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Máj – lásky čas
Vyznání
Líbí se mi to kouzlo,
co v sobě máš.
Ten malý zázrak,
co v sobě ukrýváš.

Bára Novotná

Ta jiskra, co z tebe ven září,
všimla jsem si toho,
a to tě znám jen od září.
Tvé oči tak krásně upřímné,
a tvé rty tak nádherné.
Tvé tělo, co krásné rysy má,
a tak ptám se, proč na mě láska je tak zlá.
Chci jen jedno říct ti teď,
miluji tě, buď můj hned.

Láska je bezedná hlubina,
upadneš do ní jen jednou a snáze,
ale těžší nežli celý vesmír,
je dostat se z ní ven.
Každá žena má v sobě srdce,
ale muži, ti mají jen kus kamene,
a proto naše srdce
stále lámou.

Báseň, jejíž autorkou je studentka kojetínského gymnázia, byla uveřejněna
v časopise Heuréka, č. 2/2004-05. Přinášíme ji k měsíci lásky a zároveň
jí chceme popřát hodně úspěchů maturantům této školy v následujícím
období zkoušek dospělosti.
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Z jednání Rady města
Dne 5. 4. 2005 se sešla Rada
města Kojetín, aby se zabývala
převážně problematikou nakládání s majetkem města.
Rada města souhlasila
– se zřízením věcného břemene
a uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi Městem Kojetín a VaK Přerov,
spočívající ve strpění stavby kanalizačních stok včetně ochranných pásem,
na dotčených pozemcích města v k.
ú. Kojetín,
schválila
– pronájem garáže č. 221 v areálu
polikliniky Kojetín, o výměře 19,50
m 2 navrženému žadateli na dobu

neurčitou a za podmínek, uvedených
v důvodové zprávě tisku R/428,
– pronájem obecního bytu č. 19,
I. kat., vel. 2+1, v DPS v ul. Jana
Peštuky 1322, Kojetín, žadatelům
v navrženém pořadí,
– pronájem obecního bytu č. 5, I.
kat., vel. 2+1, v ul. Svatopluka Čecha
1204, Kojetín, žadatelům v navrženém pořadí:
1. výměnou za byt č. 11, II. kategorie, vel. 1+1, v ul. Nádražní 907,
Kojetín
2. vým,ěnou za byt č. 5, II. kategorie, vel. 2+1, v ul. Nádražní 908,
Kojetín,
– pronájem bytu č. E1, I. kat., vel.
2+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín,

navrženému žadateli,
– výjimku v zařazení pí Müllerové…,
do seznamu uchazečů o pronájem
bytu v DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
vyhlásila
– výběrové řízení na místo ředitele
Městského kulturního střediska Kojetín, dle předloženého návrhu,
uložila
– odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ve spolupráci s Komisí pro bytové
otázky RM, přepracovat zásady pro
přidělení bytů v DPS a po konzultaci
s dotčenými odbory Městského úřadu
Kojetín je předložit na jednání květnové jednání rady města,
– odboru majetku a investic města,

ve spolupráci s Komisí pro bytové
otázky RM, přepracovat zásady pro
přidělení obecních bytů a po konzultaci s dotčenými odbory Městského
úřadu Kojetín je předložit na květnové
jednání rady města,
– odboru výstavby, životního prostředí a dopravy MěÚ Kojetín prověřit výskyt černých skládek v okolí
komunikací na výjezdech z města
Kojetín, prostřednictvím správce
dotčených komunikací zabezpečit jejich odstranění a informace předložit
na další jednání rady města v měsíci
dubna 2005.

vzalo na vědomí
– zprávu o stavu pohledávek Města
Kojetín k 31. 12. 2004,
– přehled hospodaření bytového
a nebytového fondu Města Kojetín
za rok 2004,
– zprávu o bezpečnostní situaci
a stavu veřejného pořádku v obvodu
Policie ČR, Obvodní oddělení Kojetín, za rok 2004,
– zprávu o stavu a činnosti Městské
policie Kojetín na úseku veřejného
pořádku v roce 2004,
– zprávu o činnosti Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2004,
– rezignaci pí Aleny Koldové…, na
funkci člena Kontrolního výboru ZM
neschválilo
– prodej části pozemku p. č. st. 443,
zastavěná plocha a nádvoří, ul. Kroměřížská, k.ú. Kojetín,
– prodej částí pozemků p. č. 736/1
a 740/1, ul. Dvořákova, k.ú. Kojetín,
– prodej objektu č. p. 1421 a pozemku p. č. st. 1434, zastavěná plocha
a nádvoří (tzv. pěstitelské pálenice),
v k.ú. Kojetín,
– prodej částí pozemků p. č. st. 682
a p. č. st. 683, zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Kojetín, ul. Závodí,
uložilo
– radě města zpracovat návrh na
úpravu zásad pro poskytování dotací
a předložit je zastupitelstvu města na
zářijové zasedání
– starostovi města zjistit fakta
o nepřihlášení firmy Korfil Brno
do výběrového řízení na výstavbu
lihovaru v Kojetíně a zahájit jednání
o navrácení pozemků za stejných
podmínek Městu Kojetín podle předkupního práva.
požaduje
– úhradu nákladů na zpracování

dokumentace potřebné k projednání
a schválení Změny č. 4 Územního
plánu sídelního útvaru Kojetín po
fyzických osobách, jejichž potřebou
je pořízení změny vyvoláno.

Jiřina Páleníková
MěÚ Kojetín

Z jednání Zastupitelstva města
V úterý dne 5. dubna 2005 se
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín konalo 18.
zasedání Zastupitelstva města
Kojetín.
Zastupitelstvo schválilo
– závěrečný účet Města Kojetín za
rok 2004, jehož součástí je zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
města Kojetín za rok 2004, vyslovilo
souhlas s hospodařením Města Kojetín za rok 2004, a to bez výhrad,
– vyhodnocení rozpočtového provizoria města Kojetín za období leden
2005, kdy výdaje činily 3.513.622,39
Kč a příjmy 8,396.567,96 Kč,
– rozpočtové opatření ve výši
3.353.080 Kč,
– závěrečnou zprávu o provedené
inventarizaci majetku Města Kojetín
a příspěvkových organizací, zřízených Městem Kojetín, ke dni 31.
12. 2004,
– poskytnutí dotací pro občanská
sdružení a jiné organizace pro rok
2005, v celkové výši 195.000 Kč
a poskytnutí dotací pro sportovní
oddíly a zájmové kroužky pracující
s mládeží pro rok 2005, v celkové
výši 400.000 Kč,
– bezúplatný převod pozemku p. č. st.
47/2, o výměře 382 m2 a budovy č.p.
100, postavené na pozemku p. č. st.
471, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Křenovice, z majetku Města Kojetín
do vlastnictví Obce Křenovice,
– bezúplatný převod pozemku p. č.
st. 1767, zastavěná plocha a nádvoří,
o celkové výměře 270 m2, v k.ú.
Kojetín z majetku ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví Města Kojetín,
– prodej nemovitostí, domu č. p.
25, včetně pozemku a zahrady,

v k.ú. Popůvky u Kojetína, za cenu
1 Kč a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitosti navrženým
žadatelům. Důvodem nízké ceny
je, že závazky vyplývající z Kupní
smlouvy o prodeji rodinného domu
a Dohody o zřízení práva osobního
užívání k pozemkům, uzavřené v r.
1990, byly již vypořádány,
– zřízení věcného břemene a uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Městem
Kojetín a VaK Přerov, spočívající ve
strpění stavby kanalizačních stok,
včetně ochranných pásem na dotčených pozemcích v majetku města,
– prodej obsazeného bytu 945/7,
o velikosti 2+1, v domě č. p. 945,
ul. Kroměřížská, Kojetín, vč. spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a pozemku, navrženým žadatelům za cenu 150.000 Kč
a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti,
– prodej budovy č. p. 467 včetně
pozemku a pozemku p. č. st. 505/1,
zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Kojetín,
navrženému žadateli za cenu 900
000 Kč a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitosti,
– Koncepci rozvoje škol, školských
zařízení a mimoškolní činnosti na
území města Kojetína na rok 2005
– 2008,
– Sociální koncepci města Kojetína
na období 2005 – 2008,
– výši odměn a dalších peněžitých
plnění neuvolněným členům Zastupitelstva města Kojetín, s účinností
od 1. 1. 2005,
– pořízení Změny č. 4 Územního
plánu sídelního útvaru Kojetín a uložilo odboru výstavby, ŽP a D zajistit
pořízení Změny č. 4. Územního plánu
sídelního útvaru Kojetín
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Valná hromada firmy Technis
Kojetín spol. s r.o.
V úterý dne 19. dubna 2005
zasedala Valná hromada firmy
Technis Kojetín spol. s r.o.,
která se zabývala výsledky hospodaření firmy za rok 2004.
Valná hromada schválila:
– výroční zprávu firmy Technis Kojetín, spol. s r.o., za rok 2004 a roční
účetní závěrku společnosti Technis
Kojetín s r.o. za rok 2004, včetně
výroku auditora – bez výhrad,
– rozdělení vytvořeného zisku firmy
Technis Kojetín, spol. s r.o., za rok
2004 ve výši 457.053 Kč v souladu
se stanovami společnosti a to 20 %
pro tvorbu rezervního fondu a 80 %
ke snížení ztráty z minulých let,
– hlavní záměry činnosti firmy Technis Kojetín, spol. s r.o., na rok 2005
tak, jak byly schváleny dozorčí radou
společnosti. Schválila také návrh
rozpočtu firmy Technis na rok 2005,
kdy předpokládané výnosy činí
36.280 tis. Kč, předpokládané náklady 35.805 tis. Kč a předpokládaný
hospodářský výsledek 475 tis. Kč,
– vyhodnocení topné sezóny roku
2004,
V závěru jednání valná hromada
uložila jednateli firmy Technis Kojetín, spol. s r.o. vyslovit poděkování
zaměstnancům Technisu za vykonanou práci v roce 2004.
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Z jednání Rady města
Po vyčerpání programu jednání
valné hromady bylo zahájeno
jednání rady města.
Rada města souhlasila
– s platností Obecně závazné vyhlášky Města Kojetín č. 1/2002
o použití koeficientů pro výpočet
daně z nemovitostí pro rok 2006.
V praxi toto rozhodnutí znamená,
že se výše daně z nemovitostí ve
městě Kojetíně a místních částech
Kovalovice a Popůvky pro rok 2006
nebude měnit,
– s použitím finančních prostředků
- odvod části výtěžku z provozu
výherních hracích přístrojů za rok
2004 ve výši 863.419 Kč – na veřejně prospěšný účel, údržbu veřejné
zeleně,
– se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku p. č. st. 515/2, zastavěná
plocha a nádvoří a 5784/13, ost.
plocha, v k.ú. Kojetín,
– s prodejem bytu č. 907/10,
v budově č.p. 907 i spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a pozemku v k.ú. Kojetín,
včetně úhrady nákladů spojených
s převodem nemovitosti, za nejvyšší
nabízenou cenu,
– s prodejem bytu č. 908/9, v budově
č. p. 908 i spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku,
k.ú. Kojetín, včetně úhrady nákladů
spojených s převodem nemovitosti za
nejvyšší nabízenou cenu,

– se zveřejněním záměru pronajmout
pozemky za účelem zemědělského
obhospodařování, v k.ú. Kojetín
o celkové výměře 144697 m2,
– s prodejem pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK: p.
č.740/1 a p.č.736/1 v k.ú. Kojetín,
na Dvořákové ulici, za účelem individuální bytové výstavby a to v rozsahu
dle architektonické studie Ing. Petra
Leinerta, formou anglické dražby a
s vyvolávací cenou za prodej výše
uvedených pozemků ve výši nejméně 350 Kč/m2, stanovila rovněž
postup při prodeji výše uvedených
pozemků,
– se zveřejněním záměru prodeje
obydleného bytu č. 945/6 v domě
č. p. 945, postavené na pozemku
p. č. st. 515/2, zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
a pozemku p. č. st. 515/2, v k.ú.
Kojetín,
– se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku ve zjednodušené evidenci p.
č. 736/1 a p.č. 740/1, o výměře cca
120 m2 na Chytilové ulici v k.ú. Kojetín, za účelem narovnání hranice,
– se zveřejněním záměru majetkoprávního vypořádání – „výkup“ pozemků dotčených trvalým záborem
stavby dálnice D1, úsek 134.1 Mořice
– Kojetín, II. Etapa v k.ú.,
– se zveřejněním záměru majetkoprávního vypořádání – „výkup“ pozemků dotčených trvalým záborem

stavby dálnice D1, úsek 134.1 Mořice
– Kojetín, II. Etapa, od Města Kojetín,
jež se nachází v k.ú. Kojetín, Popůvky
u Kojetína a Bezměrov,
– se záměrem vydat Obecně závaznou
vyhlášku k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku a pro
pořádání veřejných produkcí hudby
– s přerušením provozu Mateřské
školy Kojetín v termínu od 18. 7. do
19. 8. 2005,
schválila
– pronájem části pozemku p. č.
5757/3, ost. plocha, o výměře cca
16 m2, za účelem zřízení a provozování letní zahrádky, na dobu neurčitou, za cenu 2 Kč/m2/den,
– zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy na p.č.
7065/2 ostat. pl. v k.ú. Kojetín,
pro oprávněného Město Kojetín
jakožto vlastníka části pozemků a tří
bytových jednotek v budově čp. 945
v k.ú. Kojetín,
– zřízení věcného břemene spočívající
v právu chůze a jízdy na části p.č.st.
515/2 v k.ú. Kojetín, dle geometrického plánu pro oprávněného Propal
spol. s r.o.,
– pronájem obecního bytu č. 17,
I. kat., o velikosti 2+1, v ulici Sladovní 1186, Kojetín, navrženému
žadateli,
– pronájem obecních bytů č. B6 a B7,
I. kat., v ulici Sladovní 1309, Kojetín,
navrženým žadatelům,
– pronájem nebytových prostor

v areálu koupaliště v Kojetíně, Klubu
golfových borců Kojetín, na dobu
určitou do 31. července 2005,
– plán činnosti Komise životního
prostředí a zemědělství RM na rok
2005,
– zápis do kroniky města Kojetín za
rok 2003,
zrušila
– Komisi pro podporu podnikání
RM,
změnila
– usnesení RM č. 75/01-03 ze dne
14. 1. 2003 v označení Komise péče
o rodinu a děti RM jako poradního
orgánu RM, nikoli zvláštního orgánu
RM,
jmenovala
– předsedu a členy výběrové komise
pro výběrové řízení na místo ředitele Městského kulturního střediska
Kojetín,
vzala na vědomí
– žádost lékařů o rekonstrukci sociálního zařízení na poliklinice Kojetín ze
dne 16. 3. 2005 a uložila starostovi
města informovat lékaře o stanovisku
rady města k zamýšlené rekonstrukci
sociálního zařízení v roce 2006,
uložila
– tajemníkům komisí RM předložit
na květnové jednání plány činnosti
pro rok 2005.

