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Velikonoce – svátky jara

VELKÝ PÁTEK
 Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista 
a proto je prožíván ve znamení smutku, ticha 
a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve 
tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto 
scházejí věřící k zvláštní bohoslužbě.
 Na Velký pátek byla výzdoba kostela chudá, 
bez květin a svící na oltáři. Písně se zpívaly bez 
doprovodu varhan a zvony mlčely.
 Lidová tradice vypráví o údajném otevírání 
pokladů ve skalách.
 Poklad prý označovalo světýlko nebo kvetoucí 
či zářící kapradí (to prý kvete od tří do devíti hodin), 
popřípadě otvor ve skále, ze kterého vycházela 
záře. Podle pověsti se na Veliký pátek otevírá 
i památná hora Blaník. Na Veliký pátek běžel 
každý ještě před východem sluncem k potoku, 

aby se v něm umyl. To vše kvůli údajné ochraně 
před nemocemi.
 Na Volyňsku se chlapci potápěli a snažili se 
ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou 
za hlavu. To je mělo podle pověsti ochránit před 
bolením zubů.
 Hlas zvonů nahrazovaly řehtačky, různých 
tvarů a velikostí. Řehtačky oznamovaly poledne a 
ranní i večerní klekání. Chodilo se s velkým hlukem 
po vesnici, na mnoha místech děti s řehtačkami 
honily Jidáše – vybíral se zrzavý chlapec.
 Na Kladensku se jedla čočka, která měly 
přinést do stavení peníze. Na Bydžovsku se tento 
den nesmělo nic půjčovat, půjčená věc mohla být 
očarovaná.
 V krajích s tradicí plátenické výroby se předly 
tzv. „pašijové nitě“, kterými se pak dělalo na šatech 

několik stehů – to mělo ochránit před zlými duchy. 
Švadleny se snažily ušít z pašijových nití košile. Ta 
prý měla zázračnou moc uchránit jejího majitele 
před bleskem.  Nepralo se prádlo, protože se věřilo, 
že by se prádlo namáčelo místo do vody do Kristovy 
krve.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
 Název velikonoce pochází z „velké noci“ ze 
soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Neděle po Bílé sobotě (1. neděle 
velikonoční) je počátkem velikonočního období.
 V tuto neděli všichni spěchali do kostela. Nikdo 
nezůstával doma, neboť tento den se v kostele 

pokračování na str. 21

reprodukce obrazů 
ak. malířky Marie Gardavské

Velikonoce jsou většinou spojovány s jarem, což je správné, neboť opravdu časově spadají do tohoto be-

zesporu krásného ročního období (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po prvním jarním úplňku).

 Stejně tak jako spojujeme Velikonoce s jarem, spojujeme jaro s životem. Na jaře se probouzí příroda 

a s ní veškerý život po dlouhém zimním spánku a dává nám to najevo svými pestrými barvami, všude 

přítomnou smysluplnou vůní, slunečními paprsky prohřátým vzduchem a krásným zpěvem ptactva. Snad 

proto v tento krásný čas naši předkové slavili svátky plodnosti a po velmi dlouhou dobu považovali jaro 

jako začátek roku nejen zemědělského, ale i kalendářního.
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Z jednání Rady města
67. zasedání Rady města Kojetín 
se konalo dne 1. března 2006 
v kanceláři starosty města. Rada 
města projednala mimo jiné tyto 
body:

– schválila záměr zpracování pro-
jektové dokumentace pro přípravu 
žádosti o dotace ze státního rozpočtu 
na akce „Rekonstrukce interiéru – So-
kolovna Kojetín“ a „Rekonstrukce 
budovy Polikliniky Kojetín“,
– uložila odboru MIM zpracovat, na 
základě projektů, kompletní žádosti 
o dotaci na uvedené investiční akce ze 
státního rozpočtu do 30. 4. 2006, 
– schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Kojetín a Ing. Helenou 
Frkalovou. Předmětem smlouvy 
je zpracování I. stupně projektové 
dokumentace pro rekonstrukci jed-
notlivých prostor Sokolovny Kojetín, 
vstupu, rozvodů elektro, střechy – viz 
příloha smlouvy. Celková cena díla 
včetně DPH činí 341.830 Kč,
– schválila ukončení sporu se 
Stavebním podnikem Přerov za 
podmínek, že Město Kojetín uhradí 
Stavebnímu podniku Přerov částku 
max. 250 tis. Kč,
– pověřila odbor MIM zjistit podmín-
ky pro možnost odstoupení od kupní 
smlouvy k nemovitosti č.p. 432 v ul. 
Příční v Kojetíně,
– uložila starostovi města odpovědět 
na dopis Ing. Červeného,
– uložila místostarostovi města rea-
govat jménem Mikroregionu Střední 
Haná na žádost Muzejní a vlastivědné 
společnosti v Brně o finanční podpo-
ru při vydávání monografie „Středo-
věká vesnice na Moravě“.

