
Ročník VI        Číslo 3        březen 2005

Slavnostní odhalení druhé sochy dne 28. 10. 1946, odstraněné 
v roce 1963 komunistickým režimem

Podoba první sochy TGM odhalené dne 13. 3. 1939 a odstraněné fašisty 
v době války

Znovuodhalení této sochy dne 21. 6. 1968. V letech normalizace byla 
roztavena v Přerovských strojírnách.

 V pondělí 7. března 2005 uplyne 155 let od narození prvního českoslo-
venského prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, jedné z největších postav 
československé a české historie. Historické proměny jeho sochy v Kojetíně 
znázorňují přiložené fotografie. Na str. 5 uvádíme anketu o významu jeho 
osobnosti a zamyšlení k tomuto výročí. 7. března 2005 v 15.30 hod. si 
připomeneme u pomníku na náměstí Republiky položením kytice význam 
a památku tohoto politika a velkého člověka. 

J. Šírek
foto: archiv autora

7. března 2005 155 let7. března 2005 155 let 
od narození od narození TGM TGM 

Slavnostní odhalení třetí sochy TGM dne 7. 5. 1993 stojící na náměstí 
Republiky dosud
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Městský systém nakládání s odpady

Rada města Kojetína zasedala 
dne 22. února 2005 a na svém 
zasedání  přijala mimo jiné tato 
usnesení:

– schválila závěrečnou zprávu 
o provedené inventarizaci majetku 
Města Kojetína a příspěvkových 
organizací Města Kojetína  ke dni 
31.12. 2004. Majetek města je 
k tomuto datu vykazován v celkové 
výši 425.253.719,38 Kč, majetek  
příspěvkových organizací ve výši 
21.878.734,18 Kč,
– schválila účetní odpisový plán 
jednotlivým příspěvkovým organiza-
cím na rok 2005 dle předloženého 
návrhu,
– schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 3.000,--Kč pro Sdružení 
občanů se zdravotním postižením 
přerovského regionu ALFA HANDI-
CAP, místní organizace – vozíčkáři, 
Přerov,
– souhlasila s darováním 2 ks vy-
řazených PC Regionální organizaci 
UNIE ROSKA   Přerov,
– souhlasila se zveřejněním záměru 
bezúplatného převodu pozemku 

p.č. st. 47/2, o výměře 382 m2 
a budovy čp. 100, postaveném na 
pozemku p.č.st. 471, v k.ú. Kře-
novice,
– nesouhlasila s prodejem objektu 
č.p. 1421 (tzv. pěstitelská pálenice) 
a pozemku p.č. st. 1434, v k.ú. 
Kojetín,
– souhlasila s odkoupením  pozem-
ků p.č. st. 22, p.č. st. 59/2, p.č.st. 
59/1 a  p.č. st. 18 v k.ú. Popůvky 
u Kojetína, o celkové výměře cca 
400m2, 
– souhlasila  se zveřejněním záměru 
prodeje obsazeného bytu  č. 945/7, 
o velikosti 2+1, v ulici Kroměřížská 
945, Kojetín,
– schválila  pronájem části pozem-
ku p.č. 211/5,  o výměře 64m2, za 
účelem pěstování květin a zeleniny, 
za cenu 0,85Kč/m2 a rok,
– nesouhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje části pozemku p.č. st. 
682 a p.č. st. 683 za účelem zřízení 
zahrádky,
– souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku p.č. st. 443, 
o výměře cca 250 m2,  v k.ú. Ko-
jetín, 

– schválila zprávu o činnosti Školní 
jídelny Kojetín za rok 2004,
– schválila kalkulaci stravného 
ve Školní jídelně Kojetín na období 
březen 2005 – únor 2006. V praxi 
to znamená, že  se cena stravenek 
ve školní jídelně pro dané období 
nezvyšuje,
– zrušila usnesení R 667/12-04 
ve věci pronájmu obecního bytu č 7, 
Padlých hrdinů 974, Kojetín,
– zrušila usnesení R 678/1-05 
ve věci pronájmu obecního bytu  č. 
16,  DPS St.Masara 1355, Kojetín,
– schválila  pronájem obecního 
bytu č. 16,  DPS St.Masara, Kojetín, 
navrženým žadatelům,
– schválila pronájem obecního bytu 
č. 13,  DPS Dr.E.Beneše 3, Kojetín, 
navrženému žadateli,
– schválila pronájem obecního bytu 
č. 1,  Padlých hrdinů 916, Kojetín, 
navrženému žadateli,
– schválila pronájem obecního 
bytu č.13,  J.Peštuky 1320, Kojetín, 
navrženému žadateli   za předpokladu 
uhrazení zůstatku předplaceného ná-
jemného a úhrady předepsané kauce  
v termínu do 28. 2. 2005,

– schválila pronájem obecního 
bytu č. 8, Jiráskova 1179, Kojetín, 
výměnou za byt č. 9, Nádražní 908, 
Kojetín, navrženým žadatelům,
– schválila  pronájem obecního 
bytu č. 4, Sv.Čecha 1205, Kojetín, 
výměnou za byt č. 10, Nádražní 907, 
Kojetín, navrženým žadatelům,
– odložila projednání plánu činnosti 
a organizační struktury Městského 
kulturního střediska Kojetín na své  
březnové zasedání,
– vzala na vědomí zprávu k proble-
matice rekonstrukce Městské policie 
Kojetín,
– souhlasila s návrhem Sociální 
koncepce města Kojetína na období 
2005 – 2008,
– vzala na vědomí hodnocení 
výkonu státní na Městském úřadě 
Kojetín za rok 2004  a vyslovila 
úředníkům poděkování za kvalitní 
výkon státní správy v loňském roce, 
– projednala žádosti o poskytnutí 
dotací a postoupila je k dalšímu řízení 
Finančnímu výboru Zastupitelstva 
města Kojetína.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

 Od roku 2002 je v městě Kojetín  
stanoven Obecně závaznou vyhláškou 
č. 4/2001  systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů vznikajících na území města 
(tato OZV byla doplněna  OZV č. 
10/2003 v roce 2003). Vyhláška 
určuje, jakým způsobem je možné na-
kládat s odpady a jaké jsou povinnosti 
osob na území města  při nakládání 
s odpady,  umožňuje  právnickým 
a fyzickým osobám podnikajícím, 
zapojit se do městského systému na 
základě smlouvy s Městem Kojetín.
 V roce 2004 činily celkové ná-
klady na městský systém nakládání 
s odpady 3 255 tis. Kč -  příjmy  činily 
celkem 2 748 tis. Kč. Znamená to 
tedy, že z rozpočtu město uhradilo 
částku 493 tis. Kč. 

 Částka, kterou město hradí 
z rozpočtu by přitom nemusela být 
tak vysoká, kdyby občané nejen plnili 
své povinnosti a hradili místní popla-
tek jak je uvedeno v OZV o místním 
poplatku řádně a včas. Jednou z po-
vinností, která na základě vyhlášky 
pro občany vyplývá je třídění odpadů, 
pro podnikatele vzniká tato povinnost 
ze zákona. 
      V Kojetíně a místních částech je 
rozmístěno 74 kontejnerů na tříděný 
odpad (papír, sklo, plast)  na 23 sběr-
ných místech. Z těchto kontejnerů 
bylo v loňském roce svezeno 40 tun 
skla, 22 tun plastu  a 37 tun papíru. 
Celkové náklady na svoz činily 327 
tis. Kč. 
 Město je zapojeno do systému 
EKO-KOM a za množství vytříděných 
odpadů je mu zasílán příspěvek za 

vytříděné komodity. Za kalendářní 
rok  2004 byl  příspěvek  ve výši 165 
tis. Kč Tato částka by mohla být pod-
statně vyšší, kdyby byly kontejnery 
využívány ke svozu těch odpadů pro 
které jsou určeny – na kontejnerech 
je vždy vyznačeno, které odpady do 
kontejnerů patří.  Pro srovnání uvá-
díme že v roce 2003 příspěvek činil 
205 tis. 
       Pro rozšíření dostupnosti sběr-
ných míst se město přihlásilo do pro-
jektu, který vznikl v rámci  spolupráce 
Olomouckého kraje a autorizované 
obalové společnosti EKO-KOM a.s. 
„Intenzifikace odděleného sběru 
a zajištění využití komunálního odpa-
du včetně jeho obalové složky“. Měs-

U P O Z O R N Ě N Í  P R O  O B Č A N YU P O Z O R N Ě N Í  P R O  O B Č A N Y  
      

      SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA I. POLOLETÍ 2005, 
příp. ROK 2005 BYLA DO 28. 2. 2005. 

V případě, že nebyl uhrazena poplatek včas, učiňte tak co nejdříve. 
Vystavujete se nebezpečí sankčních postihů.

      
POPLATEK ČINÍ 408 Kč na poplatníka/rok

      
Úhradu proveďte přímo v pokladně Města Kojetín

 Pondělí, Středa 8:00–12:00;   13:00–16:30 
 Úterý, Čtvrtek 8:00–11:00

to bylo do projektu zařazeno a získalo 
možnost bezplatného pronájmu 15 
kontejnerů na tříděný odpad.  Rada 
města v prosinci 2004 souhlasila 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s fir-
mou EKO-KOM a.s. a v měsíci lednu 
2005 byly  kontejnery umístěny na 
5-ti nových stanovištích (ul. Stružní, 
Přerovská, Blanská, Vyškovská a Čsl. 
Legií – sport.areál).   
      Aby město mohlo plně využít 
příspěvku z vytříděných odpadů, je 
nutné, aby občané města skutečně 
začali využívat kontejnery k odkládání 
odpadů, které jsou na kontejnerech 
vyznačeny.

Markéta Calabová
odbor MIM MěÚ Kojetín

      
      
      
      

 Z jednání Rady města
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Vážení občané,
odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, Městského úřadu 

Kojetín Vás upozorňuje, že v Němčicích nad Hanou byla 
vybudována „Stanice pro handicapované živočichy“. Zachraňují 
zde zraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy. Stanice 

nabídla svou pomoc i pro oblast Kojetínska. V případě, že naleznete 
poraněné, volně žijící zvíře, je možno kontaktovat vedoucího stanice 

p. Drahoše Kňourka, tel. 602 587 638, 
email: d.knourek@seznam.cz Komenského nám. 38, 

798 27 Němčice nad Hanou nebo se můžete obrátit na odbor 
výstavby, životního prostředí a dopravy, zdejšího městského úřadu 

tel. 581 277 470 – 474, kde Vám pracovníci pomohou 
se záchranou zraněného zvířete.

Eliška Izsová, pracovnice životního prostředí

Reakce Policie ČR

 Rozbitá a poškrábaná skla, 
počmárané stěny, zničené sloup-
ky, nefunkční osvětlení, chybějící 
informační tabule – výčet těchto 
vandalských činů by vydal na pěkně 
dlouhý seznam. Stoupající agresivita, 
vandalismus a s tím spojené poško-
zování cizí věci jsou v dnešní době 
aktuálním tématem. Možná nám 
dnes vandalismus ani nepřijde jako 
něco nenormálního, spíše se společ-
nost uklidňuje tím, že tu vždycky byl 
a vždycky bude. Můžeme se přít zda je 
či není nevyhnutelnou součástí každé 
společnosti, a zda jeho míra narůstá 
či klesá. Z praktického hlediska je pro 
nás podstatnější nesmyslnost ničení 
hodnot materiální i duchovní kultury 
a civilizačních vymožeností, a to nejen 
naší předestřené autobusové zastávky 
na Masarykově náměstí.
 Je-li pachatel přistižen nebo 
později zjištěn, svým vandalstvím se 
dopouští nejméně přestupku proti 
majetku, za který mu hrozí pokuta do 

výše 15000 Kč. Při způsobení škody 
nikoliv nepatrné může být naplněna 
skutková podstata trestného činu 
poškozování cizí věci se sazbou do 
jednoho roku nebo peněžitým tres-
tem, ve většině případů se souběhem 
trestného činu výtržnictví.
 Činnost policistů OOP Koje-
tín v rámci obchůzkových služeb 
se zaměřuje do problematických 
míst města, tedy i naší autobusové 
zastávky na Masarykově náměstí. 
Můžeme konstatovat, že se sice daří 
vandalismus eliminovat, nelze jej však 
zcela odstranit, obdobně jako v celé 
naší společnosti. Věřím však, že za 
aktivního přispění občanů, lze celé 
řadě vandalských skutků předejít, 
a proto chci i touto cestou požádat 
občany města Kojetína, aby nezů-
stávali k těmto negativním jevům 
lhostejní a v případě jakéhokoliv po-
škozování majetku volali na tísňovou 
linku 158 nebo přímo na služebnu 
OOP Kojetín.

kpt. Mgr. Josef Gybas
vedoucí OOP Kojetín

U P O Z O R N Ě N Í

MUDR. KREML RICHARD – ORTOPEDIE
oznamuje změnu ordinačních hodin.

