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Investiční akce v Kojetíně

Z prací na modernizaci areálu školní zahrady v mateřské škole v Hanu-
síkově ulici

 I v letošním roce proběhne v našem městě několik investičních akcí, které směřují k opravám a zlepšení stávajícího stavu majetku 
města. Některé akce jsou pokryty dotacemi ze státního rozpočtu nebo operačního programu Olomouckého kraje, jiné financuje Město 
Kojetín ze svého rozpočtu.
 V těchto dnech probíhají dvě významnější investiční akce, a to rekonstrukce kanalizace na náměstí Svobody a práce na školní 
zahradě mateřské školy v Hanusíkově ulici. 

Název stavby: Modernizace vybavení a odstranění havarijního 
stavu tělovýchovného a sportovního vybavení 
školní zahrady – Mateřská škola Kojetín

 Celá akce byla zahájena v polovině dubna 2005. Plánované dokončení je 
v polovině června 2005. Celkové náklady činí téměř 2 mil. Kč a podílí se 
na nich 49 % Operační program Olomouckého kraje, kde tato akce uspěla 
a byla jí tato dotace přiznána. Zbylých 51 % hradí Město Kojetín ze svého 
rozpočtu. Projektantem je Ing. Kateřina Tuzarová z firmy ATELIER KOSA, 
Zlín a dodavatelem firma PTÁČEK-pozemní stavby  s.r.o. Kojetín. Smyslem 
celých úprav a modernizací je vybavení školního hřiště novými hracími prvky 
včetně nutných sportovních a hracích ploch, zpevněných chodníků a sadových 
úprav.
 Vzhledem k rozšíření programu činností v zahradě a jejímu plnohodnotnému 
využití byl vytvořen systém funkčních, odlišných programových celků. Ty jsou 
tvořeny klidovou zónou pod pergolami, možností hry na nových pískovištích, 
prostor dostane i plocha k vodním hrátkám, posezení v lodi a další aktivity 
pro nejmenší žáky v Kojetíně. 
 

Název stavby: Rekonstrukce kanalizace náměstí Svobody
 
 Investice dlouho očekávaná obyvateli náměstí Svobody i Křenovské ulice 
byla zahájena 9. května 2005  a předpokládá se, že skončí 30. června 2005. 
Celkové náklady na realizaci činí více než 1 mil. 200 tis. Kč a jsou zcela 
hrazeny z rozpočtu města. Projektantem je firma VISSO s.r.o., Olomouc 
a dodavatelem firma MYFA Olomouc, s r.o. 
 Smyslem celé akce je částečné odkanalizování nám. Svobody vybudováním 
stoky C IV. Nová stoka vede podél stávající zástavby domů na náměstí Svobody, 
má délku 100 m v dimenzi DN 300 od stávající toky DN 600, která vede 
přes křižovatku ulic Křenovská a Vyškovská. Součástí jsou také kanalizační 
přípojky ve veřejné části s napojením stávajících svodů. K odvodnění terénu 
kolem domů budou v celé trase napojeny dvě uliční vpusti. 
 Celá akce by měla přispět nejen k řešení dlouholetých problémů s kanalizací 
v této lokalitě, ale i k zlepšení životního prostředí ve vztahu k ulici Křenov-
ské.

Jiří Šírek, místostarosta města
Jan Vojáček, investiční technik města

 

Práce na vybudování kanalizace na náměstí Svobody právě začaly
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Investiční akce v Kojetíně

Starosta města Kojetín
zve na

19. zasedání
Zastupitelstva města Kojetín,

které se uskuteční
v úterý 28. června 2005 v 15:00 hodin

v sále Vzdělávacího a informačního centra 
Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města

Město Kojetín v zájmu pomoci vlastníkům obytných budov a bytů vy-
hlašuje výběrové řízení na poskytování půjček z „Fondu rozvoje bydlení 

Města Kojetín“, určených na opravy obytných domů a bytů v roce 2005. 

Žadatelem o poskytnutí půjčky  může být fyzická nebo právnická osoba 
vlastnící obytnou budovu nebo byt na území katastru Kojetín, 

Popůvky a Kovalovice.

Půjčku lze poskytnout do maximální výše 100.000 Kč na jednu bytovou 
jednotku. Úrok se poskytuje s úrokovou sazbou 3 % a nejdelší dobou 

splatnosti 5 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta. 

Vrácení půjčky je zajištěno ručením dvou fyzických osob starších 18 let 
a dále bude půjčka zajištěna bianco směnkou a dvěma ručiteli na ní 

podepsanými. Měsíční příjem ručitele musí být 1,7 násobek zákonem 
stanovené minimální měsíční mzdy. (Od 1. 1. 2005 minimální měsíční 
mzda činí 7.185 Kč x 1,7 násobek. Ručitel musí mít měsíční hrubou 

mzdu minimálně ve výši 12.215 Kč). 
Ručitelem nemůže být důchodce nebo manžel(ka).

Podrobnější informace budou zájemcům poskytnuty na odboru majetku 
a investic města MěÚ Kojetín, kde obdrží i formulář žádosti o půjčku.

U P O Z O R N Ě N Í   P R O   S T R Á V N Í K Y

Školní jídelny, ul. Hanusíkova v Kojetíně.
Po dobu rekonstrukce Školní jídelny Kojetín 

od 20. června do 31. srpna 2005

BUDE JÍDELNA UZAVŘENA.

Náhradní stravování zajistí Technis Kojetín (Cukrovar).
V případě změny budete včas informováni.

Marta Mikundová, ředitelka Školní jídelny Kojetín

Informace pro občany

Informace o poskytování půjček vlastníkům budov a bytů 
z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“

V letním období budou probíhat další významné investiční akce 
v Kojetíně. Oprava koupaliště bude znamenat jeho vyřazení 
z provozu pro letošní sezónu a oprava školní jídelny pro-
běhne v období prázdnin, kdy bude zajištěno náhradní 
stravování. 

 Město Kojetín upozorňuje občany, že městské koupaliště 

BUDE V ROCE 2005 MIMO PROVOZ 

v souvislosti se stavebními úpravami, 

které zde budou v letních měsících probíhat.

 Děkujeme za pochopení a věříme, 

že po nutných úpravách bude kojetínské koupaliště sloužit 

ke spokojenosti občanů Kojetína i okolí ještě dlouhá léta. 

UPOZORNĚNÍ 

PRO NÁVŠTĚVNÍKY KOUPALIŠTĚ
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 Z jednání Rady města
Dne 17. května 2005 se konalo 
47. zasedání Rady města, z je-
jíhož jednání přinášíme výběr 
přijatých usnesení. 

Rada: 
– uložila vedení Městského kultur-
ního střediska Kojetín předložit na 
říjnové jednání RM  návrh systému 
zabezpečení správy kulturních domů 
v místních částech Popůvky a Ko-
valovice,
– schválila poskytnutí peněžitého 
daru na provoz Ústavu sociální péče 
– Denního pobytu pro mentálně po-
stižené děti a mládež v Přerově v roce 
2005 ve výši 5.000 Kč,
– vzala na vědomí žádost o po-
skytnutí příspěvku z rozpočtu Měs-
ta Kojetín na činnost Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého 
kraje a předloží výše uvedenou žádost 
k projednání  zastupitelstvu města,
– souhlasila s použitím rezervního 
fondu Školní jídelny Kojetín do výše 
380.000 Kč na vybavení malé a velké 
jídelny a denní místnosti personálu ve 
školní jídelně,
– schválila rozpočtové opatření č. 2 
ve výši 276.860 tis. Kč,
– vzala na vědomí aktualizovanou 
zprávu finančního odboru Městského 
úřadu Kojetín o vyhodnocení hospo-
daření Města Kojetín za I. čtvrtletí 
2005, 
– schválila:
– ukončení nájmu nebytových prostor 
o výměře 14,50 m2 v přízemí Polikli-
niky Kojetín a to  dohodou ke dni 31. 
5. 2005. Současně schválila  jejich 
následný pronájem navrženému žada-
teli za účelem provozování odběrného 
místa firmy ORIFLAME,
– ukončení nájmu nebytových pro-
stor v areálu Polikliniky Kojetín 
– garáže č. 234, dohodou ke dni 31. 
5. 2005, za předpokladu uhrazení 
dlužného nájemného ke stejnému 
datu. V opačném případě trvá na 
výpovědi ze strany pronajímatele ke 
dni 31. 7. 2005,     
– prominutí nájemného za nebytové 
prostory v objektu Polikliniky Kojetín, 
nájemci ORL ordinace, s účinností od 
1.5.2005 v plné výši, do doby vyřeše-
ní smluvního vztahu mezi nájemcem 
a zdravotními pojišťovnami
– souhlasila:
– s prodejem  bytu č. 945/6 v domě 
č.p. 945 v k.ú. Kojetín, současnému 
nájemci za cenu 150.000 Kč a úhra-
du nákladů spojených s převodem 
nemovitostí,
– se zřízením věcného předkupního 
práva pro Město Kojetín k výše uve-

denému bytu,
– s pronájmem pozemků za účelem 
zemědělského obhospodařování, v k.
ú. Kojetín o celkové výměře 144.697 
m2 AGRO-DRUŽSTVU MORAVA 
Kojetín, na dobu neurčitou, za cenu 
3.600 Kč/ha/rok,
– s  prodejem části pozemku  5784/
13, ost. plocha, o výměře cca 550 
m2 v k.ú. Kojetín za cenu 25 Kč/m2, 
úhradu nákladů spojených s pře-
vodem nemovitosti a úhradu za 
vyhotovení geometrického plánu, 
vlastníkům bytových jednotek domu 
č. p. 945,
– s majetkoprávním vypořádáním 
– prodejem pozemků  dotčených 
trvalým záborem stavby dálnice D1, 
úsek 134.1 Mořice – Kojetín, II. eta-
pa, za cenu dle znaleckého posudku 
ze dne 15. 2. 2005 (pozemky v k.ú.   
Popůvky u Kojetína, pozemky v k.ú. 
Kojetín a pozemky v k.ú. Bězměrov) 
a náhradou za kácenou mimolesní 
zeleň  na základě speciálního znalec-
kého posudku, 
– vzala na vědomí informaci odbo-
ru MIM, že při oplocování koupaliště, 
cca před 30 lety, byla  k pozemkům 
p. č. 368/1, 368/4, 369/1 a 369/2 
ve vlastnictví fyzických osob, přislou-
čena část pozemku Města Kojetín, p. 
č. 372/4, k.ú. Kojetín a souhlasila 
s narovnáním hranice pozemku tak, 
že bude provedeno na náklady města 
geometrické zaměření a  hranice 
pozemků bude uvedena do souladu 
se zápisem v příslušném katastru 
nemovitostí,
– souhlasila:
– s uzavřením Smlouvy o pronájmu 
pozemku s vlastníkem pozemku p. č. 
st. 59/1, o výměře 75 m2, k. ú. Po-
půvky u Kojetína, na dobu neurčitou, 
za cenu 0,60 Kč/m2/rok a úhradu 
nájemného za užívání pozemku 
zpětně po dobu 2 let,
– se zveřejněním záměru prodeje 
pozemků p. č. 212/7, ost. plocha, 
o výměře 141 m2 a p.č. 212/8, 
ost. plocha, o výměře107 m2 v k.ú. 
Kovalovice u Kojetína,
– se zveřejněním záměru výpůjčky 
části pozemku  p. č. st. 1851, zasta-
věná plocha a nádvoří, tvořící zahradu 
u budovy s č.p. 10, Mateřské školky 
Kojetín, ul. Hanusíkova
 -se zveřejněním záměru prodeje 
volného bytu č. 945/5 v budově č.p. 
945, ul. Kroměřížská, o velikosti 1+1 
v  k.ú. Kojetín, 
– se zveřejněním záměru pronajmout 
pozemky v k.ú. Kojetín a Popůvky 
u Kojetína, jež jsou ve vlastnictví 
Města Kojetín, dotčených dočasným 

záborem stavby dálnice D1, úsek 
134.1 Mořice – Kojetín, II. etapa,  
o celkové výměře 2.663m2,
– se zveřejněním záměru uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene, 
týkající se podzemního vedení veřejné 
telekomunikační sítě v rozsahu dle 
předloženého geometrického plánu  
ze dne 25. 2. 2005,
– se zveřejněním záměru převodu 
silničních pozemků v k.ú. Kojetín, kdy 
z majetku Města Kojetín  budou pře-
vedeny na Olomoucký kraj, Správu 
silnic Olomouckého kraje, pozemky 
nacházejících se pod silnicemi v ma-
jetku Olomouckého kraje,
– se zveřejněním záměru prodeje 
obsazeného  bytu č. 339/21, vel.  3 
+1, v domě č. p. 339, ul. Sladovní, 
k.ú. Kojetín,
– se zveřejněním  záměru prodeje 
bytu č. 907/11, vel.  1+1, v domě 
č.p. 907, ul. Nádražní, k.ú. Kojetín,
– schválila:
– pronájem bytu č. 16, vel. 2+kk, 
v DPS v ul. Stanislava Masara 1355, 
Kojetín navržené žadatelce  na dobu 
určitou 2 měsíců - ze sociálních důvo-
dů – a kauci ve výši  20.000 Kč,
– pronájem obecního bytu č. 14, 
vel. 1+1, v DPS v ul. Jana Peštuky 
1322, Kojetín, navržené žadatelce 
a kauci ve výši 15.000 Kč. Příspěvek 
městu na úhradu nákladů spojených 
s vybudováním tohoto zařízení ve výši 
30.000 Kč bude uhrazen do konce 
tohoto kalendářního roku,
– pronájem obecního bytu č. 3,  vel. 
1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, 
Kojetín, navrženým žadatelům,
– pronájem obecního bytu č. 7,  vel. 
1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, 
Kojetín, navrženým žadatelům, 
– pronájem obecního bytu č. 3, vel. 
1+1, v ul. Padlých hrdinů 815, Koje-
tín, navrženým žadatelům  jako bytu 
náhradního  za obecní byt, 
– ukončení nájmu obecního bytu 
č. 13, I. kategorie, vel. 2+1, v ul. 
Sladovní 1191, Kojetín, dohodou ke 
dni 30. 6. 2005,
– vzala na vědomí informaci 
o vyhodnocení návrhů na pojištění 
majetku Města Kojetín na rok 2005 
a schválila pojištění majetku Města 
Kojetín na rok 2005 u Kooperativy, 
pojišťovny a.s., na základě vyhod-
nocení nabídky a dlouhodobé dobré 
spolupráce,
– schválila:
– dodavatele akce rekonstrukce stře-
chy domu č. p. 1179, ulice Jiráskova, 
Kojetín, firmu Vladimír Zdráhal, 
Stříbrnice, 
– dodavatele akce zhotovení vnějších 