68. zasedání Rady města Ko-
jetín, se konalo dne 21. břez-
na 2006 v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kojetín.Rada 
města projednala mimo jiné 
tyto body:

– souhlasila s odkoupením nemo-
vitosti č. p. 1083 v k. ú. Kojetín do 
vlastnictví města za cenu maximálně 
2.432.240 Kč. Tato cena byla 
navržena prodávajícími na základě 
znaleckého posudku zpracovaného 
Ing. Wernerem dne 19. 2. 2006, 
– uložila odboru MIM předložit tento 
záměr včetně návrhu kupní smlouvy 
ZM dne 4. 4. 2006 a informovat 
o výsledku jednání majitele nemovi-
tosti č. p. 1083,
– souhlasila se závěrečným účtem 
města Kojetín za rok 2005, dle tisku 
R/608, jehož součástí je zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Kojetín za rok 2005,
– předloží závěrečný účet, včetně 
zprávy o přezkoumání hospodaře-
ní města Kojetín za rok 2005, ke 
schválení zastupitelstvu města dne 
4. dubna 2006,

– vzala na vědomí zprávu o stavu 
pohledávek Města Kojetín k 31. 12. 
2005, dle tisku R/609 stavu pohle-
dávek zastupitelstvu města dne 4. 
dubna 2006,
– souhlasila s vyhodnocením roz-
počtového provizoria města Kojetín 
za období leden 2006
- výdaje 2,445.534,17 Kč
- příjmy 7,705.538,80 Kč,
– souhlasila s rozpočtovým opatře-
ním č. 1/2006 ve výši 49 080,68 tis.
Kč, dle přílohy č. 1 tisku R/611,
– souhlasila s návrhem na poskyt-
nutí peněžitých dotací na rok 2006, 
dle tisku R/612,
– předloží návrh na poskytnutí 
peněžitých dotací na rok 2006 ke 
schválení zastupitelstvu města dne 
4. dubna 2006,
– schválila zavedení poplatku za 
převoz klientů autem pečovatelské 
služby ve výši 20 Kč za převoz,
– schválila Organizační řád Pečova-
telské služby města Kojetín s účinností 
od 1. 4. 2006,
– vzala na vědomí přehled hos-
podaření s bytovým a nebytovým 
fondem v roce 2005,
– souhlasila s termínem zápisu do 
Mateřské školy Kojetín ve dnech 11. 
4. a 12. 4. 2006, dle návrhu ředitelky 
mateřské školy,
– vzala na vědomí předloženou 
zprávu o požadavcích na jízdní řády 
autobusové a drážní dopravy,
– vzala na vědomí předloženou 
zprávu o prokazatelné ztrátovosti 
autobusové dopravy za rok 2005,
– schválila Zrušení přejezdu v km 
0,451 trati Kojetín – Tovačov,
– bere na vědomí
- návrh Změny č. 4 Územního 
plánu sídelního útvaru Kojetín (dále 
jen ÚpnSÚ Kojetín), zpracovaný 
Ing. arch. Taťjánou Bergmannovou 
v říjnu 2005,
- podklady pro schválení, zpracované 
pořizovatelem v souladu s ustano-
veními zákona č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů a vyhl. č. 135/2001 
o územně plánovacích podkladech 
a územně plánovací dokumentaci, ve 
znění pozdějších předpisů,
- návrh Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2006, kterou se mění a do-
plňuje Obecně závazná vyhláška o 
závazných částech ÚPnSÚ města 
Kojetína a místních částí Popůvky 
a Kovalovice ze dne 22.9.1994, ve 
znění Obecně závazných vyhlášek 
č.1/2001 a č. 1/2005,
- důvodovou zprávu k usnesení 
o schválení změny č. 4 ÚPnSÚ 
Kojetín,
- vyhodnocení stanovisek dotče-
ných orgánů státní správy, námitek 
a nesouhlasů, připomínek a vyjádření 
orgánů ÚP sousedních územních 
obvodů,