Od 1. dubna 2005 ordinujeme vždy v pondělí 
od 15.00 do 17.30 hodin (jako dosud)

a ve čtvrtek od 7.00 do 15.30 hodin (po 14.30 jen objednaní).
Ve středu neordinujeme.

 Téma k zamyšlení

 Město Kojetín v průběhu loňské-
ho roku zpracovalo projekt s názvem 
„Modernizace materiálního a tech-
nického zázemí pro rozvoj sociálních 
služeb ve městě Kojetíně“, jehož hlav-
ním cílem je zvýšení kvality poskyto-
vaných sociálních služeb ve městě 
a integrace osob ohrožených soci-
álním vyloučením a sociální exkluzí. 
Tento projekt byl předložen v rámci 
2. kola výzvy k předkládání projektů 
v souladu se Společným regionálním 
operačním programem (SROP), 
týkající se „Priority 3 – Rozvoj lid-
ských zdrojů v regionech“, „Opatření  
3. 1.  – Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v regionech“. Dle 
vyrozumění předsedy Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Morava, 
pana Libora Lukáše, splnil náš pro-
jekt všechny předepsané náležitosti 
a byl na zasedání Regionální rady 
dne 31. 1. 2005 vybrán a doporučen 
Řídícímu orgánu SROP k uzavření 
smlouvy o financování z prostředků 
programu SROP.  Mezi hlavní cíle 
projektu patří vytvoření nabídky 
volnočasových aktivit pro skupiny 
obyvatelstva, ohrožených sociálním 
vyloučením. Prvním krokem, vedou-
cím k sociální integraci zdravotně 
postižených osob, osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, dětí 
a mládeže ohrožené delikvencí či so-

ciální exkluzí, je vytvoření vhodných 
podmínek pro volnočasové aktivity 
a pro kvalitní poskytování sociálních 
služeb v domech s pečovatelskou 
službou v Kojetíně. Těchto cílů bude 
v rámci zpracovaného projektu dosa-
ženo následujícími opatřeními: 
– úpravami venkovních částí are-
álů u čtyř domů s pečovatelskou 
službou – u DPS St. Masara a J. 
Peštuky budou v rámci těchto úprav 
vybudované nové zahradní altány, 
u DPS 6. května bude stávající altán 
přebudován tak, aby jej 
mohli bez problému vy-
užívat v letních měsících 
i „vozíčkáři“, 
– zřízením veřejně pří-
stupných míst k internetu 
na všech domech s pe-
čovatelskou službou  pro 
výše uvedené skupiny 
obyvatel,  
– zakoupením nové-
ho vozidla se speciální 
úpravou, umo ňující pře-
pravu zdravotně postiže-
ných osob – „ vozíčkářů“ 
a osob se sníženou schop-
ností pohybu (otočná se-
dačka, rampa na nájezd 
do automobilu), – vybu-
dováním jednotky pro 
krizové ubytování na DPS 

6. května – ta vznikne přestavbou do-
sud nevyužívané společenské místnosti 
v tomto domě, 
– zavedením telekontaktní sociální 
péče – tísňového volání do domů 
s pečovatelskou službou. Obyvatelé 
domů s pečovatelskou službou budou 
vybaveni „tísňovými tlačítky“, jejichž 
pomocí si budou schopni v kteroukoli 
denní či noční dobu jednoduchým 
způsobem přivolat pomoc. Celková 
hodnota projektu představuje částku 
3.512 tis. Kč. Z dotačních zdrojů 

Finanční prostředky z EU půjdou i do Kojetína

SROP bude hrazeno 80 % uznatel-
ných nákladů, tzn. 2.810 tis. Kč, 
z prostředků města 12 %, což činí 
421 tis. Kč a ze státního rozpočtu 
bude poskytnuta na tento projekt 
dotace ve výši 8 % uznatelných 
nákladů – 281 tis.Kč. Zahájení reali-
zace projektu je stanoveno na měsíc 
březen 2005 a dokončení projektu 
na měsíc září 2005.

Jiřina Páleníková
foto: F. Drbalová 
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Seznam služeb 

UPOZORŇUJEME 

všechny drobné živnostníky a podnikatele, 

že mají i nadále možnost prezentovat svou firmu ZDARMA 

na stránkách Kojetínského zpravodaje v této rubrice.

Kontakt:

581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz 

 H.I.T. PRODEJNA TEXTILU
Masarykovo náměstí č.60 (ve dvoře naproti pošty za masnou), 
752 01 Kojetín
mobil: 775 755 056
Nabízí: kojenecké a dětské zboží, ponožky a spodní prádlo pro děti 
i dospělé.

 
 MUDr. KOBZA RICHARD – INTERNISTA
6. května 1376, 752 01 Kojetín (poliklinika)
tel: 581 76 17 84

 
 MUDr. KREML RICHARD – ORTOPEDIE
6. května 1376, 752 01 Kojetín (poliklinika)
tel: 581 76 10 05

 RESTAURACE UNO KOJETÍN
Masarykovo nám. 428, 752 01 Kojetín
Tel: 721 427 073
Nabízí: dva druhy denní menu od 50 Kč, novinky minutkové kuchyně, kom-
pletní servis při pořádání rodinných, firemních a společenských akcí.

 
 PNEUSERVIS
Dana Jurová, Palackého 1411, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 35 38
Nabízí: lepení, přezouvání, vyvažování, protektorování, prodej pneu 
a duší všech osobních vozů.

Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním 
zpravodajstvím stavu sněhových podmínek (aktualizace 
v pracovních dnech do 9.30hod.) naleznete na internetové 
adrese:
http://pocasi.infocesko.cz

 Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška 
sněhu, srážky, síla větru, směr větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat 
poslat na mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru 
pocasi  název místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny 
na tel. číslo  907 09 06   (cena SMS je 6,- Kč s DPH)
Pokud nemáte k dispozici “název místa“, zašlete dotazovací SMS ve 
tvaru pocasi
 Seznam míst se SMS službou – v závorkách je uveden „název místa“ 
pro SMS:
1. Stanice Horské služby: Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový 
vrch (hsjavorovy), Kohútka (hskohutka), Lysá hora (hslysa), Pustevny 
(hspustevny), Soláň (hssolan), Velký Polom (hspolom), Červenohorské 
sedlo (hscsedlo), Horní Morava (hshmorava), Karlov (hskarlov), Ovčárna 
(hsovcarna), Praděd (hspraded), Ramzová (hsramzova) 
2. Lyžařské areály 
Beskydy: Bílá-Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Búřov (burov), 
Frýdlant n.O.-Solárka (solarka), Gruň-Ski MSA (grun), Dolní Lomná-Ar-
máda (armada), Hrádek (hradek), Javorníky-Kohútka (kohutka), Javorový 
vrch (javorovy), Kasárna (kasarna), Malenovice-P.O.M.A. (poma), Morávka-
-Sviňorky (svinorky), Mosty u Jablunkova (mosty), Nový Jičín – Na Svinci 
(svinec), Palkovice (palkovice), Pustevny (pustevny), Řeka (reka), Sachova 
studánka (sachovka), Severka-Velký Polom (severka), Soláň-Bzové (bzove), 
Soláň-Sedlo (solansedlo), Soláň-Soláňka (solanka), Třeštík (trestik), Velké 
Karlovice–u hotelu Galik (galik), Velké Karlovice-u hotelu Horal (horal), 

Lyžování na Moravě 2004–2005 
Velké Karlovice-Razula (razula), Velké Karlovice-Kyčerka (kycerka), Visalaje 
(visalaje), Visalaje-Radegast (radegast), Vranča (vranca), Vsetín-Jasenka 
(jasenka), Zlatník-Biocel (zlatnik), Zlatník-Fela (zlatnikfela), Horní Lomná-
-Přeláč (prelac), Čeladná-Kocianka (kocianka), Kopřivnice-Červený kámen 
(ckamen), Malenovice-SKI (skimalenovice), Malenovice-Ostrá (ostra).
Jeseníky: Andělská Hora (andelskahora), Branná-Proskil (branna), 
Hynčice (hyncice), Karlov-Kazmarka (kazmarka), Karlov-Myšák (mysak), 
Karlov-Minerva (minerva), Karlov-Pawlín (pawlin), Karlov-Jantar-Roháč 
(rohac), Klepáčov (klepacov), Lipová Lázně-Miroslav (miroslav), Lipová 
Lázně-Lázeňský vrch (lazenskyvrch), Malá Morávka-Karlov (moravka-
karlov), Malá Morávka-Kopřivná (koprivna), Ostružná-Jonáš (ostruzna), 
Ovčárna (ovcarna), Petříkov-Kaste (kaste), Ramzová-Aréna R3 (ramzova), 
Staré Město p.Sněž.-Kunčice (kuncice), Staré Město p.Sněž.-Paprsek 
(paprsek), Vrbno p.Pradědem (vrbno).
Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice-Budišov (budisov), Os-
trava-Skalka (skalka).
Orlické hory: Výprachtice (vyprachtice).
Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják (trojak).
Jižní Morava: Němčičky (nemcicky).

Příklad zadání SMS: 
stanice Horské služby Bílá: pocasi hsbila, lyžařský areál 
Pustevny: pocasi pustevny 
Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžařských 
areálů jsou garantovány provozovateli. Aktuální seznam 
areálů – pocasi.infocesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi.
 

Hlavní partner Severomoravská plynárenská, a.s.
PR SMS službu technicky zajišťuje Pipeline a.s. (www.pipeline.cz) 

– infolinka 603230875.

 UNIVERSA CS – SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ
Masarykovo náměstí č. 60 (ve dvoře naproti pošty za masnou), 
752 01 Kojetín
tel: 581 762 252, mobil: 775 755 057
Nabízí: kompletní realizace a opravy vytápění včetně návrhu a projek-
tové dokumentace, podlahové, stěnové a radiátorové vytápění, tepelná 
čerpadla, solární panely, plynové a elektrické kotle, bojlery a krby. Prodej 
komponentů pro vytápění, čerpací techniky, rozvodů vody a vybavení 
koupelen na objednávku.
e-mail: univerkoj@volny.cz, universa.vanek@seznam.cz
www.universa-cs.cz

 PRODEJ VÍNA – PETR TRÁVNÍČEK
Masarykovo náměstí 35, 752 01 Kojetín
mobil: 608 412 333
Výběr z několika druhů vína, červené i bílé
Prodejní doba: po - pá 18 – 20 hod., so – ne po domluvě
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✽ 4. 3. Zemřel Hans von Aachen, německý malíř, významný umělec období 
manýrismu. Byl činný v Praze na dvoře  Rudolfa II. Vynikající portrétista, 
maloval též obrazy s mytologickou a náboženskou tématikou. (1615).
✽ 7. 3. Narodil se Tomáš Garrigue Masaryk, český filosof a politik, zakladatel 
a první prezident československého státu. Čelný představitel zahraničního 
odboje, spolupracoval s významnými kruhy v USA, Itálii, Francii a Rusku. 
(1850).
✽ 8. 3. Zemřel Jaroslav Kocian, český houslista a hudební pedagog. 
Interpret skladeb Johanna Sebastiana Bacha, W.A. Mozarta, sám byl žákem 
Otakara Ševčíka a Antonína Dvořáka. (1950).
✽ 13. 3. Narodil se Josef Gočár, český architekt. Vrcholem jeho tvorby 
byly stavby v duchu kubismu – dům U Černé Matky boží v Praze, plasticismu 
– budova Legiobanky v Praze, urbanismu – projekt výstavby centra Hradce 
Králové. (1880).
✽ 17. 3. Zemřel Jan Sarkander, moravský katolický kněz, v období stavov-
ského povstání obviněn z velezrady, zatčen a nucen k vyzrazení zpovědního 
tajemství, týrání nevydržel a zemřel. Svatořečen papežem Janem Pavlem II. 
(1620).
✽ 20. 3. Zemřel  George Nathaniel Curzon, britský politik. Odpůrce fran-
couzské koloniální politiky, prosazoval naopak angažovanost Velké Británie 
v Asii. Tvůrce tzv. Curzonovy linie. (1925).

BŘEZEN 2005

✽ 21. 3. Narodil se Johann Sebastian Bach, německý hudební skladatel, 
a varhaník. Působil v Lipsku a ve Výmaru, zanechal rozsáhlé dílo, kantáty, 
oratoria a symfonie. (1685).
✽ 22. 3. Narodil se Eduard Haken, český operní pěvec basového partu. 
Vynikal zejména v dílech českých skladatelů, např. Vodník z opery Rusalka, 
kecal z Prodané nevěsty. Také hostoval v zahraničí na předních operních 
scénách. (1910).
✽ 24. 3. Zemřel Jules Verne, francouzský spisovatel, autor klasických 
dobrodružných románů. V dílech předpovídá moderní techniku současnosti. 
Autor 61 románů – Pět neděl v balónu, Robur dobyvatel aj. (1905).
✽ 27. 3. Narodil se Wilhem Conrad Röntgen, německý fyzik, pracující 
v oblasti termiky. Objevil paprsky rentgenového záření, které dnes nesou 
jeho jméno. První nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 1901. (1845).
✽ 29. 3. Narodil se Jiří Wolker, český básník, autor básní vyjadřující niterní 
vztah k věcem kolem sebe. Dílo: Host do domu, Těžká hodina, Tři hry aj. 
(1900).
✽ 31. 3. Narodil se Václav Vilém Štech, český historik umění. Zabýval se 
uměleckými díly v období od pravěku po baroko. Největší znalec památek 
Prahy. (1885).