omítek a výměny oken a dveří na 
domě č.p. 1179, ulice Jiráskova, 
Kojetín, firmu Technis Kojetín spol. 
s r.o.,
– uzavření smlouvy o zhotovení díla 
mezi Městem Kojetín a firmou Vladi-
mír Zdráhal, Stříbrnice  na provedení 
klempířských a pokrývačských prací 
na opravě střechy kotelny SEVER, za 
cenu 49.385 Kč, včetně DPH, 
– dodavatele na vypracování pro-
jektové dokumentace pro stavební 
povolení, na akci „Kojetín – kanali-
zace ulice Dvořákova“, firmu VISSO 
s.r.o., Tovární1059/41, Olomouc-
-Hodolany, za cenu 138.992 Kč 
včetně DPH,
– uzavření smlouvy o budoucí smlou-
vě o připojení mezi Městem Kojetín 
a Severomoravskou energetikou 
a.s., Ostrava, na zajištění odběrného 
místa – 13 rodinných domů v ulici 
Dvořákova v Kojetíně,
– seznam firem pro výběrové řízení 
na investiční akci „Rekonstrukce 
komunikace Husova ul. v Kojetíně“, 
dle předloženého návrhu,
– pořádání výchovně rekreačního 
tábora odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Ko-
jetín, v rámci sociálně-právní ochrany 
dětí, v termínu od 6. 8. do 17. 8. 
2005 v Chorvatsku,
– zřídila výchovně rekreační tábor 
v rámci sociálně-právní ochrany dětí 
v termínu od 22. 8. do 28. 8. 2005 
v Beskydech,
– vzala na vědomí informaci o pro-
jednání záměru vydat OZV k zabez-
pečení místních záležitostí veřejného 
pořádku a návrh OZV nepředloží ke 
schválení ZM Kojetín,
– schválila plány činnosti komisí 
rady města na rok 2005, 
– zrušila, na základě projednání zá-
pisu a usnesení stravovací komise ze 
dne 20. 4. 2004, Stravovací komisi 
RM ke dni 1. 9. 2005, kdy proble-
matika stravování bude přesunuta do 
plánu Komise školství a kultury RM, 
neboť školní stravování se školstvím 
úzce souvisí,
– uložila starostovi města vyslovit 
poděkování všem členům Stravovací 
komise RM za dosavadní činnost, 
– jmenovala ředitelku Školní jídelny 
Kojetín, paní Martu Mikundovou, 
členkou Komise školství a kultury 
RM,
– jmenovala členy Komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek na 
investiční akce města v roce 2005.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ
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 Občané pozor – hasiči varují
 Ve statistice vzniklých požá-
rů se stále častěji objevují požáry 
v bytových domech, jejichž hlavní 
příčinou je skutečnost, že někteří 
naši spoluobčané nedodržují základní 
povinnosti, které jim ukládá zákon č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o PO“). 
 Uvedený zákon v § 17 jedno-
značně stanoví povinnosti fyzických 
osob (občanů ČR, ale i cizinců, kteří 
u nás pobývají). Jedná se především 
o povinnost počínat si tak, aby nedo-
cházelo ke vzniku požáru, zejména 
při používání tepelných, elektric-
kých, plynových a jiných spotřebičů 
a komínů, při skladování a používání 
hořlavých nebo požárně nebezpeč-
ných látek, manipulaci s nimi nebo 
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem 
zapálení (svíčky, zápalky apod.). 
 Občané se často na hasiče obrací 
a stěžují si na své spoluobčany, že 
nedodržují základní zásady požární 
prevence a hromadí ve svých bytech 
velké množství hořlavého materiálu 
(papír, textilie, odpadky), který může 
být příčinou rychlého šíření požáru.

 Hasiči k těmto stížnostem mohou 
uvést následující:
 Hasičský záchranný sbor provádí 
tzv. požární kontroly. Tyto kontroly 
však může provádět pouze u právnic-
kých osob a podnikajících  fyzických 
osob.  
 Zákon o PO ani Listina základ-
ních práv a svobod, která zaručuje 
nedotknutelnost obydlí, hasičům 
neumožňují provádět tyto kontroly 
v rodinných domech a bytech, příp. 
chatách. Hasiči tedy nemohou jít na 
základě stížností občanů zkontrolovat, 
zda jejich spoluobčané neporušují 
zákon o PO tím, že hromadí ve svých 
bytech velké množství hořlavého 
materiálu.
 Hasiči mohou vstoupit a provádět 
kontrolu v bytových domech pouze ve 
společných prostorách, kterými jsou 
chodby, prádelny, sušárny, kočárkár-
ny, kolárny atd.
 Zde kontrolujeme průchodnost 
únikových cest, požárně bezpeč-
nostní zařízení včetně jejich revizí 
a další. Zabezpečit dodržování těchto 
požadavků je povinna osoba plnící 
povinnosti na úseku požární ochrany, 

tedy majitel bytového domu, zvolený 
zástupce majitelů, bytové družstvo 
apod.
 Do rodinných domů, chat a bytů 
mohou hasiči vstoupit až v případě, 
že zde došlo ke vzniku požáru, příp. 
jiné mimořádné události (např. únik 
plynu).
 Hasičský záchranný sbor má za 
to, že trvalým preventivně výchovným 
působením a osvětou mezi občany 
(majiteli či uživateli bytů) ze strany 
majitelů, zvolených zástupců majitelů 
a bytových družstev (např. na domov-
ních schůzích nebo formou letáčků 
a zpráv na nástěnkách v bytových 
domech) lze z velké části předejít 
trvalému zvyšování požárního rizika 
v bytech a tím zabránit případnému 
požáru a následně škodám na majet-
ku bytových družstev a občanů. 
 Každý by si měl uvědomit, že za 
své zdraví a majetek je odpovědný 
sám a snažit se svůj byt ochránit tak, 
aby snížil riziko vzniku požáru na mi-
nimum. Pokud však již k požáru dojde 
z jakýchkoliv příčin, doporučujeme 
mít v bytech nainstalovány tzv. auto-
nomní hlásiče požáru, které dokáží 

hlasitým signálem včas upozornit na 
vzniklý požár a umožnit osobám včas 
opustit ohrožený prostor. Informace 
Vám rádi poskytneme na všech po-
žárních stanicích HZS Olomouckého 
kraje. Najdete je také na internetové 
adrese  www.hzsol.cz v rubrice „zprá-
vy pro občany“. 
 Závěrem upozornění a varo-
vání pro všechny občany.
• Nenechávejte tepelné spotřebiče 
v provozu a zdroje otevřeného ohně 
bez dozoru!
• I malá chvilka nepozornosti může 
mít nedozírné následky a ohrozit to 
nejcennější co máme – život!
• Před odchodem z bytu i když 
zdánlivě jen na chvíli, zkontrolujte, 
zda nehrozí od uvedených zdrojů 
nebezpečí vzniku požáru. Předejdete 
tím zbytečným škodám na majetku 
a újmě na zdraví.
• Vybavte si své byty autonomními 
hlásiči požáru – za přijatelnou po-
řizovací cenu mohou Vám a Vašim 
blízkým zachránit život.

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

Zprávy z mikroregionu
Tři sestry

 Netušila jsem, že letová dráha 
z Amsterdamu  do Kuala Lumpur 
probíhá nad Hanou. Je úterý, 19. 
dubna, 13:34 hodin. Z výšky 1058 
m se dívám na bílé „beránky“, které 
se náhle rozestoupí a já se kochám 
pohledem na tu rovinatou, úrodnou 
zemi. Rozeznávám dálnici, městečka 
a vesnice. Tam někde bydlí má teta. 
Nedávno se vrátila po delším pobytu 
z nemocnice, chůze jí neslouží, ale 
je nadále veselé mysli. Za dva týdny 
přijedu na návštěvu a přivezu jí bon-
bony z alpských bylinek, po kterých 
se jí tak dobře dýchá.
 Letadélko na obrazovce v kabině 
se posouvá o něco více na severový-
chod od Brna, ještě pošlu všem tam 
dolů pár vzdušných polibků a věnuji 
se obědu servírovanému milými letuš-
kami společnosti Malaysia Airlines. 
Film, hudba ve sluchátkách, časopisy 
– nějak musím přečkat těch 12 hodin 
dálkového letu. Později ulehám, jestli 
se tak dá nazvat poloha „skrčence“ 
napříč třemi sedadly. Zdá se mi sen, 
ve kterém píšu smuteční proslov asi 
tohoto znění:
 Kdysi, po čas pobytu v Alpách, 
se mne tatínek zeptal: „Víš, jak se to 
jmenuje?“ a ukázal na horu Corvatch. 
„Vím“, odpovídám. „Já myslím ten 

výběžek na úpatí, který vypadá jako 
tři srostlé sloupy“. To tedy nevím. „Tři 
sestry“, odpovídá a pokračuje „tak 
jako Blažena, Drahomíra a Miluška Di 
Mattiovy.“ Tyto tři sestry z Polkovic 
na Hané spojovala neobvyklá soudrž-
nost. Byly skoro nerozlučitelné, jako 
by žily jedna pro druhou. I později, 
když se vdaly, založily rodiny a změni-
ly bydliště, je žádná dálka nerozdělila. 
Často se navštěvovaly, vzájemně si 
pomáhaly, důvěřovaly jedna druhé, 

radily si a neznaly neshody. „Představ 
si,“ pokračoval tatínek, „lidé jim to 
záviděli.“ Smrt byla postupně silnější 
než jejich sesterská pouta. Svou řeč 
ukončuji apelem na všechny souro-
zence k následování jejich příkladu 
– a probouzím se. To byl ale divný 
sen!   
 Do Kuala Lumpur jsme přiletěli 
kolem šesté hodiny ráno. V Evropě 
byla půlnoc. Zapnula jsem telefon a 
zavolala manželovi. Jeho první slova 

zněla: „ Mám pro tebe smutnou zprá-
vu…“
 Paní Blažena Hlavinková, rozená 
Di Mattiova, z Polkovic a bydlištěm 
v Lobodicích, má teta a kmotra, 
zemřela náhle v úterý dne 19. dubna 
odpoledne.
 Tři sestry. Smrt je teď navždy 
spojila. Záviďme jim to.

Miluše Socha-Králíková      
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UHŘIČICE

V zeleném štítě stříbrný 
žernov s červeným oškr-
tem, přes něj položeny 
tř i z laté obi lné klasy 
postavené do vidlice. 
Vysvětlení znaku: Zelený 
štít značí zemědělský 

charakter obce, tři zlaté obilné klasy polohu 
obce na úrodné a bohaté Hané. Stříbrný žernov 
je atributem svatého Floriána, patrona obce. 
Červená barva (arcibiskupská) dokládá historickou 
(poddanskou) příslušnost obce k olomouckému 
arcibiskupství.

OPLOCANY

Obec Oplocany užívá nový 
heraldický znak od roku 
1999, který pomáhala 
vytvořit firma Velebný 
a Fam z Ústí nad Orlicí 
a návrhy byly konzultovány 
s PhDr. K. Millerem, 

heraldikem a ředitelem archívu v Opavě. Předseda 
parlamentu V. Klaus předal obci dekret o užívání 
znaku 25. 5. 1999 v Praze.
Znak obsahuje mluvící znamení, to je plot ze 
čtyř  latí svislých a spojených dvěma latěmi vodo-
rovnými – stejně jako čtyři části obce – Dědina, 
Trávník, Novosáda, Arnoštov spojených se 
jménem Oplocany. Nad plotem se nachází srdce, 
které obec převzala z pečeti dědiny Oplocan 
z roku 1763. Ze srdce vyrůstá obilí - základní 
obživa zemědělské obce a klasy jsou skloněny 
k zemi pod tíhou hanácké úrody. Srdce a klasy jsou 
barvy červené a bílé, stejné jako barvy Cimburků 
pánů na Tovačově, pod které obec dlouho patřila 
a od kterých barvy převzala.
Znak je rozložen na dvě svislé poloviny jako katastr 
obce, z nichž levá strana je černá, jako půda ve 
směru na Kojetín a pravá strana znaku je žlutá, 
protože hnědá barva se neužívá a hnědou barvu 
má půda na druhé polovině katastru směrem 
na Tovačov. Černá barva je umocněna barvou 
Kyenburků, protože pan hrabě Arnošt Kyenburg 
pomohl familiantům postavit menší polovinu “Op-
locna” a pojmenoval ji po svém křestním jméně 
Ernstdorf - Arnoštov.

NĚMČICE 
NAD HANOU

Dne 13. srpna 1563 
vysadil císař Ferdinand I. 
na žádost tovačovského 
pána Vratislava  z Pern-
štejna ves Němčice na 
městečko a udělil mu pri-

vilegium městečka Němčice nad Hanou, ve kterém 
mimo jiné udělil i znak.
 Půlka hlavy zubra byla převzata 
z rodového erbu Vratislava z Pernštejna. Polovinu 
znaku tvoří černá hlava s černým vyplazeným 
jazykem, se zlatou zbrojí (rohy) a zlatou houžví 
v nozdrách. Druhou polovinu  tvoří modrá (gla-

Zprávy z mikroregionu
zurová) barva nahoře, dole zelený kopeček na 
něm povříslem svázaných vzhůru stojících pět 
pšeničných klasů přirozené barvy (symbol úrodné 
Hané).

CHROPYNĚ

Chropyně byla v roce 
1535 povýšena Ferdi-
nandem I. na městečko 
a při této příležitosti zís-
kala znak. Originál privile-
gia se nezachoval, známe 
z pozdějších opisů pouze 

jeho popis: „Štít červený, v němž jest v prostředku 
štítu vydra držíce v ústech štiku“. Znak symbolizuje 
v tomto regionu rozšířené rybníkářství. Přesná 
podoba chropyňského znaku tedy nebyla známa. 
V roce 1977 si MěNV Chropyně nechal schválit 
nový znak, do kterého byly zakomponovány 
i některé atributy tehdejšího socialistického vývoje. 
V roce 1995 se Město Chropyně vrací ke znaku, 
který se nejvíce blíží pravděpodobnému původnímu 
ztvárnění znaku. Červený štít je dán privilegiem, 
zlatá barva vydry a stříbrná barva štiky byly zvoleny 
logicky s barvou štítu.

MĚROVICE 
NAD HANOU

V 19. století užívaly Mě-
rovice obecní pečeť, 
jejíž obsah je charak-
teristický pro úrodnou 
oblast Hané, totiž sym-
bol radlice, položené 

doprostřed věnce dole zkřížených a převázaných 
obilných klasů, opis majuskulou PECET.OBCY.
MIEROWSKEG.1814. (MZA Brno, fond G 125, 
i.č. 1642). Autor návrhu znaku a praporu převzal 
z pečetě motiv obilných klasů, který doplnil erbovní 

symbolikou pánů z Cimburka, držitelů kojetínského 
panství v době první písemné zmínky o existenci 
obce (cimbuřovité břevno a červeno-stříbrná kom-
binace barev). V jednom z návrhů byla namísto 
břevna uplatněna figura nože, představující atribut 
sv. Bartoloměje, patrona měrovického kostela.

LOBODICE

Z roku 1693 pochází 
n e j s t a r š í  l o bod i c k á 
obecní pečeť, v jej íž 
kulatém pečetním poli 
stojí na půdě (či na vodě?) 
věžička s barokní hel-
micí, ukončenou makovicí 

s křížkem (patrně kaple), opis majuskulou LO-
BODICZE.MANSTWI.1693. (reprodukovanou 
podobu pečetě užívá lobodický obecní úřad na 
svých hlavičkových papírech). Ze staré obecní 
pečetě vycházel také autor návrhů nových obec-
ních symbolů Lobodic. Figura kaple byla nepatrně 
upravena a doplněna dvěma odvrácenými lososy a 
malými křížky, převzatými spolu s tinkturami z erbu 
hrabat ze Salmu a Neuburgu – manských držitelů 
osady v době, kdy si pořídila vlastní pečeť.
Doplňující modrá barva symbolizuje řeku Mora-
vu s jejími rameny a blízká jezera, půl tzv. 
palečného kola upomíná na někdejší prastarý 
lobodický mlýn. V jednom z návrhů figura kaple chybí 
a Salmy připomíná pouze křížek s užitými 
tinkturami červenou, zlatou a stříbrnou. Nové 
jsou tu naopak dvě odvrácené lilie na stoncích, 
symbolizující patrocinium lobodického farního 
kostela. Z předkládaných návrhů znaku vychází 
i návrhy praporu obce, v některých případech 
zjednodušené.

Z podkladů obcí a měst mikroregionu 
zpracoval J. Šírek

Historický vlak

 V neděli 8. května 2005 proběhly oslavy 110 let trati Kojetín – Tovačov. Součástí 
oslav byly jízdy historickým vlakem po trati mezi Kojetínem, Tovačovem, Kroměříží, Přerovem 
a Olomoucí. Těchto jízd se zúčastnily stovky příznivců železnice, kteří si vychutnali jízdu 
v historickém vlaku na trati mezi Kojetínem a Tovačovem, která je již čtvrtstoletí pro osobní 
dopravu uzavřena.

