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Z jednání Rady města
V průběhu letních prázdnin
zasedala Rada města Kojetín
hned několikrát.
Ze zasedání dne 19. července 2005 přinášíme výpis
z přijatých usnesení.
Rada:
– vzala na vědomí plnění usnesení
Rady města Kojetín ze dne 17. 5.,
14. 6. a 22. 6. 2005,
– uložila starostovi města Ing. Mojmíru Hauptovi zabývat se činností
Pečovatelské služby Města Kojetín
a o přijatých opatřeních informovat
radu města na srpnovém zasedání,
– vzala na vědomí hodnocení výkonu státní správy na MěÚ Kojetín
za 1. pololetí roku 2005,
– schválila dílčí rozpočtové opatření ve výši 570.590 Kč,
– uložila odboru majetku a investic
města projednat záměr převodu
vlastnictví bytů, domu č.p. 1247,
k.ú. Kojetín, ul. Dudíkova, z majetku
města do osobního vlastnictví se
současnými nájemníky a na základě
výsledků jednání připravit záměr
a zveřejnit ho,
– uložila odboru majetku a investic
města zabezpečit úpravu pozemku
p. č. st. 293/1, stavební plocha,
k.ú Kojetín,
– souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. st.
293/2, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 47 m2, k.ú. Kojetín,
– souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. st.
605/1, zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Kojetín, ul. Ztracená,
– souhlasila s vyřazením obecního
bytu č. 7, III. kategorie, v ul. Padlých hrdinů 974, Kojetín z bytového
fondu,
– neschválila pronájem obecního
bytu č 6, I. kategorie, Jana Peštuky
1320, Kojetín, dosavadnímu nájemci a trvá na vyklizení výše uvedeného
bytu dle pravomocného rozsudku
Krajského soudu v Ostravě a vymáhání pohledávky formou exekuce,
– vzala na vědomí zprávu o škodách způsobených záplavou dne
30. 5. 2005 a přijala opatření ke
sjednání nápravy,
– vzala na vědomí petici občanů
ulice Sladovní ve věci zajištění ochrany proti přívalové vodě,
– pověřila odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, aby zajistil
provedení prací v lokalitě rybníka
Jordán dle zpracované projektové
dokumentace Ing. Petra Kudy,
– schválila „Zásady pro poskytování
nájmu bytů v domech s pečovatelskou
službou v majetku Města Kojetín“,
s účinností od 20. 7. 2005,
– nesouhlasila s uzavřením smlou-

vy o pronájmu sloupů veřejného
osvětlení za účelem umístění komerčních naváděcích a informačních tabulí s firmou HOSTALEK-WERBUNG, spol. s r.o.,
– pověřila odbor majetku a investic
města uzavíráním smluv o pronájmu ploch na sloupech veřejného
osvětlení a oslovením nájemců reklamních ploch, za účelem upřesnění podmínek pro pronájem míst
k umístění reklamy,
– schválila přidělení veřejné zakázky „Modernizace materiálního
a technického zázemí pro rozvoj
sociálních služeb ve městě Kojetín
– Nákup specifického vozidla pro
přepravu osob se sníženou možností
pohybu, uchazeči API CZ s.r.o.,
Slapy u Tábora, který byl doporučen
komisí pro posouzení a hodnocení
nabídek na výše uvedenou zakázku
a současně schválila uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetín
a výše uvedenou firmou na dodávku
vozidla Renault Kangoo, s úpravou
pro převoz těžce tělesně postižené
osoby na invalidním vozíku,
– schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a PRINTES
– ATELIER, s. r. o., Přerov, na vypracování projektové dokumentace
pro územní řízení na akci „Chodník
v místní části Kojetín II-Popůvky“,
– schválila uzavření mandátní
smlouvy mezi Městem Kojetín
a firmou BM asistent s. r. o.,
Olomouc, za účelem organizace
a provádění výběrového řízení na dodavatele, zhotovitele projektu „Obnova Pivovarského hotelu, Kojetín“
a administrace řešení projektu,
– schválila uzavření smlouvy o
dílo mezi Městem Kojetín a DOSaP
spol. s r.o., Přerov, k výkonu autorského dozoru a technické pomoci
při stavbě „Stavební úpravy školní
jídelny“,
– schválila uzavření smlouvy o
dílo mezi Městem Kojetín a dodavatelem Vasil Mádr, eko – VAS,
Lipník nad Bečvou, k provedení
stavby „Modernizace materiálního
a technického zázemí pro rozvoj
sociálních služeb ve městě Kojetín
– Úpravy venkovních částí areálů
domů s pečovatelskou službou v
Kojetíně“,
– schválila uzavření mandátní
smlouvy mezi Městem Kojetín a firmou CENTROPROJEKT a.s., Zlín,
k výkonu občasného autorského
dohledu při realizaci stavby „Obnova
a stavební úpravy koupaliště Kojetín“,
– schválila uzavření smlouvy o dílo
o poskytování prací a služeb mezi
Městem Kojetín a firmou Technis
Kojetín, spol. s r. o., ke zhotovení

vnějších omítek, výměny oken
a dveří u bytového domu Jiráskova
1179 Kojetín,
– schválila uzavření smlouvy
o poskytnutí příspěvku mezi Městem
Kojetín a Olomouckým krajem, na
nákup mobilních a ručních radiostanic, jako vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů,
– zrušila usnesení č. 832/06-05
ze dne 22. 6. 2005 ve věci skončení nájmu obecního bytu č. A3,
I. Kategorie, v ul. Sladovní 1309,
Kojetín, z důvodu žádosti ze strany
nájemce,
– vzala na vědomí zápis z jednání
Komise pro občanské záležitosti RM
ze dne 23. 6. a 26. 6. 2005 a zápis
z jednání Komise pro bytové otázky
RM ze dne 4. 7. 2005.

a firmou PRESBETON Nova, s.r.o.,
stavební závod Olomouc-Bystrovany, za smluvní cenu 4.749.000 Kč
vč. DPH,
– schválila uzavření Smlouvy
o dílo mezi Městem Kojetín a firmou
Ptáček – pozemní stavby s.r.o., Kojetín, na realizaci akce „Modernizace
materiálního a technického zázemí
pro rozvoj sociálních služeb ve městě
Kojetín – Zřízení ubytovací jednotky
pro krizové situace“ za smluvní cenu
243.137 Kč, vč. DPH,
– nesouhlasila s ukončením nájmu bytu č. B5, I. kategorie, v ul.
Sladovní 1309, Kojetín, dohodou
ke dni 31. 8. 2005,

Zasedání Rady města
27. 7. 2005

Toto zasedání se konalo
v místní části Kojetín III – Kovalovice.

Druhé zasedání rady města
se v průběhu letních prázdnin
uskutečnilo dne 27. července
2005. Na programu jednání
bylo projednání návrhů výběrových komisí na zhotovitele
investičních akcí.
Rada:
– schválila přidělení veřejné zakázky „Obnova a stavební úpravy
koupaliště Kojetín“ uchazeči MANĎÁK a.s., Kroměříž, který byl komisí
pro posouzení a hodnocení nabídek
v užším zadávacím řízení vyhodnocen na prvním místě,
– schválila přidělení veřejné zakázky „Kojetín-rekonstrukce přístupové
komunikace ke kulturní památce,
židovské synagoze – Husova ulice“
uchazeči PRESBETON Nova, s.r.o.,
stavební závod Olomouc-Bystrovany, který byl komisí pro posouzení
a hodnocení nabídek v jednacím
řízení bez uveřejnění vyhodnocen
na prvním místě,
– schválila přidělení veřejné zakázky „Modernizace materiálního
a technického zázemí pro rozvoj
sociálních služeb ve městě Kojetín
– Zřízení ubytovací jednotky pro
krizové situace“ – uchazeči Ptáček
– pozemní stavby s.r.o., Kojetín,
který byl doporučen komisí pro
posouzení a hodnocení nabídek
v jednacím řízení bez uveřejnění na
výše uvedenou zakázku,
– schválila uzavření Smlouvy
o dílo mezi Městem Kojetín a firmou
MANĎÁK a. s., Kroměříž na realizaci stavby „Obnova a stavební úpravy
koupaliště Kojetín“ za smluvní cenu
19.482.175 Kč vč. DPH,
– schválila uzavření Smlouvy o dílo
č 16/2005 mezi Městem Kojetín

-2-

Zasedání Rady města
9. 8. 2005

Rada:
– schválila přidělení veřejné zakázky „Modernizace materiálního
a technického zázemí pro rozvoj
sociálních služeb ve městě Kojetín
– Zřízení internetových koutků
v domech s pečovatelskou službou
a víceúčelové klubovny na DPS 4“,
uchazeči OKEA CS21 Kroměříž,
který byl doporučen komisí pro
posouzení a hodnocení nabídek na
výše uvedenou zakázku, za cenu
779.060 Kč, vč. DPH,
– schválila trasu chodníku v místní
části Popůvky podle návrhu zpracovaného projekční kanceláří PRINTES – ATELIER, s.r.o., Přerov,
– zrušila odstavce 3 a 4 usnesení č.
R 812/06-05 ze dne 14. 6. 2005
a současně schválila pronájem
obecního bytu č. 1, I. kategorie
v DPS v ul. Stanislava Masara 1355,
Kojetín, navrženému žadateli.
Zasedání Rady města
15. 8. 2005
Dne 15. srpna opět zasedala rada města, aby projednala
přidělení veřejné zakázky.
Rada:
– schválila přidělení veřejné zakázky „Modernizace materiálního
a technického zázemí pro rozvoj
sociálních služeb ve městě Kojetín
– Zavedení tísňového volání do
domů s pečovatelskou službou“
uchazeči Ing. Zdeněk Lakomý, Olomouc, který byl doporučen komisí
pro posouzení a hodnocení nabídek
na výše uvedenou zakázku, za cenu
423.339 Kč, vč. DPH.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Kojetínský zpravodaj
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Zahájení realizace projektu
Město Kojetín zahájilo v měsíci srpnu realizaci projektu
„Moder nizace materiálního
a technického zázemí pro rozvoj sociálních služeb ve městě
Kojetín“, který byl podán v rámci Společného regionálního
operačního programu, Priority
3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech. Projekt, jehož předpokládané náklady činí 3.512 tis.
Kč, je financován z prostředků
Evropské unie (80 %), Města
Kojetín (12 %) a státního rozpočtu (8 %).
Samotné realizaci projektu předcházela výběrová řízení na dodavatele
jednotlivých částí projektu – těch je
celkem pět.
První část projektu, která byla
počátkem měsíce srpna zahájena, zahrnuje úpravy venkovních částí areálů
domů s pečovatelskou službou ( DPS).
Venkovní části těchto domů jsou svou
polohou vhodné k vytvoření podmínek pro konání volnočasových aktivit.
Vybudováním zahradních altánů
u DPS St. Masara, J. Peštuky
a opravou stávajícího altánu u DPS 6.
května a vhodnou zahradní úpravou u
všech domů s pečovatelskou službou,
dojde nejen k rozšíření nabídky pro
trávení volného času klientů pečovatelské služby, ale realizací projektu se
také otevírá možnost pro spolupráci
Pečovatelské služby města Kojetín
s partnery projektu. Těmi jsou: Alfa
Handicap – Sdružení zdravotně postižených, Charita Kojetín a Městský
úřad Kojetín – odbor sociálních věcí

a zdravotnictví. Vznikne tak alternativa pro trávení volného času
– pro společenské aktivity a aktivity
s výchovnou a sociálně preventivní
funkcí.
Realizátorem venkovních úprav,
které by měly být dokončeny do konce měsíce září, je firma Vasil Mádr,
eko-Vas, Lipník nad Bečvou.
Druhá část projektu zahrnuje
zřízení internetových koutků na všech
domech s pečovatelskou službou
a vybudování víceúčelové klubovny na

těžce zdravotně postižené osoby na
invalidním vozíku a s úpravou na
otočnou sedačku spolujezdce, které
umožní snadnější nastupování do
vozidla klientům se sníženou schopností pohybu. Předpokládaný termín
dodání vozidla je v průběhu měsíce
záři a jeho dodavatelem je firma API
CZ s. r. o., Slapy u Tábora.
Čtvrtá část projektu, „Zřízení
ubytovací jednotky pro krizové situace
na DPS 6. května“, bude zahájena
v prvním zářijovém týdnu. Jedná se

DPS Dr. E. Beneše. Klienti pečovatelské služby i partneři projektu budou
mít možnost přístupu k internetu
a také naučit se pracovat na počítači.
Na DPS J.Peštuky bude také speciální
pracoviště pro slabozraké. Všechna
pracoviště budou upravena tak, aby
k nim měli přístup i „vozíčkáři“. Dodavatelem této části projektu je firma
OKEA CS 21 Kroměříž s.r.o.
Třetí částí projektu je nákup vozidla se speciální úpravou. Pro tyto účely bude zakoupeno vozidlo Renault
Kangoo SUN s úpravou pro převoz

o drobnou stavební úpravu, kdy
z dosud nevyužívané společenské
místnosti vznikne ubytovací jednotka, která bude sloužit pro řešení
krizových situací. Půjde o krátkodobé
ubytování např. klientů pečovatelské
služby, u kterých dojde ke zhoršení
zdravotního stavu a oni nebudou moci
zůstat ve svém původním prostředí
a nebude momentálně volný byt na
DPS nebo matek s dětmi bez přístřeší
apod. O umístění na této ubytovací
jednotce bude rozhodovat odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

Kojetín, ve spolupráci s Pečovatelkou
službou města Kojetín a Charitou Kojetín. Dodavatelem stavebních prací
je firma Ptáček – pozemní stavby
s. r. o. Kojetín.
Pátá část projektu s názvem
„Zavedení tísňového volání do domů
s pečovatelkou službou“, bude zahájena a dokončena v průběhu
měsíce září. Zdravotně postižení,
osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace i staří občané jsou pro svá
omezení často vystaveni zvýšenému
nebezpečí a to zejména v případech,
kdy žijí osaměle a dojde u nich k akutnímu zhoršení zdravotního stavu
a oni nejsou sami schopni si přivolat
pomoc. Zavedením tísňového volání
na domech s pečovatelskou službou
by mělo dojít ke zlepšení této situace. Obyvatelé DPS si budou moci
jednoduchým způsobem přivolat
pomoc prakticky nepřetržitě po
dobu 24 hodin. Dodavatelem této
části projektu je Ing. Zdeněk Lakomý
z Olomouce, jehož firma se instalací
bezpečnostních systémů v našem
regionu zabývá.
A tak je v těchto dnech na
domech s pečovatelskou službou
nebývalý ruch, který by měl utichnout
koncem měsíce září a věřme, že
realizace projektu přispěje nejen ke
zvýšení kvality poskytovaných služeb,
ale především ke spokojenosti klientů
s poskytovanými službami a k jejich
větší sociální integraci.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Informace pro občany
Město Kojetín
dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Starosta Města Kojetín si Vás dovoluje pozvat na 20. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, které se uskuteční v úterý, dne 13. 9. 2005
v 15.00 hodin v sále Regionálního informačního a vzdělávacího
centra Kojetín, Masarykovo nám. 8.
Na programu bude mj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR PRODEJE
budovy, objektu bydlení č.p. 595, postavené na pozemku
p. č. st. 424/2 a prodeje pozemku p. č. st. 424/2,
zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 215 m2,
ul. Kroměřížská, k.ú. Kojetín.
Zveřejnění záměru bylo schváleno usnesením
RM č. R 834/04-05 dne 19. 7. 2005.
Bližší informace obdržíte na
MěÚ Kojetín, odbor majetku a investic.

