nevyužili, ale
jsme spokojeni.

3.
Věra Šťastníková
Venkovní úpravy jsou pěkné,
máme ale strach, aby nám to
nerozkradli. Na internet nechodím a pípáky máme odzkoušené
a fungují.

8.
Manželé Rumplíkovi
V případě volání o pomoc použijeme raději telefon a přímo
zavoláme 155. Altánek využívat
nebudeme a internet také ne.

4.
Václava Zezulová
Všechno je moc hezké, jsme
spokojeni. Venku je vysázeno moc sazenic, snad přežijí.
Na počítač nechodím. Pípáky
jsme si odzkoušeli, chvíli byly
nefunkční, ale vše se dalo se
do pořádku.

9.
Jolanta Jánošíková
Všechno je dobré, jsem tady
moc spokojená. Na internet
nechodím, nerozumím tomu,
ale snad v budoucnu. Pípaky
jsou dobrá věc, dovoláme se
v nouzi pomoci.

5.
Pavel Topič
Jsem tady spokojený. Venku
to opravdu pěkně upravili.
Počítačům neholduji, dívám se
raději na televizi. Ano pípáky
máme – je to dobrá věc. Ale
bohužel pouze pípají, člověk
nemůže sdělit, co se vlastně
stalo a pečovatelka nepozná
jestli jde pouze o planý poplach,
první pomoc nebo jestli v bytě
nepraskla voda, či hoří.

10.
Vincent Jánošík
Já jsem tady se vším spokojený
a nemám žádné problémy.

Otázky: Jana Dvořáková
Foto: Hana Svačinová
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Toxické látky nacházející se v lidském organismu
Typy toxických zátěží:
A/ VOLNÉ TOXINY – volně uložené zátěže
v jakékoliv části těla, v orgánech, kloubech,
tkáních, kde se dokáží rozmnožovat. Klasickými
lékařskými metodami jsou zjistitelné, jsou léčeny,
často opakovaně, léky. Příklad: záněty moč. měchýře, angíny.
B/ INFEKČNÍ LOŽISKA – mikroskopické shluky
jakýchkoliv volných toxinů, obalené hlenovým
pouzdrem z nezpracovaných potravin. Mohou být
kdekoliv v těle: v mozku, v kloubu, v zubu, podkoží. Obalem jsou izolovány od okolního prostředí
a proto jsou klasickou medicínou nezjistitelné.
V malém prostoru se nemůžou rozmnožovat, ale
devastují tělo vytvářením toxinů. Jsou příčinami
vzniku chronických civilizačních nemocí.
Druhy toxických zátěží:
1. Neživé zátěže
– těžké kovy: olovo, cín, měď, kadmium, rtuť, nikl,
hliník, zlato, stříbro, platina
zdroje: výfukové plyny aut, cigaretový kouř, zubní
materiály, mořské ryby, produkty pěstované podél
silnic, pracovní prostředí,
– chemikálie: dioxiny, polychlorov. bifenyly, aldehydy, ftaláty, benzen, formaldehyd, čpavek
zdroje: výfukové plyny, spreje, prostředky na hubení hmyzu, domácí spalování odpadu, dřevotříska,
laky, barvy, koberce, pracovní prostředí,
– potravinová chemie: značené písmenem E – konzervační látky, ztužovadla, emulgátory, barviva,
dochucovadla, kypřidla,
zdroje: téměř každá potravina, vyrobená průmyslově,
– radioaktivní látky: stroncium, radon, cesium,
kobalt, uran,
zdroje: ovzduší např. havárie Černobylu, časté
rentgenování, škvára, různé nátěrové hmoty, houby
(stroncium),
– léky, zejména antibiotika (nezpracované zbytky)
zdroj: zřejmý, u antibiotik také maso zvířat, krmených antibiotiky (kuřata),
– postřikové látky: pesticidy, fungicidy, insekticidy
(např. DDT),
zdroje: práce s postřiky, nemytá zelenina a ovoce,
– zbytky očkovacích látek – zejména při očkování
oslabených jedinců, zvláště sdružené vakcíny u dětí,
často se ukládají v nervovém systému,
– geopatogenní zóny,

a) patogenní záření, vycházející ze Země,
b) elektromagnetické pole obrazovek, mobilů, mikrovlnek, laserů, antény, vedení vysokého napětí,
– zubní materiály, zvláště amalgám (slitina rtuti,
stříbra a niklu) bývají pro některé citlivé jedince
dráždivé a toxické,
– automobilové zplodiny, vznikající spalováním
benzinu a nafty, dále otěrem pneumatik,
– kosmetické prostředky, různé domácí spreje,
lepidla, barviva a další.
2. Živé zátěže
tj. takové, které se dokáží v lidském těle rozmnožovat.Mohou být přenášeny na lidský plod už v těle
matky. Jsou to:
– bakterie, způsobující různá infekční nebo chronická onemocnění,
příklad: streptokoky, borrelie, helicobakter, chlamydie, mollicut, ricketsie, salmonely,
– viry, organismy, které se pomnožují hostitelskou
buňkou,
příklad: chřipkové viry, paramyxoviry – viry příušnic a spalniček, virus klíšťové encefalitidy, onkoviry,
virus vztekliny, vir herpes – opary, virus zarděnek,
bradavic, virus HIV, virus klíšťové encefalitidy,
– plísně – v těle člověka žije asi 400 druhů plísní,
nejrozšířenější je Candida. Jsou všudypřítomné
a nezničitelné, ale nikdy se nemohou usadit na
zdravé tkáni!
– paraziti, např. škrkavky, hlísty, améby.
3. Nezpracované metabolity
Hlavní hlenotvorné potraviny: mléko a výrobky
z něho, bílá pšeničná mouka, živočišné tuky, dále
v menší míře cukr a sůl.
a) Při nadměrné konzumaci výše uvedených potravin je organismus zahlcen hlenem z potravy,
který nestačí zpracovávat. Vzhledem k tomu, že
má obranné mechanismy, ukládá hlen kdekoliv
v těle, hlavně v dutých orgánech.
b) Trávicí proces člověka je na kterémkoliv stupni
štěpení porušen (věkem, dědičnou dispozicí, přejídáním, chemickou zátěží, bakteriemi…). Účinek
je stejný jako v bodě a) – nezpracované metabolity
se ukládají kdekoliv v těle.
V obou případech potom hlen vytváří dostatek
materiálu k vytvoření obalů, pouzder při styku s infekcí. Dietou nelze již existující útvary zlikvidovat,
pouze se nevytváří další, nové. Jednotlivé okruhy
oslabuje zátěž těchto potravin:
– ledviny a močový měchýř: bílá mouka a sůl

Blahopřání k úspěchu
Společnost VISA International vyhlásila v letošním roce výtvarnou soutěž
pro žáky základních škol ve věku od 8 do 13 let s tématem: Zimní olympijské
hry v Turíně. Úkolem soutěžících bylo ztvárnit motto ZOH „Ty na to máš“.
Generálním partnerem soutěže je Česká spořitelna, a.s.
Mezi 10 postupujících z regionálního kola se probojovala slečna Hana
Küchlerová, žákyně Základní církevní školy v Kroměříži, bydlící v našem
městě. Tím postupuje do celostátního kola soutěže, kde hlavní cenou je cesta
na Zimní olympijské hry v Turíně.
2. listopadu jsem měla milou povinnost jménem České spořitelny, a. s.
Haně k tomuto úspěchu před jejími spolužáky poblahopřát a předat jí dárky.
Věřím, že bude úspěšná i ve finále.
Hani, Ty na to máš!
Milada Šigutová, vedoucí pobočky ČS, a.s. v Kojetíně
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– játra a žlučník: živočišné bílkoviny a tuky
– srdce a tenké střevo: tuky
– slezinu, slinivku a žaludek: mléko, cukr a bílá
mouka,
– plíce a tlusté střevo: mléko a mléčné výrobky.
4. Negativní emoce
Podle čínského pentagramu je přiřazena každému
okruhu určitá emoce, která jej poškozuje:
– okruh ledvin oslabuje strach a úzkost
– okruh jater ničí zlost, zášť, závist, agrese, žárlivost,
– okruh srdce nesnáší přílišnou euforii
– okruh sleziny nemá rád přílišnou ustaranost
– okruhu plic škodí smutek a trápení.
Působení těchto emočních šípů v podobě
jedovatých myšlenek je bohužel obousměrné. Například prožívá-li člověk delší dobu strach (povodně,
propuštění ze zaměstnání, rozvod, ošetřování nemocného), oslabí si ledviny do té míry (sevře je svým
strachem), že tyto potom produkují úzkost samy,
i když důvod dávno zmizel. Člověk se tak ocitne
v začarovaném kruhu. Stejný je princip emočních
poškození u ostatních funkčních okruhů.
Očistit lidský organismus od toxických zátěží,
od stresů a negativních emocí dokáží unikátní
přírodní preparáty z výzkumu MUDr. J. Jonáše.
Seznam detoxikačních center je uveden na www.
joalis.cz, www.bodycentrum.com, v Regeneraci č.
10/2005. Další informace na tel. 573356432,
732760770.
Doporučená literatura: MUDr. Josef Jonáš:
Křížovka života, Věčně zelené naděje (spolu s J.
Zentrichem), Makrobiotická kuchyně, Přírodní
léčba pro ženy (spolu s R. Gladstar), Tajenka života
I, II, Jonášův průvodce zdravou kuchyní (spolu
s M. Slimákovou), Cyklus Jonášova knižnice zdraví
(Alergie, Akné, Odolnost proti nemocem, Osteoporóza, Revmatické nemoci, Bolesti hlavy, Únava),
Praktická detoxikace podle MUDr. J. Jonáše, Ing.
Jelínek: Abeceda detoxikace, Dr. Petr Čermák:
Vzestupy a pády českého Hippokrata.
Tímto článkem končí krátké zastavení nad
úžasnou analogií vesmíru, lidského těla i světa
mikroorganismů. Přeji všem čtenářům, aby našli
odpovědi na všechny své otázky a hlavně aby se jim
dařilo žít v harmonii s přírodou ve zdraví fyzickém,
duševním i duchovním.
Ivana Batůšková, Chropyně
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Jaký byl ten minulý rok
u nás ve škole?
Neskutečný. Doznívaly ohlasy našich výročních oslav, škola se připravovala na další etapu
rekonstrukce, kromě toho nás potkala komplexní
prověrka České školní inspekce a samozřejmě
běžný školní život se všemi náležitostmi. První
vlaštovkou ukazující, že změny, které u nás začaly
proměnu ze starého na nové, vedou k cíli, byl
zápis do prvních tříd. Byl zapsán rekordní počet
budoucích prvňáčků. Každý návštěvník opravené
školy se nestačil divit, co vše je možné v krátkém
čase změnit a upravit na potřeby moderní doby.
Další část rekonstrukce (přístavby školní
družiny, učeben a sborovny se zázemím včetně
dokončení bezbariérového přístupu i dvorního
traktu s úpravou parku) pokračovala od června
do října letošního roku. Provoz školy byl ovlivněn
pouze minimálně a patří dík jak stavební firmě, tak
i našim vyučujícím a žákům, že vše proběhlo hladce
a bez větších komplikací.
Už máme většinu z původně zamýšlených
úprav za sebou a další vylepšení nás budou čekat,
pokud se nám podaří získat finance na jejich realizaci.
Žádný školní rok není snadný, ale uplynulé dva
roky byly pro naše pracovníky enormně náročné.
Poděkování patří i našim milým příznivcům z řad
rodičů, absolventů i bývalých zaměstnanců za
pomoc a spolupráci při zajištění chodu školy. SkuJEDETE LYŽOVAT?
Potřebujete
půjčit lyžařskou výzbroj?
SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83
půjčuje lyže, hole a lyžáky.
Cena za komplet
je od 40 do 80 Kč/den dle kvality.
Děkujeme tímto sponzorům,
kteří nám již darovali (nebo darují)
použitou výzbroj, která dále bude sloužit
našim žákům.

INFORMACE NA TEL. 731 483 561.
Mgr. Pavlíček Rudolf

Připravit

Kouzelná škola
Před startem

tečností je, že jen díky nasazení všech se podařilo
zvládnout všechny problémy a můžeme se vrhnout
po krátkém odpočinku na novou práci.
Do nového roku přejeme všem našim pracovníkům i příznivcům mnoho zdraví, spokojenosti
a elánu do života a těšíme se na další společnou
práci.
Vedení školy

Start

Vzhůru

Těšíme se na prvňáčky
V lednu 2005 se uskuteční zápis do prvních
tříd naší školy. Chtěli bychom touto cestou pozvat
rodiče všech dětí, které budou v tomto roce nastupovat do řad školáků, na návštěvu naší školy, kde si
můžete vše prohlédnou a případně upřesnit některé
informace přímo s učitelkami nebo i vedením školy.

Stačí zavolat na naše telefonní číslo (581 762 036)
nebo osobně dohodnout schůzku. Těšíme se na
Vás.
Pracovníci školy
Foto: z archivu školy

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Pozvánka na Den otevřených dveří
Žáci a učitelé zvou všechny rodiče, prarodiče
a přátele naší školy na Den otevřených dveří dne
20. prosince 2005 od 10 do 17 hodin. Kromě
prohlídky školy je pro Vás připraven vánoční
jarmark a v 15 hodin již tradiční vánoční besídka
spojená s ukázkou živého betléma.
Rodiče našich žáků mají možnost se přihlásit na
kurz anglického jazyka a na kurz základů výpočetní
techniky.

Máte doma předškoláka?
Vážení rodiče, obáváte se toho, zda Vaše dítě
úspěšně zvládne vstup do školy? Obavy stranou
a přijďte mezi nás!
Letos poprvé organizuje naše škola pro děti
a rodiče budoucích prvňáčků několik setkání nazvaných Hrajeme si na školu. Jednotlivé schůzky
se budou konat v budově naší školy, budete tak
mít možnost seznámit se s prostředím a celkovým
ovzduším ZŠ Svatopluka Čecha. Celý kolektiv pe-

dagogických pracovníků usiluje o to, aby výchovně
vzdělávací proces byl pro děti zajímavý, tvořivý, aby
učení bylo co nejpřirozenější. Formou her, zábavných činností chceme u budoucích školáků rozvíjet
myšlení, představivost, vyjadřování, jazykové cítění,
hrubou a jemnou motoriku, matematické představy
apod.
Děti budou mít možnost vyzkoušet si, jaké to
je ve škole, seznámit se se svými budoucími spolužáky a učiteli. Rodičům poskytneme jedinečnou
příležitost pozorovat svého potomka v kolektivu
svých vrstevníků. Nabízíme Vám odbornou pomoc,
radu a podporu.
Pokud máte zájem účastnit se se svým dítětem
setkání Hrajeme si na školu, kontaktujte nás na
adrese naší školy, telefonní číslo 581 762 032,
do konce listopadu.
Těší se na Vás kolektiv učitelů 1. stupně

Byli jsme na exkurzi v planetáriu
Žáci 5. tříd ze ZŠ Sv. Čecha se v letošním
roce v rámci učiva přírodovědy začali seznamovat
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se Sluneční soustavou a se zákonitostmi vesmíru.
Snažili jsme se jim zprostředkovat látku co nejnázorněji, proto jsme se na ukončení celého bloku
rozhodli vzít je na exkurzi do Brna do Hvězdárny
a planetária Mikoláše Koperníka.
Žáci se v programu, který byl nazván Vesmírné
divadlo, dověděli spoustu zajímavostí o Slunci,
Měsíci a všech ostatních planetách. Celý program
byl rozdělen do pěti dějství. Největší úspěch u žáků
měla část nazvaná Souhvězdí. V této části celé planetárium potemnělo, děti se náhle ocitly uprostřed
hvězdné oblohy a sledovaly, jak jsou souhvězdí na
obloze rozmístěna a jak se v průběhu roku obloha
vlivem otáčení Země proměňuje.
Po skončení programu si děti mohly zakoupit
upomínkové předměty např. plakáty s tematikou
vesmíru nebo zmenšenou mapku hvězdné oblohy
atd. O úspěchu exkurze svědčí i některé názory
našich žáků.
1. Líbila se ti exkurze?
– Ano, bylo to moc pěkné.
– Ano, líbila, bylo to fajn.
2. Dověděl ses něco nového? Co?