J. Šírek   

Historická lokomotiva odjíždí z Kojetína na Chro-
pyni.

Stovky diváků sledují příjezd vlaku na tovačovské 
nádraží. 
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Anketa

Anketní otázky: „a) Jak budete vzpomínat na léta strávená na studiích v Kojetíně?
 b) Jaké jsou vaše plány do budoucna?“

1. 
a) Moc se mi tam líbilo.
b) To je těžké. Pokusím se 
dostat na vysokou školu 
a potom se uvidí.

2. 
a) Jenom v dobrém.
b) Vysoká škola, nějaká 
práce...

3. 
a) Určitě v dobrém, měla 
jsem to blízko do školy, 
dobří učitelé, nejlepší třída 
jakou jsem mohla dostat. 
Spokojenost.
b) Zkusím výšku, doufám, že 
se dostanu – z gymplu jsme 
super připravení. Potom 
se uvidí.

4. 
a) Určitě v dobrém, po-
tkala jsem zde spoustu 
kamarádů, s kterými dou-
fám budu udržovat kontakt 
i do budoucna.
b) Vysokou školu umělec-
kou.

Otázky: Jana Holotová
Foto: Hana Svačinová

5. 
a) Jenom v dobrém! Oprav-
du!
b) Chtěla bych se dostat na 
historii nebo pedák – snad 
mi něco vyjde.

6. 
a) Ještě nevím – to uvidím 
podle studií jinde.
b) Chci studovat vysokou 
v Praze – mezinárodní vzta-
hy.

7. 
a) Já jsem rád, že už to budu 
mít za sebou. Budu hodně 
vzpomínat na spolužáky.
b) Vystudovat historii v Opavě, 
pokud se tam dostanu.

8. a) Budu vzpomínat je-
nom v dobrém. Poznala jsem 
spoustu kamarádů. Škola mi 
umožnila pobyt na Olomoucké 
letní škole a v Krkonoších.
b) Vysokou školu – mezinárod-
ní vztahy nebo filozofickou fa-
kultu – obor jazyky angličtina, 
němčina. Hodně bych chtěla 
cestovat.

9. 
a) Kladně, budu vzpomínat na 
to dobré – hodně na spolužáky 
a celkově mi to bude chybět.
b) Jako klasický student gymná-
zia: vystudovat vysokou, v mém 
případě Masarykovu univerzitu 
– obor aplikovaná informatika 
a potom nějaká práce.
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Kalendárium

KVĚTEN 2005

ČERVEN 2005

✽ 2. 5.  Narodil se John Scott Haldane, britský fyziolog, významné vědec 
v oblasti fyziologie dýchacího ústrojí. (1860). (145 let).

✽ 6. 5.  Narodil se Orson Welles, americký herec a režisér. Jako první 
používal ve svých filmech zdokonalenou techniku tzv. vnitrozáběrové montáže. 
Filmy: Občan Kane, Dotek zla, Dáma z Šanghaje aj. (1915). (90 let). 

✽ 7. 5.  Zemřel Caspar David Fridrich, německý malíř, nejvýznamnější 
umělec německého romantismu. Proslulý malbami krajin a přírodních scenérií. 
Cestoval po celé Evropě, některé obrazy maloval i v Čechách. (1840). (165 
let). 

✽ 8. 5.  Narodil se Bohuslav Brauner, český chemik, činný v oboru analytické 
a organické chemie. Objevil chemické prvky Neodym a Praseodym. (1855). 
(150 let).

✽ 9. 5.  Na území Prahy vstoupila vojska I. ukrajinského frontu, pod vedením 
maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Skončilo tak Pražské povstání a válečné 
akce v Evropě. (1945). (60 let).

✽ 11. 5.  Narodila se Eva Kantůrková, česká spisovatelka, autorka knih 
nejprve angažovaných, posléze ve své tvorbě reflektuje odklon od levicového 
zaměření. Dílo: Smuteční slavnost, Černá hvězda, Přítelkyně z domu smutku 
aj. (1930). (75 let).

✽ 12. 5.  Narodil se Josef Mánes, český malíř a kreslíř. Člen významné 
umělecké dynastie, tvořící v období romantismu a historismu. Jeho vrcholná 
díla již v sobě obsahují prvky realismu. (1820). (185 let). 

✽ 15. 5.  V Praze byla zahájena Národopisná výstava českoslovanská. 
Těšila se velkému zájmu diváků, dala podnět k založení mnoha muzeí, nejen 
národopisných.(1895). (110 let).

✽ 16. 5.   Narodil se Antonín Slavíček, český malíř, jeden ze zakladatelů 
moderního českého malířství. První představitel impresionismu u nás. Známé 
jsou především jeho obrazy s krajinnými motivy.(1870). (135 let). 

✽ 18. 5.   Narodil se Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla. Papežem 
od roku 1978. Původně se věnoval herectví, v roce 1958 zvolen biskupem, 
od roku 1967 kardinálem. Zemřel 2005. (1920). (85 let).

✽ 20. 5.   Narodil se Antonín Bedřich Mitrovský z Nemyšle, rakouský politik 
českého původu. Byl rozhodným stoupencem centralismu, ale zároveň zem-
ským patriotem a jedním ze zakladatelů Moravského zemského muzea.(1770). 
(235 let).

✽ 28. 5.   Zemřel Luigi Boccherini, italský hudební skladatel  a cellista. 
Autor mnoha žánrových skladeb, kantát, koncertů pro různé hudební nástroje 
aj. (1805). (200 let).

✽ 30. 5.   Byl podepsán tzv. Pražský mír, mezi císařem Ferdinandem II. 
a saským kurfiřtem Janem Jiřím. Na základě jejich dohody byly vedlejší země 
České koruny odstoupeny Sasku. Jednalo se o Horní a Dolní Lužici. (1635). 
(370 let).

✽ 31. 5.  Narodil se Clint Eastwood, americký filmový herec. Představitel 
drsných a spravedlivých mužů. Role ve filmech Pro hrst dolarů, Hodný,zlý 
a ošklivý aj. (1930) (75 let)

✽ 3. 6.  Zemřel Georges Bizet, francouzský hudební skladatel. Proslavila jej 
zejména opera Carmen. Další opery: Loves perel, Džamilé, Kráska z Perthu. 
(1875). (l30 let).

✽ 5. 6.  Na zámku Velký Trianon byla podepsána tzv. Trianonská smlouva 
mezi zeměmi Dohody a Maďarskem. Potvrzovala zánik Uherska a určovala 
hranice nového maďarského státu. (1920). (85 let).

✽ 8. 6.  Narodil se Robert Schumann, německý hudební skladatel a pe-
dagog. Čelný představitel romantismu v hudbě. Komponoval skladby hlavně 
pro klavír, jako byly např. cykly Motýli, Tance Davidovců, Karneval aj. (1810). 
(195 let).

✽ 9. 6.  Zemřel Charles Dickens, anglický spisovatel, tvůrce anglického 
sociálního románu. Jeho hrdiny jsou často děti v těžké životní situaci. Autor 
románů Oliwer Twist, Nadějné vyhlídky, David Copperfield aj. (1870). (135 
let).

✽ 12. 6.  V Praze byla po čtyřech dnech trvání dokončena první veřejná 
pitva na území českého království. Provedl ji Dr. Jan Jesenius. Stalo se tak 
v Rejčkově koleji University Karlovy. (1600). (405 let).

✽ 13. 6.  Narodil se Theodor Pištěk, český filmový a divadelní herec, otec 
Th. Pištěka ml., významného kostýmního návrháře. Herec širokého záběru, 
vytvořil 325 filmových rolí. Tento rekord již asi nebude nikdy překonán. 
(1895). (110 let).

✽ 14. 6.  Napoleon I. smělým výpadem zaskočil rakouskou armádu v prů-
smyku sv. Bernarda a vybojoval tak vítěznou bitvu u Marenga. Následkem 
této bitvy byly výrazně oslabeny rakouské pozice v Itálii. (1800). (205 let).

✽ 18. 6.  Zemřel Josef Max, český sochař německého původu. Člen 
sochařské rodiny Maxů. Tvořil významná funerální díla. Mnohá se zachovala 
dodnes. (1855). (150 let).

✽ 19. 6.  Ing. Jan Kašpar uskutečnil první veřejný let na našem území. Stalo 
se tak v Pardubicích s letadlem vlastní konstrukce. S tímto strojem absolvoval 
o rok později také první dálkový let na trase Pardubice – Praha. (1910). (95 
let).

✽ 21. 6.  Zemřel Václav II., český král z rodu Přemyslovců. Úspěšný pa-
novník, vyvedl české království z nestability a zajistil zemi prosperitu, mj. jiné 
zavedením ražby tzv. pražského groše. (1305). (700 let).

✽ 26. 6.  Narodila se Antonie Nedošínská, česká divadelní a filmová he-
rečka. Členka ND a Švandova divadla v Praze, vytvořila též mnoho filmových 
rolí. Nejčastější filmová partnerka Theodora Pištěka. (1885). (120 let).

✽ 27. 6.  V nejsledovanějším politickém procesu byla popravena Dr. Milada 
Horáková. Stalo se tak přes protesty světové veřejnosti. Protestní dopis pre-
zidentovi Klementu Gottwaldovi zaslal mj. Albert Einstein. (1950). (55 let).

(Zpracováno podle časopisu  Dějiny a současnost, leden 2005.)        Řez

Ilustrační foto: J. Šírek
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Došlo do redakce

Detoxikace podle MUDr. Jonáše – nervový systém
Nervový systém se skládá z:
1) centrálního nervového systému
2) periferního nervového systému
3) vegetativního nervového systému.
 Z pohledu čínské medicíny ovládá každou část 
nervového systému jiný orgán, proto je likvidace 
toxinů složitá záležitost. Při detoxikaci nervového 
systému jednoznačně platí, že zdraví a harmonii 
člověka zajišťuje rovnováha mezi pěticí funkčních 
okruhů. Jakmile je některý ze základních orgánů 
zatížen ložisky, přenáší se chybné informace 
do nervového systému, kde se fixuje a zákonitě 
způsobuje vznik potíží. Proto na první místo vždy 
musíme klást psychiku – myšlenka vždy předchází 
činu. Negativní emoce (strach, úzkost, žárlivost, 
závist, agrese…) stojí na počátku funkčních poruch 
orgánů a tyto potom přecházejí ve fyzické potíže. 
Stresem stažené orgány dokáží nakumulovat toxiny 
v takové míře, že dlouhodobý stres vždy způsobí 
počátek nemoci.
1. Centrální nervový systém – mozek a mícha.
   Mozek je z pohledu čínské medicíny složen 
z mnoha částí se specifickými funkcemi, které jsou 
dokonale propojeny. Neexistuje žádný jev v lidském 
organismu, který by neprocházel mozkem! Každou 
část mozku ovlivňuje bohužel jiný orgán a každá je 
nositelem určité funkce: paměť, rovnováha, cen-
trum řeči, polykání, vitalita, orientace v prostoru, 
krevní tlak… a podobně. Jednotlivé části mozku 
mají vliv na imunitní systém, tudíž detoxikací moz-
ku dojde k obnovení řízení imunity. Odstranění 
ložisek v mozku dokáže zkvalitnit život – zlepšuje 
se paměť i starším lidem, zbystří se smysly zrak, 
sluch a čich a vrátí se jim chuť do života. V dneš-
ním civilizovaném světě téměř neexistuje člověk, 
který by neměl v mozku alespoň stopové množství 
toxické zátěže.
 Mícha je ovlivňována ledvinami, to znamená, 
že poruchy okruhu ledvin se promítnou v toxické 
zátěži míchy. Hromadění volných i založiskovaných 
toxinů způsobuje potom řadu potíží pohybového 
systému. Jestliže se k tomu připojí autoimunitní 
reakce, mohou vznikat různé vážné degenerativní 
onemocnění např. roztroušená skleróza. Pokud 
zahájíme detoxikaci včas, je možné velmi pozitivně 
ovlivnit průběh i vážných chorob, v horším případě 
alespoň zastavit degenerativní proces.

2. Periferní nervový systém je přiřazen k játrům. 
Patří k němu:
a) míšní nervy – 32 párů nervů, vycházejících z mí-
chy mezi každým obratlem. Stres, který se promítá 
v páteři za spoluúčasti toxinů, způsobí vznik ložisek 
a následné bolesti páteře.
b) hlavové nervy – 12 párů nervů, které vycházejí 
přímo z mozku. Hrají zásadní roli např. u astma, 
nočních křečí, brnění rukou, u alergických a ner-
vových poruch, dráždivých kašlů dětí. Nejdůležitější 
je bloudivý nerv (nervus vagus), který řídí dýchání, 
dále potom sedací, trojklanný, sluchový, zrakový. 
Např. chrápání způsobuje ložisko v hlavovém nervu 
patra, hltanu a hrtanu.
3. Vegetativní nervový systém je autonomní, 
rostlinný, primitivní (nachází se u rostlin, proto 
vegetativní). Je to nevědomé řízení orgánů bez naší 
vůle. Začíná se v mozku, ve stejných centrech jako 
se tvoří emoce, mezi vegetativními a emocionálními 
centry neustále přeskakuje vzruch. Dlouhý stres 
porušuje vegetativní nervový systém. Stres – to je 
neustálá připravenost k boji, nabuzenost k akci, ale 
po krátké době by mělo přijít období klidu. Je-li tělo 
dlouho ve stresu, už se nedokáže dostat na druhou 
stranu houpačky – do klidu. Většina bolestí páteře 
je způsobena dlouhodobým stresem. Bez výjimky 
všem vážným onemocněním předcházelo delší 
období stresu.
 Vegetativní nervový systém ovlivňuje slezina, 
emocionalitu ovlivňuje srdce. Vlastní vegetativní 
nervový systém se skládá z uzlin (ganglií) a pletení 
(plexů), které obalují veškeré orgány a tkáně v těle.. 
Ve smyslu dvou protipólových aktivit (boj – klid, 
sympatikus – parasympatikus) tak řídí podvědomě 
veškerou jejich činnost. Emocionální část našeho 
nervového systému je velice podstatná, v čínské 
medicíně je břicho považováno za druhý mozek.  
Za určující je možné pokládat tři emoce:
– úzkost, která může mít charakter strachu až 
děsu,
– smutek, mající charakter zármutku, žalu či 
splínu,
– hněv, vzbuzující napětí, vznětlivost, agresi, 
žárlivost.
Proti těmto emocím stojí slovo RADOST. Má podo-
bu štěstí, veselosti, nadšení, lásky. Negativní emoce 
se většinou dostavují samy, ale jestliže si chce člověk 

udržet své zdraví a tedy rovnováhu, harmonii, měl 
by mít zájem na vyhledávání pocitů radosti.
 Vegetativní plexy v jednotlivých orgánech jsou 
totiž schopny si pamatovat a dlouhodobě fixovat 
negativní emoce a tyto v nich potom přetrvávají 
i po vymizení zdroje. Tyto emoce mají potom 
za následek poruchy veškerých orgánů – výkyvy 
krevního tlaku, špatné prokrvení končetin, zácpy, 
dysfunkce žlučníku, sevření průdušek při astma. 
Astma je křeč stejně jako migréna, je to patologická 
elektrická aktivita v mozku. Nadměrná námaha 
a stres podráždí nervy a dojde ke křeči. Příčinou 
je emocionální poškození orgánových pletení 
vegetativního nervového systému.
     Všechny části nervového systému je možné 
vyčistit unikátními detoxikačními preparáty z vý-
zkumu MUDr. J. Jonáše. Podrobnější informace 
naleznou případní zájemci na www.joalis.cz nebo 
na tel. 573 356 432, 732 760 770.

Nervový systém poškozuje:
–  stres
–  negativní emoce (úzkost, smutek, hněv)
–  nedostatek vitamínů skupiny B (ničí jej alkohol 

a léky)
–  chybné vstřebávání vitamínů a minerálů.

