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Úsměv netopýra rezavého

22. duben – Den Země
Den Země – 22. duben nabízí každoročně možnost připomenout si náš
vztah k životnímu prostředí, ke všemu živému a k celé naší „modré“ planetě.
K planetě, kde se díky naší vyspělé technice, ztrácí pojem vzdálenost a pomalu
splývají rozdíly v kulturách i hranice zemí.Tuto planetu si člověk za historicky
kratičký okamžik pozměnil ke svému obrazu a chová se a hrdě to tvrdí, jako
její pán. Občas je mu připomenuto, že to s tím panováním není tak docela
pravda (viz loňské zemětřesení v jihovýchodní Asii).
Připomeňme si proto s trochou pokory a úcty k milionům let budované
hierarchii vztahů a závislostí v přírodě, že jsme součástí, nikoliv nadřízenými
tohoto složitého soukolí, kterému ještě zdaleka nerozumíme, a které dovede
být štědré a krásné, ale i kruté a nelidské. A aspoň na chvíli se snažme k to-

muto prostředí a společenstvu vracet a nevyčleňovat se z něj do všemožných
civilizačních skrýší a vymožeností naší plastové civilizace, které nás z lůna
přírody odvádějí, nebo už odvedly.
A když jsme u těch plastů, dá se s nimi dělat ledacos - pohodit v lese,
zatopit v kamnech nebo sešlápnout a uložit do kontejneru na tříděné odpady.
Že odpověď na to, co je správné, je jednoduchá? Podívejte se na záběry po
opadnutí vody v Moravě, zhluboka se občas po ránu nadechněte nebo tak
trochu „bezdomovecky“ občas nahlédněte do nádob na domovní odpad
a zjistíte, že většina končí přesně tam, kde nemá. Takže, příjemné chvilky
v místy stále ještě pěkné přírodě, a nejen onoho 22. dubna.
Jiří Šírek, foto autor

V polovině března se zvýšil stav vody v řece Moravě až k 2. stupni povodňové aktivity. Hasiči odstraňují naplavené kmeny z Mlýnského náhonu

Po opadnutí vody zůstaly na březích Moravy stovky PET lahví a jiného
odpadu
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Z jednání Rady města
Dne 22. března 2005 zasedala
Rada města Kojetín. Z tohoto
jednání přinášíme výpis z přijatých usnesení. Rada:
– vzala na vědomí plnění usnesení
Rady města Kojetín ze dne 22. 2.
2005,
– souhlasila se závěrečným účtem
Města Kojetína, jehož součástí je
zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Kojetína za rok
2004. Skutečná tvorba a čerpání
finančních prostředků v roce 2004
činila 171.349.170 Kč,
– vzala na vědomí zprávu o stavu
pohledávek Města Kojetína k 31. 12.
2004 v celkové výši 7.302.760,35
Kč,
– souhlasila s vyhodnocením rozpočtového provizoria Města Kojetína
za období leden 2005. Příjmy v tomto
měsíci činily 8.396.567,96 Kč
a výdaje 3.513.622,39 Kč,
– souhlasila s rozpočtovým opatřením v celkové výši 3.351.380
Kč,
– schválila prominutí pohledávek
Školní jídelny Kojetín, vzniklých před
1. 1. 2002, v celkové výši 2.861,80
Kč,
– schválila prominutí pohledávky
Městského kulturního střediska,
vzniklé v roce 1993 odcizením videopřehrávače ve výši 5.676 Kč,
– v rámci narovnání vlastnických vztahů souhlasila s prodejem budovy
č. p. 25, pozemku p. č. 65 a 66 v k.
ú. Popůvky u Kojetína dosavadním
uživatelům za symbolickou částku
1 Kč a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitostí,
– v rámci narovnání vlastnických

vztahů souhlasila s bezúplatným
převodem budovy č.p. 100, pozemku
p. č. 471 a p. č. 47/2 v k. ú. Křenovice z majetku Města Kojetína do
majetku Obce Křenovice,
– souhlasila s prodejem obsazeného
bytu, velikost 2+1, v Kroměřížské
ul. čp. 945, za cenu 150 tis. Kč
navrženým žadatelům,
– nesouhlasila s prodejem části
pozemku, p. č. st. 443 v k.ú. Kojetín,
Kroměřížská ulice,
– souhlasila s prodejem budovy č.p.
467 a pozemku p.č. 505/1, k. ú.
Kojetín, ulice Padlých hrdinů, za
cenu 900 tis. Kč a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti,
navřenému žadateli,
– souhlasila s prodejem části pozemku p.č. 736/1 a p. č. 740/1 v k.
ú. Kojetín, ulice Dvořákova, o výměře
cca 120 m2, navrženým žadatelům za
cenu 100 Kč/m2,
– souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.
č. 5757/3 v k. ú. Kojetín, ulice
Vyškovská, o výměře cca 16 m2, za
účelem zřízení a provozování letní
předzahrádky,
– souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje bytu č. 907/10 a bytu č.
908/9, o velikosti 2+1, II. kategorie,
v ulici Nádražní. Nejnižší nabídková
cena činí 250 tis. Kč,
– souhlasila s odkoupením pozemků o celkové výměře 930 m2 od státního podniku v likvidaci Cukrovary
Olomouc, za cenu 40.630 Kč,
– schválila uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor
mezi Městem Kojetín a Zvláštní školou Kojetín, za stejných podmínek

jako dosud,
– schválila pronájem garáže č.
233 v areálu Polikliniky navrženému
žadateli za cenu 700 Kč za měsíc,
– schválila pronájem bytu č. 17
v DPS na ulici Jana Peštuky 1322
navrženému žadateli. Výše kauce činí
15 tis. Kč,
– schválila pronájem bytu č. 19
v DPS na ulici Jana Peštuky 1322
navrženým žadatelům. Výše kauce
činí 20 tis. Kč,
– schválila pronájem bytu č. 6
v DPS na ulici Jana Peštuky 1322
navrženému žadateli. Výše kauce činí
15 tis. Kč,
– souhlasila s obnovením nájmu
obecního bytu č. 1 na Masarykově
nám. 54 dosavadním uživatelům, na
dobu určitou – půl roku, za stejných
podmínek jako dosud,
– vzala na vědomí zprávu firmy Technis Kojetín, spol. s r.o.,
o výsledku hospodaření bytového
a nebytového fondu za rok 2004,
– vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného
pořádku v obvodu Policie ČR, obvodní oddělení Kojetín a zprávu o stavu
a činnosti Městské policie Kojetín
v roce 2004,
– schválila plán činnosti Městského
kulturního střediska Kojetín na rok
2005 a organizační strukturu Městského kulturního střediska Kojetín
k 1. 4. 2005,
– odvolala z funkce ředitelky Městského kulturního střediska Kojetín
paní Mgr. Zuzanu Zifčákovou,
– pověřila paní Janu Šimkovou
řízením Městského kulturního střediska do jmenování nového ředitele,

– uložila Ing. Jiřímu Šírkovi předložit
na dubnové jednání rady požadavky
na vypsání výběrového řízení na
obsazení funkce ředitele Městského
kulturního střediska Kojetín,
– schválila poskytnutí peněžitého
daru ve výši 3 000 Kč na činnost
organizace Roska Přerov, manželům
Macourkovým ve výši 4 000 Kč
k zajištění dopravy dítěte do speciální
základní školy a Gymnáziu Kojetín
peněžitého daru ve výši cca 2 000 Kč
na opravu obložení „U“ rampy,
– vzala na vědomí zprávu odboru výstavby, životního prostředí
a dopravy MěÚ Kojetín o prokazatelné ztrátovosti autobusové dopravy
(autobusové linky, zabezpečující
dopravní obslužnost, vedoucí přes
Kojetín, mimo dálkových linek) za
rok 2004. Město Kojetín ze svého
rozpočtu hradilo tuto ztrátu ve výši
704 700 Kč a Olomoucký kraj ve
výši 6.102.099 Kč,
– vzala na vědomí návrh změny
č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín, zpracovaný Ing. arch.
Taťjanou Bergmanovou a souhlasila
s předložením návrhu na pořízení
změny č. 4 Územního plánu sídelního
útvaru Kojetín zastupitelstvu města
ke schválení,
– vyhlásila výběrové řízení na obsazení místa strážníka pověřeného
řízením Městské policie v Kojetíně.
Termín pro podání přihlášek byl
stanoven na 29. 4. 2005,
– souhlasila s předloženým návrhem Koncepce rozvoje škol, školských zařízení i mimoškolní činnosti
na území města Kojetína na rok
2005–2008.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Policie České republiky radí seniorům

Přes neustále se opakující varování v médiích – denním tisku, televizi
a rozhlasovém vysílání dochází k okrádání našich spoluobčanů – seniorů,
nevyjímaje oblast Přerovska i samotného města Kojetína. Podvodníci si
většinou vytipují osaměle žijící starší

občany. Při vyšetřování případů okrádání seniorů se setkáváme s mnoha
verzemi podvodníků.
Pachatelé se vydávají za zástupce
firem, pojišťoven, zaměstnance plynáren, sociální pracovníky, opraváře
či podomní prodejce. Někdy útočí na
city seniorů s vymyšlenými příběhy
o údajných autonehodách, poruchách
automobilu, hospitalizací příbuzných
nebo dokonce tvrdí, že lidé vyhráli
v soutěži. Verzí je mnoho a lidský hyenismus je velmi vynalézavý. Mnoha
podvodům by se dalo předejít, kdyby
byli senioři méně důvěřiví a naivní.
V současné době probíhají přednášky
v domovech důchodců, kdy seniory
varujeme, aby byli ostražití při kontaktu s cizími lidmi. Pokud jsou sami

doma, měli by s cizími lidmi jednat
jen u dveří zaháčkovaných řetízkem
a nikdy jim neotvírat. Úřady posílají
oznámení, ať se týkají důchodů, přeplatků či dluhů vždy poštou.
V žádném případě si nikdy
nezvanou návštěvu nesmíme pozvat
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k sobě domů a už vůbec ne jim rozměňovat peníze, kdy právě pod touto
záminkou dochází k okradení seniorů
o celoživotní úspory.
kpt. Mgr. Josef Gybas, pověřený
vedoucí OOP Kojetín

JAK NENALETĚT PODVODNÍKŮM:
– nikdy k sobě do bytu nepouštějte cizí lidi,
– komunikujte s nimi jen přes zavřené dveře, případně je zajistěte bezpečnostním řetízkem,
– zaměstnanci firem se musejí vždy hlásit dopředu a mají u sebe průkaz,
– na jejich návštěvu se připravte a pozvěte si domů rodinného příslušníka,
kamaráda nebo souseda,
– nikdy nedávejte cizím lidem peníze,
– neutěšujte se heslem „mně se to stát nemůže“,
– při podezření na nekalé jednání se nebojte zavolat na linku 158.