– souhlasila s předložením návrhu 
na rozšíření Změny č.5 Územní-
ho plánu sídelního útvaru Kojetín 
zastupitelstvu města ke schválení 
a s požadavkem úhrady nákladů na 
zpracování dokumentace potřebné 
k projednání a schválení Změny č. 
5 Územního plánu sídelního útvaru 
Kojetín po právnických a fyzických 
osobách, jejichž potřebou je pořízení 
změny vyvoláno,
– schválila pronájem části pozemku 
p. č. 111/5, zahrada, v k.ú. Kojetín, 
ul. Chytilova, o výměře 10 m2, p. Z. 
P. … na dobu od 2. 4. 2006 do 30. 
4. 2006, za cenu 150 Kč,
– nesouhlasila s úhradou kupní 
ceny za byt č. 1247/1, ul. Dudíkova, 
formou měsíčních splátek ve výši 
min. 2 000 Kč, K.F. …, nájemkyni 
uvedeného bytu,
– neschválila uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene s inves-
torem Dálnice D1 stavba 0134.1 
Mořice-Kojetín, II. etapa, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 
Praha 4, na užívání části pozemků 
vedených ve zjednodušené evidenci-
-parcely původ Pozemkový katastr 
(PK) p. č. 513/2, p. č. 179, p. č. 
178/2, druh pozemků orná půda, 
v k.ú. Popůvky u Kojetína, vymezené 
geometrickým plánem č. 199-056/
2004, vyhotoveným firmou GEOS 
Opava, za účelem zřízení, provozu, 
údržby a oprav podzemního vedení 
veřejné telekomunikační sítě ve 
prospěch oprávněného, ČESKÉHO 
TELECOMU, a.s., za jednorázovou 
úhradu ve výši  4000 Kč a trvá na 
původním požadavku,
– souhlasila se směnou pozemků 
v k.ú. Kojetín, část p. č. 4233/1, 
zahrada, v majetku města, za část 
pozemku p. č. 4233/2, zahrada, ve 
vlastnictví pana R. P. …, kdy vyme-
zení směňované části geometrickým 
plánem zajistí a uhradí žadatel,
– schválila Dodatek č. 2 smlouvy 
o nájmu nebytových prostor ze dne 
30.6.2003 uzavřené mezi Městem 
Kojetín a nájemcem p. Miroslavem 
Doleželem, bytem Kojetín, Kojetín 
I-Město, Sladovní 461, s účinností 
od 1. 4. 2006,
– schválila
- nové podmínky pro stanovení 
nájemného z bytu a nájemného 
z parkovacího místa ve společných 
prostorách domu č.p. 1309 v ul. 
Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město, 
dle důvodové zprávy tisku R/626,
- návrh dodatku č. 1 ke smlouvám 
o nájmu bytu a bytu zvláštního určení 
v domě č.p. 1309 v ul. Sladovní, 
Kojetín, Kojetín I – Město, s účinností 
od 1. 5. 2006,
- návrh smlouvy o nájmu bytu a bytu 
zvláštního určení v domě č.p. 1309 
v ul. Sladovní, Kojetín, Kojetín I 
– Město, ve znění dodatku č. 1, 
s účinností od 1. 5. 2006,

- návrh upravené smlouvy o nájmu 
parkovacího místa ve společných 
prostorách domu č.p. 1309 v ul. Sla-
dovní, Kojetín, Kojetín I – Město,
– zrušila část usnesení č. R 446/02-
04 ze dne 17. 2. 2004, ve věci 
pronájmu garážového stání v domě 
č. p. 1309 v ul. Sladovní, Kojetín, 
Kojetín I – Město,
– uložila pronajímateli, TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o., provést změnu 
předpisů nájemného z bytů Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město 
a příslušných smluvních ujednání 
s účinností od 1. 5. 2006, dle důvo-
dové zprávy tisku R/626,
– schválila pronájem obecního bytu 
č, 3, II. kategorie, vel. 2+1, v ul. 
Jiráskova 1179, Kojetín, Kojetín I 
– Město, sl. J. V. …, za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě tisku 
R/627,
– schválila harmonogram termínů 
pro použití finančních prostředků 
účelového fondu zřízeného pro po-
skytování půjček vlastníkům budov 
a bytů „Fondu rozvoje bydlení Města 
Kojetín“ (FRB-K),
– schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Kojetín a společností 
BP projekt, s.r.o., Havlíčkovo ná-
břeží 38, 702 16 Ostrava-Moravská 
Ostrava. Předmětem smlouvy je 
vypracování dokumentace – kon-
cepce stavebních úprav pro stavbu 
„Modernizace polikliniky Kojetín“. 
Celková cena díla včetně DPH činí 
77.350 Kč,
– schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Kojetín a společností 
SIGNALBAU a.s. Moštěnská 60/4a, 
752 02 Přerov III-Lověšice. Předmě-
tem smlouvy je realizace stavby „Ve-
řejné osvětlení ul. Nádražní a nám.
Svobody v Kojetíně“. Celková cena 
díla včetně DPH činí  163.845 Kč,
– schválila  odprodej betonové 
dlažby 30 x 30 cm, vybourané při 
stavebních úpravách koupaliště Ko-
jetín. Prodejní cena 1 Kč/kus,
– souhlasila s upravenou výší 
odměn a dalších peněžitých plnění 
neuvolněným členům ZM Kojetín 
a členům výborů ZM, kteří nejsou čle-
ny ZM, s účinností od 1. 1. 2006,
– uložila finančnímu odboru zahr-
nout navýšení odměn do rozpočto-
vého opatření č. 1,
– schválila odstoupení od kupní 
smlouvy na převod vlastnictví ne-
movitostí v k.ú. Kojetín, zapsané 
vkladem  do KN dne 21. 1. 1999 
pod č.j. 20811-V 11-309/99, uza-
vřené mezi Městem Kojetín jako 
prodávající a Ing. F. Č. …, z důvodu, 
že prokazatelně nedošlo k zahájení 
stavebních prací na opravách, případ-
ně přestavbě domu č.p. 432 v rámci 
stavebního řízení a nebylo dosud k to-
muto ani zahájeno příslušné stavební 
řízení a vydáno stavební povolení. 
Dále schvaluje vrácení kupní ceny 
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Informace pro občany
Informace o poskytování půj-
ček vlastníkům budov a bytů 
z „Fondu rozvoje bydlení Města 
Kojetín“