Kojetínský zpravodaj
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
– Nevěděla jsem, že Venuše je ohnivá.
– Naučil jsem se poznat některá souhvězdí.
– Dověděl jsem se, že Slunce není v celém
vesmíru největší.
3. Dokážeš se už dnes zorientovat na noční
obloze?
– Ano.
– Trochu, dnes to zkusím znovu.
Mgr. Dita Červenková, Vladimíra Rumplová

Netradiční pojetí výuky
rodinné výchovy
Rodinnou výchovu v 6. ročníku jsem pojala
trochu netradičním způsobem. Téma - Muž, žena

– základ rodiny. Jak do toho? Sňatkem. Vypravili
jsme se na místní městský úřad svatbu ohlásit. Žáci
si vybrali nevěstu, ženicha, svědky a nic nebránilo
tomu, aby mohl obřad začít. Samozřejmě k tomu
přispěla velká ochota pana starosty Ing. Mojmíra
Haupta, který se ujal hudebního doprovodu, pana
místostarosty Ing. Jiřího Šírka, který náš pár oddával, a v neposlední řadě matrikářky paní Vašíčkové,
která vše potvrdila svým podpisem.
Za tónů slavnostní hudby vkráčela „nevěsta“
celá v bílém a s kyticí v ruce po boku „snoubence“
do obřadní síně a snoubenci si vyslechli proslov
oddávajícího, vyměnili si prsteny a ruka byla
v rukávě. Pěkné bylo to, jak ostatní žáci celý obřad
sledovali s maximálním soustředěním a beze slova
promluvení. Po obřadu novomanželům poblahopřáli a obřad skončil. Nejvíce byli smutní z toho,
že se nekonala svatební hostina. Příště určitě bude!
Poděkování patří všem, kteří umožnili žákům tak
krásný netradiční zážitek.
Mgr. Jaroslava Ptáčková

advacetiletý Terry svůj souboj s rakovinou nakonec
prohrál. I tak našel řadu následovníků, kteří se od
té doby pravidelně vydávají na trať charitativního
běhu, který nese Foxovo jméno. V České republice
se Běh Terryho Foxe pořádá pravidelně od roku
1993 a již několik let se běhá také v Kojetíně.
Letošní ročník se uskutečnil v úterý 25. října
v 13.00 hodin v okolí fotbalového hřiště. Pořadatelem běhu byla naše škola (ZŠ Sv. Čecha Kojetín).
Na startu se shromáždilo 67 účastníků, kteří trať
mohli absolvovat jakýmkoli způsobem (běh, chůze,
jízda na kole). Vítězem běhu se stal žák 9.B Jiří
Fingr.
Marcel Hrabal
foto: z archivu školy

Běh Terryho Foxe v Kojetíně
Už více než dvacet let uběhlo od doby, kdy se
mladý Kanaďan Terry Fox, který kvůli rakovině
přišel o nohu, vydal na běh napříč svojí vlastí. Tři-

Z drakiády školní družiny

Základní škola Sladovní, Kojetín
Ze života Základní školy Kojetín,
Sladovní ul.
Od 1. září 2005 byl změněn název bývalé
Zvláštní školy Kojetín, Sladovní ul. na Základní
škola Kojetín, Sladovní ul. Škola nadále vzdělává
děti, které jsou pomalejší a vyžadují maximální
individuální péči.
V letošním školním roce navštěvuje naši školu
63 žáků 1. – 9. postupného ročníku. Ti se vyučují
podle učebních osnov, ve kterých je preferováno
získání základního vzdělání ve všech učebních
předmětech, ale především příprava na budoucí
život, budoucí povolání. Napomáhá k tomu především rozšířená výuka pracovní výchovy. Naši
žáci jsou přednostně přijímáni do odborných učilišť
oborů zedník, stolař, tesař, malíř pokojů, kuchař,
zahradník, prodavač, opravář zemědělských strojů,
dívky v oborech švadlena, kuchařka, cukrářka,
prodavačka, zahradnice, ale mohou se přihlásit
do kteréhokoliv učebního oboru, pokud tomu
odpovídají jejich školní výsledky.

To, že naši žáci jsou dobře hodnoceni i v dalším
studiu v učilištích je zásluhou působení kompaktního kolektivu odborně vzdělaných učitelů, kteří se
věnují dětem mnohdy nad rámec svých povinností.
Po namáhavém dopoledním vyučování mohou
děti relaxovat a rozvíjet své schopnosti a zájmy
v kroužcích, které jim škola bezplatně zajišťuje. Je
to kroužek výtvarný, taneční, kroužek výpočetní
techniky a stolního tenisu. Operativně před Vánocemi byl na žádost dětí zřízen kroužek vaření.
Novinkou v naší práci je plánovaný kurz práce
s počítačem pro děti i jejich rodiče, ve kterém se
budou společně pod vedením odborného učitele
učit základům ovládání počítače a vyhledávání na
internetu.
Škola je k výuce moderně vybavená nábytkem
i speciálním zařízením, splňujícím požadované
normy EU. Zájemci z řad rodičů i veřejnosti se
k nám mohou přijít podívat a sami se přesvědčit ve
Dnech otevřených dveří, které plánujeme na 20.
a 21. prosince 2005.
Mgr. Bohumil Indrák, ředitel školy

Opět jsme získali tituly
přeborníků!
Chlapci i děvčata Základní školy ve Sladovní ulici potvrdili i letos výbornou hráčskou formu a zvítězili na nedávném Mistrovství severní Moravy
ve stolním tenisu žáků praktických škol, které se konalo 2. listopadu
2005 ve Šternberku.
V obou žákovských kategoriích jsme měli své zástupce, a ti nezklamali a vybojovali si tituly Přeborníků severní Moravy.V kategorii dívek
se jí stala žákyně 9. ročníku Lucie Krištofová, v kategorii chlapců její
bratr, žák 7. ročníku Lukáš Krištof. Výborný výkon podali i Martina
Mirgová a Jiří Sklenář, kteří obsadili druhá místa a všichni jmenovaní si
tím vybojovali postup na Mistrovství republiky, které se uskuteční 24.
– 25. listopadu 2005 v Hradci Králové. Gratulujeme a držíme palce!
Mgr. Alena Dufková, trenérka
foto: archiv školy

-9-

12/2005

Kojetínský zpravodaj

Gymnázium Kojetín

KOJETíN

Exkurze gymnazistů do Polska

Birkenau/Březinka
foto: Jan Kramář

Krásný podzimní den se probouzel jen velmi
pomalu… Sluníčko nám všem, více než šedesáti
cestujícím, zkontrolovalo cestovní doklady až na
česko-polských hranicích v Těšíně, ale pak nás
provázelo po celý den.
První zastávkou plánovaného programu se
stala návštěva vyhlazovacích koncentračních táborů
v Osvětimi a Březince – zbytky čtyř krematorií
a plynových komor, železniční rampa, na níž
probíhaly selekce vězňů přivážených do tábora,
rybník s lidským popelem, „blok smrti“ a další
vězeňské baráky včetně českého a slovenského,
hlavní táborové brány, strážnice, strážní věže
a oplocení z ostnatého drátu, „popravčí zeď“
a hromadná šibenice na shromaždišti, dětské
botičky, vlasy, lidské osudy, nelidští trýznitelé…
Vzpomínky a dojmy v nás zůstanou nadlouho.
Domnívám se, že každý, kdo navštívil tato místa,
nevěřícně kroutí hlavou nad výroky různých pseudohistoriků zpochybňujících téma holocaustu.
Pozdní odpoledne a večer pak patřil Krakovu,
starobylému královskému městu s impozantním
královským hradem Wawelem nad dračí jámou,
s katedrálou, v níž nalezli poslední místo odpočinku
polští králové, historickým centrem s mariánským
kostelem a radniční věží a jednou z nejstarších
středoevropských univerzit.
Síly i čas už nám stačily pouze na krátká zastavení a procházku městem a pak už nás čekala
dlouhá cesta zpět do Kojetína.
-em-

Krakov
foto: Jakub Šírek

Nebe plné poezie a hudby
Každoročně se v Přerově ve velkém sále
Městského domu konají setkání školáků s hudbou
a poezií. Nejinak tomu bylo letos – a my jsme rádi,
že jsme mohli být opět u toho! Vždyť možností, jak
zprostředkovat mladé generaci poezii netradiční
a zábavnou (!) formou, není mnoho. Pořad se
jmenoval Nebe počká a byl jednou ze součástí
bohatého kulturního programu, které město Přerov
svým občanům a školám nabídlo.
Nevím, kdo z vás už slyšel o mladé pražské
kapele s hodně zajímavým názvem „Hm…“ Nikdo?
Tak vězte, že je to škoda, protože existují už devět
let a jejich první, debutové CD s názvem „…to
by mohlo být zajímavé“ vyšlo roku 2000, druhé,
a zatím poslední, s názvem „Oběd“ loni.
Jedná se o čtyři mladé (a skvělé) hudebníky,
kteří nejenže píší vlastní texty a muziku, ale zhudebňují i básně „čítankových“ autorů – Seiferta, Wolkera, Šrámka, Sovy, Ortena, Kainara, Apollinaira,
Rimbauda… a to tak, že se ohromně bavíte, neboť
každá jejich píseň je nesmírně hudebně „barevná“,
do každé vloží vtip a muzikantský nápad.
Budete-li tedy mít možnost, nenechte si ujít
příležitost seznámit se s jejich tvorbou. Za nás mohu
konstatovat, že to určitě stojí za to.
-emfoto: AN

Gymnázium Kojetín
pořádá v sobotu 14. 1. 2006, 9.00 – 12.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro zájemce o čtyřletý a osmiletý studijní obor
Program: prohlídka prostor gymnázia a možnost
vyzkoušet si cvičné testy přijímacího řízení

ZUŠ Kojetín má svoji filharmonii
Od září 2005 působí na Základní umělecké
škole Kojetínská industriální filharmonie. Jedná
se o velice svérázný a ojedinělý projekt, kterým se
zatím nemůže pochlubit žádná ZUŠ v České republice. Je to totiž akustický symfonicko-industriální
orchestr.
Kojetínskou industriální filharmonii založil v roce 2005 industriální guru Petr Skopal a dosavadní
dirigent orchestru Petr Vaculovič. Jde o menší
orchestr, který se věnuje provozování původního,
svérázného a ojedinělého industriálního hudebního
umění, vytvářeného na různé odpadové předměty,
kuchyňské, či zahrádkářské potřeby, dětské hračky,
dílenské nástroje i prosté materiálové kusy apod.
Těchto „hudebních nástrojů“ bylo doposud
nashromážděno asi 170 a hraje na ně, podle obsazení skladby, 14 – 20 hráčů ve věkovém rozpětí
10 – 34 let. Orchestr hraje výhradně akusticky.
Stylově má hudba, kterou provozujeme, nejblíže
k soudobé vážné hudbě, či hudbě alternativní.
Přesto je filharmonie velmi atraktivním souborem
nejen svou vizuální a zvukovou netradičností, ale
i díky dramaturgii koncertů, při které se nikdy
nezapomíná na čilou komunikaci s posluchači,
zejména mladými, kteří často tvoří většinu návštěvníků našich koncertů.
Kromě koncertů pořádáme také tvůrčí dílny se
zaměřením jak na konzultaci způsobu hry na naše
nástroje a zvládnutí zjednodušené speciální notace,
tak dílny kompoziční pro zájemce o tvoření skladeb

pro filharmonii. Na přání jsme schopni vytvořit
komponovaný hudebně-poetický pořad za účasti
významných současných básníků Romana Szpuka,
Ivy Košatkové, případně dalších.
Vystupujeme zásadně v sálech, či akusticky
aktivních uzavřených prostorách (kostely, kluby).
K vystoupení potřebujeme jen dva malé stolky,
dvě židle a dobré osvětlení, neboť hrajeme z not.
Ozvučení filharmonie elektronickou cestou je velmi
obtížně proveditelné, navíc výrazně snižuje kvalitu
vizuálního dojmu z našeho vystoupení, takže se mu
raději vyhýbáme. Minimální velikost jeviště musí být
alespoň 20 m2, ale je vhodná i velikost větší.
Koncertní program pro rok 2006:
Her stigma, her little treasure (2004) (industriálně-symfonická skica)
Koncert pro housle, nebo violu a orchestr (instrumentální koncert)
2. symfonie (třívětá klasická forma v neklasickém
pojetí)
Violator (industriálně notovaná sólová skladba pro
klasický nástroj a příslušenství)
Odkloněná trasa nebe (industriálně-symfonická
závrať
My difficult wings (vokálně instrumentální variace
na andělskou liturgii)
Hrají: Radek Nesiba – nářadí (bruska, kladívko,
kovadlina, rašple...), Petr Bár – plechy (plech,
stěrky, píst, plechovky...), Karel Rosík a Klára
Štecová – obaly (krabice, pytlíky, papíry...),
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Martina Petrakovičová – nádobí (hrnce, šlehač,
budík...), Eva Šťastníková – plasty (pískle, drbátko,
chrastítko...), Milan Filipi – dřeva (parkety, ruská
kajtra, bambusák...), Jana Bárová – kovy (sušák na
prádlo, mísy na těsto...), Kateřina Hrouzová – skla,
zpěv (skleničky, láhve, střepy...), Martin Nakládal
– píšťaly (píšťaly, kulervátory...), Ondřej Nesiba
– trouby (píšťaly, trúba...), sir Carl won Gerrawa
– bušo (rototomy, kus sporáku...), Barbora Kalousová, Kristýna Hrouzová, Eva Vaculovičová, Andrea
Hermanová a Milan Mrázek – zahrada, selství
a keramika (sady květináčů, pilové listy na kov...),
Petr Vaculovič – dirigent, řev, housle, viola sólo,
Mgr. Zdeňka Vaculovičová – housle sólo.
Naše reference:
Časopisy: His Voice, Hudební rozhledy, Czech
music, Opus musicum.
Rozhlas: ČR 3 Vltava, česká redakce rádia Free
Europe
Televize: TV Ostrava (krátký TV shot).
Koncerty: NoD Roxy Praha, Národní dům Praha,
U klub Olomouc, festival Forfest Kroměříž, GMVU
Roudnice nad Labem, festival Arnika Uherský
Brod...
CD: Kojetínská industriální filharmonie 2001, My
difficult wings 2005 (vychází na Vánoce 2005).
Ediční činnost: Základy industriální notace 2003,
2005.
Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín
Petr Vaculovič, dirigent orchestru,
učitel ZUŠ Kojetín

Kojetínský zpravodaj

SOU stavební Přerov

Odborné učiliště Křenovice

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

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007

1. Obor 31-59-E/001
– délka přípravy
– učební obor je určen pro
– způsob ukončení studia
2. Obor 41-52-E/011
– délka přípravy
– učební obor je určen pro
– způsob ukončení studia
3. Obor 65-52-E/001
– délka přípravy
– učební obor je určen pro
– způsob ukončení studia
4. Obor 66-51-E/003
– délka přípravy
– učební obor je určen pro
– způsob ukončení studia

12/2005

Šití oděvů
3 roky
hochy i dívky
závěrečná zkouška (výuční list)
Zahradnické práce
3 roky
hochy i dívky
závěrečná zkouška (výuční list)
Kuchařské práce
3 roky
hochy i dívky
závěrečná zkouška (výuční list)
Prodavačské práce
3 roky
hochy i dívky
závěrečná zkouška (výuční list)

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

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.