Kojetínský zpravodaj
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Informace pro občany
MĚSTO KOJETÍN
dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tajemník Městského úřadu Kojetín
vyhlašuje

ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR PRODEJE

V ÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

– bytu č. 907/10, o velikosti 2+1, II. kategorie, ul. Nádražní, v budově
s č.p. 907, Kojetín I–Město, postavené na pozemku p. č. st. 1170
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
o velikosti 6681/74669,
– bytu č. 908/9, o velikosti 2+1, II. kategorie, ul. Nádražní, v budově
s č.p. 908, Kojetín I–Město, postavené na pozemku p. č. st. 1169
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
o velikosti 7156/80253.
Cena: minimálně 250 000 Kč
Svou žádost, s nabídkou ceny, zasílejte v zalepených obálkách,
které budou otevřeny na jednání RM, dne 19. 4. 2005.
(Na obálku uveďte do levého rohu
„Výběrové řízení – prodej bytu 907/10 a 908/9, ul. Nádražní“)

na místo zaměstnance Města Kojetín, zařazeného na pozici úředníka na
odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Kojetín
– zástup za mateřskou dovolenou
Druh práce:
silniční hospodářství, doprava, stavební úřad
Místo výkonu práce:
Město Kojetín – Městský úřad
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody (červen 2005)
Kvalifikační předpoklady:
Požadavek:

vzdělání VO nebo SŠ
vzdělání stavebního směru
nebo se zaměřením na veřejnou správu

Bližší informace lze získat:
telefon: 581277470
e-mail: vzpd@radnice.kojetin.cz, www.kojetin.cz
Termín pro podání přihlášky: do 15. 4. 2005
Městský úřad
Masarykovo nám. 20
752 01 Kojetín

Prohlídka nabízených bytů bude zájemcům umožněna
po dohodě se správcem nemovitosti.
Zveřejnění záměru prodeje bylo schváleno na jednání RM 22. 3. 2005
Občané se mohou vyjádřit k záměru města
po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadu v Kojetíně,
odboru majetku a investic města.

v zalepené obálce s nápisem
„Neotvírat – výběrové řízení“

Ing. Mojmír Haupt, starosta města

NABÍDKA
BEZPEČNOSTNÍHO ŠKOLENÍ PRO ŘIDIČE

Rada Města Kojetín
vyhlašuje výběrové řízení na místo

Komise bezpečnosti silničního provozu Městského úřadu Přerov
pořádá pro řidiče – amatéry školení ke zdokonalení se ve znalostech
potřebných k bezpečnému řízení motorového vozidla.
Bezplatné školení pro Vás provede Ležákova autoškola Přerov
dne 5. dubna 2005 (úterý) v 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (bývalý
Okresní úřad Přerov), Smetanova č. 7, Přerov ve dvorním traktu
– I. patro.

STRÁŽNÍKA
POVĚŘENÉHO ŘÍZENÍM MĚSTSKÉ POLICIE
KOJETÍN

Téma k zamyšlení
Dovolte nám, abychom krátce reagovali na článek „Téma k zamyšlení“
vydané v posledním čísle Kojetojetínského zpravodaje vydávaného MěKS
Kojetín.
Naše společnost Technis Kojetín spol. s r.o. v rámci své činnosti
zajišťuje čistící a úklidové práce v Kojetíně včetně místních částí Popůvky
a Kovalovice.
Do oblasti úklidů jsou zahrnuty i autobusové zastávky, které byly předmětem
pozornosti redakční rady uvedené v Kulturním zpravodaji včetně fotografií,
které ukázaly na nepříznivý stav vlastní čekárny na nám. Masarykově a jeho
okolí.
Je pravdou, když občan nebo návštěvníci města mají využít uvedenou
čekárnu, tak toto nepůsobí příznivým dojmem, neboť poházené nedopalky
z cigaret, papírky, plasty, poplivané okolí a podobně, nepůsobí vábně. Rovněž
tak možnost použít lavičky k odpočinku nebo informační tabule, které jsou
umístěny na zastávce, mnohdy neumožní je využít, neboť lávky jsou polámané
a informační materiály zničené.
Dalším negativním poznatkem je opakované ničení skleněných výplní
čekárny, takže tuto při nepříznivých klimatických podmínkách se nedá dost
dobře využít.
Spolu s vedením města byla přijata opatření k zamezení volně se
povalujících výše uvedených předmětů. Byly dodány koše na odpadky,
doplněn kamenný koš s pískem na odložení nedopalků z cigaret. Jako další
opatření k udržení čistoty těchto prostorů bylo přijato s tím, že každý den

(dále jen MP)
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
(červen 2005 – září 2005)
Základní podmínky: ukončené středoškolské vzdělání, splnění
podmínek stanovené v § 3 odst. 2, § 4 odst. 1, §4a) a 4b) zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace lze získat:
Bc. Jana Nakládalová, tel.581277420
e-mail:vvsk@radnice.kojetin.cz,
úřední deska MěÚ Kojetín, www.kojetin.cz (úřední deska)
Termín pro podání přihlášky:
do 29. 4.2005 –12:00 hod.
naším pracovníkem se provádí úklidové práce spočívající v úklidech prostorů
čekárny a jejího okolí a dále ve vyvážení odpadových košů nejméně dvakrát
týdně, dle potřeby i častěji.
Výsledkem je stav, který nevystihuje vynaloženou námahu na udržování
čistoty a vynaložené finanční prostředky, které hradí město.
Podle našich zkušeností k výraznému znečišťování a devastaci dochází
ve večerních hodinách, hlavně při konání večerních zábav a dále v době po
odjezdu autobusů, které převážně přepravují školní mládež.
Co říci na závěr. Vyšší ukázněnost všech, kteří prostory využívají, menší
benevolenci spoluobčanů, kteří by mohli zabránit vznikající situaci a mnohdy
byli neteční.
Lidé, kteří provádějí úklidy by se mohli věnovat dalším činnostem
a v neposlední řadě by vynaložené finanční prostředky na opravu a údržbu
mohly být vhodněji použity, neboť všichni víme, že v našem městě a místních
částech je stále co vylepšovat.
Technis s.r.o. Kojetín
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Vypalování trávy a klestí
S příchodem jara a postupného
oteplování dochází u lidí k nárůstu
pracovní aktivity na zahradách, zahrádkách a v lesích. Nastává čas na
spalování trávy a klestí, což není zrovna nejbezpečnější a nejekologičtější
činnost. Svědčí o tom velké množství
každoročních výjezdů k požárům travních porostů a lesů. Mnohdy dojde
k rozšíření požáru na kůlny, stodoly,
chaty, ale i domky či samotné osoby
provádějící spalování.
Občané by měli dbát hlavně
na tato pravidla: nikdy nespalovat
odpad za větrného počasí (v případě
změny počasí oheň ihned uhasit),
místo spalování musí být v dostatečné
vzdálenosti od jiných hořlavých látek
a objektů, mít u ohniště dostatečné
množství hasební látky, nejlépe vody,
místo pálení opustit až po úplném
uhašení ohně (při spalování klestí
zůstává ohniště až týden žhavé), ohniště v lese musí být vyhrabáno na
minerální půdu a odizolováno od-

hrabaným pruhem širokým nejméně
1 m. Tato základní pravidla musí
být dodržována mimo jiné v souladu
se zákonem o ovzduší, zákonem
o lesích, zákonem o odpadech
i vyhláškami obcí. Na úseku požární
ochrany jsou fyzické osoby, právnické
osoby a podnikající fyzické osoby
povinny se řídit zákonem o požární
ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Fyzické osobě
je zakázáno dle § 17 odst.3 písm. f)
provádět vypalování porostů, čímž je
myšleno plošné vypalování. Zákon
o požární ochraně nezakazuje spalování odpadu na hromadách, tím se
zabývají jiné zákony. Pokud občan
provádí spalování klestí v lese, je
vhodné, aby tuto skutečnost ohlásil na
příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje (územní odbor Přerov – tel.: 581
705 001). V případě požáru může
být za porušení citovaného zákona
fyzické osobě (občanovi) uložena

pokuta až do výše 25 000 Kč.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle § 5 odst. 2 také nesmí
vypalovat porosty a každé spalování
hořlavých látek jsou povinny ohlásit
územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje. Při nedo-

držení výše uvedeného jim může být
uložena pokuta až do částky 250 000
Kč, u vymezených organizací až do
500 000 Kč.

nit činnost tohoto systému i činnost
vnitřních orgánů. Pokud dlouhodobě
působí zvýšeně jen jedna složka proti
sobě působícího systému, je v těle
harmonie narušena a v těle se projeví
jako porucha zdraví.
A přitom stačí uvolnit blokády
krční, hrudní, bederní a křížové
části naší páteře. Vegetativní nervový systém ovlivňuje i naši psychiku,
zklidňuje či vzrušuje, ovlivňuje nálady,
může nás udržovat ve stavu napětí,
neklidu nebo vyvolávat stavy apatie.