      (Zpracováno podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2005)       
řez

 Dne 7. března 2005 si připomeneme 155. 
výročí narození  významného českého filosofa, 
politika, zakladatele a prvního prezidenta Česko-
slovenské republiky Tomáše Garrigua Masaryka. 
Výročí jsou vždy důvodem k  zamyšlení nad 
odkazem, který významná osobnost zanechala 
budoucím generacím. Jaký odkaz tedy zanechal 
budoucím generacím zakladatel státu, který již 
neexistuje? Jaký odkaz zanechal filosof lidem, kteří 
již žijí v jiných společenských a ekonomických pod-
mínkách? Je tento odkaz stále aktuální? Je aktuální 
pro mladou generaci? Tuto otázku jsme položili 
několika středoškolákům z Kojetína a Kroměříže 
a předkládáme čtenářům jejich odpovědi: 
„Moje babička říkávala: „Náš velký prezident“. 
Já si myslím, že jsme dodnes neměli váženějšího 
člověka – politika. Dívám-li se na nějaký dobový 
dokument nebo film, vidím jeho majestátní 
postavu, z níž vyzařuje neobvyklé charisma 
a suverenita. Když někam vešel, bylo ho tam 
„plno“. Dokázal prosadit svůj názor, i když to 
vždy nebylo lehké. Bojoval zejména za demo-
kracii, svobodu slova a za jeho vlády se od nás 

demokracii svět učil. Myslím si, že pro naši zemi 
udělal velice mnoho a jeho odkaz se nesmazatel-
ně zapsal nejen do naší, ale i světové historie a je 
stále živý i pro naši současnost. A naši politikové 
se od něj mají stále co učit.“       

(Tereza, 4. ročník, CK Kroměříž) 
„Masarykův přínos vidím nejen ve vzniku 
ČSR (nemělo by se ale zapomínat  také na 
Štefánika, Beneše a na domácí odboj – Švehla, 
Kramář, Rašín), ale i v podílu na formování státu 
a v nastolení demokracie. Je nutno uznat, že 
i díky Masarykovi se v ČSR demokracie udržela 
až do roku 1938, ačkoliv v sousedních státech 
byly nastoleny totalitní režimy. Masaryk byl 
bezesporu mužem naprosto pevných zásad 
a pevného charakteru, což prokázal v bojích 
o Rukopisy a hlavně v době hilsneriády, kdy se 
proti němu obrátila drtivá většina veřejnosti, 
včetně jeho přátel a studentů. Na závěr bych 
chtěl říci, že Masarykův odkaz trvá dál, i když je 
bohužel mnohdy zneužíván a berou si ho do úst 
lidé, kteří s ním nemají nic společného.“

           (Jan, 4. ročník, CK Kroměříž)

Na okraj jednoho výročí

Anketa

1. Určitě ano. Velmi se zasloužil o vznik Česko-
slovenské republiky a myslím, že ho lidé milovali 
a on je také.

2. Možná že to byl prezident, ale dnešní mladé 
generaci toho moc říct nemůže, spíš třeba Václav 
Havel, který má k dnešní mladé generaci blíž.

3. Myslím, že ano. Je to významná osobnost našich 
dějin, která změnila historii.

Ke 155. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka jsme oslovili studenty kvarty 
kojetínského gymnázia. Přinášíme zde jejich názory na tuto významnou postavu našich dějin.
Anketní otázka: „Myslíš, že osobnost a odkaz T. G. Masaryka má co říci i dnešní mladé generaci?“

4. Určitě ano, i když na to už většinou zapomí-
náme.

5. Já si myslím, že určitě, protože T.G.M. byl 
výjimečný a dobrý člověk. Dnešní generace by si 
z něho měla určitě něco vzít.

6. Myslím si, že určitě ano! Masaryk byl velice 
odvážný tím, že jako jeden z mála byl proti komu-
nistům a přiznal se k tomu. To v dnešní době jen 
tak někdo neudělá.

7. Určitě ano. Změnil zemi a uvažování lidí. Udělal 
velké věci.

8. Určitě ano, protože jsme se o tom učili v dě-
jepise.

9. Myslím, že ano. Hodně pomohl naší první 
republice.

Otázky: J. Šírek

Kalendárium
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Zdravotní okénko
Okruh ledviny – močový měchýř 
a detoxikace podle MUDr.  J. Jo-
náše

 Staročínská medicína seřadila orgány do pěti 
funkčních okruhů, z nichž jeden je vždy hlavní, 
mateřský (plný) a druhý vedlejší, dceřinný (dutý).
 Dnes se budeme věnovat okruhu ledviny 
– močový měchýř, které jsou nejvíc stresovány 
právě v zimě. Leden a únor jsou proto nejvhodnější 
měsíce k očistě ledvin.
 Ledviny filtrují z krve vodu, do které pro-
pouštějí odpadní produkty látkové výměny a řídí 
hospodářství s minerály. Disponují dvojím druhem 
energie. První je dědičná, získaná při narození. 
Tato životadárná energie (čchi) určuje vrozenou 
konstituci a sílu osobnosti. Další druh energie je 
výtažkem, esencí přijímanou z potravy a ledvinám ji 
přináší krev. Ledviny energeticky plní játra, močový 
měchýř pak žlučník.
Vztažné orgány okruhu ledvin
Močový měchýř, močový trubice, ledvinná pánvič-
ka, vaječníky, vejcovody, děloha, prostata, vlasová 
a vousová cibulka, zuby, podkoží, mícha, čelní 
dutina, střední ucho, kosti, klouby, štítná žláza, 
ušní boltec.
Příznaky poruchy tohoto okruhu
Sucho v nose, šumění a pískání v uších, zástava 
močení, časté močení v noci, gynekologický 
výtok, otoky kotníků a obličeje, poruchy menstru-

ace, bolestivá menstruace, impotence, předčasná 
ejakulace, časté angíny, poruchy sluchu, záněty 
nervů – mezižeberního, sedacího, bolesti třísel, 
slabé, lomivé kosti, zapomnětlivost, malé, tenké 
uši, viklání zubů, odhalování krčků, plíseň mezi 4. 
prstem na noze a malíkem, bolesti kolen, problémy 
a podkolení, kožní změny podél meridiánu.
 Ledviny jsou v naší civilizaci jedním z nej-
zatíženějších orgánů ložisky. Setkáme se v nich 
s hlenem z nadbytku mléka, s puriny z masa 
i solemi z kyseliny močové. Ložiska z ledvin dráždí 
zbývající část močového ústrojí, bývají i příčinou 
bolestí kolem pupku. Dále ledviny ovládají pohlavní 
ústrojí. U mužů se nikdy nemůže objevit adenom 
prostaty (u žen myom v děloze), pokud neexistuje 
ložisko v mateřském orgánu – ledvinách. Ledvi-
ny také ovládají všechny klouby, zvláště kolena 
a proto detoxikace kloubů znamená především 
vyčistit ledviny od ložisek a volných toxinů. Dalším 
důležitým orgánem pod kontrolou ledvin jsou kosti 
– osteoporóza a jiné potíže kostí mají svůj původ 
v ledvinách. Padání vlasů je stejně jako osteoporóza 
vyvoláno autoimunitní reakcí organismu (sám sebe 
ničí), ale původ je v ledvinové zátěži.
 Z oblasti psychiky ledviny nejvíce poškozuje 
úzkost. Vliv stresu a úzkosti je ale obousměrný. 
Oslabené ledviny samy přispívají k objevení se 
úzkostných stavů a vzniklý stres a úzkost jsou 
naopak velmi škodlivým momentem pro činnost 
ledvin. Ledviny ovládají protiplísňovou imunitu, 

jejíž centrum se nachází v části mozku s názvem 
corpus striatum. Výskytem nadměrného stresu 
dochází k poškození striata, k vytvoření ložiska, 
které potom dráždí nervovou tkáň a vytváří úzkost, 
i když prvotní příčina již zanikla. Proto je velmi 
potřebná při vyčištění ledvin i detoxikace mozku.
Vyčistit ledviny a jejich vztažné orgány od ložisek 
a volných toxinů dokáží bylinné informační pre-
paráty z výzkumu MUDr. J. Jonáše. Podrobnější 
informace najdou čtenáři na www.joalis.cz.
Ledviny poškozuje:
 – chlad
 – chybný pitný režim
 – strach a úzkost
 – špatné dýchání
 – velká konzumace živoč. bílkovin
 –  sůl, cukr, chemikálie, koření
Ledviny posiluje:
 – střídavé teplo sauny
 – zelený čaj, bylinný ledvinový čaj 
 (přeslička, vřes, březové listí)
 – strava bohatá na minerály
 – mořská sůl v koupeli
 – petržel, pšenice špalda
Povzbuzení energie ledvin
 Ve stoji mírně rozkročeném třít dlaně o sebe, 
třít všechny prsty, při nádechu položit teplé ruce na 
ledviny. Výdech s roztaženýma rukama. Opakovat 
3x.

Ivana Batůšková, Chropyně

Základní umělecká škola Němčice nad Hanou

28. 2. 2005 pondělí
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Jak probíhá výuka na naší škole? 

Rádi Vás přivítáme!

1. 3. 2005 úterý – 18.00 hodin
IMPROLIGA

Soutěž v herecké improvizaci

2. 3. 2005 středa – 13.00 hodin
GENERÁLKA I.

Přijďte se podívat jak se zkouší 
na výroční koncert školy.

3. 3. 2005 čtvrtek – 18.00 hodin
VÝROČNÍ KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ 

K 35. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

4. 3. 2005 pátek -18.30 hodin
GENERÁLKA II.

Víkend patří Dechovému orchestru mladých. 
Poslední zkouška!

5. 3. 2005 sobota – 19.00 hodin
VÝROČNÍ KONCERT 

DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH 
K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Z třídní besídky na ZUŠ v Kojetíně pořádané paní profesorkou Vaculovičovou

Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, Klub přátel ZUŠ o.s. a Dechový orchestr mladých o.s.
oslaví 35. výročí založení školy 20. výročí založení Dechového Orchestru Mladých

6. 3. 2005 neděle – 15.00 hodin
KONCERT K MDŽ V PODÁNÍ 

DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH
Hrajeme ženám, ale zveme všechny!

Brodek u Prostějova – sokolovna.

Všechny akce proběhnou v sále kina OKO 
v  Němčicích nad Hanou 
(není-li uvedeno jinak). 

V koncertním sále školy můžete shlédnout 
videoprojekci z archivních záznamů.      

TÝDEN NĚMČICKÉ ZUŠKY
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Nabídka kurzů SIPVZ 
pro kalendářní rok 2005

 Je určena pro pedagogické pracovníky Koje-
tínska (počínaje mateřskými školami). Zájemci se 
mohou přihlásit na Základní škole Kojetín, náměstí 
Míru (kontaktní osoba Mgr. Zdeněk Šípek – telefon 
581 76 21 34). Garantem kurzů je akreditované 
školící středisko SIPVZ Střední odborné školy 
a středního odborného učiliště technického v Pře-
rově, Kouřilkova 8 (Ing. Kajnarová – telefon 581 
20 12 79). 

– Základní uživatelské znalosti  (cena 2 100 Kč)
– P I  - Úvodní modul  (cena 2 500 Kč) 
– P I - Tabulkové kalkulátory  (cena 2 500 Kč)
– P I – Databázové systémy  (cena 2 500 Kč)
– P I – Multimediální výchova  (cena 2 500 Kč)

 Ze základního modulu je možné složit pouze 
zkoušku, podrobnosti se upřesní přímo s lektorem 
(cena 250 Kč za zkoušku).

 Termíny budou dohodnuty podle aktuálních 
možností lektorů. Začátek kurzů bude v září 2005, 
předběžný čas 13.00 – 17.00 hod., místem konání 
budou prostory učebny informatiky ZŠ Kojetín, 
náměstí Míru 83.
 Předběžný zájem můžete potvrdit na uvedené 
adrese. Podrobné informace obdržíte po schválení 
harmonogramu kurzů.