Jiřina Páleníková,
tajemnice MěÚ

MO ČSSD KOJETÍN
vás všechny zve na

1. MÁJ
V KOJETÍNĚ
Masarykovo náměstí
v Kojetíně
neděle 1. května 2005
od 9.30 hodin

V průběhu dopoledne bude hrát:
KOJETÍNSKÁ KAPELA „DETO“
Vystoupí děti z Kojetína:
MAŽORETKY AEROBIK ŽÁCI ZUŠ KOJETÍN
Pro nejmenší:
SKÁKACÍ HRAD BALÓNKY
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Zprávy z mikroregionu
Vzpomínka na významného a slavného rodáka z Křenovic Ing. Antonína Dvořáka
Dne 11. února 2005, po delší vleklé nemoci, zemřel vynikající zahradnický odborník a nejúspěšnější šlechtitel
ovocných druhů uplynulého 20. století u nás, křenovický rodák Ing. Antonín Dvořák.
Byl známým a uznávaným odborníkem a vynikajícím šlechtitelem nejen u nás v České republice, ale i v zahraničí.
Svůj život a životní cíl, vedle
rodiny, věnoval svému povolání zahradnictví – ovocnářství a šlechtění
a množení ovocných druhů. V tomto
směru dosáhl vynikajících výsledků,
za které se mu dostalo u domácí
a zahraniční odborné veřejnosti mnoho uznání. Odešel, výsledky jeho práce, jeho vyšlechtěné odrůdy, úspěšné
odrůdy, které nám předal, budou
i nadále využívány ovocnářskou praxí
doma i v zahraničí. Mnohé z jeho
odrůd byly i mezinárodně uznávány
a patentovány. Nebyly to však jen
odrůdy, které budou pěstovány, ať
již v sadech profesionálních ovocnářských podniků, tak i v početných
zahradách a zahrádkách zahradníků
– amatérů, zahrádkářů, byly to i jeho
odborné články, knižní publikace
a nespočetná přednášková a instruktážní činnost. Mnoho dobrého
a užitečného toho vykonal a odborné
ovocnářské praxi a výzkumu předal.

Se vzácným a milým člověkem
se 18. února 2005 přišla rozloučit
početná veřejnost místních občanů
a zástupců reprezentativních institucí
a organizací zemědělského a zahradnického školství, vědy, výzkumu,
kteří společně s rodinnými příslušníky
doprovodili zesnulého na místní hřbitov jeho rodné obce v Křenovicích
u Kojetína.
Byli to zástupci Zahradnické
fakulty Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity Brno, z Lednice
na Moravě, zástupci vrcholné ovocnářské organizace v České republice
z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského z Holovous u Hořic
v Podkrkonoší, bývalí spolupracovníci
z jeho pracovišť v Těchobuzicích
u Litoměřic a z Olomouce. Dále
to byli představitelé ovocnářské
unie České republiky a představitelé Moravsko-slezské ovocnářské
unie, zástupci ředitelství Ústředního

kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského České republiky z Brna
a dalších jeho pracovišť. Byli tam
i jeho další přátelé a známí, kteří si
jej nesmírně vážili a měli jej velice
rádi. Vždyť drahý zesnulý byl nejen
náš špičkový, významný ovocnářský
odborník, výkonný a úspěšný šlechtitel, ale i milý laskavý člověk, vždy
připraven poradit i pomáhat.
Občané a obyvatelé z Křenovic mohou být proto právem
hrdí na svého významného rodáka
a spoluobyvatele. Vždyť nebylo toho
málo co vykonal. Vyšlechtil nebo
se spolupodílel na vyšlechtění 30
vynikajících odrůd, známých i v zahraničí, spolupracoval s výzkumem
a se širokou zahradnickou ovocnářskou veřejností. Byl členem našich
vrcholných vědecko-výzkumných
rad a komisí zahradnických oborů.
Byl oceněn i stříbrnou plaketou
bývalé Československé akademie

věd v Praze, vyznamenán medailemi České akademie zemědělských
věd, vyznamenán ministerstvem,
výzkumnými ústavy, odbornými
i zájmovými institucemi a organizacemi, řadou ocenění z celostátních
i mezinárodních výstav a soutěží za
své vyšlechtěné odrůdy.
Jeho životní pouť skončila.
Výsledky jeho práce a jeho odrůdy
zůstanou. Poděkujme mu za to vše, co
dobrého a záslužného vykonal. Česká
a můžeme právem říci, že i slovenská
odborná zahradnická veřejnost na něj
nezapomene, jelikož se nesmazatelně
zapsal do její historie úspěchů.
Prof. Ing. Jan Lužný, Csc.,
emerit. profesor
Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity Brno na Zahradnické
fakultě v Lednici,
pro obor šlechtění, množení
a speciální genetiku
zahradnických rostlin

Oslavy osvobození, konec II. světové války
ÚTERÝ 3. 5. 2005

Oslava 110. výročí trati Kojetín – Tovačov

– 14.30 hod. Pomník G. E. Kucenka položení kytice – Klub důchodců
a ZO Českého svazu bojovníků za svobodu

Nádraží
9.40 hod. příjezd historického vlaku z Olomouce, přes Přerov,
Chropyni, Kojetín, Lobodice do Tovačova.
11.00 hod. odjezd vlaku z Tovačova přes Kojetín do Kroměříže
12.45 hod. odjezd vlaku z Kroměříže přes Kojetín do Tovačova
15.45 hod. odjezd vlaku z Tovačova přes Lobodice,Kojetín,
Chropyni, Přerov do Olomouce.

SOBOTA 7. 5. 2005
– 18.30 hod. Náměstí Promenádní koncert dechové hudby Věrovanka
– 19.30 hod. Lampiónový průvod z Náměstí k pomníku Rudé
Armády na ulici Osvobození

Jízdní řád zvláštních vlaků
110 let trati Tovačov – Kojetín

NEDĚLE 8. 5. 2005
– 8.00 hod. Náměstí Jarmark
– 9.00 hod. Zámek Prohlídky zámku po celý den
výstup na věž
Prodejní výstava – „Obrazy a miniatury“ Josef Žoch se synem
Zámecký park 10.30 hod. – pódiová vystoupení TJ Sokol Tovačov,
„Hanáčku“ Tovačov a „Hatě“ Tovačov, Mažoretky „Věrovanky“
– 13.30 hod. – koncert cimbálové muziky „PRIMÁŠ“

Vlak Olomouc – Tovačov
Olomouc odj. 8.00
Přerov
8.40 – 8.50
Chropyně
9.02 – 9.05
Kojetín
9.12 – 9.15
Lobodice
9.30 – 9.35
Tovačov
9.40
Vlak Tovačov – Kroměříž
Tovačov odj. 11.00
Kojetín
11.25 – 11.30
Kroměříž
11.43
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Vlak Kroměříž – Tovačov
Kroměříž odj. 12.45
Kojetín
13.00 – 13.10
Tovačov
13.35
Vlak Tovačov – Olomouc
Tovačov odj. 15.40
Lobodice
15.55 – 16.56
Kojetín
16.10 – 16.17
Chropyně
16.24 – 16.25
Přerov
16.40 – 16.50
Olomouc
17.15
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Stará hradiska poblíž Kojetína
„Hradisko“ u Křenovic
Lokalita zaujímající plochu asi 1,8 ha se nachází
na okraji zvlněného terénu nad pravobřežní nivou
řeky Hané, v nadmořské výšce pouze asi 220 metrů. Leží na jazykovitém výběžku obtékaném ze tří
stran řekou Hanou a jejími dvěma bezejmennými
pravobřežními přítoky. Opevnění není již zcela zřetelné, jeho podobu však známe ze starších plánků
a popisů. Mělo oválný tvar vymezený 3–5 metrů
vysokým valem, před kterým probíhal příkop.
Již v devadesátých letech 19. století publikoval
J. Knies jako první popis hradiska včetně plánku.
Poté bylo sice vícekrát zmiňováno, avšak žádný
archeologický výzkum na něm dosud nebyl proveden. Získané nálezy dokládají osídlení snad již
mladší doby bronzové (na počátku 1. tisíciletí př. n.
l.), zcela jistě pak z období horákovské kultury doby
halštatské (7.–6. století př. n. l.). Není vyloučeno,
že severozápadní obvod lokality byl opevněním
i v novověku, snad v průběhu 17.–18. století.

Hradisko u Kroměříže
Pouze nepatrné stopy zůstaly zachovány
z mohutného pravěkého opevnění u obce Hradisko
poblíž Kroměříže. Toto významné archeologické
naleziště s chráněným zbytkem valu se nachází na
vrcholu pravobřežní terasy, která se zde prudce svažuje do údolní nivy řeky Moravy a Hané. Nedaleko

odtud, při soutoku obou řek, kde příroda vytvořila
v řečištích místa příznivá pro brody, se od pradávna
stýkaly trasy obchodních cest s pomoravskou, tzv.
Jantarovou stezkou. Strmými svahy přirozeně
chráněná terasovitá vyvýšenina s dalekými výhledy
na velkou část Hané se stala strategicky důležitým
a vyhledávaným místem již v pravěku.
První stopy osídlení patří kulturám nejstarších
zemědělců a pastevců z mladší doby kamenné (neolitu). Na ploše přesahující areál pozdějšího hradiště
z doby bronzové existovalo v 5. a 4. tisíciletí př.
Kr. rozsáhlé sídliště lidu s moravskou malovanou
keramikou. Toto osídlení charakterizují nálezy kamenných hlazených a vrtaných nástrojů, zdobená
keramika a zejména hliněné plastiky ženských
sošek (venuší). Mezi unikátní předměty patří drobná
nádobka v podobě zvířecí plastiky, která podobně
jako lidské sošky, je dokladem bohatého duchovního života nejstarších zemědělských populací.
V průběhu pozdní doby kamenné (eneolitu)
byla terasovitá vyvýšenina osídlena nomádskými
skupinami lidu se šňůrovou keramikou a zvoncovitými poháry. Dokladem tohoto pravěkého
osídlení jsou nálezy kostrových hrobů, ve kterých
byli pohřbeni jedinci uloženi ve skrčené poloze
a vybaveni kamennými sekeromlaty, pazourkovými
hroty šípů a zdobenou keramikou.
Nejdelší a nejintenzivnější osídlení polohy
v pravěku však patří až době bronzové. Archeologicky bylo doloženo v podobě tří výrazných,
časových horizontů. První vytvořil na sklonku starší
doby bronzové (kolem poloviny 2. tis. př. Kr.) lid
věteřovské skupiny, který zpočátku žil v otevřené, neopevněné osadě. Z této etapy osídlení se
zachovaly četné nálezy dokonale zhotovené keramiky a stopy po výrobních činnostech jako bylo
zpracování kosti a rohoviny, kamenné suroviny,
bronzolitectví apod. Věteřovskému osídlení patří
také pohřby mladých jedinců v nádobách a žárové
hroby, jako doklad kulturních vlivů přicházejících
z jihovýchodu Evropy. Na samém sklonku tohoto
osídlení, počátkem střední doby bronzové, došlo
za přítomnosti expanzivního lidu středodunajské
mohylové kultury k opevnění sídliště mohutným

valem a příkopem. Opevnění chránilo sídliště,
o rozloze asi 14 ha, ze snadno přístupné jižní
a západní strany. Obloukovitě vedený val v délce
700 m navazoval při severozápadní straně hradiště
na rokli, kde se pravděpodobně nacházel vstup do
opevnění. Archeologicky bylo zjištěno, že hlinitý val
byl jednoduše nasypán, pouze zadní stěnu držely
svisle zaražené kůly. Při šířce valu 9–10 m a výšce
6 m, představovala jeho stavba úctyhodný pracovní
výkon početného kolektivu. Val byl nasypán z hlíny
získané výkopem příkopu a navršené na nízkou
terénní vlnu. Vlastní obranný příkop dosahoval
šířky až 26 m. Ve výplni příkopu byly odkryty spolu
se zvířecími kostmi a ostatním sídlištním odpadem
i pohozené lidské kostry. Současně se prokázalo,
že val byl celkem třikrát přebudován, přičemž při
poslední přestavbě dosáhl největší mohutnosti.
K zániku opevnění, ale nikoli osídlení, došlo na
počátku mladší doby bronzové, asi kolem r. 1200
př. Kr., kdy na rozvalinách valu vzniklo sídliště lidu
lužických popelnicových polí, chráněné pouze
lehčí palisádou. Jeho příslušníci své mrtvé spalovali
a zbytky kremace spolu s milodary (bronzové ozdoby, nádoby) ukládali do popelnicových a jámových
hrobů v předpolí někdejšího opevnění.
V průběhu dlouhodobého osídlení se na lokalitě v Hradisku vytvořila mohutná kulturní vrstva
s početnými nálezy k jejichž objevům docházelo
náhodně, nejčastěji při orbě nebo byly získávány
záměrnými výkopy. Až teprve systematický archeologický výzkum, realizovaný v letech 1949–1955
nejen v Hradisku, ale i jeho okolí, umožnil přesnější
poznání kulturního vývoje ve střední době bronzové
na tomto teritoriu, zejména ve vztahu k počátkům
lužické kultury.
Význam opevněného sídliště v Hradisku, jako
důležitého strategického, výrobního a obchodního
centra ve středním a na počátku mladšího úseku
doby bronzové, dokládají také hromadné nálezy
bronzových předmětů, tzv. depoty. Největší z těchto bronzových pokladů obsahoval 200 předmětů
a jejich zlomků (meče, dýky, kopí, srpy, sekerky,
jehlice, náramky), které byly uloženy v nádobě.
Depoty, ale i některé ojedinělé nálezy bronzových
předmětů, například zdobený bronzový sekeromlat
nebo specifické tvary keramiky, dokumentují čilé
kulturní kontakty obyvatel pravěkého hradiska se
vzdálenými oblastmi na jihovýchodě Evropy.
V období následujících po době bronzové byla
plocha někdejšího hradiště osídlena ještě ve starším
úseku doby železné (halštatské) a v mladší době
železné (laténské), které patří doklady keltského
osídlení. Slovanské osídlení z doby velkomoravské
dokládají starší nálezy kostrových hrobů, provázené
velkomoravským šperkem, zbraněmi a keramikou.
Početné archeologické nálezy, přibližující
život pravěkého opevněného sídliště v Hradisku,
jsou uloženy v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži
a v Moravském zemském muzeu v Brně. Dodnes
patrný zbytek pravěkého valu je státem chráněnou
archeologickou památkou.