Hospodaření města za 1. pololetí 2005.
Zpráva o stavu pohledávek města k 30. 6. 2005.
Rozpočtové opatření.
Návrh na uzavření smlouvy o přijetí dotace na financování provozních výdajů Pečovatelské služby Města Kojetín.
Návrh na poskytnutí dotací podle § 85 zákona o obcích.
Nakládání s majetkem města.
Použití účelových prostředků FRB-K,Návrh na poskytnutí půjček Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín dle Pravidel pro tvorbu a Návrh na
poskytnutí půjčky dle OZV č. 3/2004, kterou se mění OZV č. 3/2000,
o vytvoření a použití účelového fondu zřízeného pro poskytování
půjček vlastníkům budov a bytů (PFRB).
Návrh zadání Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín.
Zprávy o kontrolách provedených kontrolním a finančním výborem
ZM.

SEZNAM SLUŽEB
VÝROBA KLÍČŮ • BROUŠENÍ NŮŽEK A NOŽŮ
František Němeček
Dudíkova 1076, 752 01 Kojetín
Provozní doba:
pondělí, středa, čtvrtek: 16.00 – 19.00 hodin
V případě potřeby volejte 581 761 514

Ing. Mojmír Haupt, starosta města
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Rozhovor s Annou K.
v buranově ve Špindlu. Všechno na
světě je lepší než Špindl.
A to proč?

Největší hvězdou letošního hodového programu byla
bezesporu zpěvačka Anna K.
Svědčilo o tom nejen nebývale
zaplněné Masarykovo náměstí,
ale především její veskrze profesionální výkon. Přitom přijela
skromně a z jejího vystupování
nikdo neměl dojem nějaké „nafoukané zpěvačky“. Zvlášť když
po vystoupení trpělivě rozdala
desítky autogramů, uznale ocenila nabídnutou slivovici, ochutnala hanácké koláčky a ochotně
mi kývla na nabídku rozhovoru
pro KZ.
Anno K. nebo Lucko, jak Vám
říkají kolegové z kapely, vítejte
v Kojetíně, jak často koncertujete?
V tomto měsíci jsem měla čtyři
koncerty. Například na dnešek jsem
vůbec nespala – koncertovala jsem
v Lokti, kde se mi moc líbilo, je tam
krásný zámek. No a dnes jsme vystupovali dvakrát, ve Vyškově a tady
u Vás, takže jsem už hodně unavená.
Na pódiu to ale nebylo vůbec
znát.
Někdy to tak je, že jste „freš“,
v pohodě. Jindy zas není ta energie

a člověk se s posledním vypětím sil
úplně „vybičuje“. Mě hudba dobíjí.
A hlavně - baví nás to.
To bylo vidět i na klucích
v kapele.

Já Vám řeknu proč. Špindl je
hrozně maloměšťácký. Lidi tam mají
pořád mindrák, že nejsou jako Pražáci. Nenávidí Pražáky, ale přitom by
chtěli, aby ta invaze těch pražských
zbohatlíků, přiblblejch, kteří tam
skupujou drahý byty, pokračovala.
Takže ve Špindlu koupíte byt stejně
draze jako v Praze. Byt koupíte
klidně za 3 miliony, ale nekoupíte
tam jehlu a nit, pro ty musíte jet do
Vrchlabí. Moje dvaadevadesátiletá
babička je z toho na mrtvici, nadává
a přímo to tam nenávidí. Samozřejmě
když tam přijedu já jednou za půl roku
tak se musím tvářit, že je to moje
rodné město.
A jak se Vám hrálo v Kojetíně?
Máte takové akce ráda?

No jo, to oni na pódiu vydají
všechno, ale taky jsou unavení.
Byl jsem překvapen, že s Vámi
hraje Roman Helcl z Hranic? Je
to redaktor MF Dnes?
Ano, dělá pro tyto noviny, má teď
hodně práce a málo hrál. Měli jsme
záskok a po dlouhé době hrál poprvé.
Opatrně. Odpoledne si to zkusil a teď
hrál v pohodě.
On je z Hranic, bubeník z Mostu,
Vy ze Špindlu – vy jste vlastně
taková českomoravská hudební
společnost. Je to běžné ve vaší
branži?

Já to tady mám hodně ráda.
Vůbec tu celou Moravu. To je úplně
jinej svět. Tady jsou takový klidný lidi.
Takový nezatížený. Nevím, jestli to
dělá ta slivovice.
No tak ta slivovice tady zas není
tak úplně běžná, tady jsme spíše kraj pivařů. A když už jsme
u toho alkoholu, co Vám říká?
Já moc tvrdý alkohol nepiju.
My tedy máme doma slivovici, můj
Tomáš je sběratel, je úplně pominutej
ze slivovice. Nic jinýho nepije. Ono
je ale dost problém sehnat dobrou
slivovici. Moraváci si ji chrání a šetří
a ne každá je dobrá.

Jasně, to tak chodí.
Tady mají lidi spíš zafixováno,
že jste Pražáci.
Ne, ne. Z Prahy je podle mne
Jirka Janouch, kytarista a Guma
Kulhánek, basista. A ten tam jen žije,
ani nevím odkud pochází. Já jsem
z Prahy, žiju tam, ale narodila jsem se

Když se mě dnes ráno ptali
z MF Dnes na program Kojetínských hodů, zároveň chtěli
vědět co se mi líbí na Anně
K. Odpověděl jsem, že si myslím, že Vám strašně prospělo
partnerství s Tomášem Varteckým, muzikantem, skladatelem
a teď Vaším přítelem. Cítíte to
tak stejně?
No asi nějak to spojení dobře
funguje. Určitě jsou i jiní autoři – pro
mě asi dva – můj kytarista a můj kamarád Filip Horáček, mimochodem
taky novinář. Ale Tomáš se už naučil,
za tu dobu, a za druhý jsem si ho sama
našla a líbí se mi naprosto jeho rukopis jak hudební, tak texty. Já sama si
texty nepíšu, ale zase nejsem z těch,
kteří doma sedí a čekají, až jim někdo
zavolá nebo texty pošle poštou nebo
faxem a hned to odzpívám. Já to
spíše hodně řeším, až cenzuruju – to
je ošklivé slovo, ale pořád do toho
zasahuju, protože je to moje hudba,
jsou to moje texty, já to budu zpívat,
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já to budu prezentovat. Takže není to
tak, že bych vzala od někoho hotový
produkt a šla ho hned zpívat. Tak to
nikdy nebylo.
Je to se mnou hodně, hodně
těžká práce. A každý z autorů, kteří
se mnou kdy dělali, říkají: „Dělej si
to proboha sama, máš na to svůj
názor, ty víš přesně jak to chceš!“
– akorát já jsem strašně moc líná.
Já jsem si našla ty talentovaný lidi
a na víc mi nezbývá čas. Je toho
hodně. Myslím si, že kdybych moc
chtěla a moc se snažila a neměla
nic jiného na práci, což se bohužel
nedá říct, protože dělám tisíce věcí
a aktivit a všechno jsem zvyklá si
dělat sama.
Je toho zbytečně moc těch organizačních věcí. Ale na tu tvůrčí práci
není tolik prostoru a času – pro mě.
Je to sice i moje lenost, což mi všichni
říkají, včetně mého kamaráda Davida
Kollera. On říká – to je jenom lenost
– tady o tom mluvíš, to co říkáš, co
slyším, vím o čem chceš zpívat, vím,
že jsi schopná dát ty věci dohromady. Já si i upravuju trochu ty texty,
někdy.
A právě ty Tomášovy už nemusím vůbec upravovat, nemám už
skoro žádné výhrady. Ta spolupráce
i to životní partnerství zaplaťpánbůh funguje bezvadně. Prostě si
dokonale rozumíme. Já se snažím nezkazit mu ty jeho písničky
a on se zase snaží dělat ty písničky
pro mě, protože naprosto zná můj
vkus. Ví každé slovo, které já mám
ráda a nenapíše, jeho cit mu to nedovolí, nějaké slovní spojení, které
já bych nezazpívala, protože on moc
dobře ví, že bych to nezpívala. Už mě
moc dobře zná, vždyť už jsme spolu
osmý rok.
A co by dělala Anna K., kdyby
nezpívala?
(Smích) Starala bych se třeba
o nosorožce v zoologické zahradě.
Zní to možná jako vtip, ale já bych asi
fakt v té zoologické zahradě skončila
– mě to hrozně uklidňuje, ten kontakt se zvířatama. Teda speciálně ti
nosorožci – to je moje skoro hobby.
Nemám už tolik času a nechodím
za nima teď tak často. Ve Dvoře
Králové jsem za nima chodila až „do
zákulisí“ a bylo to bezvadný. Chodila
jsem je podrbat klacíkem. Musíte je
tím klacíkem podrbat na víčku, jinak
to necítí.
Když se vrátím k Vaší muzice,
vydali jste nové CD a myslím, že
je i úspěšné. To potvrdili i diváci
na kojetínském náměstí.
Celkem ano, i když není taková
podpora v médiích a rádiích. Je to
takové lehce vybočující.
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Rozhovor s Annou K.

Ale hrají Vás.
Něco ano, spíše starší věci.
Z nové desky hrají jednu jedinou písničku, tu titulní – Noc na zemi.
A čím si myslíte, že to je, že rádia
nové věci nehrají?
Protože jsou to tvrdší věci, a to je
na hodiny povídání. Nebudu si tady
vylívat svoje srdce, to bych se mohla

i rozčílit. Taková situace pro české
umělce je nastavená a je to špatně.
Zjistíte, že v rádiích v hitparádě hrají
prvních 20 písniček jen ze zahraničí
a nenajdete tam žádnou kvalitní českou písničku. A už jsem se do toho
zapletla. Je takový boj prosadit dobrou kvalitní českou písničku. Znám
spoustu dobrých kapel a mají nové
desky a nic se neděje a nedozvíte
se o nich, i když to rádio je tak silná
věc. Pokud nechcete lézt do estrád,

televize, protože tam ani nepatříte
a protože to není váš vyjadřovací
způsob, tak kde jinde než z toho rádia
si vás lidi můžou poslechnout. Ale
není opravdu šance. Já si nechci stěžovat – všichni jsme na tom bohužel
stejně. Je to čím dál tím horší s těma
rádiema tady v Česku. Na Slovensku
jsou rádia daleko progresivnější a jsou
žánrově rozlišeny. U nás všechna
rádia hrají uniformně stejnou muziku.
Když jedete třeba v autě a přepínáte
stanice, tak slyšíte dokola pořád ty
samé věci. A hrají staré věci, bojí se
novinek. Bojují o každého jednoho
posluchače, tak se bojí, že ti lidi tu
novou věc, kterou jakoby tak moc
neznají, moc neposlouchají a pustí si
třeba Chinaski, protože tu už znají.
Nebo od někoho, třeba od Anny K.
budou hrát raději Nebe, než novou
věc. Protože jsou líní něco nového
vstřebávat z jejich pohledu. Já si to
nemyslím, já bych řekla, že si mají
lidi vychovávat. A ať jsou rádia různá
– pro mladý lidi, pro starší generaci
a podobně.
Ale je vidět, že Vás to nějak
moc neovlivní a pojedete si po
svém dál.