Nervový systém posiluje:
–  láska, radost, smích
–  vitamíny B6, B12 (zdroj obilné klíčky, ořechy. 

banány, sója, tempeh – fermentovaný sójový 
výrobek, mořští živočichové, celozrnné pečivo, 
ryby, drůbež, sladkovodní řasa Chlorella)

–  třezalka, mateřídouška, dobromysl - čaj
–  pobyt v přírodě, dostatečný spánek
–  koupele v odvaru řebříčku
–  cvičení jógy
–  mít rád a vážit si sám sebe!
–  žít v přítomném okamžiku!

 Léto je krásný čas pro prožívání radosti a lásky. 
Je to čas, kdy organismus se sám od sebe dokáže 
zbavovat velké části toxinů. Přeji všem čtenářům 
krásnou dovolenou s úspěšným detoxikačním 
procesem.

Ivana Batůšková, Chropyně

K článku „Co dostáváme za naše 
poplatky“

Z pohledu pracovní-
ků odboru životního 
pros t řed í  chceme 
uvést k článku, který 
vyšel v Kojetínském 
zpravodaji č. 5 „Co 
dostáváme za naše po-
platky“, že by se paní 
co napsala článek ani 
jiným občanům naše-
ho města rozhodně 
nelíbilo, mít znečištěné 

chodníky, ulice, parky, dětská hřiště a sportovní 
areály, výkaly od psů. Víme, že tuto situaci je nutno 
řešit nejen z hlediska zdravotního, ekonomického 
a estetického, ale hlavně z hlediska ekologického. 
Z těchto důvodů v roce 1999 náš odbor navrhl 
provádět úklid psích exkrementů tak, že bylo za-
koupeno 10 ks souprav košů na psí exkrementy, 
cena košů včetně DPH činila 30 tis. Kč a dále byly 
do bytových domů zakoupeny odkladné sáčky, pro 
majitele psů, což stálo město 40 tis. Kč. 
      Po ročním sledování bylo zjištěno, že koše 
na výkaly nebyly vůbec využívány a sáčky byly 
využity jiným způsobem (balení svačin dětem do 
škol apod.)
      Z těchto důvodů město Kojetín upustilo od 
dalšího investování do sáčků a zajistilo celkový úklid 

města firmou Technis Kojetín spol. s r.o. Na roční 
úklid město vynaloží 1.460 tis. Kč.
 Další nemalou položku město vynakládá na 
péči o opuštěná či nalezená zvířata, jejichž odchyt 
provádějí strážníci Městské policie, kteří mají 
příslušné vybavení a absolvovali příslušný kurs. Po 
odchytu jsou opuštěná zvířata umístěna nejprve 
v záchytném kotci, pro případ, že by zvíře někdo 
hledal, a poté jsou zvířata odvážena do útulku pro 
psy v Kroměříži. 
 Tam přebírá péči o psy řada proškolených 
pracovníků správy majetku města Kroměříž za 
poplatek, který je povinno naše město uhradit. 
V loňském roce tato částka činila cca 72 tis Kč.

Odbor životního prostředí
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Mateřská škola Kojetín informuje
Květen v Mateřské škole Kojetín

 Měsíc květen pro nás každoročně začíná 
oslavami svátku všech maminek. Děti si s pomocí 
pí učitelek připravily dárečky a všechny svým 
maminkám popřály pásmem básní, písniček 
a tanečků na besídkách pro rodiče.
 Na květnový pátek 13. se děti těšily. Byl to 
den požární bezpečnosti a proto jsme se všichni 
vypravili na návštěvu hasičského záchranného 
sboru. Děti si prohlédly auta, jejich vybavení, 
poslechly si zvuk sirény a obdivovaly rychlý sjezd 
hasičů po tyčích dolů do garáží. Zážitkem pro 
starší děti bylo i vyzkoušení odvahy a obratnosti 
při zdolávání překážkové dráhy.
 V úterý 17. května čekal na děti hned ráno 
autobus, který nejstarší děti obou MŠ odvezl do 
Přerova na druhou – praktickou část dopravní 
výchovy, kterou pro nás tradičně organizuje DDM 
Atlas. Děti zde sledovaly film s dopravní tematikou, 
zaměřený na správné chování v dopravních situa-
cích. Hlavní část ale probíhala na dopravním hřišti, 
kde si děti v roli řidičů koloběžek, kol a motorek 
procvičily znalost běžných dopravních značek 
a řešily jednoduchá pravidla silničního provozu.
 Na závěr se vyřádily na průlezkách a sklu-
zavkách v krásně zeleném a rozkvetlém parku 
v Michalově. 

Karla Jurčíková, učitelka

Atletická olympiáda dětí mateřských škol
 
 Již tradičně v měsíci květnu sekce TV pro MŠ v Přerově pořádala ve středu 18. 5. 2005 na sokolské 
zahradě atletickou olympiádu pro děti předškolního věku. 
 Počasí se tentokrát postavilo proti nám a stáli jsme před rozhodnutím, zda pro vytrvalý déšť akci 
nezrušíme. Nakonec bylo rozhodnuto: zahájení, některé disciplíny i závěrečné vyhlášení a ocenění 
závodníků se přesunulo do tělocvičny sokolovny. 
 Olympiády se zúčastnilo celkem 75 malých sportovců z mateřských škol Kojetín, Měrovice, Polkovice 
a Tovačov. Závodilo se v běhu na 20 m, hodu míčkem do dálky a skoku z místa do dálky. Všechny děti 
byly snaživé, do závodění zapálené a snažily se dosáhnout co nejlepších výsledků.
V jednotlivých disciplínách se děti umístily v tomto pořadí:
Běh na 20 m:
1. Sadílková Tereza   MŠ Tovačov 1. Poupera Dominik MŠ Kojetín
2. Mračková Vendula MŠ Tovačov 2. Židlík Daniel MŠ Kojetín
3. Pešová Natálie MŠ Kojetín 3. Řepka Tomáš MŠ Tovačov

Hod do dálky:
1. Minaříková Hana MŠ Tovačov 1. Machálek Jan MŠ Tovačov
2. Partyková  Vendula MŠ Tovačová 2. Lýsek Daniel MŠ Kojetín
3. Kuchařová Martina MŠ Kojetín 3. Vyplátil David MŠ Polovice

Skok do dálky:
1. Rosecká Kamila MŠ Kojetín 1. Fromek David MŠ Tovačov
2. Otáhalová Gabriela MŠ Tovačov 2. Rosík Martin MŠ Kojetín
3. Černá Adéla MŠ Tovačov 3. Mareček Milan MŠ Kojetín

S přáním: „Příště lepší počasí a sportu zdar!“ jsme se všichni rozloučili a těšíme se na další soutěžení 
za rok.

Jana Poláchová, učitelka

ZŠ Křenovice informuje
 2. května jsme navštívili divadelní představení 
v Přerově „Čert to nemá nikdy lehké“ s Janem 
Čenským a Otakarem Brouskem ml. Profesionální 
výkon herců děti ocenily velkým potleskem.
 V měsíci květnu jsme jeli do Aquaparku ve 
Vyškově. Obecní úřad Křenovice dětem poskytl 
slevu na vstupném jako odměnu za úklid odpadků 
v obci a za zdařilá dětská divadelní představení 
pořádaná v rámci vánoční besídky a besídky ke 
Dni matek. Děkujeme.
 Ku příležitosti svátku MDD (1. 6.) pořádá ZŠ 
Měrovice „Sportovní olympijský den“ - tradiční 
klání mezi okolními malotřídkami (v loňském roce 
pořádala úspěšně škola Křenovice). Děti budou 
soutěžit v běhu na 50 m, skoku do dálky z místa, 
hodu kriketovým míčkem, štafetovém běhu, vybí-
jené a fotbalu.

 Tímto zveme rodiče a přátele školy k povzbu-
zení našich malých sportovců.
Zahájení v 8.30 na hřišti TJ Haná Měrovice.
 22. 6. proběhnou oslavy ke 120. výročí ote-
vření Základní školy v Křenovicích. Žáci a učitelé 
ZŠ připravili prohlídku prostor školy a počítačo-
vého vybavení, nacvičili divadelní představení, 
nachystali výstavku prací žáků a za pomoci rodičů i 
výstavku dobových a současných fotografií školy.
Škola bude otevřena od 16.00 hod. 
– 16.30 hod. –  slavnostní odhalení znaku Křenovic 
na budově školy
– 17.00 hod. – vystoupení dětí z MŠ v KD Kře-
novice
– 17 30 hod. – pohádka Lotrando a Zubejda, 
žáci ZŠ
– 18 00 hod. – velkoplošná videoprojekce školních 

besídek, škol v přírodě, pobytu u moře, olympij-
ských dnů (ze školních let 1993 – 2004).
 Opět k nám do Křenovic zavítal Willy Bauer a 
vedl hodiny němčiny. Jako rodilý mluvčí a učitel 
skvěle pracoval s dětmi, ukázal nám nové formy 
práce, hry, metody. Děti jej mají velmi rády a vždy 
se těší na jeho návštěvu. Willy přivezl žákům dopisy 
od jejich bavorských kamarádů a to je pro naše 
děti velká motivace k tomu, aby dál chtěly rozvíjet 
a učit se německý jazyk.
 V budoucnu plánujeme společně i se ZŠ Sv. 
Čecha vydat německo-česko-slovenský kalendář 
se zvyky a tradicemi jednotlivých zemí.
      

Mgr. Yvona Slaninová,
Helena Masaříková
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Školní kolo soutěže
Paragraf 11/55

 Ve středu 18. května 2005 se v tělocvičně školy 
odehrálo školní kolo soutěže Paragraf 11/55.
 Do tohoto klání se mohou zapojit družstva žáků 
ze tříd II.stupně a zápolí s otázkami z oblasti práva 
a mezilidských vztahů, které se vztahují k dětem. 
Soutěž je připravována ve spolupráci s Městským 
domem dětí a mládeže v Kojetíně a na naší škole 
byly garanty Bc. Alena Sedláčková a Mgr. Věra 
Kurfürstová.
 Čtyři družstva prokázala v pěti kolech své 
znalosti i dovednosti. Velice zajímavým způsobem 
se vyrovnala  se stavbou věže, kdy měla družstva 
k dispozici pouze kelímek z umělé hmoty, čtyři 
slámky a 10 barevných papírů A4. Nejvyšší věž 
postavená pouze z tohoto materiálu měřila 181 
cm. Velice dramatický byl závěr. Úkolem družstev 
bylo odhadnout podle vzhledu a rozhovoru věk 
mládence nebo dívky na obrazovce. Porota zjiš-
ťovala, zda by dotyčnému prodali nebo neprodali 
cigarety.
 O konečném pořadí rozhodovaly velice malé 
rozdíly. Celkovým vítězem se stalo družstvo žáků 
8.a reprezentované Julií Arábkovou, Lenkou Kře-
háčkovou, Petrou Trchalíkovu, Filipem Maňasem 
a Markem Lalošákem. 
 Výkony družstev hodnotila porota složená ze 
zástupců města J. Nakládalová, městské policie J. 
Hűbner, školy Z. Šípek a Dětského parlamentu L. 
Maňasová. Celý pořad moderovala E. Kočí, pra-
covnice MěDDM společně s Martinou Šindelkovou. 
Poděkování patří také pomocníkům, kteří zajišťo-
vali zázemí (techniku, časomíru a další) a divákům 
i vystupujícím, kteří vytvořili příjemnou atmosféru 
pro všechny.
 Všichni se těší na další kolo i příští rok, kdy 
bude s největší pravděpodobností pokračovat další 
ročník „Paragrafu“.

Informační centrum SIPVZ

 Od dubna 2005 získala naše škola statut 
informačního centra SIPVZ pro náš region. V na-
bídce našeho informačního centra jsou vzdělávací 
kurzy informační gramotnosti organizované v naší 
učebně ve spolupráci s akreditovaným vzdělávacím 
střediskem při SOŠ Přerov, Kouřilova 8. Spolu-
pracujeme tak již několikátý rok a výsledkem je 
vzájemná spokojenost a účelné využití místních 
možností pro zvyšování kvalifikace vyučujících 
i pracovníků školských zařízení v této oblasti. Při-
pravujeme i pro příští školní rok lekce kurzů pro 
začínající i pokročilejší, kromě toho připravujeme 

setkání nad výukovými programy ve škole, kondiční 
lekce, kde si mohou účastníci získat a občerstvit 
potřebné dovednosti a řadu dalších akcí určených 
nejen školským pracovníků, ale také zájemcům 
z řad rodičů i další veřejnosti. Kontaktní osobou 
informačního centra je Mgr. Zdeněk Šípek.
 Další informace můžete také získat na webo-
vých stránkách školy – www.kojeti.cz/zsnammiru 

Naše sběrová liga

 Na naší škole organizujeme tradiční sběrovou 
soutěž tříd – sběrovou ligu. Nejlepší kolektivy tříd 
jedou zdarma koncem školního roku za odměnu 
do aquaparku ve Vyškově. Jsou vyhlášeny dvě ka-
tegorie, mladší (pro žáky I.stupně) a starší (pro žáky 
II.stupně). U příležitosti Dne Země bylo vyhlášeno 
3. kolo, ve kterém se podařilo nasbírat přes 10 tun 
starého papíru. 
Nejlepším družstvem v mladší kategorii byli žáci 
třídy 3.a paní učitelky Žákové a ve starší kategorii 
žáci 8.a paní učitelky Smutkové. 
 V každém kole jsou věcnými dary oceněni 
jednotlivci, kteří nasbírali více jak 100 kg papíru. 
Tentokrát jich bylo celkem 27.
Další část výtěžku sběru je věnována vždy po doho-
dě s Dětským parlamentem na Den dětí (každý rok 
kolem 5 000,- Kč), v současnosti jsme koupili nové 
míče a další vybavení do tělocvičny, připravujeme 
i nové dresy pro reprezentanty školy. Z těchto 
financí jsou částečně hrazeny i odměny soutěžícím 
v různých typech školních soutěží.
 Za letošní tři kola se nám podařilo i díky 
spolupráci s rodiči nasbírat již více jak 30 tun 
starého papíru. Další a pro letošek poslední kolo 
uspořádáme ve druhé polovině června (kolem 20. 
6. 2005). V průběžném pořadí ligy vedou ve svých 
kategoriích již zmíněné třídy.

Jaký byl ten minulý školní rok?