Podle kalendáře Pravěká hradiska na Hané
vydaného Ústavem archeologické památkové
péče Brno v roce 2003

-5-

5/2005

Kojetínský zpravodaj

Detoxikace podle MUDr. Jonáše – srdce a tenké střevo
Dvojice srdce – tenké střevo má největší aktivitu
v letních měsících. Tato dvojice je v současné době
velmi riziková. Podle čínské medicíny je srdce sídlo
citu, proto veškeré emoce mají na kvalitu srdeční
energie velký dopad.
Srdce je také pumpa, která neúnavně dnem
i nocí rozvádí do těla hektolitry krve. Je mateřským
orgánem pro tepenný systém, proto při jeho onemocnění je ložisko v srdci přítomno vždy (spolu
s kombinací poruchy metabolismu tuků). Stejný
nález provází záněty osrdečníku. Zajímavost je, že
žíly jsou podle čínské medicíny podřízeny dvojici
plíce – tlusté střevo, o které bude řeč na podzim.
Zdravé srdce je zdrojem radosti a aktivity, při jeho
poruše však dochází vždy ke změně emocí: strachu,
úzkosti, smutku, prázdnoty, až tzv. „vyhoření“.
Tyto emoce se fyzické úrovni mohou projevovat
pocity tlaku, bodání, bušení, nepravidelnosti tepu
a podobně.
Konec dráhy osrdečníku je přibližně uprostřed
dlaně. Nepřímé znaky poškození srdce a osrdečníku
též signalizuje špatný stav zubů moudrosti, obratlů
v dolní části lopatek, bolesti v podpaždí a hlavně
stav nosu. Červený nos značí zánět osrdečníku,
bradavice na nose prozrazují slabé srdce, vystupující
cévy znamenají poškození srdečních cév, drobné
žilky poukazují na vysoký tlak. Nateklý tvrdý konec
nosu je varováním před tukovými nádory kolem
srdce. Také namodralý jazyk je důsledkem selhávající srdeční činnosti. Při angině pectoris je vždy
varovným příznakem ztrácení síly v levé ruce.
Tenké střevo je orgán, ve kterém se odehrává
trávení vitamínů a minerálních látek, dále prostřednictvím tzv. Peyerských plaků spolupůsobí
na imunitu. Nedostatek vitamínů a minerálů může
dlouhodobě vyčerpávat tělo, aniž by byl zpozorován, protože organismus je dokáže odebírat
z ostatních orgánů. Karence se projevuje až později
s vážnými důsledky, např. porucha vit. sk. B se

může podílet na různých degenerativních onemocněních. Poruchy trávení vitamínů a minerálů
se týkají téměř 90 % občanů naší republiky díky
chybným stravovacím návykům (málo zeleninových
salátů, hodně omáček, buchet…).
Největší síla detoxikační medicíny podle MUDr.
J. Jonáše spočívá v této oblasti v prevenci, protože
v poškozených tepnách později vznikají záněty,
usazují se tam borreliové, chlamydiové či jiné
infekce a jejich vyčištění je potom dlouhodobý
proces. Případní zájemci si více mohou přečíst na
www. joalis. cz.
Orgány tohoto okruhu:
Srdce, tenké střevo, tepny, střední ucho, osrdečník,
jazyk, tváře.
Příznaky poruchy tohoto okruhu:
Bušení srdce, nepravidelnosti rytmu, tlaky v srdci,
angina pectoris, mozková skleróza, ucpávání tepen
v nohách, chorobná touha mluvit, strach ze smrti,
zadýchávání po krátké námaze, zapomnětlivost,
škubání svalstva, předčasný výron semene, modrání
rtů a nehtů, pálení v dlaních, záněty očních koutků.
změny na špičce jazyka, sucho v nose, neschopnost
ovládat city, krvavé žilky v očích, na nose, bolesti na
lopatce, ztmavnutí moče, nadměrné pocení, řečové
vady, neschopnost učit se cizí jazyky, omdlívání při
pohledu na krev.
Osrdečník (perikard) neboli srdeční obal pokládá čínská medicína za ochranný val, který brání
proniknutí negativních vlivů k srdci. Jeho toxické
zatížení způsobuje kromě fyzických pocitů také silný
pocit strachu, nejistoty, neklidu a ztráty přirozené
intuice.
Srdce patří k létu, proto různé letní aktivity
mohou srdce posilovat, ale zároveň při jejich
přehánění jej mohou snadno přehřát. Fyzické
zatížení krevního oběhu horkem je možné pocítit
na otékajících nohou. Nejvíce problémů se srdcem
bude od 11.–13. hodiny, hlavně v létě.

Srdce poškozuje:
– záření, vibrace,
– nošení kovových šperků na prsou (nebo mobilů!),
– kouření,
– solanin z brambor způsobuje tlak a bolesti
u srdce,
– obezita,
– chemické sýřidlo v sýrech škodí srdeční přepážce,
– nedostatek pohybu,
– strava chudá na antioxidanty,
– přejídání,
– přemíra radosti, hlasitý bujarý smích,
– zbytečné a plané řečnění.
Srdce posiluje:
– zpěv, zejména společný,
– červená barva: paprika, rajče…,
– vyvážená dávka radosti a aktivity,
– ostré potraviny usnadňují pocení a povzbuzují
krevní oběh: zelená cibule, pažitka, petržel,
hřebíček, koriandr,
– hořké potraviny zmírní tělesné horko: mořské
řasy, chřest, štěrbákový salát,
– sprcha vlažnou vodou, zvláště v létě,
– úsměvný pohled na svět.
Rakovina srdce se nevyskytuje, protože srdce
potřebuje ke své činnosti optimální tlak. Jestliže by
došlo ke snížení energie tak, aby vznikl předpoklad
pro vznik rakoviny, dávno už by muselo dojít k infarktu.
Posílení krevního oběhu:
2 čajové lžičky medu rozmíchat ve sklence jablečného moštu, užívat 3x denně.
Iva Batůšková

Informace pro občany
Pátek 13. 5. 2005

Všeobecná zdravotní pojišťovna,
Územní pracoviště Přerov, Smetanova 9
oznamuje svým klientům
s trvalým bydlištěm v Kojetíně:

DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
Jak už se pozvolna stává tradicí, uskutečňují Hasičské
záchranné sbory každý pátek 13. různé propagační akce.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor
Přerov uskutečňuje v tyto pátky dny otevřených dveří. Dalším
takovým dnem je pátek 13. 5. 2005.
Den otevřených dveří se uskuteční na požárních stanicích
Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kojetín v době
od 9.00 do 16.00 hodin.
Návštěvníkům budou zpřístupněny všechny prostory stanic,
doplněné přednáškou o požární technice.
Dále budou předvedeny ukázky záchranářské práce. Na den
otevřených dveří Vás všichni hasiči územního odboru Přerov
srdečně zvou.

Vážení pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny,
pokud jste doposud neobdrželi od VZP
nový průkaz pojištěnce,
tzv. EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění) a Vaše
příjmení začíná písmeny R až Ž, můžete si průkaz vyzvednout na úřadovně VZP Kojetín, ul. 6. května 1160 vždy
v následujících dnech:
Úterý
Čtvrtek

8 – 14 hod.
8 – 14 hod.

kpt. Ing. Jaroslav Symerský
zástupce ředitele územního odboru

VZP ČR, ÚP Přerov
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Došlo do redakce
„Být raděj pozitivní...“
Motto:
„Když se na někoho usměješ, nebo ho pochválíš,
můžeš mu vrátit smysl života.“
Camelia Eliottová
Tohle krásné motto jsem opsala z Dřevohostického zpravodaje, který mi léta posílají, abych
věděla, co vše se „u nás doma děje!“
Píšeme už pátý měsíc roku 2005. Já se tiše
rozhodla, že když už ve světě celkově „přituhlo“,
víme všichni, že se budu snažit vidět a být jen pozitivní, pokud mi to půjde! A už od ledna, jsem tedy
pozitivně natěšená na Silvestr příští, kdy URČITĚ
– věřím – nebude celý další novoroční týden náměstí
plné skla, rozbitých flašek, rozbitá čekárna, prostě
obrázek rubu oslav posledního dne v roce!
A celé toto jaro jsem prostě pozitivně naladěná a těším se – a je nás v ulici hodně – že letos
bude cesta Husovou ulicí vyasfaltovaná, bude se
hladce blýskat černě a novotou a všichni budeme
spokojení, když jsme se doposud „brodili výmoly,
rygoly“, pahrby cesty staré! Je to těšení bez ironie,
opravdové!
Ale o tomto jsem ani tak psát nechtěla. Spíš
o čemsi jiném.
Žijeme v Kojetíně asi 25 let, jak říkávám já
– jsme tu ještě pro pár dobrých lidí!
Ze všeho nejvíce jsem si za ta léta zde cenila
kulturních snah a úsilí pracovníků, pracujících zde
tzv. „na kulturním poli“. Myslím tím DŮM DĚTÍ,
Městského kulturního střediska, dříve OSVĚTY, ke
kterému patří Městská knihovna Kojetín. A pak si

vážím a doceňuji manžele Němcovy ze SONGU,
kteří si svého zákazníka váží a kdykoliv žádané
objednají, seženou.
Bez kulturního dění by mně Kojetín připadal
jako „prázdný a mrtvý“. Co už jen úžasných kulturních akcí bylo za vedení OSVĚTY paní B. Novotné.
Všichni dodnes tak rádi na ni vzpomínáme a jak si
jí vážíme! Jaký poctivý kus práce byl odvedený za
vedoucí paní M. Ernstové... Fascinuje mě, že stále
za ta léta zde existuje přehlídka divadelních souborů
s vyhodnocováním... A těch zájezdů do Prahy na
muzikálová představení! Co v tom je vložené práce!
DÍKY, DÍKY všem u Vás – dnes – paní J. Šimková!
Vždyť ta poslední výstava v galerii okresního domu,
kterou nainstalovala Vaše pracovnice H. Svačinová,
má vysokou úroveň po všech stránkách. Škoda jen,
že ani tuto výstavu fotografií z cest světoběžníka,
fotografa pana Tomáše Janečka (syna malíře
O. Janečka (zhlédlo nemnoho lidí! Tolik opomíjených krás!
Oč větší návštěvnost měla březnová jarní
výstava s názvem „Když jaro zaťuká...“. Tuto – no
prostě kouzelnou, osvěžující, barevnou výstavu
„všeho jarního , velikonočního“, vytvořeného dětmi
ze zájmových kroužků na Městském domě dětí
a mládeže, měla se svými pracovnicemi na starosti
paní M. Beránková. Mluvím za více lidé: „Paní Beránková, jste „kojetínskou, kulturní, nezakopanou
hřivnou“. Prostě léta báječná – i ten Váš sehraný
kolektiv. Moc, moc Vám fandím, toho tolik vymýšlíte pro ty kojetínské malé i větší – aby se nenudili
a nepoflakovali. V odpoledních hodinách se v ga-

lerii člověk mohl přiučit drátkování, paličkování,
tvarování vizovického pečiva, shlédnout výrobu
svíček, či namalovat si svůj květináč. Přeji stálou
podporu – i tu finanční – Městského úřadu.“
V budově Okresního domu už v novém několik
let funguje Městská knihovna jako nedílná součást
Městského kulturního střediska! Vše v ní je jinak,
než pamatuji, je moderní, vkusně vybavená, zařízená nezbytnými počítači a internetem. Ráda zajdu!
Co je ale nejvíce potěšující je to, že v dětském
oddělení se stále pěstuje živý kontakt knih a dětí
i formou besed s třídami ZŠ, kvízů, že je v dětech
pěstovaný nejen zájem sednout si k počítači, ale
naladit jejich dětskou dušičku příběhy dětských
knižních hrdinů. Je pravda, že se musí šetřit všude!
Řada z nás si žel leckterou knihu koupit z finančních důvodů nemůže, proto zajde do knihovny...
Také čtenářům knihovny i pracovnicím, kterým
se práce dávno stala koníčkem – bych ze srdce
přála slušnou, dostačující finanční částku na knihy
a časopisy! Kéž by. Vedlejších sponzorů v Kojetíně
je žalostně málo, vlastně žádný!
Mohla bych pozitivně naladěná psát dlouho.
Jak na vlakovém nádraží sedí v pokladně bezvadně
ochotná, příjemná paní Havlíčková, či paní Růžičková, či paní Malá a ostatní! Jak príma funguje
malá „Lékárna U kříže“ s nevtíravou, znalou paní
magistrou. Mnoho, mnoho by se dalo psát. Tak
zas až příště! Třeba z jiného soudku...
Všechny dobré a pozitivně smýšlející
kojetínské zdraví Marie Přecechtělová

Téma k zamyšlení
„Co dostáváme za naše poplatky?“
Z pohledu pejskaře (kynologa) chci poukázat
na situaci pejsků a jejich majitelů v našem městě.
Jsme poměrně malé město, ale výše poplatků
a zápis drženého psa v bytech odpovídá standartu
velkoměsta. Sama bydlím v obecním bytě a platím
tedy 1500 Kč ročně. Co však za své peníze od
města dostávám, když už pravidelně platím?
V našem městě byl dlouhá léta kynologický
klub, jenž asi někdy fungoval. Nevím, jakým
způsobem hospodaří, ale jisté je, že již několik let
nefunguje. Pozemek, který po nich zůstal, leží zanedbaný a nebudu ani zmiňovat rozpadlou budovu.
Již asi před rokem se o obnovu
cvičiště zajímal pan Radek
Doležel, se kterým jsem již
v oblasti kynologie spolupracovala na cvičišti
v Chropyni. Na jakém dohovoru jednání
skončilo, nevím.
Jisté však je, že
kynologické cvičiště
by bylo přínosem
pro město a jeho obyvatele.

Kdybychom se vrátili na velmi mediální téma:
„Pes pokousal ...“
Z pohledu majitele psa mohu podotknout,
že není chyba ve psech, když dojde k pokousání
člověka, ale vinu hledejme u nezodpovědného
majitele.
Při svém krátkém působení na cvičišti K. K.
Chropyně jsem viděla spoustu psů různých plemen,
nikoliv pouze služební plemena, ale i společenská
jako pudl, kokršpaněl, pitbull, cane corso, irský
setr aj., kteří prošli jen krátkodobým výcvikem
(socializaci) a bylo to na nich znát. Psi se nervali
s ostatními a přebytečnou energii vybíjeli na cvičišti
s instruktory, kteří vždy ochotně poradili, co s těmi
našimi mazlíčky dělat.
Dále je zde větší pravděpodobnost směřování
venčení psů do oblasti mimo ulice města a tím
i snížení exkrementů v ulicích. Nemluvě o hřištích
a veřejných prostorech, kde se psi také pohybují.
I mě dokáže rozčilit, když šlápnu do neuklizené
hromádky po psech a potom je roznáším na botě
až do bytu.
Řešení této situace není nikoliv tak složité, jak
se zdá!
Stačí dát prostor lidem, kteří mají zájem
o kynologii a aby je město podpořilo stejně jako
jiné zájmové organizace.
Jiřina Hlavinková
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Všem zájemcům,
kteří čtou nebo by chtěli číst Písmo svaté
a odrazuje je často nesrozumitelná řeč
Božího slova,
i těm, kteří chtějí poznat dobu a prostředí
v jakých Písmo svaté vznikalo,
nabízíme možnost přijít na

BIBLICKÉ HODINY
při kterých se pokusíme
seznámit se s Písmem svatým,
jeho vznikem a některými problémy,
které četba Písma přináší.
Především však půjde prostě o to Písmo
svaté číst a společně se zamýšlet
nad jednotlivými úryvky,
pokusit se odhalit co nám v nich Bůh chce
sdělit, a také spojit četbu Písma s motlitbou.