No evidentně mě to neovlivnilo,
protože tuto desku, co jsem vydala
a je mimo formát všech rádií, v naší
český zemi hrají.
Uvažujete už o dalších
plánech?
Tak teď v tenhle moment ne.
Jsem moc unavená a chci hrát ty
věci z nové desky, pořád jsou pro
mě nové! Chci je hrát a baví mě hrát
živě, protože mám kolem sebe prima
lidi a skvělé muzikanty a myslím si, že
možná brzo vznikne něco dobrého,
třeba ne, třeba to bude za 10 let. Já
mám mezi deskama dlouhý pauzy.
Já nevím, co bude zítra, já tu hudbu
nedělám jako byznys, mě nic netlačí.
Samozřejmě, že gramofonová firma
by ráda tlačila, ale už mě znají, tak
mě do ničeho neženou, třeba rychle,
zítra, aby pořád bylo něco nového.
Ty desky se stejně tak málo prodávají.
Takže já vydám další desku prostě až
se mi bude chtít.
Děkuji za rozhovor a přeji
hodně dobrých koncertů a lidí
kolem Vás.
Otázky a fotografie: Jiří Šírek
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Tréninky Bujinkan Czech Dójó v Kojetíně
Budžinkan budó tajdžucu
je systém bojového umění,
který navazuje na tradici devíti
historických bojových škol,
jejichž kořeny sahají
několik století do minulosti.
Trénink v těchto školách obsahuje
tradiční boj se zbraněmi i beze zbraní.
V České republice je možno toto bojové umění studovat
na trénincích Bujinkan Czech Dójó (B.C.D.) pod vedením učitelů,
kteří mají oprávnění tento systém vyučovat.
Zájemci o studium bojového umění Budžinkan budó tajdžucu se mohou zúčastnit tréninků B.C.D.
i v Kojetíně. Tréninky pro mládež od 15 let a pro dospělé probíhají v dódžó, které je zřízeno nedaleko
od fotbalového stadionu, v budově skautské základny na adrese Kojetín, Závodí 272. Tréninky pro děti
od 10 do 15 let jsou organizovány ve spolupráci s MěDDM Kojetín.
Další informace je možno získat na:
telefonním čísle
+420 603 157 213
nebo na internetu www.bujinkan.cz
popř. www.bujinkan.cz/jiri
Jiří Hübner

Proč právě jóga?
Jógu můžeme považovat za jeden z nejdokonalejších systémů pro lidské zdraví. Je nesoutěživá,
nezná závodění ve sportovním slova smyslu – ale
přesto všichni běžíme určitý závod. Tím závodem je
náš život. A „život“ neznamená být jenom naživu,
člověk by měl být alespoň zdravý, aby tomu mohl
říkat život.
Jóga je orientovaná na dvě oblasti: na vnitřní
život jednotlivce i na život ve společnosti. Prakticky
to znamená: mít dobré zdraví i duševní vyváženost,
mít schopnost dobré koncentrace v činnosti, umět
správně řešit a zvládat nejrůznější životní situace.
Ani zdraví nemůžeme získat jen tělesným pohybem,
je nutno cvičit i duševní schopnosti a mít správné
postoje a kladné myšlení. Jóga učí vnímání, vciťování se. Vciťování se jak do sebe, tak do druhých,
učí nás chápat jeden druhého. Všechno, co člověk
přijímá – potrava, vzduch, zvuky, myšlenky, pocity
nebo stresy – působí na jeho vnitřní energetické
pole a na proudění jemnohmotné životní síly „čchi,
prány“ v těle.
Při cvičení s prvky akupresury, tai-chi, uvádíme
do pohybu energii v těle, duši a rozumu, uvolňujeme energetické blokády a čerpáme novou sílu
i radost.
Přijďte si s námi zacvičit od 6. září na Poliklinice, každé úterý v 17 – 19 hodin.
Alena Flegelová

Zoologická zahrada Ostrava
Ostravská zoologická zahrada založená v roce
1951 se rozkládá na ploše 100 hektarů. Původní
místo pro zoo bylo vybráno v Ostravě-Kunčičkách
a její plocha v té době činila 6 hektarů. Měla-li se
zoologická zahrada i nadále rozvíjet, bylo nutné
najít vhodnější místo a tak se v roce 1960 ZOO přemístila do krásného lesního prostředí Stromovky ve
Slezské Ostravě. Převážná část současného areálu
zahrady je tvořena porosty listnatého lesa zejména
buky, duby, habry, olšemi a vrbami. Významným
prvkem je rovněž soustava čtyř rybníků, které
umožňují chov mnoha druhů vodních ptáků. Na
rybnících se nachází několik ostrovů, které slouží
jako letní výběhy lemurů a gibonů. Návštěvnická
trasa je doplněna řadou zajímavých zahradnických
a botanických prvků a na jaře tvoří krásnou kulisu
řada rozkvetlých rododendronů. V souvislosti
s chystaným rozšířením programové nabídky zoo
budou navíc postupně vybudovány 3 botanické
stezky, které návštěvníkům nově zpřístupní řadu

cenných a zajímavých míst v areálu Stromovky.
Mezi výrazně zastoupené skupiny zvířat
patří ze savců jelenovití, kočkovité šelmy,
primáti (opice) a z ptáků pak vrubozobí,
dravci, sovy a papoušci. Poměrně velikou
kolekci kočkovitých šelem reprezentují
kupříkladu lvi, levharti nebo tygři, ale
k vidění jsou také naše kočky divoké,
rysi servali apod. Pavilonu opic dominuje skupina šimpanzů. Velice si ceníme
chovných skupin afrických kočkodanů
Dianiných a indických makaků lvích. Oba
druhy opic jsou v přírodě vážně ohroženy
a jsou zařazeny do záchranného programu evropských zoologických zahrad
(EEP). Ostravská zoo je úspěšně rozmnožuje a tím významně přispívá k udržování
a zvyšování populací chovaných v lidské péči.
V roce 2004 obohatil naši kolekci primátů pár
velmi vzácného poddruhu madagaskarských lemurů lemur
Sclaterův, kterého v zemích
střední a východní Evropy chová
pouze naše zoo. Z dalších výrazných druhů savců lze v ostravské
ZOO vidět kupříkladu žirafy,
hrochy, medvědy ušaté, klokany
či velbloudy a samozřejmě nelze
zapomenout ani na skupinku
3 slonů indických. Nový pavilon
slonů byl slavnostně otevřen
v listopadu 2004. V roce 2005
byly na jaře otevřeny 3 nové prostorné voliéry pro severské druhy
sov a v červenci první průchozí
expozice v ZOO Ostrava – Čínská
zahrada.
Aby měli návštěvníci možnost
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se dozvědět více zajímavostí ze života našich zvířat
a také aby poznali něco z jejich životních projevů,
lze se s výjimkou zimních měsíců zúčastnit komentovaného krmení vybraných druhů zvířat (např.
hrochů, velkých šelem, žiraf). Krmení provádí
ošetřovatel v určenou hodinu přímo ve výběhu. Vše
je doprovázeno zajímavým povídáním o zvířatech
a je zde také prostor pro dotazy.
Novinkou pro rok 2005 je možnost běžkování
v zimních měsících a dále pak prázdninová víkendová sokolnická představení a prázdninové večerní
projížďky v zoovláčku. ZOO je otevřena každý den
po celý rok. Spojení přímo k vstupní bráně zajišťují
z centra města trolejbusy č. 101 a 104. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Kontakt:
Zoologická zahrada Ostrava,
Michálkovická 197, Ostrava,
www.zoo-ostrava.cz,
e-mail: info@zoo-ostrava.cz
tel.: 596 241 269
Stanislav Derlich
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Detoxikace podle MUDr. Jonáše – okruh sleziny (slinivky, žaludku)
Okruh sleziny (slinivky, žaludku) zahrnuje
výjimečně tři orgány, zatímco v jiných okruzích se
setkáváme jen se dvěma. Klasická medicína nepřikládá slezině žádnou zvláštní důležitost a zastává
názor, že je možné v případě nemoci nebo úrazu
tento orgán klidně odoperovat. Celostní čínská
medicína je názoru naprosto opačného. Seznam
potíží vzniklý oslabením sleziny je velmi dlouhý
a prakticky je v dnešní době velmi těžké najít člověka s harmonickým působením sleziny.
Slezina patří svým působením do imunitního
systému a její nejdůležitější funkcí je likvidace
odumírajících krevních buněk. Podílí se tak na
krvetvorbě. V čínské medicíně řídí protivirovou
imunitu, tudíž každá viróza, opar nebo např.
infekční žloutenka znamená její poruchu. Obaly
kolem infekčních ložisek jsou ve slezině tvořeny
hleny z bílé mouky, cukru a mléka (pozorní čtenáři
poznali buchty a koláče). Sladká chuť sice slezinu
posiluje, ale přebytek sladkostí a hlavně rafinovaného cukru vytváří v organismu hleny, do nichž se
zabalují infekce.
Slezina ovlivňuje následující orgány:
Žaludek, slinivka břišní, lačník, kyčelník, bránice,
brzlík, dásně, hypothalamus, hypofýza, epifýza,
jazyk, jícen, koutky úst, vegetativní nervy, vazy,
svaly, řitní otvor, slinné žlázy, štítná žláza, podkoží,
povázka, mízní cévy, ozubice, patro, meniscus, dno
pánevní, kostní dřeň, dřeň nadledvinek, hltanové
mandle.
Příznaky poruchy okruhu sleziny:
Obezita, nadměrná štíhlost, srdeční neuróza,
hemoroidy, časté noční močení, chuť na sladké,
suché nebo slabé rty, otok kloubu palce u nohy,
mnoho hlenu na sliznicích, hormonální poruchy,
nepravidelná menstruace, vodnatá rýma, záněty
vedlejších nosních dutin, únava a slabosti končetin,
chladné končetiny, krvácení z dásní, zarudnutí
v hrdle, brnění v končetinách, problémy na víčkách
očí, zarudnutí kůže na krku a v oblasti klíčních kostí,
bolesti v podpaží, velká únava po jídle, bolesti
hrudní páteře, svědění pod levou lopatkou, potíže
příušních žláz a středního ucha, pálení, bolest nebo
křeče v lýtkách, bolesti v oblasti lymfatických uzlin,

bolesti a zduření prsů, otoky dásní, otoky spodního
víčka, polypy v nose, zatínání zubů, bolesti zubu
v horní čelisti, vytékání sliny v koutku, paradontóza, rozpraskané rty, afty, herpes, záněty dutin,
povislá ňadra, křivé zuby u dětí, zvětšování prsů
u mužů, pocit na zvracení, chorobný hlad, chorobné nechutenství, vidiny jídla ve snu, nezvládání
točivých pohybů např. při jízdě na kolotoči, potíže
tenkého střeva, žaludku, slinivky břišní, jícnu, ústní
dutiny, rtů, onemocnění hypofýzy, hypothalamu,
šišinky mozkové, štítné žlázy, lymfatického systému
a vegetativního nervového systému, ztráta paměti,
chladné ruce a nohy, neplodnost.
Přímý vliv má slezina na žaludek a slinivku
– znamená to tedy, že nelze trpět např. žaludečními
vředy, pokud je v pořádku slezina. V praxi proto
nejde vyléčit žaludeční potíže, pokud nebude zdravý
mateřský orgán – slezina.U slinivky ovládá slezina
pouze produkci trávicích enzymů. Beta-buňky,
které produkují inzulín, jsou pod přímým vlivem
toxinů z jater. V tomto případě je tedy třeba vyčistit
oba orgány – játra i slezinu.
Velmi důležitým orgánem pod vlivem sleziny je
dvanácterník. V tomto orgánu je podle čínské medicíny centrum energie a dále zde probíhá trávení
veškerých vitamínů a minerálů. Ložisko ve slezině
je tak příčinou chudokrevností, oslabení vitality,
poruch vstřebávání např. hořčíku – při křečích.
Slezina ovládá všechny sliznice v těle, jejich
onemocnění je tedy rovněž známkou poruchy
sleziny. Např. paradontóza je příkladem slezinových
potíží. Přestože zuby jsou ovládány ledvinami,
dásně jako všechny měkké tkáně patří pod nadvládu sleziny. Sem patří rovněž tvorba aftů v ústní
dutině.
Ložisky ve slezině velmi trpí vegetativní nervový
systém. Tento má své pleteně prakticky v celém
organismu (viz předminulý článek) a jeho poškození
je přímým viníkem nastolení nepříjemných pocitů
v organismu. Je úzce spojen s mozkovými centry
a dokáže spustit jakoukoliv nemoc, protože se
do něj velmi často promítají stresy a negativní
emoce.
Rovněž lymfatický systém je přítomen všude

v organismu. Chceme-li, aby náš drenážní systém
pracoval efektivně a dokonale, je třeba udržovat
v čistotě mateřský orgán – slezinu. Tomuto tématu
byl podrobně věnován minulý článek.
Největší dopad, týkající se rozsahu, má slezina
na hormonální hospodaření. Žlázy, které produkují
hormony, jsou slezinou přímo ovládány. Patří sem
např. štítná žláza, hypofýza (ovlivňuje pohlavní
žlázy, růstový hormon), hypothalamus (přijímání
potravy, regulace teploty) a šišinka mozková (mj.
distribuce pigmentu). Zátěž sleziny tak způsobuje
např. poruchy a bolesti menstruačního cyklu,
neschopnost donosit plod, neplodnost podílí se
na zánětech sliznic všech pohlavních orgánů, dále
sliznic střev a i sliznic dýchacího ústrojí, je příčinou
přílišné hubenosti nebo naopak přibývání na váze.
Pro ženy je důležitá informace, že slezina má rozhodující vliv na velikost a kvalitu prsou. Malá nebo
příliš ochablá prsa znamenají existenci ložiska ve
slezině.
Typickou vlastností, která souvisí s poškozením
sleziny, je přílišná starostlivost. Ten, kdo hodně
přemýšlí, stále všechno zvažuje, zabývá se pořád
problémy a neustále situace posuzuje, oslabí slezinu
do té míry, že se v ní vytvoří ložiska. Potom už je
záležitostí jeho genetiky, kterým směrem se další
poruchy budou ubírat.
Slezinu a všechny její vztažné orgány umí vyčistit od toxických zátěží unikátní přírodní bylinné
preparáty z výzkumu MUDr. J. Jonáše. Podrobnější
informace naleznou případní zájemci na www.
joalis nebo na tel. 573 356 432, 732 760 770.
Slezinu poškozuje: rafinovaný bílý cukr, koláče,
sladkosti, čokoláda, zmrzlina, přílišná starostlivost,
kritičnost, nedůvěra, skepse, nedostatek lásky
a rodinné pohody.
Slezinu posiluje: jáhly, rýže, květák, kedlubna
dýně, fenykl, sléz, šalvěj, přeslička, divizna, žlutá,
oranžová barva, lékořice (pendreky), bezinková
šťáva a čaj, melta, schopnost být nad věcí.
Pálení žáhy odstraní směs ze stejných dílů fenyklu, heřmánku, meduňky, lékořice a listů ibišku.
1 čajovou lžičku směsi spařit půllitrem vody, nechat
5 minut vyluhovat.
Ivana Batůšková, Chropyně

Kalendárium – září 2005
✽ 2. 9. Podpisem kapitulace Japonska skončila definitivně 2. světová
válka. Tento největší konflikt v dějinách si vyžádal 50 – 60 milionů lidských
životů. (1945). (60 let).
✽ 3. 9. Narodil se Ferdinand Porsche, německý inženýr a konstruktér.
Tvůrce prvního vozu Volkswagen a zakladatel stejnojmenné firmy vyrábějící
sportovní vozy dodnes. (1875). (130 let).
✽ 10. 9. Zemřel Jan Perner, český inženýr, průkopník železničního stavitelství v Čechách, Rakousku i Rusku. Projektoval mnoho železničních tratí.
Zahynul při železničním neštěstí. (1845). (160 let).
✽ 15. 9. Narodila se Agatha Christie, anglická spisovatelka, autorka více
než 70 detektivních románů. V nich vystupují jako hlavní hrdinové svérázný
Hercule Poirot a sl. Marplová. Dílo: Vražda v Orient expresu, Smrt na Nilu
aj. (1890). (115 let).
✽ 17. 9. Zemřel Čeněk z Vartenberka, český šlechtic, významná
osobnost období husitských válek. Dovedl obratně lavírovat mezi různými
mocenskými skupinami. Jediný držitel řádu Zlatého draka v Čechách. (1425).
(580 let).
✽ 18. 9. Narodila se Greta Garbo, švédská filmová herečka, žijící a tvořící
také v USA. Natočila filmy Gösta Berling, Královna Kristina, Camille, Ninočka
aj. (1905). (100 let).