 Město Kojetín v zájmu pomoci 
vlastníkům obytných budov a bytů 
vyhlašuje výběrové řízení na poskyto-
vání půjček z „Fondu rozvoje bydlení 
Města Kojetín“, určených na opravy 
obytných domů a bytů v roce 2006. 
 Žadatelem o poskytnutí půjčky  
může být fyzická nebo právnická oso-
ba vlastnící obytnou budovu nebo byt 
na území katastru Kojetín, Popůvky 

u Kojetína a Kovalovice u Kojetína.
 Půjčku lze poskytnout do ma-
ximální výše 125.000 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 ruče-
ním dvou fyzických osob starších 18 
let a dále bude půjčka zajištěna bianco 
směnkou a dvěma ručiteli na ní pode-
psanými. Měsíční příjem ručitele musí 
být 1,7 násobek zákonem stanovené 
minimální měsíční mzdy. (Od 1. 1. 
2006 minimální měsíční mzda činí 

7.570 Kč x 1,7 násobek. Ručitel musí 
mít   měsíční hrubou mzdu minimálně 
ve výši 12.869 Kč). 
 Ručitelem nemůže být důchodce 
nebo manžel(ka).
 Lhůta pro podání žádosti 
k účasti na výběrovém řízení se 
stanovuje od 22. 3. 2006 do 31. 
5. 2006.
 Pracovní skupina vyhodnotí před-
ložené žádosti o půjčku a navrhne 
konkrétní závěr výběrového řízení 
pro jednání rady města.  
 Návrh na poskytnutí půjček 
z FRB-K dle Pravidel pro tvorbu 

a použití účelových prostředků „Fon-
du rozvoje bydlení Města Kojetín“ 
projedná rada města dne 13. 6. 
2006. O výběru rozhodne zastupitel-
stvo města dne 27. 6. 2006.
 Smlouvy budou uzavírány 
pouze v případě, že žadatelé 
o půjčku doloží všechny potřeb-
né doklady a město nebude mít 
za nimi žádnou pohledávku.
 Podrobnější informace budou 
zájemcům poskytnuty na odboru 
majetku a investic města MěÚ Ko-
jetín, kde obdrží i formulář žádosti 
o půjčku.

 V poslední době  jsme zaznamenali několik dotazů občanů na provozní 
dobu Městského úřadu v Kojetíně a to v souvislosti s informacemi, které 
proběhly začátkem letošního roku v tisku ve spojitosti s novým správním 
řádem.
 Nový správní řád úřední hodiny orgánů státní správy a samosprávy neu-
pravuje, tuto problematiku naposled řešilo  usnesení vlády č. 595/1995, podle 
kterého musí mít všechny státní orgány jednotné úřední hodiny v pondělí a ve 
středu v době od 8 do 17 hodin, pokud úřední den nepřipadá na den pracov-
ního klidu. Přestože výše citované usnesení vlády není pro orgány územních 
samosprávných celků závazné, i tyto orgány ve většině případů mají úřední 
hodiny stanoveny na pondělí a středu, stejně jako Městský úřad v Kojetíně.
 Úřední hodiny jsou tradičním institutem veřejné správy. Obecně se vychází 
ze skutečnosti, že úředníci mají část své  pracovní doby vyhrazenou pro jed-
nání s občany a ve zbytku pracovní doby plní ostatní úkoly.  V praxi to tedy 
neznamená, že bychom se nevěnovali občanům i v „neúřední dny“. Podle 
provozních možností jsme připraveni občanům být nápomocni při řešení jejich 
problémů v kterýkoliv pracovní den , avšak v úřední dny  mají  větší jistotu, 
že úředník nebude pracovně mimo úřad a že zde své záležitosti vyřídí.

Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ 

45.000 Kč snížené o daň z převodu 
nemovitosti,
– schválila uzavření smlouvy mezi 
Městem Kojetín a společností SBIS 
s r. o., bezpečnostní a úklidová služ-
ba, Masarykova 597, Němčice nad 
Hanou, PSČ 798 27. Předmětem 
smlouvy je zajištění ostrahy v prosto-
rách Polikliniky Kojetín s účinností od 
1. 7. 2006,
– vyhověla žádosti manželů B. … 
o rozdělení plateb kupní ceny za 
pozemek p. č. 800/20, orná půda, 
o výměře 164 m2 v k. ú. Kojetín, a to 
tak, že část kupní ceny bude uhrazena 

po podpisu kupní smlouvy a zbývající 
část v termínu do 15. 8. 2006,
– schválila příspěvkové organizaci 
Městský dům dětí a mládeže Kojetín, 
okres Přerov kapacitu 1000 dětí,
– vzala na vědomí 
- zápis z jednání Komise pro sport 
a tělovýchovu RM Kojetín ze dne 20. 
2. a 13. 3. 2006,
- zápis z jednání Komise školství 
a kultury RM Kojetín ze dne 14. 3. 
2006,
- zápis z jednání Komise péče 
o rodinu a děti RM Kojetín ze dne  
8. 3. 2006,

Z jednání Rady města

S E Z N A M
S L U Ž E B

 ELEKTRO FORMÁNEK
revize elektrických zařízení a hromosvodů
Jiří Formánek
Uhřičice 204, tel.: 581 763 816 
mobil: 604 102 453
e-mail: elektroformanek@quick.cz
http://www.sweb.cz/elektro.formanek

 ELMONT-DM
opravy a montáže elektrického zařízení
Miroslav Doležel
Sladovní 461, 752 01  Kojetín
tel.č.: 603 520 301, 607 716 361

Provozní doba 
Městského úřadu v Kojetíně

 Vážení spoluobčané,
             
 ráda bych zareagovala na události z posledních týdnů, kdy řada z Vás 
obdržela do poštovních schránek letáček s informací o hrozbě zániku lékáren 
v Kojetíně. 
 Tato informace je výplodem předvolebního boje soupeřících politických 
stran, je naprosto nepravdivá a musím zdůraznit, že k takové prezentaci jsem 
neposkytla žádné publikované údaje ani prostřednictvím citované České 
lékárnické komory, ani žádnému politickému uskupení.
 Opak je však pravdou. I přes známé potíže ve financování našeho zdra-
votnictví a přetrvávání problémů v komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví 
sděluji, že lékárenská péče v Kojetíně zůstane plně zachována.
 Pracovníci lékárny „U Zlatého lva“ i lékárny „U Radnice“ se budou snažit 
o maximální spokojenost všech pacientů z Kojetína a okolních obcí.

– vzala na vědomí žádost osadního 
výboru místní části Popůvky na vybu-
dování víceúčelového hřiště,
– uložila starostovi města a místosta-
rostovi města projednat s osadním 
výborem tento záměr, případně 
doporučit zařazení do investičních 
akcí na rok 2007,
– vzala na vědomí žádost ředitelky 
Mateřské školy Kojetín o řešení pro-
vozních závad v MŠ Kojetín,
– uložila odboru MIM předložit návrh 
na řešení nejpozději na jednání RM 
ve 4/06,

– schválila záměr příspěvkové 
organizace – Základní školy Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov, 
zpracovat a podat žádost o dotaci 
a souhlasí se spolufinancováním ve 
výši 60 tis. Kč v případě úspěchu 
projektu,
– schválila zástupkyni ředitelky 
Městského kulturního střediska Koje-
tín mimořádnou odměnu za realizaci 
14. ročníku Přehlídky amatérských 
divadelních souborů Kojetín 2006, 
dle předneseného návrhu.

Jiří Šírek
místostarosta města

Provozní doba v lékárnách je následující:       
  
LÉKÁRNA „U ZLATÉHO LVA“ (poliklinika)

          Po – Pá             7.00 hod. –17.00 hod.

LÉKÁRNA „U RADNICE“

         Po – Pá             8.00 hod. – 17.00 hod.
  
        Sobotní provoz:  8.00 hod. – 11.00 hod.