Setkání se uskuteční
ve středu 4. května 2005 v 18.00 hod.
na Domě svatého Josefa v Kojetíně
a bude probíhat pravidelně
každých 14 dní.
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Mateřská škola Kojetín informuje
Počasí v letošním roce nám připomnělo
pranostiku: „Březen, za kamna vlezem“ – ale to
neznamená, že se podle něj chováme. Děti si užívaly bohatou sněhovou nadílku nejen na horách,
ale také přímo v Kojetíně.
V našich mateřských školách platil závěr
zimní básně:…“ zima studí, zima chladí, my ji
máme rádi!“ Ve svých třídách si děti povídaly
o znacích a vlastnostech zimy, naučily se plno
pěkných písniček, básní a říkadel, pozorovaly ji
ve všech jejich proměnách, snažily se ji zachytit
různými výtvarnými technikami. Stavěly klouzačky,
sněhuláky, poznávaly stopy ve sněhu nejen vlastní,
ale i zvířátek a ptáků. Děti si utužovaly zdraví
navštěvováním sauny a rehabilitačního cvičení,
ale také denním cvičením a hraním pohybových
her.
Skupina předškolních dětí vedených p. uč. J.
Poláchovou se 2. března zúčastnila oblastního kola
nejmladších tanečníků: „Mateřinka 2005“ v Městském domě v Přerově. Vystoupily s pohybovým
ztvárněním písně P. Nováka: „Draci“. Všechny
děti sklidily velký potlesk od rodičů i diváků,
kteří se přišli na veřejnou akci podívat. Malé děti
také nezahálely, se svými maminkami a p. uč. si
připravily masky a uspořádaly ve svém oddělení
„Koťátek“ veselý karneval plný her a soutěží.
Zimní maňáskové pohádky nám do obou MŠ
– jako každý měsíc přivezl „Kašpárek“.
16. 3. jsme se rozjeli do Přerova na divadelní

představení: „O jaru“, se kterým za dětmi přijely
brněnské Tetiny. V kojetínské sokolovně jsme
v rámci přehlídky amatérských divadelních souborů
17.3. shlédli pohádku: „Čert a Káča“, kterou pro
děti zahrál DS Duha – Polná.
Kalendář se nedá zastavit a tak se 21. 3.
přihlásilo jaro. Naše školičky odložily zimní výzdobu a převlékají se do veselých jarních barev.
Všechny děti se svými p. uč. měly plno práce nejen
s vítáním jara, ale i s přípravou na jarní svátky
– Velikonoce. Svými výrobky se děti pochlubily
nejen doma, ale také výzdobou svých oddělení
a na velikonočních výstavách v halách obou
MŠ.
21. dubna za námi přijeli herci z olomouckého
divadla s pohádkou Komáři se ženili. A jako každý
měsíc nás navštívil kašpárek s maňáskovými pohádkami.
Karla Jurčíková, učitelka

Zápis do MŠ Kojetín
4. a 5. dubna byly dveře MŠ otevřeny pro
maminky a naše nové kamarádky a kamarády.
K zápisu přišly všechny děti, které s námi
1. 9. 2005 zahájí nový školní rok, nebo přijdou
i v průběhu školního roku 2005/2006.
Pokud ještě někdo váháte,zda mezi nás přijít,
vyzvedněte si přihlášku v kanceláři MŠ. Těšíme se
na Vás!

Co nového na školní zahradě?
Již jednou jsme kojetínskou veřejnost informovali o našem záměru zrekonstruovat vybavení
školní zahrady MŠ Kojetín. Na základě naší žádosti
v OPOK 2004 pod názvem „Modernizace vybavení a odstranění havarijního stavu tělovýchovného
a sportovního vybavení školní zahrady“ jsme ve
výběrovém řízení uspěli a vyzískali z dotačního
programu Olomouckého kraje 49 % finančních
prostředků na tuto rekonstrukci. Zbylých 51 %
nám poskytne zřizovatel Město Kojetín.
V současné době jsme tedy zahájili rekonstrukční
práce. V průběhu měsíce dubna byly demontovány
hrací prvky a započaly stavební práce, na něž
bude navazovat etapa sadových úprav a montáž
dětského hracího mobiliáře.
Předpokládáme,že všechny práce budou
ukončeny nejpozději do 15. června. Na naši nově
vybavenou zahradu už se moc těšíme,bude sloužit
pro sportovní vyžití obou mateřských škol a splní
se nám tak dlouholetý sen. Doufáme a těšíme se
také, že nový školní rok zahájíme slavnostním otevřením naší nové školní zahrady společně s rodiči
a veřejností.

Mgr. Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ

Mateřská škola Křenovice
Pozvánka dětí z Křenovic
Dne 5. 5. v 16.30 v Kulturním domě Křenovice se uskuteční ke Dni matek vystoupení žáků
základní školy s pohádkou „Lotrando a Zubejda“,
děti z MŠ zahrají pohádku „O perníkové chaloupce“. Všechny děti popřejí svým maminkám
básničkami, písničkami a pro každého si připravily
drobný dáreček pro radost.
Srdečně zveme ke shlédnutí vystoupení.
Slaninová Yvona,
učitelka ZŠ Křenovice

Jak jsme slavili Den země
Ke Dni Země (22. 4.) jsme s dětmi uskutečnili
v naší obci anketu. Základní informace nám poskytl Obecní úřad.
Tento svátek si rádi připomínáme, ať už výtvarnými pracemi, sběrem papíru, úklidem odpadků
v obci či touto anketou. Je také příležitostí přimět

naše obyvatele k tomu, aby sami přispěli k lepšímu
žití v naší obci. Kolik let jsme se museli z oken
naší školy dívat na narůstající hromady odpadků
v prostoru bývalého družstva, a přitom je v rámci
ekologické výchovy poučovat o zákazu černých
skládek.
Touto akcí jsme si chtěli udělat všeobecný
náhled na informovanost našich obyvatel. Nejsou
zveřejněna žádná konkrétní jména ani odpovědi.
Většina našich dětí nejsou místní, se zapsáním
vašeho jména se s vámi pouze seznamovali, proto
jsme nepovažovali za nutné dělat anketu anonymně. Děti také nenavštívily všechny obyvatele. A co
bylo tím hlavním cílem? Podat našim občanům
chybějící informace.
Výsledky:
Děti oslovily celkem 25 občanů (9 mužů, 11 žen
a 5 dětí)
1. Kdy se slaví Den Země?
– správně odpovědělo 9 občanů.
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2. Kde se v naší obci vyskytují černé skládky?
– většina odpovědí směřovala do prostor bývalého
družstva, dále v příkopech kolem obce, 4 občané
nevěděli vůbec nic.
3. Kde a na co jsou v naší obci umístěny kontejnery?
– 4 občané nezapomněli na kontejner u hřbitova,
kontejner na Zábraní u potoka opomenulo 15
občanů.
Všem děkujeme za ochotu s našimi dětmi
spolupracovat!
22. 4. jsme s dětmi sbírali v celé obci odpadky,
plné sáčky a pytle jsme roztřídili na plast, zbytek
jsme naházeli do kontejneru v bývalém družstvě
k jeho dalšímu pestrému obsahu – matrace, hlína,
větve, domácí odpad...
Helena Masaříková
vychovatelka ZŠ Křenovice

Kojetínský zpravodaj
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Den Země na naší škole
22. duben byl na naší škole, tak jako v celém
Kojetíně, ve znamení Dne Země.
V rámci tohoto dne bylo vyhlášeno 3. kolo sběrové ligy, kterou organizuje náš Dětský parlament.
Z tohoto klání vyšla vítězně v kategorii mladších (I.
stupeň) třída 3.a paní učitelky Žákové, která nasbírala 1127 kg starého papíru a v kategorii starších
(II. stupeň) třída 8.a paním učitelky Smutkové
s 1152 kg papíru. Celkem se podařilo nasbírat
přes 11 tun papíru. Děkujeme všem zúčastněným
a těšíme se na závěrečné červnové kolo. Boj o výlet
do aquaparku ve Vyškově vrcholí.
Součástí našeho programu byl také malý ekozávod připravený pro družstva žáků z tříd I. stupně.
Každý ročník měl připraveny zajímavé úkoly a pod

patronací našich nejstarších žáků z devátých tříd
děti velice urputně zápolily s „nástrahami“ soutěže.
Vítězi v jednotlivých kategoriích se stala družstva
Koníků (1.b), Tygřic (2.a), Veverek (3.b), Úžasňáků
(4.a), Čarodějek (5.a).
Naši reprezentanti úspěšně bojovali také
v soutěžích připravených MěDDM v Kojetíně
(soutěž Zlatý list) a Základní školou Kojetín, Sv.
Čecha (turnaj malé kopané „O pohár místostarosty
Kojetína“).
Pěkně prožitý den nejlépe dokládají pořízené
snímky. Fotografovaly naše žákyně Katka Hrouzová, Lada Juráková, Edita Mačáková a Katka Terčíková. Všem organizátorům patří poděkování.
Získali jsme titul Informačního centra SIPVZ
Můžete nás nalézt i na internetu – naše adresa
www.kojetin.cz/zsnammiru

Co bude se Zvláštní školou v Kojetíně?
Na základě četných dotazů rodičů
a veřejnosti, týkajících se Zvláštní školy
v Kojetíně, ul.Sladovní, sděluji:
Od 1. 9. 2005 bude změněn název školy
na základě nového školského zákona č.561/2004
Sb. na Z á k l a d n í škola, ul.Sladovní, Kojetín.
Škola bude nadále sloužit ke vzdělávání
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
podle § 16 tohoto zákona.

Zvláštní škola v Kojetíně
SE NERUŠÍ,
bude provedena pouze změna
názvu školy.
Na základě nového vzdělávacího plánu školy se
budou vyučovat děti se zřetelem k jejich specifickým
potřebám a mentálním schopnostem.Vzdělávací

plán bude rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí,
přičemž jednotlivé vzdělávací oblasti budou tvořeny
buď jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými obory. Kromě klasických předmětů,
jako jsou český jazyk,matematika, dějepis, zeměpis,
fyzika, chemie, přírodopis apod., se na naší škole
budou vyučovat nové obory, jako je člověk a svět
práce, informační a komunikační technologie
a základy cizích jazyků.
Navíc v rámci výuky budou probíhat i speciální
cvičení, zaměřená na zlepšení podpůrně pohybového systému, zejména při poruchách páteře
a pohybové a prostorové koordinace (orientace
v prostoru ).
Mimo předepsané výuky mohou děti v naší
škole zažít i spoustu radosti a zábavy, zapojit se
do kroužků výtvarného, tanečního, stolního tenisu
i výpočetní techniky, zúčastnit se sportovních
a kulturních akcí, pořádaných pravidelně v průběhu
celého školního roku.
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Hlavním posláním školy bude i nadále dobrá
příprava žáků na budoucí povolání, k čemuž bude
napomáhat i důsledně prováděná rozšířená výuka
pracovní výchovy.
Z jednotlivých odborných učilišť přicházejí
zprávy o tom, že naši žáci se umí k práci postavit
s fortelem, mají kladný vztah k řemeslu, rozvinutou
zručnost, trpělivost i přesnost při zhotovování
výrobků.Jsou přednostně přijímání do odborných učilišť v oborech zedník, stolař, tesař, malíř
pokojů, kuchař a zahradník, prodavač, opravář
zemědělských strojů – chlapci. Švadlena, kuchařka,
cukrářka, prodavačka a zahradnice – dívky.
Pro zodpovězení dalších dotazů, týkajících se vzdělávání a zařazování žáků do naší školy, se můžete
informovat u ředitele školy.
Mgr. Bohumil Indrák
ředitel školy
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Výtvarná soutěž
mikroregionu Střední Haná
V průběhu března 2005 proběhla výtvarná
soutěž školních družin mikroregionu Střední Haná
zorganizovaná ŠD při ZŠ Svat. Čecha v Kojetíně.
Tématem soutěže bylo „Nejoblíbenější místo mých
her“. Soutěžilo se v kategorii 3. a 4. třída ZŠ. Zúčastnily se družiny z Troubek, Chropyně, Měrovic,
Tovačova a Svat. Čecha Kojetín.
Dne 30. 3. 2005 se sešla porota ve složení:
předseda poroty – pan Svatopluk Spáčil, členové
poroty – paní Alice Stonová, paní Alena Pátková
a paní Hana Volfová. Porota měla obtížný úkol,
vybrat pouze 3 nejlepší, protože hezkých obrázků
bylo hodně. Nakonec porota vyhodnotila 6 nejlepších prací, které budou odměněny diplomem. První
3 místa budou oceněna věcnými cenami. Všechny
práce dětí budou vystaveny ve výloze Textilu Polák
na Masarykově náměstí.
Umístění:
1. místo – Nikola Valerová – Troubky, 2. místo
– Jan Zlámal – Kojetín Svat. Čecha, 3. místo
– Dominika Polišenská – Chropyně, 4. místo
– Barbora Skřenková – Troubky, 5. místo – Alice
Illeová – Kojetín Svat. Čecha, 6. místo – Eliška
Křepelková – Měrovice nad Hanou.
Alice Stonová

Týden zdraví

Na Základní škole Svatopluka Čecha v Kojetíně
začal v pondělí 18. 4. TÝDEN ZDRAVÍ. Celých pět
dní se učitelé a žáci věnovali problematice zdravého
životního stylu.
Mimo zajímavých projektů, které se odehrávaly
za zdmi školní budovy, děti řešily i úkoly při naučných výletech.
Žáci 6. třídy vyrazili ve středu 20. 4. na expedici „Zelený ostrov aneb Co příroda potřebuje“ do
přírodní rezervace Žebračka u Přerova. Tam na ně,
kromě mnoha druhů zajímavých rostlin a živočichů,
čekala spousta her, otázek a úkolů. Šesťáky naštěstí
neodradilo studené a deštivé počasí, a tak zaslouženě dostali po absolvování expedice jako upomínku
certifikát ekologického sdružení NATURA.
Zatímco někteří bojovali s nepříznivým počasím
v lužním lese, žáci 7. – 9. tříd se na přednášce
v kojetínské sokolovně nechali unášet zajímavým
povídáním o Vietnamu.
Také zbytek týdne zela školní budova prázdnotou. Ve čtvrtek se žáci 6., 7. a 8. tříd vydali
obdivovat Podzámeckou zahradu do Kroměříže.
Budoucí středoškoláci si jeli do Ornitologické stanice v Přerově prohlédnout největší sbírku ptactva
v Evropě spolu se zajímavou výstavou makrofotografií hmyzu.
Celý týden vyvrcholil v pátek, kdy se šest 6-ti
členných družstev naší školy u příležitosti Dne Země
zúčastnilo místního kola 33. ročníku soutěže Zelená
stezka – Zlatý list.
Družstva prokazovala své znalosti z botaniky,
zoologie, ekologie a dalších přírodovědných oborů.
Že mají o přírodu zájem, potvrdili všichni soutěžící.
Nejúspěšnější byla družstva Borců a Klokanů,
která dosáhla na stříbrnou a bronzovou příčku
v kategorii mladších žáků.
Mgr. Zdenka Dvořáková

Přijímací řízení žáků 9. tříd

Týden zdraví

Z čeho máme radost? Většina žáků 9. tříd
uspěla u přijímacího řízení na systém dle nového
školského zákona – žáci si mohli podat pouze jednu přihlášku, naši devátáci uspěli, byli úspěšní na
gymnáziiích, na různých průmyslových školách i na
obchodní akademii. Pouze zdravotní škola nevyšla
všem. V 2. kole si mohou žáci podat libovolný počet
přihlášek na volné školy.
Přejeme všem, aby jim to vyšlo a na nových
školách byli úspěšní.
za učitelský sbor
Mgr. Olga Odehnalová,
ředitelka školy

Ve třetím dubnovém týdnu se na naší škole
uskutečnila již tradiční akce „Týden zdraví“. Cílem
této akce je vždy zajímavou a netradiční formou
naučit žáky něco nového, rozšířit a obohatit jejich
znalosti a dovednosti, propojit teorii s praxí.
Na prvním stupni v letošním roce vládlo téma
zdravé výživy. Každá třída měla za úkol „zpracovat“
jeden druh ovoce. Děti se během celého týdne
snažily získávat o svém ovoci co nejvíce informací,
téma se prolínalo do všech vyučovacích předmětů.
Ovoce se malovalo, objevovalo se v diktátech, ve
slovních úlohách i v prvouce, zpívalo se o něm
v hudební výchově, psaly se o něm pohádky,
povídky i básničky.
Výsledkem společného úsilí všech dětí je deset
krásných a zdařilých projektů, na které žáci umístili
své výtvory a které nyní zdobí chodby naší školy.
Během pěti dnů jsme se podívali i na dopravní
hřiště v Přerově, měli besedu s příslušníky Městské
policie, plavali jsme v plaveckém areálu v Kroměříži.
V závěru týdne jsme si připomněli Den země,
pátek jsme věnovali pohybu a pobytu dětí na
zdravém vzduchu a také soutěžím s ekologickou
tematikou.