✽ 19. 9. Zemřel Konstantin Eduardovič Ciolkovskij, ruský fyzik,
průkopník raketové techniky. Jako první sestrojil kruhové kormidlo, raketu
na kapalné palivo a vícestupňovou raketu. (1935). (70 let).
✽ 21. 9. Zemřel Viktorin Kornel ze Všehrd, český právní odborník,
autor díla „O právech, súdiech a dskách země české knihy devatery“. Tento
spis pojednává o zemském zřízení. (1520). (485 let).
✽ 24. 9. Zemřel Petr Brandl, nejvýznamnější malíř období baroka, žijící
a tvořící na našem území. Zanechal rozsáhlé dílo, za svého života nikdy nepodnikl studijní cesty do zahraniční a nepřekročil hranice Českého království.
(1735). (270 let).
✽ 25. 9. Byl uzavřen tzv. Augšpurský mír, zajišťující protestantům náboženskou svobodu dle zásady „cuius regio, eius religio“. V Čechách sice jeho
závěry neplatily, ale i zde museli Habsburkové učinit ústupky. (1555). (450
let).
✽ 28. 9. Po dvoudenním obléhání byla rodem Přemyslovců dobyta Libice.
Slavníkovci, kteří zde sídlili, byli vyvražděni. Čechy tak byly politicky sjednoceny
a vlády se mohl ujmout jediný panovník. (995). (1010 let).
✽ 29. 9. Zemřel Ilja Jefimovič Repin, ruský malíř. Autor obrazů malovaných v duchu kritického realismu. Známá jsou jeho plátna Burlaci na Volze
a Záporožští kozáci píší dopis sultánovi. Maloval též motivy z ruského venkova.
(1930). (75 let).
Zpracováno podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2005
řez
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Skautský tábor
Pozdrav z tábora
Je již tradicí, že skauti v Kojetíně během
letních prázdnin pořádají dětský letní tábor.
V letošním roce uspořádalo středisko 15-ti denní tábor pro všechny své členy na
táborové základně PODHRADÍ v Týně nad
Bečvou.
Chata je umístěna na louce vedle lesa asi
800 m od zříceniny hradu Helfštýn. Mladší děti (do 10 let) byly ubytované v chatě
a ostatní byly v dřevěných podsadových stanech.
Mimo program zaměřený na zdokonalení získaných
znalostí v oddílech během roku, jako lukostřelba,
rozdělání ohně a přepálení provázku na čas, znalost
rostlin, a spoustu jiných aktivit, nemohly chybět hry
pohybové i náročné na obratnost.
Za deštivých dnů se osvědčilo zpívání u hřejícího krbu, rukodělky z přírodnin, papíru, barvení
šátků z textilu aj. Celotáborová hra měla letos název
„Sindibádovy cesty“ a byla zaměřena na pomyslné
cestování světem.
Posádky 4 lodí se téměř každý den dostaly do
nesnází, musely si umět poradit a plout dál, tak jako
proslulý námořník se svou posádkou ze známého
románu či filmu.
Celý takto připravený program a tábor by se neobešel bez nadšených vedoucích a rodičů členů,
kteří poskytli svůj čas a um pro ostatní, za což bych
jim všem chtěl velice poděkovat. Naše díky patří

i sponzorům, kteří poskytli věcné dary a napomohli
tak rozšířit pestrost v jídelníčku i ceny dětem.
A protože vše pěkné jednou skončí, i letošní
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tábor je minulostí a po jeho zhodnocení již připravujeme program tábora 2006.
Za všechny vedoucí zapsal
Antonín Výtiska, vedoucí tábora
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MěDDM Kojetín
AKCE NA ZÁŘÍ 2005
9. 9. 2005, 17.00 hodin
PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ
Pro vedoucí ZK
MěDDM Kojetín

celý rok. V Tovačově nás čekalo táboření u vody,
rybářské závody, soutěž o přežití, hledání pokladu,
písničky u táboráku a spousta dalších soutěží a her
ve vodě i na souši a radostných oslav z úspěšných
úlovků. Rybářské „šílenství“ s námi prožilo 16
vášnivých mladých rybářů.

10. 9. 2005
„O POHÁR
MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“
Volejbalový turnaj pro mládež a dospělé
Sokolská zahrada Kojetín
16. – 18. 9. 2005
„PO STOPÁCH HONÁKŮ“
Víkendová akce pro děti a mládež
Hipocentrum Koryčany

LETNÍ TÁBOR
„BRANOU KE HVĚZDÁM“
1. - 12. 8. 2005
Na Ranči Rovná prožilo 12 prázdninových dnů 35
dětí, které se staly účastníky výcvikového tábora.
Každý den členové SG týmů procházeli hvězdnou
branou, která je přenesla na jednotlivou planetu sluneční soustavy. Na Marsu či Jupiteru měli členové
plnit úkoly dané velitelstvím. Jíst ve stavu beztíže,
projít v noci nepřátelským územím, sestavit přistávací modul za pomocí vajíčka, provázku, izolepy,
klacíku – to je část úkolů, které týmy plnily.
A cesta vesmírnou bouří z Modré na Rovnou jistě
zůstane v paměti všech táborníků.

30. 9. – 1. 10. 2005
VÍKEND S HLÍNOU
aneb glazujeme výrobky
Pro účastníky LT keramického
MěDDM Kojetín
23. – 25. 9. 2005
SETKÁNÍ S TÁBOROVÝMI KAMARÁDY
Pro účastníky LT MěDDM Kovalovice
ORIENTAČNÍ ZÁVOD
(Postupová soutěž MŠMT ČR)
Pro děti II. st. ZŠ
Okolí Kojetína

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
„TÝDEN PLNÝ POHÁDEK“
15. – 19. 8. 2005
Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil
ohrádku. Povídám, povídám druhou, že teče řeka
struhou. Povídám, povídám třetí, že na domečku
spaly děti... Během celého týdne s námi prožilo
táborové dobrodružství 31 dětí. Malí táborníci
během týdne navštívili Macochu, Punkevní jeskyni
a Sv.Hostýn, super byl i výlet na kolech a přenocování na zahradě na „domečku“.
„Poznala jsem nové kamarády a byla tu sranda…“,
řekla sedmiletá Kristýnka.

Akce, které se konaly
LT KERAMICKÝ
15. – 22. 8. 2005, v Tovačově
Po stopách pověstí tovačovských putovaly děti,
které prožily 8 tvořivých dní na myslivecké chatě
v Tovačově. V září se opět všichni táborníci sejdou
na „domečku“ aby si naglazovali krásné výrobky,
které si vytvořili.
LETNÍ TÁBOR „PEVNOST BOYARD“
15. – 19. 8. 2005
V době od 15. do 19. srpna 2005 se konal letní
tábor na Zámku v Kovalovicích. Zúčastnilo se ho
11 odvážných z Kojetína, Lobodic a Oplocan.
Na táboře, který měl název „Pevnost BOYARD“,
družstva Krtečků a Žraloků získávala klíče, které jim
otevřely cestu k pokladu. Během týdne jednotlivci
zjistili, že je důležitá kolektivní spolupráce, která
se neustále prolínala všemi hrami. Na zámku bylo
opravdu skvěle. Nikomu nevadilo, že Kovalovice
jsou v bezprostřední blízkosti Kojetína. Všichni
poznali, že i za „humny“ je krásně a je tu skvěle
s prima partou. Děkujeme MěKS Kojetín, který
nám toto poznání umožnil. A v září jedeme zase.

RYBÁŘSKÝ TÁBOR
13. – 30. 7. 2005
Na III. ročník rybářského tábora jsme se těšili

-9-

LPT „OLYMPIJSKÉ HRY“
22. – 26. 8. 2005
V týdnu od 22. 8. do 26. 8. 2005 soutěžilo patnáct
dětí z Kojetína a okolí v netradičních olympijských
disciplínách. Sportovci se zúčastnili i výletů na
zámek do Tovačova, Kroměříže a hrad Helfštýn.
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MěDDM Kojetín – nabídka zájmových kroužků na školní rok 2005/2006
Zápis do zájmových kroužků
– od 1. 9. 2005.
Zájmové kroužky budou probíhat
od 27. září 2005 do 17. června 2006.
Přihlášky můžete odevzdávat na
MěDDM Kojetín, Masarykovo náměstí 52,
můžete je podat také prostřednictvím
internetu na adrese
www.meddm.kojetin.cz.
Další informace vám rádi sdělíme na naší adrese:
MěDDM Kojetín, Masarykovo vám. 52,
752 01 Kojetín, tel./fax: 581 762 498,
reditelka@meddm.kojetin.cz
Na všechny se těšíme.

Taneční soubor Sluníčko při MěDDM Kojetín
se zúčastnil Hanáckých slavností v Němčicích
– Liduška Ivanová získala hezké první místo
v taneční soutěži

POČÍTAČE A TECHNIKA
Plastikoví modeláři
Výp technika zač.
Výp technika pokr.
Tvorba www stránek
Práce na PC – kurz

od 1.tř.
200,od 2.tř.
500,od 5.tř.
500,od 5.tř.
500,1200,-/20 hodin

VZDĚLÁNÍ, KULTURA A TANEC
Dramatický
od 2.tř.
250,Country tance
od 1.tř.
300,Hrátky s flétnou
od 2.tř.
300,Lucky Whille country
ml.a dosp.
400,Kvítko (taneční)
př.–1.tř.
300,Úsměv (taneční)
od 4.tř.
300.Sluníčko (folkl. taneční)
od 1.tř.
300,Hip hop
od 6.tř.
600,Duha (výtvarný)
od 1.tř.
400,Keramika (začátečníci)
od 1.tř.
600,Keramika (pokročilí)
–
600,Keramika (rodič a dítě do 7 let) 3–7 let
50,-/h.
Klub maminek
rodina 150,-/rod.
Klub správných holek
od 3.tř.
250,Klubíčko (všestranný)
4–6 let
250,Břišní tance
od 14 let
700,10 lekcí
Pěvecký
Od 3.tř.
200,PŘÍRODA
Rybáři (začátečníci)
Rybáři (pokročilí)
Čtyřlístek (ekologie, hry,…)

od 3.tř.
od 5.tř.
od 1.tř.

300,300,200,-

OKOLNÍ OBCE
Keramika Měrovice
Keramika Oplocany

od 1.tř.
od 1.tř.

600,600,-

Keramika Polkovice
Kroužek Stříbrnice
Aerobic Křenovice
Klub F.Mravence Křenovice
Míčové hry Křenovice

od 1.tř.
od 1.tř.
od 1.tř.
od 4 let
od 1.tř.

300,250,250,250,250,-

CIZÍ JAZYKY
Angličtina (začátečníci)
Angličtina (pokročilí)
Němčina
Španělština
Francouzština

od 1.tř.
od 5.tř.
od 5.tř.
od 5.tř.
od 5.tř.

500,500,500,500,500,-

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Aerobic
od 1.tř.
Basketball
od 7.tř.
Bojové umění
od 3.tř.
Florbal ml.
od 3.tř.
Florbal st.
od 6.tř.
Kalanetika
ml.a dosp.
Kondiční cvičení
ml.a dosp.
Míčové hry
od 1.tř.
Rytmika
od 3.tř.
Stolní tenis I
od 3.tř.
Stolní tenis II
od 6.tř.
Střelba ze vzduchovky
od 5.tř.
Šipky
od 3.tř.
Volejbal – přípravka
od 2.tř.
Volejbal ml. – dívky
od 3.tř.
Volejbal st. - dívky
od 5.tř.
Volejbal – chlapci
od 5.tř.
Sport MIX
od 6.tř.
TAI-ČI – pokročilí
ml. a dosp.
JOGA rodiče s dětmi
-

300.300,400,300,300,20,-/h
20,-/h
300,300,300,300,400,200,300,400,400,400,300,1600,540,/rodič+dítě

Sportovní odpoledne

Je krásný letní den, jeden z mála v letošních
deštivých prázdninách, pátek 26.8.2005 a MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. pořádá na
kojetínské „Střelnici“ pro své zaměstnance a jejich
rodinné příslušníky „I. Ročník střeleckého dne“.
Hlavně díky nádhernému počasí se nás na střelnici
sešlo úctyhodných 121 účastníků. To i přesto, že
někteří pracovníci se této akce nemohli zúčastnit
z důvodu pracovního vytížení, jelikož lihovar po
plánované odstávce opět najel své provozy.

Celé odpoledne se nese v duchu střeleb ze vzduchovek a malorážek pro děti a dorost, z brokových
zbraní na asfaltové holuby pro dospělé. Pro nestřelce probíhá instruktáž, kterou i s dohledem na naši
bezpečnost při samotné střelbě provádí „Sportovní
střelecký klub při OMS Přerov“.
Pro menší děti zajišťují dětský program instruktorky z Městského domu dětí a mládeže z Kojetína.
Pro malé je tady běh okolo rybníka, slalom s koněm, skládání kostek, ruční práce a další atrakce.
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O občerstvení ve formě dančího guláše, uzených
klobásek a nápojů se starají členové Mysliveckého
svazu Kojetín. Samozřejmě, že nemůže chybět ani
muzika Toníka Petury, který se výborně zhostil role
diskžokeje a i přes nepřestávající střelbu jsou u stolů
s občerstvením slyšet melodie jeho aparatury.
Krásné ceny pro všechny věkové kategorie předává
generální ředitel Ing. Jan Stiebitz a výkonný ředitel
Ing. Antonín Špatina.
Toto sportovní odpoledne, které má za úkol
nejen pobavit, ale i zcelit pracovní kolektiv se díky
příjemnému počasí, všem účastníkům a pořadatelům nese v duchu pohody a můžeme si říci, že se
vydařilo.
Zvláště bychom chtěli touto cestou poděkovat
kolektivu Městského domu dětí a mládeže z Kojetína pod vedením paní Marie Beránkové.