RNDr. Jitka Hálková    
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evakuován.Povodňová komise, členové dobrovolných a profesionál-
ních hasičů, hlídky Policie ČR i Městské policie a pracovníci Technisu 
s.r.o. zvládají tuto kalamitní situaci na výtečnou. Další podrobnosti 
v příštím čísle KZ.                                                         Jiří Šírek 

Vážení spoluobčané.
 Každý z nás určitě v poslední 
době již mnohokrát slyšel o „Tabá-
kovém zákonu“, který nabyl účin-
nosti dnem 1. 1. 2006. Díky médiím 
vznikla u veřejnosti mylná představa, 
že tento zákon je namířen proti 
kuřákům a naši zákonodárci jej při-
jali jen proto, aby jim znepříjemnili 
život. Jsem přesvědčen, že tomu tak 
není. Hodně nám napoví celý název 
tohoto zákona, který zní: „Zákon ze 
dne 19. srpna 2005 o opatřeních 
k ochraně před škodami působený-
mi tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změ-
ně souvisejících zákonů“. V Obec-
ných ustanoveních tohoto zákona 
se říká, že přijatý zákon stanoví 
opatření směřující k ochraně před 
škodami na zdraví působenými tabá-
kovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami, opatření ome-
zující dostupnost tabákových výrobků 
a alkoholu a působnost správních 
úřadů a orgánů územních samospráv-
ných celků při tvorbě a uskutečňování 
programů ochrany před škodami 
působenými užíváním tabákových 
výrobků, alkoholu a jiných návyko-
vých látek.
 Nechtěl bych vás ale nudit v tom-
to článku sáhodlouhým vysvětlováním 
jednotlivých paragrafů tohoto zákona, 
spíš bych rád nastínil realitu, se kterou 
se v rámci výkonu služby v poslední 
době setkáváme při práci s mladými 
lidmi, kteří nejenže užívají tabákové 
výrobky zcela veřejně, ale nerozpakují 
se pít na veřejnosti alkohol a příliš se 
netají ani svými experimenty s jinými 
návykovými látkami. Dosti alarmující 
je, že těmto konzumentům bývá ko-
lem 15 roků nebo jsou ještě účastní 
na povinné školní docházce. Každý 
snad ví, že vyvíjející se organismus 
mladého člověka je několikanásobně 
náchylnější ke vzniku závislosti a tato 

Městská policie informuje
propukne mnohem rychleji, jak u do-
spělého. Vůbec tady nemám na mysli 
experimentování s první cigaretou 
a první skleničkou piva. Mám na 
mysli to, že není výjimkou, že třeba 
žák základní školy pravidelně kouří 
tabákové výrobky, které mu obsta-
rávají rodiče nebo starší sourozenci 
a mladí lidé mezi 15 a 18 lety chodí 
pravidelně do restaurace na pivo 
a někdy i na něco ostřejšího. Výše 
zmiňovaný zákon je především namí-
řen proti těm, kteří mládeži a dětem 
umožňují takovéto chování. Ale asi 
mi dáte za pravdu, že žádný zákaz ani 
zákon sám o sobě nevyřeší problém, 
který představují tabákové výrobky, 
alkohol a jiné návykové látky u mla-
dých. Mnohem výhodnější způsob 
řešení tohoto problému je prevence 
a vysvětlení, proč je nejlepší vůbec 
nezačít a nezkoušet užívat návykové 
látky, alkohol nebo cigarety.
 Mnohem větším problémem než 
alkohol a tabákové výrobky je u naší 
mládeže užívání jiných návykových 
látek, kterými jsou především pro-
dukty z konopí, tedy marihuana, 
popř. hašiš, známé jako takzvané 
lehké drogy. Drogy obecně jsou 
v současnosti realitou, která se 
nedotýká jen dětí a mládeže, ale 
nás všech. Zde je možno zmínit, že 
rozhodující je postoj celé společnosti 
k drogové problematice, protože tím 
je určována míra tolerance ze strany 
veřejnosti. Pro mládež je to mnohdy 
tlak party, obava ze ztráty postavení 
mezi vrstevníky a ze zesměšnění 
v kolektivu, co rozhoduje o postojích. 
Pokud tedy obecně převládá mylný 
názor, že lehké drogy nejsou škodlivé, 
pak to jen nahrává tomu, že jsou mezi 
mladými tak populární. Proti drogám 
očkovací látka neexistuje. Pokud už 
člověk jednou závislosti propadne, 
tak se sám drogy bez pomoci druhých 
zbavit nedokáže. Návykové látky 

ovlivňují psychiku jedince natolik, 
že ten si zpravidla neuvědomuje 
dopad svého jednání. Jeho potřeba 
brát drogu je tak silná, že je ochoten 
si ji opatřit jakýmkoliv způsobem 
a doslova za každou cenu.
 K těmto problémům není vhodné 
stavět se zády se slovy, že se to týká 
jen sociálně slabších a minoritních 
vrstev. Zkuste si sami odpovědět, 
zda-li přesně víte, jakým způsobem 
a s jakými kamarády vaše děti tráví 
volný čas, jak vaše děti nakládají 
s finanční hotovostí, kterou mnohé 
dostávají téměř v neomezené míře. 
Vnímejte citlivě změny v chování 
dítěte. Zhoršení prospěchu ve škole, 
pozdní příchody domů, vyhýbavé 
odpovědi na vaše otázky, to všechno 
mohou být první příznaky setkání 
vašeho dítěte s drogou v jakékoli 
formě…