Dopravní výchova na ZŠ
Svatopluka Čecha v Kojetíně
Dopravní výchova je součástí výchovně vzdělávacího procesu na základních školách. V rámci
povinné školní docházky je zařazena do různých
učebních předmětů od 1. ročníku až po 9. ročníky. V současné době je nanejvýš nutné, aby žáci
znali základní pravidla pro chůzi a jízdu na kole,
a tím byla zvýšena jejich bezpečnost na pozemních
komunikacích.
Alarmující statistiky a nehodovost dětí ukazují,
že je třeba této oblasti věnovat zvýšenou pozornost.
Naše škola se už několik let zúčastňuje „Dopravní
soutěže mladých cyklistů“ a jednotlivé ročníky jezdí
na PC testy a dopravní hřiště do Přerova. Ale tyto
akce se nám zdály na dnešní dobu nedostačující.
Proto jsme se rozhodli vypracovat projekt s dopravní výchovou, který usiluje o získávání nových
poznatků, vědomostí, dovedností a rozšíření stávajících znalostí formou soutěží, testů, jízd zručnosti na
kolech a besed s Policií ČR v Kojetíně a Přerově.
Ještě pro tento školní rok připravujeme následující akce:
– Dobrý chodec, Veselý semafor – malý dopravní
test a jízda zručnosti na koloběžce pro 1. a 2.
ročník
– Výtvarná soutěž – Pozor červená – pro 3.
ročník
– Dobrý cyklista – dopravní test a jízda zručnosti
na jízdním kole pro 4. a 5. ročník
– Bezpečný přechod – beseda s Policií ČR v Kojetíně
– Motorová vozidla – vypracování tabulky se statistikou hustoty provozu v blízkosti ZŠ Sv. Čecha
v Kojetíně
– Historie jízdního kola – videokazeta
– Dopravní výchova 1. – 9.ročník – program
s Policií ČR Přerov
Do projektu byly zapojeny i děti školní družiny,
které s nadšením plní úkoly z Ajaxova zápisníku
a už se těší na připravovanou květnovou besedu
s Policií ČR v Kojetíně. Soutěží a hrou chceme
podnítit a zvýšit zájem dětí o dopravní výchovu.
Pokud se nám podaří dosáhnout toho, aby se děti
pohybovaly v provozu na pozemních komunikacích
bezpečněji nebude naše práce zbytečná.
Alena Pátková,
koordinátor
pro dopravní výchovu
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Gymnázium Kojetín
Klub žije sportem i kulturou
Klub volného času AlienTeam, který byl
v letošním školním roce zařazen do sítě školních
klubů podporovaných Nadací pro rozvoj občanské společnosti (NROS) a pracuje při Gymnáziu
Kojetín, zaměřil v minulých měsících svou činnost
především na sportovní oblast (např. turnaj ve
florbalu).
Od dubna se v hledáčku jeho zájmu objevila
i kultura. A to hned dvakrát. Nejdříve se členové
klubu podíleli na realizaci a vyhodnocování soutěže
o nejlepší studentské divadelní představení v rámci
13. ročníku Přehlídky amatérských divadelních
souborů Kojetín 2005 a naposledy 21. dubna
zorganizovali zájezd na muzikál Hair, jenž uvádí
Hudební scéna Městského divadla v Brně.
Dle mínění většiny zúčastněných (studentů,
pedagogů i ostatních mladých lidí) bylo nastudování
muzikálové verze slavného Formanova scénáře
více než zdařilé – moderní aranžmá, vynikající
scéna, kvalitní pěvecké výkony (především sborové)
a hudební doprovod realizovaný živým orchestrem
– to vše násobilo spokojenost zaplněného hlediště
nové scény, které aktéry po tříhodinovém pěveckém a tanečním maratónu odměnilo bouřlivým
potleskem.
Eva Mlčochová

Úspěchy septimánek
Studentky septimy Klára Morongová a Markéta
Páleníková se letos přihlásily do soutěže Novinářem
s MF Dnes, která se již několikátým rokem stává
vítanou možností, v níž si studenti středních škol
ověřují své novinářské vlohy a talent. Jednotlivá
kola soutěže (celkem 3) se věnovala tradicím,
turistickým lákadlům a ekologickým problémům
Olomouckého kraje. Klára Morongová se ve 2.
kole umístila mezi pěticí nejlepších, čeká ji knižní
odměna a postup do finálové části soutěže. Ve své
nejúspěšnější práci se zabývala cyklostezkou Kojetín
– Olomouc.
Další studentka septimy Iveta Kyselá vyhrála
okresní kolo Olympiády v českém jazyce (II. kategorie – pro studenty středních škol) a 28. dubna
pojede své kvality potvrdit do kola krajského v Olomouci.
Všem třem studentkám děkujeme a pevně
věříme, že si povedou úspěšně i v dalších kolech
či soutěžích.
Eva Mlčochová

Vážení čtenáři
Kojetínského zpravodaje,
chci se s vámi podělit o radost z úspěchu, kterého dosáhli studenti ve třech soutěžích, na jejichž
přípravě jsem se podílela.
Dne 15. 3. se konalo okresní semifinále
soutěže NAŠÍ PŘÍRODOU. Tradičně tuto soutěž
obsazujeme kolektivem mladších studentů z primy
a sekundy a starších z tercie a kvarty.V letošním
ročníku naše gymnázium reprezentovali tito
studenti ze sekundy: Marek Raclavský (1. místo),
Ivan Jarmer (2. místo), Jarmila Novotná (3. místo),

KOJETíN

Michaela Oulehlová (4. místo); z kvarty: Sabina
Coufalová (2. místo), Tomáš Matuška (3. místo),
Lucie Buriánková a Jakub Šírek (oba 4. místo).
Pochvalu zaslouží všichni účastníci, především
však M. Raclavský, který ve společenstvu „VODA“
obsadil 1. místo a postoupil tak do okresního finále
této soutěže.
Druhou soutěží, která zatím ještě pokračuje, je
biologická olympiáda kategorie „C“ (pro studenty
9. tříd a příslušných ročníků gymnázií). V ní se ve
školním kole střetlo 6 studentek z kvarty: S. Coufalová, V. Gazdová, L. Buriánková, J. Oplocká, B.
Oulehlová a V. Michálková. Zvítězila Sabina Coufalová, 2. místo obsadila Veronika Gazdová – obě
studentky nás úspěšně reprezentovaly i v okresním
kole této olympiády, které se uskutečnilo v Přerově na BiOS 12. 4. Pochvalu zaslouží obě, zvlášť
Sabina Coufalová, která získala 4. místo.
A do třetice všeho dobrého. Dne 11. 3. se
konalo okresní kolo chemické olympiády kategorie“D“ (pro studenty 9. tříd a přísl. ročníků
gymnázií). Naši školu reprezentovali T. Matuška,
N. Javůrková, H. Hásová – všichni z kvarty. Olympiáda z chemie prověří vždy nejen teoretické, ale
i praktické znalosti studentů, a o to víc těší úspěch
studenta Tomáše Matušky, který obsadil krásné 3.
místo a postoupil do krajského kola, které proběhlo
8. 4. v Hranicích. Získal zde velmi hezké 2. místo.
Pochválit musíme i úspěšné řešitelky okresního kola
N. Javůrkovou a H. Hásovou.
Všem studentům blahopřejeme. Já za sebe jim
přeji stále chuť a motivaci k přípravě, kterou spolu
od začátku roku absolvujeme.
V. Vránová, učitelka biologie a chemie

Martin Režný – laureát
Následující řádky můžeme chápat jako blahopřání. Důvod jistě stojí za to. Každoročně se v rámci
okresu a kraje uskutečňuje Soutěž v uměleckém
přednesu textů.
Že mládež málo čte, je známé. Pro ty mladé
lidi, kteří se ale pokoušejí do uměleckých textů
proniknout hlouběji a navíc se je snaží zprostředkovat ostatním, kteří ještě kouzelný svět metafor
a básnických obrazů neobjevili, se uskutečňuje
zmíněná soutěž. Martin Režný, student šestého
ročníku našeho gymnázia, letos vyhrál kolo okresní
a postoupil do krajského v Prostějově, kde se stal
laureátem a stanul opět na příčce nejvyšší. A to je
onen důvod ke gratulaci. Je to úspěch o to cennější,
že konkurence byla veliká a odborná porota byla
složena z lidí, kteří problematice dobře rozumějí.
Recitátor, propagátor poezie a pedagog PhDr.
Miroslav Kovářík, který byl předsedou poroty, je
jistě odborníkem na slovo vzatým. V porotě dále
zasedly Blanka Koutská z DAMU v Praze a Blanka
Fišerová, dramaturgyně Slezského divadla v Opavě.
Martin tedy rozhodnutím poroty postoupil na 48.
celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov, který
se koná 21. – 25. června letošního roku.
Přejeme mu tedy mnoho úspěchů nejen na
soutěži samotné, ale i v dalších činnostech. Martin
má totiž spoustu jiných zájmů a zálib a jako důkaz
můžeme uveřejnit dvě z jeho básní. Jako šéfredaktor školního časopisu Heuréka totiž texty nejen
přednáší, ale také tvoří.
Mgr. Miroslav Matějček

Martin Režný
Míň než tma

Co si přát

Plamen svíčky dávno zhas,
poslední sen šel už spát,
soumrak zlomil duši vaz,
strachu nemusím se bát.

Ležíš v trávě, je už noc,
stále hledíš nad sebe.
Ta chvíle má velkou moc,
hvězdy vyšly na nebe.

Nic teď není, jak má být,
zítřek zašel za obzor,
to spíš kámen může žít,
v prach se obrátil můj vzdor.

Spánek zmizel bůhvíkam,
sleduješ dál hvězdy pád,
dobře víš, že nejsi sám,
snadno poznáš, co si přát.

Marně hledám hvězdný prach,
vítr, co ho odvál pryč,
hvězdy prchly ze svých drah,
chybí krása, chybí kýč.

Rukou pohladíš jí tvář,
budoucnost je ve hvězdách,
z nebe stal se teď tvůj snář,
nikdo nemusí mít strach.

Svět sežehla nicota,
naději sečetla dny.
Mrazivá je jistota,
zbývá spánek bezedný.

Těžko lásce vzdorovat,
dva jsou všechno, jeden nic,
přijde teď, co má se stát,
nemohl sis dnes přát víc.
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MěDDM Kojetín
Výsledková listina místního kola soutěže
ZELENÁ STEZKA, ZLATÝ LIST 22. 4. 2005
Kategorie: MLADŠÍ
Místo Škola
1. Gymnázium

Hlídka
Hajdová Vendula, Purkarová Eva,
Axamitová Jana,Hadraba Petr,
Šafránek Michal, Davidík Petr

Body
61
62

Čas
22:31
20:88

Body celkem
123

2. Svat. Čecha

Vyhlídal Michal, Hermanová Andrea,
Lasovský Marcel,Davidík Lukáš,
Rosíková Dominika, Večerka René

54,5
48,5

27:05
25:07

103

3. Svat. Čecha

Zavadilová Nikola, Zajícová Lucie,
Svobodníková Markéta, Zrotal Martin,
Paličková Monika, Šírek Ondřej

44,5
54

27:22
25:51

98,5

Kategorie: STARŠÍ
Místo Škola
1. Gymnázium

Hlídka
Coufalová Sabina, Blablová Veronika,
Buriánková Lucie, Šírek Jakub,
Matuška Tomáš, Gazdová Veronika

Body
88
85

Čas
35:01
38:07

Body celkem
173

2. Gymnázium

Beneš Karel, Francínek Pavel,
Palička Jan, Olšanská Eva,
Svozilová Veronika, Jambová Barbora

83
76

34:48
40:02

159

3. ZŠ nám. Míru

Topič Michal, Uhýrek Zdeněk,
72,5
Košťálová Kateřina, Dokládalová Magda, 59,5
Vymětalová Kateřina, Topičová A.

43:14
40:04

132

LÉTO S DOMEČKEM 2005
12. 6. 2005
KAČER DONALD
dobrodružné nedělní odpoledne s Kačerem
Donaldem a Jakubem Třasákem
– pro celou rodinu

„Lipenská hvězda“

„Můj nejmilejší hrníček“…

V sobotu 9. dubna 2005 se taneční kroužek
ÚSMĚV zúčastnil se skladbou „Tygřice“ taneční
soutěže „ LIPENSKÁ HVĚZDA“ v Lipníku nad
Bečvou. V této soutěži děvčata získala 3. místo
v kategorii DISCODANCE.
Jana Kyticová, vedoucí ZK Úsměv

… do soutěže bylo přihlášeno 66 hrníčků
různých technik (papírové, sádrové, keramické…).
Nejmladšímu autorovi byly 3 roky, nejstarší autorce
přes 50 let. Největší hrníček vyrobil kolektiv z MŠ
Křenovice, nejvíce hrníčků bylo vytvořeno v ZŠ
Polkovice, MŠ Uhřičice a v keramických zájmových
kroužcích MěDDM Kojetín.
A jak diváci hodnotili?
Kategorie I.
1. místo: Plíšek Marian, 2. místo: Belánová Bronička, 3. místo: Matějček Ondra
Kategorie II.
1. místo: Piskovský Tadeáš, 2. místo: Piskovský
Tadeáš, 3. místo: Pavlíčková Anna
Kategorie III.
1. místo: Pavlíčková Veronika, 2. místo: Krčmař
Libor, 3. místo: Šťastníková Jitka
Kategorie IV.
1. místo: Čanda Jakub, 2. místo: Novák Zdeněk,
3. místo: Eliáš Jakub
Všichni vítězové získali diplom a keramický hrníček
z dílny paní Renaty Sedlákové.

15. 7. – 22. 7. 2005
KERAMICKÝ TÁBOR V TOVAČOVĚ
23. 7. – 30. 7. 2005
RYBÁŘSKÝ TÁBOR V TOVAČOVĚ
1.8. – 12. 8. 2005
LETNÍ TÁBOR - RANČ ROVNÁ
12. 8. – 19. 8. 2005
LETNÍ TÁBOR - SPORTOVNÍ
14. 8. 2005
s Bobrem Hermanem
TRADIČNÍ HODOVÉ SOUTĚŽE
V KOJETÍNĚ
15. 8. – 19. 8. 2005
Letní příměstský tábor od 1 tř.
„TÝDEN PLNÝ POHÁDEK“
22. 8. – 26. 8. 2005
Letní příměstský tábor
„OLYMPIJSKÉ HRY“

Během výstavy jste mohli shlédnout i paličkování
paní Aleny Novákové, batikování Hanky Palečkové
a mnoho zajímavostí o medu a výrobcích z něho
od Lenky a Radovana Dvouletých.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem vystavujícím a dalším „ lidičkám“, kteří se na výstavě
jakýmkoli způsobem podíleli a věřím, že mnozí zde
našli inspiraci, jak zvelebit svůj domov.