 Poprvé jsme díky dokončené rekonstrukci školy 
mohli bezezbytku využít všechny nově získané pro-
story, především školní družinu a dvě nové učebny 
a odpovídající zázemí pro vyučující – sborovnu 
včetně nezbytného příslušenství (kuchyňky, šatny 
a toalet). Návrh řešení sborovny a vybavení kuchyň-
ky nám pomohla zajistit firma Hanák – nábytek. Za 
tuto pomoc patří vedení firmy veliké poděkování. 
 Tak se podařilo realizovat jeden ze záměrů 
– soustředit  žáky I. a II. stupně do samostatných 
pater a vytvořit optimální podmínky pro výuku. 
Došlo ještě k dalším drobným vnitřním změnám 
(přestěhování žákovské knihovny a kabinetů), ale 
vše podstatné bylo vyřešeno a výuka mohla 

probíhat bez problémů. Renovovanou školu jsme 
veřejnosti představili na tradičním Dni otevřených 
dveří v prosinci 2004, kromě toho se  výrazně 
zvýšil zájem o její prohlídku ze strany absolventů 
naší školy i dalších zájemců. Pozornost věnovaná 
podmínkám pro výuku se také odrazila na zájmu 
rodičů o umístění dětí na naši školu, v posledních 
letech počet žáků školy pravidelně stoupá. Příští 
školní rok budeme otvírat dvě první třídy. 
 Kromě výuky absolvovaly naše děti plaveckou 
školu (2. a 3. třídy), lyžařský výcvikový kurz (7. 
třídy), pojedou na tradiční školu v přírodě (2. 
– 5. třídy), zúčastnily se v rámci výuky různých 
předmětů (zeměpisu, přírodopisu, fyziky) řady ex-
kurzí na zajímavá místa naší republiky (hvězdárnu 
s planetáriem, chráněnou oblast Litovelské Pomo-
raví a Moravský kras), žáci se aktivně zapojili i do 
znalostních soutěží vyhlášených MŠMT (nejlepším 
výsledkem je 6. místo v OK zeměpisné olympiády 
v kategorii 6. – 7. tříd). Sportovní soutěže v roz-
ličných disciplínách jsou na naší škole již tradiční 
a velice oblíbené. Nemůžeme také zapomenou na 
velmi dobrou spolupráci s kinem v Němčicích, kam 
dvakrát ročně vyjíždíme s našimi žáky na vybraná 
filmová představení. Do divadla, kromě kojetínské-
ho festivalu divadelních souborů, jezdíme do Brna, 
Zlína i Olomouce. Snažíme se vytvořit pestrou 
nabídku, která pomáhá dětem rozšířit všeobecný 
rozhled a vybudovat základy kulturního cítění.
      Na škole pracuje velice dobře i Dětský 
parlament, který organizuje sběrovou ligu (letos 
nasbíráme přes 40 tun papíru) a podílí se na 
přípravě Dne dětí pro mladší žáky. Kromě toho 
má možnost dávat návrhy na řešení některých 
záležitostí školy a spolupracuje i při nominaci na 
Cenu ředitele školy.
      Škola v tomto školním roce poprvé vypracovala 
také tři projekty pro grantová řízení a snažila se 
tím způsobem dosáhnout na finanční prostředky 
věnované Evropskou unií nebo státem na rozvoj 
vzdělávacích aktivit. Nepodařilo se sice ani v jed-
nom případě na grant dosáhnout, ale získané zku-
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ZŠ Sv. Čecha Ko je tín
Turnaj ve vybíjené

 27. dubna se konal již tradiční turnaj ve vybí-
jené dívek o pohár starosty města Kojetína. Dívky 
soutěžily v kategorii mladších a starších dívek.
 Turnaj se uskutečnil na hřišti ZŠ Kojetín 
Svatopluka Čecha a na hřišti gymnázia. Soutěžící 
družstva byla ze ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha, 
ZŠ nám. Míru, Gymnázia Kojetín, ZŠ Tovačov 
a ZŠ Troubky. Pohár získala  v kategorii starších 
dívek ZŠ Svat. Čecha a v kategorii mladších dívek 
Gymnázium Kojetín.

Marcel Hrabal
vyučující TV na ZŠ Svatopluka Čecha

Dopravní soutěž Mladých cyklistů

 Dne 5. 5. 2005 proběhla na ZŠ Svat. Čecha 
v Kojetíně dopravní soutěž mladých. cyklistů pro 
žáky 5. tř. – 9. tř. Po napsání testů s dopravní te-
matikou se v areálu stadionu uskutečnila další část 
této soutěže a to jízda zručnosti na kolech. Všichni 
žáci si mohli vyzkoušet svou zručnost a dovednost 
při jízdě mezi deseti překážkami. I když to pro 
některé bylo dost náročné, přesto zvládli všechny 
překážky např.jízdu slalomem mezi kužely, průjezd 
koridorem, přejezd přes hrboly a další.
V kategorii 5. tř. a 6. tř. se umístili tito žáci:
1. místo Dominik Jurek
2. místo        Josef Tomšic
3. místo        Michal Mrázek
V kategorii 7. tř. a 8. tř. se umístili žáci:
1. místo        Martin Bíbr
2. místo        Vlastimil Prokeš
3. místo        Jiří Finger
V kategorii 9. tříd se umístili žáci:

1. místo        Radek Tvrdoň
2. místo        Tomáš Tobolák
3. místo        Lukáš Rábel
Všichni tito žáci byli odměněni diplomy a pěknými 
věcnými cenami, které věnovala kojetínská poboč-
ka České spořitelny a.s.

Alena Pátková
koordinátor DV na ZŠ Sv. Čecha

Z vyučování na ZŠ Kojetín, 
Svatopluka Čecha – netradičně, 
ale efektivně

 6. květen. Den jako každý  jiný. Děti sedí 
ve školních lavicích a získávají nové informace 
prostřednictvím výkladu učitele. Několik žáků naší 
školy však mělo možnost tento stereotyp změnit. 
Jak? Návštěvou kojetínského kostela. Ten je svými 
barokními památkami velmi poutavý. Neméně pou-
tavá byla i přednáška paní Evy Kamarádové, která 
žáky seznámila s historií kostela, se stavbou varhan 
i se samotným barokním uměním. Závěrem zahrála 
několik varhanních skladeb, čímž  nejen rozezvučela  
všechny prostory kostela, ale pomohla žákům vnést 
se nepatrně do období přelomu 16. – 17. století. 
Tím byl výklad o baroku doplněn něčím jiným, než 
klasickým memorováním dat.

 Touto cestou bychom chtěli naší průvodkyni 
poděkovat za velmi pěkný přístup a příjemné 
okamžiky prožité za zvuku varhan.

Žáci a učitelé ZŠ Svatopluka Čecha

Mikroregion ředitelů škol 
a školských zařízení Střední Haná

 Naše činnost se v letošním školním roce za-
měřila zejména na studium a postupné předávání 
si zkušeností v souvislosti se zavedením nového 
školského zákona a nových vyhlášek. Ředitelům 
škol a školských zařízení přibyly nové povinnosti 
vyplývající ze zákona včetně vydávání různých 
rozhodnutí, které podléhají správnímu řízení, 
proto jsme si zorganizovali školení ke správnímu 
řádu, za což děkujeme Bc. Nakládalové, vedoucí 
odboru školství a kultury při MěÚ. Proběhla 
i společná schůzka starostů a ředitelů škol, kde nás 
s některými částmi školského zákona, společnými 
pro zřizovatele a ředitele, seznámil vedoucí OŠMT 
KÚ Olomouckého kraje Mgr. M. Gajdůšek.
 Mikroregion ředitelů Střední Haná se ve své 
činnosti věnoval organizaci několika společných 
akcí pro děti našich škol.
 Na začátku školního roku to byla malá ko-
paná na novém hřišti při ZŠ Svatopluka Čecha 
pro úplné školy – 2. stupeň. Pro žáky 1. stupně 
včetně malotřídních škol byl uspořádán turnaj ve 
vybíjené na témže hřišti. ZŠ Polkovice uspořádala 
taneční soutěž pro malotřídní školy, která se konala 
v Polkovicích. 
 Již tradiční x-boj pro žáky l. stupně pořádal 
MěDDM v Kojetíně. (l. místo ZŠ Křenovice, 
2. místo ZŠ nám. Míru, 3. místo ZŠ Sv. Čecha). 
 Na jaře proběhla velikonoční výstava mateř-
ských škol mikroregionu v Uhřičicích.
 V dubnu uspořádala školní družina při ZŠ Svat. 
Čecha pro školní družiny mikroregionu výtvarnou 
výstavu na téma Nejoblíbenější místo mých her 
(1. místo Nikola Valerová, ZŠ Troubky, 2. místo 
Jan Zlámal ZŠ Sv. Čecha, 3. místo Dominika 
Polišenská ZŠ Chropyně).
 Účastnily se děti ze školních družin Tovačov, 
Troubky, Chropyně, Měrovice, Kojetín Sv. Če-
cha.

šenosti jsou k nezaplacení a budeme ve spolupráci 
s městem v tomto úsilí pokračovat i nadále. Zatím 
se nám pro naši školu podařilo vybojovat statut 
informačního centra SIPVZ, který je udělovaný 
MŠMT vždy na dobu jednoho roku a podle výsledků 
činnosti je tento statut prodlužován nebo odnímán. 
Díky tomu máme možnost získat účelovou dotaci 
určenou na zajištění činnosti infocentra.
      Závěr školního roku je každoročně ve zna-
mení přijímacího řízení na střední školy, učiliště 
a víceletá gymnázia, finišují i všichni žáci, aby 
dosáhli co nejlepší závěrečné hodnocení, vyučující 
i správní zaměstnanci ze sebe vydávají poslední 
zbytky fyzických i psychických sil, aby vše proběhlo 
v klidu a bez problémů. Poděkování patří i všem 

Základní škola Kojetín, náměstí Míru
partnerům školy – rodičům, zřizovateli i spon-
zorům, že pomohli při zajištění hladkého chodu 
školy.  Všem patří poděkování za odvedenou práci. 
Nebyla jednoduchá, ale ve srovnání s předchozími 
dvěma lety, kdy se škola připravovala na kompletní 
rekonstrukci byl tento rok přece jenom klidnější. 
Do nastupujících prázdnin přejeme všem žákům 
příjemné užití zaslouženého volna, vyučujícím 
i pracovníkům školy krásnou dovolenou, čerstvým 
absolventům školy mnoho úspěchů v dalším životě 
a novým prvňáčkům hodně sluníčka a pohody na 
zářijovou cestu do školy.
      
 Hodně štěstí, klidu a pohody 

o prázdninách všem přeje vedení školy.



Kojetínský zpravodaj6/2005

- 12 - 

Gymnázium Ko je tín KOJETíN

Vzpomínka 
na RNDr. Jaroslava Kopřivu

 Vážený pane profesore,
 je tomu již jedenáct let, co jste stál u zrodu 
projektu kojetínského gymnázia, a přestože už 
Vás na jeho chodbách nemůžeme potkat, rádi by-
chom se s Vámi podělili o letošní úspěchy, kterých 
dosáhli studenti Gymnázia Kojetín v předmětech, 
které jste měl v oblibě a s láskou je předával nám, 
Vašim žákům. Z některých z nás se stali také učitelé 
chemie a biologie a snažíme se pokračovat ve Vámi 
započaté práci a na našem gymnáziu vést studenty 
k úspěchům.
 Tak tedy, 2. místo z kraje si z olympiády z che-
mie, kategorie D dovezl Tomáš Matuška z kvarty, 
stejné místo obsadila v kraji v kategorii C chemic-
ké olympiády Eva Achbergerová ze sexty a Jan 
Matuška z téže třídy byl v této kategorii úspěšným 
řešitelem. V kategorii B chemické olympiády si 
Kateřina Zgodová přivezla 6. místo a Magda Ka-
linayová byla úspěšnou řešitelkou. Obě studentky 
navštěvují septimu našeho gymnázia.
 Že ani v biologii nezaostáváme, o tom svědčí 
umístění našich studentů z primy, sekundy, tercie 
a kvarty, kteří v šestičlenných kolektivech soutěžili 
v soutěži „Zelená stezka“ a získali dvě první a jedno 
druhé místo. Marek Raclavský byl v soutěži „Naší 
přírodou“ první v semifinále i ve finále této soutěže. 
Co říkáte?
 Škoda, že jste se toho nedožil, patřil jste k těm, 
kteří v nás zapálili jiskřičku zájmu o chemii i bio-
logii. Rádi Vám i touto cestou sdělujeme, že onen 
plamínek úspěšně hoří dál...

Mgr. Vladimíra Vránová
předsedkyně komise chemie a biologie

Souboj myslí

 O víkendu 29. 4. až 1. 5. 2005 se na Obchodní 
akademii v Havlíčkově Brodě konalo finále Debatní 
ligy za sezónu 2004 – 2005. Za náš ústav se do 
boje hrdě vydaly dva tříčlenné týmy – „White 
Darkness“ a „Twins & Company“, které se po 
čtyřech předchozích turnajích umístily mezi osmi 
nejlepšími týmy z celé ČR. V pravé poledne (plus 
mínus půl hodiny) jsme se vydali (ano, já jsem se 
toho také zúčastnil) na strastiplnou cestu vlakem 
přes polovinu republiky. Museli jsme překonat 
mnoho zákeřných překážek – záchody ve vlaku, 

které byly stavěny na to, aby do nich případný 
uživatel při první zatáčce spadl po hlavě, nebo 
obzvlášť rychlé občerstvení na brněnském ná-
draží, po kterém jste se chtě nechtě dali do běhu 
a po zbytek dne jste se nezastavili.   
No, pokud si myslíte, že po příjezdu do Havlíčkova 
Brodu jsme měli vyhráno, tak se pletete. Kdo už 
tam někdy byl, tak ví, že je úplně jedno, kam máte 
namířeno, protože vždycky to je na opačném konci 
města, do kopce, deset minut taxíkem. Čili asi tak 
sto korun daleko. Po ubytování na dívčím „intru“ 
jsme se šli plni toužebného očekávání navečeřet 
(dívčí internát to byl určitě, protože neznám kluka, 
který by si na zeď vylepil plakát Simira z Kobry 11 
a neumřel na místě hanbou). Večeře byla zajímavá. 
Ve většině případů se maso dalo vizuálně odlišit od 
knedlíku, a pokud jste měli štěstí, tak i chuťově. 
Prostě školní jídelna jako každá jiná. 
 Nejdříve nás rozdělili do dvou skupin po čtyřech 
týmech, poté dva nejlepší z každé skupiny postou-
pily do semifinále, no a vítězové ze semifinále se 
následně utkali ve finále. Nebudu vás napínat, tým 
„Twins & Company“ nepostoupil ze základní skupi-
ny a skončil celkově šestý a tým „White Darkness“ 
prohrál v semifinále a celkově se umístil na čtvrtém 
místě. Bojovali jsme statečně, ale na stupínky vítězů 
to holt nestačilo. A přitom jsme dokázali, že víme 
i to, co nevíme. Naši mluvčí si věděli rady v každé 
situaci, jeden z našich mluvčích například na otáz-
ku, co budou islámské státy dělat, až jim dojde ropa, 
přišel s naprosto převratným nápadem, že můžou 
pěstovat třeba kaktusy (v jedné debatě si dokonce 
vysloužil hodnocení „výkon hodný Dawsona“). Jiný 
mluvčí zase skvěle vysvětlil, že páry se rozvádějí 
hlavně proto, že si už nevyhovují SEXUÁLNĚ, 
a ne kvůli nějakému vědeckému pokroku, a nebo 
že žena, která chce mít dítě, se klidně může nechat 
oplodnit doktorem, tedy uměle, samozřejmě. No, 
na prvním místě nakonec po famózním finále skon-
čil tým „Matějův dekadentní harém“ z Olomouce. 
Přišly vám naše výkony vtipné? Proti finále to 
nebylo vůbec nic. Dozvěděli jsme se například, že 
Hirošima „byl jen takový experiment“, vědecký po-
krok „je například, když mlátíme jelena kamenem 
po hlavě“ nebo že ozónová díra „je tu proto, že 
USA nepodepsaly Postupimskou deklaraci“.
 Připadá vám to celé tak trochu švihlé? Nebojte 
se, to je normální. Debatní liga je nejen poučná 
a užitečná, ale hlavně neuvěřitelně zábavná a vůbec 
celkem príma soutěž. Samozřejmě se řešily seriózní 
problémy, jako třeba vztahy mezi muslimy a křes-

ťany, nebezpečí plynoucí z vědeckého pokroku či 
stav českého zdravotnictví. Celou finálovou debatu 
skvěle doplňovala internacionála znějící z místního 
sjezdu komunistické strany, kde zapálený mluvčí 
vzýval nové bojovníky za socialistický zítřek.
 Po finále následovala cesta přes celý Havlíčkův 
Brod k nádraží a poté vlakem domů. Ta taky měla 
něco do sebe, protože po cestě jsme jeli vlakem 
spolu s neonacisty, anarchisty a opancéřovanými 
policisty, takže kdyby někdo z nás náhodou zrovna 
někomu pravou rukou ukazoval, jak vysoký je jeho 
táta, mohl si klidně předčasně vystoupit. Každopád-
ně bude Debatní liga příští rok pokračovat (tedy 
pokud se sežene dostatek finančních prostředků), 
takže se nevzdáváme naděje na konečné vítězství 
pravdy a lásky nad lží a nenávistí (a především 
ostatními debatéry). Málem bych zapomněl, Iva 
Svačinová se umístila na třetím místě v individuální 
soutěži o Mistra Kydů. Takže nashledanou a kecu 
zdar!