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 Kojetíně.
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.

Další informace rádi poskytneme při osobní návštěvě školy,
na telefonních číslech 581 769 045, 581 769 059
nebo na www.oukrenovice.unas.cz
ODBORNÉ UČILIŠTĚ KŘENOVICE 8

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s

SŠ řezbářská Tovačov

VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ

Čtvrtek 8. 12. 2005

8.00 – 18.00 hodin

TRADIČNÍ
A PRODEJNÍ VÝSTAVA PRACÍ

Co získáte: informace o studiu ve školním roce 2006/2007
přehled o učebních oborech:
– šití oděvů,
– zahradnické práce,
u
e se
– kuchařské práce,
ěším i návštěv
T
š
– prodavačské práce.
a
na V
Co nabízíme:
– prohlídku školy,
– prohlídku dílen,
– prohlídku domova mládeže,
– prodej školních výrobků.

oboru umělecký řezbář
a truhlář pro výrobu nábytku
9. – 10. prosince 2005
od 8.00 do 17.00 hod.,
areál školy
(Nádražní ulice 146, Tovačov)

(vánoční svícny, vánoční dekorace, adventní věnce, dekorace ze sušených květin, ubrusy,
nákupní tašky, chňapky, polštářky, povlečení, nátělníky, minisukně...)

Mateřská škola Kojetín
Vyleť ty můj dráčku, vyleť do obláčků!
To jsou slova většiny dětí z Mateřské školy Kojetín, které se spolu se svými rodiči
zúčastnily v pondělí 24. 10. 2005 akce zvané I. DRAKIÁDA pořádané mateřskou
školou.
Součástí drakiády bylo nejen pouštění draků, ale i společné opékání u táborového
ohně.
Závěrem pondělního odpoledne si děti odnesly nejen příjemné zážitky, ale i diplomy,
medaile a sladkou odměnu.
Alena Sklenářová, MŠ Kojetín
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MěDDM Kojetín
AKCE
NA PROSINEC 2005
1. prosince 2005
„SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU“
akce pro celou rodinu
u vánočního stromu na Masarykově náměstí.
Začátek v 16.45 hodin
5. prosince 2005
„O NEJKRÁSNĚJŠÍ
MIKULÁŠSKOU TROJICI“
sraz všech Mikulášů, Čertů a Andělů na
Masarykově náměstí pod Vánočním stromem.
Proběhne soutěž o nejkrásnější trojici.
Začátek v 16.00 hodin

AKCE, KTERÉ SE KONALY
„Světýlkový rej broučků“
Po zapálení svíček v lampionech se ve středu 16.
listopadu 2005 vydalo 169 dětí a „dospěláků“ na
zábavné podvečerní putování po Kojetíně. Průvod
procházel přes Masarykovo náměstí, park u nádraží, „kopec“ u Gymnázia a směřoval na nádvoří VIC.
„Broučci“ – nejmenší děti v kočárcích, předškoláci,
školáci se svými rodiči i prarodiči, po cestě plnili
jednoduché úkoly a získávali razítka.
Odměnou pro všechny byla krásná podvečerní
procházka se svými nejbližšími, teplý lahodný čaj
a sladká odměna.
foto z listopadových akcí: archiv MěDDM

15. prosince 2005
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
PRO ZÁJEMCE O „KURZ PC“
v 17.00 hod.
na MěDDM, Masarykovo nám. 52
Pro mládež a dospělé, ve spolupráci
se ZŠ nám. Míru Kojetín je připraven základní
uživatelský kurz na PC – pro začátečníky
Kurz PC pro pokročilé
Zahájení obou vzdělávacích kurzů
v lednu 2006
15.prosince 2005
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
PRO ZÁJEMCE O „KERAMICKÝ KURZ“
v 17.30 hod. MěDDM Masarykovo nám. 52
Pro mládež a dospělé, začátečníky i pokročilé
Zahájení kurzů v lednu 2006
17. prosince 2005
„VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠIPKÁCH“
Pro děti od 3. tř. a jejich rodiče
Bowling City Kojetín,
13.30 – 14.00 prezence.
Zahájení turnaje ve 14.00 hod.

„Keramika rodiče a děti“
„ Milá babičko,
včera jsi mi četla pohádku, předvčírem jsi se mnou
byla na procházce a dnes…dnes ve středu by sis
se mnou mohla vyrobit keramický hrníček nebo
obrázek na Městském domě dětí a mládeže ve
Ztracené ulici. Každou středu od 16.00 do 17.30
hod. se v keramické dílně setkávají „dospěláci“
s dětmi do 6-ti let. Zkusíme to spolu?“

Klubovna na „Domečku“
Co s dlouhými zimními podvečery? Pro děti
a mládež nabízíme kreativní zábavná odpoledne
od 14.00 do 18.00 hod v klubovně na MěDDM
Masarykovo nám. 52:
Sportovní a hravé ÚTERÝ 15.00–16.30 hodin
Výtvarná STŘEDA
15.00–16.30 hodin
PÁTEK s kulturou a filmem 15.00–16.30 hodin
Na jednotlivé aktivity se nemusíte předem
hlásit. Stačí přijít a bavit se.
Nuda není kamarád, přijď si s námi na domeček hrát.
Ahóóój Pavla Švecová

VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH
Zájmový kroužek
Angličtina zač.
Klubíčko 4 – 6 let
Úsměv – taneční
Volejbal – chlapci (od 4. tř.)
Duha – výtvarný
Čtyřlístek – ekologický
Sluníčko – folklorní
Angličtina pokr.
Rybáři
Šipky
Plastikoví modeláři
Střelba ze vzduchovky
Míčové hry
Country tance
Sport mix (od 4. tř.)
So-la-si-do, sbor – děti
Cantas, sbor – dosp.

Den

Hodina

Místo

pondělí ................ 13.30 – 14.30 ................Ztracená
pondělí ................ 15.30 – 17.00 ................Ztracená
úterý ................... 16.00 – 17.30 ................ZŠ Čecha
úterý ................... 17.00 – 18.30 ................ZŠ n. Míru
středa .................. 14.30 – 16.00 ................Ztracená
středa .................. 15.30 – 17.00 ................Ztracená
středa .................. 16.00 – 17.30 ................ZŠ Čecha
středa .................. 16.30 – 17.30 ................Ztracená
čtvrtek ................. 16.00 – 17.30 ................Masarykovo
čtvrtek ................. 16.30 – 18.00 ................Dudíkova ul.
pátek .................. 14.30 – 16.00 ................Ztracená
pátek .................. 16.00 – 17.30 ................Závodí
pátek .................. 15.00 – 16.30 ................ZŠ n. Míru
pátek .................. 16.30 – 18.00 ................Poliklinika
pátek .................. 16.30 – 18.00 ................ZŠ n. Míru
pátek .................. 17.00 – 18.00 ................Masarykovo nám.
pátek .................. 18.30 – 19.30 ................Masarykovo nám.

Bližší informace získáte na
MěDDM Kojetín, Masarykovo nám. 52 nebo na t.č. 581 762 498.
- 12 -
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Městská knihovna informuje...
UPOZORNĚNÍ !
Od 10. listopadu 2005 poskytuje Městská knihovna při MěKS v Kojetíně,
a od 1. prosince 2005 také Místní knihovna v Kovalovicích a Místní
knihovna v Popůvkách,

SLUŽBY INTERNETU ZDARMA!
Podmínkou je pouze jednorázová nebo celoroční registrace uživatele.
Provozní poplatky za internet jsou hrazeny Městem Kojetín (provoz dvou
počítačových stanic) a také z Projektu internetizace knihoven (provoz tří
počítačových stanic).

PŮJČOVNÍ HODINY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V KOJETÍNĚ
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Dětské oddělení:
Půjčuje do vánočních prázdnin, posledním půjčovním dnem
v roce je středa 21. prosince 2005.
Oddělení pro dospělé:
Půjčuje s výjimkou svátečních dnů do úterka 27. prosince
2005 včetně.

Z Projektu internetizace knihoven, financovaného Olomouckým
krajem s využitím strukturálních fondů EU, jsou hrazeny také nově
zakoupené počítače pro Městskou knihovnu v Kojetíně (1 PC), Místní knihovnu
v Kovalovicích (1 PC), Místní knihovnu v Popůvkách (1 PC) i multifunkční
zařízení pro tyto knihovny, umožňující uživatelům všech tří knihoven tisk,
scanování i kopírování.
Hana Divilová, vedoucí Městské knihovny při MěKS Kojetín

Kam za kulturou
Z kroniky MěKS – listopad 2005
Prodejní předvánoční výstavy
OBRAZY – PETR a JOSEF ŽOCHOVI
Od 28. listopadu do 23. prosince 2005,
po – pá 9 – 17 hodin
HRAČKY NOE
Od 5. prosince do 23. prosince 2005,
po – pá 9 – 17 hodin
Galerie Vzdělávacího a informačního centra
Kojetín
Sobota 3. prosince 2005 – 15.00 hodin
Vánoční koledování
se smíšeným pěveckým sborem
VOKÁL PŘEROV
Nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín

7. listopadu 2005
byla v minigalerii VIC nainstalována výstava bojového umění Bujinkan Czech Dójó. Bujinkan Budo
Taijutsu je systém bojového umění, který navazuje
na tradici devíti historických bojových škol, jejichž
kořeny sahají několik století do minulosti. Trénink
v těchto školách obsahuje tradiční boj se zbraněmi
i beze zbraní. V České republice je možno toto bojové umění studovat na trénincích Bujinkan Czech
Dójó pod vedením učitelů, kteří mají oprávnění
tento systém vyučovat. Zájemci o studium bojového
umění Budo Taijutsu se mohou zúčastnit tréninků
B.C.D. i v Kojetíně. Tréninky probíhají v dójó,
které je zřízeno nedaleko od fotbalového stadionu,
v budově skautské základny na adrese Závodí 272.
Výstava otevřena do 5. prosince 2005.

Čtvrtek 8. prosince 2005 – 18.00 hodin
Vánoční koncert
DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU
Účinkuje známá trojice Kamarádi Brno
Sál Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín
Sobota 10. prosince 2005 – 18.00 hodin
ZÁVĚREČNÁ KOLONA KURZU
TANEČNÍ VÝCHOVY
STUDENTŮ GYMNÁZIA KOJETÍN
Sál Sokolovny Kojetín
Čtvrtek 15. prosince 2005 – 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOJETÍN
Účinkují:
učitelé a žáci ZUŠ Kojetín,
Kojetínská industriální filharmonie
Hosté:
Duo virtuossi, Adam Novák – housle,
Lubor Horák – klavír,
smyčcový soubor Němčice n. H.
Sál Sokolovny Kojetín

Prodloužená tanečního kurzu

Ninja v akci

16. listopadu 2005
se studenti a studentky kojetínského gymnázia
hodili do gala a přišli do sálu Sokolovny na svou
prodlouženou taneční. Kurz taneční výchovy
vyučuje mistr Pavel Nečesaný se svou partnerkou.
Hudba hrála nepřetržitě a parket byl stále zaplněn.
„Malá plesová estráda“ skončila v deset hodin. Už
se těšíme na závěrečnou kolonu - proto studenti
pilujte, pilujte..
18. listopadu 2005
se měl konat „Večer s Pavlínou Filipovskou“. Bohužel pro nemoc hlavní protagonistky byl pořad
zrušen.
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21. listopadu 2005
opět velmi zasvěceně a zúčastněně líčili své zážitky
z cest Pohodáři z Pelhřimova. Tentokrát si pro žáky
II. stupně základních škol a studenty kojetínského
gymnázia připravili poutavé a uvolněné vyprávění, doplněné o neuvěřitelné zážitky a fotografie,
z ruském poloostrově Kamčatka. V sále sokolovny
byste slyšeli spadnout špendlík...
Přednáška o Kamčatce

fotografie: H. Svačinová

12/2005
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Přišlo do redakce
Redakce KZ dává prostor i mladým začínajícim tvůrcům,
tentokrát Janu Mrňkovi z Kojetína, který je autorem následující fotografie a básně.