Je nezbytné, aby člověk změnil
špatné návyky při pohybové a statické činnosti. Tomu se lze naučit
v hodinách jógy s prvky čchi-kungu,
Do-inu, tui-chi, relaxační technik
a meditací.
V jarním cyklu jógy se naučíme
12 rehabilitačních cviků na páteř podle paní L. Mojžíšové. Přijďte si zacvičit
na polikliniku vždy v úterý od 17 do
19 hodin. Dejme šanci zdraví.

mjr. Ing. Miroslav Schwarz
inspektor PO

Využijme šanci pro zdraví
Žijeme uspěchaným životním
stylem, denně na nás útočí stresy,
konfliktní situace, dýcháme znečištěný vzduch, konzumujeme potraviny
ze zdevastované přírody, škodí nám
viry a bakterie, málo sportujeme,
relaxujeme a málo se otužujeme.
To vše vede k narušení psychické rovnováhy a k nemoci. Zjistíme-li, že je cosi v nepořádku,
často nevíme, kde začít, kde hledat.
Naše tělo je křehké a zranitelné,
proto se o ně musíme starat. Rov-

nováhu v těle, ovládá mimo jiné
i vegetativní nervový systém, který se
také nazývá autonomní nervový systém, protože působí na vnitřní orgány
bez naší vůle. Způsobuje rozšíření či
zúžení cév, průdušek, zrychluje nebo
zpomaluje činnost střev, dýchání,
ovládá činnost vejcovodů a podílí se
i na našem hormonálním systému.
Tak jako všechny ostatní nervy i vegetativní nervový systém prochází páteří a je s ní úzce spjat. Blokády páteře
a na ně navazující svaly mohou ovliv-

Alena Flegelová

Kalendárium
DUBEN 2005
✽ 5. 4. Český král Karel IV. byl v chrámu sv. Petra v Římě korunován
císařem Svaté říše římské. Tohoto postavení dosáhl jako první český panovník
v dějinách. (1355). (650 let).
✽ 6. 4. Zemřel Raffael, vl. jménem Raffaelo Santi, italský malíř vrcholné
renesance. Čelný představitel urbinské školy, zanechal poměrně rozsáhlé dílo,
např. Sixtinská madona v Drážďanech. (1520). (485 let).
✽ 11. 4. Narodil se James Parkinson, britský lékař, chirurg. Jako první
popsal do té doby záhadnou formu obrny, která dnes nese jeho jméno. (1755).
(250 let).
✽ 12. 4. Narodil se Josef Pekař, český historik. Přehodnotil ve svých dobách
tradičně pojímaná dějinná období, zejména dobu husitského revolučního hnutí
a dobu barokní. Dílo: Kniha o Kosti, Bílá hora, Žižka a jeho doba aj. (1870).
(135 let).
✽ 13. 4. Narodil se Prokop Drtina, český politik, osobní tajemník Edvarda
Beneše, člen exilové vlády, 1945 – 1948 ministr spravedlnosti. Po roce 1948
zatčen, ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 15 letům vězení, 1969
rehabilitován. (1900). (105 let).
✽ 17. 4. Narodil se František Dvořák, český historik umění, žák Antonína
Matějčka, asistent V.V. Štecha. Autor mnoha odborných publikací např. Po
Karlově mostě, Po Královské cestě, Po Pražském hradě a okolí aj. (1920).
(85 let).

✽ 20. 4. Z nařízení císaře Josefa II. bylo započato se soupisem půdy pro
berní účely. Tento tzv. josefínský katastr se stal prvním moderním přehledem
půdy v Čechách. Základní jednotkou se stala katastrální obec. (1785). (220
let).
✽ 21. 4. Zemřel Josef Navrátil, český malíř, období romantismu. Jeden
z nejvýznamnějších českých umělců 19. století. Jeho tvorba zahrnuje malbu
krajin, zátiší i nástěnné malby na zámcích v Liběchově, Ploskovicích, Jirnech
aj. (1865). (140 let).
✽ 27. 4. Zemřel Karel Koželuh, český sportovec, reprezentant Československa v ledním hokeji a tenisu. Trojnásobný mistr světa v tenisu mezi profesionály, v roce 1925 byl členem týmu mistrů Evropy v ledním hokeji.(1950).
(55 let).
✽ 29. 4. Narodil se Giovanni Antonio Pellegrini, italský malíř období baroka. Jeho nejvýznamnější díla nalezneme mimo Itálii, jedná se o vynikající
nástěnné malby na zámcích Howard Castle, Norfolk Hall, Kimbolton Castle.
(1765). (240 let).
✽ 30. 4. Střetem sedláků s vojáky na Ovčím vrchu u Čeliva vyvrcholila
v 17. století nejvýznamnější vzpoura poddaných v Čechách. Zabitím 50 lidí
bylo povstání potlačeno. (1680). (325 let).
(Zpracováno podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2005)
řez
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Černobyl dnes

26. dubna uplyne 19 let od jedné
z nejtragičtějších ekologických katastrof na
evropském kontinentu – havárie černobylské
jaderné elektrárny. Propaganda totalitního
režimu nám nedovolila získat objektivní informace a věci dalších let tuto událost překryly
zapomněním. Nedávno se v mé e-mailové
poště objevila reportáž a fotografie od jakési
ukrajinské dívky jménem Elena, která dnešní
stav v místě po tragédii popisuje. Snad proto
nebude od věci připomenout si po 19 letech
tuto smutnou událost pohledem mladých
Ukrajinců. Článek otiskujeme také ke Dni
Země, jako varovné memento.
Ahoj, jmenuji se Elena a jsem autorkou této
reportáže. Jediné, co mám, je motorka a s ní
spojená svoboda jet kamkoli. Jízda na motorce
je má velká záliba. Měla jsem už různé stroje,
ale nakonec jsem skončila u Kawasaki Ninja. Má
147 koňských sil, sviští po silnici jako vystřelená
kulka a je pohodlná na dlouhé výlety. Hodně cestuji
a mým oblíbeným cílem je tzv. „černobylská mrtvá
zóna“, 130 km od domova. Proč oblíbeným?
Protože tam můžete jezdit celé hodiny, aniž byste
potkali jediné auto a spatřili jedinou živou duši.
Silnice od osmdesátých let nikdo neopravoval. Ale
v místech, kde je neponičily kamiony nebo vojenská
technika, jsou stejně neporušené, jako před dvaceti
léty. Samotný čas je zatím ještě zničit nestačil.
Před jízdou do „mrtvé zóny“, je třeba mít několik
základních informací a potřebné vybavení. K měření
okolní radiace užívám dozimetr. V prvních dnech po
explozi byla na některých místech kolem reaktoru
hodnota 3000 rentgenů. Lidé obsluhující reaktor
zemřeli na místě. Dnes je reaktor zabetonován
a cestování po oblasti již není nebezpečné. Na mapě,
kterou jsem aktualizovala 16. 3. 2004 pro náš
motoklub, jsem zaznamenávala úroveň na různých
místech v oblasti. Hodnota naměřeného záření se
přitom vždy vztahuje na střed asfaltové silnice. Na
krajnicích je již hladina záření dvojnásobná a metr
od cesty čtyři až pětkrát silnější. Radiace je všude,
v zemi, trávě, jablcích a houbách. Není však
v asfaltu, což jízdu mrtvou zónou dělá bezpečnou.
Cestuji vždy sama a nikdy jsem neměla problémy s
lidmi měřícími v kontrolních bodech projíždějící lidi
i auta dozimetrem. Pokud na vozidle naměří zvýšenou
radiaci, ihned na místě provedou chemickou očistu.
Zmíním-li lidem, že jedu do „mrtvé zóny“, mají

o mne přátelé doslova panický strach. Otec říká že
lidé se podvědomě bojí něčeho, co není vidět ani cítit,
a přesto to přináší smrt. Otec je nukleární fyzik
a často říká, že větší nebezpečí mi hrozí při rychlé
jízdě na motorce, než z ozáření. Je čas vyrazit. Tady
začíná má cesta, na níž nepotkám téměř žádná auta.
Čím dále pojedu, tím bude země chudší, potkám
méně lidí a silnice budou horší. Na osmdesátém
kilometru je plastika velkého vejce, dělícího území
na konci civilizace, na území kde začíná Černobyl.
Někdo přivezl toto vejce z Německa jako symbol
života, který zde přežije i přes radiační zamoření. Je
to zároveň i poslední místo, kde můžu dostat něco
k jídlu a doplnit palivo. Ať už se vydám dál kterýmkoli
směrem, uvidím stále stejný obrázek. Zpustošená
města, mrtvé vesnice, zničené farmy. Momentálně