Kojetínský zpravodaj
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Kam za kulturou
Výstava fotografií nejen
z botanických cest světem
ZDENĚK JEŽEK
(rodák z Kojetína)
LOVEC ROSTLIN
N A C E S TÁ C H
Galerie Vzdělávacího
a informačního centra
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Výstava bude otevřena
do 30. září 2005
po – pá 9.00 – 17.00 hodin
Sobota 10. září 2005 - 14.30 hodin
Víkendová pohádka pro děti
K ÁŤA A Š K U B Á N E K
hraje Divadlo VĚŽ Brno
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Soutěž pro děti o nejhezčí obrázek
Pátek 30. září 2005 – 20.00 hodin
BETHRAYER ve spolupráci
s MěKS Kojetín
pořádají koncert pěti rockových kapel:
D E AT H I N R E D
B A D FA C E
B E T H R AY E R
EGO TRIP
H A Z Y D E C AY

VYHLÁŠENÍ KURZŮ NA ROK 2005 – 2006
Jazykové:
• ANGLIČTINA pro začátečníky a pokročilé
• NĚMČINA pro začátečníky a pokročilé
• RUŠTINA pro začátečníky a pokročilé
Pohybové:
• JÓGA
• rehabilitačně kondiční cvičení METODOU PILÁTES pro celkové posílení svalstva a zeštíhlení
postavy
(Informační schůzka se bude konat v úterý 6. září
2005 v 18.00 hodin na Sokolovně)
• TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA pro
studenty gymnázia a středních škol

Praktické:
• ŠITÍ
• KURZ PRO AMATÉRSKÉ VIDEOKAMERAMANY
• VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Staňte se členy souborů Městského kulturního střediska:
• HANÁCKÁ BESEDA, národopisné tance
• HANÁCKÁ SCÉNA, divadelní soubor
• SOLASIDO a CANTAS, pěvecké sbory
Informace: Městské kulturní středisko Kojetín
nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46

Výzva
Vážené dámy a pánové,
jako bývalý náčelník českých a slovenských skautů v zahraničí, dávám dohromady knížku pro
naše děti, vlastně již pro naše vnuky, o skautské
organizaci v republice, abych dětem ukázal, že
skauti ve staré vlasti vždy stáli za svým slibem
k prospěchu své domoviny.
Máme tady malé muzeum, kde máme asi
2600 ks skautských odznaků ze staré vlasti, ale
i z celého světa. Bohužel nám chybí odznáček
vydaný ve vašem městě.
A tady je moje přání: Nevíte někdom kde by
se dal nalézt znak na obrázku, který přikládám?
Možná, že se někdo ze starých členů organizace
najde, který jej má někde doma v zásuvce. Samozřejmě, že jsme ochotni jej zaplatit.
Srdečný dík

Kontaktní adresa:
Miloš Miltner
Webermühle 32, 5432 Neuenhof,
Schweiz
milos.miltnergmw.ch

Skautský znak ze župního sjezdu v Kojetíně
dne 4. – 5. června 1938, materiál Tombak
prolisovaný

Radegast slaví 35 let
Velkolepé oslavy zahájí II. ročník Radegastova reje
Programově propojí všechny lokality – Pustevny, Zlín, Olomouc – soutěž o zajímavé ceny Radegast s názvem „Radegastův pětiboj: – hod míčkem
do hlavy Radegast – opičí dráha s krýglem v ruce – kuželky s plechovkami – zdvihy 15 l sudu za 60 sekund – přeskládání obsahu bedny můžete
Olomouc – prostory Envelopy
Zahájení
10.00 – 10.15
Dětské hvězdy
– Eva Farná, Barbora Lakota
10.15 – 11.15
Nevím
11.30 – 12.30
Filip M.
12.45 – 13.30
O5&Radeček
13.45 – 14.45
Najzar
15.00 – 16.00
Revival Cranberries
16.15 - 17.15
Vyhlášení pětiboje
17.15 – 17.30
Priessnitz
17.45 – 19.00

Pustevny – v sídle boha Radegasta
Zahájení
Camerata
Jumping drums
Vojvoda
Kočko & Orchestr
Jumping drums
Vyhlášení pětiboje
Dan Bárta

10.00 – 10.15
10.15 – 11.15
11.30 – 12.00
12.30 – 13.30
14.00 –15.00
15.15 – 15.45
15.45 – 16.00
16.30 – 18.00

Zlín – na parkovišti před Velkým kinem
Zahájení
Kajkery
Jablkoň
Robson
Čadi
TUT
Koňaboj
Vyhlášení pětiboje
Prouza

10.00 – 10.15
10.15 – 11.15
11.30 – 12.30
12.45 – 13.45
14.00 – 15.00
15.15 – 16.15
16.30 – 17.30
17.30 – 17.45
18.00 – 19.15

Na všechny akce vstup zdarma
Bližší informace www.beskydy.cz, www.
infocesko.cz, www.radegast.cz
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Z dalšího programu: Integrovaný záchranný
systém (ukázky práce se psy, bojové sporty, zvedací
plošina), zajímavé atrakce,bohaté občerstvení.
Pustevny – středověká mučírna u sochy Radegast,
šermířská a herecká společnost Kelti.
Zlín – Tatra Dakar, promítání kina – 11.00 – pásmo krátkých filmů pro děti Kytice pohádek II.,
13.00 – Příběh žraloka, 15.00 – Madagaskar
Šárka Sonnková
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TJ Sokol Kojetín informuje
TJ Sokol Kojetín, odbor SPV, zahajuje cvičební rok 2005/2006 19. září 2005
Cvičitelky a cvičitelé odboru se již na vás těší. Na nový cvičební rok se připravovali absolvováním odborných seminářů, a tak vám
mohou nabídnout mnohé novinky v pohybových aktivitách: aerobik, kalanetiku, body styling a step aerobic.
Bližší informace a rozpis cvičebních hodin uvedeme v říjnovém čísle Kojetínského zpravodaje.
řez

XXVIII. ročník Turnaje Střední Moravy ve volejbale
mužů se stal minulostí
Letošního ročníku se zúčastnilo dvacet jedna družstev České a Slovenské
republiky. Opět se hrálo ve dvou
výkonnostních třídách za příznivého
počasí až na jednu krátkou odpolední přeháňku. Domácí postavili do
turnaje dvě družstva, která hrála v 2.
třídě. V této třídě startovalo celkem
sedm družstev ve dvou skupinách. Po
odehrání základních skupin první dvě
družstva z každé skupiny postoupila
do play off, které určilo následující
pořadí – 4. Staré Město junioři, 3.
Kojetín „A“, 2. Velké Meziříčí a 1.
Štenberk.
V 1. třídě hrálo čtrnáct družstev
rozdělených do třech skupin. Po
základní části postupovala z každé
skupiny dvě prvá družstva a dvě
nejlepší ze třetích míst. Tak nám
vzniklo osmi členné play off a po
dramatických bojích vzniklo toto
pořadí – 4. VKP Bratislava „A“, 3.
Melinho (ČZÚ Praha), 2. JMP Brno,
1. VK Staré Město „A“. Na závěr
byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší
hráči, a to Muroň Jan z JMP Brno
a Erman David ze Starého města
„A“. Turnajová komise předala cenu

Volejbalový podzim v Kojetíně

pro nejtěžšího hráče, kterým se stal
Křepelka Milan z Kojetína „A“.
Tímto bych chtěl poděkovat
firmám, organizacím i jednotlivcům,
kteří turnaj podpořili. Jsou to: Město
Kojetín, SOU stavební odloučené
pracoviště Kojetín, pneuservis Vratislav a Josef Jelšíkovi z Těšnovic,
Bazex Jiří Lučan, ZV Moravského
lihovaru Kojetín, Instalatérství a topenářství Vožda, EXXON MOBIL Pavel
Ledvina z Morkovic, Pohřební služba
Zdeněk Barták, Ptáček pozemní stavby, V-trans, AN Trading, MP Trans,
Autobusová doprava Dvořáček Jan,
Jelínek Trading a p. Jiří Maňas.
Oddíl volejbalu děkuje všem, kteří
pomohli upravovat kurty při turnaji.
za oddíl odbíjené Zdeněk Novák

Krajský přebor mužů:
11. září 2005 v 10 hod. (neděle)
KOJETÍN – HODOLANY
24. září 2005 v 10 hod. (sobota)
KOJETÍN – TROUBKY
Krajský přebor žen:
3. září 2005 v 10 hod. (sobota)
KOJETÍN „A“ – V. BYSTŘICE „B“
17. září 2005 v 10 hod. (sobota)
KOJETÍN „A“ – PŘEROV „B“
1. říjen 2005 v 10 hod. (sobota)
KOJETÍN „A“ – TROUBKY
Okresní přebor žen:
2. září 2005 v 17 hod. (pátek)
KOJETÍN „B“ – HULÍN
9. září 2005 v 17 hod. (pátek)
KOJETÍN „B“ – MORKOVICE
Krajský přebor juniorek:
29. říjen 2005 v 10 hod.
KOJETÍN – OLOMOUC „B“
(sobota, hala SOU)
5. listopad 2005 v 10 hod.
KOJETÍN – PŘEROV „B“
(sobota, hala SOU)
26. listopad 2005 v 10 hod.
KOJETÍN – LITOVEL
(sobota, hala SOU)
Turnaj:
O POHÁR ŘEDITELE POHŘEBNÍ SLUŽBY
10. září 2005 v 9 hod. (sobota, venku) smíšená družstva

Končí léto, doba dovolených a odpočinku. Nedejte šanci únavě a stresu – přijďte si s námi zacvičit,
„dát si pořádně do těla“ nebo jen zapomenout na starosti!
Kdy:
20. 9. 2005, od 19.00 hodin a pak každé úterý a čtvrtek
Kde:
tělocvična TJ Sokola Kojetín
Co:
BODYSTYLING
Nabízíme:
– formování těla s využitím sportovního náčiní (overbally, fitbally, gymbally, expandry, posilovací pružiny,
švihadla, činky, medicinbaly, posilovací gumy apod.) – cvičení ve skupině i individuálně na stanovištích - využití
posilovny - pravidelně zařazujeme hodiny stepaerobiku.

TJ Slavoj Kojetín vstupuje do ročníku 2005 – 2006
Po skončení ročníku 2004
– 2005 v TJ Slavoj došlo k následujícím změnám.
– Do okresní soutěže nastupuje
vloni založené družstvo mladší přípravky.
– Naši mladší žáci se zúčastní
okresního přeboru na kroměřížsku.
– Pro nízký počet hráčů jsme byli
nuceni odhlásit ze soutěží starší žáky
a B mužstvo mužů. Muži A budou
nadále nastupovat v 1. B třídě kraje
Olomouc.
– Největší změna nastala v našem
dorostu. Byla nám od Krajského fotbalového svazu Olomouc nabídnuta
účast v krajském přeboru – my jsme
toho s radostí využili a to z následujících důvodů:
1) krajský přebor dorostu je soutěž,
která se v Kojetíně nikdy nehrála. Její
vysoká úroveň nám, jak doufáme,
zajistí herní růst a zkušenosti pro naše
dorostence a za několik let příliv kvalitních fotbalistů do družstva mužů,
2) díky velkému počtu dorostenců
(35 hráčů) jsme původně založili B
dorost a po výše uvedené nabídce
od KFS jsme jej pouze přejmenovali

na „mladší“ a přihlásili do krajského
přeboru.
Věříme, že tato rozhodnutí přispějí ke
zkvalitnění fotbalu v Kojetíně.
Dnes víme, že se věnujeme
mládežnickému sportu, který má
smysluplný cíl – kvalitní hráče a zaměstnávání naší mládeže ve volném
čase.
Hodnocení 1. kola, krajský
přebor – dorost starší, sobota
13. 8. 2005
Bělotín – Slavoj Kojetín 0:2
(0:1)
Do Bělotína jsme přijeli s vědomím ,že soupeř je sice kvalitní,
ale na jaře 2005 od nás odjížděl
s jednoznačnou prohrou 3:0 a proto
jsme jeli vyhrát.
Začátek zápasu byl vyrovnaný,
ale postupem času jsme získávali
mírnou převahu vyjádřenou častou
střelbou na branku soupeře. Domácí
byli nebezpeční hlavně při trestných
kopech a rozích. Ve 40. minutě
Pepa Peřina a Dalibor Sanitrník
vybojovali míč, ten se přes Honzu
Kantora dostal k Michalovi Štolfovi,
který krásnou střelou z dvaceti metrů

http://diskant.wz.cz

vymetl soupeři horní růžek branky
– nádherný gól!
Ve druhém poločase nás soupeř
lehce zatlačil a vypracoval si dvě příležitosti. Postupem času tlak Bělotína
ochaboval a v osmdesáté minutě
přišla gólová pojistka Honzy Kantora
– po individuální akci krásně přihrál
do vápna Zdenkovi Polákovi, který
se nemýlil a přízemní střelou podél
brankaře zvýšil na 2:0. V samotném
závěru ještě mohl na 3:0 zvýšit Břeťa
Nakládal, ale jeho střelu zázračně
vyrazil brankař domácích.
Výkon celého mužstva byl fantastický a kluci si plně zasloužili
vítězství!
Zvláště oceňujeme výkon našeho
brankáře Karla Kočičky, který skvěle
zaskočil za zraněného Ondru Knopa.
Vítězná sestava: K. Kočička, Z. Hošek (70 J. Křepelka), P. Zedníček, T.
Nakládal, M. Štolfa, B. Nakládal, D.
Sanitrník, J. Kantor, O. Šmída (85
T. Večerka), J. Peřina, Z. Polách (88
M. Sanytrník).
Trenér: Aleš Stavinoha.
Hodnocení 1. kola, krajský
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přebor - dorost mladší, sobota
13. 8. 2005
Bělotín – Slavoj Kojetín 1:0
(0:0)
Nově sestavené družstvo mladšího dorostu si odbylo svou premiéru.
V prvním poločase byla hra vyrovnaná, šance na obou stranách.
Naše družstvo několikrát podržel
skvěle chytající Zdeněk Vožda, a kdyby Petr Knop trefil prázdnou branku
soupeře po pěkné akci Tomáše
Večerky, mohli jsme vést 1:0…
Po přestávce se obraz hry změnil
a byli to naši kluci,kteří získali převahu
a nepouštěli domácí z jejich poloviny.
V šancích se ocitli především Tomáš
Večerka a Ondra Šmída, ale nevyužili
je. V 85. minutě domácí z rychlého
brejku vstřelili jediný a vítězný gól
zápasu.
I přes prohru sehráli naši mladší
dorostenci dobrý zápas a věříme, že
toto mladé a perspektivní družstvo
bude v takových výkonech pokračovat. Pochvalu zaslouží vedle Zdenka
Voždy především Ondra Šmída
a Tomáš Nakládal, kteří zvládli oba
zápasy, tzn. za starší i za mladší
dorost.