Martin Režný

Videopohlednice

 V letošním školním roce byl vyhlášen již 4. 
ročník celostátní soutěže Videopohlednice z mé-
ho města pod záštitou velvyslankyně Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, do 
které se rozhodli zapojit i studenti kvarty Gymnázia 
v Kojetíně. Jejich úkolem bylo natočit v angličtině 
krátký videozáznam, ve kterém představí místo, 
kde žijí.
 S humorem i kritickým pohledem, tak vlastním 
všem mladým lidem, pustili se chlapci a děvčata do 
práce, aby ukázali, jak si dokážou poradit s tvorbou 
scénáře, anglického komentáře i s technickým 
zpracováním video nahrávky. A jejich výkon byl 
po zásluze oceněn krásným 9. místem z celkového 
počtu 37 zaslaných příspěvků z celé České repub-
liky.
 A kdo tedy jmenovitě je skryt za tímto úspě-
chem? Řečeno terminologií filmařů – scénář Hana  
Hásová, kamera Jakub Šírek, střih Jan Kramář, 
který si také zahrál a zároveň četl komentář, 
a herecký výkon dále podali Sabina Coufalová, 
Karolína Látalová, Jakub Frýbort, Jakub Šírek 
a pejsek Ben. Při tom všem jim byli morální oporou 
jejich ostatní spolužáci, kteří za kamerou pěkně po 
anglicku křížili prsty.
 Kdoví, třeba se právě takto rodí budoucí For-
manové, Ondříčkové nebo Herzové.

účastníci soutěže

ZŠ Sv. Čecha Ko je tín
 V dubnu proběhl již tradiční turnaj ve vybíjené 
dívek o pohár starosty města Kojetína, který orga-
nizovala ZŠ Sv. Čecha , dívky soutěžily v kategorii 
mladší a starší dívky, účastnila se družstva z obou ZŠ 
Kojetín, Tovačova, Troubek a místního gymnázia. 
V květnu proběhla již tradiční soutěž v populární 
hře ringo, kterou organizovala ZŠ nám. Míru spolu 
s MěDDM.
 Závěr roku patří Mezinárodnímu dni dětí, or-
ganizaci za mikroregion převzala ZŠ Křenovice.

 Spolupráce všech škol je velmi užitečná, výmě-
na zkušeností je pro všechny ředitele nezbytná pro 
jejich práci, organizace soutěží pro více škol je pro 
žáky pestřejší a zajímavější, přináší více možností. 
V podobném duchu chceme pokračovat i v dalším 
školním roce. Při akcích nám pomáhali učitelé 
a vychovatelé našich škol, za což jim patří podě-
kování.

Za mikroregion ředitelů 
Mgr. Olga Odehnalová
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AKCE NA ČERVEN 2005

 MěDDM Kojetín

St 1. 6. 2005, od 9.00 hod.
Oblastní kolo „PARAGRAF 11/55“

Sál sokolovny Kojetín
Soutěž 5-členných družstev o zákonech a vyhláškách, 11 – 15 let

Čt 2. 6. 2005
VÝUKOVÉ PROGRAMY Z OBLASTI VÝCHOVY 

K ZODPOVĚDNÉMU PARTNERSTVÍ A SEXUÁLNÍMU ZDRAVÍ 
ZŠ Tovačov

Pro žáky od 6. třídy

Pá 10. 6. 2005
PORADA EXTERERNÍCH PRACOVNÍKŮ 

MěDDM, Masarykovo nám. 52

od pondělí 13. 6. 2005 
Výstava prací

„ZA  LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V KOJETÍNĚ“
VIC Kojetín

Výtvarné a literární práce dětí, od 1. třídy

Pá 17. 6. 2005, 10.00 – 12.00
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ ČASOPISU 

KAČER DONALD
Střelnice, MS Morava Kojetín

Pořad plný soutěží, písniček a skvělé zábavy s postavičkami
z kouzelného světa W. Disneye. 

Kačerovský svět Vám přiveze 100 cen a tři dětská kola jako hlavní ceny.
• pro děti a mládež všech věkových kategorií • Rodiče s dětmi •

Sobota 18. 6. 2005 – neděle 19. 6. 2005
VÍKEND NA RANČI

Ranč Rovná
Víkend pro vedoucí a instruktory LT

„Slet čarodějnic“ 29. 4. 2005

 Na letošním ročníku se slétlo  na 50 čarodějnic. Opět se soutěžilo 
o nejváženější ohavnost roku.
 Divácká porota vyhlásila  AGÁTU alis Dominičku Lukášovou za největší 
krasavici. Ostatní čarodějnice byly oceněny glejtem k volnému provozování 
čarodějnického řemesla. 
 V programu vystoupily zájmové kroužky MěDDM Kojetín – Kvítko, Ae-
robik a zájmový kroužek  Gymnastiky DDM Atlas Přerov – ČAKOHAREJ. 
Pořadem provázeli členové Alia-teamu Gymnázia Kojetín. Akci ukončila 
promenáda po náměstí.
 Ale to nebylo ještě všechno. Na malé nejodvážnější čarodějnice čekalo 
v prostorách „domečku“ mnoho překvapení. Opékání ďábelského cigárka, 
stezka odvahy – na půdu a do sklepa, zábavné čarodějnické hry, soutěže 
a písničky. Úderem jedné hodiny zmožené čarodějnice usnuly.

Den Země
tento den je určen k tomu, aby si lidé připomněli,

že naše planeta je pro současnost i pro dosti vzdálenou budoucnost
jediné místo,  kde můžeme žít.

22. dubna 2005 – DEN ZEMĚ 

 Městský dům dětí a mládeže v Kojetíně ve spolupráci s Městem Kojetín, 
odborem životního prostředí MěÚ Kojetín a místními školami uspořádal 
pro děti a mládež několik zábavných i vzdělávacích akcí, jejichž cílem bylo 
upozornit na životní prostředí, ve kterém žijeme.

„Zelená stezka – Zlatý list“
      
 Místního kola soutěže se zúčastnilo 200 dětí a mládeže základních  škol a 
Gymnázia v Kojetíně. Kromě úkolů z oblasti zoologie, botaniky, meteorologie, 
ekologie… si účastníci vyzkoušeli výrobu eko-papíru, luštili přírodovědné kvizy. 
Všechny také zaujala  technika a funkce vozu pro svoz odpadu firmy  Technis 
spol. s.r.o. Kojetín . Jak třídit odpad a jiné zajímavosti z oblasti ekologie sdělila 
účastníkům výstava hnutí DUHA.

„Kdo hledá, ten najde“
      
 Kolektivy dětí při procházce městem hledaly odpovědi…Víte to také? 
„Která dřevina se nejčastěji vyskytuje v Nové ulici?  Kde hnízdí v Kojetíně 
čápi ? Co se změnilo na Jordánu? Jak se jmenují rybníky v Kojetíně?“ 
 A ještě jedna zajímavost: „Zkuste, při procházce, vytipovat strom, který 
byste navrhli jako chráněný – zadívejte se do jeho koruny, zamyslete se nad 
jeho stářím a namalujte ho.“ 
O tom, že děti objevily nádherné stromy, není pochyby.
Najdete si i Vy ten svůj strom? 

Chceme tímto poděkovat všem pracovníkům odboru ŽP MěÚ Kojetín a paním 
učitelkám, kteří se účastnili organizace jednotlivých aktivit.

KDE NÁS V LÉTĚ NAJDETE …

15. 7. – 22. 7. 2005 – Keramický tábor v Tovačově 
23. 7. – 30. 7. 2005 – Rybářské soustředění v Tovačově
1. 8. – 12. 8. 2005 – Letní tábor, Ranč – Rovná
14. 8. 2005 – „S BOBREM HERMANEM“, tradiční hodové soutěže pro 

děti
15. 8. – 19. 8. 2005 – Letní tábor, Pevnost Boyard – Kovalovice (sportovní), prázd-

ninové dobrodružné pátrání po záhadě sedmi klíčů
15. – 19. 8. 2005 „Týden plný pohádek“ 
  letní příměstský tábor pro děti od 1. třídy
22. 8. – 26. 8. 2005 „Olympijské hry“, letní příměstský tábor pro děti od 1. třídy
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Kam za kulturou
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 3. července 2005
po – pá 9.00 – 17.00 hodin

Středa 8. června 2005 –  19.00 hodin
Opět začínáme

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA – LÉTO, PODZIM
+ doprovodný program

Sokolovna Kojetín, vstupné: 40 Kč

Středa 15. června 2005 - 20.00 hodin 
Zábavný pořad

CESTOU, NECESTOU S MIROSLAVEM DONUTILEM
Sokolovna Kojetín, vstupné: 150, 140 Kč

Představení přeloženo z 15. května 2005, 
vstupenky s tímto datem jsou platné.

Bližší informace: Jana Šimková – 581 762 046.

Neděle 19. června 2005 – 14.30 hodin
Víkendová pohádka pro děti

BAJAJA
hraje divadlo Koráb Brno

Sokolovna Kojetín, vstupné 20 Kč
+ soutěž pro děti o nejhezčí obrázek

Pátek 24. června 2005
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA
Veřejnosti budou po celý den zpřístupněny všechny prostory centra

  – 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.

Oslavy 60. výročí ukončení 
2. světové války

Foto: H. Volfová

Položení věnce k pomníku 
padlých vojáků na náměstí Svobody

Vernisáž výstavy „60 let od ukončení 
2. světové války“

Křest knihy „Aby nebyli zapomenuti“

Z výstavy „60 let od ukončení 2. světové války“
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 PETR MEZNÍK
montáž a oprava žaluzií
Sladovní 461, Kojetín
tel.: 581 76 20 17
(volat večer)

 MONIKA PARÁKOVÁ – MANIKURA
(mobil: 775 34 84 04)

Nabízíme:
Ošetření rukou až do oblasti předloktí
technologie fa. ORLY
P shine – japonská technologie
výživy a ochrany nehtů, unikátní péče o přírodní nehty
zábaly, masáže, depilace
parafínové zábaly na ruce i nohy
(tepelná terapie vhodná na velmi poškozenou pokožku)

Pondělí 20. června 2005
„TŘÍKRÁLOVÝ TÁBORÁK“

Posezení v prostorách charity pro vedoucí skupinek a děti,
které se zúčastnili koledování

Úterý 21. června 2005
V 9.00 hod. v prostorách Denního stacionáře na Domě sv. Josefa

přednáška P. Vladimíra Mrázka na téma
„POSTAVENÍ KNĚŽÍ V CÍRKVI“

Středa 22. června 2005
Od 8.00 hod. do 15.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
VŠECH ZAŘÍZENÍ CHARITY KOJETÍN

Čtvrtek 23. června 2005
Od 14.00 hod. na domě sv. Josefa (budova vedle kostela)

„ROMANO DŽIVES“
Romský den s P. Jiřím Rousem

Pátek 24. června 2005
Od 19.30 hod. na Domě sv. Josefa (vedle kostela)

„POSEZENÍ U CIMBÁLU“
Hraje cimbálová muzika Jánoš z Rožnova pod Radhoštěm

S E Z N A M  
S L U Ž E B

Týden s Charitou Kojetín 

Historické přednášky v kojetínském Vzdělávacím a informačním centru 
– 60 let od ukončení 2. světové války

 V měsíci květnu uspořádalo 

Městské kulturní středisko v Kojetíně 

historické přednášky v galerii 

Vzdělávacího a informačního centra 

pro studenty Gymnázia a také pro 

žáky ZvŠ Kojetín a OU Křenovice.
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Ze sportu - Minigolf

Začátek sezóny vyšel skvěle!

 Kojetínský Klub golfových borců vstoupil do 
nové sezóny opravdu impozantně. V Poličce vyhrál 
senior I.Roemer skvělým výkonem, v Hracholus-
kách žákyně J.Nakládalová zvítězila na GP, v Blan-
sku a Tovačově jsme ve II.lize obě úvodní jarní kola 
vyhráli a dostali se už na 2. místo v tabulce!
 Oficiální sezóna pro nás začala 22. – 23. 4. 
na 1. Moravia Tour – zemském turnaji v Poličce. 
Východočeské městečko hostilo celomoravský 
turnaj už podruhé v posledních 2 letech. Sjelo 
se sem celkově 85 aktérů, od nás hrálo 5 hráčů 
a hráček.
 V kategorii žáků zaznamenala naše J. Naklá-
dalová 5. příčku, mezi juniory byl její bratr Luděk 
sedmý, ale nejvíc zaperlil mezi seniory hrající trenér 
I. Roemer, když zahrál absolutně druhý nejlepší 
výkon ze všech přítomných a podlehl pouze nej-
lepšímu juniorovi.
 V soutěži družstev jsme moc nezářili. Juniorský 
tým zle proháněl vítěznou Kopřivnici, ale skončil 
druhý, nově přihlášené ženstvo bylo až třetí a žákov-
ský tým pro malý počet hráčů vůbec nebodoval.
Výsledky (1. MT Polička) – eternit:
žáci: 1. Handlová Simona – 90 Brno (183, pr. 
22,9), 5. Nakládalová Jana – Kojetín (210, pr. 
26,3),
junioři: 1. Marián Straško – 90 Brno (172, pr. 
21,5), 7. Nakládal Luděk – Kojetín (192, pr. 24), 
19. Dvořák Jan – Kojetín (184, pr. 26,3), 22. 
Šustová Romana – Kojetín (206, pr. 29,4),
senioři: 1. Roemer Ivan – Kojetín (178, pr. 
22,3).
Stav I. ligy skup. B Morava (po 3 kolech):
junioři: 1. Kopřivnice (13 bodů), 2. KGB Kojetín 
(7), 3. Prostějov (4), 4. Rychnov n. K. (1),
žáci: 1. Olomouc (11 bodů), 2. Holešov (7), 3. 
Bystřice p. H. (7), 4. KGB Kojetín (5), 5. Rychnov 
n. K. (4),
ženy: 1. Bystřice p. H. (10 bodů), 2. Holešov 1 
(3884), 3. KGB Kojetín 1 (6187).
 Hned další víkend jeli naši dva nejlepší jednot-
livci do Hracholusk u Plzně, kde se v termínu 30. 
4. – 1. 5. konal celostátní turnaj 2. Grand Prix, na 
kterém startovalo 82 nejlepších jednotlivců. V are-
álu známé vltavské přehrady se nalézá jedno z mála 
našich betonových hřišť, kde nejlepší výsledky jsou 
těsně pod hranicí 30 úderů. Zde jsme zaznamenali 
historický průlom.
 V kategorii žáků totiž vyhrála naše J.Nakláda-
lová, když zdolala svého největšího rivala R. Hudce 
z Bystřice až v úspěšně zvládnutém rozstřelu. Vy-
tvořila tak nejlepší výsledek v dějinách kojetínského 
minigolfu a pro budoucnost už tak zůstane první, 
kdo vyhrál celostátní turnaj!
 Mezi seniory bojoval I. Roemer statečně, téměř 
stále byl na čele, aby ve finále podlehl tlaku soupeřů 
a o pouhý úder skončil třetí, když navíc prohrál 
i rozstřel o 2.příčku.
Výsledky (2.GP Hracholusky) - beton:
žáci: 1. Nakládalová Jana - Kojetín (216, pr. 36), 2. 
Hudec Radoslav - Bystřice p. H. (216), 3. Škaloud 
Vít - Rakovník (219),
senioři: 1. Pokorný Bohumil - Ústí n. L. (205, 
pr. 34,2), 2. Vaňák Václav - Olomouc (206), 3. 
Roemer Ivan - Kojetín (206, pr. 34,3)