se pohybuji asi 50 km jižně od reaktoru. Procházím
kontrolou. Pro vstup do mrtvé zóny je potřeba
mít povolení, které mám z centra jaderného výzkumu. Na první pohled vypadají vesnice, silnice
i stromy stejně jako za hranicí „mrtvé zóny“, ale
není to tak, jsou silně radioaktivní. Co lidem dnes
připadá jako peklo, je rájem zvířat. Populace
roste, divokých prasat zde přibývá a schovávají se
v opuštěných domech a boudách. Zvířata nejsou
agresivní, pravděpodobně mají dostatek potravy,
protože jiné druhy se množí také. Je docela běžné
spatřit vlka,lišku, nebo kance přecházející silnici,
a proto musí být řidič na úzkých cestách opatrný.
Nacházím se v městě Černobyl. Nepěkné město.
Byla to jakási základna, v niž žili všichni, kdo
pracovali v atomové elektrárně. Dozimetr měří jen
20–80 mikrorentgenů. Je to nejbezpečnější místo
v celé zamořené oblasti. 18 km od Černobylu jsem
opustila hlavní cestu a procházím se vesnicemi.
Při projezdu okolo atomové elektrárny, zrychluje
pípání. Stromky přede mnou jsou „kouzelné“.
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V roce 1986 od radiace zčervenaly, byly uříznuty
a zakopány metr do země. Dnes opět rostou na
stejném místě svěží a zelené, jenže vyzařuji radioaktivitu, která není vidět. Jak již vím, na asfaltce
není téměř žádná radiace, ale jakmile se od ní
vzdálíte jen deset metrů, nebude vám stačit stupnice
dozimetru. Kdybych ušla dalších sto metrů směrem
k reaktoru, naměřím tři rentgeny. Půjdu-li pěšky až
k elektrárně, budu na konci cesty rozžhavená do
ruda... Raději se nepřibližovat. Přede mnou stojí
elektrárna, která celou oblast přeměnila v poušť.
Cílem mé dnešní vyjížďky je „Město duchů“ které
bylo založeno v roce 1970 a nachází se asi 4 km
severně od reaktoru, a žilo v něm 50 000 lidí. Je
zde ticho. Nikde žádný policista, jen stráž u vjezdu.
Jsem ve městě úplně sama. Mohu bezstarostně
projíždět ulicemi bez obav, že potkám jediné auto,
či chodce. Toto město by mohlo být turistickou
atrakcí. Pár cestovních kanceláří se do těchto míst
snažilo pořádat zájezdy, ale jejích zákazníky děsilo
hrobové ticho – tak charakteristické, pro toto opuštěné město. Měly zde být dvouhodinové exkurze, ale
lidé po čtvrthodině prchali zpět do autobusů zděšeni,
ohromeni a stísnění naprostým tichem. Na první
pohled město vypadá jako normální sídliště. Na
balkónech visí prádlo, některá okna se otevírají, zde
je zastávka taxi, o kousek dál obchod s potravinami...
Pak si přečtete slogan na stěně budovy o tom, jak
„Nás Leninova strana vede ke komunismu“, a v tu
chvíli si uvědomíte, že prádlo visí na balkóně již 18
let v liduprázdném městě. Když se procházím tímhle
městem, nikdy nechodím k osamoceným stavbám
sama. Obvykle chodím zkoumat opuštěné stavby
s lidmi, hlídajícími „mrtvé pásmo“, kteří vědí,
kde byly zakopány radioaktivní stromy, kde jsou
provizorní hřbitovy, či leží spousty kontaminované
sutě. V den evakuace nezůstal obchod s motorkami
ušetřen. Česká motorka ČZ 26 PS 340 cm3 cena
1050 rublů... „Čezeta“ byla snem všech mladých
lidí v Sovětském svazu. V obchodech byly stále
zástupy mladých lidí, kteří toužili po motorce
s výkonem 26 koní. Průměrná měsíční mzda nepřesahující 180 rublů, však nedovolovala pořízení
vysněného motocyklu... Pak přišla ta hrůza, evakuace, panika... Nikde žádný prodavač, žádná policie...
Tento obchod byl vyrabován během hodiny. Banky
a dokonce i zlatnictví přečkaly evakuaci bez úhony,
jen tento obchod neměl žádnou šanci. Ve městě
není žádné telefonické spojení, mobil zde nefunguje. Transparenty jsou stále připraveny na prvního
května, kdy se měla konat celodenní přehlídka.
První květen však v tomto městě nikdy nenastal.
26. dubna 1986 byla celá populace evakuována
a od té doby už hlavní ulice průvod nezažila a již
jej nespatří.
z e-mailové pošty vybral J. Šírek
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Detoxikace podle MUDr. Jonáše – okruh játra a žlučník
Na jaře se hlásí ke slovu dvojice
játra a žlučník. Tato dvojice je velmi
důležitá, protože má přímý vliv na
alergie, dále na protinádorovou
imunitu a konečně na cévní problematiku. Toxická zátěž jater plodí
únavu, kterou všichni známe jako
jarní únavu.
Játra jsou dokonalá chemická
továrna, která produkuje obrovské
množství enzymů, důležitých při
přeměně potravy.
V jarních buňkách se tvoří žlučové kyseliny, které ovlivňují trávení,
zejména tuků. V játrech je databanka
vitamínů skupiny B, vytváří se v nich
glykogen a také cholesterol. Energeticky játra přivádějí sílu do srdce,
žlučník plní tenké střevo. Místo na
obličeji, náležící játrům, je uprostřed
mezi obočím. Vztažné orgány
okruhu jater: žlučník, Langerhansovy ostrůvky, mazové žlázy, kůra
nadledvinek, nehtové lůžko, oční
spojivka, horní víčko, penis, varlata,
pochva, periferní nervový systém,
spánkový a týlní lalok velkého mozku.
Symptomy poruchy okruhu jater:
Slzení očí, zarudnutí očí, záněty
spojivek, oslabování zraku, svědění
a vyrážky na pohlavních orgánech,
samomluva, výbuchy smíchu nebo

hněvu, zanícené praskající bradavky,
šourková kýla, dlouhodobá bolestivá
erekce údu, problémy v podpaží, závratě, zhoršení čichu, hučení v uších,
sucho v krku, hořká chuť v ústech,
ztuhlé trapézy, bolesti hlavy i krční
páteře, migrény, křeče v oblasti hlavy, bolesti kyčlí, epilepsie, kuří oka
a otlaky na IV. prstu nohy, agresivní
urážlivá legrace, nedostatek odvahy,
nerozhodnost. Játra jsou orgánem,
který lze velmi dobře regenerovat.
Je to štěstí, protože toxické zatížení jater stojí za vážnými zdravotními
problémy. Mají přímý vliv na periferní nervy, které ovládají motorické
i pocitové funkce. Dále ovládají
kůru nadledvinek, které produkují
protistresové hormony – tudíž zdravá
fungující játra znamenají odolnost
vůči stresu. Periferní nervový systém
hraje velkou roli např. při astmatu,
který dnes lze pomocí detoxikačních
preparátů úplně odstranit. V emocionální oblasti ovlivňují játra agresi,
takže ložiska v tomto orgánu mění lidi
v žárlivé, nepružné, zaťaté a nenávistné. Je-li tato emoce obrácena dovnitř
člověka, pak vznikají autoimunitní
onemocnění. Ucpání mazových žláz
v důsledku poruchy metabolismu
tuků vede k vzniku akné nebo dalších

kožních potíží. Játra mají vliv i na beta
buňky slinivky, které produkují inzulín. Poškozená jaterní buňka může být
potom napadena virem hepatitidy.
Souvislost s chraplavých hlasem
lidí s poškozenými játry vysvětluje
vztah jater s průdušnicí a hlasivkami.
Obrazem jater je rovněž nehet. Přenosem chybných informací z jater do
mozku je zasažena určitá část mozku,
která má vliv na alergie (týlní lalok),
epilepsie, migrény (spánkový lalok),
na tvorbu nádorů (temenní lalok).
Do léčby nádorů proto patří
především detoxikace jater a žlučníku. Česká republika zaujímá smutné
prvenství na světě v počtu nádorů
střev, což je jednoznačně způsobeno naším chybným stravováním.
Mezi nejškodlivější potraviny pro
játra a žlučník patří překvapivě sýry
– hlavně tavené, ložiska v játrech
se vytvářejí z přebytků živočišných
tuků a bílkovin. Velmi jednoduchá
z hlediska naší medicíny je prevence
proti rakovině: udržení čistého střeva,
jater a mozku. Toho lze dosáhnout
3 kúrami našich informačních preparátů. Játra poškozuje: - agrese, zlost,
nenávist, hněv, závist… – tvrdé sýry,
zejména smažený sýr, dále tavené
sýry, zejména zn. Želetava – přejídání!

- přemíra živočišných tuků a bílkovin
– setkání se závistivcem, žárlivcem…
– smažená vajíčka, uzeniny, škvarky,
ořechy, přemíra koření, alkohol,
léky! - sušenky zahušťují žlučník. Játra
posiluje: - mléčně kvašená zelenina
(na přání možno poskytnout návod)
– vařené kroupy č. 10, žitné těstoviny, všechny druhy zelené zeleniny
– pórek, pažitka, salát, listy česneku
medvědího, oves, zelňačka - plzeňské
pivo – 1 dcl po jídle – hořké byliny:
pampeliška, pelyněk, ostropestřec
mariánský, zeměžluč, řebříček, třezalka - karlovarská minerálka – zázvor,
zázvorový čaj, zázvorový obklad
- citron změkčuje játra, odstraňuje
cysty - naklíčená semínka, med
- olivový olej, mořské řasy - odvar
z melty a kořene čekanky - setkání
s přátelským člověkem! V případě
zájmu o návod na mechanickou
očistu jaterních žlučovodů je tento
možné poskytnout. Na vlastní oči
jsem viděla kameny, kterých se lidé
touto kúrou zbavili v rekordně krátké
době 1 dne. Vyčistit játra, žlučník
a ostatní jim podřízené orgány od ložisek a toxinů umí preparáty z výzkumu MUDr. Jonáše. Bližší informace
www. joalis. cz.
Ivana Batůšková, Chropyně

Dětský karneval
V sobotu 12. března 2005 uspořádalo SRPŠ při ZŠ Sv. Čecha Kojetín v sále sokolovny Dětský karneval.
Jak se na něm děti bavily, vidíte na fotografiích.

Foto: J. Ježová
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Mateřská škola
Uhřičice
Vítání jara
Ve dnech 23. a 24. března 2005 Mateřská
škola v Uhřičicích uspořádala velikonoční výstavu
pod názvem „Vítání jara“. Na této krásné výstavě
prací dětí a učitelek mateřských škol mikroregionu
Střední Haná. Na velikonočních kraslicích i ostatních výrobcích bylo vidět šikovnost dětí a tvůrčí
práci jejich učitelek. Všem návštěvníkům z řad
žáků ZŠ i občanů Uhřičic se výstava velice líbila
a hodnotili kladně nepřeberné množství výrobků
a nápadů. Všichni uvítali možnost obohatit se
novými náměty na výzdobu svých obydlí k nadcházejícím velikonočním svátkům. Všem zúčastněným
mateřským školám patří velký dík s přáním veselých Velikonoc.
Mateřská škola Uhřičice

4/2005

Zápis do MŠ Křenovice
Srdečně Vás zveme na Zápis do Mateřské školy Křenovice,
součásti základní školy, který proběhne 18. – 22. 4. 2005.
– Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Hrajeme si spolu.
– Pro děti, jejich rodiče, ale i širokou veřejnost
organizujeme mnoho různých akcí, např.
Zahradní slavnost, Posezení u stromečku,
Indiánský týden, Dětský den atd.
– Po celý rok využíváme bohatě vybavené školní
zahrady, v teplém období zde máme umístěny
dětské stany a bazénky.V zimě chodíme bobovat, stavíme sněhuláky.
– Průběžně po celý rok navštěvujeme divadelní
představení v Kulturním středisku v Němčicích nad Hanou. Nacvičujeme divadelní
představení, při práci s dětmi využíváme prvků
tvořivé dramatiky.
– V naší MŠ je zaveden pitný režim.
– Děti odpoledne tráví v zájmových kroužcích
při MŠ, a to hrou na zobcovou flétnu, ve
výtvarném kroužku a v přípravném odpoledni
pro předškoláky.
– Děti se věnují kreslenému a čtenému zpěvu.
– V přízemí MŠ je vytvořena výtvarná dílna.
– Zúčastňujeme se úspěšně řady výtvarných
soutěží.
– Kromě velkého výběru nových hraček máme
ve třídě rehabilitační míče, suchý bazének se
skluzavkou a masážními balónky.