Kojetínský zpravodaj
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TJ Slavoj Kojetín vstupuje do ročníku 2005 – 2006
Sestava: Z. Vožda, L. Rábel, T. Nakládal, P. Gajdoš, T. Pospíšil, L. Bradna,
P. Knop, M. Polách, D. Sanitrník,
O. Šmída, T. Večerka.
Trenér: L. Bradna.
Hodnocení 1. kola, 1. B Muži
– neděle 14. 8. 2005
První utkání sezóny 2005 – 2006
sehrál Slavoj A na hřišti v Bělotíně.
Na pěkně připraveném trávníku se
dlouho hrál vyrovnaný zápas, ve
20 zahrávali domácí rohový kop
a obrana Slavoje zaspala, nechala
volného útočníka, který hlavou vsítil
gól domácích (1:0). Hráči Slavoje
dál bojovali a po chybné rozehrávce
domácích vsítil vyrovnávací branku
s přehledem hrající Květoš Láník.
Smírně 1:1 skončila první půle.

Do druhé nastoupil za zraněného
Martina Souška Tonda Miko a oživil
hru Slavoje. Bojující Slavík po dobré
útočné akci opět uvolnil Láníka, který
zvýšil na 2:1 pro Slavoj. Hráči po té
vyšli z rytmu a nechali stereotypně
hrající Bělotín (nakopávané míče)
ovládnout hru. Asi v 70 udeřili opět
hráči Slavoje – Tonda Miko zvýšil na
3:1 pro Slavoj. Miko nastřelil ještě
tyč Bělotína. Hráči Slavoje zaslouží
pochvalu za bojovnost a 3 body.
Sestava: Křepelka M., Soušek, Křepelka Al., Večerka, Kaňa, Šťastný,
Vondra, Tomšic, Šubík, Láník, Slavík.
Střídání: 46 Miko, 60 Matějka,
80 Peřina
Vedoucí družstva mužů: L. Peprný.

TRÉNINKY MUŽSTEV TJ SLAVOJ KOJETÍN
STADION MORAVA

Přípravka: ........... středa, pátek: ................. 17.00 hodin
Trenér: ................. R.Tomšic
Mladší žáci: ......... středa, pátek: ................. 17.00 hodin
Trenér: ................. J. Šubík
Mladší dorost:..... úterý, čtvrtek: ................. 19.00 hodin
Trenér: ................. L. Bradna
Starší dorost: ...... pondělí, úterý, čtvrtek: .... 18.00 hodin
Trenér: ................. A. Stavinoha
Muži: ................... pondělí, středa, pátek:..... 18.00 hodin
Trenér: ................. K. Matějka

TJ Kanoistika Kojetín
Kojetínští vodáci
na mistrovství ČR
Ve dnech 12. – 14. srpna vyvrcholila desetičlennému závodnímu
družstvu TJ Kanoistika Kojetín hlavní
část sezóny roku 2005 a lze říci, že
velmi úspěšně. V rámci mistrovství
ČR se jel na ústředním závodišti
v Račicích 5. závod Českého poháru
a v něm si opět družstvo jako celek
zlepšilo své výsledky. Škoda, že nejsou bodovány i závody benjaminů,
tedy těch nejmladších, v nichž si naši
závodníci vedli zvlášť dobře.
Nejstarší a nejnáročnější kategorii
obsadil Kojetín v kajaku juniorů, kde
startoval Ondřej Kalus. Ten obsadil ve
velkém finále 5. a 6. místo na čtyřkajaku (společenství Kojetín – Sparta
Praha) na 1000 a 500 metrů. Velmi
cenné bylo jeho vítězství v malém
finále se spolujezdcem J. Mužíkem ze
Sparty Praha na kajaku dvojic 1000
m a deváté místo ve finále na 500
m.
V dorostu lze vyzvednout především umístění děvčat. Marii Braunerové unikla jen těsně bronzová medaile
ve velkém finále na čtyřkajaku na
500 m, když její posádka obsadila
4. místo. Ve dvojici s N. Adámkovou
(Frýdek – Místek) pak rovněž ve
velkém finále dojely páté. V jednotlivcích zajela Braunerová výbornou
jízdu, když zvítězila v malém finále.
Vzhledem k tomu, že jezdí první
rok mezi dorostenkami, je její výkon
příslibný. Sabina Coufalová obsadila

ve velkém finále 7. místo ve dvojici
s E. Hlivkovou (KVS Praha) na 1000 m
a se stejnou spolujezdkyní byly v malém finále druhé na 500 m. Kanoista
Petr Opluštil obsadil v malém finále
(C1 1000 m) 7. místo.
Ze žákovských kategorií vytěžili
naši závodníci dvě stříbrné medaile:
kajakářka Petra Šupčíková v K1 500
m (v K4 byla čtvrtá) a kajakář Tomáš
Spiegel se spolujezdci z Frýdku-Místku na K4 500 m. Další umístění
ve velkém finále zaznamenali ještě
Tomáš Spiegel 8. místem na K2 500
m s J. Babušákem z Fýdku – Místku
a Ladislava Minaříková 6. místem na
K4 500 m
Největší radost udělali našim
činovníkům benjamínci na 2000
m. V počtu tří dosáhli na čtyři medaile. Kateřina Kavulová obsadila
v K1 mladších 1. místo a spolu
s Petrou Procházkovou ve starších
benjamínkách dojely na 3. místě.
Petra Procházková ve starších benjamínkách obsadila 8. místo. Jan
Škurka vybojoval další 1. místo
(v jedenáctiletých benjamíncích)
a spolu se spolujezdcem M. Seidlem
z Prahy – Modřan dojeli devátí na
K2.
Kanoisty ještě čeká 6. kolo
Českého poháru, pak teprve bude
bodovací soutěž vyhodnocena. Na
závěr sezóny pak uvítáme vodáky
v Kojetíně – na 47. ročníku Moravského poháru, dne 8. 10. 2005.

Stříbrný čtyřkajak T. Spiegla jde na vážení

Dorostenka M. Braunerová

Výbor TJ Kanoistika Kojetín

Areál vodních sportů v Račicích u Prahy
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Benjamínky
K. Kavulová – P. Procházková
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Léto ve Vrážném

Zkouška zručnosti

Pro táborníky není žádný úkol těžký, ani ulovit „velkou rybu“

Aby se nám dobře šlapalo

Běhavky v lese pode vedením „kapitána“ 1

Běhavky v lese pode vedením „kapitána“ 2

Každé družstvo bylo povýšeno do šlechtického
stavu, a tak se neobešlo bez krásného erbu

Kdyby došla voda, umíme si poradit

Netradiční start dalšího závodu

Některým závodníkům by obratnost mohly
závidět i opice

Úkol pro šikovné ruce – vyrobit si tričko – se
podařil, posuďte sami

Na stavbu pevnosti je potřeba natěžit si písek.
Pro nás je to však hračka

Na celodenním výletě nesmí chybět svačinka

Dobývání pevnosti Boyard

Otec Furat – strážce pevnosti
Boyard

...a jeho družina (zleva Martin,
Mirek, Lucka, Terka)
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Vítězné družstvo se sladkou
odměnou
Foto: Lenka Němečková
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Ze sportu - Minigolf
Jana Nakládalová má z Evropy
bronz, žáci z republiky stříbro!
Fantastického úspěchu dosáhla kojetínská
žákyně Jana Nakládalová na Mistrovství Evropy
juniorů, když jako náhradnice družstva juniorek
získala v portugalském Pombalu bronzovou medaili! Tento úspěch podtrhla ještě individuálním 4.
místem, když jí na bronz chyběly pouhé 2 údery!
Čtrnáct dní předtím zaznamenal náš klub
historický úspěch na Mistrovství České republiky
v Olomouci, kde družstvo žáků v sestavě Jana
Nakládalová, Zdeněk Modlitba, Tereza Ligačová
a náhradnice Barbora Luxová obsadilo 2. příčku
a získalo stříbrné medaile! Jana N. se navíc jako
jednotlivkyně umístila v soutěži žáků na krásném
5. místě – jako nejlepší z klubu…
Začínáme ale ještě červnovými akcemi. V neděli 26.6. jsme hráli v Brně, kde se konal 4.Open
oblastní turnaj. Hrálo zde 64 aktérů, z našeho
klubu jsme byli čtyři.
V žácích se blýskl Z. Modlitba 4. místem, stejně
tak dopadl I. Roemer mezi seniory. Nejlíp zahrál
J. Dvořák, kterému to ale v juniorech nestačilo
na lepší než 6.příčku. Překvapila i B. Luxová.
V soutěži družstev jsme byli oslabeni o sourozence
Nakládalovi (dovolená), líp jak čtvrtí jsme skončit
nemohli. Za vítězným Holešovem jsme zaostali
o víc než 50 úderů.
Výsledky (4. Open 90 Brno)
žáci: 1. Handlová Simona – 90 Brno (98 úderů,
prům. 24,5), 4. Modlitba Zdeněk – Kojetín (125,
31,3), 12. Luxová Barbora – Kojetín (142,
35,5)
junioři: 1. Straško Marián – 90 Brno (94, 23,5),
6. Dvořák Jan – Kojetín (106, 26,8);
senioři: 1. Švihel Ladislav – Olomouc (101, 25,3),
4. Roemer Ivan – Kojetín (111, 27,8);
II. liga skup. D (morava-jih) 9. kolo
1. MGC Holešov (424 úderů – 9 bodů – 26,5), 4.
KGB Kojetín (485 – 5 – 30,3).
Další klání byl opět v Brně na tomtéž hřišti,
ale tentokrát se jednalo o 4.Grand Prix celostátní
turnaj. Hrálo zde 68 nejlepších hráčů z celé ČR,
z našeho KGB startovali 3 hráči, akce se konala
5. – 6. 7. Mezi žáky skončil náš Z. Modlitba na
6. příčce, v juniorech byl L. Nakládal šestnáctý
a nejlépe dopadl senior I. Roemer, který po úspěšném rozstřelu obsadil výbornou 2. pozici.
Výsledky (4. GP 90 Brno)
žáci: 1. Handlová Simona – 90 Brno (164 úderů,
prům. 23,4), 6. Modlitba Zdeněk – Kojetín (216,
30,9)
junioři: 1. Jonner Marek – 90 Brno (154, 22), 16.
Nakládal Luděk – Kojetín (199, 28,4);
senioři: 1. Vondrák Michal - Oáza Praha (159,
22,7), 2. Roemer Ivan - Kojetín (167, 23,9).
Hned o tomtéž víkendu jsme se přesunuli do
Prostějova, kde se konal 5. Open a končila zde
dlouhodobá soutěž II. ligy. Neděle 10. 7. přivítala
53 účastníků, z Kojetína jich přijelo sedm.
V žácích se prosadila 2. místem J. Nakládalová, z juniorů byl nejlepší J. Dvořák na 7. pozici a
mezi seniory obsadil I. Roemer bronzovou příčku
čili skončil třetí.
Ale to nejdůležitější se stalo v soutěži družstev
oblastní II. ligy. Po nemastném neslaném výkonu
jsme byli až čtvrtí, avšak v konečné tabulce to
znamenalo celkovou 2. příčku za nedostižným
Holešovem. Po administrativních přesunech to
ale pro nás znamená, že postupujeme do I. ligy!