Poděkování
V březnu probíhala v sále VIC v Kojetíně výstava rukodělných prací a různých výtvarných technik
„Když jaro zaťuká“. V průběhu 10 dnů si mohli
účastníci vyrobit mnoho drobností v pracovních
dílnách – např. odlít svíčku pod vedením manželů
Dvouletých, vyrobit jarní dekoraci z vrbového
proutí s Luckou Zlámalovou, vyzkoušet s paní
Ivou Krejčiříkovou, jak se tvoří z vizovického těsta,
ozdobit květináč ubrouskovou technikou s paní
Sašou Klaperovou a kdo chtěl proniknout do tajů
drátování Mgr. Věra Trávníčková ho to ráda naučila.
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Kam za kulturou
Neděle 22. května – 14.30 hod.
víkendová pohádka pro děti
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
hraje divadlo Duha Polná
Sokolovna Kojetín, vstupné 20 Kč
+ soutěž pro děti o nejhezčí obrázek

KVĚTEN 2005
Neděle 1. května 2005 – od 14 do 18 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE S VLČNOVJANKOU
Slovácká krojovaná dechová hudba
Pořadem provází Vladimír Hrabal
Pořádá Český rozhlas Olomouc 106,8 FM
Sokolovna Kojetín, vstupné: 80 Kč

Sobota 28. května 2005
Zájezd
ROZKVETLÁ VÍDEŇ
Okružní jízda Vídní, návštěva zahrad barokních zámků Schonbrunn
a Belevedere,odpolední návštěva zábavního parku Prater...
Odjezd v 6.00 hodin z Masarykova náměstí Kojetín
Cena: 350 Kč

ČERVEN 2005
Pátek 3. června 2005 – 17.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
JIŘÍ VÍTEK (RODÁK Z KOJETÍNA)
Z BÁJESLOVÍ – perokresby, pastely
Galerie Vzdělávacího a informačního centra Masarykovo nám. 8 Kojetín
Výstava bude otevřena do 1. července 2005
po – pá 10.00 – 17.00 hodin

Pondělí 2. května 2005 – 8.00 a 10.00 hodin
Pohádka pro děti v rámci Mládež a kultura
O LOUPEŽNÍKOVI A PRINCEZNĚ ANCE
Uvádí Divadlo Andromeda Praha
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Pátek 6. května 2005 – 15.00 hodin
Vernisáž výstavy
60. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SV. VÁLKY
+ KŘEST KNIHY „ABY NEBYLI ZAPOMENUTI...“
Galerie Vzdělávacího a informačního centra Masarykovo nám. 8 Kojetín
Výstava bude otevřena do 27. května 2005
po – pá 10.00 – 17.00 hodin
V rámci výstavy se budou pro žáky základních škol, zvláštní školy,
studenty Gymnázia Kojetín a pro učně OU Křenovice konat
HISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY NA TÉMA „II. SV. VÁLKA“
Výklad povede PhDr. František Řezáč

Sobota 4. června 2005
Zájezd do Prahy ve spolupráci s CK Marion tour Kroměříž
na muzikál Daniela Landy
TAJEMSTVÍ
Divadlo Kalich Praha, začátek představení 15.00 hodin
Účinkují: Lucie Vondráčková, Sabina Laurinová, Lída Finková,
Michal Dlouhý, David Matásek, Filip Blažek, Richard Tesařík...
Sobota 4. června 2005
Zájezd do Prahy ve spolupráci s CK Marion tour Kroměříž
na nový muzikál na scéně
MISS SAIGON
Divadlo Pyramida na Výstavišti v Praze, začátek představení 14.30 hodin

Pátek 6. května – 15.00 hodin
Slavnostní otevření v pořadí druhé expozice kojetínského muzea
ZBRANĚ Z DEPOZITÁŘE KOJETÍNSKÉHO MUZEA
Expozice muzea na Vzdělávacím a informačním centru,
Masarykovo nám. 8, Kojetín
po – pá 10.00 – 17.00 hodin
Neděle 8. května 2005
Zájezd ve spolupráci s CK Marion tour Kroměříž
DEN MUZEÍ VE VÍDNI
Návštěva vybraných muzeí, která jsou tento den bezplatně přístupná...
Cena: 420 Kč

Sobota 4. června 2005
Zájezd do Prahy ve spolupráci s CK Marion tour Kroměříž
na nový muzikál na scéně
TŘI MUŠKETÝŘI
Divadlo Broadway Praha
začátek představení 14.30 hodin
Účinkují: Monika Absolonová, Zuzana Norisová, Sabina Laurinová,
Josef Vojtek, Martin Pošta, Pavel Vítek...
Středa 8. června 2005 – 19.00 hodin
Opět začínáme
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA – léto, podzim
+ doprovodný program
Sokolovna Kojetín, vstupné: 40 Kč

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
Městské kulturní středisko – Sokolovna, nám. Republiky 1033, Kojetín,
tel: 581 76 20 46 – Jana Šimková

Pátek 24. června 2005
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA
Veřejnosti budou po celý den zpřístupněny všechny prostory centra
– dětské i dospělé oddělení Městské knihovny Kojetín
– galerie s výstavou obrazů J. Vítka
– Židovský koutek
– Galerie rodáků, zemřelých členů tvůrčí skupiny Signál 64 (František
Babiánek, Jožka Bíbr, Ing. arch. Jaroslav Kačírek, Ludmila Lužná)
– Expozice muzea
„Zbraně z depozitáře kojetínského muzea“
Od 17.00 hodin program na nádvoří centra

Středa 18. května 2005 – 16.00 hodin
k 60. výročí ukončení II. světové války a osvobození České republiky
KONCERT ŽÁKŮ A SOUBORŮ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KOJETÍN
Sokolovna Kojetín, vstup volný
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Městská knihovna informuje...
Z akcí Městské knihovny
V průběhu měsíce dubna připravila knihovna
řadu zajímavých akcí, především pro malé čtenáře.
V besedách se soutěžemi s názvem „S pohádkou
nemůžete nikdy prohrát“ a „Louskání kouzelných
oříšků“ aneb „Za pohádkou s Hansem Christianem
Andersenem“ (k 200. výročí narození velkého světového pohádkáře) se děti nejen pobavily, ale také
si vyzkoušely své znalosti pohádek a pohádkových
knížek.
A možná, že některé z nich k četbě dalších
nadchly a povzbudily. Což vůbec není málo.
Úryvek z knihy Z. Svěráka
„Tatínku, ta se ti povedla“:
„Mám takový dojem, že naše děti pohádky
nepotřebujou“, usoudil tatínek Šíma. Ale
maminka s tím nesouhlasila: „Všechny děti
potřebují pohádky. Víš, co by z nich vyrostlo
bez pohádek?
Hloupí lidé, kteří by ani nevěděli, že se má
pomáhat princezně, a ne drakovi.“
„Draci nejsou a princezen jen málo,“ řekl tatínek.“To nevadí.Až budou naše děti velké, samy
poznají, co je zlé jako drak a co je nevinné jako
princezna.“
„Ty hlavní pohádky už znají,“trval na svém
tatínek,“takže ty základy mají a s dalšími pohádkami už bych je nezatěžoval.“
Když tatínek maminku něčím popudil, oslovila
ho příjmením. To se stalo i teď.
„Šímo,“řekla, „víš, co je pohádka ? To je
vláha pro dětskou duši. To bys měl jako rodič
vědět.“

Z knižních novinek
Městské knihovny
Mezi tituly knižních novinek, vzbuzujících v poslední době největší zájem čtenářů, patří bezesporu
knihy Paula Coelha „Záhir“ a kniha Dana Browna
„Šifra mistra Leonarda“.
Paulo Coelho je řazen k nejčtenějším i nejvlivnějším spisovatelům současnosti. Britské The
Times o něm uvedly, že „jeho knihy zlepšují život
miliónům lidí.“
Světovou proslulost získal knihou „Alchymista“,
která má dnes již statut moderní klasiky a je předmětem obdivu na celém světě. Velmi žádané jsou
ale i jeho další tituly, např. „Veronika se rozhodla
zemřít“, „Ďábel a slečna Chantal“, „Jedenáct
minut“, … (Všechny jmenované knihy si můžete
v knihovně vypůjčit).
V dubnu vyšla nová kniha tohoto autora s názvem
„ZÁHIR“. Záhir je pojem z islámské tradice, označující bytosti nebo věci, na něž nelze zapomenout.
P.Coelho tak pojmenoval obsesi svého vypravěče-spisovatele žijícího v Paříži, jehož žena, zahraniční
reportérka, záhadně zmizí. Je odhodlán ji najít
a pátrání ho zavede do vzdálených končin světa,
ale současně i do hlubin vlastní duše, k revizi minulého života. Kromě reálné cesty podniká také
symbolickou pouť, na níž je mu průvodcem mladý
kazašský vizionář, který mu zprostředkuje nečekané zážitky v Paříži i v asijských stepích.
Záhir je román, v němž se do popředí dostává nejen milostný vztah dvojice, který v určitém
okamžiku manželství ustrnul, ale i jejich rušný
osobní a profesionální život, z něhož však vymizelo
hledání a potřeba změny. Je to poutavý příběh
jedné cesty, neodbytné touhy nejen znovu získat

Základní umělecká škola Kojetín

Základní umělecká škola Kojetín
Vás zve na

KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ,
který se koná ve středu 4. května 2005
v 16 hodin
na Sokolovně Kojetín.
Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín
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ztracenou lásku, ale pochopit ji rovněž v souvislosti
s manželstvím, svobodou a osobními ambicemi.
Dalším světovým bestsellerem poslední doby
je román Dana Browna „Šifra Mistra Leonarda“.
„Vražedné tajemství zakódované do nejznámějšího Leonardova obrazu sahá až do dnešních
dnů…Ve hře není nic menšího než svatý grál! Na
Roberta Langdona, harvardského profesora náboženské symbologie, se při jeho pobytu v Paříži
obrátí policie: byl zavražděn správce uměleckých
sbírek v Louvru a vedle mrtvého se našla nevysvětlitelná šifra. Langdon ke svému úžasu odhalí,
že stopa zřetelných nápovědí je obsažena v díle
geniálního Leonarda da Vinci. Vynořují se další
souvislosti, naznačující spojení zavražděného
s tajným řádem Převorství sionské, kam kdysi patřil
sám Leonardo. Nastává bezdechá honba Paříží
i Londýnem, zatímco neviditelní nepřátelé se snaží
vše překazit. Dávné tajemství, jež by mohlo změnit
historii, má zůstat navěky skryto …“
Záhady z dob počátků křesťanství stále vzbuzují
živý zájem a nutí k zamyšlení. Španělští autoři M.
F. Urresti a L. F. Bueno ve své knize „Tajemství
šifry mistra Leonarda“ nově pojali a rozpracovali
náměty z románu „Šifra mistra Leonarda“, který
v osobitě pojatých zápletkách nastolil mnohá
polemická témata. Autoři se nebrání provokativnosti, uvádějí argumentaci z různých úhlů pohledu
a dovádějí ji v některých případech na samou
hranici literární fikce.
Za povšimnutí stojí i kniha Simona Coxe „Šifra
mistra Leonarda. Fakta.“ Což je, jak sám autor
v podtitulu upřesňuje, samozvaný průvodce po
skutečnostech, ukrytých ve fiktivním příběhu.
Z nových knih vybrala
Hana Divilová

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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Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2004
V pondělí 4. dubna 2005 byli v sále Sokolovny slavnostně vyhlášeni nejlepší sportovci našeho města
za rok 2004. Ceny odměněným předávali zástupci města – starosta Mojmír Haupt a místostarosta Jiří Šírek
a předseda komise pro sport Rady města Kojetín Pavel Jarmer.

Vyhlášeni byli tito sportovci:
Za Zvláštní školu Kojetín, oddíl stolního tenisu Luděk Hemr a Jan Ondič, za TJ Kanoistika Kojetín Marie Braunerová a Jan Škurka, za Klub
golfových borců Kojetín Jana Nakládalová a Zdeněk Modlitba, za TJ Sokol Kovalovice Jiří Libenský, za TJ Slavoj Kojetín Jan Palkovský a Tomáš
Jura, za TJ Sokol Kojetín, oddíl volejbalu Tereza Mašková a Vendula Kozárková, za oddíl stolního tenisu Jakub Odehnal a Zdeněk Mrázek, za oddíl
tenisu Ing. Dušan Meduna, za odbor sportu pro všechny TJ Sokol Kojetín Miroslava Kopřivová, Ivana Stavinohová a Lubomír Juřen. Zvláštní cenu
za dlouholetou práci pro rozvoj sportu v MěDDM získaly Mgr. Eva Šestáková a Mgr. Milada Štruncová.
Libuše Bosáková a Alena Berglová slavnostně převzaly stříbrný odznak od Asociace sportu pro všechny za dlouholetou cvičitelskou práci.
Všem odměněným blahopřejeme a přejeme hodně dalších sporotovních a trenérských úspěchů.
Jiří Šírek
foto: Jana Večeřová
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Ze sportu - Minigolf
Z Přerova vezeme čtyři zlaté!
Skvělého úspěchu dosáhl náš Klub golfových
borců na Krajském přeboru, který se konal
9.4. na halovém eternitu v Přerově. Vyhráli jsme
soutěž družstev, v jednotlivcích pak žáky, seniory
a v absolutním pořadí. Ale vezměme to pěkně
popořadě.
Kategorie žáků se stala kořistí naší Jany Nakládalové, která doslova deklasovala své soupeře
(Rašku z Přerova a Papouška z Prostějova) o plných
18 úderů.
Mezi juniory se na zlatý stupínek prosadil kojetínský odchovanec R. Janáček, hájící nyní barvy
Prostějova. Druhé místo nakonec po dodatečném
rozstřelu patřilo jeho oddílovému druhovi O.Mlčochovi, poraženým byl náš Luděk Nakládal,
kterému to alespoň stačilo na bronz.
Vítězství v seniorech slavil zkušený kojetínský
harcovník Ivan Roemer, když zdolal domácího
veterána Rejhona o 12 a olomouckého matadora
J. Techmanna dokonce o 31 úderů.
V prestižní soutěži tříčlenných družstev po
tuhém a vyrovnaném boji náš KGB Kojetín přece
jen udolal své soupeře až v posledním, 4.okruhu,
a porazil jak dosud vedoucí A-tým Tovačova, tak
i na paty mu šlapající Prostějov.
Výsledky:
Krajský přebor Olomouckého kraje Přerov
žáci: 1. Nakládalová Jana, Kojetín, 104
(prům. 26), 2. Raška Pavel, Přerov (118), 3. Papoušek Michal, Prostějov (118-29,5), 4. Modlitba
Zdeněk, Kojetín (132-33),
junioři: 1. Janáček Robert, Prostějov (100-prům.
25), 2. Mlčoch Ondřej, Prostějov (103), 3. Nakládal Luděk, Kojetín (103-25,8), 5. Dvořák
Jan, Kojetín (114-28,5),
senioři: 1. Roemer Ivan, Kojetín (98-prům.
24,5), 2. Rejhon Zdeněk, Přerov (110), 3. Techmann Jiří, Olomouc (129)
družstva: 1. KGB Kojetín (305-prům.
25,4), (Roemer, Nakládal, Nakládalová), 2.
KDG Tovačov A (311), 3. Taurus Prostějov
321
Po základní části se hrálo ještě páté, finálové
kolo, o absolutní pořadí. Do 15 členného startovního pole (po odečtení věkových hendikepů) se
probojovali všichni naši zástupci. Nejlépe z nich
zahrál I. Roemer (20) a v absolutní kategorii tak
získal zlato za 1. místo. Ostatní hráči Kojetína již
tak nezářili a tak se na stupně vítězů nedostala ani
J.Nakládalová (29) a zůstala těsně čtvrtá.