Zima je léto převlečené do pyžama
srdce-li neotevřeš, krajina zůstane nepoznaná
a ledový skelet pokrývá tvář.
Kódy pro lásku jsou ve hvězdách.
tyhle světla jsou v každém z nás,
svítí stejně jako na obloze noční.
V kteroukoliv dobu roční se Ti o nich může zdát.
Jan Mrňka
- 14 -
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Vánoční pořad bohoslužeb v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně
Sobota 24. prosince 2005
ŠTĚDRÝ DEN

Sobota 31. prosince 2005
SILVESTR

15.00 hodin – Mše svatá pro rodiče s dětmi
22.00 hodin – Bohoslužba spojená
se zpěvem vánočních koled

17.00 hodin – Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
23.00 – 24.00 hodin – Adorace a svátostné požehnání
Neděle 1. ledna 2006
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Neděle 25. prosince 2005
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

9.00 hodin – Mše svatá
14.00 – 16.00 hodin – Kostel otevřen
k soukromé modlitbě i prohlídce

9.00 hodin – Mše svatá
14.00 – 14.30 hodin – Adorace a svátostné požehnání
do 16.00 hodin – Kostel otevřen
k soukromé modlitbě i prohlídce

Neděle 8. ledna 2006
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Pondělí 26. prosince 2005
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

9.00 hodin – Mše svatá
14.00 – 15.00 hodin – Kostel otevřen
k soukromé modlitbě i prohlídce

9.00 hodin – Mše svatá
14.00 – 16.00 hodin – Kostel otevřen
k soukromé modlitbě i prohlídce
14.30 hodin – Vánoční hra dětí

Vánoční pořad bohoslužeb v kostele
Církve československé husitské
v Kojetíně

Úterý 27. prosince 2005
SVÁTEK SV. JANA
7.00 hodin – Mše svatá
Čtvrtek 29. prosince 2005
PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

Sobota 24. prosince 2005, 22.00 hodin
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA

7.00 hodin – Mše svatá
Pátek 30. prosince 2005
SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Neděle 25. prosince 2005, 10.00 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

18.00 hodin – Mše svatá

Charita Kojetín
Zpráva o využití peněz
z Tříkrálové sbírky 2005
Při Tříkrálové sbírce, která probíhala 8. ledna
2005 bylo v Kojetíně a okolních vesnicích vybráno
102 594 Kč.
Částku, která se nám vrátila zpět, tj. 64 544,11
Kč a my jsme s ní mohli disponovat, jsme rozdělili
následujícím způsobem:
– na pomoc oblastem postiženým ničivými tsunami jsme odeslali 10 504,52 Kč,
– na vybavení Azylového domu pro matky s dětmi byla určena částka 20 000 Kč,
– na zajištění provozu Denního stacionáře pro
seniory částka 10 000 Kč,
– na přímou pomoc potřebným 19 000 Kč,
– na pomoc po zemětřesení v Pákistánu
5 039,59 Kč.
Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat nejen jménem naší charity, ale určitě především
jménem těch, kterým jsme těmito penězi pomohli,

za to, že jste naši výzvu uslyšeli a přispěli tak na
dobrou věc.
Současně Vás všechny prosím o pomoc při
organizování sbírky 2006. Budeme velmi rádi,
když budete mít chuť a čas strávit s námi sobotní
dopoledne dne 7. ledna 2006 a vyrazit tak s našimi
koledníky do ulic. Každá Vaše pomoc je vítána
a dobrých lidí není nikdy dost.
Pokud byste na naši výzvu chtěli reagovat,
ozvěte se nám nebo za námi rovnou přijďte, budete
vítáni.
Jménem Charity Kojetín, a všech jejich zaměstnanců bych Vám chtěla popřát krásné a požehnané
svátky vánoční prožité v kruhu svých nejbližších
a úspěšný rok 2006.
Kontakt:
Charita Kojetín,
Kroměřížská 198, telefon 581 761 828
Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006

„My tři králové
jdeme k Vám,
štěstí, zdraví vinšujeme Vám...„
V Kojetíně a okolních vesnicích
vyjdou králové do ulic a zazvoní u Vašich dveří
v sobotu 7. ledna 2006.
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou
a pokladnička musí být zapečetěna.
Otevřete, prosím, svá srdce a přispějte tak těm,
kteří se bez Vaší pomoci neobejdou.

Charita Kojetín hledá zdravotní sestru na
občasnou výpomoc, nejlépe ženu na mateřské
dovolené nebo důchodkyni s řidičským průkazem skupiny B. Podmínka 3 roky praxe, z toho
1 rok u lůžka.
Kontakt: Ilona Hnízdilová, vrchní sestra Charity,
tel: 732 638 771

12/2005
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TJ Sokol – odbor Sport pro všechny
Přijďte se seznámit s novým
náčiním – pružnými tyčemi
FLEXI-BAR
Při cvičení s tímto náčiním pracují proti kmitání
FLEXI-BARU hluboké svaly zádové, veškeré břišní
svalstvo a také svaly pánevního dna. Dobré posílení
hlubokého svalového systému je často řešením
mnohých bolestí zad.

Tato „kouzelná hůlka“ je bezkonkurenčním
a snadným doplňkem ke zlepšení držení těla a ke
zdokonalení kondice. A pokud chcete prostě rychle
shodit nějaké to kilo ve FLEXI-BARU naleznete
účinné náčiní, které je navíc zábavné.
Cvičení s FLEXI-BAREM – při kmitání
přechází vibrace do celého těla. Proto neváhejte
a přijďte se seznámit s tímto novým náčiním. Za
jednu cvičební hodinu zaplatíte pouhých 30 Kč.

Každý pátek od 6. ledna 2006 od 18.00 hod.
zahajujeme cvičení s touto „kouzelnou hůlkou“.
Cvičení vede Petra Hedvičková, která se
seznámila s technikou cvičení s tímto cvičebním
náčiním na školení v Praze, vedeném PaedDr.
Hanou Toufarovou, instruktorkou Mezinárodní
školy FISAF.
Lubomír Juřen

Lyžujeme s předškoláky

Lyžařská škola informuje

Po mimořádném úspěchu lyžařského výcviku předškoláků v minulé
zimní sezoně, zařazujeme opět do programu školy základního lyžování výcvik s touto věkovou kategorií.

14. listopadu 2005 byl zahájen příjem přihlášek
na lyžařskou sezónu 2006.
Přihlášky získáte v prodejně obuvi „ARTES“,
Masarykovo nám.
Předpokládaná uzávěrka přihlášek 10. 12. 2005,
jinak po naplnění autobusů.

Jak výcvik probíhá
Celý výcvikový den je rozdělen do dvou lekcí od 9.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 15.00 hod.
Výcvik zahajujeme na naprosté rovině. První sjezdy se odehrávají na mírném svážku, nejlépe
s dojezdem do roviny. Následuje nácvik jízdy „v pluhu“ se zatěžováním jedné lyže.
K výcviku využíváme různé hravé formy s využitím kuželek, tyčí, míčů apod.
K výcviku využíváme i dětský lyžařský vlek. Prvních lekcí se aktivně zúčastňují rodiče, kteří nám
pomáhají zajistit u dětí pocit bezpečnosti, pomáhají dětem při výstupu, chytají je při prvních sjezdech.
Z toho je zřejmé, že většina z nich jsou nelyžaři.
Dle našich zkušeností, v závěru výcviku všechny děti sjížděly bezpečně sjezdovku na Trojáku
a zvládly i jízdu na vleku.
Několik poznámek k vybavení
Oblečení dětí by mělo být pohodlné, pokud možno vodotěsné a paropropustné. Dobré rukavice
– nejlépe palčáky a do lyžařských bot kvalitní ponožky. Na hlavu lyžařskou čepici. Pokud uznáte, že
je dítě schopné pohybu po sjezdovce, doporučujeme mu pořídit helmu.
Dětské carvingové lyže délky 5 – 10 cm pod ramena.
Hole odpovídající délky, tj. když je děti drží a jsou zapíchnuté ve sněhu, svírá ruka v lokti pravý
úhel.

Nabízíme:
– Lyžařské víkendové zájezdy pro mládež
a dospělé. Místa kam zajíždíme: Čenkovice,
Kunčice, příp. Praděd.
– Školu základního lyžování pro začátečníky
i mírně pokročilé ve věku od 7 do 14 let. Místem výcviku je Kyčerka, příp. Kunčice.
– Lyžařskou školičku, kterou nabízíme zejména
dětem předškolního věku. Doprovod je podmínkou. Výcvik probíhá na Trojáku.
Podrobné informace v prodejně obuvi ARTES
nebo v kanceláři TJ Sokol Kojetín
vždy v pondělí a čtvrtek
od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Mimořádně i tel.. 607 587399, 581 762483

TJ Sokol Kojetín – oddíl volejbalu
Volejbalisté opět o titul krajského
přeborníka
Družstvo mužů
vítězstvím ve své
skupině si zajistilo
postup do finálové
skupiny KP Olomouckého kraje,
která se začne hrát
13. 5. 2006 na
venkovních hřištích
a bude obhajovat
titul přebor níka
předešlé sezóny.

Zároveň tak postoupilo do kvalifikace o baráž
do 2. ligy. Tato kvalifikace se hraje turnajovým
způsobem v halách a začíná 25. 3. 2006 v Šumperku, 1. 4. 2006 se hraje v Kojetíně, 8. 4. 2006
v Mohelnici a závěrečný turnaj je v Hodolanech
15. 4. 2006
Družstvo žen po loňské nevydařené sezóně
opět hraje v horní polovině tabulky Krajského
přeboru. Pokud se tomuto družstvu povede jarní
soutěž, může skončit na 3. místě, což by byl druhý
nejlepší úspěch (2003 – 2004 2. místo).
Loňské družstvo kadetek se umístilo na
pěkném 5. místě.
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Jelikož některé hráčky nesplňovaly věkové
podmínky pro tuto kategorii, bylo družstvo pro
soutěž 2005 – 2006 přihlášeno do kategorie
juniorek. V polovině soutěže jsou naše juniorky na
posledním 5. místě. Tento neúspěch se dá přičíst
časté absenci některých hráček jak na trénincích,
tak v samotných mistrovských utkáních. Toto
družstvo hraje jako „B“ družstvo žen meziokresní
přebor KM-PR.
Dále bych chtěl příznivce volejbalu upozornit
na vývěsní skříňku v Tyršově ulici, kde budou
v průběhu soutěží vyvěšovány výsledky, tabulky
a zprávy.
za oddíl volejbalu
Zdeněk Novák

Kojetínský zpravodaj
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Ze sportu - Minigolf
Ženy přezimují v čele I. ligy
Turnaje venku skončily, oficiální sezóna končila v teple přerovské haly. První z těchto akcí byl
poslední 9. Open v oblasti. Jak už jsem předeslal,
hrálo se 23.října v Přerově za účasti neuvěřitelných
100 hráčů a hráček. A kdo v této hale byl, dá mi
určitě za pravdu, že byl téměř nadlidský výkon
tento rekordní počet do tamního malého prostoru
vecpat a ještě ukočírovat plynulý průběh. Nakonec
se muselo zkracovat na 3 okruhy. Z našeho klubu
přijelo 7 hráčů, kteří toto klání vzali především
jako generálku na zemský turnaj, konaný o týden
později.
V žácích vyhrála naše J. Nakládalová skvělým
výkonem, mezi juniory byl od nás nejlepší J. Dvořák
na 8. místě a v seniorech se I. Roemer vešel na
stupně vítězů, když obsadil bronzovou příčku.
V týmové soutěži druhé ligy jihomoravské
skupiny nastoupil náš B-tým v sestavě Ligačová,
Luxová a R. Šustová – chybějící čtvrtý člen znamenal automaticky pád na poslední 11. pozici, ale
v celkové tabulce si stále držíme šestý post.
Výsledky (9. Open Přerov)
žáci: 1. Jana Nakládalová – Kojetín (70 úd., prům.
23,3), 17. Tereza Ligačová – Kojetín (116, 38,7),
20. Barbora Luxová – Kojetín (204).
junioři: 1. Ivan Macho – Olomouc (65, 21,7),
8. Jan Dvořák – Kojetín (77, 25,7), 13. Luděk
Nakládal – Kojetín (81, 27), 17. Romana Šustová
– Kojetín (86, 28,7).
senioři: 1. Ladislav Švihel – Olomouc (67, 22,3),
3. Ivan Roemer – Kojetín (78, 26)
II.liga skup.D (morava-jih) 4.kolo
1. KDG Tovačov B (309 úderů, 12 bodů, 25,8),
11. KGB Kojetín B (784, 1, 65,3).
Naše „béčko“ přezimuje na 6.pozici, ale na jaře
bude jen těžko odolávat útoku týmů ze spodních
pater tabulky.

Stav II.ligy skup. D (Morava-jih) po 3 kolech,
smíšená: 1. Tovačov B (48 bodů), 2. Jedovnice
(37), 3. Prostějov (33,5), 4. Bystřice p.H. B (31),
5. Jedovnice B (27), 6. KGB Kojetín B (20,5), 7.
Blansko (20), 8. Start Brno (16,5), 9. Přerov (13,5),
10. Vsetín (11), 11. Holešov (10).
Hned za týden jsme jeli do Přerova znova,
tentokrát ale na dvoudenní 4. Moravia Tour zemský
turnaj. Ve dnech 29. – 30. 10. se zde prezentovalo
celkem 89 aktérů a aktérek z celé Moravy, z našeho
KGB opět startovalo 7 účastníků. K všeobecnému
překvapení se odehrálo všech 8 okruhů.
Mezi žáky se důstojně rozloučila s touto věkovou kategorií J. Nakládalová stříbrem, tedy 2.
místem. V juniorech byl náš nejlepší L. Nakládal
až 12. a také v seniorech jsme zůstali bez medaile,
když I. Roemer skončil pátý.
Týmová soutěž se nám moc nepovedla. Ve
smíšených družstvech obsadila sestava Nakládalová,
Nakládal, J. Dvořák, Modlitba a Roemer znovu 5.
místo, když se poslední Vratimov vůbec nesešel. Juniorský tým hrál v sestavě Nakládalová, Nakládal, J.
Dvořák a náhradník Modlitba a získal svou tradiční
3. příčku s velkým odstupem na první dva.
Ženské družstvo ve složení Nakládalová, R.
Šustová a Luxová bylo rovněž třetí, ale v celkovém pořadí stále zůstává v čele! Relativně nejhůř
dopadla žákovská squadra ve složení Nakládalová,
Modlitba a Luxová, když ve finiši podlehla o jediný
úder Holešovu a zůstala bez medaile čtvrtá.
Výsledky (4. MT Přerov)
žáci: 1. Simona Handlová - 90 Brno (201, prům.
25,1), 2. Jana Nakládalová – Kojetín (211, 26,4),
14. Zdeněk Modlitba – Kojetín (220, 31,4), 22.
Barbora Luxová – Kojetín (257, 36,7).
junioři: 1. Ivan Macho – Olomouc (174, 21,8),
12. Luděk Nakládal – Kojetín (178, 25,4), 18.
Jan Dvořák – Kojetín (202, 28,9), 20. Romana
Šustová – Kojetín (215, 30,7).

senioři: 1. Jiří Karásek – Šternberk (184, 23), 5.
Ivan Roemer – Kojetín (194, 24,3)
I. liga skup.B (Morava) 2.kolo
smíšená: 1. 90 Brno B (868 úd., 7 b., prům. 24,8),
5. KGB Kojetín (955, 2, 27,3).
ženy: 1. Bystřice p.H (509 úd., 6 b., 24,2), 3. KGB
Kojetín (657, 3, 31,3).
junioři: 1. Prostějov (522 úd., 7 b., 24,9), 3. KGB
Kojetín (569, 4, 27,1).
žáci: 1. Olomouc (583 úd., 6 b., 27,8), 4. KGB
Kojetín (662, 2, 31,5).
K lepším výkonům nám nepomohly ani nové
dresy, na které laskavě přispělo Město Kojetín,
kterému tímto způsobem děkujeme. V tabulkách
po skončení podzimu si nadále stojíme velmi dobře,
samozřejmě kromě smíšené kategorie, kde jsme
víceméně na zkušené.
Průběžný stav I. ligy skup.B (Morava) po 2 kolech:
smíšená: 1. 90 Brno B (14 b.), 2. Holešov (9), 3.
Olomouc B (8), 4. Kopřivnice (7), 5. KGB Kojetín
(4), 6. Vratimov (0).
ženy: 1. KGB Kojetín (9 b.), 2. Bystřice p. H. (8,
1102), 3. 90 Brno (8, 1169), 4. Holešov (5), 5.
Olomouc (2).
junioři: 1.-2. Holešov a Prostějov (12 b., 1025), 3.
KGB Kojetín (8), 4. Bystřice p. H. B (5, 1184), 5.
Rychnov n. K. (5, 1209), 6. Blansko (2).
žáci: 1. Olomouc (9,5 b.), 2. KGB Kojetín (8), 3.
Holešov (6,5), 4. Rychnov n. K. (6), 5. Tovačov
(2).
Do konce roku už se zúčastníme pouze finále
okresního přeboru (19. listopadu) a Mikulášského
turnaje (3. prosince), obé v přerovské hale. Potom
již přichází nový rok, do kterého přejeme hráčům,
příznivcům i sponzorům hodně úspěchů a spoustu
štěstí.
Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Ve 2. poločase nám hráči Mohelnice velmi pomohli, když se dva z nich nechali za „řeči“ vyloučit
a nám se podařilo utkání otočit. Nejprve Petr
Knop ukázkově zpracoval výkop brankaře a poslal
míč do prázdné branky. O vyrovnání se postaral
Tomáš Nakládal, který se dobře zorientoval ve
velkém vápně a zakončil. A konečně vítězný gól
vstřelil opět Tomáš Večerka po krásné přihrávce
od dobře hrajícího Petra Knopa. Celé mužstvo
zaslouží pochvalu, že utkání nevzdalo a nakonec
veze z horké půdy 3 body.
Sestava: Z. Vožda, M. Polách, P. Gajdoš, L. Bradna
(P. Chovanec), J. Šajer, V. Prokeš, M. Sanitrník,
T. Kantor (T. Nakládal), P. Knop, O. Šmida, T.
Večerka, trenér: L. Bradna.