Výsledky (5. Open – Prostějov)
žáci: 1. Papoušek Michal – Prostějov (81, prům.
27), 2. Nakládalová Jana – Kojetín (83, 27,7),
10.Ligačová Tereza – Kojetín (116, 38,7), 11.
Luxová Barbora – Kojetín (121, 40,3)…
junioři: 1. Mlčoch Ondřej – Prostějov (68, 22,7),
7. Dvořák Jan – Kojetín (80, 26,7), 10. Šustová
Alena – Kojetín (87, 29), 12. Nakládal Luděk
– Kojetín (94, 31,3);
senioři: 1. Rimpler Josef – Jedovnice (71, 23,7),
3. Roemer Ivan – Kojetín (74, 24,7).
II. liga skup. D (Morava-jih) 10. kolo
1. Taurus Prostějov (303 úderů – 9 bodů – 25,3),
4. KGB Kojetín (339 – 5 – 28,3).
Konečný stav II. ligy ročník 2004 – 2005
1. MGC Holešov (4022, 67 postup do I. ligy),
2. KGB Kojetín (4626, 55 postup do I. ligy), 3.
Taurus Prostějov (4188, 54), 4. Start Brno (4263,
52), 5. MGC Jedovnice „B“ (5693, 29,5), 6. ME
Blansko (6509, 28,5), 7. DGC Bystřice p.H.
„B“ (11992, 18), 8. DGC Bystřice p.H. „C“
(17023, 5).
Další víkend jsme zamířili do Vratimova. Tam
se konala Junior Trophy, unikátní turnaj pouze
pro mladé hráče do 19 let. Nevídaná účast 65
teenagerů potvrdila vzestupnou tendenci zájmu
o závodní minigolf. Náš klub vyslal 5 zástupců.
V celkové klasifikaci dopadl nejlépe L. Nakládal na 20. místě, jeho sestra Jana byla 25.
a Z. Modlitba skončil na 33. místě. Lépe jsme si
vedli v jednotlivých kategoriích: Mezi juniory byl
Luděk N. šestnáctý, ve starších žácích skončil
Zdeněk M. čtvrtý. Mezi staršími žákyněmi brala
J. Nakládalová stříbro a po úspěšném rozstřelu T.
Ligačová bronz!
Hlavní událostí soutěže družstev byla baráž
o juniorskou extraligu. Té jsme se jako druhý
tým moravské skupiny zúčastnili také. Boj to byl
nadmíru vyrovnaný, ale pro nás skončil neslavně.
Obsadili jsme poslední, 4. příčku, i když nám ke
druhému postupovému místu chybělo pouhých 16
úderů…
V Českém poháru družstev juniorů obsadila
naše sestava L. Nakládal, Z. Modlitba, J. Nakládalová (náhr. T. Ligačová) slušnou 7. pozici. Vše jsme
si vynahradili ve stejné soutěži družstev žáků, odkud
náš tým ve složení Z. Modlitba, J. Nakládalová, T.
Ligačová (náhr. B. Luxová) odváží stříbro!
Výsledky (JT Vratimov)
starší žákyně: 1. Handlová Simona – 90 Brno
(155 úderů, prům. 22,1), 2. Nakládalová Jana
– Kojetín (175, 25), 3. Ligačová Tereza – Kojetín
(244, 34,9), 6. Luxová Barbora – Kojetín (250,
35,7);
starší žáci: 1. Hlinka Michal – Kopřivnice (164,
23,4), 4. Modlitba Zdeněk – Kojetín (182, 26);
junioři: 1. Macho Ivan - Kopřivnice (154, 22), 16.
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Nakládal Luděk - Kojetín (170, 24,3).
Baráž o extraligu juniorů
1. SMG 2000 Praha (509 úderů postup do EL),
2. DGC Bystřice p.H. (511 postup do EL), 3.
MGC Holešov (516 nepostup), 4. KGB Kojetín
(527 nepostup).
Český pohár družstev mládeže
junioři: 1. MGC 90 Brno (466, prům. 22,2), 7.
KGB Kojetín (527, 25,1);
žáci: 1. Start Kopřivnice (539, 25,7), 2. KGB
Kojetín (601, 28,6).
Týden před celorepublikovým mistrovstvím
se konal na severní Moravě Open turnaj v „jámě
lvové“, tj. v Olomouci na filcových drahách. Účast
byla vpravdě rekordní, hrálo zde 107 (!) hráčů
a hráček. Z kojetínského klubu přijeli 4 aktéři, kteří
tuto akci pojali jako generálku na blížící se MČR.
V žácích byla J. Nakládalová osmá, Z. Modlitba
hned o místo za ní. Mezi juniory skončil L. Nakládal
desátý a nejlépe dopadl v seniorech I.Roemer, jenž
obsadil 7. příčku.
Výsledky (Open Olomouc)
žáci: 1. Fantal Miroslav – Olomouc (99 úderů,
prům. 33), 8. Nakládalová Jana – Kojetín (123,
41), 9. Modlitba Zdeněk – Kojetín (128, 42,3);
junioři: 1. Straško Marián – 90 Brno (90, 30), 10.
Nakládal Luděk – Kojetín (120, 40);
senioři: 1. Jašek Jindřich – Olomouc (102, 34),
7. Roemer Ivan – Kojetín (107, 35,8).
A konečně přichází vrchol sezóny, Mistrovství
České republiky, které se konalo 29. – 31.7. na
eternitu a filcu v Olomouci. Tento kombi systém
absolvovalo celkem 149 nejlepších hráčů z celé
ČR. My jsme se jej premiérově zúčastnili v počtu 7 lidí. Mezi žáky se rozhodně neztratila J.
Nakládalová, které finále uniklo o jediné místo
a skončila celkově pátá, Z. Modlitba byl na 13.
místě. V juniorech se L. Nakládal neprosadil
a obsadil až 20. příčku, A. Šustová byla pětadvacátá. A konečně mezi seniory I. Roemer svou roli
favorita nezvládl a konečnou stanicí bylo pro něj
semifinále a celkové 13. místo.
V rámci MČR proběhlo i finále soutěží družstev
ve všech 5 věkových kategoriích. My jsme startovali ve dvou, v ženách a v žácích. Ženské družstvo
hrálo ve složení J.Nakládalová, T. Ligačová, B.
Luxová (tu střídala po 1. okruhu A. Šustová) a
rozhodně nezklamalo. Obsadilo sice místo těsně
za stupni vítězů, ale jen o 32 úderů za obhájkyněmi
titulu z Frant. Lázní.
To žákovský tým dopadl rozhodně lépe. Se-
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Ze sportu - Minigolf
stava J. Nakládalová, T. Ligačová, Z. Modlitba (náhr. B. Luxová) potvrdila
svou pozici z Junior Trophy a po statečném výkonu si odváží stříbro!
Výsledky (Mistrovství ČR Olomouc)
žáci: 1. Handlová Simona – 90 Brno (292 úderů, prům. 29,2), 5. Nakládalová Jana – Kojetín (261, 32,6), 13. Modlitba Zdeněk – Kojetín (216,
36), 17. Ligačová Tereza – Kojetín (246, 41), 19.Luxová Barbora – Kojetín
(274, 45,7);
junioři: 1. Ječný Martin – Tempo Praha (263, 26,3), 20. Nakládal Luděk
– Kojetín (194, 32,3), 25.Šustová Alena – Kojetín (223, 37,2);
senioři: 1. Karásek Jiří – Šternberk (264, 26,4), 13. Roemer Ivan – Kojetín
(252, 31,5);
družstva žáci: 1. MGC Olomouc (615 úderů, prům. 34,2), 2. KGB Kojetín
(659, 36,6), 3. MGC Holešov (712);
družstva ženy: 1. Tempo Praha (571, 31,7), 2. DGC Bystřice p.H. (581),
3. GC Frant. Lázně (646), 4. KGB Kojetín (678, 37,7).
Nutno ještě poznamenat, že tento výjezd umožnila svým sponzorským
darem i firma Technis Kojetín, které tímto za její příspěvek děkujeme.
A nakonec se dostáváme k tomu nejradostnějšímu. Tím už byla nominace
naší Jany Nakládalové do týmu juniorek na Mistrovství Evropy v portugalském
Pombalu. Tam se tato 15 letá hráčka prezentovala tím nejlepším způsobem,
když vybojovala individuální 4. místo a v družstvech si odváží do Kojetína
evropský bronz! V týmu hrála společně se S. Handlovou, K. Dobrovolnou
(Cheb) a S. Švehlíkovou (Bystřice). A ač zahrála nejlépe, byla v družstvu jen
náhradnicí…
Abych učinil zpravodajské povinnosti zadost, je potřeba říci, že toto
byla nejúspěšnější akce v dějinách našeho sportu. V juniorech totiž vyhrál
olomoucký K. Molnár a třetí byl M. Ječný z Tempa Praha. Družstvo juniorů
dlouho vedlo, aby nakonec bralo také bronz, stejně jako jejich kolegyně.
Výsledky (Mistrovství Evropy Pombal – Portugalsko)
juniorky: 1. Cerniceková Brigitte – Rakousko (319 úderů, prům. 26,6), 4.
Nakládalová Jana – ČR (Kojetín) (331, 27,6);
junioři: 1. Molnár Karel ml. - ČR (Olomouc) (304), 3. Ječný Martin - ČR
(Tempo) (309);
družstva juniorky: 1. Rakousko (659), 3. Česká republika (689);
družstva junioři: 1. Německo (1270), 3. Česká republika (1273).

Stupně vítězů na ME v Portugalsku

Stříbrní žáci na M ČR

Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

Inzerce
Nově otevřené
kontaktní místo
v Kojetíně

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

RYCHLÉ PŮJČKY
• do 50 000 Kč
• na dobu 7, 12 měsíců
• peníze do 24 hodin
• servis až do domu
• nejvýhodnější podmínky
• měsíční splátky
• do 700 000 zástava nemovitostí

Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č. dveří 213)
Nově otevřená úvěrová kancelář v Kojetíně
Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č.dveří 213), kontakt: 737 173 800
NEBANKOVNÍ ÚVĚRY PRO
zaměstnance, starobní důchodce i podnikatele (splatnost do 36-ti měs.,
možnost revolvingu, podnikatelé i s nulovým daň. přiznáním)
Čistý příjem žadatele je třeba min.7 tis.Kč

tel.: 774 000 600
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Inzerce

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

smluvního partnera SMP
Jiøí Vybíral - BETA PLYN
Nám. Svobody 17
750 02 Pøerov
581 209 296
Tel.:
Fax:
581 203 374
e-mail: jiri.vybiral@volny.cz

U novì plynofikovaných objektù
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
Úterý
8.00 - 12.00
Støeda
8.00 - 12.00
Ètvrtek 8.00 - 12.00
Pátek
zavøeno

U stávajících zákazníkù SMP pøijímá
žádosti na zmìnu odbìratele
žádosti na zmìny v kupních smlouvách
žádosti na demontáž plynomìru

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

Zákaznická linka SMP 840 111 115

(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239

ní
lex
p
ti
Kom oblas
v
ce
žby
ika
slu
f
o
n
ply

(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz

Nabízí:
PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY, EUROOKNA A DVEŘE
STŘEŠNÍ OKNA – ATYPICKÁ OKNA A DVEŘE (VÝKLADY, PORTÁLY, ZASKLENÍ BALKONŮ)
DOPLŇKY – ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ
VNITŘNÍ DVEŘE – MASÍVNÍ DŘEVO, DÝHA, FOLIE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA - AUTOMATICKÉ POHONY BRAN A ZÁVORY
KOVÁNÍ OKENNÍ A DVEŘNÍ (KLIKY, PANTY, DOPLŇKY)

Kontakt: HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434
e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo: Sladovní 1280,
752 01 Kojetín
- 17 -
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Ohlédnutí za Kojetínskými hody 2005

Vernisáž výstavy Z. Ježka Lovec rostlin na
cestách

Volejbalový turnaj Střední Moravy
na Sokolovně

Soutěž mladých hasičů o hodový koláč

Setkání harmonikářů v sále Sokolovny

Průvod Hanáků před radnicí

Předání hodového práva

Výplata hříšníka

Hanácká chasa na pódiu

Z vystoupení národopisných souborů

Setkání rodáků ročník 1930

Cimbálová muzika Dubina

Zpěvák Rubik

Vystoupení kojetínských mažoretek

Vystoupení kojetínských mažoretek

Break Dance
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Ohlédnutí za Kojetínskými hody 2005

Electric Boogie

Ukázka bojového umění Budjinkan

Legenda o králi Artušovi

Cranberries Revival

Anna K. se skupinou

Dark Gamballe

Nejmladší krojovaní Hanáčci

Zaplněné Masarykovo náměstí

Kojetínské hody, pořádané v podobném rozsahu
letos již posedmé v řadě, se jistě vydařily. Od
pátku 12. do neděle 14. srpna si každý mohl
najít ten svůj pořad, skupinu či zábavu. Uspořádání tak velké akce není jednoduché. Dovolte mi
proto, abych jménem organizátorů poděkoval
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
zdárném průběhu letošních Kojetínských hodů.
Dík patří pracovníkům MěKS, MěÚ, MěDDM,
Městské policie, Policie ČR, dobrovolným
hasičům, Technisu s.r.o., sponzorům a všem,
kteří pomohli.
Jiří Šírek, místostarosta