 V dalším týdnu jsme si konečně našli čas na 
1. kontrolní turnaj na kojetínském hřišti. Hrálo zde 
8 aktérů včetně exkojetínského hráče v barvách 
Prostějova R. Janáčka. Dva okruhy lehce prověřily 
aktuální formu, kterou ze západních Čech neztratila 
vítězná J. Nakládalová. O 2 údery hůř zahráli tři 
hráči, kteří se o pořadí dělili až „náhlou smrtí“. V ní 
se nejlépe orientoval I. Roemer (2. místo), krok 
s ním držel  třetí R. Janáček a „mrkvičku“ ostrouhal 
L. Nakládal na nepopulárním 4. místě.
 Hned o víkendu vyjel náš klub do Blanska, 
kde se uskutečnil letošní 1. Open za účasti jen 
49 plejerů. První oblastní turnaj silně ovlivnilo 
počasí, kdy v termínu 8. 5. probíhalo předčasně 
období „zmrzlých mužů“. Kojetínských otužilců 
bylo celkem 6 a výrazně promlouvali do celkového 
dění. Nutno ještě poznamenat, že tento výjezd plně 
sponzorovala firma Jiří Kotouč – Autoopravna 
KAPS.
 Mezi žáky se prosadila J. Nakládalová druhým 
místem, když podlehla ve finiši o jediný úder a na 
stupně vítězů ji ještě doprovodil třetí Z. Modlitba. 
V juniorech se blýskl skvělým výkonem L. Nakládal, 
který s náskokem vyhrál a mezi seniory nenašel 
přemožitele zkušený I. Roemer, který vytvořil i ab-
solutně nejlepší výsledek mezi všemi přítomnými.
Naprosto famózně ale pro nás dopadlo první jarní 
dějství v soutěži družstev. Využili jsme menšího 
oslabení lídra z Holešova a s pořádným náskokem 
vyhráli! Je to první historické vítězství kojetínských 
golfových borců v této II. lize smíšených družstev. 
V tabulce jsme poskočili už na 3.pozici.
Výsledky (1.Open   Blansko) – eternit:
žáci: 1. Skoupý Martin – Start Brno (115, pr. 28,8), 
2. Nakládalová Jana – Kojetín (116, pr. 29), 3. 
Modlitba Zdeněk – Kojetín (121, pr. 30,3),
junioři: 1. Nakládal Luděk - Kojetín (100, pr. 25), 
5. Dvořák Jan - Kojetín (116, pr. 29), 9. Zavadilová 
Romana - Kojetín (231, pr. 57,8).
II.liga skup. D (Morava-jih) 5. kolo:
družstva: 1. KGB Kojetín (423, pr. 26,4) (Nakládal, 
Dvořák J., Nakládalová, Roemer – náhr. Modlitba), 
2. Holešov (445), 3. Blansko (468)
Nakonec je třeba poděkovat všem hráčům za 
předvedený výkon, za trpělivost při překonávání 
rozmarů počasí (celou neděli bylo 8 stupňů a nára-

zový vítr) a ještě jednou sponzorovi akce firmě Jiří 
Kotouč – Autoopravna KAPS za příspěvek.
 Posledním turnajem, který náš klub absolvo-
val, byl oblastní 2. Open v nedalekém Tovačově 
v termínu 15. 5., kterého se zúčastnilo 77 plejerů. 
Našich bylo 7 a znovu jsme zářili.
 Kategorii žáků opět vyhrála J. Nakládalová 
a znovu po úspěšném rozstřelování. Náš úspěch 
ještě doplnil Z. Modlitba třetí příčkou, mezi naše se 
vklínil pouze prostějovský M. Papoušek. Nadějný 
výsledek zahrála i úplná novicka B. Luxová.
 V juniorech se naši zástupci až tak výrazně 
neprosadili, nejlepší z nich byl J. Dvořák na 7. 
pozici. Velké zlepšení oproti Blansku zaznamenala 
další naděje R. Zavadilová.
 Mezi seniory se opět výrazně zapsal ostřílený 
I. Roemer, když spolu s druhým L. Švihelem 
z Olomouce (nejlepší senior v ČR) nedali ostatním 
šanci a náš hráč znovu vytvořil absolutní nejlepší 
výkon v celém turnaji!
 Druholigová soutěž družstev znamenala pro 
naše barvy už druhé vítězství za sebou. Opět jsme 
zdolali lídra tabulky a největšího favorita na postup 
do vyšší soutěže Holešov, poskočili jsme již na 
celkovou 2. příčku a náhle jsme se stali „černým 
koněm“ jara a velkým spolufavoritem!
Výsledky (2. Open   Tovačov) - eternit:
žáci: 1. Nakládalová Jana – Kojetín (107, pr. 26,8), 
3. Modlitba Zdeněk – Kojetín (121, pr. 30,3), 17. 
Luxová Barbora – Kojetín (170, pr. 42,5),
junioři: 1. Zemánek Petr ml. – Tovačov (98, pr. 
24,5), 7. Dvořák Jan – Kojetín (106, pr. 26,5), 
8. Nakládal Luděk – Kojetín (109, pr. 27,3), 12. 
Zavadilová Romana – Kojetín (193, pr. 48,8),
senioři: 1. Roemer Ivan – Kojetín (89, pr. 22,3).
II.liga skup.D (Morava-jih) 6. kolo:
družstva: 1. KGB Kojetín (411 pr. 25,7 – Nakládal, 
Dvořák J., Nakládalová, Roemer – náhr. Modlitba), 
2. Prostějov (432), 3. Holešov (434).
Stav II. Ligy skup. D Morava-jih (po 6 kolech): 
smíšená: 1. Holešov (36 bodů), 2. KGB Kojetín 
(31), 3. Start Brno (29), 4. Prostějov (28), 5. Blan-
sko (18,5), 6. Bystřice p. H. B (16), 7. Jedovnice 
B (14,5)

Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

TJ Sokol Kovalovice - Léto 2005 
Přehled sportovních a kulturních akcí pořádaných TJ Sokol Kovalovice
Sobota – 11. 6. Dětský den s přihláškami dětí od 9 do 10 hodin

Neděle – 12. 6., 16.30 KOVALOVICE – Tovačov mistrovské utkání mužů

Sobota – 18. 6., 15.30 KOVALOVICE – SK Haná Záříčí přátelské utkání hráčů nad 35 let

Neděle – 26. 6., 16.30 KOVALOVICE – Čekyně mistrovské utkání mužů

Sobota – 2. 7. Celodenní turnaj v malé kopané za účasti 24 mužstev 

začátek v 8 hodin

Sobota – 16. 7. Turnaj v kopané hráčů nad 35 let za účasti čtyř mužstev 

začátek v 10 hodin  

Sobota – 30. 7. Celodenní turnaj mužů v kopané za účasti šesti mužstev

začátek v 8 hodin

Sobota – 6. 8. Předhodová zábava v zámecké zahradě

od 20 hodin

Neděle – 7. 8. HODY – sportovně zábavné odpoledne 

  na hřišti TJ Sokol zakončené hudbou a tancem 
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TJ Slavoj Kojetín informuje

Družstvo Dorostu

 Do jarních odvet jsme vstupovali na 12. místě (z celkového počtu 14 
družstev) se získanými 11 body.
 Po kvalitní zimní přípravě jsme očekávali herní i výsledkové zlepšení a to se 
podařilo. Po polovině „jara“ máme více bodů (13) než po celém podzimu.
 Můžeme s klidem konstatovat, že v každém zápase jsme byli po herní 
stránce lepší než soupeř. Jenom že: „Fotbal nemá logiku“ (T. Pospíchal), 
a proto pouze 4 vítězství, 1 remíza a žel 2 prohry.

Z. Hošek a A. Stavinoha

Přehled jednotlivých zápasů dorostu 
se střelci a hráči, kteří podali výborný výkon

1. Kojetín – Želátovice  2:4 (1:1)
Góly:  Kantor Jan 2x
Výkon:  Nakládal T., Kantor J., Hošek Z.
Soupeř nás zaskočil rychlým gólem. Po našem velkém tlaku přišlo vyrovná-
ní. Ve 2. poločase jsme si nechali dát dva „slepené“ góly. Hosté potom jen 
odkopávali míč a zdržovali hru. Po snížení na 3:2 zbývalo ještě 10 minut na 
alespoň remízu. Žel při závěrečném náporu a hře vabank jsme dostali 4. gól 
z brejku a rozhodčí ukončil utkání.

2. Prosenice – Kojetín 1:3 (0:1)
Góly: Nakládal T., Šmída O., Krčmař J.
Výkon: Peřina J., Botek T., Krčmař J.
Na hřiště posledního týmu jsme jeli vyhrát.V 1. poločase jsme z mnoha šancí 
dali 2 góly, po přestávce přidali třetí a utkání se pouze dohrávalo. Domácí snížili 
až těsně před koncem po neodpískaném faulu na našeho hráče Z. Hoška.

3. Určice – Kojetín  2:2 (2:0)
Góly: Šmída O., Peřina J.
Výkon:  Šmída O.,Peřina J.,Nakládal B.
V l. polovině měl soupeř více šancí a zaslouženě vedl 2:0. Po přestávce 
domácí fyzicky odpadli, nám se podařilo vyrovnat, ale ze závěrečného tlaku 
jsme vítězný gól nepřidali. Remíza je pro nás ztrátou.

4. Kojetín – Čechovice  4:1 (1:1)
Góly: Nakládal T. 2x, Nakládal B., Kantor J.
Výkon: Knop O., Kantor J., Nakládal B.
Hosté se ujali vedení 1:0 již ve druhé minutě utkání.My jsme do poločasu 
vyrovnali a po přestávce jsme naši herní převahu vyjádřili také góly!

5. Dub – Kojetín 4:1 (1:0)
Góly: Crhonek Č.
Výkon: Sanitrník D., Hošek Z., Polách Z.
Soupeř si vypracoval hodně šancí a čtyřikrát toho využil.Tento zápas nám 
příliš nevyšel,nezasloužili jsme si ani bod.

6. Kojetín – Hvozd 6:0 (3:0)
Góly: Nakládal B., Šmída O., Kantor J., Peřina J., 
  Kčmař J.
Výkon: Zedníček, Kantor J.,Chovanec P.
Souseda z tabulky jsme jasně přehráli a přestříleli, bylo to jednoznačné vítězství 
a dobrý výkon celého mužstva.

7. Měrovice – Kojetín 0:1 (0:1)
Góly: Kantor J.
Výkon: Polách Z., Zedníček P., Horák

 V prvním poločase tohoto derby byla hra vyrovnaná. Soupeř si vytvářel 
šance především po dobře zahrávaných trestných kopech. My jsme z několika 
šancí alespoň jednu proměnili a ujali se vedení. Po přestávce domácí přestali 
běhat a my jsme měli hru pod kontrolou. Přes to jsme se o vítězství báli až 
do konce zápasu.

Z. Hošek, A: Stavinoha

PLÁN  AKCÍ  TJ  SLAVOJ  KOJETÍN

 1. DISCO 27. 5. 2005
 2. DISCO 10. 6. 2005
 3. DISCO 24. 6. 2005
 PODNIKATELSKÝ TURNAJ  25. 6. 2005
 4. DISCO 08. 7. 2005
 TIP-TOP ZÁBAVA 23. 7. 2005
 5. DISCO 05. 8. 2005
 6. DISCO 12. 8. 2005
 TIP-TOP ZÁBAVA 20. 8. 2005

Srdečně zvou pořadatelé

 
 

Datum Čas Odjezd Kolo ČZ Domácí Hosté
 

 21. 5. 05 14:00  22 151 Kojetín Bělotín  
 29. 5. 05 14:15 12:15 23 158 Náměšť n. H. Kojetín  
 4. 6. 05 14:00  24 166 Kojetín Vrahovice  
 11. 6. 05 10:00 8:15 25 171 Výšovice Kojetín  
 18. 6. 05 14:00  26 181 Kojetín Lipová  

Příští zápasy – Krajská soutěž skupina „B“ starší dorost

Vás srdečně zve na

D.Ě.T.S.K.Ý   D.E.N,
který se koná v sobotu 11. 6. 2005 
na fotbalovém hřišti v Kovalovicích.
Prezentace dětí 9.00 – 10.00 hodin.

Soutěže, lízátkový závod i hod vejcem,
spolu s bohatým občerstvením jsou zajištěny!

Na všechny děti i dospělé, kteří chtějí prožít 
KRÁSNÝ DEN, 

se těší pořadatelé.

TJ Sokol Kovalovice 
oddíl kopaná
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Inzerce

Zákaznická linka SMP 840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz

Jiøí Vybíral - BETA PLYN

Nám. Svobody 17

750 02 Pøerov

Tel.:

Fax:

e-mail:

581 209 296

581 203 374

jiri.vybiral@volny.cz

pøijímá žádosti o pøipojení k distribuèní
soustavì
pøijímá žádosti o dodávku zemního plynu
uzavírá smlouvy na dodávku
zemního plynu
provádí montáže plynomìrù (bezplatnì)

Otevírací doba

Pondìlí  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Úterý  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Støeda  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Ètvrtek  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Pátek  zavøeno

Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kanceláø

smluvního partnera SMP

U novì plynofikovaných objektù

U stávajících zákazníkù SMP pøijímá

žádosti na zmìnu odbìratele

žádosti na zmìny v kupních smlouvách
žádosti na demontáž plynomìru

Komplexní

s lužby v oblast i

lynofikace

p

 Máte zájem pečovat o své zdra-
ví? Staňte se pojištěncem Hutnické 
zaměstnanecké pojišťovny.
 HZP si během svého působení 
vybudovala pevnou pozici na trhu 
veřejného zdravotního pojištění, 
je stabilní finanční institucí a své 
závazky vůči zdravotnickým zaří-
zením plní včas.
 V roce 2005 jsme pro naše po-
jištěnce připravili širokou nabídku 
preventivních programů ve formě 

boxů. Jejich hlavní výhody spočívají 
v možnosti výběru příspěvku na li-
bovolný program z daného boxu. 
 Pokud se věnujete sportu, vy-
užijte příspěvek (pro pojištěnce 

v průběhu 1. roku pojištění) až do 
výše 1 000 Kč na permanentky 
na sportovní a relaxační aktivity 
(plavání, aerobic, fitness, masáže, 
břišní tance aj.) nebo příspěvek 
300 Kč pro každého pojištěnce na 
permanentku na plavání v bazénu 
v Přerově. Děti pojištěné u HZP 
mohou čerpat až 1 000 Kč např. na 
organizované kurzy plavání, pre-
ventivní očkování, homeopatika, 
vitaminy, školy v přírodě aj.

B O X Y    P L N É     Z D R A V Í !

EXPOZITURA HZP KOJETÍN, UL. 6. KVĚTNA 1373 (v budově městské polikliniky)

Úřední hodiny: Po 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00, St 13:00 – 16:00

Call centrum HZP: 810 800 000 • www.hzp.cz • posta@hzp.cz

K 60. výročí 
od ukončení

 2. světové války 
vydal 

Svazek obcí
mikroregionu 
Střední Haná 

knihu 

ABY NEBYLI ZAPOMENUTI 

o průběhu války 
v našem regionu. 

Kniha shromažďuje 
informace z 23 obcí. 

Tuto knihu si můžete 
zakoupit  na 
Vzdělávacím 

a informačním centru, 
Masarykovo náměstí 8 

v Kojetíně.

Cena 100 Kč. 
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Lidové zvyky a obyčeje v červnu
Měsíc červen mění slunovratem jaro v léto. Plynulý přechod od zimy k létu na 
sebe bere podobu nejkrásnějšího ročního období. Je to měsíc třešní, jahod, růží, 
kvetoucích luk i senoseče a také měsíc svatých - Medarda, Antonína, Jana, Petra 
a Pavla. 

 1. červen – O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
 2. červen – Červen studený – sedlák krčí rameny.
 3. červen – Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
 4. červen – Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
 5. červen – V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
 6. červen – O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.
 7. červen – Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.