František Kraváček
strážník Městské policie Kojetín

Ve čtrnácti alkoholičkou? Takových 
dětí přibývá
Autor: Mladá fronta DNES, Pavla 
Kubálková
Datum: 7. 3. 2006
Ve čtrnácti byla alkoholičkou. Léčila 
se, ležela na psychiatrii. Pak přišla 
marihuana a po ní pervitin. Dnes je 
jí šestnáct. V léčebně v Opařanech 
na Táborsku na ni vzpomínají, ale 
jen kroutí hlavou: „Nevíme, co se 
s ní stalo, a nevíme, kde teď je.“ 
„To děvče pocházelo z úplné rodiny. 
Rodiče byli takoví intelektuálové 
a samozřejmě by je nikdy nena-
padlo, že by jejich dítě mohlo 
takové problémy mít,“ vzpomíná 
ředitelka léčebny Iva Hodková. 
Přesto dívka začala ve čtrnácti pít. 
A statistiky ukazují, že to v Česku 
není vůbec neobvyklé. Většina 
šestnáctiletých chlapců a dívek 

v průzkumech přiznala, že někdy 
v životě byli opilí. Alkohol v tomto 
věku pravidelně pije dokonce 54 
procent chlapců a 40 procent 
děvčat. 
Když rodiče přišli na to, že je-
jich dcera je ve čtrnácti letech 
alkoholičkou, dali ji na léčení do 
Opařan. Po měsíci odtud děvče 
propustili domů. Za půl roku ji 
museli přijmout znova. Zase pila. 
„Měla poruchy chování i psychické 
problémy. Opět následovala měsíč-
ní léčba,“ popisuje smutný příběh 
ředitelka léčebny Hodková. Tehdy 
ještě věřili, že pacientce pomohli 
a že se už nevrátí. 
Jenže během následujícího roku se 
děvče v léčebně objevilo ještě dva-
krát. Další osud malé alkoholičky 
už lékaři neznají. Poslední, co vědí, 
je, že se k pití alkoholu přidalo 
kouření marihuany. A pak si děvče 
začalo píchat pervitin. 
Příběhů dětí, které se opíjejí, 
v Česku v poslední době přibývá. 
Odrážejí to odborné studie i zkuše-
nosti lékařů. Zároveň se snižuje věk, 
ve kterém děti s pitím začínají. 
„S alkoholem u nás mají zkušenosti 
i děti v pátých třídách, kterým je jen 
jedenáct let,“ řekl Ladislav Csémy 
z pražského psychiatrického cen-
tra. 
Dalším znepokojujícím trendem je 
to, že dívky v pití alkoholu začaly 
dohánět chlapce. Zkušenost s pitím 
alkoholu má v Česku až 98 procent 
šestnáctiletých dětí. 
Děti a alkohol 
Zkušenost s alkoholem má 98 % 
šestnáctiletých dětí 
Někdy v životě se opilo 78,5 % 
z nich 
Pravidelně pije 54 % chlapců 
a 40 % dívek ve věku 16 let 

Zdroj: ESPAD

Poslední zpráva před uzávěrkou
Dne 28. 3. 2006 byl na řece Moravě vyhlášen 3. stupeň povodňové 
aktivity a v těchto chvílích, těsně před uzávěrkou KZ, dosahuje 
voda v Moravě 440 cm. Na fotografii je vstup na fotbalový stadión 
obložený pytli s pískem. Byt správce stadiónu byl v noci na 29.3. 

Rozvodněná Morava u Kojetína 29. 3. 2006 dopoledne, 
stav vody 440 cm                                   foto: Jiří Stav
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Rozhovor s Milanem Kouřilem ze základny vrtulníkového letectva v Přerově

O rozhovor do tohoto čísla KZ jsme 
požádali Milana Kouřila, tiskového 
mluvčího základny vrtulníkového 
letectva v Přerově, která je nejbližší 
vojenskou základnou od našeho 
města. 