Kojetínské Hudební léto 2005

Mrkoband Vyškov

Kornet

Moravská veselka

Sto chutí

Rubik

Mopr
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Foto: Hana Volfová, Jana Holotová
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Lidové zvyky a obyčeje v září
Česání chmele, dočesná
Stejně jako žně tak i česání chmele bylo vyvrcholením dlouhodobé
a namáhavé práce. Na Rakovnicko, Lounsko a další regiony se začali sjíždět
česáči, aby hospodářům pomohli sklidit „zelené zlato“, jak je také chmel nazýván. Oproti žním, což byla práce především venkovského lidu, byla sklizeň
chmele prací hlavně lidí z měst.
Česání chmele probíhalo podle zavedených starých zvyků. Každá parta
česáčů měla přidělené své místo. Se sklizní se začínalo hned brzy ráno. Každý
česáč měl svou řadu rostlin, kterou obratně čistil – tzn. musel otrhat šištičky
bez listů a se stopkami. Množství natrhaných šištiček se měřilo na čtvrťáky
neboli věrtele. Kolik věrtelů česáč natrhal, tolik dostal „plechů“ – známek.
Získané známky česáč večer odevzdal majiteli chmelnice a ten si jejich počet
u každého jména zaznamenal. Podle množství známek se řídila výška mzdy.
Mimo mzdy dostávali česáči od hospodáře zdarma jednoduchou stravu
a nocleh na půdě nebo ve stodole.
Obdobou dožínek byla po skončení sklizně chmele „dočesná“. Jejím
znakem byl veliký věnec, uvitý z chmele a obilných klasů, ozdobený květy.
Na některých místech býval „dočesný věnec“ dovezen z chmelnice do vsi
v slavnostním průvodu na ověnčeném voze. Hospodyni ozdobili věncem
a hospodáři popřáli:
Po sklizuňku vší ourody
zažili jsme s Vámi hody.
Bůh Vás při zdraví zachovej
pokoje Vám užíti dej!
Chmel je boží dar,
co k obživě Bůh nám dal.
Věnec pak byl upevněn na vysoké tyči na dvoře statku. Pod ním bývala
připravena bohatá, slavnostní večeře. Na stole nesmělo chybět pivo, skopová pečeně a koláče. Při této příležitosti hospodář vyplácel česáčům jejich
zaslouženou mzdu. Večeře se po chvíli většinou změnila ve veselici. Za zvuků
harmoniky se tancovalo až do rána.
1. září – Jiljí jasný – podzim krásný.
2. září – Na sv. Štěpána krále je už léta namále.
3. září – Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
4. září – Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Sklizně ovoce
Ovocné stromy patřívaly mezi velmi uctívané, neboť se věřilo, že každý
plodící strom má duši, stejně jako člověk. Zřejmě proto se zachovalo velmi
mnoho pověr a zvyků, spojených se stromy.
Tak například ve Slezsku se věřilo, že by strom plakal po celý rok, pokud
by mu někdo při česání ovoce ulomil větvičku. Proto tam při sklizni ovoce
všichni dávali velký pozor, aby stromu neublížili.
Ve středních, jižních a západních Čechách bývalo zvykem ke kořenům
stromu, který rodil málo plodů, zakopat uhynulé domácí nebo hospodářské
zvíře. Takový strom se pak prý zastyděl a napřesrok přinesl větší úrodu.
Nerodil-li strom žádné ovoce, mohl za to prý had, který žil v jeho kořenech
a ubíral mu vláhu (jako v pohádce „O třech zlatých vlasech děda Vševěda“).
Aby se hospodář hada zbavil, měl prý pod strom zakopat uhynulé slepé kotě
či štěně. Vykvetl-li a zároveň odkvetl-li strom ve stejném měsíci, čekala se
podle jisté pověry hojná úroda. Pokud ale v jednom měsíci vykvetl a v jiném
odkvetl, bývala úroda nevalná či dokonce žádná.
Při česání ovoce se mělo zpívat, aby nebylo stromu smutno. Smutný strom
by prý nepřečkal zimu.
Mnoho pověr a zvyků bylo spojeno s česáním především mladých stromků.
Na Moravě na Bzenecku měla podle jedné z pověr první ovoce ze stromku utrhnout žena, a to proto, aby v dalších letech hodně rodil. Zatímco na Zábřežsku
trhal a jedl první ovoce hospodář. Stejně tak tomu bylo i na Novobydžovsku,
kde věřili, že kdyby první ovoce utrhl někdo jiný než hospodář, stromek by
následujících sedm let neurodil žádné ovoce. Místy se u mladých stromků
nechávalo první ovoce spadnout nebo je jako v Žíželicích hospodář ořezal. Na
Hradecku bývalo zvykem, že první ovoce rozdal hospodář žebrákům a tím si
prý zajistil dobrou úrodu na další roky. Také se při sklizni nechával jeden plod
na stromě. Takový plod se nazýval „zapomnělka“a nesměl se sníst. Kdo by
ho přece jen snědl, byl by od té doby na vše zapomínal. Na Hořicku se ovoce
česávalo na sklonku měsíce, protože pak se prý nekazilo a déle vydrželo. První
třešně v roce se měly jíst opatrně, aby je člověk nesnědl i s peckou. Věřilo se,
že by poté začal koktat.

5. září – Na dešti v září rolníku moc záleží.
6. září – Bouřka v září – na jaře mnoho sněhu.
7. září – Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Vinobraní
Vinobraní připadá na období mezi sklizní na polích a podzimní setbou.
V krajích, kde byly vinohrady, patřilo vinobraní k největším svátkům v roce
– zejména pokud byla úroda vína zvláště dobrá.
Ženy sbíraly hrozny vína do košů a ty pak odnášely do kádí. Tomu ale
předcházel jeden prastarý zvyk. V předvečer svátku narození Panny Marie
(8.9.) se především v krajích na jižní Moravě „zarážela hora“. Hlídač – hotař
vinohradu nechal ráno v kostele u zpovědi posvětit kytici polních květů. Poté
se odebral k vinohradu, kde nabodl na dlouhé bidlo na jeden konec jablko a k
němu přivázal kytici. Pak vykopal jámu, položil přes ní takto ozdobené bidlo
a rozdělal oheň, na kterém spálil posvěcenou kytici z loňského roku. Na to
přišel starosta s hospodářem, třikráte obešli jámu, pokropili jí svěcenou vodou
a pomodlili se. Modlitby byly směřované hlavně ke sv. Urbanovi – patronovi
všech vinařů. Po modlitbě každý, kdo pracoval na vinici, hodil do jámy tři
hrozny vína. V jámě vztyčili ozdobené bidlo a zaházeli ji. Vztyčení bidla značilo,
že je vinohrad uzavřen a nikdo do něj nesměl až do vinobraní vstoupit.
8. září – Panny Marie Narození – vlaštoviček rozloučení.
9. září – Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
10. září – Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
11. září – Bouřka v září - sníh v prosinci.
12. září – Bouřky v září – na jaře mnoho sněhu.
13. září – Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří.
14. září – Po svatém Kříži podzim se blíží.
15. září – Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne.
16. září – Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Sv. Ludmila
Svatá Ludmila, dcera knížete Slavibora z kmene Pšovanů, sídlícího na
levém břehu Labe, byla manželkou historicky prvního českého knížete Bořivoje I. Spolu s ním přijala někdy kolem roku 882 na Velké Moravě z rukou
svatého Metoděje křest. Byla babičkou Václava I., kterému věnovala velkou
péči a kterého vychovávala v křesťanské víře. Po smrti knížete Bořivoje
a synů Spytihněva I. a Vratislava I. se knížetem stal Václav I., syn Vratislava
I. a Drahomíry. Pravděpodobně z popudu Drahomíry, která byla snachou
Ludmily a zároveň matkou Václava I, byla Ludmila roku 921 na hradě Tetíně
zavražděna – zardoušena závojem. Za její smrtí mohl stát pomyslný boj křesťanství, jehož byla sv. Ludmila zastánkyní s pohanstvím, které reprezentovala
Drahomíra. Pravděpodobnější však zůstává boj o moc a žárlivost Drahomíry
na vliv, který měla Ludmila na jejího syna Václava I. Nedlouho po její smrti
byla lidmi uctívána jako mučednice. Její vnuk, svatý Václav nechal její ostatky
převést do Prahy a uložit v chrámu sv. Jiří.
Svatá Ludmila je patronkou českých zemí, vinařů, babiček a vychovatelů.
Bývá zobrazena s dlouhým pláštěm, korunkou a závojem.
17. září – Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
18. září – Babí léto – léto na odchodě.
19. září – Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
20. září – Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
21. září – Jaké počasí dělá sv. Matouš, takové potrvá čtyři neděle.
22. září – Je-li jasno na den sv. Mauricia, bude v zimě mnoho větrů.
23. září – Po sv. Matouši čepici na uši.
24. září – Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
25. září – Teplé září – říjen se mračí.
26. září – Na sv. Cypriána chladno bývá časně z rána.
27. září – Na Kosmu a Damiána studeno bývá zrána.
28. září – Jaké mrazy před sv. Václavem, takové před svatodušními
svátky.
Sv. Václav
Svatý Václav se narodil kolem roku 907 jako starší syn Vratislava I. Jeho
výchovu si vzala na starost jeho babička svatá Ludmila, která za něho v době
jeho nedospělosti, kdy měl převzít vládu po svém zemřelém otci vládla.
Svatý Václav byl díky své křesťanské výchově a dobročinným skutkům
velmi oblíbený mezi chudými a utlačovanými. Jeho úzká spolupráce se západní
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Lidové zvyky a obyčeje v září
církví vyvolala odpor u stále ještě pohanské šlechty, ke které byl velmi přísný
a jeho mladšího bratra Boleslava, který velmi toužil po vládě. V roce 929 byl
poražen německým králem Jindřichem I. Saským a tím pádem byly české
země nuceny platit poplatek za mír, čímž si opozici ještě více znepřátelil.
Mezi oběma bratry vznikl konflikt, který vyvrcholil pozváním Václava na
svěcení kostela do Boleslavi, kde byl na popud Boleslava I. nakonec svatý
Václav ráno dne 28. září roku 929 zavražděn.
Hned po jeho smrti se stal Bolestav I. českým knížetem. Poté co se ujal
vlády, nechal převézt ostatky Václava do Prahy do Václavem založeného chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kde zůstaly ve Svatováclavské kapli uložené
dodnes.
Od 10. století je kníže Václav uctíván jako světec. Nejprve tomu tak bylo
v Čechách, teprve později byl uctíván i v dalších zemích.
Od druhé poloviny 11. století je svatý Václav chápán jako vládce
a ochránce českého státu, čeští panovníci jsou bráni lidem jen jako jeho
zástupci. Dokonce i „otec vlasti“ Karel IV. Podporoval svatováclavský kult
a jemu zasvětil české korunovační klenoty – Svatováclavská koruna.
„Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ani budoucím.“
Svatý Václav je patronem především České republiky, ale i vinařů a sládků.
Bývá zobrazen s korouhví, někdy s orlem a holí
Svátek svatého Václava byl mezi lidmi natolik oblíben, že jej slavila doslova
celá země. V tento slavný den se konávaly slavnostní mše, poutě, svatováclavské posvícení a lidové veselice. Počet věřících, putujících do Prahy k hrobu
svatého Václava, se každým rokem se zvyšoval.
Tento den byl i zlomovým dnem v hospodářství. Toho dne se pasáci vraceli
se stádem ze salaší zpět do nížin.
Na Plzeňsku v neděli před nebo po svátku svatého Václava se scházeli na
návsi čeledíni a děvečky a volili chudého krále, královnu a královské služebníky.
Zvoleného krále vyzdobili korunou z pozlaceného papíru s pestrobarevnými
stužkami. Nato vytvořili „královský“ průvod, který pak procházel celou vsí
a prosil po staveních o dárek. Když průvod vešel za doprovodu hudby na
dvorek domu, vystoupil jeden z královských služebníků a zazpíval:

My mu chceme zdraví zachovati,
proto musíme mnoho vajec sebrati.
Když mu několik kop vajec dáte,
ty vy leckdes v domě ležet máte.
Vy to na statku nepoznáte,
když je králi, králce shledáte,
těmi se jim život prodlouží,
svatý Václav se Vám odslouží.
Poté vystoupil další sloužící a pokračoval ve zpívání:
Naše králka bosa chodí,
tluče nohy v kamení,
bílé nohy v rose brodí.
Prosíme, pomozte lidi,
naší chudé králce,
jako ňákej žebračce.
Královna a služka bosa,
musí chodit, když je rosa.
Chudá královna, chudý král,
běda, kdyby nic nedostal.
Nemají volů ani krav,
velmi nuzný je jejich stav.
Prosíme Vás pomozte,
proto Vy neschudnete,
když hojných vajec, chlebů
a sejrů nadělíte.
Hospodyně pak většinou podarovala průvod několika vejci, chlebem
nebo kouskem pečínky. Všichni účastníci průvodu hezky poděkovali, popřáli
mnoho štěstí a pokračovali k jinému stavení. Večer se všichni sešli v místním
hostinci, kde se z výslužky konala hostina.
Po svátku svatého Václava nastával čas, kdy se platila poddanská daň z půdy
majiteli panství. Tato daň bývala vyměřena v naturáliích (vejce, obilí, mák
nebo drůbež).
29. září – Jestli noc před svatým Michalem jasná jest, tedy má veliká
zima následovat.
30. září – Na sv. Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

Chudý král a králka prosí
o pár buchtiček nebo vajíček.
Nadělte raděj víc vajíček,
nežli vdolečků a buchtiček,
protože náš chudý král,
těžkou stravu požíval.

Použitá literatura: Lidové zvyky a obyčeje v křesťanském roce
Zpracovala: Jana Holotová

Inzerce

Taneční orchestr

DISKANT

PRODEJNA ARTES

bude vzpomínat na

nabízí

40. výročí založení

ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Vzpomínkový večer se uskuteční
v Chropyni, kde orchestr působil více
než 15 let. Setkání s přáteli bude
v sále MKS (klubu SZK TCHP)
v sobotu 17. září 2005
od 20:00 hodin.

Bezkonkurenčně nízké zaváděcí ceny
Při nákupu nad 100 Kč na Vás čeká malý dárek
Otevřeno denně (neděle do 11.00 hodin)
Dále nabízíme:
až 50 % slevy na obuv opravy obuvi a brašnářského zboží
noviny a časopisy

Těšíme se na Vaši návštěvu.
NÁM. MÍRU 23, KOJETÍN,
TEL. 581/259024, 603/275852
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Vzpomínka na 21. srpen 1968
21. srpna uplynulo již 37 let od okupace tehdejšího Československa armádami Varšavské smlouvy.
Tato smutná událost našich dějin byla zdokumentována
i v našem městě. Po 37 letech se mi podařilo na stránky
Kojetínského zpravodaje dostat fotografie z pobytu okupač-

ních armád v ulicích Kojetína a Tovačova z archivu pana
Františka Riegla. Fotografie v oněch dnech zhotovil pan
Eduard Dočkal, tehdejší řidič sanitky. Jsou tak zřejmě jediným známým dokumentem z těchto smutných dní v Kojetíně
a Tovačově.
J. Šírek

Křižovatka nad Tržním náměstím

Masarykovo náměstí

U pošty

Na železničním přejezdu

Sovětské tanky vyjíždějí z náměstí

U hospody U sila
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Vzpomínka na 21. srpen 1968

Sovětští vojáci čekají u stažených závor
Tanky vjíždějí na náměstí

Popsaný vagón v Kojetíně

Příjezd okupační armády do Tovačova od Annína

Sovětské tanky v ulicích Tovačova

Po srážce s okupačními vojsky u Tovačova

Z archivu laskavě zapůjčeného panem Františkem Rieglem
vybral a uspořádal Jiří Šírek
foto: Eduard Dočkal

Sovětský tank u tovačovského zámku
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V sobotu 6. srpna 2005 byly slavnostně
přijaty do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Pavel Kapoun

Vendula Dvorníková
Tomáš Láník

Edita Večerková

Adam Indrák

Sabina Švrčinová

Blahopřejeme!
S kyticí růží chceme blahopřát
naší drahé manželce,
mamince a babičce

Aneta Havlíčková

Dne 31. srpna 2005
naše

paní

Beďulka Grussová

Zdeňce Dolinkové

oslavila 83 let.

k jejím 65. narozeninám,
které oslavila 13. srpna 2005.

Ať jsi pořád čilá jako rybička
a humor ať tě neopouští.

Do dalších let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
přejí manžel Jaroslav,
dcera Hana s manželem Alexandrem,
vnuk Zdeněk,
vnučka Andrea s Jakubem
a rodina Peškova

S láskou vše nejlepší přeje
tvá kamarádka Jiřina
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