– Do MŠ dojíždí logopedka.
– MŠ navštěvují také integrované děti, kterým
se věnují asistentky.
– Pro přespolní děti je zajištěn doprovod k autobusu a od něj.
– Pět dní v měsíci mezi nás chodí i nejmenší děti,
jejichž maminky jsou na mateřské dovolené.
– Máme velice dobrý vztah s rodiči.
– V nutných případech přijímáme děti i během
roku.
– MŠ je jednotřídní a jako v jedné z mála se
neplatí školné.
Na Vaši návštěvu se těší děti a kolektiv zaměstnanců
z MŠ Křenovice.

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Informační centrum SIPVZ

Máme internetové stránky školy

V březnu 2005 získala naše škola od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR statut
informačního centra SIPVZ. Můžeme tedy ve
spolupráci s akreditovaným školicím střediskem
organizovat vzdělávací a metodické akce z oblasti
informačních technologií pro vyučující našeho
města i regionu.
Připravujeme otevření následujících kurzů:
– základní uživatelský (Z 0)
– pokračovací (P I – úvodní modul)
– pokračovací (P I – tabulkový procesor )
– pokračovací (P I – multimediální výchova)

Začátkem března jsme „vyvěsili“ na webových
stránkách města i naši vizitku. Získáte zde základní
informace o dění ve škole. Připravujeme další aktualizace a přivítáme i náměty ze strany uživatelů.
Naše adresa: www.kojetin.cz/zsnammiru.

Vyhlašujeme 3. kolo sběrové ligy
pro školní rok 2004–2005
Uskuteční se v úterý 19. dubna 2005 od 7.00
do 15.00 hodin u školní garáže. Naplníme ho
úplně po střechu? Výtěžek přispěje na vybavení
naší tělocvičny! Nejlepší jednotlivci budou oceněni
věcnými odměnami a nejlepší třídy získají další
body pro hlavní výhru zájezd do aquaparku zdarma!
Držíme palce!

Lektorsky naše kurzy zajišťuje Ing. Kajnarová,
lektorka SOŠ a SOU technického v Přerově na
Kouřilkově ulici. Případní zájemci se mohou předběžně hlásit přímo na naší škole u Mgr. Šípka.

Okrskový turnaj ve vybíjené
Základní škola nám. Míru 83 ve spolupráci
s MěDDM Kojetín uspořádala okrskový turnaj ve
vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Turnaj proběhl 16. 3.
2005 v tělocvičně ZŠ nám. Míru 83 za účasti čtyř
škol. Výsledky: 1. ZŠ nám. Míru, Kojetín 2. ZŠ
Sv. Čecha, Kojetín 3. ZŠ Troubky 4. ZŠ Křenovice
První dvě družstva budou reprezentovat město Kojetín v Přerově, kde se v květnu zúčastní okresního
přeboru. Všechna družstva obdržela ceny, které
zabezpečil MěDDM Kojetín.
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Gymnázium Kojetín

KOJETíN

Klub při gymnáziu

„Jen pro ten dnešní den…

Ve školním roce
2004/2005 funguje
při gymnáziu v Kojetíně Klub sportů
a her, který provozuje občanské sdružení
- Alienteam.cz – klub
pro organizaci volného času. Náplní
činnosti klubu při
škole je organizace
nejrůznějších aktivit pro studenty, ale i další příznivce klubu a školy. Členové klubu mají mimo jiné
k dispozici svoji klubovnu s kvalitním počítačem
a další vybavení, které jim zpříjemňuje pobyt ve
škole. Klub při gymnáziu je tak 16-tým českým
školním klubem, který se zapojil do mezinárodního
projektu sítě školních klubů „Klub-net“, jehož cílem
je právě podpora činnosti školních klubů v Česku,
Německu a Polsku. V rámci tohoto projektu
mají studenti také možnost se účastnit národních
a mezinárodních setkání školních klubů, vyměňovat
si zkušenosti a plánovat mezinárodní projekty. Celý
projekt finančně zastřešuje Nadace pro rozvoj občanské společnosti, jejíž zástupci (Lucie Bilderová
a Věra Zemanová) nás navštívili v rámci monitoringu programu. Bližší informace
o činnosti klubu lze také nalézt na www.alienteam.
cz nebo www.klub-net.org.
Stanislav Sedláček
sexta gymnázia

…stojí za to žít,“ zpíval v úvodu 8. veřejné
akademie dne 10. března 2005 z reproduktorů sálu
MěKS Ondřej Havelka. Text písně je samozřejmě
nadnesený, ale je třeba říci, že všichni účinkující se
snažili o to, aby diváci po dobu programu opravdu
netoužili po ničem jiném. Snažili se je odpoutat od
reality a zavést je do světa snů a fantazie. Hned
v úvodu konferenciéři, Eva Fingerová a Martin
Režný, uvedli dívčí komorní sbor Prima nota. Ten
začal slavnostní melodií Gaudeamus igitur. Vícehlasý repertoár sboru není rozsáhlý, ale pestrý. Proto
následovala lidová píseň z Horňácka Vyrostla lipka,
pak zazářila Smetanova Má hvězda a spirituál Haleluja! Pelo tsa rona nás přenesl do nádherného světa
Armstrongovy písně What a wonderful world. Při
následující klavírní skladbě v přednesu Martiny Vogelové jsme se pohoupali v rytmu Mendelssohnovy
Barkaroly na benátské gondole a potom přišlo
okteto zpěváků ze sexty. Nejen na písni Batalion
dokázali, jak zvládnout čtyřhlasou partituru. Hudba
pak byla zastoupena ještě flétnovým kvartetem
našich primánů a Tomáš Matuška přednesl na
trubku Sluneční ragtime. Bez tance si samozřejmě
nelze akademii představit. Mix aerobic, jive, oddíl
aerobiku TJ Sokol, hip hop v podání Nadi Gybasové, Gábiny Matouškové a Tamary Šenkyříkové
s hosty – to je několik vystoupení, která rozproudila
krev v žilách nejen tanečníkům. K vrcholům akce
patří vždy krasojízda. Ani tentokrát nechyběla.
Zakrasojezdila si Michala Borovičková a její host

Eva Vojancová. Oddíl starších mažoretek TJ Sokol
pak svým působivým vystoupením uzavřel první
část setkání. Mezi studenty je oblíbené divadlo
a opět se při něm vyžili. Primáni předvedli Červenou
Karkulku v brněnském hantecu, studenti druhého
ročníku spojili síly s Honzou Vojancem a podívali se
prostřednictvím části hry Šimka a Grossmanna na
problém feminizace školství. Vítěz okresního kola
soutěže v uměleckém přednesu Martin Režný vystoupil s jedním ze svých soutěžních textů. O štěstí
se bude pokoušet v krajském kole v Prostějově. Posledním divadlem byla původní hra Hanky Hásové
Dívčí válka 2004. Studenti kvarty a sekundy pod
režijním vedením autorky ji s úspěchem předvedli
na Vánoční akademii a ve zdokonalené podobě
vyplnila podstatnou část druhé poloviny programu.
I přes malý počet zkoušek z důvodu nemocnosti
se všichni herci vybičovali k pozoruhodným výkonům a upozornili na odvěké problémy vztahů
mezi mužskou a ženskou populací. Vrcholným
a možno říci profesionálně provedeným vystoupením Michala Kováříka s Katkou Míčkovou a spol.
osmá veřejná akademie skončila. Nejen iluzionistické číslo postavilo do budoucna laťku zase o kousek
výš. Opravdu „stojí za to žít“ nejen pro dnešní
den, ale pro všechny, které nejsou promarněny
nicneděláním a nudou. Všichni účinkující dokázali,
že svůj drahocenný volný čas věnují smysluplným
aktivitám. Dík ovšem patří také všem, kteří se na
průběhu akce jakýmkoliv způsobem podíleli.
Mgr. Miroslav Matějček

Základní umělecká
škola Kojetín
Základní umělecká škola Kojetín
Vás zve na

KONCERT ABSOLVENTŮ,
který se koná
ve středu 13. dubna 2005
v 16.00 hodin v sále školy.
Petr Vacek
ředitel ZUŠ Kojetín

Odborné učiliště
Křenovice 8
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.
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MěDDM Kojetín
Maraton aerobic

AKCE NA DUBEN 2005

V sobotu 26. 3. 2005 se sešlo v tělocvičně ZŠ nám. Míru 24 dívek,
které se utkaly na I. ročníku MARATON AEROBIKu. V kategorii „MATEŘSKÁ ŠKOLA“ sladkou odměnu a diplom vybojovala tato děvčata: 1. místo
Petra Tomková, 2. místo Karolína Kantorová, 3. místo Adéla Šóšová Ve II.
kategorii (1.-2.tř.) obsadila: 1. místo Dominika Coufalová, 2. místo Vendula
Páleníková, 3. místo Monika Dočkalová Děvčata 3.-5.tříd soutěžila ve III.
kategorii: 1. místo Monika Paličková, 2. místo Darja Hnízdilová, 3. místo
Kristýna Slouková Ve IV. kategorii ( 6.-9.tříd ) obsadila: 1. místo: Radana
Vykydalová, 2. místo Lenka Řeháčková, 3. místo Martina Roubalová Miss
aerobik v kategorii mladších získala Petra Tomková a v kategorii starších
Adélka Zaoralová. Velké „Díky“ patří cvičitelkám Radce Michálkové, Petře
Hedvičkové a Evě Fingerové a všem zúčastněným, kteří vyměnili televizi za
pohyb a rodičům, kteří přišli svým dětem fandit.

11. 4. – 28. 4. 2005
VÝUKOVÉ PROGRAMY
PRO ŽÁKY OD 6. TŘÍD
Výchova k zodpovědnému partnerství a sexuálnímu zdraví
Klubovna MěDDM Masarykovo nám.,
od 6. tř. ZŠ, Sp.Š, Gymnázia
Pá 22. 4. 2005
„ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST“
přírodovědně-ekologická soutěž ke Dni Země
(ve spol. s MěÚ Kojetín, ZŠ, G, Sp.Š.)
Místo bude upřesněno 6-ti členná družstva,
I. mladší (4.–6. tř.), II. starší (7. - 9. tř.)
Pá 29. 4. 2005 od 16.00 hod.
„REJ ČARODĚJNIC“
s přenocováním
Rejdění čarodějnic v předvečer sletu čarodějnic
+ přenocování v čarodějnickém doupěti
Masarykovo nám. + MěDDM
Pá 29. 4. 2005
OKRSKOVÝ TURNAJ VE VOLEJBALE
Sokolská zahrada Kojetín
v případě nepříznivého počasí
tělocvična ZŠ nám. Míru Kojetín
Dle požadavku MŠ – dopoledne
VÝUKOVÉ KERAMICKÉ PROGRAMY
Keramická dílna MěDDM, Ztracená ul.