Sestava: O. Knop, M. Večerka (J. Krčmař),
A. Křepelka, R. Pešek, Z. Polách, A. Miko, J. Šubík
(L. Slavík), R. Tomšic, L. Vondra, R. Matějka (J.
Kantor), K. Láník, trenér: M. Oulehla.

Slavoj Kojetín
8. KOLO KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
– 1. ŘÍJNA 2005
Starší dorost: Mohelnice – Kojetín 4:1 (3:0)
Góly: Zdeněk Polách
Starší dorostenci prohráli zcela zaslouženě, neboť
soupeř byl jednoznačně lepší. Po chybách obrany
včetně brankaře jsme brzy prohrávali 0:3, přičemž
další regulérní gól nebyl domácím uznán. Nestačili
jsme v rychlosti, důrazu a za 1. poločas jsme domácího brankaře prakticky neohrozili. Po změně
stran se naše hra zlepšila, oživení vnesl především
střídající Ondra Šmida, domácí jsme zatlačili. Aktivní Zdena Polách střelou k tyči snížil na 3:1.
Naše snahy o dobrý výsledek ztratil záhy čtvrtý
gól do naší sítě, opět po nedůrazu obrany včetně
brankaře. Pochvalu dnes zaslouží vedle Ondry
Šmidy také Honza Kantor bojující bez ohledu na
výsledek až do konce zápasu.
Sestava: K. Kočička (O. Knop), P. Zedníček, Z.
Hošek, D. Sanitrník (P. Chovanec) (Č. Crhonek),
T. Nakládal, B. Nakládal, M. Štolfa, J. Kantor, J.
Křepelka (O. Šmida), Z. Polách, J. Krčmař, trenér:
A. Stavinoha.
Mladší dorost: Mohelnice – Kojetín 3:4
(1:3)
Góly: T. Večerka 2, T. Nakládal, P. Knop
Mladší dorostenci nastoupili do zápasu podobně
špatně jako starší a brzy prohrávali 0:2. Poté Tomáš
Večerka pěknou střelou k tyči snížil na 1:2, ale do
poločasu přišel ze strany domácích další gól.

8. KOLO MUŽI 1.B – 2. ŘÍJNA 2005
FKM „B“ – Kojetín 6:2 (3:2)
Góly: K. Láník, J. Šubík
Špatné utkání odehráli naši muži, i když 1. poločas
byl z hlediska výsledku nadějný. Vedli jsme 1:0
a 2:1, kdy se nejprve hlavou po centru Lojzy Křepelky trefil Květoš Láník a poté po samostatné akci
Jirka Šubík. FKM se bohužel podařilo vždy hned
vyrovnat a když své šance neproměnil Tonda Miko,
skončil poločas 3:2 pro domácí.
Ve 2. poločase se naše hra rozpadla, domácí si
kombinační hrou zajistili převahu, kterou vyjádřili
dalšími třemi góly. Trenér Oulehla po zápase ocenil
výkon dorostence Zdeny Polácha.
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PŘÍPRAVKA 5. KOLO V TOVAČOVĚ
– 1. ŘÍJNA 2005
1. zápas: Želátovice – Kojetín 3:1
Góly: D. Lýsek
2. zápas: Tovačov - Kojetín 0:3
Góly: J. Palkovský 2, Vozatár
Sestava: Beran, Jež, M. Jura, Lýsek, Nesvadba, Benešovský, Škurka, Bejdák, Vyoral, Bíbr,
J. Palkovský, Toráč, D. Židlík, D. Židlík, Přecechtěl,
Vozatár, trenér: R. Tomšic
Mladší žáci 5. kolo
Martinice – Kojetín 1:0 (1:0)
Sestava: Flora, Palkovský, Buchta, Chytil, Bradna,
Šírek, Siváková, Zezula, Zlámal, Nguyen, Kotouč.
Do hry zasáhli: Ježková, Rybovi, Jášek, Liga,
Podepřel, trenér: J. Šubík
9. KOLO KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
– 8. ŘÍJNA 2005
Starší dorost: Kojetín – Kralice 3:1 (1:1)
Góly: T. Nakládal, O. Šmida, J. Krčmař
Do utkání jsme nastoupili skvěle a od počátku
ovládli hru. Soupeř ovšem dobře bránil a do větších
šancí nás nepouštěl. Ve 20. minutě se hosté ujali
vedení, kdy jsme špatně ubránili jejich rozehraný

12/2005

Kojetínský zpravodaj

Slavoj Kojetín
trestný kop ze strany a volný hráč pohodlně
skóroval. Vyrovnání přišlo brzy, kdy po faulu na
pronikajícího Zdenu Hoška se z penalty nemýlil
Tomáš Nakládal. Do poločasu se už nic vážnějšího
nestalo.
Po změně stran jsme pokračovali v dobré hře.
V 55. minutě Kuba Krčmař vybojoval v rohu míč,
odcentroval a naběhnuvší Ondra Šmida se štěstím
rozvlnil síť. O pár minut později opět Kuba Krčmař
– tentokrát sám, a to hlavou, zvýšil na 3:1. Utkání
jsme pak v klidu dohráli.
Sestava: O. Knop, P. Zedníček, Z. Hošek (P.
Chovanec), M. Štolfa, T. Nakládal, R. Kondrčík
(D. Sanitrník), B. Nakládal, J. Kantor, O. Šmida
(T. Večerka), Z. Polách (Č. Crhonek), J. Krčmař,
trenér: A. Stavinoha
Mladší dorost: Kojetín – Kralice 4:1 (1:1)
Góly: O. Šmida 2, T. Večerka, P. Knop
Průběh utkání byl jako v zápase starších dorostenců. Po obdržené brance jsme stihli do poločasu
vyrovnat, kdy po dlouhém autu Petra Knopa se
prosadil v „malém vápně“ Tomáš Večerka. První
poločas byl herně vyrovnaný.
Po změně stran jsme ovládli hru a stříleli góly.
Dvakrát se trefil dobře hrající Ondra Šmida, nejprve
dorážkou po rohu a poté střelou z hranice „velkého
vápna“. Čtvrtý gól přidal Petr Knop, když šel důrazně za míčem a využil zaváhání brankaře. Mladší
dorostenci odehráli dobré utkání.
Z. Vožda, O. Šmida (V. Prokeš), L. Rábel, L. Bradna, P. Gajdoš, P. Chovanec (P. Lavrinec), M. Sanitrník, M. Polách, P. Knop (T. Kantor), T. Večerka,
T. Nakládal (T. Pospíšil), trenér: L. Bradna.
9. KOLO MUŽI 1.B
– 8. ŘÍJNA 2005
Kojetín – Hustopeče 1:0 (1:0)
Gól: K. Láník K.
Muži odehráli s kvalitním soupeřem velmi dobré
utkání. Již od počátku bylo patrné, že pouze důslednou hrou v obraně máme šanci uspět. Přizpůsobili jsme tomu i sestavu, kdy stopera velmi dobře
odehrál Květa Láník a byl to také on, který ve 20.
minutě z trestného kopu z 25 metrů nechytatelnou
střelou dal jediný gól zápasu. Poločas jsme odehráli
velmi aktivně.
Po změně stran nás soupeř zatlačil, ale do žádných
větších šancí se nedostával. Centry a „závary“
pochytal jistý Ondra Knop, a tak utkání skončilo
pro nás vítězně.
O. Knop, K. Láník, K. Šťastný, M. Večerka,
M. Kaňa, L. Vondra, J. Šubík, R. Tomšic, A. Křepelka (T. Botek), R. Matějka (J. Krčmař), J. Kantor
(B. Nakládal), trenér: M. Oulehla.
6. KOLO MLADŠÍ ŽÁCI
– 9. ŘÍJNA 2005
Rymice – Kojetín 0:5 (0:3)
Góly: Siváková 3, Zezula, Zlámal
Základní sestava: J. Flora, J. Palkovský, T. Buchta,
M. Chytil, T. Bradna, O. Šírek, M. Siváková, Z. Zezula, J. Zlámal, Nguyen, J. Kotouč, dále nastoupili:
P. Podepřel, R. Lavrinec, D. Doležel, V. Ježková,
J. Liga, F. Rybovič, F. Petr, trenér: J. Šubík.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
– 8. ŘÍJNA 2005
Hranice – Kojetín 12:3
Ústí – Kojetín 3:1
Góly: D. Bejdák 2, T. Nesvadba, M. Vozatár
Sestava: Beran, Jež, D. Jura, M. Jura, Lýsek,
Nesvadba, Benešovský, Škurka, Bejdák, Vyoral,