Výsledky: Krajský přebor Olomouckého kraje
PŘEROV
absolutně: 1. Ivan Roemer, Kojetín (113-prům. 22,6), 2. Martin Havelka, Tovačov
(120), 3. Milan Vymazal, Tovačov (122), 4. Jana
Nakládalová, Kojetín (123-24,6), 8. Luděk
Nakládal, Kojetín (130-26), 14. Jan Dvořák,
Kojetín (143-28,6), 15. Zdeněk Modlitba,
Kojetín (159-31,8).
Tak to byl velmi povedený poslední test před
oficiální sezónou. Ostrý start nás čeká už předposlední dubnový víkend v Poličce (zemský turnaj
a 1.liga) a následně pak v první květnový víkend
v Blansku (oblastní turnaj a 2.liga).
Pro připomenutí uvádím, jak si v těchto soutěžích družstev stojíme po podzimní i před jarní
částí:
Stav 1. ligy, skup. B (Morava) po 2 kolech
junioři
1. Start Kopřivnice
8 bodů
2. KGB Kojetín
4
3. Taurus Prostějov
2

Stav 1. ligy, skup. B (Morava) po 2 kolech
žáci
1. MGC Olomouc
8 bodů
2. DGC Bystřice pod Host.
7
3. KGB Kojetín
5
4. MGC Holešov
1
Stav 2. ligy, skup. D (Morava-jih) po 4 kolech
smíšená
1. MGC Holešov
25 bodů
2. Start Brno
22
3. Taurus Prostějov
18
4. KGB Kojetín
15
(2033)
5. DGC Bystřice pod Host. B 15
(2237)
6. ME Blansko
11
7. MGC Jedovnice B
10
Prosíme tímto příznivce, aby nám ve všech
soutěžích drželi palce a vyzýváme i potencionální
sponzory o finanční či materiální podporu (bližší
informace na 728 956 284). Dále hledáme žáky
i žákyně ročníku 1991 a mladší k rozšíření naší
základny i k obsazení žákovských soutěží do dalších
let. Pravidelně se scházíme na minigolfu v areálu
koupaliště v úterý a ve středu od 15 hodin.
Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Závody vodáků na Moravě
V sobotu 16. dubna pořádal vodácký oddíl
Kanoistika Kojetín vytrvalostní závody na řece
Moravě. Závody byly určeny pro všechny věkové
kategorie od mladších žáků až po kategorie veteránů. Závodů se zúčastnili závodníci z moravských
oddílů a o punc mezinárodního závodu se zasloužili
svou účastí závodníci z polského oddílu Opole. Celkově bylo na závodech zúčastněno sedm oddílů.
Soutěžilo se na tratích, benjamínci 2000 m,
ostatní kategorie na trati 5000 m.
Díky tradičně dobré organizaci a příznivému
počasí mohli závodníci, rodiče a příznivci kanoistiky
prožít velmi příjemný sobotní den obohacený velmi
hodnotnými výkony, zejména těch nejmladších
závodníků.
Výsledky kojetínských vodáků:
– v kategorii MK1 a K2 benjamínci 2000m získal
dvě druhá místa Škurka Jan,
– v kategorii MK1 benjamínky 2000m obsadila
první místo Kavulová Kateřina, druhé místo
Procházková Petra a společně pak tyto závodnice

získaly první místo v kategorii K2,
– v kategorii K1 žáci na 5000m získal druhé místo
Spiegl Tomáš a na stejné trati v kategorii K2 obsadil
první místo,
– v kategorii žačky K1 obsadila druhé místo Šupčíková Petra, na šestém místě se umístila Minaříková
Ladislava a společně pak tyto závodnice obsadily
první místo v kategorii K2,
– v kategorii dorostenky K1 a K2 na 5000 m získala
dvě první místa Braunerová Marie,
– v kategorii junioři K1 5000m obsadil čtvrté místo
a ve smíšené kategorii junioři muži na K2 obsadil
druhé místo Kalus Ondřej.
Děkujeme závodníkům za dosažené
výsledky, zveme příznivce na další závody (Moravský pohár, který se uskuteční
v září).
Do svých řad rádi přivítáme další nové
závodníky i zájemce, které přitahují vodní
sporty.
Výbor TJ Kanoistika

Kojetínský zpravodaj

5/2005

TJ Slavoj Kojetín
Fotbalový stadion Morava
v Kojetíně v novém kabátě
V měsících říjen – prosinec 2004 proběhla
celková rekonstrukce budovy fotbalového stadionu.
Součástí akce bylo zateplení budovy a nová fasáda
včetně výměny oken a vnitřních dveří. Bylo nově
vymalováno.
V budově jsou nové sádrokartonové podhledy,
nová je také dlažba na schodišti tribuny.
Byla položena dlažba v šatnách, opravená
elektroinstalace a doplněno vnitřní vybavení. Areál
stadionu byl nově ozvučen.
Finanční prostředky byly poskytnuty Ministerstvem školství v celkové výši Kč 3,8 mil.
Provoz nové budovy byl zahájen 2. 4. 2005
1. mistrovským utkáním A mužstva Slavoje Kojetín,když slavnostní výkop provedl poslanec Ing.
Pavel Hönig, který se významnou měrou podílel
na získání uvedené dotace na tuto tolik potřebnou
rekonstrukci.
Generálním dodavatelem akce byl Technis
Kojetín, subdodavatelem Stavební firma Ladislav
Bradna.

chlapci si při těchto sprintech sáhli s určitostí až
na samé dno svých sil. Soudili jsme tak,dle výrazu
v jejich tvářích, ale také podle následného klidu
na pokojích.
Na zpestření nechyběl v rámci každé tréninkové
jednotky fotbálek na přilehlém, dobře upraveném
hřišti.
Žádný z účastníků asi nikdy nezapomene na „seběh“ a následný výběh nedaleké, pořádně prudké
200 metrové sjezdovky v opravdu hlubokém sněhu,
který se pro „velký“ úspěch opakoval několikrát.
Sportovalo se i po večerech, kdy ping-pongový
stůl ve společenské místnosti penzionu Balnea byl
svědkem mnoha těžkých bitev. Zjistili jsme, že většina z nás „pinec“ celkem slušně ovládá a uspořádali
jsme poslední den turnaj – vítězem dvouhry se stal
D. Sanitrník.
Neoficiálními vítězi ve čtyřhře pak dvojice J.
Peřina a J. Kantor, pravděpodobně však nedovolenou manipulací s výsledky na favorizované dvojici
T. Nakládal a A. Stavinoha.
Těch pár dní uteklo jako voda a nám nezbývá
než poděkovat
– panu Kantorkovi majiteli Mlýna Kojetín, který
nám přispěl na úhradu nákladů spojených s cestou

a ubytováním,
– panu M. Oulehlovi, majiteli Penzionu Balnea
v Chrasticích, který nám připravil opravdu ideální
podmínky pro toto soustředění,
– všem dorostencům, kteří se zúčastnili, protože
dokázali, že jsou skvělá parta, které má touhu
v dresu Slavoje Kojetín něco dokázat.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Zdeněk Hošek, Aleš Stavinoha,
trenéři dorostu

Plán akcí na stadionu
Morava Kojetín
DISCO
27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 5. 8., 12. 8.
TIP-TOP zábava
23. 7. a 20. 8.

Připravujeme
Podnikatelský turnaj 25. 6. 2005

Celá členská základna TJ Slavoj Kojetín touto
cestou děkuje všem zúčastněným firmám a osobám,
které se na této akci podíleli.

Zimní příprava fotbalového
dorostu TJ Slavoj Kojetín
Družstvo dorostenců se v sezóně 03-04 stalo
přeborníkem okresu Přerov a zaslouženě postoupilo do krajské soutěže.
Po podzimní části jsme skončili na nelichotivém
12. místě. Na špatných výsledcích se vedle tzv.
„nováčkovské daně“ podepsaly také nedostatek
zdravé bojovnosti,špatné herní návyky, ale především špatná fyzická kondice. Po poradě s hráči jsme
se proto rozhodli zahájit zimní přípravu o měsíc
dříve než většina jiných mužstev, a to 2. prosince
2004.
Tréninky se odehrávaly na hřišti Gymnázia
Kojetín, v tělocvičně 1.ZŠ Kojetín, na našem
škvárovém hřišti,ale hlavně v ulicích Kojetína.
Ano, zaměřili jsme se na fyzickou kondici,
a proto jsme běhali, běhali a zase běhali.
Trenéři byli spokojeni s účastí na trénincích
a s celkovým přístupem kluků během této „nepříjemné“ části fotbalového roku. Za zmínku stojí,že
během této tzv. hrubé běžecké přípravy naběhala
drtivá většina chlapců více jak 100 kilometrů.
Vyvrcholení zimní přípravy nás ovšem čekalo
až ve dnech 23.–27. února na soustředění v Penzionu Balnea v Chrasticích v Jeseníkách.
Jak hráči, tak i my trenéři jsme se upřímně těšili! Přivítala nás krásná zasněžená příroda,opravdu
jako v pohádce, chlapce ovšem čekala pořádná
dřina. Jelikož vytrvalostní běhy jsme si „odpracovali“ v Kojetíně, na řadě bylo nabírání rychlosti.
A protože těžko najdete v Jeseníkách nějakou rovinu, trénovali jsme sprinty do kopce a ještě k tomu
ve sněhu! Pozor, ne jednou, ne dvakrát, ale hned
třikrát denně po 1,5 hodinových blocích. Zaměřili
jsme se především na série 30 a 100 metrových
úseků a těch bylo opravdu nepočítaně. Všichni

Shrnutí přípravných zápasů dorostu Slavoj Kojetín
Kojetín – Lipník
Kojetín – Lipník
Lipník – Kojetín

4:3
3:4
2:2

Zápasy s Lipníkem z krajského přeboru, poznamenal dvakrát
špatný terén a závěrečná remíza je důkazem vyrovnanosti obou
družstev.

Kojetín – Brodek 2:1
Kojetín – Kozlovice 2:2

Obě družstva z okresního přeboru jsme herně převyšovali, přesto
jsme nedokázali jasně zvítězit.

Chropyně – Kojetín 3:6
Chropyně – Kojetín 2:3

Družstvo Chropyně z krajského přeboru jsme dvakrát naprosto
zaslouženě porazili. Byli jsme lepší kombinačně i fyzicky.
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TJ Sokol Kojetín – oddíl stolního tenisu
Stolní tenis Sokol Kojetín po další
sezóně
V těchto dnech skončila pro oddíl stolního
tenisu jubilejní desátá sezóna po obnovení oddílu.
Deset let již uplynulo od doby, kdy členové oddílu
dostali k dispozici bývalou kotelnu, aby si ji upravili
na hernu. Po velmi náročné práci, za velké pomoci
finančního ředitelství cukrovaru a lihovaru, se
členům oddílu podařilo vybudovat velmi pěknou
hernu. V prvním roce činnosti se členové, kteří se
zasloužili o výstavbu tohoto stánku (J. Huťka, L.
Vrtěl, J. Štrunc, M. Haleš, J. Kilhof, Z. Mrázek,
který byl zvolen předsedou oddílu) začali hrát stolní
tenis soutěžně a oddíl ihned patřil k nejlepším
v okrese. V příštím roce se oddíl začal rozrůstat,
přicházeli noví zájemci o tento sport a za Kojetín
začala hrát dvě družstva.
Mladí tenisté (Odehnal, Pištělák, Sixta, Nehoda, J. a M. Rumplíkové, hostující Čepl a Labounek
z Obědkovic) začali trénovat pod vedením Z.
Mrázka, jezdili na bodovací turnaje do Přerova a
ihned patřili mezi nejlepší. Martin Rumplík v příští
sezóně vyhrál okresní přebor mladších žáků.
Z dospělých členů se do soutěže zapojili noví členové Ol. Frűhbauer se syny Vítkem a Jakubem, B.
Malý, V. Orság, M. Florián, T. a J. Zítkové, L. Prokeš a v poslední době R. Frydrych a Z. Horák.
V současné době hraje „A“ i „B“ družstvo
I. třídu okresu a „C“ družstvo II. třídu. V minulých
letech hrálo naše „A“ družstvo dvě sezóny neúspěš-

Memoriál Rudolfa Silnouška 2005
Již tradiční turnaj ve stolním tenisu probíhající
pod záštitou starosty města Kojetína Ing. Mojmíra Haupta proběhl v neděli 24. dubna 2005
v příjemném prostředí místní haly stolního tenisu.
Turnaje se zúčastnilo celkem 15 registrovaných
hráčů hrajících převážně za místní oddíl stolního

ně oblastní přebor.
Letošní sezónu jsme odehráli s minimálním
počtem hráčů - Orság hostoval v Tovačově a J.
Frűhbauer odešel na studia do Brna, kde přestoupil
do tamního oddílu. Velký úspěch zaznamenalo „B“
družstvo, které svými dobrými výkony ve vyrovnané
tabulce skončilo na 9. místě jen 2 body za „A“
družstvem. Nejúspěšnějším hráčem se stal Jakub
Odehnal, který vyhrál 67 zápasů.
Výsledky jednotlivých hráčů:
„A“ družstvo: J. Kilhof (sehrál 24 zápasů - 96 utkání
- 64 vyhrál - 32 prohrál), B. Malý (22 – 88 – 57
– 31), J. Huťka (22 – 88 – 52 - 36), L. Vrtěl (22
– 88 – 48 – 40).
Dále v „A“ družstvu zaskakoval M. Florián, který
v zápasech odehrál 37 utkání z toho 14 x vyhrál.
„B“ družstvo: J. Odehnal (sehrál 26 zápasů - 104
utkání - 67 vyhrál - 37 prohrál), T. Zítka (26 – 104
– 54 – 50), M. Pištělák (24 – 96 – 40 - 56), L.
Prokeš (18 – 72 – 27 – 45).
Dále v „B“ družstvu zaskakoval J. Zítka, který
v zápasech odehrál 20 utkání z toho 10 x vyhrál.
Kromě dvouher v každém utkání se také hrají
dvě čtyřhry – „A“ družstvo z 52 utkání vyhrálo 32
x a 20 x prohrálo a „B“ družstvo 16 x vyhrálo a
36 x prohrálo.
V konečném hodnocení naše „A“ družstvo
skončilo na 6. místě (na 4. a 5. místě mají všechna
mužstva stejně bodů i skóre). V posledních utkáních
již nehrál Huťka pro nemoc a tak zaskakovali hráči
z „C“ družstva. „B“ družstvo obsadilo 9. příčku.