„O velikonočního zajíce“...
...bojovali v sobotu 26. března mladí „šipkaři“ v BOWLING CITY. Vedoucí
ZK Mravenčata, Alois Křepelka připravil ve spolupráci s MěDDM pro děti
a mládež II. ročník této soutěže. Zasportovat si přišli nejen děti z Kojetína,
ale pozvání přijali i zástupci DD Plumlov a „Ptáci“ z Moštěnice. O zdárný
průběh turnaje se zasloužili i Dušan Meduna, Českomor. šipkový svaz p. Trčka
a pí. Prokešová. Trofej „Velikonočního zajíce“, sladkou odměnu a diplom si
vyházeli v kat. mladších: 1. místo René Večerka, 2. místo Ferdinand Chýlek,
3. místo Věra Tesařová v kat. starších obsadil: 1. místo Vlastimil Prokeš,
2. místo Petr Dočkal, 3. místo Ivan Jarmer Všem výhercům blahopřejeme
a těšíme se na další přátelská utkání.

uběhl tak rychle, že když náš vedoucí Jirka zavelel: “Do postele…!“, vůbec
se nám nechtělo. V sobotu sice přituhlo, ale program byl tak pestrý, že nám
mrazík vůbec nevadil. Měli jsme možnost zajezdit si na koních, dozvědět se
něco zajímavého z kovbojské historie, vyzkoušet si práskání bičem, lasování
a vázání uzlů. Zajímavé bylo také rozdělat oheň v zimní přírodě. (Víte jaká
je to fuška, když máte pouze jednu zápalku a v lese je ještě plno sněhu?)
Když jsme se pak uťapaní vrátili, čekala na nás večeře (jako od maminky)
a zábavné soutěže a hry. A to jsme ještě netušili, že večer budeme svědky
narození hříbátka. Bylo to prostě super. Už se moc těšíme na podzim, kdy Jirka
naplánoval akci „Ve stopách honců stád“. Bližší plán akce zatím neprozradil,
pouze se zmínil o tom, že si vyzkoušíme také spaní pod širákem.

...bylo to super!
Se zájmovým kroužkem „Bojové umění“ jsme se vydali na víkendovou akci
do Hipocentra v Koryčanech. Odjížděli jsme v pátek 18. března v podvečer,
za příjemného ale větrného jarního počasí. Bylo nás 9 dětí a 6 dospělých. Po
příjezdu do Koryčan jsme se ubytovali a zahájili víkendovou akci programem,
který jsme si pro dospěláky připravili. Při hraní her a zpívání u kytary večer
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Kam za kulturou
8. dubna 2005 – 17.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY – CESTY
Galerie Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín
Výstava potrvá do 29. dubna 2005
Otevřeno: po–pá 9.00–16.00 hodin
Vstupné: dospělí 10,- Kč, děti, studenti,
důchodci 3 Kč

mít kázání – Liberec
DARK GAMBALLE – Superstar je
překonána – oni jsou důkazem – Vyškov
UDG – Vítěz soutěže Coca-cola pop star
2004 – Ústí nad Labem
VESELÁ HOUBA – Prostějov
CUPÉ – Otrokovice
Sokolovna Kojetín,
vstupné na místě: 130 Kč,
v předprodeji: 100 Kč
Předprodej: Kojetín – Song, Masarykovo
nám 3, Přerov – prodejna CD, Wilsonova
8, Kroměříž, Empire music,
Dobrovského 170
Pátek 29. dubna 2005 – 19.00 hodin
POSEZENÍ U CIMBÁLU S DUBINOU
Sál Vzdělávacího a informačního centra
(Okresní dům), vstupné 40 Kč, stolová úprava,
možnost zakoupení sudového vínka
... V květnu 2005

10. dubna 2005 – 18.00 hod.
JAK PŘIŠLA BASA DO NEBE
divadelní představení pro celou rodinu,
hraje DS Na Štaci Němčice n. H.,
vstupné 20 Kč, Sokolovna
23. dubna 2005 – 20.00 hodin
HALUZ FEST PART. V.
KRUCIPŰSK – Druid Tomáš Hájíček bude

Neděle 1. května 2005 – 14.00 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
S VLČNOVJANKOU
Sokolovna Kojetín
Pondělí 2. května 2005 – 8.00 a 10.00 hodin
Pohádka pro děti MŠ a 1. stupeň ZŠ v rámci
Mládež a kultura
O LOUPEŽNÍKOVI A PRINCEZNĚ ANCE
Účinkují herci Divadla Andromeda z Prahy
Sokolovna Kojetín, vstupné 20 Kč

Pátek 6. května 2005 – 15.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY
K 60. VÝROČÍ
KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Na vernisáži proběhne křest knihy ... Aby nebyli
zapomenuti...
Výstava potrvá do 27. května 2005. Otevřeno
po – pá 9.00 – 16.00 hodin, vstupné dospělí:
10 Kč, děti, studenti, důchodci: 3 Kč, Galerie
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
Neděle 15. května 2005 – 20.00 hodin
Zábavný pořad ...
CESTOU, NECESTOU...
S MIROSLAVEM DONUTILEM
Sokolovna Kojetín, vstupné 150, 140 Kč
Předprodej vstupenek od 18. dubna 2005
na Městském kulturním středisku – Sokolovně,
nám. Republiky 1033, Kojetín,
tel: 581 76 20 46 – Jana Šimková
Sobota 28. května 2005
Zájezd
ROZKVETLÁ VÍDEŇ
Okružní jízda Vídní, návštěva zahrad barokních
zámků Schönbrunn a Belvedere,
odpoledne strávíme ve vídeňském zábavném
centru Prater...
Odjezd v 6.00 hodin
z Masarykova náměstí Kojetín

Městská knihovna informuje...
Z Městské knihovny v rámci Měsíce knihy

DUBEN 2005
Pátek 8. 4. 2005 19.30 hod.
PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY
Francie/USA
Úterý 12. 4. 2005 19.30 hod.
SKŘÍTEK
ČR
Ohlédnutí za dalším ročníkem lekcí
informativní výchovy
pro první stupeň základních škol

Březen – měsíc internetu
(informace o akcích v minulém čísle
Kojetínského zpravodaje)

Kino Tovačov

Pátek 22. 4. 2005 19.30 hod.
ZAHULÍME, UVIDÍME
USA/Kanada/Německo

DUBEN 2005
so 2. 4. 2005 18.00 hod.
ne 10. 4. 2005 16.00 hod.

Alexander Veliký
Kytice pohádek

so 16. 4. 2005 18.00 hod.
so 23. 4. 2005 18.00 hod.
so 30. 4. 2005 16.00 hod.

Letec
Příběhy obyčejného šílenství
Cesta kolem světa za 80 dní

Pátek 15. 4. 2005 19.30 hod.
SAMETOVÍ VRAZI
ČR

historické drama
Bijásek pro děti a mládež,
animované pásmo pohádek
drama
komedie
Bijásek pro děti a mládež,
dobrodružná komedie
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Úterý 26. 4. 2005 19.30 hod.
ROMÁN PRO ŽENY
ČR
Pátek 29. 4. 2005 19.30 hod.
BLADE:TRINITY
USA

Kojetínský zpravodaj

4/2005

13. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2005

DS Domu kultury Kroměříž „Ženy v éteru“

Divadlo Genus Brno „Pan Kaplan má stále třídu rád“

Divadlo Nahodilých ochotníků Vizovice „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“

DS Nezávislá scéna Domu kultury Kroměříž „Z pohádky do pohádky“

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín „Rozmarný duch“
- 11 -
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13. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2005

Divadlo Dostavník Přerov „Princ a chuďas“

DS Flok Samotišky „Závěť“

Divadlo Nad kinem Horní Moštěnice „Výročí a Medvěd“

OS Malá scéna Zlín „Pelikáni v pustině“

DS KS Velká Bystřice „Buďmež zemi lehcí“
- 12 -
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13. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2005

Divadlo Skřítek Havířov „3, 4, 5 mušketýři“

Divadlo Dostavník Přerov „O zrození, milování a umírání“

Moje divadlo Prostějov „Mandragora“

DS (a) Maťák Pardubice „Kdo se bojí Virginie Woolfové“

Divadlo Prádelna Rosice u Brna „Misionáři“
- 13 -
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Výsledky 13. ročníku
Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2005
Odborná porota pracovala ve složení:
předseda: PhDr. Vít Závodský
členové: Mgr. Petra Kohutová,
Mgr. Miroslava Ernstová,
Vladimír Dvořák

Víte, že...
se soutěžní části 13. ročníku
Přehlídky amatérských divadelních souborů
Kojetín 2005 zúčastnila i domácí Hanácká
scéna MěKS Kojetín s komedií N. Cowarda
ROZMARNÝ DUCH. Jejich práce byla zúročena, divadelní hra měla u diváků velký
úspěch a kladný ohlas. Odborná porota
udělila diplom Marii Němečkové za roli
Madame Arcati.

Výsledková listina soutěžní
části:
1. místo
Malá scéna Zlín za inscenaci tří
aktovek Valentina Krasnogorova Pelikáni
v pustině – nominace na Národní přehlídku
FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč 2005.

✽

2. místo – Divadlo Dostavník Přerov
za inscenaci hry O zrození, milování
a umírání – doporučení na Národní přehlídku FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč 2005.

i vy, se můžete stát členy Hanácké scény při
MěKS Kojetín. Možná právě na Vás čekají
velké životní role a ocenění odborných porot.
Informace získáte na Městském kulturním
středisku, nám. Republiky 1033, 752 01
Kojetín, tel: 581 76 20 46.