Bíbr, Toráč, Dušan Židlík, Daniel Židlík, Přecechtěl,
Vozatár, D. Chytil, trenér: R. Tomšic.
10. KOLO KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
– 15. ŘÍJNA 2005
Starší dorost Černovír – Kojetín 2:1 (1:0)
Góly: Tomáš Nakládal (p. k.)
V 1. poločase byli domácí lepší, přehrávali nás
ve středu hřiště a měli několik „gólovek“. Vedení
se ujali až z přísně nařízené penalty. My jsme
prohrávali osobní souboje, špatně kombinovali
a nepodrželi míč na jejich polovině.
Po změně stran se kopali ještě 2 penalty, na každé
straně jedna. Ondra Knop chytil a Tomáš Nakládal
tu naši v 60. minutě bezpečně proměnil. Po vyrovnání se až do konce hrál krásný, atraktivní fotbal
s množstvím šancí na obou stranách, obě mužstva
chtěla vyhrát.
Těsně před koncem domácí dali vítězný gól. Dobrý
zápas odehrál Dalibor Sanitrník, který ve 30. minutě naskočil za nevýrazného a nedisciplinovaného
Michala Štolfu.
O. Knop, P. Zedníček, P. Chovanec, M. Štolfa
(D. Sanitrník), T. Nakládal, B. Nakládal, J. Peřina,
J. Kantor, O. Šmida (T. Večerka), Z. Polách (R.
Kondrčík), J. Krčmař, trenér: A. Stavinoha.
Mladší dorost Černovír – Kojetín 3:2 (2:1)
Góly: Tomáš Večerka 2
V utkání jsme se brzy ujali vedení, když se Tomáš
Večerka prosadil ve skrumáži. Náš výkon ale nadále
nebyl dobrý, domácí nás přehrávali a do poločasu
výsledek otočili.
Po změně stran opět Tomáš Večerka podobně
jako v 1. poločase vyrovnal. Naše hra se zlepšila,
byli jsme domácím vyrovnaným soupeřem, ale
podobně jako v utkání starších dorostenců i když
jsme sahali po vítězství, odjížděli jsme nakonec
z Černovíru s prázdnou.
Domácí ke konci vstřelili vítězný gól.
Z. Vožda, O. Šmida, L. Rábel, L. Bradna (T. Kantor), P. Gajdoš, P. Knop, M. Polách (V. Prokeš), M.
Sanitrník, T. Nakládal (P. Chovanec), P. Lavrinec
(T. Pospíšil), T. Večerka, trenér: L. Bradna.
10. KOLO MUŽI 1.B
– 15. ŘÍJNA 2005
Klenovice – Kojetín 2:4 (1:0)
Góly: K. Láník 2, L. Vondra, R. Pešek
Domácí z Klenovic byli ze začátku aktivnější, ale
do žádné větší šance se nedostali. Vedení se ujali
ve 20. minutě z trestného kopu. Po obdržení gólu
jsme zvýšili aktivitu, dostávali se častěji před branku
soupeře, ale své šance neproměnili.
Obrat nastal ve 2. poločase, kdy Květoš Láník
se přesunul ze stopera na hrot útoku a během
10 minut dal 2 góly. Oba po krásných kolmých
přihrávkách Jirky Šubíka a Michala Kani. V dalším
průběhu jsme byli lepším mužstvem a přidali ještě
dva góly. Nejprve Lukáš Vondra se štěstím a poté
Roman Pešek po rohu a chybě brankaře. Domácí
v závěru pouze snížili. Celé mužstvo podalo dobrý
výkon, zvláště zazářili mladý Tomáš Botek na záloze
a Karel Šťastný v obraně.
O. Knop, K. Láník, K. Šťastný, R. Pešek, M. Kaňa,
L. Vondra, J. Šubík, R. Tomšic, A. Křepelka,
R. Matějka (T. Botek), A. Miko (M. Večerka), trenér:
M. Oulehla
6. KOLO OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
– 15. ŘÍJNA 2005
Kojetín – Holešov 4:1
Góly: Z. Zezula 3, J. Kotouč
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Sestava: J. Flora, J. Palkovský, T. Buchta,
M. Chytil, T. Bradna, O. Šírek, M. Siváková, Z.
Zezula, J. Zlámal, Nguyen, J. Kotouč, do hry ještě
zasáhli: F. Rybovi, R. Lavrinec, P. Podepřel, J.
Jášek, trenér: J. Šubík
PŘÍPRAVKA – PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
– 16. ŘÍJNA 2005
zápas: Kojetín – Želátovice 0:4
zápas: Kojetín – Želátovice 5:2
Góly: D. Lýsek 2, J. Palkovský 2, D. Bejdák 1
Sestava: J. Přecechtěl, M. Jura, D. Jura, T. Nesvadba, J. Palkovský, J. Benešovský, D. Bejdák,
D. Lýsek, L. Mirvald, D. Beran, O. Berčík,
M. Vozatár, F. Petr, T. Škurka, L. Bíbr, trenér:
R. Tomšic.
11. KOLO KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
– 22. ŘÍJNA 2005
Starší dorost Kojetín – Jeseník 1:2 (0:1)
Gól: B. Nakládal
V tomto zápase po deseti minutách, kdy přečkali
náš dobrý vstup do zápasu nám hosté skoro celý
1. poločas předváděli, jak se hraje moderní fotbal.
Byli lepší v kombinaci, skvělým pohybem nás neustále přečíslovali, vyhráli souboje jeden na jednoho.
Gól jsme jim navíc darovali sami respektive Honza
Kantor svou chybou v malém vápně (neodehrání
jednoduchého míče). V závěru poločasu už jsme
získávali více půdu pod nohami.
Po změně stran jsme byli najednou lepší my.
V 55. minutě Bředa Nakládal z trestného kopu
z 18 metrů ukázkově přes zeď vyrovnal. Jeseníku
zjevně došly síly, dostal se pod náš obrovský tlak,
šance Michala Štolfy a trestný kop Zdeny Polácha
volaly po gólu. V závěru si bohužel svou první chybu v sezoně vybral jinak skvělý Ondra Knop, kdy
podcenil jednoduchý míč, který následně skončil
v naší síti 1:2.
O. Knop, Chovanec, P. Zedníček, T. Nakládal,
B. Nakládal, D. Sanitrník (M. Štolfa), J. Peřina,
J. Kantor, O. Šmida (T. Večerka), J. Krčmař,
Z. Polách, trenér: A. Stavinoha.
Mladší dorost Kojetín – Jeseník 0:4 (0:2)
Brzy jsme prohrávali 0:2, to poznamenalo celý
průběh zápasu. Hra byla dále vyrovnaná a kvalitní
Jeseník nás nijak zvlášť nepřehrával.
Po změně stran naši hráči pokračovali v dobré
hře a zaslouží pochvalu za snahu zvrátit nepříznivý
stav. Přesto se nakonec ukázalo, že hosté jsou na
špici tabulky oprávněně (starší i mladší) a v závěru
zápasu přidali ještě 2 góly. Nejprve potrestali
špatné vyběhnutí brankaře, a pak z penalty.
Z. Vožda, O. Šmida (M. Hájek), L. Rábel,
L. Bradna, P. Chovanec, V. Prokeš, P. Lavrinec,
M. Sanitrník, M. Polách, P. Knop (T. Kantor),
T. Večerka, trenér: L Bradna.
11. KOLO MUŽI 1.B
– 22. ŘÍJNA 2005
Kojetín – Nezamyslice 4:0 (0:0)
Góly: J. Šubík, A. Miko, R. Pešek, A. Křepelka
Z výkonů obou mužstev v 1. poločase tzv. „bolely
oči“. Byl to pouze boj ve středu hřiště, žádné pěkné kombinace, žádná střelba, hosté měli mírnou
převahu a jednu gólovou střelu, kterou bravurně
zneškodnil skvělý Ondra Knop.
Po změně stran bylo rozhodnuto za 3 minuty,
to když nejprve Jirka Šubík a následně Lojza Křepelka tvrdými střelami napnuli síť branky hostů 1:0
respektive 2:0.
Nezamyslice to srazilo do kolen a do konce
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Slavoj Kojetín
zápasu hosté už nic nevytvořili. Na 3:0 zvýšil Tonda
Miko, když po ukázkovém Šubíkově pasu položil
obránce i brankaře a dával do prázdné. Výsledek
pečetil Roman Pešek po ideální přihrávce od Květy
Láníka přízemní střelou k tyči ze 16 metrů. Dobrým
výkonem se do sestavy vrátil uzdravený Martin
Soušek.
O. Knop, M. Večerka, K. Šťastný, M. Soušek,
M. Kaňa, T. Botek (A. Křepelka), J. Šubík (A.
Miko), R. Tomšic, L. Vondra, L. Slavík (R. Pešek),
K. Láník, trenér: M. Oulehla.
12. KOLO KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
– 29. ŘÍJNA 2005
Starší dorost Konice – Kojetín 2:2 (1:0)
Góly: Z. Polách, B. Nakládal
V 1. poločase byli domácí lepší, zaskočili nás
rychlostí, těžili z našich chyb při rozehrávce
a byli velmi důrazní ve hře dopředu. Svou útočnou
aktivitu zúročili ve 20. minutě, kdy se po našem
zbytečném faulu v pokutovém území z penalty ujali
vedení. My jsme byli špatní v kombinaci, přechod
do útoku byl pomalý.
Po změně stran domácí v 55. minutě zvýšili
na 2:0. Zbytek zápasu se pak odehrával především na polovině Konice. Fantastický výkon dnes
podal Zdena Polách, který neúnavně po celý zápas
bojoval na hrotu útoku. V závěru sice nejprve neproměnil samostatný únik, pak z trestného kopu
ze strany překvapil brankaře 1:2 a v nastaveném
čase vypracoval i vyrovnávací gól.
O. Knop, P. Chovanec (D. Sanitrník), P. Zedníček,
T. Nakládal, B. Nakládal, J. Peřina, M. Štolfa,
J. Kantor, O. Šmida (M. Sanitrník), Z. Polách,
R. Kondrčík (T. Večerka), trenér: A. Stavinoha.
Mladší dorost Konice – Kojetín 2:0 (2:0)
Domácí mladší dorostenci byli celkově horším
mužstvem než naši hráči, přesto zvítězili poměrně
snadno. Hned v úvodu zápasu přímo z rohu po
chybě Zdenka Voždy v brance vstřelili první gól.
A v 10. minutě opět po chybě obrany včetně
brankaře zvýšili na 2:0. Od 30. minuty hráli domácí
po vyloučení jen v „10“. Přestože jsme byli lepší,
brankaře Konice jsme do poločasu ani po změně
stran ze hry moc neohrožovali. Za zmínku pouze
stojí tyč a břevno nastřelené Tomášem Večerkou
z trestných kopů. V závěru zápasu už se náš tlak
změnil spíše v křeč. Je ostudou, že proti tak výrazně
slabšímu soupeři ani starší ani mladší dorostenci
neuspěli.
Z. Vožda, O. Šmida, L. Rábel, L. Bradna, P. Gajdoš,
P. Chovanec, M. Sanitrník, P. Knop, V. Prokeš, T.
Večerka, T. Nakládal, trenér: L. Bradna.
12. KOLO MUŽI 1.B
– 30. ŘÍJNA 2005
Vrchoslavice – Kojetín 2:2 (1:1)
Góly: K. Láník (p. k.), J. Šubík
Již v 5. minutě tohoto atraktivního utkání to bylo
1:1. Nejprve domácí potrestali nedorozumění
našeho brankaře a stopera při odvracení „dlouhého míče“. Poté Květa Láník z penalty srovnal.
Další průběh v 1. poločase vypadal takto: Kojetín
hrál pěkný kombinační fotbal, měl více ze hry,
Vrchoslavice těžili především z nakopávaných míčů
a následně získaného „pásma“.
Vývoj zápasu ovlivnilo vyloučení nedisciplinovaného Luďka Slavíka v 60. minutě, to už domácí
vedli 2:1. Naše hra dopředu opadla, přesto se nám
podařilo ještě dát gól. Honza Kantor si u rohového
praporku „vymodlil“ faul a Jirka Šubík s přispěním
obránců z trestného kopu vyrovnal. Remíza je dnes

pro nás ztrátou.
O. Knop, M. Večerka, K. Šťastný, M. Soušek,
M. Kaňa (A. Křepelka), L. Vondra, R. Tomšic,
J. Šubík, J. Kantor (A. Miko), L. Slavík, K. Láník,
trenér: M. Oulehla.
13. KOLO KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
– 5. LISTOPADU 2005
Starší dorost Kojetín – Troubelice 2:1
Góly: M. Štolfa, B. Nakládal
Poslední zápas roku jsme nemohli začít lépe. Již
ve 3. minutě si Michal Štolfa naběhl do vápna na
ideální přihrávku a prudkou střelou z 10 metrů
nedal brankaři šanci. V dalším průběhu 1. poločasu
jsme pokračovali v dobré hře, co nám ale nešlo
bylo zakončení. A tak když své velké šance spálili
Michal Štolfa a Pepa Peřina přišel trest v podobě
vyrovnání z ojedinělé akce hostů ve 25. minutě. To
nás trošku rozhodilo (hosté ožili, ale kluci věděli, že
jsme prostě lepší.
Po přestávce jsme pokračovali v útočném snažení,
ale dlouho bez efektu a o to více byly nebezpečné
protiútoky Troubelic. Naštěstí přišla 70. minuta a
s ní „ukázková ulička“ do vápna od Zdeny Polácha
na nabíhajícího Břeťu Nakládala, který se štěstím
překonal brankaře.
V závěru se hosté snažili o vyrovnání, ale do šancí
jsme je moc nepouštěli a sami mohli ještě vedení
zvýšit. Celkový výkon mužstva byl dobrý. Jarek
Křepelka na pravé obraně odehrál skvělé utkání
(vybojované míče a dobrá rozehrávka), Pavel Zedníček jako stoper výborně četl hru. Jednoznačně
nejlepším mužem na hřišti však byl Pepa Peřina,
kterému se zápas opravdu povedl a jeho výkon
zaslouží pochvalu.
O. Knop, J. Křepelka, P. Zedníček, D. Sanitrník,
B. Nakládal, R. Kondrčík, J. Peřina, M. Štolfa, O.
Šmida (M. Sanitrník), J. Krčmař (T. Večerka), Z.
Polách, trenér: A. Stavinoha.
Mladší dorost Kojetín – Troubelice 3:3
(3:3)
Góly: P. Lavrinec, T. Večerka, O. Šmida

Utkání mladších dorostenců bylo jako na houpačce.
Tedy aspoň 1. poločas, kdy padlo postupně 6 gólů.
Hosté se již v 5. minutě ujali vedení z trestného
kopu. Pak se dobře hrající Ondra Šmida uvolnil
ve vápně a nechytatelně do opačného rohu branky
vyrovnal. Následně se Petr Lavrinec po pěkné
narážečce dostal do „16“ a podél vybíhajícího
brankaře přidal 2. gól. Hosté utkání opět otočili
dvěma slepenými góly. Vyrovnání zápasu a gólovou
tečku přinesl s jistotou proměněný pokutový kop
Tomáše Večerky.
Ve 2. poločase byla hra vyrovnaná s minimem
šancí na obou stranách, a tak utkání skončilo vcelku
zaslouženou remízou. Martin Polách dnes výborně
„zametal“ na postu stopera.
Z. Vožda, M. Polách, P. Chovanec, L. Bradna,
P. Gajdoš, P. Knop, P. Lavrinec, M. Sanitrník,
V. Prokeš (J. Šajer), T. Večerka, O. Šmida, trenér:
L. Bradna
13. KOLO MUŽI 1.B
– 5. LISTOPADU 2005
Kojetín – Všechovice 1:6 (0:2)
Gól: K. Láník K. (p. k.)
Debaklem skončilo poslední utkání roku pro naše
muže. Již od počátku bylo vidět, že podceňované
Všechovice jsou kompaktním mužstvem. Hosté byli
lepší než my na všech postech, snad s výjimkou
jejich lehce obézního brankaře, kterého jsme však
za celý zápas moc nevyzkoušeli. Zato hosté toho
našeho ohrožovali stále a 6x překonali.
Minimálně 5 gólů jsme jim svými chybami ovšem
darovali sami. Dnes nezahrál prostě nikdo, Květoš
Láník sice aktivní, ale v útoku osamocený, záložníci v čele s Jirkou Šubíkem toho moc nevytvořili
a obrana vyloženě shořela.
Celkových 19 bodů po podzimu je ale dobrý základ
do jarních odvet.
O. Knop, M. Večerka M. (A. Miko), K. Šťastný,
M. Soušek, M. Kaňa, L. Vondra, R. Tomšic,
J. Šubík, A. Křepelka (T. Botek), K. Láník, R.
Pešek, trenér: M. Oulehla.
Aleš Stavinoha

Nejmladší naděje kojetínského fotbalu – mladší přípravka a mladší žáci

Mladší přípravka

Mladší žáci

Horní řada zleva: trenér Radek Tomšic, Mikuláš
Toráč, Tomáš Škurka, Jarek Přecechtěl, David
Vyoral, Daniel Lýsek, Josef Benešovský, trenér
Jiří Šubík.
Dolní řada zleva: Daniel Židlík, Dušan Židlík,
Martin Jež, Miroslav Vozatár, Lukáš Bibr, Jakub
Palkovský, ležící Michal Jura.

Horní řada zleva: Daniel Přecechtěl, Nguyen
Thanh Tung, Margita Siváková, Petr Podepřel,
Ondřej Šírek.
Dolní řada zleva: Tomáš Buchta, Jan Kotouč, Jan
Palkovský, Martin Chytil, Jakub Ligač, Jan Zlámal,
Václav Zifčák, Radek Lavrinec, ležící Jiří Flora.

- 19 -

12/2005

Kojetínský zpravodaj

Kanostika Kojetín
Moravský pohár uzavíral vodáckou
sezónu
Tělovýchovná organizace KANOISTIKA
KOJETÍN jako jediný oddíl v republice již třetí rok
za sebou uspořádal v jednom roce dvakrát závody
pro mládež v rychlostí kanoistice. Po dubnových
Dlouhých tratích na Moravě se opět sešlo v sobotu
8. října 2005 před loděnicí úctyhodné množství
kajakářů a kanoistů k letošnímu poslednímu měření
sil. Za krásného počasí závodili na řece Moravě
borci z 9 sportovních klubů převážně z Moravy na
tratích 200, 2000 a 5000m.
Jsme rádi, že můžeme označit výsledky našeho
závodního družstva za velmi úspěšné. Propočítáme-li medailová umístění bodovacím systémem 3 – 2
– 1, zvítězila TO Kanoistika Kojetín s výraznou
převahou nad ostatními. Vyplatila se tak soustavná
trenérská práce i příkladná píle závodníků po dobu
celé letní sezóny. Úsilí nepolevilo ani po srpnovém
„Mistrovství České republiky na krátkých tratích“.
Po zhodnocení bilance 47. ročníku Moravského
poháru – memoriálu Karla Fojtácha – můžeme tedy
konstatovat tento výsledek (prvních šest klubů):
1. Kojetín – 54 bodů, 2. Hranice – 28 bodů,
3. a 4. místo obsadily shodně s 24 body kluby
Olomouce a Přerova, 5. Žamberk – 23 bodů, 6.
Frýdek-Místek 12 bodů, atd.

Již řadu let kojetínská kanoistika takovýto
vzestup nezaznamenala. Připomeňme si alespoň
ty závodníky, kteří se o medailovou žeň nejvíce
přičinili.
Benjamínci Petra Procházková a Jan Škurka
zvítězili ve všech třech disciplínách (K1, K2 2000
m a K1 200 m), Kateřina Kavulová byla dvakrát
první, jednou druhá, jednou třetí. Špičkovou
republikovou kvalitu potvrdily zejména dvojice
Kavulová – Procházková a Škurka – Seidl, který je
z Prahy-Modřan, ale začínal u nás v Kojetíně. Oba
chlapci spolu v letošním roce bojovali o vítězství na
Mistrovství ČR a těsně na prvních místech dojížděli
i na Moravském poháru.