Zdeněk Šípek, zástupce ředitele

Připravujeme

 Jedním z našich dlouhodobých záměrů v soula-
du s národním programem celoživotního vzdělávání 
je rozšíření možností při organizaci vzdělávacích 
akcí určených široké veřejnosti. Rádi bychom na-
bídli ve spolupráci s dalšími partnery bohatou škálu 
aktivit. Počínaje kurzy informační gramotnosti, 
které jsou určeny pro vyučující z našeho regionu 
(viz nabídka na rok 2005), metodickou pomocí 
při využití ICT ve výuce přes kondiční počítačové 
kurzy určené pracovníkům organizací a firem 
i dalším zájemcům, jazykové kurzy pro začátečníky 
i pokročilé až po prezentace nebo specializovaná 
školení případně rekvalifikační kurzy. Zatím může-
me nabídnout skromnější, ale vyhovující  podmínky 
včetně bezbariérového přístupu. Některé počáteční 
kroky postupně realizujeme již několik let. Otevřeli 
jsme ve spolupráci se Střední odbornou školou 
v Přerově, Kouřilova 8 (akreditace MŠMT) řadu 
kurzů SIPVZ pro vyučující a pracovníky školských 
zařízení města i regionu. Díky tomu se podařilo 
zajistit potřebnou kvalifikaci pedagogů na základní 
úrovni počítačové gramotnosti a část jich pokračuje 
ve vyšších stupních podle dohody. Lektorka Ing. 
Kajnarová velkou měrou přispívá k velice dobré 

úrovni kurzů, ale také přispí-
vá k příznivé atmosféře mezi 
frekventanty. Další počítačové 
kurzy (základní uživatelské) při-
pravujeme pro veřejnost ve spolu-
práci s Městským domem dětí 
a mládeže v Kojetíně. Právě 
probíhá třetí v dosavadní historii 
těchto akcí. 
 V zájmu vylepšení pod-
mínek pro výuku dětí i dalších 
skupin obyvatel připravujeme 
projekt do programu Rozvoje 
lidských zdrojů, který využívá 
prostředků Evropské unie. Jsou 
zde zahrnuty základní moderni-
zační kroky, které mají za úkol 
zajistit optimální podmínky 
pro zamýšlenou činnost. Ve 
spolupráci s partnery jsou shro-
mažďovány potřebné podklady, 
které si celá akce vyžaduje. Snad 
se podaří vše úspěšně zvládnout 
a budeme moci v dohledné době 
představit všem hotové dílo.

      Z. Šípek

ZŠ náměstí Míru Kojetín uspořádala dne 
19. 1. 2005 Přebor 6. a 7. tříd v basket-
balu – hoši 

Dosažené výsledky:
1. místo – 7.A (Toráč, Bradna, Valkoun, Libi-
ger, Galányi), 2. místo –  6.B (Hromada, Trčka, 
Kolek, Krčmář, Večerka, Benešovský), 3. místo 
– 6. A (Buchta, Morong, Hudec, Quitt, Konečný), 
4. místo – 7. B (Hájek, Pěcha, Hanák, Šuffner, 
Jirák, Dvořák)

ZŠ náměstí Míru Kojetín uspořádala ve 
dnech 10. – 13. 1. 2005 Školní přebor 
v ringu

Kategorie:
III. mladší žákyně: 6. – 7.tř. ( 6.A, 6.B, 7.A, 7.B)
IV. starší žákyně: 8. – 9.tř. (8.A, 8.B, 9.A, 9.B)
IV. starší žáci: 8. – 9.tř. (8.AB, 8.B, 9.AB, 9.B)
Dosažené výsledky:
III. mladší žákyně: 1. místo – 7.A (Javůrková, 
Daňková, Ševečková, Krejsová), 2. místo – 6.B 
(Pohlová, Morongová, Vykydalová, Nováková), 3. 
místo – 6.A (Matysiková, Trchalíková, Wildungová, 
Šimková, Šiváková, Roubalová),  4. místo – 7.B 
(Muchová, Rajnochová, Košťálková, Nguyen 
Thuy)
IV. starší žákyně: 1. místo – 8.A (Dvořáková, Kře-
háčková, Šťastníková, Trchalíková, Vykydalová, 
Buchtová), 2. místo – 9.B (Berčíková, Mačáková, 
Maňasová, Pospíšilová), 3. místo – 9.A (Juráková, 
Konečná, Kolárská, Vymětalová),  4. místo – 8. B 
(Králová, Horáková, Dřímalová, Krejsová)
IV. starší žáci: 1. místo – 9.AB (Lavrinec, Hubený, 
Šírek), 2. místo – 9.B (Petrovský, Zavadil, Valouch, 
Minařík), 3. místo –  8.AB (Novák, Žilka, Šebela), 
4. místo – 8.B (Malík, Rak, Spiegl)
 Mgr. Rudolf Pavlíček

KOUPILI JSTE SI NOVÉ LYŽE NEBO LYŽÁKY? 
Vaše použité vybavení může ještě posloužit 

našim žákům. Jsme vděčni za každou drobnost, 
kterou umožníte účast dětí 

na lyžařských kurzech a zájezdech.
 Chceme tímto poděkovat všem dosavadním 

i budoucím sponzorům.

Ukázka nově vydávaného 

školního časopisu 

žáky ZŠ nám. Míru v Kojetíně
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ZŠ Sv. Čecha Ko je tín

Gymnázium Ko je tín KOJETíN

Vážení rodiče,

 nabízíme Vám možnost komplexní péče 
o děti s vývojovými poruchami učení (dys 
poruchy) a ADHD pro děti z celého Kojetína 
a okolí.
 Doposud žáci naší školy s dys poruchami 
měli vypracován individuální plán vyhovující jejich 
možnostem, případně byli slovně hodnoceni na 
základě doporučení zprávy z OPPP a žádosti 
rodičů. Po vyučování tito žáci pracují v kroužcích, 
běžně využívají výukový program na počítačích 
vhodný pro žáky s dys poruchami. Škola pravidel-
ně v této oblasti spolupracuje s psychologem, na 
škole působí i speciální pedagog, tito pracovníci 
nám po odborné stránce velmi pomáhají. Učitelé 
se neustále v této oblasti vzdělávají, aby byly děti 
vzdělávány nejpřijatelnějšími metodami a formami 
práce.
 Od 1. září 2005 chceme péči o tyto děti ještě 
rozšířit jinou organizací jazyka českého a cizího 
jazyka s vhodnými metodami a formami práce.
Dle nového školského zákona musí mít každá škola 
vypracovaný svůj vlastní školní vzdělávací program, 
jednou z našich priorit bude komplexní péče o děti 
s vývojovými poruchami učení a ADHD.

 Rodičům dětí, které k nám chodí, bude tato 
možnost komplexní péče nabídnuta automaticky.
Pokud byste měli zájem o další informace je možné 
se domluvit na schůzku s ředitelkou školy – tel. 581 
76 22 84, případně 604 635 530.

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Jarní prázdniny

 V době jarních prázdnin se učitelé na ZŠ 
Kojetín Svatopluka Čecha vzdělávali. V pondělí 
navštívila školu Dr. Zelinková, která se celý život 
zajímá o problematiku děti s vývojovými porucha-
mi učení a chování, vydala spoustu knih k této 
problematice, v 6 hodinovém semináři nám pře-
dala spoustu užitečných informací, rad a materiálů 
k naší práci. V úterý jsme všichni navštívili pilotní 
školu v Kroměřiži za účelem poznání a hlavně 
získání zkušeností při tvorbě školního vzdělávacího 
programu, každá škola se bude muset s tvorbou 
vlastního školního programu poprat do začátku 
školního roku 2007/2008.
 Návštěva každé jiné školy přináší vždy hodně 
poznání, dalších nápadů a inspirací. Zbytek prázd-
nin věnovali učitelé samostudiu.

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Zavádění moderních metod výuky 
na ZŠ Svatopluka Čecha

 Naše škola se letos rozhodla umožnit žákům 
vyzkoušet si tzv. projektové vyučování. Co to 
projektové vyučování vlastně je? Toto vyučování 
přispívá k rozvoji žákovi osobnosti, neboť žáci 
získávají v praxi dovednosti a vědomosti při řešení 
daného úkolu (projektu). Jeho řešení si plánují pře-

vážně samostatně a podle vlastního rozhodnutí.
 Tuto novinku si mohli nejprve vyzkoušet žáci 
na prvním stupni, kteří zkoumají historii Kojetína 
pomocí informací, jež se jim podařilo získat z Inter-
netu, propagačních materiálů města Kojetín,  pro-
pagačních materiálů mikroregionu Střední Haná 
a Olomouckého kraje. Postupně se k nim přidali 
také žáci na druhém stupni. Ti pod vedením Mgr. 
Pavla Navrátila zpracovávají projekt k 60. výročí 
konce druhé světové války. Tento projekt je zamě-
řen na poslední dny války v městě Kojetín. Děti 
pracují s kronikou města Kojetína, se vzpomínkami 
pamětníků, s farní kronikou církve československé 
husitské a s dobovými reáliemi. V rámci tohoto 
projektu Mgr. Jiří Isakidis spolu s pedag. asistentem 
Mariánem Gáborem připravují exkurzi do bývalého 
koncentračního tábora v Osvětimi. 
 Získané údaje budou pro svoji konkrétnost 
a blízkost pro žáky snadněji zapamatovatelné než 
„suché“ memorování poznatků o druhé světové 
válce z učebnice. 
 Cílem je prozkoumat, jak se významná celo-
světová historická událost projevila v podmínkách 
našeho regionu. Zároveň projekt rozvíjí aktivitu, 
samostatnost a myšlení. Rovněž se posílí citový 
vztah žáků k našemu městu a jejich historické 
vědomí.

Mgr. Pavel Navrátil

Lyžařský kurz

 I v letošním roce pořádala naše škola lyžařský 
kurz. Hned po příjezdu jsme vyrazili na svah, kde 
došlo k rozdělení do skupin podle sjezdařských 
schopností. Denně bylo odměňováno několik 
úspěšných lyžařů, kteří viditelně své schopnosti 
neustále zlepšovali. Sněhové podmínky nám svou 
štědrostí opravdu přály, tudíž i krásy paní zimy v nás 
zůstávají i nadále. Sníh, sněhový, snížek, sněžník. 
Slova vskutku zimní a příznivá pro takový lyžák. 
Sněžník? To je název naší chaty, v níž jsme prožili 
příjemný týden. Lyžák byl unikátní v tom, že jsme 
neznali význam slova nuda, což je u některých 
z nás v současné době skoro nemožné, ale je to 
tak. Poslední den jsme ukončili diskotékou, kterou 
nechtěl nikdo opustit, protože jsme věděli, že na 
druhý den jedeme domů.  
 Zimní pobyt na horách byl super a my přejeme 
všem žákům z nižších ročníků, aby se i jim lyžák 
v sedmičce vydařil na sto procent jako nám.

Lyžaři LVVZ 2005 

Gymnázium Kojetín pořádá

VEŘEJNOU AKADEMII
Uskuteční se 10. března 2005 v 17.00 hodin v sále Sokolovny.

Program: 
- hudba vokální a instrumentální -

- moderní a klasický tanec -
- krasojízda na kolech -

- mažoretky -
- Dívčí válka 2004 (divadlo) -

- iluzionista Maverick -
Součástí akademie bude výstavka výtvarných prací studentů školy.

Vstupné dobrovolné + místenka 10,- Kč.
Srdečně zvou studenti a učitelé Gymnázia Kojetín.

POMOC ASII

Žákovský parlament Žákovský parlament 

při ZŠ Svatopluka Čecha 586 při ZŠ Svatopluka Čecha 586 

uspořádal sbírku na pomoc Asii. uspořádal sbírku na pomoc Asii. 

Na pomoc Srí Lance byla zaslána Na pomoc Srí Lance byla zaslána 

částka 2349 Kč.

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 
oznamuje možnost 

pronájmu školního hřiště 
za cenu 100 Kč/hod. 

Je nutné se vždy dohodnout předem 
s ředitelkou školy.

Kontakt: 581762284
e-mail: reditelka@zssvcecha.kojetin.cz
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 MěDDM Kojetín

AKCE NA BŘEZEN 2005

Sobota 5. 3. 2005 - 8.30 hod.
„HANÁCKÁ PÍSNIČKA“ XXV. ROČNÍK

Sál sokolovny Kojetín
Okresní kolo postupové soutěže ve zpěvu lidových písní 

(Od 6-ti do 15-ti let)

Pátek 11. 3. 2005
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE „MŮJ NEJMILEJŠÍ HRNÍČEK“

Hrníčky označené jménem, příjmením adresou a věkem zhotovitele 
odevzdejte na MěDDM – Masarykovo n. Poslední termín k odevzdání 

hrníčku, vyrobeného jakoukoliv technikou (I.: 3–6 roků, 
II.: 7 - 10 roků, III.: 11–15 roků, IV: 16–18 roků, V.: 19–99 roků)

21. 3. – 1. 4. 2005
„KDYŽ JARO ZAŤUKÁ...“ 
ve spolupráci s MěKS Kojetín

Galerie VIC Kojetín
Výstava (hrníčky ze soutěže, keramika, paličkování, malba na hedvábí, 

drátkování aj. techniky – každý den budou probíhat prac. dílny)

Sobota 26. 3. 2005
JARNÍ MARATON V AEROBIKU

Tělocvična ZŠ nám. Míru
Prezentace 8.15 – 9.45 hod., vlastní soutěž od 9.00 hod.