3. místo – Divadlo Nad kinem Horní Moštěnice za inscenaci
aktovek A. P. Čechova Výročí a Medvěd

✽

Cena studentského diváka
Divadlo Nad kinem Horní Moštěnice za inscenaci
aktovek A. P. Čechova Výročí a Medvěd
Diplomy
– Karolíně Marišlerové za roli Drahunky v inscenaci
Kdo se bojí Virginie Woolfové
– Marii Němečkové za roli Madame Arcati v inscenaci
Rozmarný duch
– Slavomíru Odložilovi za roli Smirnova v inscenaci
Medvěd
– Aleně Hošťálkové za roli Popovové v inscenaci Medvěd
– Janu Leflíkovi za režii inscenace Pelikáni v pustině
– Tomáši Hradilovi za vynalézavou dramaturgii inscenace
z žánru science fiction Buďmež zemi lehcí
– Vlastě Hartlové za choreografii inscenace O zrození, milování a umírání
– Zdeňku Hilbertovi za roli Janíčka v inscenaci O zrození, milování a umírání
minut a je schopen vytvořit silné, emocemi nabité představení. Inscenace získala ocenění za choreografii Vlasty Hartlové a za herecký výkon Zdeňka Hilberta. Z výše uvedených důvodů se porota
rozhodla udělit doporučení na Národní přehlídku FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč 2005.

v nově rekonstruované Sokolovně
vznikla v 1. patře minitělocvična. Každé
úterý a čtvrtek od 18.30 do 19.30 hodin se
zde cvičí nové rehabilitačně kondiční cvičení
metodou PILÁTES pro celkové posílení svalstva a zeštíhlení postavy. MěKS nabízí tyto
prostory k pronajmutí (kapacita cvičenců
cca 15). podrobnější informace získáte na
MěKS.

Velikonoční turnaj
v kuželkách

Pionýrská skupina Kojetín
pořádá letní tábor v Rajnochovicích

DOBRODRUŽSTVÍ ROBINSONA CRUSOE
4. 7. – 16. 7. 2005
Už víš co budeš dělat o letních prázdninách? Je ti 7 až 16 let? Pojeď s námi na letní tábor do
Rajnochovic. V letošním roce připravujeme i oddíl pro mládež od 14 do 16 let. Čekají nás dva
celodenní výlety, vaření a přenocování v přírodě, spousta her, soutěží a legrace.Vyzkoušíme si
zručnost při výrobě předmětů starých řemesel. Tábor se nachází na louce v lese u potoka, přibližně
1,5 km od obce Rajnochovice.
V ceně tábora je zahrnuta:
- doprava na tábor a zpět - ubytování ve stanu s podsadou - strava 5x denně - doprava na výlety a vstupné - pitný režim - pojištění
Počet míst je kapacitně omezen. Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci s dětmi. Tábor je
pořádán za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Cena tábora: 2 500 Kč

Přihlášky od 20. 3. 2005
ve videopůjčovně HANAČKA Masarykovo nám. 34, Kojetín
nebo Marek Štětkář Olomoucká 353 Kojetín,
tel. 777 709 432
- 14 -

26. března 2005
se v kuželně v KD Kovalovicích konal turnaj
v kuželkách. Akce se zúčastnilo
26 mužů a 26 žen nejen z Kovalovic.
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Ze sportu - Minigolf
Vstupujeme do nové
sezóny…
Kojetínský Klub golfových borců
stojí na prahu nové sezóny 2005.
Jako předposlední přípravu si zvolil
3. Hanácké Cup (halový přátelský
turnaj) v nedalekém Přerově. Sobota
5. 3. 2005 přivítala celkem 31 hráčů
a hráček z 10 klubů. Od nás přijelo
5 účastníků.
V žákovské kategorii zahrál slušně Z. Modlitba a obsadil těsně pod
stupni vítězů 4. příčku. Mezi juniory
jsme tak vysoko nedosáhli a naši
zástupci se srovnali na 5.–7.místě.
Nejlepší z nich byl L. Nakládal pátý.
Výrazně tak promluvil do pořadí na
stupních vítězů pouze v seniorské
části I. Roemer, když po nenastoupení do rozstřelu o vítězství obsadil 2.
příčku.

Výsledky:
žáci:1. Martin Skoupý (Start Brno)
116 ú. (prům.29), 4. Zdeněk Modlitba (Kojetín) 134 (33,5),
junioři: 1. Martin Mlčoch (Prostějov)
94 ú. (prům.23,5), 5. Luděk Nakládal (Kojetín) 119 (29,75), 6.
Romana Šustová (Kojetín) 126
(31,5), 7. Jan Dvořák (Kojetín)
134 (33,5),
senioři: 1. Zdeněk Rejhon (Přerov)
104 ú. (prům.26), 2. Ivan Roemer
(Kojetín) 104 (26).
Jedinečné pocty se ale dostalo
našemu klubu už o týden dřív, kdy
byla naše nejlepší žákyně a vítězka
loňského kojetínského žebříčku
Jana Nakládalová na soustředění
české juniorské reprezentace. To
se konalo na krytém filc-golfu v severočeském Ústí nad Labem. Tam

se rozhodně neztratila a porazila i
některé starší kolegyně a kolegy.
Jestli jí forma vydrží, má naději, že
se zúčastní i srpnového Mistrovství
Evropy v Portugalsku!
Pro zajímavost ještě uvedu, jak
se našim nejlepším členům dařilo
v celostátním měřítku. Srovnám je
podle počtu získaných bodů a jaké
výkonnostní třídy za ně dostali. Tyto
výk. třídy pak opravňují jednotlivce
k individuálnímu startu na turnajích
určitého stupně, pokud už v této
soutěži nehrají za družstva.
ROEMER Ivan 43. místo v celostátním žebříčku muži 313 bodů I.
VT seniorů
NAKLÁDAL Luděk 22. junioři
309 II. VT juniorů
DVOŘÁK Jan 24. junioři 296 III.
VT juniorů

NAKLÁDALOVÁ Jana 15. (5. mezi
žákyněmi) žáci 281 II. VT žáků
MODLITBA Zdeněk 24. (6. mezi
ml.žáky) žáci 209 II. VT žáků
ŠUSTOVÁ Romana 27. (7. mezi
žákyněmi) žáci 169 III. VT juniorů
ŠUSTOVÁ Alena 36. (4. mezi
juniorkami) junioři 71 V. VT
juniorů
DVOŘÁK Martin 41. junioři 46
V. VT juniorů
VOLFOVÁ Jana 58. (13. mezi
žákyněmi) žáci 13 V. VT žáků
LUX Jaromír 47. junioři 9 V. VT
juniorů.
Hráče i zájemce o závodní hraní
upozorňuji, že od dubna začínají
pravidelné tréninky v úterý a středu
od 14 hodin (pokud nepojedeme
ven, tak i o víkendu) na miniatur-golfu
v areálu místního koupaliště.
Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Výsledky XII. ročníku turnaje starých pánů v sálové kopané
Dne 26. února 2005 uspořádalo SOU, OU a U stavební Přerov, odloučené
pracoviště Kojetín, turnaj v sálové kopané hráčů starších 35 let.
Turnaj se hrál ve sportovní hale SOU v Kojetíně za účasti pěti družstev,
systémem každý s každým, hrací doba 2 x 12 minut.
Výsledky:
SOU stavební
SK Lobodice
FK Bystřice
FK Chropyně
SK Záříčí

XXX
4:4
3:4
2:7
2:5

4:4
XXX
3:1
2:1
1:3

4:3
1:3
XXX
0:6
3:4

7:2
1:2
6:0
XXX
1:1

5:2
3:1
4:3
1:1
XXX

20:11
9:1
16:8
5:15
7:13

7
3
6
3
1

Celkové pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.

SOU stavební Přerov, odloučené pracoviště Kojetín
FK Bystřice pod Hostýnem
FK Chropyně
SK Sokol Lobodice
SK Haná Záříčí

Nejlepším střelcem turnaje se stal s osmi brankami Marek Hošťálek
z družstva FK Bystřice p.H. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Kamil Pospíšil
z družstva SOU a nejlepším golmanem turnaje byl vyhlášen Radim Borovička
z družstva SK Haná Záříčí.

Děkujeme všem sponzorům turnaje:
Město Kojetín, AGROPOS Kojetín, Autobusová doprava Dvořáček, Řeznictví Kouřil, LKM/TRANS Láník, MSH – Pekárna, PRESBETON Nova, KOVO
TOPIČ, Mlýn Kojetín, UNIVERS Centrum a Bowling City.
Evžen Salaš

Jarní volejbalová sezóna
Finále krajského přeboru mužů
1. utkání 2. duben 2005 v 10.00 hodin
ŠTERNBERK – KOJETÍN
2. utkání 9. duben 2005 v 10.00 hodin
KOJETÍN – ŠTERNBERK (hala OSP)
3. utkání 16. duben 2005 v 10.00 hodin
ŠTERNBERK – KOJETÍN (pouze v případě 1:1 na utkání)
Krajský přebor kadetek 24. dubna 2005 v 9.00 hodin v Uničově SK UP
Olomouc–Kojetín
Volejbal na sokolce:
Jarní turnaj mužů 23. dubna 2005 v 9.00 hodin
Jarní turnaj žen 30. dubna 2005 v 9.00 hodin
Mistrovská utkání – krajský přebor mužů
7. května 2005 v 10.00 hodin ZÁBŘEH – KOJETÍN
21. května 2005 v 10.00 hodin ŠTERNBERK – KOJETÍN
28. května 2005 v 10.00 hodin KOJETÍN – TROUBKY
4. června 2005 v 10.00 hodin HODOLANY – KOJETÍN
5. června 2005 v 10.00 hodin ŠUMPERK – KOJETÍN (neděle)
11. června 2005 v 10.00 hodin KOJETÍN – MOHELNICE

Krajský přebor žen
7. května 2005 v 10.00 hodin LITOVEL „B“ – KOJETÍN „A“
14. května 2005 v 10.00 hodin KOJETÍN „A“ – PŘEROV „B“
15. května 2005 v 10.00 hodin VELKÁ BYSTŘICE – KOJETÍN „A“ (neděle)
21. května 2005 v 10.00 hodin KOJETÍN „A“ – TROUBKY
28. května 2005 v 10.00 hodin HODOLANY – KOJETÍN „A“
4. června 2005 v 10.00 hodin ŠTERNBERK „B“ – KOJETÍN „A“
11. června 2005 v 10.00 hodin KOJETÍN „A“ – BOHUŇOVICE
Meziokresní přebor žen
6. května 2005 v 17.00 hodin
13. května 2005 v 17.00 hodin
20. května 2005 v 17.00 hodin
27. května 2005 v 17.00 hodin
3. června 2005 v 17.00 hodin

KOJETÍN „B“ – MORKOVICE
KOJETÍN „B“ – HOLEŠOV „B“
SO KROMĚŘÍŽ – KOJETÍN „B“
KOJETÍN „B“ – MORAVA „B“
BYSTŘICE P. H. – KOJETÍN „B“

Turnaj Střední Moravy mužů 13. srpna 2005
Turnaj o putovní pohár majitele pohřební služby září 2005
Zdeněk Novák

- 15 -
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Inzerce
Nově otevřený

FOTOATELIÉR „JANA
nabízí své služby:
-

focení v ateliéru
(dětské reportáže, maturitní tabla, foto na průkazky)
focení dle určení zákazníka
(svatby, křtiny, školní skupiny,
setkání abiturientů, společenské akce)

prodej fotograﬁckých potřeb,
rámečků, alb, ﬁlmů
sběr amatérské fotograﬁe
porcelán na pomníky
výroba razítek

Přijďte nás navštívit, těšíme se na Vás!