Svou výkonnost v žácích
předvedl i Tomáš Spiegl,
když zvítězil se svým deblistou Babušákem z Frýdku-Místku na 5000m. V jednotlivcích dojel druhý na
tratích 5000 m i 200 m.
Mezi dorostenkami na
sebe opět upozornila Marie
Braunerová, která absolvovala čtyři disciplíny, ve třech
z nich byla první (K1 200
m, K2 5000 m, K2 mix). Ve
dvojici, tj na deblkajaku jela
se Zdislavou Paďourovou
ze Žamberka, za níž těsně
obsadila 2. místo v K1 na
5000m. Na krátké trati ji
zvítězit nenechala. Nezklamala ani Sabina Coufalová, jejíž výkon se v průběhu léta značně zlepšil.
Dojela druhá na K2 s Uňatínskou z Frýdku-Místku
a dvakrát byla čtvrtá na K1 (200 m, 5000 m).
Dorostenec Petr Opluštil dojel dvakrát první na C1
(200 m, 5000 m). I když to byla početně nejméně
obsazená kategorie, tento bývalý kajakář potvrdil
stoupající úroveň techniky své jízdy.
Zejména také potěšilo umístění juniora Ondřeje
Kaluse, který se vypjal k obdivuhodnému výkonu
mezi muži, kde na 5000 m
obsadil 2. místo a na 200 m byl
ve finále čtvrtý. Za pěkný úspěch
lze považovat i jeho společné
vítězství ve dvojici s Marií Braunerovou na K2 mix bez rozdílu
věku, kde po rozjížďkách a mezijízdách tato kojetínská dvojice
dominovala velkým náskokem
ve finále a tím tak posílila bodový
zisk domácího družstva. Tento
závod patřil k nejzajímavějším
a byl příjemným vyvrcholením
Moravského poháru 2005.
Moravský pohár byl v roce
2005 posledním pořádaným
závodem v rychlostní kanoistice
na území České republiky, a proto není od věci
trošičku bilancovat.
Můžeme říci, že letošní závodní sezóna patřila k těm velmi zdařilým. Celé závodní družstvo
o počtu 10 aktivních závodníků absolvovalo všechny závody Českého poháru pořádané Českým
svazem kanoistů ( bylo jich celkem 6) a dalších šesti
závodů na Moravě a v Čechách.
Naši závodníci se na celorepublikových závodech nikdy neztratili a vždy dokazovali, že Kojetín je
zde, je o něm slyšet a musí se s ním počítat. Zlatá,
stříbrné a bronzové medaile ze závodů Českého
poháru opět putovaly k nám do Kojetína, a to
zásluhou jak nejmladších závodníků Jana Škurky,
Kateřiny Kavulové, Petry Procházkové, tak i zkušených závodníků Tomáše Spiegla, Petry Šupčíkové
a Marie Braunerové. Ostatním závodníkům se
sice na medaile v Českém poháru 2005 sáhnout
nepodařilo, ale pro Kojetín svými umístěními ve
finále vyjeli také cenné body a tím přispěli k dalšímu
posunu nahoru v celkovém republikovém hodnocení o 8 příček oproti roku 2004.
Je na místě také připomenout účast našich
závodníků na několika mezinárodních závodech.
Jednak Mezinárodní mistrovství Moravy v Ostrožské Nové Vsi, kde snad největším překvapením
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bylo 1. místo Ondřeje Kaluse na deblkajaku na
trati 5000m a dále pak nás někteří starší závodníci reprezentovali i za hranicemi naší republiky.
V polských Czechowicích stanuli na stupních vítězů
Petra Šupčíková, Marie Braunerová, Ondřej Kalus
a na mezinárodní regatu čtyřkajaků v Holandsku si
jely zazávodit Ladislava Minaříková a Petra Šupčíková.
Mimo závodní činnost, která je hlavní a časově nejvíce náročná, jsme přes určité problémy
uskutečnili i jiné akce. Mezi tyto můžeme zařadit
především perfektně zorganizované dvoje závody,
zábavu, den otevřených dveří. Mnoho času jsme
rovněž věnovali zvelebování naší loděnice. Při
všech akcích přiložili ruce k dílu zejména naši
starší a zkušení členové a také ti, kteří se práce
nebojí a svůj volný čas věnují zabezpečení nejen
sportovní činnosti. Pro naše pěkné prostředí
a výborné zázemí je často vyhledáván náš sportovní
areál jak pro pořádání soustředění svých závodníků
jinými moravskými oddíly, tak i pro jiná příjemná
setkání.
Naše organizace se může chlubit významnými
úspěchy v rychlostní kanoistice již řadu let. Vždyť
v příštím roce 2006 si připomene své 55. výročí
založení kanoistiky v Kojetíně.
Výbor TO KK

Zaučování k práci
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Inzerce
OPRAVA A PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ

PŘIJMEME

U VÁS DOMA

RYCHLE A KVALITNĚ

TECHNIKA NA PŘÍPRAVU VÝROBY OKEN
Požadavky:
Přivítáme:
Nabízíme:

technické myšlení, flexibilita, pečlivost, samostatnost
praxe v oboru, znalost programu KLAES
zázemí ve stabilní a zavedené firmě

PETR

PRACOVNÍK DO VÝROBY PLASTOVÝCH OKEN S PRAXÍ

DVOŘÁK

Nabídky zašlete na: gabriel@abxokna.cz
nebo Ing. J. Gabriel, A+BX okna, s.r.o., 751 01 Lobodice 7
Informace: 777 944 173 ● www.abxokna.cz

JIŽNÍ ČTVRŤ 4/6,
PŘEROV

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN

Tel.: 603 213 856

PRVNÍ ÚVĚROVÝ HYPERMARKET V ČR (vše pod jednou střechou)
– hypotéční úvěry
– hotovostní úvěry
– americká hypotéka
– hypotéční úvěry pro podnikatele

– leasing
– zhodnocení investic 12 – 18 %
– nebankovní sektor (bez potvrzení příjmů)

Máte zájem půjčit si tolik, kolik chcete?

Nabízíme zajímavou spolupráci.

Půjčíme všem!

Informace: 602 756 294

Nabízí:
PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY, 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, DOPLŇKY)

Kontakt: HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434
e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo: Sladovní 1280,
752 01 Kojetín
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Inzerce

– nákupní systém nemovitostí
– ﬁnancování rekonstrukcí
– majetkové vyrovnání
Půjčíme Vám na koupi, nebo rekonstrukci nemovitosti či bytu v osobním vlastnictví. Možno použít i na majetkové vyrovnání, nebo na
vyplacení starých dluhů.
– Hotovostní úvěry od 200.000,- do 900.000,- Kč
– Doba splácení 120 měsíců (10 let)
– Splátky od 2.262,- Kč
– Úrok 3,4 % ročně z cílové částky
– Bez ručitele, bez prokazování příjmu, zástava nemovitosti
– Ručit lze nemovitostí pořizovanou, stávající, nebo třetí osoby
– Možnost uzavření i více smluv, dle hodnoty zástavy
– Administrativní záležitosti vyřídíme za Vás

KONTAKTNÍ MÍSTO:
Úvěrová a pojišťovací kancelář,
budova Polikliniky, 2. p., č. 213, ul. 6. května 1373, Kojetín
Telefon: 737 173 800
DISCO NA HRÁZI, Ul. ZÁVODÍ 430 KOJETÍN, Telefon 608 957 845
PROGRAM NA PROSINEC 2005
Pátek 2.12.
DJ Karásek PÍP-ŠOU DISCO
soutěž o nejméně oděný pár, výherci získají láhev Jelzin vodky

CO I
DIS RÁZ
H
NA

Sobota 3.12.
DJ Kristus DISCO SHOW s Módní přehlídkou-FASHION 2005
Modely a účinkující na profesionální úrovni – Vystoupení dívčí taneční skupiny DANCE POWER – Zahájení již ve 20.00 hod. (občerstvení, dárečky, moderátor, hudba)

Pátek 9.12.
DJ Paolo MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA
s vystoupením MUŽE S ŽIVÝM OHNĚM

Sobota 10.12.
DJ Jirák Sobotní dance párty JASOŇ a DRSOŇ (oblékni se s fernetem)
Pátek 16.12.
DJ Karásek SMS párty seznamka s rádiem Haná
Sobota 17.12.
DJ Tobby Disco párty s dražbou spodního prádla,
3 vybrané dívky budou soutěžit o VIP kartu a konzumaci zdarma

Pátek 23.12.
DJ Lang EROTIC NIGHT Pánský STRIPTÝZ
Uvidíte nahé tělo mr. Lenyho s úžasnou erotic show

Neděle 25.12.
PALEOLIT 8 Kamikadze + Amundsen
Pondělí 26.12.
DJ Lang Štěpánská noc aneb Na Štěpána není v domě pána
o zábavu se postará DJ z hor a jeho týpci

Pátek 30.12.
DJ Tobby DANCE MARATON o DVD přehrávač
Sobota 31.12.
DJ Jirák SILVESTROVSKÝ VEČER
zahájení ve 20.00 hod.
Soutěže o erotické pomůcky, šampíčko, občerstvení, moderátor a vše co k Silvestru
patří. Šťastně s námi vykroč do nového roku.
Můžete využít salónek na různé vánoční i povánoční akce!
Více informací a reservé na tel. 608 957 845.
Také Vám nabízíme denní menu,výběr ze tří druhů jídel,
s polévkou a nápojem za 50,- Kč.
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL!!!
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Lidové zvyky a obyčeje v prosinci
Advent
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Doba adventní byla vlastně
přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na
posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se měli
lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití věnovat zbožnému rozjímání. Zakázány
byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové obřady,
které tento zákaz více méně porušovaly.
První adventní nedělí navíc začínal (na rozdíl od toho kalendářního) liturgický rok.
Křesťané totiž odvíjeli čas od narození Krista, tj. že ke všem událostem docházelo buď
ante nebo post Christum natum - před nebo po narození Krista.
Až do třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou temně fialová, po
třetí neděli ji nahradila barva symbolizující radost, barva růžová.
Každá z adventních nedělí měla své lidové označení (železná, bronzová, stříbrná
a zlatá).
Advent začíná čtvrtou neděli před Štědrým večerem, trvá 22 až 28 dní a může
připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
K adventu patřilo rozjímání a návštěvy kostela. Právě návštěvy kostela se v adventní
dobu od zbytku roku v čemsi lišily. Byl to zvyk slavit každého dne časně zrána mši svatou
ke cti Panny Marie, nazývanou „roráty“.
1. prosinec
2. prosinec
3. prosinec
4. prosinec

O sv. Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí se stráně.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
O sv. Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.
Má-li sv. Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.

Sv. Barbora
Večer před svátkem svaté Barbory chodívaly po vsi „Barborky“. Oděny byly bíle
a přes obličej mívaly bílý závoj. Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost. Většinou
chodívaly ve dvojicích či trojicích, z nichž jedna měla v ruce košík s jablky, ořechy
a cukrovím, kterým podarovávala malé děti.Na Bechyňsku jich chodívalo někdy až
šest. Jedna z nich měla zvoneček a každá vlasy rozčesané přes obličej, na hlavě někdy
korunku, někdy věneček. V levé ruce košíček s dárky pro hodné děti a v pravé ruce
metlu pro ty zlobivé. Svůj příchod do stavení ohlašovaly jak zvonkem, tak šleháním
metlami na okno.V Roudnici odměňovaly hodné děti zvláštním pečivem, kterému se
říkalo „barborky“ nebo také „fakulky“. Podle lidového vyprávění posílal „Barborky“ na
zem svatý Petr po zlatém provazu.
My tři Barborky jsme,
z daleké země jdeme
a dárky Vám neseme.
Neseme, neseme, velice to krásné,
kdo se s námi modlit bude, tomu je dáme
a kdo nebude, tomu hodně nalupáme.
Velmi známým zvykem bývalo řezání třešňové větvičky „barborky“ a to nejen na
ozdobu světnice, ale také pro její údajnou čarovnou moc. Uříznutá barborka se vložila
do nádoby s vodou a čekalo se zda vykvete. Kolikátý den od uříznutí větvičky vykvetla,
tolikátý měsíc v následujícím roce byl pro majitele tím šťastným. Jindy děvčata uřízla
větviček více a každé dala jméno jednoho z chlapců, kteří jí byly sympatičtí. Věřila, že
se stanou nevěstou toho, která větvička nesoucí jeho jméno vykvetla nejdříve.
Podle lidové víry se měla třešňová větvička ze stromku starého alespoň deset let
uříznout v ten okamžik, kdy se na obzoru objevil první sluneční paprsek. Taková větévka se pak odnesla do domu, kde bylo děvče na vdávání a čekalo se, zda se větvička
o Štědrém dnu obalí květy, což znamenalo brzké vdavky. Kvítek z barborky ukrytý za
šněrovačkou prý měl tu moc přivábit chlapce, na kterého děvče myslelo.
5. prosinec

O svatém Mikuláši často snížek práší.

Sv. Mikuláš
Večerní pochůzka sv. Mikuláše, čerta a anděla je u nás všeobecně známa. Laskavé
slovo Mikuláše i hrozivý pohled čerta jistě patří dodnes k nejsilnějším dětským zážitkům.
Podle staré lidové víry sestupuje každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem,
obchází lidské příbytky a spolu s čertem a andělem rozděluje pamlsky a ovoce hodným
dětem, stejně jako uhlí a brambory dětem zlobivým.
Návštěvy svatého Mikuláše byly krajově rozdílné. V chudších krajích dávaly děti
před spaním punčochu za okno či dveře a ráno pak nacházely odměnu za své celoroční
chování. Oproti tomu v bohatších krajích navštěvoval sv. Mikuláš děti osobně. Světec
vcházel do světnice, zpravidla doprovázen andělem a čertem. Zatímco svatý Mikuláš
vzbuzoval v dětech posvátnou úctu a anděl klid a pohodu, čert měl na starosti nahnat
uličníkům něco strachu.
Ještě v 18. století měl mikulášský průvod spíše masopustní ráz. V maškarních
průvodech byli často k vidění dva, místy až čtyři Mikulášové. Ty na své pouti po vsi
doprovázeli andělé, čerti, husaři, dragouni, hajduci a další řada dnes již neznámých
masek. Teprve později zůstal Mikuláš pouze s čertem a andělem. Kupříkladu v okolí
Litomyšle býval mikulášský průvod velmi početný ještě na konci 19.století. Chodívalo
se obyčejně dům od domu a tam kde dostali laufři, oznamující příchod Mikuláše, od
hospodáře povolení, se obyčejně sešlo mnoho lidí. Součástí průvodu bývala muzika,
za kterou do světnice postupně vcházeli dragouni, husaři, andělé a nakonec i Mikuláš.
Andělé nosívali nejen pamlsky, ale i pokladničku, do které hospodář vhodil pár krejcarů, bohatší i zlatku. Mikuláš obdaroval děti, uložil hospodáři, aby se o ně řádně staral

a poté nastal rej masek. Všichni tančili a radovali se, některé masky se snažily v místnosti něco odcizit a poté to prodat zpět hospodáři. Hospodář obvykle požádal kaprála
o potrestání masek, posléze jim však odpustil a věnoval navrch pár krejcarů.
6. prosinec
7. prosinec
8. prosinec
9. prosinec
10. prosinec
11. prosinec
12. prosinec
13. prosinec

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzo ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fičí.
Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec – brzké jaro.
Lucie noci upije a dne nepřidá.