Sobota 26. 3. 2005
„O VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE“

II. ročník turnaje v šipkách pro rodiny s dětmi 
(rodič a dítě, prarodič + vnuk, vnučka)

I. patro restaurace Na Hrázi

V době velikonočních prázdnin bude MěDDM otevřen 
od 8.00 do 17.00 hodin. Děti v tuto dobu mohou 

využít klubovnu, stolní tenis a jiné hry.

Zimní jarmark v Křenovicích

 Jarmareční trhy byly v minulosti zúročením těžké práce rolníků a řeme-
slníků. Chvíle prodeje svých výtvorů jim zpestřovali kejklíři a potulní umělci.
 V dnešní době si k tvořivosti, zájmům a umění musí lidé stále složitěji 
hledat cestu, protože samotné zaměstnání jim zabírá v životě tolik místa, že 
málokdo má čas a sílu na tyto činnosti a na zábavu.
 Na Zimním jarmarku dne 17. února 2005 v Křenovicích, který pořádal 
Klub Ferdy mravence při MěDDM Kojetín a výtvarný kroužek Sedmikráska 
při MŠ Křenovice ve spolupráci s OÚ Křenovice, si udělala čas spousta dětí 
i dospělých. Myslím, že ho nevydali nadarmo.
 V programu, který uvedly jako minulý rok čtyři múzy, se mohli hosté 
zaposlouchat do zimního pásma našich nejmenších z MŠ Křenovice a indi-
ánského pásma, které připravil Klub Ferdy mravence. Taneční kroužky při 
MěDDM Kojetín předvedly mexický tanec, hip hop a aerobik. Objevila se 
i mažoretka. Zaznělo zde duo fléten sopránových i altových. Sestry Hrouzovy 
si zahrály v triu na housle a violu. Pěvecká sóla předvedli sourozenci Matějčkovi 
a Tereza Krejsová. Na závěr zazpíval dívčí pěvecký sbor Prima nota z Gymnázia 
Kojetín. Krásnou tečku za programem udělala píseň Svěráka a Uhlíře Není 
nutno, kterou si na pódium přišlo zazpívat všech 70 účinkujících.
 To ale nebyl úplný závěr. Po skončení programu se otevřely dveře do 
velkého sálu, kde si všichni přítomní mohli prohlédnout výtvarné práce 
dětí z Křenovic a Stříbrnic zhotovené k této příležitosti, dále práce MŠ 
a ZŠ Křenovice, keramického a výtvarného kroužku MěDDM Kojetín. Mohli 
si vybrat z dárkových předmětů vytvořených oběma pořádajícími kroužky 
a také zhlédnout prodejní výstavu keramiky, paličkování a aranžování suše-
ných květin.
 Příjemný večer mnoho návštěvníků zakončilo posezením při kávě
a domácím cukroví.
 Nezbývá než poděkovat OÚ Křenovice za finanční podporu, MěDDM 
Kojetín za věnování dárkových předmětů účinkujícím a pomoc při organi-
zaci, pracovnicím MŠ Křenovice za ochotu, pomoc a čas vložený do této 
akce, Gymnáziu Kojetín za vystoupení sboru a pomoc při organizaci, všem 
účinkujícím za předvedení vynikajících výkonů a vůbec všem, kteří se na této 
akci jakýmkoli způsobem podíleli.

Anna Matějčková
vedoucí kroužků Klub Ferdy mravence a Sedmikráska

Jarní prázdniny 2005 s domečkem 

❏ „Expedice Faraon“ 7. 2. – 11. 2. 2005
Námětem hry příměstského tábora byla archeologická výprava za objevením 
hrobky faraóna.
 V pondělí  byly děti rozlosovány do družstev, soutěže a hry probíhaly 
v tělocvičně. Společně si vyráběly vlajky s označením družstva. Účastníci se 
dověděli o zvycích, písmu, egyptské mytologii.
V úterý jsme jeli do ZOO Lešná. Po celé ZOO bylo spoustu sněhu a děti vyu-
žily zimní nadílku ke „koulovačce“ a skákání do sněhu. Po návratu, příjemně 
promrzlé děti, kreslily zvířata. 
 Ve středu družina zelených a modrých závodila okolo rybníku a krmila 
zvířata.
 Ve čtvrtek – výlet do Podzámecké zahrady -  děti soutěžily, prohlížely si 
zvířata.
 V pátek vyjela parta natěšených 50 – ti lidiček „řádit“ do Aqua centra ve 
Vyškově. Po obědě se děti vydaly hledat hrobku faraóna, po té následovalo 
předání odměn a diplomů. Hrobka byla nalezena, sladkosti předány a společně 
se těšíme na další setkání.
Děkuji Míši Laskiové a Lucce Řezáčové za pomoc.

Jana Bradnová
vedoucí oddělení MěDDM Kojetín

❏ Zimní tábor pro rodiče a děti
proběhl od 6. do 11. února 2005 tradičně v Kunčicích pod Kralickým Sněž-
níkem. Opět nás počasí nezklamalo. Dvanáct rodin se svými „ratolestmi“ 
využilo týdenního pobytu k relaxaci, lyžování, dovádění na snowtubingu, 
procházkám.
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 Z akcí MěDDM Kojetín v únoru 2005

 Stanový tábor je každoročně budován dob-
rovolnými členy sdružení na pomoc dětem posti-
ženým různými nemocemi z alergií a astmaty. Je 
již tradičně umístěn v borovicovém háji na okraji 
veřejného kempu Puntižela na pobřeží Jaderského 
moře v Chorvatsku, na jihu poloostrova Istria, od 
krajského historického města Pula asi 6 km.Vedle 
tábora se nachází velká travnatá pokosená louka, 
která slouží ke hrám pro účastníky tábora.
 Stany jsou postaveny do obdélníku a takto 
vytvořené nádvoří je pokryto porézním textilem 
proti víření prachu. V případě potřeby se kropí 
vodou. Tábor tvoří 12 stanů pro děti, stany pro do-
provod, ošetřovna a kuchyně. Stany jsou postaveny 
na pevných podlážkách. Ke spaní slouží matrace 
a každý účastník používá vlastní prostěradlo, spací 
pytel a podhlavník.

„pod širákem“, což umožňuje pasivní inhalaci 
mořských par.
 Členové pedagogické skupiny se starají 
o aktivní využití volného času dětí.

Zdravotnická péče
 V každém turnusu je přítomen lékař, který 
sleduje zdravotní stav dětí, dbá na aplikaci přede-
psaných léků a v případě potřeby ošetřuje zranění. 
Také kontroluje hygienu v celém tábořišti, přípravu 
jídel a pitný režim.

Informace
 Přihlášky k pobytu je možné si vyzvednout 
u dětských lékařek na Poliklinice v Kojetíně, ul. 
6. května:
MUDr. Kűchlerová – tel. 581 76 41 06
MUDr. Procházková – tel. 581 76 17 85

Sdružení pro alergické děti 
Olomouckého kraje, 

8. května 12, 771 00 Olomouc
tel.: +420 604149685, 

+420 604445921
e-mail: alergickedeti@seznam.cz

IČO:  64989518
číslo účtu: 1882922369/0800

Letní tábory pro děti

Sdružení pro alergické děti Olomouckého kraje
http://www.sweb.cz/alergickedeti

pořádá
JADRAN TÁBOR 2005
jubilejní desátý ročník

ozdravných pobytů pro děti od 6 do 15 let (ročníky 1990–1999)
ve stanovém táboře na poloostrově Istria Chorvatsku

Termíny pobytů
 
 Turnus Odjezd Návrat
 1. 1. 7. 2005 12. 7. 2005
 2. 10. 7. 2005 21. 7. 2005
 3. 19. 7. 2005 30. 7. 2005
 4. 28. 7. 2005  8. 8. 2005
 5.  6. 8. 2005 17. 8. 2005
 6. 15. 8. 2005 26. 8. 2005

Cena zájezdu
Desetidenní pobyt pro:
dítě ve věku od  6–12 let – 4.800 Kč
dítě ve věku od 12–15 let – 5.500 Kč

 V poplatku je zahrnuta: doprava autobusem 
(z Olomouce a Prostějova), ubytování, stravování, 
zdravotní pojištění pro pobyt v cizině. 

Ozdravný program
 Základem je slunění a koupání v mořské vodě. 
Pláž je tvořena terasovitou skálou s velkými plo-
chými kameny a malými valounky. K základnímu 
programu patří také dodržování délky spánku 
a intervalů pro podávání jídel.
 Protiprašná úprava nádvoří zajišťuje zdravé 
prostředí dětem alergickým na prach a při teplých 
nocích nabízí účastníkům možnost spaní na nádvoří 

Ze zimního tábora v Kunčicích...

Z expedice Faraon
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Pionýrská skupina Kojetín
Ledová Praha 2005
 
 Ve dnech 4. – 6. 2. 2005 uspořádala  Pionýr-
ská skupina Kojetín výlet do Prahy, kde pořádající 
sdružení Pionýr a nadace Dětem 3. tisíciletí zajistili 
volné vstupy po pražských památkách a zajímavos-
tech. 
 V pátek po příjezdu děti navštívily Národní 
muzeum, Muzeum Policie a ve večerních hodi-
nách Pražský hrad, Krarlův most a Staroměstské 
náměstí.
 V sobotu ráno jsme se probudili do krásného 
mrazivého počasí a vydali se na „bobovou dráhu“, 
jízdou byli nadšeni hlavně kluci, kteří zde strávili 
celé dopoledne. Odtud jsme se vydali na Petřínskou 
rozhlednu a zrcadlové bludiště. Vyvrcholením dne 
byla návštěva Muzea voskových figurín, kde jsme 

měli možnost se vyfotit se známými osobnostmi, 
např. K. Gottem, H. Vondráčkovou, J. Jágrem, 
M. Jacksonem, Švejkem, Einsteinem a s mnoha 
dalšími.
 Večery jsme trávili společenskými hrami na Zá-
kladní škole v Praze 4, kde jsme byli ubytovaní.
Návštěvu Prahy jsme zakončili v neděli dopoled-
ne prohlídkou Botanické zahrady, procházkou 
a nákupy na Václavském náměstí.
 Závěrem nutno podotknout, že i přes mrazivé 
počasí bylo v Praze nádherně. Škoda jen, že jsme 
během tohoto víkendu nestihli navštívit všechny 
památky, které byly zpřístupněny. Už nyní se 
těšíme na Ledovou Prahu 2006 a věříme, že se 
vydaří stejně jako letos!

Za PS Kojetín Marek Štětkář

Moravský ples v Praze

Hanácká beseda v Praze

 Téměř po třiceti letech reprezentovali město 
Kojetín na tradičním Moravském plese v Praze  
členové Hanácké besedy Kojetín a Cimbálové 
muziky Dubina. 
 Pořadateli tohoto 49. ročníku moravského 
plesu jsou Slovácký krúžek v Praze, Valašský krúžek 
v Praze a Spolek rodáků a přátel Hané v Praze. 

A právě díky pozvání Spolku rodáků a přátel Hané 
v Praze a Dr. Jany Berdychové, kojetínské rodač-
ky, se mohla Hanácká beseda na této významné 
společenské akci presentovat.
 Ve vyprodaném Národním domě na Smíchově 
vystupovaly soubory a národopisné skupiny z Pra-
hy, Brna, Bratislavy, Prušánek a Mutěnic, Mužský 
a ženský sbor Slováckého souboru Kyjov, Folklorní 
soubor Vlčnovjan a mužský sbor z Vlčnova,Valaš-

ský soubor Beskyd ze Zubří, Tetky z Kyjova, Ženský 
a mužský sbor z Ratíškovic, Chasa z Bořetic, 
Mužský sbor Svodničov, Hanáci z Prahy, Valašský 
soubor Krušpánek z Prahy a samozřejmě naše 
Hanácká beseda.
 Nutno říct, že si v tak silné konkurenci Hanácká 
beseda, pod vedením manželů Věry a Karla Drbalo-
vých a za hudebního doprovodu Cimbálové muziky 
Dubina,  nevedla vůbec špatně. Ba právě naopak. 
Dle hodnocení Dr. Jany Berdychové,  to byli její 
milovaní kojetínští a pražští Hanáci, kteří předvedli 
Moravskou besedu tak, jak se tančívala na Hané 
před dávnými léty. Z tohoto ocenění  měli členové 
Hanácké besedy největší radost, neboť zaznělo z úst 
člověka na hanácký folklór nejpovolanějšího.
 Dr. Jana Berdychová oslavila v měsíci únoru  
neuvěřitelných 96 let a tak jí u této příležitosti přišli 
naši Hanáci spolu s Dubinou zazpívat a zahrát. Ke 
gratulantům  se za vedení města Kojetína připojila 
s přáním také tajemnice MěÚ.
 Je obdivuhodné, s jakou radostí  si paní 
doktorka Berdychová dokázala s našimi Hanáky  
zatancovat a zazpívat. Příjemně strávené společné 
chvíle byly z její strany  plné zájmu o Kojetín a dění 
v něm, o novou, mladou generaci kojetínských 
Hanáků. V závěru večera zaznělo přání dalšího 
setkání při příležitosti jubilejního, již 50. ročníku 
Moravského plesu v Praze. 
 Pro nastupující generaci mladých Hanáků bylo 
vystoupení na Moravském plese velkou odměnou 
za dlouhodobou práci v souboru a zároveň i moti-
vací k další činnosti.

Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ
Foto: Hubert Sedlář
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Město Kojetín a Městské kulturní středisko pořádají...

13. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ KOJETÍN 2005
15. – 20. 3. 2005 - Sokolovna Kojetín - Vstupné: 30 Kč - Permanentní vstupenka: 200 Kč

P R O G R A M

20.00 hodin
Divadlo Nad kinem Horní Moštěnice
A. P. Čechov: VÝROČÍ a MEDVĚD

dvě aktov ky (soutěžní představení)

Sobota 19. 3. 2005
10.00 hodin

OS Malá scéna Zlín
V. Krasnogorov: PELIKÁNI V PUSTINĚ

tři tragikomické aktovky (soutěžní představení)
14.00 hodin

DS KS Velká Bystřice
Ivan Kmínek: BUĎMEŽ ZEMI LEHCÍ

tragedie (soutěžní představení)
17.00 hodin

Divadlo Skřítek Havířov
L. Talián: 3 – 4 – 5 MUŠKETÝŘI

zpěvohra (soutěžní představení)
20.00 hodin

Divadlo Dostavník Přerov
na motivy E. Brylla: O ZROZENÍ, MILOVÁNÍ A UMÍRÁNÍ

lidová hra se zpěvy a tanci (soutěžní představení)

Neděle 20. 3. 2005
10.00 hodin

Moje divadlo Prostějov
N. Machiaveli: MANDRAGORA

komedie o dvou dílech (soutěžní představení)
13.00 hodin

DS (a) Maťák Pardubice
O. Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA

komedie (soutěžní představení)
16.00 hodin

Divadlo Prádelna Rosice u Brna
P. Strašák: MISIONÁŘI

ontogenetická three-men-show (nesoutěžní představení)
17.30 hodin

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 
A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 13. ROČNÍKU

Úterý 15. 3. 2005
20.00 hodin

DS Domu kultury Kroměříž
ŽENY V ÉTERU

muzikál (nesoutěžní představení)

Středa 16. 3. 2005
8.30 hodin

Divadlo Genus Brno
L. Rosten: PAN KAPLAN MÁ STÁLE TŘÍDU RÁD

představení pro studenty gymnázia (nesoutěžní představení)
20.00 hodin

Divadlo Nahodilých ochotníků Vizovice
Cimrman/Smoljak/Svěrák: 

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
pohádka 

(u dětí propadla, dospělé baví) (nesoutěžní představení)

Čtvrtek 17. 3. 2005   
8.00 a 10.00 hodin

DS Duha Polná
ČERT A KÁČA

pohádka pro děti MŠ a 1. st. ZŠ (nesoutěžní představení)
19.30 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 13. ROČNÍKU
19.30 hodin

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
N. Coward: ROZMARNÝ DUCH

komedie (soutěžní představení)

Pátek 18. 3. 2005
10.00 hodin

Divadlo Dostavník Přerov
M. Twain, P. Dostál - R. Pogoda: PRINC A CHUĎAS
muzikál pro žáky II. stupně ZŠ (nesoutěžní představení)

16.00 hodin
DS Flok Samotišky
V. Roman: ZÁVĚŤ

lechtivá komedie (soutěžní představení)
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VELIKONOCE 2005
BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE 

V KOJETÍNSKÉM KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

20. BŘEZNA - KVĚTNÁ NEDĚLE
9.00 hodin Mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma

14.00 hodin Křížová cesta

24. BŘEZNA - ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 hodin Mše svatá na památku večeře Páně

19.00 – 21.00 hodin Otevření kostela k tiché adoraci
21.00 hodin Adorace v Getsemanech

25. BŘEZNA - VELKÝ PÁTEK
8.00 – 18.00 hodin Otevření kostela k tiché adoraci

15.00 Křížová cesta
18.00 hodin Obřady na památku umučení Páně

26. BŘEZNA - BÍLÁ SOBOTA
8.00 – 20.00 hodin Otevření kostela k tiché adoraci

20.00 hodin Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

27. BŘEZNA - NEDĚLE
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9.00 hodin Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
14.00 hodin Svátostné požehnání

28. BŘEZNA - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
9.00 hodin Mše svatá

BOHOSLUŽBY V HUSOVĚ SBORU

NEDĚLE 27. 3. 2005 - 10.00 HODIN

SLAVNOSTNÍ VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA

Z kultury
Co to jsou turistické 
známky?

 Jsou to kulaté, dřevěné, vypalo-
vané plakety, které jsou suvenýrem 
a zároveň „potvrzením“ o dosažení 
turisticky atraktivního místa. Jinde je 
nelze koupit.
 Navazující číslovaná řada známek 
sleduje hřebeny hor, toky splavných 
řek, mapuje hrady, zámky, přírodní 
i technické památky, historická měs-
ta, zpřístupněné jeskyně, zoologické 
zahrady a mnoho dalších zajímavých 
míst.
 Turistické známky spolu s kaž-
doročně aktualizovanými mapami 
mohou hrát roli průvodce po krásách 
naší vlasti. Celý systém je neustále 
rozšiřován.
 S Turistickými známkami se hraje 
sběratelská hra (viz níže).
 Název a podoba Turistických 
známek je autorsky chráněna.

Pravidla sběratelské hry:
 Nasbírejte řadu deseti jakýchkoliv 
číselně navazujících papírových kupo-
nů, které jsou součástí Turistických 

známek - utrhněte je! Nalepte je 
na pohled či korespondenční lístek 
a zašlete na adresu:
Turistické známky s.r.o., P. O. BOX 
21C, 795 01 Rýmařov (nezapomeň-
te uvést zpáteční adresu!)
 Obratem Vám zašleme Prémio-
vou turistickou známku – za každou 
desítku jednu, pokaždé jinou.
 Stejně jako v kartách je možné 
ím nahradit kterékoli číslo, ovšem jen 
jedno v každé uplatňované desítce.
 

 23. dubna 2005

KRUCIPÜSK KRUCIPÜSK (Praha)(Praha)

DADARK GAMBALLERK GAMBALLE (Vyškov) (Vyškov)

VESELÁ HOUBA VESELÁ HOUBA (Prostějov)(Prostějov)

KUPÉ KUPÉ (Otrokovice)(Otrokovice)

Začátek 20.00 hodin  Sokolovna Kojetín

Vstupné v předprodeji 100 Kč,

na místě 120 Kč

Historické přednášky v kojetínském muzeu
 
 V měsíci únoru uspořádalo Městské kulturní středisko v Kojetíně historické 
přednášky v kojetínském muzeu pro studenty gymnázia a žáky ZŠ nám. Míru 
Kojetín. Žáci a studenti se tak netradiční formou, přímo v muzejní expozici, 
seznámili s historií města a okolí a s životem jeho obyvatel. Vystavené exponáty 
jim představill Dr. František Řezáč, městský kronikář.

Úterý 8. 3. 2005 ve 20.00 hodin
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ

(ČR, Německo, Slovensko)

Pátek 11. 3. 2005 v 19.30 hodin 
WIMBLEDON
(VB, Francie)

Pátek 18. 3. 2005 v 19.30 hodin
RESIDENT EVIL: APOKALYPSA

(Německo,VB,Francie)

Pátek 25. 3. 2005 v 19.30 hodin
VYBÍJENÁ: BĚŽ DO TOHO NA PLNÝ KOULE

(USA)

BŘEZEN 2005

Návrh turistické známky
pro Kojetín, která bude vydána 
v letošním roce
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Městská knihovna informuje...
 V novém roce již připravila knihovna kromě 
svých základních knihovnických a informačních 
služeb pro své čtenáře opět řadu akcí.
 V lednu proběhla druhá část besed pro děti 
s názvem „Království pohádek“. Koncem ledna 
a v únoru byly zahájeny lekce informační výchovy 
pro první stupeň základních škol.
 Knihovnu navštívili žáci všech čtvrtých tříd 
obou základních škol. Náplň jejich lekce obsahuje 
informace o katalozích knihovny, seznámení s je-
jich funkcí i praktické cvičení vyhledávání žádaných 
knih pomocí katalogů, ať už v klasické podobě 
nebo elektronické.
 Po nich navštívili knihovnu prvňáčci, kteří přišli 
na takové to první seznámení se s knihovnou a její-
mi službami. Učili se orientovat v novém prostředí, 
dověděli se, co jim knihovna může nabídnout, jaké 
knihy zde najdou, opakovali si, jak by měli s knihou 
zacházet i to, co je třeba udělat, aby se mohli stát 
čtenáři.
 Na náplň této lekce navážou v březnu lekce 
pro druhé a třetí třídy, kde už se děti učí rozeznávat 
základní žánrové a tematické rozdělení literatury, 
rozdíly mezi naučnými knihami a beletrií, všímají 
si autorů a ilustrátorů knih.
 Na jarní prázdniny byla opět připravena 
akce „Jarní prázdniny v knihovně“. Děti měly 
možnost navštívit knihovnu i v dopoledních 
hodinách, osvědčila se rozšířená půjčovní doba 
i provoz internetu. Čtenáři v dětském oddělení si 
mohli také pouštět zábavné CD-ROMy, které jim 
nabízely spoustu zajímavostí z přírody, techniky, 
zeměpisu, dějepisu a umožnily jim vyzkoušet si 
zábavnou formou své znalosti, postřeh, i logické 
uvažování.
 Nejmladší čtenáři si mohli své znalosti ověřit 
v jednoduché lístkové soutěži „Kdo to ví, odpoví“ 
a ti o něco starší zase své dovednosti, získané při 
knihovnické lekci o práci s katalogy knihovny, 

v soutěži „Umíš si vyhledat...?“
 Velmi dobře probíhá i v tomto roce spolupráce 
se školními družinami obou základních škol. Pra-
videlně knihovnu navštěvují, a tak i nejmladší děti 
mohou do knihovny přijít a půjčovat si.
 Kromě knihovnických služeb pro ně knihovna 
připravuje také besedy o knihách (ty minulé se 
konaly před Vánocemi pro ŠD při ZŠ Sv. Čecha, 
další se připravují pro ŠD při ZŠ nám. Míru a také 
pro Zvl. školu).
 Březen je v posledních letech nejčastěji ozna-
čován jako „Březen – měsíc internetu“.
V letošním roce na návštěvníky knihovny čekají 
pro tento měsíc akce s názvem „INTERNET ZA 
BABKU“. Čtenáři dětského oddělení, kteří přive-
dou do knihovny k zaregistrování dalšího člena 
rodiny, budou moci využívat po celý měsíc služeb 
internetu zdarma. Internet po celý měsíc zdarma 
budou mít také čtenáři oddělení pro dospělé, kteří 
se v březnu nově zaregistrují.

Hana Divilová
Městská knihovna Kojetín

... již byla zakončena plesová sezóna v Kojetíně a jednotlivé plesy navštívilo:
22. 1. 2005 – Myslivecký ples ................. cca 400 návštěvníků
29. 1. 2005 – Ples Gymnázia Kojetín....... cca 600 návštěvníků
  5. 2. 2005 – Hasičský ples ...................... 65 návštěvníků + hasiči
12. 2. 2005 – Hanácké bál...................... 160 návštěvníků + zúčastněné národopisné soubory...

... Kojetínský zpravodaj vychází v počtu 750 výtisků... 

... v galerii Vzdělávacího a informačního centra se v loňském roce konaly výstavy těchto autorů: Delistathis 
Fotis – „Nová tvář kovu“, Jiří Ryšavý „Druhotná krajina“ (obrazy, kresby), Václav Benedikt – „Tři techniky“ 
(litografie, olej, kovorytina), Radim Koráb – „Krása ženského těla“ (akty), Eva Krejčová a Jana Zlámalová 
– „Barvy ročních období“ (tapiserie, malby), Božena Krejchová a Marie Vojtková (paličkovanáa krajka), 
Ivana Bělařová (keramika), Vlastivědné muzeum v Olomouci „Žena, žena, žena...“ (od kolébky k dospě-
losti), tvůrčí skupina Signál 64 při MěKS Kojetín (obrazy, fotografie, plastiky, keramika, intarzie)...

... v budově Vzdělávacího a informačního centra je veřejnosti zpřístupněn Židovský koutek, expozice mu-
zea a galerie rodáků (Ing. arch. Jaroslav Kačírek, Jožka Bíbr, František Babiánek a Ludmila Lužná)...