 8. červen – Svatý Medard vždy jen dobré víno pije a vodu nechává, ať se  
     kam chce lije.
 Po Třech zmrzlých mužích je Medard další světec, který má patronát nad 
počasím.
 8. června většina z nás s obavami vzhlíží k nebi, zda se neobjeví černošedý 
mrak, který by avizoval, že je den svatého Medarda a jak praví nejznámější pra-
nostika od tohoto dne, když nebe spustí, „Medardova kápě čtyřicet dní kape“. 
 Mokrého Medarda a přívalů deště se obávali lidé z mnoha důvodů: bude se 
těžko kosit tráva a sušit seno, plodiny postihne hniloba a poničí ji škůdci, kvalita 
bude špatná. Nebezpečné přívalové deště navíc způsobovaly nečekané povod-
ně. 
 Zahájení žní bývalo na sv.Markétu, která „hodila srp do žita“ a jež slaví svátek 
13. července. Od Medarda k tomuto dni uplyne šest týdnů, tedy přibližně 40 dní. 
Je doloženo, že u nás souvisle ode dne sv.Medarda čtyřicet dní vcelku ještě nikdy 
nepršelo. Lze se tedy domnívat, že toto číslo se dostalo do pranostik podle biblické 
potopy světa, která trvala čtyřicet dní a čtyřicet nocí.
 A proč z kápě kape: Legenda vypráví, že malý chlapec Medard šel jednou mezi 
poli na procházku a tam jej stihla bouře s prudkým lijákem, tzv. průtrž mračen.  
Kde se vzal - tu se vzal – jako blesk z nebe se snesl obrovský orel a roztáhl nad 
chlapcem své perutě, aby nepromokl. 
 Toto tradované vyprávění vedlo k tomu, že dodnes zemědělci orodují u Me-
darda za suché počasí o senoseči, prosí ho o přímluvu, aby byla zajištěna plodnost 
polí a vinaři jej vzývají, aby ochránil jejich vinice a dopřál jim bohatou úrodu vinné 
révy. 
 Svatý  Medard bývá zobrazován s úsměvem na rtech a i proto je považován 
za patrona proti bolestem zubů. Vedle toho je ještě patronem sedláků, pastýřů, 
vinařů, sládků a meteorologie. Lidé se k němu také modlili za suché počasí při 
senoseči, za úrodu polí a vinic, také proti horečce a choromyslnosti. 

 9. červen  – Prší-li na svatého Barnabáše – padají hrozny do koše.
 10. červen  – Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom 
  přicházívá.
 11. červen  – Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
 12. červen – Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13. červen – Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Sv. Antonín – byl patronem všech cestujících, obraceli se něho ti, kteří pohřešovali 
nějakou věc. Jeho obrázek ochraňoval majitele, podobenku světce nosívali lidé 
při sobě, nejčastěji v peněžence věříce, že jim pomůže uchránit jejich peníze před 
ztrátou. Bývá spodobněn s knihou, lilií, někdy také s malým dítětem.

 14. červen – V červnu-li víc sucho než mokro bývá, urodí 
  se hojnost dobrého vína.
 15. červen – Svatý Vít dává trávě pít.
 16. červen  – Po Božím těle skoč do vody směle.
17. červen – Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.
 18. červen  – Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
 19. červen – Prší-li na sv. Gerváze a Protáze, 
  po čtyřicet dní se deštivé počasí neukáže.
 20. červen  – Jaký červen – takový i prosinec.

 21. červen  – Na sv. Aloise, poseč louku, neboj se!
 Dvacátého prvního června nastává doba slunovratu, což byl den, kdy slunce 
dosáhlo vrcholu své roční vlády a pomalu začínalo slábnout. Zároveň tímto dnem 
začínalo léto, čas tepla, plodnosti a naděje v bohatou úrodu.
 Původ slavení pochází z dob pohanských, kdy si naši předci všimli, že tímto 
dnem ztrácí slunce svou moc a proto se snažili slunci nějak pomoci v získání či 
doplnění jeho slábnoucí moci. Slunce hrálo vždy velmi důležitou roli v jejich životě. 

S nadějí zapalovali ohně věříce, že teplo a světlo, které oheň vydával, pomohou 
v doplnění sil.
 Slavnost letního slunovratu se zakořenila v srdcích našich předků natolik 
hluboko, že se ji církvi nedařilo nikdy zakázat. Proto ji převzala a upravila spoje-
ním s oslavou památky narození světce Jana Křtitele. Z tohoto důvodu se slaví 
v předvečer jeho narození.

 22. červen – Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
 23. červen – Na sv. Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

 24. červen  – Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, 
  bude pěkně ještě.
 Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Podle Nového zákona 
se narodil kolem roku 1 n.l. Alžbětě, sestřenici Panny Marie a chrámovému knězi 
Zachariášovi, kterému narození syna předpověděl anděl. Ve svých 27 letech odešel 
do judské pustiny kázat a své následovníky (včetně Ježíše) křtil v řece Jordán. Díky 
kritice směřované na krále Heroda kvůli jeho cizoložskému svazku s bratrovou 
ženou Herodianou byl vsazen do vězení. Herodiana se rozhodla, že Jana zprovodí 
ze světa a k tomuto zneužila svou dceru Salomé. Herodes okouzlen jejím tancem 
jí přislíbil splnění jakéhokoliv přání. Na matčinu radu si Salomé vyžádala Janovu 
hlavu. Herodes musel svůj slib splnit a proto byl Jan kolem roku 30 n.l. sťat. 
 Jde o téměř jedinečný církevní svátek, kdy se slaví narození světce. Jan Křtitel 
bývá znázorněn s křížem a beránkem. Je patronem slavnosti křtu a řeholníků.
 Na svatého Jana Křtitele přehazovali hospodáři oves přes krávy, aby hodně 
dojily. Polední zvon zas připomínal, že byl ten pravý čas k natrhání bylin, tzv. 
„svatojánské koření“, které bylo prý dobré jak na vaření, tak i na léčení. 
 Světnice se na svatého Jana Křtitele nezametala, aby se nevymetlo rodinné 
štěstí. Ve světnici se za trám dávalo „svatojánské zelí“. Platilo kolik členů rodiny, 
tolik proutků.
 Na severu a východě Čech stlali „svatojánskou postýlku“. Svátečně oděni 
natrhali koření (vlčí mák, chrpu, bílý bez, heřmánek mateřídoušku, jahodiny, bílé 
růže ...). Přinesli je domů, nastlali je pod stůl, ozdobili svatými obrázky a věřili, že 
si tam v noci přijde svatý Jan odpočinout. Postýlku tam nechávali až 8 dní, poté 
koření nasušili a používali je například do koupele nebo k léčení dobytka. Místy 
rodiče vkládali do svatojánské postýlky malou nadílku nebo peníz pro děti.
 Chtělo-li děvče vědět, za koho se provdá, natrhalo v předvečer svátku Jana 
Křtitele devatero kvítí (kopretinu, růži, smolničku, chrpu, rozchodníček, čičmu-
díček, mateřídoušku, fialku a zvonek), a to aniž by při tom promluvilo nebo se 
ohlédlo. Večer si devatero kvítí dalo pod hlavu pod polštář a ve snu se jí prý zjevil 
její vyvolený.
 Děvčátko malý
 po poli chodí,
 hledá sobě bylinečku,
 hlava ho bolí.
 Bylinko malá,
 kdybych tě znala,
 jistě bych si mládenečka
 přičarovala.
 Ale ne všecky,
 jenom jednoho,
 vybrala bych sobě ze sta
 nejvěrnějšího.

Svatojánské ohně
 Na jejich přípravě se vždy podílela zejména mladá chasa z celé vsi. Na 
některých místech byla základem svatojánského ohně jedle s oloupanou kůrou. 
Její obstarání měli na starosti mládenci. Dívky mezitím vyhledaly devatero kvítí, 
z něhož pletly věnec. Jím pak ozdobily vršek jedle, přidaly červené pentle. Takto 
ozdobenou jedli pak všichni vztyčili na kopci, vévodícímu okolí. Pod strom nanosili 
chrastí a zelené chvojí, které bylo hlavním živitelem svatojánského ohně. Kolem 
zapáleného ohně všichni tančili a hráli hry. Děvčata například prohazovala skrze 
plameny věnečky a mládenci se je na druhé straně snažili chytat. Pokud mládenec 
takový věneček chytil, znamenalo to, že budoucí společný vztah bude ve znamení 
věrnosti. Díval-li se někdo do ohně skrze věneček upletený z černobýlu, byl ochrá-
něn od bolesti hlavy a očí. Dal-li si takový věnec na hlavu a větší kolem pasu, byl 
chráněn před vším zlým.
 Ono známé skákání přes oheň mělo úspěšnému skokanovi přivodit pevné 
zdraví a výška jeho skoku zas značila, jak vysoký vyroste len na polích. Ve dvojicích 
se zas skákalo, aby se zjistilo, zda čeká skákající pár šťastné manželství. Mnohdy 
se také zapalovala košťata a hořící se vyhazovala do vzduchu, aby tím zastrašili 
čarodějnice. Zároveň se věřilo, že ten kdo hořící koště vyhazuje, bude tolik let živ 
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a zdráv, kolikrát se mu koště podaří vyhodit do vzduchu, aniž by v povětří nebo po 
dopadu na zem zhaslo. Zapalovala se též stará loukoťová kola pomazaná smolou, 
která se pouštěla z kopce dolů, což symbolizovalo zapadající slunce.
 Pověz nám,
 velký Bože, svatý Jene,
 jak dlouho živi budeme,
 za kolik pak let umřeme.

Svatojánská noc
 Vzhledem k výjimečnosti této noci se mělo zato, že ožívají tajemné síly 
a země vydává své poklady. Rozestupovaly se skály a otevírala země. K nalezení 
takového místa bylo zapotřebí nalézt kvetoucí kapradí. To kvetlo přesně o půlnoci 
a vydávalo zlatavou záři. Kdo chtěl mít zázračný květ z kapradí, který byl velmi 
důležitým pomocníkem při hledání pokladů, měl pod kapradí rozprostřít bílý šat, 
který měl zachytit padající květ. Kdo prý květ zachytil a nosil u sebe, byl neviditelný, 
rozuměl řeči zvířat, rostlin a stromů, měl ve všem štěstí a byl předurčen k objevení 
pokladu. Získat takový květ však nebylo vůbec snadné, protože ho prý střežily 
mocnosti temné. Krom čertů a čarodějnic v lese číhalo mnoho dalších nástrah 
jako například bludný kořen nebo bludičky, které lákaly do bažin. Člověk, který 
překonal všechny nástrahy a poklad objevil, si měl z něho měl vzít jen tolik kolik 
unesl, jinak by jeho duše propadla pro jeho nenasytnost peklu.

25. červen – Svatý Ivan bývá plačtivý pán.
26. červen  – Sv. Jan Burian mlátí bez cepů.
27. červen – Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
28. červen  – Červen stálý – prosinec dokonalý.

29. červen  – Je-li od Petra až do Vavřince parno, 
  bývá v zimě dlouho studeno.
 Podle prastaré lidové pověry si řeky tento den žádaly letní oběť. Proto se 
nedoporučovalo koupat v žádném vodním toku. Jako ochranný talisman nebo 
amulet proti všemu zlému, nosívali u sebe naši předci čekanku, vykopanou přesně 
ve dvě hodiny odpoledne v den svátku obou světců.

Lidové zvyky a obyčeje v červnu
 Sv. Petr – Rybář Šimon, bratr sv. Ondřeje, přijal od Ježíše jméno Petr, které 
v řečtině znamená „skála“. Ježíš ho tak pojmenoval, protože se měl stát „skálou“ 
na jejímž základě bude vybudována celá církev. I proto se stal po Kristově smrti 
prvním z dvanácti apoštolů. Konal jménem Krista zázraky až do své smrti, někdy 
kolem roku 64 n.l., kdy byl za Neronovy vlády ukřižován hlavou dolů.
Je uctíván jako nebeský klíčník a jako patron církve. Bývá zobrazován s klíčem 
a knihou. 
 Sv. Pavel – Jako římský občan byl původně nepřítelem křesťanství a patřil 
k největším pronásledovatelům křesťanů v Jeruzalémě, ale na cestě do Damašku 
se mu zjevil Kristus a Pavel se obrátil na křesťanskou víru. Byl prvním misionářem 
církve, který šířil evangelium v Malé Asii a v Evropě. Byl souzen a stať mečem roku 
65 n. l. Svatý Pavel je vzýván na pomoc proti hadímu uštknutí. Podle legendy ho 
uštkla zmije, aniž mu jakkoliv uškodila nebo ho poranila. Bývá zobrazován s mečem 
a s knihou.

30. červen  – Jaká parna se v červnu dostaví, 
  tak se i prosincové mraky postaví.

Senoseč
 Bývalo zvykem, že mládenci dívku, která šla poprvé v novém roce na trávu, 
polévali vodou, prý aby nebyla lenivá. Sena sečeného koncem května si hospodyně 
nesmírně vážily a dávaly je dobytku jako lék. Kdo by sekal trávu o Svatodušních 
svátcích, tomu by vypadalo tolik vlasů, kolik posekal stébel. Utrhl-li hospodář na 
svátek svatého Jana Křtitele (24.6.) tři hrsti trávy ze sousedovy zahrady nebo louky 
a poté vešel po kolena do vody a trávu hodil za sebe, přetáhl tím veškerý užitek 
sousedova domu a hospodářství k sobě.

 Kdo ví, kdo ví, co je seno?
 Inu, když je posečeno
 kvítí, tráva voňavá.
 Jenže nejdřív je to seno
 a podruhé otava.

Zpracovala: Jana Holotová

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

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

752 01 Kojetín

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

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

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

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

Inzerce

SBD KOJETÍN
NABÍZÍ K PRODEJI OBJEKT PRODEJNY 

O VELIKOSTI 390 m2, 
TYRŠOVA UL. Č. 1377 KOJETÍN

BLIŽŠÍ INFORMACE na tel.č.: 581761805

AUTHOR – AIR LINEAUTHOR – AIR LINE
Crosové kolo vel. 24 s odpruženou vidlicí (manitou elite 60 mm), 
duralový: rám, sedlovka, krk + řidítka, kliky, ráfky, které jsou rovněž 
zesílené. Je to série skládaná se zárukou i se servisem. Převody 3 x 9 
deore LX, velmi dobrý stav. SPĚCHÁ!!!!!

Cena: 15.000,- Kč   •   Tel.:  776 374 663
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Historické fotografie Kojetína

Ze sbírek kojetínského muzea 
vybral a uspo řá dal Jiří Šírek

Původní podoba budovy kláštera na dnešním Komenského náměstí 
(dobová pohlednice s textem)

Přistání letadla na výletišti na Hrázi, patrně kolem roku 1935

Olomoucká ulice – židovská obřadní síň, zeď židovského hřbitova a došková 
chalupa (asi počátek 20. století)

Pohled z cukrovaru na ulici Kuzníkovu, Nádražní a panorama města

Stroj AVIA BH 21 s jedním z návštěvníků

Pohled na Komenského náměstí s budovou kláštera a kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie, zřejmě v 30. letech 20. století 
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Dne 21. června 2005 vzpomeneme 
20 let  od úmrtí 

pana Vladimíra Zaorala.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a synové s rodinami

Vzpomínka

Město Kojetín 
a Městské kulturní středisko 

v Kojetíně Vás srdečně zvou na 

Kojetínské hody, 
které se budou konat 

ve dnech 12. – 14. srpna 2005 
a na 

Kojetínské hudební léto 
od 15. do 19. srpna 2005.

V nedělním programu se můžete těšit 
na Jízdu králů, průvod Hanáků 

městem, vystoupení národopisných 
souborů, mažoretek, historického šermu, 

na koncertní vystoupení 
zpěvačky Anny K. s kapelou…

Miniatury
Co to máš u víčka
maličká slzička.
Od vánku jarního
slunečka žlutýho.
Pro lásku, pro štěstí
stříbřitá vodička.

Co máš u srdíčka
malinká jizvička
z velkého trápení
pro mého milého.
Pro lásku marnivou
můj drahý má jinou.  
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