Sv. Lucie
V předvečer svátku svaté Lucie chodívaly „Lucky“ kolem stavení. Věřilo se, že
postavou velká, bíle oděná „Lucka“ chodila s nožem a dětem, které se o adventu
nepostily, chtěla rozpárat břicha.
Někde chodilo po staveních Lucek více a děti, které se uměly hezky pomodlit,
obdarovávaly, ostatním hrozily metlou.
Svatá Lucie byla chápána také jako ochránce proti čarodějnicím. Na Moravě se
proti čarodějnicím chránili tak, že od svátku sv. Lucie až do Božího narození odhodili
jedno poleno dříví a takto odhozenými na den Božího narození zatopili.
Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám a snad aby si trochu odpočinuly,
nesměly v tento den prát ani příst. Věřilo se, že té přadleně, kterou by Lucka přistihla při
práci, naplnila by komínem světnici prázdnými vřeteny a ty by musela obratem napříst.
Na Valašsku dokonce vynášely přadleny své kolovraty ze světnice na půdu. Nezřídka se
za Lucky převlékaly sousedky a kontrolovaly jiné, zda nepředou či nederou peří. Těm,
které přistihly při draní rozfoukaly peří po celé světnici a těm, které předly rozmotaly
napředené nitě.
14. prosinec
15. prosinec
16. prosinec
17. prosinec
18. prosinec
19. prosinec
20. prosinec
21. prosinec
22. prosinec
23. prosinec
24. prosinec

Jaký prosinec – takový červen.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Závěj sv. Albíny zaplavuje doliny.
O sv. Lazaru ucpi v senci každou spáru.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
O sv. Tomáši meluzína straší.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
Na štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.

Štědrý den
Štědrým dnem začínaly Vánoce. Slovo Vánoce podle některých zdrojů pochází
z německého Weihnachten. Jiné zdroje říkají, že pochází z oslav zimního slunovratu,
trvajícího dvanáct nocí. Oněch dvanáct nocí zároveň představovalo dvanáct měsíců
v roce a mělo údajně dát název Vánocům. Prý se říkalo „o dvanácti nocích“, z čehož
časem a zkomolením vzniklo „o vánocích“.
Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, lásce a přátelství. Byl dobou,
kdy se scházela celá rodina pohromadě u svátečně prostřeného stolu.
Ještě než mohli všichni zasednout společně u jednoho stolu, všude se drhlo, všechno
se čistilo, uklízelo a urovnávalo. Hospodyně od rána připravovala štědrovečerní pokrmy.
Vařila hrách, čočku, bramborovou a rybí polévku, pekla kubu z krup a česneku. Chléb
a v bohatších domech i vánočku mívali upečenou již několik dní předem, schovanou
v ošatce. Všichni se od rána postili, aby viděli zlaté prasátko. Když měla hospodyně
uvařeno, snažila se zabavit děti, zatímco hospodář opatřil stromeček a tajně jej ozdobil.
K večeru vybíhaly děti čím dál častěji ven a pozorovaly oblohu, zda již nevyšla první
hvězdička, která měla ukončit půst. Právě s první hvězdičkou na obloze se symbolicky
zapalovala svíčka a celá rodina usedala ke slavnostní večeři. Ještě před zasednutím
k prostřenému stolu hospodář otevřel okno a zvolal: „Svatí dědové, zveme Vás, svatí
dědové, přijďte mezi nás!“ Podle lidové pověry se věřilo, že žár svíček láká duše zemřelých
blíže k lidskému obydlí. Duše zemřelých takto pozvaných na štědrovečerní hostinu měly
zajistit hospodářství bohatou úrodu a dostatek potravy.
Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. Většinou se symbolicky na jeden
roh pokládal pecen chleba, aby měla rodina stále co do úst. Na druhý roh slaměnka
s trochou všeho, co pole dalo proto, aby i v následujícím roce byla dobrá úroda. Na třetí
roh se pokládaly peníze, které měly slibovat blahobyt. Na čtvrtý roh se někde pokládala
miska na kousky jídla pro dobytek a slepice. Jinde misku dávali pod stůl. Samotný stůl
se pak obepínal řetězem nebo provazem, což mělo zaručit ochranu stáda ovcí před
vlky, ochranu statku před zloději a také soudržnost celé rodiny po celý další rok. Řetěz
nebo provaz potom hospodyně stočila do kruhu a do něj se sypalo slepicím. Slepice,
které zobaly mimo kruh, byly tzv. „tulačky“, které zanášely mimo hnízdo.
Byl-li počet stolujících lichý, prostírala hospodyně pro jednoho navíc. Podle lidové
pověry prý chodila smrt těsně před večeří obhlížet prostřené stoly a kde by byla napočítala lichý počet, tam by se v následujícím roce pro někoho vrátila.
Než se zasedlo ke stolu, stoupl si každý bosou nohou na zemi ležící sekeru, to aby
ho v příštím roce nebolely nohy.
Před večeří se všichni společně pomodlili a vzpomněli na vše dobré i špatné, co
je v uplynulém roce potkalo.
Někde přišel na talíř nejprve hrách, který symbolicky spojoval stolovníky v dobrém
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i zlém, poté se podávala polévka, aby všichni měli sílu, čočka zas měla přinést rodině
peníze a nakonec kuba, popř. ryba či jiný masitý pokrm pro radost a pohodu. Kosti
z ryby se dávaly vždy na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl pod jabloň. Počet
a rozmanitost chodů byla v každém kraji jiná. Někde se po polévce podávaly křížaly,
někde měli místo kuby kapra, jinde třeba jen slanečka. Jediné co bylo téměř všude
společné byla vánočka, kterou hospodyně přinesla na stůl spolu s cukrovím, když všichni
povečeřeli. K tomu se pila káva, čaj, ale i víno, pivo nebo dokonce pálenka. Od stolu
se nesměl nikdo zvednout, dokud všichni nedojedli. Lidé věřili, že by se rodina o dalších
Vánocích nesešla celá.
Tam, kde měli kapra, schovala hospodyně lesklé šupiny, věříce přitom, že se budou
v domácnosti držet peníze. Zbytky večeře se rozdělily mezi dobytek, který tuto noc prý
mluvil lidskou řečí, stromům v sadě kvůli dobré úrodě a studni, aby měla čistou vodu.
Poté přinesl hospodář do světnice stromeček ozdobený sušenými jablíčky, švestkami,
cukrovím, ořechy a řetězy. Zapálili svíčky na stromečku a všichni kolem zpívali koledy.
Koledy se pak zpívaly každý večer až do odstrojení stromečku.
Tam, kde stromeček neměli či ho neznali, strojili jesličky. Figurky přidávali k jesličkám podle biblických událostí. Malého Ježíška vkládali do jesliček na Štědrý večer.
Spolu s ním anděla a pastýře. Figurky Tří králů přicházely na řadu až 6.ledna.
Součástí štědrého večera bylo tajemné vánoční kouzlení. Každý se ho trochu bál,
přesto se každým rokem znovu a znovu snažil poodhrnout tajemství budoucnosti.
Nejznámějším čarováním bylo rozkrajování jablíček. Objevila-li se hvězdička,
znamenalo to štěstí, byl-li tam ale kříž, znamenalo to smrt nebo vážné onemocnění.
Podobně se věštilo z vlašských ořechů. Černý vnitřek ořechu předpovídal neštěstí
a smutek, zdravý ořech pak radost a štěstí.
Skořápky ořechů se využily u dalšího věštění, kdy se do skořápky umístnila svíčka
a puštěná po vodě naznačovala svým chováním něco málo z budoucnosti.
Na Štědrý večer neměl mít nikdo u sebe žádnou cizí věc, protože by ho v dalším roce
čekala smůla a neštěstí.
Svobodné a nezadané dívky nezapomínaly na házení pantoflem. Postavily se
zády ke dveřím, do pravé ruky vzaly pantofel nebo jinou vhodnou obuv a hodily ji za
sebe. Mířil-li střevíc špičkou ke dveřím, očekávala se svatba a odchod z domu, špička
v opačném směru znamenala nejméně jeden další rok zůstat „na ocet”.
Pokud se chtěla dívka dozvědět jméno jí souzeného, vzala jablko a nůž. Jablko
oloupala tak, aby získala jednu dlouhou spirálu. Tou pak třikrát zatočila nad hlavou
a odhodila ji. Na zemi spirála vytvořila tvar, z něhož bylo možné s trochou fantazie
vyčíst písmeno, jímž začínalo jméno toho pravého.
Oloupané jablko se pak dalo použít k dalšímu zvyku. Nožem se rozdělilo na tolik
dílků, kolik bylo osob u stolu a každý svůj dílek snědl. Všichni věřili, že kdyby kdokoli
z přítomných v příštím roce zbloudil (obrazně či doslova), stačilo si jen vzpomenout,
s kým jedl o vánocích společné jablko a našel by cestu zpět.
Další jablíčkové kouzlo bylo důležité pro hospodáře. Ten vzal dvanáct jadérek,
které vložil do misky s vodou. Kolik jich vyplavalo na hladinu, tolik se dalo v příštím
roce očekávat suchých měsíců.
Podobně se dalo věštit z cibulových slupek. Z cibule se naloupalo dvanáct sukének,
položily se vedle sebe a do každé se nasypalo trochu soli. Každá sukénka představovala
jeden měsíc v roce. Na které se sůl do rána rozpustila, v tom (podle pořadí vedle sebe)
se očekával déšť. Ve které pouze zvlhla, ten měl být normální a u které sůl s cibulovou
sukénkou nic neprovedla, se dalo čekat sucho.
Zapomenutým slovanským zvykem bývalo namazat si na Štědrý den tváře medem.
Tím si každý zajistil, aby ho po celý příští rok měli všichni rádi.
Pro vdavekchtivé dívky existoval způsob, jak toho dosáhnout. Stačilo se zmocnit
devíti patek od vánoček a schovat si je. Jinde házela děvčata hůl na hrušku, na kolikátý
pokus se povedlo, že se hůl na stromě zachytila, po tolika letech ji čekali vdavky. Známým
věštěním bývalo i klepání na kurník. Ozval-li se děvčeti nejdříve kohout znamenalo to,

že se dívka vdá do roka. Ozvala-li se nejdříve slepice, dívka měla zůstat svobodnou.
O půlnoci děvčata běhávala přes naoranou brázdu volajíce: „Štěkej, štěkej pes, kde je
milý dnes, ať je tu hned!“ Poté vyčkávala z které strany pes zaštěkal, neboť z té strany
měl přijít jejich budoucí ženich. Děvčata třásla také bezem a přitom říkala: „Třesu, třesu
bez, ozvi se mi pes, kde je milý dnes?“ Na tu stranu, kde se ozvalo štěkání se pak dívka
měla provdat.
25. prosinec Jsou-li vrby o Vánocích plné rampouchů, bývají o Velikonocích
plny kočiček.
Boží hod vánoční
Na Boží hod vánoční se nikde nepracovalo, všichni měli zbožně rozjímat. Světnice
ani zápraží se v tento den nemetly, postele nestlaly. Nechodilo se ani po návštěvách
a přišel-li přece někdo, měl přinést koledu a popřát šťastných a veselých svátků narození
Pána Krista.
O božíhodové mši, zvané také „hrubá“, bývalo v kostele plno, zvlášť pak ve
vinařských oblastech, kde se věřilo, že ozáří-li sluníčko během mše tvář pana faráře,
předznamená to hojnou úrodu dobrého vína.
26. prosinec Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok špatné se víno urodí.
Svatý Štěpán
Tento den byl dnem koledníků. Koledování začalo už na Štědrý den a pokračovalo
na sv. Štěpána a v různé podobě až do Tří králů. Zpočátku se koledy zúčastňovali pouze
kněží, místy učitelé se svými žáky, teprve později samotné děti. V 19. století chodili
koledníci s hůlkou, na které byla připevněna betlémské hvězda a s bedýnkou, ve které
byly postaveny malé jesličky.
27. prosinec
28. prosinec
29. prosinec
30. prosinec
31. prosinec

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
O Mláďátkách den se omlazuje.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Jak byl rok samá voda a samé bláto, na Silvestra nenapadne
žádné zlato.

Svatý Silvestr
Svátek svatého Silvestra připadá podle našeho kalendáře na poslední den v roce.
Začátek tohoto dne býval spojen s velkým úklidem. Lidé se pečlivě umývali, aby do
Nového roku vkročili čistí a zdraví. Přes silvestrovskou noc nikde nesmělo viset prádlo,
jinak by podle lidové pověry někdo ve stavení zemřel. Tento den všichni navštěvovali
kostel, kde děkovali za vše dobré v uplynulém roce. Poslední den v roce byl spojen
s čekáním při svíčkách na příchod Nového roku v náboženském rozjímání. Rozjímání
později ve větší míře nahradila oslava a bujaré veselí, což bylo vysvětlováno různými
pověrami. Například se věřilo, že pokud si všichni v tento den zatancují, urodí se mnoho
brambor.
Symbolem štěstí pro Nový rok byly podkůvky, kominíčci, prasátka a čtyřlístky.
Až do 19. století byla silvestrovská tabule téměř stejná jako ta štědrovečerní. O něco
později bylo zvykem o půlnoci jíst teplý ovar, kroupy a čočkovou polévku, znamenající
peníze, stejně tak křen s jablky pro štěstí. Na bohatších stolech nechybělo pečené
selátko, symbolizující bohatství. Nesmělo se ale konzumovat nic, co mělo peří, protože
se věřilo, že by štěstí i majetek uletěly.
Použitá literatura: Bestajovský, M.: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce
Zpracovala: Jana Holotová
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Olomoucká ulice, dnes vjezd k marketu Albert

Stružní řádek 24. března 1925
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Bývalá Orlovna, později kino, nyní Bowling City
Zimní hospodářská škola, nyní gymnázium, počátkem 20. století

Stavba kostelních věží při opravě chrámu v roce 1888
Budova okresní záložny, nyní pošta na počátku 20. století

Křižovatka na náměstí Dr. E. Beneše

Nároží v Husově ulici

Z archivu kojetínského muzea a sbírky J. Vražiny
sestavil Jiří Šírek

Most přes struhu u mlýna
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Dne 13. 12. 2005 oslaví
své 80. narozeniny
naše milovaná maminka, babička a prababička

paní Zdeňka Martiňáková
Přejeme Ti všechno jen to nejlepší, životní optimismus
a radost ať s Tebou i nadále zůstává,
k tomu hodně zdravíčka a Božího požehnání
Ti ze srdce přejí děti Radek a Lenka s rodinami

Vzpomínka
Dne 24. 12. 2005
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
naší milé maminky, babičky a prababičky

Kdo žije v srdci těch, které opustil,
ten neodešel.
Dne 13. prosince vzpomeneme

10. smutné výročí,
kdy nás ve věku 30 let náhle opustil
náš milovaný manžel, tatínek, bratr a syn

paní

Marie Minaříkové

pan

Roman Bedrunka

Syn Jiří, dcera Jana s manželem,
vnučky Jana a Martina s manžely.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Jitka, dcery Romana a Nikola,
rodina Bedrunkova a Vojáčkova.

Věnujte tichou vzpomínku.

Dne 18. listopadu 2005 zemřela ve věku 85 roků paní

Ludmila Vojáčková,

dlouholetá členka Českého červeného kříže v Kojetíně.
Děkujeme jí za obětavou a nezištnou práci! Vzpomínají bývalí členové Českého červeného kříže v Kojetíně.

Příjemné prožití
svátků vánočních
a do nového roku 2006
hodně zdraví,
životního optimismu, pohody
a samé dobré zprávy
přeje redakční rada
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