... ve dnech 15. – 20. března 2005 se bude konat již 13. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů 
Kojetín 2005, kterého se letos zúčastní 14 divadelních souborů, z toho devět soutěžně. Vyhlašovatelem 
přehlídky je Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně. Vítěz přehlídky postoupí na Národní 
přehlídku do Třebíče, která je posledním stupínkem před možností představit svůj soubor v Hronově. 
I letošní programová nabídka je pro diváka velmi lákavá a pestrá (viz program)...

Víte, že...

P O D Ě K O V Á N Í
Městská knihovna děkuje všem firmám, které jí věnovaly v uplynulém čtvrtletí sponzorský dar 

na nákup nových knih. Jedná se o tyto firmy:
Zdeněk Němec – Song, Ivo Otáhal – Alt Software, Jiří Lučan – Bazex, 

Jarmila Hodanová, Firma Ptáček – pozemní stavby.

Hana Svačinová
foto: H. Svačinová

Provozní doba internetu v březnu 
Oddělení pro dospělé – studovna
 Pondělí  13 – 17 hod.
 Úterý 8 – 12 hod. 14 – 17 hod.
 Středa  13 – 17 hod.
 Čtvrtek 8 – 12 hod. 14 – 17 hod.
 Pátek 8 – 12 hod.
 Dětské oddělení
 Pondělí  13 – 16 hod.
 Úterý  13 – 16 hod.
 Středa  13 – 17 hod.
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Inzerce

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

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

752 01 Kojetín

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

  STŘEŠNÍ OKNA – ATYPICKÁ OKNA A DVEŘE (VÝKLADY, PORTÁLY, ZASKLENÍ BALKONŮ)
DOPLŇKY – ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ 

VNITŘNÍ DVEŘE – MASÍVNÍ DŘEVO, DÝHA, FOLIE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA - AUTOMATICKÉ POHONY BRAN A ZÁVORY

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

SÉRII 16 POHLEDNIC

OBCÍ A MĚST MIKROREGIONU

STŘEDNÍ HANÁ

SI MŮŽETE ZAKOUPIT NA INFORMACÍCH

VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 8

V KOJETÍNĚ

CENA 3 KČ ZA 1 KUS

tel: 581 76 12 67
mobil: 777 301 410

e-mail: klepo.oulehla@seznam.cz

KLEPO
LADISLAV OULEHLA KOJETÍN
Sladovní 1291, 752 01 Kojetín

Vám nabízí tyto služby:

- klempířské práce -

- pokrývačské práce -

- montáž střešních oken -

- rekonstrukce světlíků -

- opláštění budov trapézové plechy -
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Ze sportu – TJ Slavoj Kojetín
TABULKY PŘED JARNÍ ČÁSTÍ SOUTĚŽÍ:
Mladší žáci TJ SLAVOJ Kojetín
Poř. Družstvo Záp. V R P SKORE Body Body pravdy
1 Kralice 11 10 0 1 46:7 30 (12)
2 Náměšť na Hané 11 9 0 2 65:17 27 (9)
3 Vikt. Přerov 11 8 2 1 58:8 26 (11)
4 Černovír 11 8 1 2 67:13 25 (10)
5 1. HFK „C“ 11 6 1 4 37:16 19 (1)
6 Hvozd 11 4 3 4 31:32 15 (-3)
7 Štěpánov 11 4 1 6 25:39 13 (-5)
8 Moravský Beroun 11 3 3 5 31:29 12 (-3)
9 Hlubočky 11 3 2 6 24:42 11 (-4)
10 Bělotín 11 1 3 7 9:55 6 (-12)
11 Lutín 11 1 0 10 5:69 3 (-12)
12 Kojetín 11 1 0 10 7:78 3 (-12)

Starší žáci TJ Slavoj Kojetín
Poř. Družstvo Záp. V R P SKORE Body Body pravdy
1 1. HFK „C“ 11 8 1 2 36:11 25 (7)
2 Kralice 11 7 2 2 40:17 23 (5)
3 Černovír 11 7 1 3 31:16 22 (7)
4 Lutín 11 7 1 3 33:19 22 (7)
5 Bělotín 11 6 2 3 27:21 20 (2)
6 Štěpánov 11 6 1 4 30:24 19 (1)
7 Moravský Beroun 11 6 0 5 42:31 18 (3)
8 Kojetín 11 4 1 6 23:30 13 (-2)
9 Hvozd 11 4 1 6 19:28 13 (-5)
10 Vikt. Přerov 11 4 0 7 20:22 12 (-3)
11 Hlubočky 11 1 2 8 23:49 5 (-10)
12 Náměšť na Hané 11 0 0 11 7:63 0 (-18)

A muži - TJ Slavoj Kojetín
Poř. Družstvo Záp. V R P SKORE Body  Body pravdy 
1 Troubky 13 9 1 3 30:20 28 (10)
2 Nezamyslice 13 8 3 2 27:17 27 (6)
3 Tat. Všechovice 13 7 1 5 33:17 22 (1)
4 Pivín 13 6 4 3 33:24 22 (4)
5 Radslavice 13 6 4 3 23:20 22 (1)
6 Klenovice 13 6 4 3 24:23 22 (4)
7 Kojetín 13 6 3 4 19:18 21 (0)
8 Býškovice 13 5 4 4 18:14 19 (1)
9 FKM Přerov 13 5 3 5 21:14 18 (-3)
10 Brodek u Pros. 13 4 4 5 22:22 16 (-2)
11 Bělotín 13 3 4 6 27:25 13 (-8)
12 Vrahovice 13 2 4 7 16:22 10 (-8)
13 Němčice 13 2 4 7 21:45 10 (-8)
14 Lipník „B“ 13 0 1 12 14:47 1 (-20)

Dorost TJ Slavoj Kojetín
Poř. Družstvo Záp. V R P SKORE Body Body pravdy
1 Bělotín 13 9 3 1 37:19 30 (12)
2 Želatovice 13 8 3 2 40:12 27 (6)
3 Náměšť na Hané 13 9 0 4 39:17 27 (9)
4 Lipová 13 7 5 1 34:12 26 (8)
5 Tovačov 13 7 3 3 41:22 24 (6)
6 Určice 13 6 4 3 38:22 22 (1)
7 Výšovice 13 5 1 7 23:33 16 (-2)
8 Hvozd 13 4 3 6 33:32 15 (-6)
9 Dub nad Mor. 13 4 3 6 30:31 15 (-6)
10 Čechovice 13 4 3 6 19:26 15 (-6)
11 Měrovice 13 4 1 8 13:30 13 (-8)
12 Kojetín 13 2 5 6 16:23 11 (-10)
13 Vrahovice 13 3 2 8 14:50 11 (-7)
14 Prosenice 13 0 2 11 8:56 2 (-16)

 V sobotu 12. února 2005 se konala výroční členská schůze TJ Slavoj 
Kojetín, na které došlo k volbě nového výboru a vedení této fotbalové jednoty. 
TJ Slavoj Kojetín bude v následujícím období řídit výbor v tomto složení:

 Aleš STAVINOHA, předseda TJ Slavoj Kojetín
 Roman MATĚJKA, místopředseda TJ Slavoj Kojetín
 Marcela MLYNAŘÍKOVÁ, pokladník TJ Slavoj Kojetín
 Hana HOŠKOVÁ, jednatel
 Pavla ČTVRTNÍČKOVÁ, hospodář
 Zdeněk HOŠEK, člen výboru
 Květoslav LÁNÍK, člen výboru
 Radek TOMŠIC, člen výboru
 Jiří ŠUBÍK, člen výboru
 David LOSMAN, člen výboru
 poštovní adresa: Závodí 333, 752 01 Kojetín
 e-mail: slavoj.kojetin@seznam.cz

Tréninky dorostu probíhají od prosince 2004 ve dnech úterý, pátek a neděle 
od 17.00 hod v tělocvičně ZŠ a na stadionu TJ Slavoj Kojetín
Info: 723 135 212

Prodej výpěstků a služeb školní zahrady

Prodej:

– zeleninová přísada (salát, květák, kedlubny, brokolice, paprika, rajčata, 

zelí, kapusta, celer, okurky)

– květinová přísada (voskovky, cynie, astry, hledíky, pelargonie aj.)

Služby:

–  výsadba balkonových truhlíčků

–  výsadba závěsných květináčů

–  výsadba okrasných misek

PRODEJNÍ DOBA:
- pondělí až pátek 9.00 - 11.30 hod. a 12.00 – 13.30 hod.

Odborné učiliště

VÝZVA

Hledáme nové malé fotbalisty od šesti let věku.

Nábor mládeže bude probíhat celoročně.

Informace u trenérů mládeže, nebo vedení TJ.

Hledáme schopné lidi s chutí pracovat s mládeží  

a se zájmem o fotbal!
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 Valná hromada končila konstatováním, že sezóna bude opět dlouhá 
a náročná. Na úplný závěr jsme si odhlasovali zvýšení členských příspěvků, 
zdůraznili nutnost finančních příspěvků od sponzorů a po bohatém občerst-
vení jsme se rozešli do svých domovů. Od začátku února zahájil náš klub tzv. 
přípravné období před samotnou sezónou. Absolvovali jsme dva tréninky 
v přerovské hale a v neděli 13. 2. jsme jeli na přátelský 2. Hanácké Cup 
do nedalekého Přerova. Znovu jsme jeli v počtu pouhých 3 hráčů a nebyli 
jsme neúspěšní. Celkem hrálo 43 účastníků. V kategorii žáků naše Jana 
Nakládalová vyhrála výkonem 106 úderů (prům. 26,5). Mezi juniory byla asi 
největší konkurence a nejlepší výkony. Zvítězil tovačovský A. Dočkal (92 – pr. 
23), náš Luděk Nakládal byl se 
svým nejlepším přerovským vý-
konem 100 (prům. 25) až šestý. 
Nejlepším seniorem se stal 
kojetínský Ivan Roemer, který 
obsadil 1. místo s náskokem 10 
ran a zahrál spolu s vítězným 
juniorským tandemem absolutní 
výkon dne 92 (průměr 23).

Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Proběhla valná hromada a začalo přípravné 
období…

 V sobotu 29. 1. proběhla v restauraci Morava Valná hromada klubu 
KGB Kojetín. Účast byla hodně slabá, když se prezentovalo pouze 7 ak-
tivních hráčů. Tento počet byl na samé hranici schopné usnášení. Zprávy 
o činnosti a hospodaření za loňský rok 2004 přednesl prezident a hos-
podář klubu I. Roemer, poté nastínil plán a výhled na rok 2005. Hned 
nato jsme se oficiálně rozloučili s juniorem R. Janáčkem, který přestoupil 
do klubu Taurus Prostějov, což je pro soutěže družstev citelné oslabení. 
V další části programu se volil výbor klubu. Volby byly krátké a dopadly tak-
to: prezidentem a zároveň hospodářem zůstal I. Roemer, který bude taktéž 
hlavním trenérem a vedoucím smíšeného týmu. Dalším členem výboru se stal 
L. Nakládal ml., jenž se bude zaučovat do role jednatele a povede juniorský tým. 
Poslední členkou výboru se stala J. Nakládalová ml., která povede ženské družstvo 
a spolu s I. Roemerem bude vypomáhat u žákovského týmu, popř. jej povede 
sama. Závěrečná část byla mj. věnována termínové listině na rok 2005, která 
určuje, co nás letos čeká:

so 5. 3.  (přátelský) 3. Hanácké Cup Přerov
so 9. 4. (krajský) Krajský přebor Olom. Přerov
so-ne 23.–24. 4. (zemský) 1. MT + I. liga Polička
ne 8. 5. (oblastní) 1. Open + II.liga Blansko
ne 15. 5. (oblastní) 2. Open + II.liga Tovačov
so–ne 21.–22. 5. (zemský) 2. MT + I.liga Kopřivnice
ne 29. 5. (oblastní) Oblast.přebor + II. liga Start Brno
so–ne 4.–5. 6. (celostátní) 3. Grand Prix Tovačov
ne 12.6. (oblastní) 3. Open + II. liga Holešov
so–ne 18.–19. 6. (zemský) Přeb. Moravy + I. liga Jedovnice
ne 26.6. (oblastní) 4. Open + II. liga 90 Brno
út-st 5.–6. 7. (celostátní) 4. Grand Prix 90 Brno
ne 10.7. (oblastní) 5. Open + II. liga Prostějov
so–ne 16.-17. 7. (celostátní) Junior Trophy Vratimov
pá–ne 29.–31. 7. (celostátní) Mistrovství ČR Olomouc
ne 4. 9. (oblastní) 6. Open + II. liga Jedovnice
ne 11. 9. (oblastní) 7. Open + II. liga Bystřice p. H.
so–ne 24.–25. 9. (zemský) 3. MT + I. liga Bystřice p. H.
ne 2. 10. (oblastní) 8. Open + II. liga Kojetín
so 8. 10. (přátelský) Přebor klubu Kojetín
ne 23. 10. (oblastní) 9. Open + II.liga Přerov
so–ne 29.–30. 10. (zemský) 4. MT + I. liga Přerov
so 12. 11. (okresní) Okresní přebor Přer. Přerov
so 3. 12. (přátelský) Mikulášský turnaj Přerov Uprostřed vítězná J. Nakládalová na  v kategorii žáci na tomtéž turnaji

TJ Sokol Kojetín informuje...