Místo: Masarykovo náměstí 33, Kojetín, Telefon: 581 76 22 50

KLEPO

Nově otevřené
kontaktní místo
v Kojetíně

LADISLAV OULEHLA KOJETÍN
Sladovní 1291, 752 01 Kojetín

Tel.: 737 173 800
* Povinné ručení a havarijní pojištění
* Pojištění odpovědnosti
* Majetkové pojištění – domácnost, budova
* Životní a úrazové pojištění dětí a dospělých
* Penzijní připojištění

Vám nabízí tyto služby:
- klempířské práce - pokrývačské práce - montáž střešních oken - rekonstrukce světlíků - opláštění budov trapézové plechy -

Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č. dveří 213)
Nově otevřená úvěrová kancelář v Kojetíně
Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č.dveří 213), kontakt: 737 173 800

NEBANKOVNÍ ÚVĚRY PRO
zaměstnance, starobní důchodce i podnikatele (splatnost do 36-ti měs.,
možnost revolvingu, podnikatelé i s nulovým daň. přiznáním)
Čistý příjem žadatele je třeba min.7 tis.Kč

tel: 581 76 12 67
mobil: 777 301 410
e-mail: klepo.oulehla@seznam.cz

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
- 16 -
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Lidové zvyky a obyčeje v dubnu
Svatý Jiří volá, země se otevírá,
aby rostla tráva, tráva zelená.
Svatý Jiří jede k nám,
po věnečku veze nám,
nám, nám, českým panenkám!

Apríl
Duben každoročně začíná i končí nejrůznějšími méně či více vtipnými
žerty a mystifikacemi. Tento zvyk, ač není původem českou tradicí, se u nás
zřejmě díky našemu smyslu pro humor zabydlel a zdomácněl. Není však zcela
jasné, odkud se tato tradice vzala. Freiburgský profesor národopisu Werner
Mezger tvrdí, že vyvádění aprílem je písemně datováno ze 17. století. Podle
křesťanského výkladu apríl souvisí s narozeninami Jidáše, který se měl právě
1. dubna narodit. Protože zradil Krista, nesmí se tento den údajně věřit všemu,
co se řekne nebo stane. Jiní ovšem pokládají toto vysvětlení za značně násilné
a aprílové žerty vysvětlují jako odraz proměnlivosti počasí v tomto měsíci. Německý
národopisec vidí původ aprílu spíš v tradičních zvycích kolem zemědělského
přelomu roku. V dávných dobách byly ostatně až Velikonoce vnímány jako začátek
nového roku. Duben byl v Evropě považován celý za zlomový a proto se slaví jak
jeho první den, tak i poslední v podobě „čarodějnic“.
O původu aprílových žertíků není mnoho zápisů, ale jsou prameny, podle kterých
smích, tropený z nachytaných lidí, vznikl původně z veselé nálady z přicházejícího,
usměvavého jara. První písemné sdělení o aprílu u nás, jehož autorem byl Bartoloměj
Chrystellia z Prahy, pochází z roku 1690. Na konci 18. století byly zprávy
o „aprílovém vyvádění“ už častější.
1. dubna bývalo zvykem stejně jako 30. dubna častovat známé a příbuzné
„aprílem“. V dřívějších dobách se často posílalo „oběti aprílu“ něco vypůjčit či
zakoupit. Šlo samozřejmě o věci, které neexistovaly, např. vtipné semínko, komáří
sádlo, zaječí peří, obecní nůžky, hodinářskou motyku, bublinky do vodováhy nebo
mezery do žebříku. Známou věcí bývaly i ohýbák na cihly nebo rovnák zatáček.
Zkrátka v tento den si každý dával velký pozor, aby „nenalétl“ na nějaký apríl,
o kterém by se mluvilo ještě velmi dlouho.
1. duben
2. duben
3. duben
4. duben
5. duben
6. duben
7. duben
8. duben
9. duben
10. duben
11. duben
12. duben
13. duben
14. duben
15. duben
16. duben
17. duben
18. duben
19. duben
20. duben
21. duben
22. duben
23. duben

24. duben

– Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
– Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se
zasněžívá.
– Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
– Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
– Mokrý duben – hojnost ovoce.
– Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
– Na mokrý duben – suchý červen.
– Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
– Duben hojný vodou – říjen vínem.
– Jaký duben – takový říjen.
– Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
– Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
– Suchý duben nerad sedlák mívá, o dubnovém dešti často
snívá.
– O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí.
– I když kluci v dubnu často bez kabátu běží, často hospodáři
na úrodu sněží.
– Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
– V dubnu hrom – dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
– Hřmí-li v dubnu – konec mrazům.
– Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
– Co duben našetří, to květen spálí.
– Kolik mrazíků do sv. Jiří (24. dubna), tolik před sv. Václavem
(28. září).
– Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
– Kolik neděl před sv. Jiřím se vrba zazelená, tolik neděl před
sv. Annou se žne.
– Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři.

Svatý Jiří
Podle lidové víry se tento den otevírala země. Proto se neměla toho dne pít
voda ze studní, protože byla jedovatá. V tento den vylézali z omlazené země hadi
a štíři, aby pak trápili lidi po celé léto.
Den sv. Jiří býval pro Slovany prvním dnem koupání v přírodě. Slunce ohřívalo
zemi blahodárnými paprsky, po nichž toužila děvčata už o Smrtné neděli, když
vynášela smrtku ze vsi. Tehdy zpívávala:
Smrtelná neděle, kams dala klíče?
Dala jsem je dala svatému Jiří.

Na svatého Jiří také slavík poprvé zazpívá. Svátek sv. Jiří nám připomíná každoroční
památná pouť na svatou horu Říp, která bývala hojně navštěvována a konala se
vždy následující neděli po tomto svátku. Lidové podání zachovalo zajímavé rčení
o posvátném Řípu: „Když se psaly tři šístky (666), byla na Řípu pohanská svatyně,
když se psaly tři devítky (999), stál tam křesťanský kostelík.“
Největší radost z příchodu sv. Jiří měly děti, které v tento den vysokými hlásky
odříkávaly:
Svatý Jiří vstává,
zem odemykává,
aby tráva rostla,
travička zelená,
růžička červená,
fiala modrá,
všelijaké kvítí,
na věnečky vití.
Čtyřlístek nalezený před svátkem sv. Jiří se vyznačoval čarovnou mocí.
O kouzelném jetelíčku se říkávalo: „Jetelinka o čtyřech listech na milost, o pěti
na děti, o šesti na štěstí, o sedmi na smrt“. Jak je vidět, tak se sedmička ne vždy
spojovala se štěstím.
Svatý Jiří býval od 12. stol. zobrazován na koni jako rytíř zabíjející kopím saň, kdy
postava rytíře symbolizovala neohroženého bojovníka za víru, zatímco saň zlo.
Peníz s tímto vyobrazením, býval všeobecně oblíbeným amuletem vojáků
a myslivců, jelikož jim často hrozilo nebezpečí smrti. Tyto penízky a medailonky
měly podle lidového vyprávění uchraňovat majitele od poranění a byly proto ve
velké vážnosti.
25. duben
26. duben
27. duben
28. duben
29. duben
30. duben

– Svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
– Hojně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
– Mokrý duben a máj chladný – k sýpkám, senu přístup žádný.
– Mrzne-li na sv.Vitala, mrzne ještě 40 dní.
– Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
– Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

30. duben – Čarodějnice
Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí,
kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem,
kdy měly zlé síly škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Aby se hledající před
silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou vodu a další předměty.
Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto
se této noci říká „noc čarodějnic“.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru,
že ďábel může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí – čarodějnic
a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány ze spojení s ďáblem
a před uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami:
– před vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané drny. Dříve, než mohla
čarodějnice vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až
do rána, kdy její moc pominula.
– stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty
a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly
i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskalo
se na návsi biči a také se střílelo z pušek.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které
jsou v některých krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem
doby se z výročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“ – mladíci zapalovali košťata
a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnice létající na košťatech
v povětří. Jinde se říkávalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi.
Na noc filipojakubskou se zejména soustředila ochrana úrody a dobytka V ten
den se prováděly pověry na ochranu chléva – zelené větévky na hnojiště, osypání
chléva pískem. Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl
hlavní účel tohoto lidového svátku.
Jana Holotová
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V sobotu 19. března 2005 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Lukáš Kozubík

Tibor Kilhof

Pavel Podolan

Martin Láník

Veronika Krybusová

Darina Zaoralová

Blahopřání

1. dubna 2005 oslavila
85. narozeniny
paní
Milada Dedková
Hodně zdraví a štěstí do dalších let
jí přejí děti
Libuše, Jan a Dana,
vnoučata a pravnoučata s rodinami

Kondolence

Dne 27. února 2005 nás opustila

paní JUDr. Marie Jelínková,
dlouholetá tajemnice MěNV Kojetín,
členka Zastupitelstva města Kojetín,
ekonomka TJ Sokol Kojetín.
Rozloučili jsme se s ní 3. března 2005
ve smuteční obřadní síni města Kojetín.
V osobě paní Jelínkové ztrácíme obětavou ženu,
která se vždy snažila pomáhat druhým lidem.

S hlubokým žalem oznamujeme,
že nás 10. března 2005
ve věku 66 roků opustila
naše milovaná

Žofia Filová.
Zarmoucená rodina

Čest její památce.
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