„C“ družstvo: M. Florián (sehrál 24 zápasů - 96
utkání - 63 vyhrál - 33 prohrál), O. Frühbauer (23
– 92 – 66 – 26), J. Zítka (19 – 76 – 42 - 34), J.
Štrunc (22 – 88 – 47 – 41), R. Frydrych (6 – 24
– 1 - 23), D. Sanitrník (2 – 8 – 1 – 7).
Z 48 čtyřher vyhrálo „C“ družstvo 26 x a 22 x
prohrálo.
Nejúspěšnějším hráčem se stal Mirek Florián, který
kromě 63 vítězství za „C“ družstvo ve II. třídě, získal
i 14 vítězství za „A“ družstvo v I. třídě.
„C“ družstvo ve II. třídě skončilo na 4. místě
– z 24 utkání 13 x vyhrálo, 6 x remízovalo a 5
x prohrálo.
Činnost mládeže je převážně závislá na kroužku stolního tenisu, který vede m. Štruncová a L.
Prokeš. Kroužky pracují pod hlavičkou MěDDM
Kojetín.
Do příští sezóny se vrátí z hostování V. Orság,
nastoupil k nám nový hráč Z. Horák a přihlásil se
nám ještě jeden hráč, který hrával na Slovensku,
to znamená, že bychom do příští sezóny měli mít
dostatečný počet hráčů pro všechna družstva.
V příštím roce možná proběhne rekonstrukce
stávající herny, která po deseti letech činnosti
potřebuje větší opravu. Toto je ovšem závislé na
finančních prostředcích z dotací.
Oddíl stolního tenisu Sokol Kojetín přivítá ve
své herně další nadšence o tento sport, ať už z řad
dospělých nebo mládeže.
Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

tenisu TJ Sokol Kojetín. Přítomní diváci a hráči
shlédli převážně ofenzivní stolní tenis a to zejména
v podání mladších hráčů oddílu, ale na své si přišli
i zastánci obranné hry, tudíž oko přítomných bylo
potěšeno především pestrou a bojovnou fair–play
hrou. Zápasy se hrály již obvyklým systémem na
dvě porážky. Absolutním vítězem memoriálu se stal
Bohdan Malý, hráč A družstva, na druhém místě se
Trojice nejlepších (Tomáš Zítka, uprostřed vítěz
Bohdan Malý, Luděk Vrtěl)

Účastníci 9. ročníku Memoriálu Rudolfa Silnouška

umístil Tomáš Zítka, hráč B družstva a třetí příčku
obsadil Luděk Vrtěl, hráč A družstva. Je na místě
poděkovat především sponzorům turnaje a doufat,
že příštího jubilejního desátého ročníku se zúčastní
hráči opět ve velkém počtu a se stejným zájmem
o tento sport. Tímto turnajem, již tradičně vyvrcholila sezóna stolních tenistů a následují měsíce
odpočinku a postupné přípravy na novou sportovní sezónu. Je na místě však vybídnout všechny
případné zájemce o tento nesnadný, ale o to více
zajímavý a stále více populární sport k návštěvě
místní haly, kde v příjemném kolektivu mohou
shlédnout zajímavá sportovní klání a v případě
vážného zájmu o tento sport se mohou podílet
i na fungování oddílu, a to jak v pozici hráčů registrovaných i neregistrovaných. Aktuální informace
o činnosti oddílu, o výsledcích jednotlivých družstev či o možnosti tréninku mohou zájemci získat
prostřednictvím webové stránky oddílu na adrese
www.stolnitenis.unas.cz.
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TJ Sokol Kojetín nabízí
POJEĎTE S NÁMI NA BEZVA TÁBOR RODIČŮ A DĚTÍ VE VRÁŽNÉM
Rodiče a děti II. 30. 7. – 6. 8. 2005
programová vedoucí Mgr. Veselá Zuzana
Rodiče a děti III. 6. 8. – 13. 8. 2005
programová vedoucí Mgr. Trčková Pavla
Rodiče a děti IV. 13. 8. – 20. 8. 2005
programová vedoucí Mgr. Řehořová Alena

Inzerce

KLEPO

OPRAVY MOTOCYKLŮ
ZATLOUKAL

LADISLAV OULEHLA KOJETÍN
Sladovní 1291, 752 01 Kojetín

příjem zakázek:

Vám nabízí tyto služby:

NÁM. KOMENSKÉHO 49,
KOJETÍN

- klempířské práce - pokrývačské práce - montáž střešních oken - rekonstrukce světlíků - opláštění budov trapézové plechy -

- servis a opravy
moto, mopedy, skútry
- náhradní díly

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

607 571 082

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
- 19 -
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Lidové zvyky a obyčeje v květnu
S příchodem měsíce května bylo spojeno stavění „staročeských májů“. Tento
lidový obyčej je velice starý. Vychází z tradice přinést do vesnice 1. května zrána
březové stromky – máje – a stavět je dívkám před dům. Postavení máje znamenalo
veřejnou poctu a současně vyjadřovalo mládencovu náklonnost k děvčeti. Kromě
těchto májek stavěli mládenci i jednu velkou máji pro celou obec, obyčejně na návsi
nebo před hospodou.
Májí se rozumí zvlášť vybraná, pěkně rostlá jedle, jejíž kmen se od spodu
oloupal a zelený vršek se různě zdobil papírovými květy, zeleným věncem s barevnými fábory, pestrým šátkem nebo praporcem, někde i lahvemi vína. Chlapci
z celé dědiny společně zašli za správcem velkostatku, aby jim vybraný strom dal.
Společně jej pak porazili, ozdobili a vztyčili na návsi. Bylo zvykem, že si mládenci
máji přes noc hlídali, aby jim ji chasa ze sousední vesnice neskácela, neboť by to
byla velká ostuda nejen pro chlapce, ale i celou obec. Máj bývala totiž zdaleka
viditelným znakem květnových dnů, a tak snaha ubránit ji měla své opodstatnění.
Dodnes přetrvává tento obyčej ve spoustě obcí v různých podobách, přičemž
nic neztratil ze svého půvabu.
1. květen
2. květen
3. květen
4. květen
5. květen
6. květen
7. květen
8. květen
9. květen
10. květen
11. květen

– Filipa Jakuba mráz – to obilí plný klas.
– Studený máj – v stodole ráj.
– Svatý kříž – ovčí stříž.
– Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.
– Sníh v máji – hodně trávy.
– Mokrý máj – v stodole ráj.
– Májová vlažička – naroste travička, májový deštíček – poroste
chlebíček.
– Májová kapka platí nad dukát.
– Na mokrý květen přichází suchý červen.
– Když máj vláhy nedá, červen se předá.
– Déšť na sv. Mamerta přináší soužení,
neboť v něm nic dobrého není.

Pankrác, Servác, Bonifác často květy klidí pro královnu Žofii
Tato pranostika se váže ke květnovému svátku tří „zmrzlých“ světců a jedné
„ledové“ světice.
Období mezi 10. až 14. květnem bývá označováno jako období zmrzlíků,
studených svatých, ledováků, ledových mužů a podobně. Bývá to výrazně studené
období, někdy se teplota dostane i pod bod mrazu, ale častěji nastává pouze citelné
ochlazení a především se vyskytují vydatné studené dešťové srážky.
12. květen – Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži spalují mrazem ovoce
i růži.
Pankrác
„Ledový světec“ sv. Pankrác se narodil okolo roku 290 ve Frýgii (Malá Asie)
v rodině váženého křesťana. Po smrti rodičů žil u svého strýce Dionýse a odešel
s ním do Říma. V té době však císař Dioklecian velmi tvrdě pronásledoval křesťany,
přiznání k této víře se rovnalo smrti. Mladý Pankrác se však nezalekl, své vyznání
nijak neskrýval, a tak byl brzy zajat a uvězněn. Jeho věznitelé mu nabídli svobodu,
když se své víry vzdá. Chlapec se však ani ve svých čtrnácti letech nedal přesvědčit
a smrt přišla vzápětí – 12. května roku 304 byl Pankrác veřejně sťat. Jeho tělo
zachránila jedna statečná žena, která je odnesla do římských katakomb. Nad jeho
hrobem dal papež Symach zbudovat kolem roku 500 kostel, dnes zde stoji bazilika sv.
Pankráce. Pankrácův kult se rozšířil po celé Evropě, především pak v Německu.
Dnešní Pankrác je patronem dětí a prvně přijímajících. Ochraňuje mladé rostliny
a květy, pomáhá proti bolestem hlavy a křečím a také proti křivé přísaze.

Bonifác
Třetí „ledový světec“ sv. Bonifác se podle legendy narodil v Římě ve 3. století.
Jednou ho bohatá křesťanská Římanka poslala do Tarsu v Malé Asii (dnešní Turecko), aby tam pro ni se svými druhy vyhledával ostatky mučedníků. Bonifác toho
o křesťanství příliš nevěděl, bral cestu spíše jako povyražení. Když však dorazil na
místo určení, zažil obrovský šok. Uviděl, jak jsou zde křesťané krutě a bez soucitu
v celých zástupech pro víru zabíjeni. Pod vlivem hrůzných zážitků se veřejně přihlásil
k víře Ježíšově. Byl okamžitě uvězněn a po krutém mučení jej biřicové vhodili
do vařící smůly. Legenda říká, že jeho zděšení přátelé přinesli nakonec do Říma
ostatky jenom jednoho mučedníka – Bonifáce. Ve „Věčném městě“ je pohřbili na
via Latina. To vše se prý odehrálo kolem roku 306.
15. květen – Svatá Žofie políčka často zalije.
Žofie
„Ledová světice“ svatá Žofie Římská se narodila ve 3. století v Římě. Přijala
evangelium a za vlády císaře Diokleciana, kdy vrcholilo pronásledování křesťanů,
byla pro svou víru (asi roku 305) sťata. V roce 846 byly na příkaz papeže Sergiuse
II. přeneseny její ostatky do kostela svatého Martina di Monti v Římě a zde byly
uloženy pod hlavní oltář.
K Žofii se lidé modlili, aby se přimluvila a ochránila plodiny před pozdními mrazy
a také aby podpořila růst osevu na polích. Proto se doporučuje květiny umístit ven
až po 15. květnu.
16. květen
17. květen
18. květen
19. květen
20. květen
21. květen
22. květen
23. květen
24. květen

– Kdo o sv.Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
– Deštivý květen - žíznivý říjen.
– V máji aby ani pastýřova hůl neoschla.
– Májová voda vypije víno.
– Večerní rosy v máji hodně sena dají.
– Je-li už máj zahradníkem, není zase rolníkem.
– V máji vlhko chladno – bude vína na dno.
– Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
– Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Další studenější období přichází v závěru května. Příčinou jsou „malí ledoví
muži“ – sv. Urban, sv. Filip a sv. Beda – kdy se od 25. května do 27. května čekají
poklesy teplot, které ovšem nejsou tak výrazné jako v období „velkých ledových
mužů“.
25. květen
26. květen
27. květen
28. květen
29. květen
30. květen
31. květen

– Urban krásný, vyjasněný, hojným vínem nás odmění.
– V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
– O svatém Duše choď ještě v kožiše.
– Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
– Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí.
– Bujný květ – plný úl.
– Suchý květen – mokrý červen.

Letnice
Jsou to svátky pohyblivé. Slaví se 50 dní po Velikonocích, tedy deset dnů po
tzv. Nanebevzetí Páně - vždy dva dny, v neděli a v pondělí a jsou vyvrcholením
Velikonoc.
Letnice i Velikonoce mají mnoho společného:
– oslavují přírodu – Velikonoce jsou svátky jara, Letnice začátkem sklizně
– měly pro Židy spojitost s událostmi z dějin spásy
– pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení Pána Ježíše a Letnice svátkem
seslání Ducha svatého.

13. květen – Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Servác
O životě druhého „ledového světce“, sv. Serváce, existuje jen málo historických údajů. Víme jen, že pocházel z Arménie a přišel na svět ve 4. století. Zřejmě
v roce 340 jej jmenovali biskupem v Tongernu (Belgie). Zemřel 13. května 384
v Maastrichtu (Holandsko) na zimnici. Legenda říká, že cítil přicházet svou smrt,
a proto šel do Maastrichtu, kde chtěl být pohřben.
Servácův hrob v kostele sv. Serváce v Maastrichtu se stal ve středověku jedním
z nejvýznamnějších poutních míst. Chrám, posvěcený roku 1039, je nejstarší
v Holandsku vůbec a jediný v zemi, který byl postaven nad hrobem světce.
Sv. Servác je patron Maastrichtu, Goslaru, wormského biskupství. Navíc jej
berou za svého ochránce i zámečníci a stolaři. Lidé se k němu modlí, když je sužuje
revmatismus, bolesti nohou a horečka. Také je vzýván, aby ochránil před škodami
od mrazu.

Letnice se slavily po celé Evropě, jinak ve městě a jinak na vesnici. Často se při
oslavách užívalo masek, které samozřejmě už ve středověku ztratily svůj původní
význam. Na venkově měli svého „krále letničního“ , ve městě zase „krále ptačího“
a konali oslavy – střílení ku ptáku. Lidé zdobili své domy čerstvou zelení, dávali
březové a bukové větvičky do váz, aby se na nich mohl usadit duch svatý. Pokud
větvičky ve vodě uvadly či uschly do svátku Božího těla, měl v tomto roce někdo
z rodiny zemřít. Věřilo se také, že posvěcené větvičky ochrání dům a dobytek před
pohromou.
Kdo na Letnice dlouho spal, stal se terčem posměchu. Každý pastýř se snažil
vyhnat dobytek na pastvu co nejdřív, když se někdo opozdil, ostatní se mu vysmívali.
Někde byl dobytek před vyhnáním na pastvu ověnčen a postříkán vodou.
Se svatodušními svátky je také nerozlučně spjat zvyk stavění a kácení máje.
Nejznámějším letničním zvykem jsou jízdy králů, které se odbývaly většinou na
svatodušní pondělí.

14. květen – Pankrác, Servác, Bonifáci pro sadaře jsou zlí chlapci.

Jana Holotová
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Historické fotografie k 60. výročí konce 2. světové války

Květen 1945 – zničený most přes řeku Moravu po ústupu německé armády
Květen 1945 – zdemolovaný vagon na kojetínském nádraží, v pozadí
lihovar

Květen 1945 – sovětští vojáci a rumunský voják při osvobozování Polkovic
Květen 1945 – ukazatele v azbuce na náměstí v Kojetíně

Zničené německé samochodky po bitvě u Klenovic
30. dubna 1945 – hořící budovy po náletu sovětských letadel v Polkovicích

Tyto fotografie a řada dalších jsou obsaženy v knize Aby nebyli
zapomenuti, kterou vydává Mikroregion Střední Haná k 60. výročí konce 2. světové války. Publikace bude slavnostně pokřtěna
v pátek 6. května 2005 v sále Vzdělávacího a informačního centra
na Masarykově náměstí v Kojetíně.

Fotografie laskavě zapůjčila paní Jana Přecechtělová z Polkovic
Vybral a a uspořádal Jiří Šírek

Ivaň – po poslední bitvě 2. světové války
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V sobotu 16. dubna 2005 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Adam Navrátil

Vojtěch Porč

Petra Zouharová

Roman Chylík

Blahopřejeme!

Štěpánka Blanárovičová
Foto: Jana Volfová

Foto: Jiří Šírek
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