Ze sportu - Minigolf

Lyžařská školička poprvé 
 
 V sobotu 19. února jsme vyjeli na Troják počtvrté a naposled, s předškoláky 
a sem tam i nějakým prvákem spolu s rodiči, objevit taje lyžařského umění.  
Adélka, Daniel, Toníček, Zdeneček, Petruška, Lucinka, Pavlínka, Hanička, 
Tomášek  a další, celkem 14 dětí, se nejprve seznamovali s výstrojí, malými 
krůčky se pohybovat na sněhu, získávat stabilitu na lyžích, sjíždět nejprve na 
mírném svahu, podjíždět překážky, jízdou v pluhu až po jízdu na dětském vleku 
a dokonce i na vleku velkém. Poslední výcvikový den pak jízdou mezi brankami 
prokázali, že mohou již zdárně sjíždět i náročnější terén. Vše samozřejmě za 
vydatné pomoci rodičů a vedení cvičitelů Tonyho a Kapitána. A proto, že 
organizátoři měli dohodnuté i krásné zimní počasí pro všechny čtyři zájezdy, 
nemělo to chybu. Tož „Skol“ a za rok opět nashledanou, to ale již s dalšími 
malými lyžaři.  Dlužno dodat, že školičku poprvé za více jak třicetiletou historii 
lyžařské školy připravila TJ Sokol Kojetín – oddíl základního lyžování. V neděli 
20. února pátými zájezdy za sněhem do lyžařského střediska v Kunčicích 
u Starého Města byly ukončeny i lyžařské výcvikové zájezdy školy základního 
lyžování. Zájezdů se zúčastnilo celkem 118 malých i velkých lyžařů, tzv. turistů. 
Na organizaci a zdárném průběhu  této akce se  podílelo 5 cvičitelů a instruk-
torů lyžování. Nováčci a začátečníci i ti zkušenější z řad dětí se pak zúčastnili 
závěrečného slalomu  na  sjezdovce, v lyžařském středisku v Kunčicích.

Prázdniny pod stanem v roce 2005 

 Chlapci a děvčata, nabízíme vám účast na 
táboře, který v termínu od 10. 7. do 23. 7. 2005 
pro vás připravila parta zkušených cvičitelů. Tábor 
již tradičně pořádáme na stanové základně ve Vráž-
ném. Provozovatelem tábora  je TJ Sokol Kojetín. 
Tábor žactva je určen chlapcům a děvčatům ve 
věku od 10 do 14 let. Vklad za pobyt na táboře 
činí 2.100 Kč. V programu tábora převažují hry 

a soutěže ve všech možných podobách, ke kterým využíváme přírodního pro-
středí od budíčku až do večerky. Nedílnou součástí programu jsou i vycházky 
a výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí tábora. Hlavní částí programu je 
vždy celotáborová hra, která v letošním roce má název „Tajemství pevnosti 
Boyard“. Každý večer, pokud to počasí dovolí, zařazujeme do programu 
u posezení u besedního táborového ohně. Tábor je vybaven stany s podsada-
mi a vestavěnými palandami s molitanovými matracemi a dalším vybavením 
nutným k provozu tábora, které odpovídá všem hygienickým předpisům (velký 
párty stan, sprcha s teplou vodou, sauna a další ). Informace – přihlášky: 
Kancelář TJ Sokol Kojetín vždy v odpoledních hodinách, jinak na 
tel: 581762483, 607587399, E-mail: L.Juren@seznam.cz

Uprostřed vítězný senior I. Roemer na 
2. HC v Přerově
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Lidové zvyky a obyčeje v březnu
1. březen  – Svatá Eudokie psa až po uši sněhem zavěje.
2. březen  –  Březen – za kamna vlezem.
3. březen  – V březnu vítr z břízy fouká.
4. březen  – V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.
5. březen  – Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.
6. březen  – Svatá Felicita sníh z polí odmítá.
4. neděle postní – družebná
V tento den bylo mládeži povoleno se sejít na návsi a poveselit se. Také chodil 
družba s ženichem do domu dívky, kam chtěli příjít o Velikonocích na námlu-
vy.

7. březen  – O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
8. březen  – Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
9. březen  – Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.
10. březen  – Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě 40 ranních  
  mrazíků.
11. březen  – V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.
12. březen  – Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře.
13. března  – V březnu prach – jistý hrách.
5. neděle postní – smrtná
Na smrtnou neděli byl zvyk vynášet smrt – „Smrtku“, „Moranu“, „Mařenu“... 
Mládenci a dívky vynášeli opentlovanou figuru ze slámy a hadrů ze vsi a hodili 
ji do potoka. Někde zase chodila děvčata místo smrtky s tzv. „lítem“, malým 
stromečkem ozdobeným pentlemi a vyfouknutými vajíčky.

14. března  – Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole 
ráj.
15. března  – Březen bez vody – duben bez trávy.
16. března  – Mnoho dešťů březnových – hubené léto.
17. března  – Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.
18. březen  – Jak prší v březnu, tak také v červnu.
19. březen – Josefova širočina ničí poslední ledy. Svatý Josef naštípe dříví 
   a Panna Marie zatopí.
20. březen – Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
6. neděle postní – květná
V tento den se traduje slavnostní vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kdy ho lid vítal 
palmovými ratolestmi. Protože u nás palmy nerostou, tak jejich úlohu převzaly 
větvičky jívy „kočičky“, které se vysvětily v kostele a zdobily se jimi světnice.

21. březen  – Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
22. březen  – Na Kazimíra pohoda – na kobzole úroda.
23. březen  – Březnové slunce má krátké ruce.
Škaredá středa
Středa před Božím hodem velikonočním. Ve středu se Jídáš škaredil na Ježíše. 
Říkalo se jí také škaredá, černá nebo sazometná, protože se vymetaly komíny. 
Podle lidového obyčeje se nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete mračit po 
všechny středy v roce.

24. březen  – Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.
Zelený čtvrtek
Název je možná odvozen od zeleného mešního roucha, který  užívali kněží 
v tento den při mši. Jedla se jen zelená strava – špenát, zelí, aby byl člověk 
zdravý po celý rok. Na Zelený čtvrtek naposledy zvonily kostelní zvony 
a pak až do Bílé soboty umlknuly, „odlétly do Říma“. Podle tradice, když 
zazní zvony naposledy, si máte zacinkat penězi, aby se vás držely celý rok. 
Někde se zvoní paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši. Lidé 
v tento den vstávali velice časně, rodina se pomodlila, omyli se rosou, protože 
bránila onemocnění šíje a dalším nemocem. Někde se tato tradice dodržovala až 
na Velký pátek. Na Zelený čtvrtek vstávaly hospodyně časně, aby zametly dům 
ještě před východem slunce. Smetí se odneslo za humna, aby se v domě nedržely 
blechy. Kdo sní před východem slunce pečivo namazané medem, je chráněný 
před uštknutím hadů a před žihadly vos. V Orlických horách házeli lidé do studny 
chleba namazaný medem, aby se v ní držela po celý rok voda.    
 Odpoledne se nepracovalo. Pekly se „jidáše“, zvláštně tvarované obřadní pečivo 
z kynutého těsta. Pokud se jedly potřené medem, opět měly být pro zdraví. Je dobré 
v tento den sít len a hrách, protože vše dobře prospívá.  Nemá se o Zeleném 
čtvrtku nic půjčovat a s nikým se nehádat, aby se Vám všechny hádky vyhýbaly 
a naopak peníze si k Vám cestu našly.
25. březen  – Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.

Velký pátek
V katolické liturgii je dnem smutku, nekonaly se bohoslužby, jen se zpívalo 
a četly se texty. Součástí pobožnosti bylo odhalení a uctění svatého kříže. Vý-
zdoba kostela je chudá, žádné květiny, žádné svíce na oltáři, písně se zpívají bez 
doprovodu varhan a zvony mlčí. Hlas zvonů nahrazovaly různé řehtačky malé 
i velké, chodilo se s velkým hlukem po vesnici, zpívalo se, texty popěvků byly 
namířeny proti Jidášovi a Židům, kteří ukřižovali Krista. Někde děti s řehtačkami 
honily Jidáše - vybíral se zrzavý chlapec.  Velký pátek je také postním dnem 
– postem od masa a újmy v jídle. 
 Podle lidové víry se na Velký pátek děly zázraky a země měla magickou 
sílu. Otevírala se, aby ukázala své poklady. Poklad označovalo světýlko nebo 
kvetoucí nebo zářící kapradí. Lidé chodili do lesů a ke zříceninám hradů a hledali 
poklady.
 Vstávalo se před východem slunce, lidé se omývali v potoce, aby se chránili 
před nemocemi. Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, 
který pak hodili levačkou za hlavu, to je mělo ochránit před bolením zubů. 
V krajích s plátenickou výrobou se předly pašijové nitě, pak se udělalo na 
šatech několik stehů, to mělo ochránit před uhranutím a zlými duchy. Košile 
ušitá z plátna pašijových nití chránila před bleskem. V tento den se nesmělo 
nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Věřilo se hodně na 
čarodějnice a uhranutí. Nesmělo se pracovat na poli, v sadu a ani v zahradě, 
aby se nehýbalo zemí. Nepralo se prádlo, protože by se prádlo namáčelo místo 
do vody do Kristovy krve.
 Také se chodilo dům od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček se ozna-
movalo poledne a ranní i večerní klekání. Hospodyně připravovala obdarování 
v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných peněz.

26. březen – Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli 
urodí.
Bílá sobota
Jelikož jsou při obřadech vigilie křtění novokřtěnci, kteří nosí bílé roucho, je též 
možno, že název pochází odtud. Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající 
smytí hříchů křtem.
 Ve starém křesťanství nebyla dnem liturgickým, konala se jen noční boho-
služba - vigilie. Před ní se posvětil oheň od kterého se zapálila velikonoční svíce 
- paškál.
 Oheň se světil před kostelem a v mnoha vsích se doma muselo uhasit 
ohniště. Potom hospodyně položila polínko před kostelem na hraničku, když 
kněz oheň posvětil, každá si vzala žhavé polínko a znova jím zažehla ve stavení 
oheň. Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající půst. 
Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. 
Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky a pole, aby dobře rodily. Někde 
se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily před požárem.
Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se a chystalo. 

27. březen  – Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.
Neděle velikonoční – Boží hod velikonoční
Byly svěceny velikonoční pokrmy - beránek, mazanec, vejce, chléb i víno. Na 
Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje. Každá návštěva dostala 
kousek z posvěceného jídla. Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného 
mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek 
ovoce. Pečou se velikonoční beránci 

28. březen  – Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
Velikonoční pondělí
V tento den se odbývala pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí 
dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí 
zdobené stuhami. Šlehají ženy a dívky a vinšují, aby byly celý rok zdravé a čilé, 
za to dostanou malovaná vajíčka - kraslice. Někde je zvykem, že v úterý chodí s 
pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou. V mnoha vsích bylo zvykem 
číhat na děvčata ráno, když šla do kostela.

29. březen  – Mnoho dešťů v březnu přináší hubené léto.
30. březen  – O svatém Kvirinu už je teplo ve stínu.
31. březen  – O svaté Balbíně je už u nás po zimě.

Použitá literatura: 
Lidové zvyky a obyčeje v křesťanském roce

zpracovala: Hana Svačinová
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Historické fotografie Kojetína

Ze sbírek kojetínského muzea vybral a uspo řá dal Jiří Šírek

Pohled na lihovar od řeky Hané

Historická pohlednice kojetínského cukrovaru

Pohlednice dívčí měšťanské školy z roku 1904 (rok po vybudování)

Kamnářství Josefa Macíka na rohu Mlýnské ulice

    Jeden z posledních doškových domů 
v Kojetíně 

Pohlednice „Partie z parku“ – u ZŠ náměstí Míru

Pohled na kostel ze Zahradní ulice
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1. února 2005
se dožila naše maminka, 
tchýně, babička, prababička 
a praprababička, 
paní

Anna Hradilová 85 roků.

Vše nejlepší, 
hlavně hodně zdraví do dalších let 
jí přeje dcera a synové s rodinami.

Před rokem 
dne 1. března 2004 

navždy utichlo laskavé 
a milující srdce

paní 
Ivy Hoškové

Stále vzpomíná manžel, 
dcera Jitka s rodinou 

a syn Jaroslav.

Dne 13. března 2005 
si připomeneme 

první smutné výročí 
od úmrtí našeho drahého 

manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka,

pana 
Zdenka Pěchy

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku.

První rok uplynul 
a další nastává, 
naše úcta a láska 
k Tobě zůstává...

Ilustrační fota: J. Šírek

Dne 

19. března 2005 

oslaví zlatou svatbu, 

50 let společného života

manželé
Jiřina a Jindřich Hůlovi

Hodně spokojenosti

do dalších let přejí děti a vnoučata