Mohl byste nám stručně předsta-
vit nynější stav letecké základny 
v Bochoři, tedy kolik je zde leta-
del, jaké hlavní úkoly plní a jaká 
je její role pro naše spojence 
v NATO?
 Jsme jedinou leteckou základnou 
v Armádě České republiky, která 
má ve výzbroji vrtulníky (mimo letky 
z Prahy, která zabezpečuje přepravu 
ústavních činitelů). Tak jako celá 
armáda a Vzdušné síly, tak i naše 
základna prochází reformou ozbroje-
ných sil. Po zrušení základní vojenské 
služby pracuje na vojenském letišti 
přibližně 1000 profesionálních vojá-
ků a 300 civilních zaměstnanců.
 Ve výzbroji základny jsou bi-
tevní vrtulníky Mi-24 a Mi-35, do-
pravní vrtulníky Mi-17 a Mi-171Š, 
a vrtulníky W3A Sokol, které plní 
úkoly letecké pátrací a záchranné 
služby. Naše vrtulníky jsou disloko-
vány v převážné míře na letišti v Pře-
rově, ale máme i jednotku pátrací 
a záchranné služby v Plzni-Líních. 
Základna disponuje v současné době 
80 vrtulníky, z tohoto počtu je 33 no-
vých bitevních (Mi-35) a dopravních 
(Mi-171Š) vrtulníků dodaných v rámci 
deblokace dluhu Ruské Federace.
 Mezi hlavní úkoly, které základna 
plní, patří zejména vzdušná a palebná 
podpora jednotek Společných sil 
Armády České republiky, průzkum 
a monitoring, přeprava a vysazování 
speciálních jednotek a přeprava ma-
teriálu.
 Příslušníci základny – zejména 
létající a technický personál – se 
v průběhu roku zúčastňují společně 
s našimi aliančními partnery řady 
vojenských cvičení na území republiky 
i v zahraničí. Více než 250 našich 
vojáků má zkušenosti ze zahraničních 
misí na území Bosny a Hercegoviny, 
Kosova, Iráku a Afghanistánu. Letka 
bitevních vrtulníků je plným členem 
Asociace tygřích letek NATO, která 

sdružuje elitní bojové jednotky z Ev-
ropy, USA a Kanady.

Mohl byste nastínit jaké jsou 
reakce obyvatel okolních obcí 
na lety nad obcemi. Vím, že jde 
o naprosto vstřícný postoj až ke 
stížnostem na Vaši stranu.
 Je složité z mé pozice hodnotit 
postoje či reakce obyvatel okolních 
obcí. Nemám na to zpracován žádný 
průzkum. Létáním způsobujeme hluk. 
To je fakt. Druhým faktem zůstává, že 
k vysoké profesionalitě našich pilotů 
potřebujeme kvalitní výcvik. Mezi tě-
mito dvěma fakty se pohybujeme tak-
řka nepřetržitě. Je nám při tom jasné, 
že nemůžeme vyhovět všem. Region 
střední Moravy je velmi hustě osídlen 
a provádět letecký výcvik s vrtulníky 
pouze v neobydlených oblastech je 
takřka nemožné. Zejména v letních 
měsících, kdy létáme až do 23.00 ho-
din, jsou stížnosti obyvatel některých 
obcí častější. Řádově se v průběhu 

roku jedná o desítky stížností. Každou 
se podrobně zabýváme a zjišťujeme, 
jestli osádka létala v daném prostoru 
oprávněně a neporušila při tom 
zásady bezpečnosti létání. Přestože 
náš výcvik je po vstupu do NATO 
intenzivnější, myslím si, že postoje 
obyvatel regionu jsou daleko vstříc-
nější a smířlivější, k čemuž určitě 
napomohla naše činnost při ničivých 
povodních v roce 1997. A mohu 
obyvatele regionu ubezpečit, že naši 
příslušníci jsou připraveni nejen pro 
nasazení do oblastí konfliktů, ale 
i pro případ živelných pohrom.

Jak spolupracujete s obcemi 
a organizacemi v okolí základ-
ny?
 Výcvik vojenských pilotů, logis-
tické zabezpečení létání, udržování 
vzletové a přistávací dráhy v dobré 
kvalitě a celá řada dalších úkonů je 
velmi nákladná záležitost, na kterou 
přispívá každý pracující občan naší 
země. My nejsme jednotka, která se 
uzavírá před světem a žije vlastním 
životem za vysokým plotem. Naopak. 
V průběhu roku máme přímo na 
základně řadu návštěv a exkurzí ze 
škol, organizací, čí zájmových sdru-

žení. Starosty obcí 
v okolí letiště pravi-
delně zveme na slav-
nostní nástupy při 
významných akcích, 
kde informujeme 
o plnění našich úko-
lů a připravovaných 
akcích. Každoročně 
se podílíme na orga-
nizování akce Mosty, 
kde se setkávají děti 
a dospělí, kteří mají 
to štěstí a narodili se 
zdraví s těmi, kteří 
to štěstí neměli. Převážně v letních 
měsících se zúčastňujeme akcí, které 
pořádají obce, školy, složky inte-
grovaného záchranného systému či 
zájmové organizace. Tradiční a velmi 
vyhledávaný je náš Den otevřeného 
letiště, kde jsou tisícům návštěvníků 
na statických ukázkách předvedeny 
letadla a vrtulníky jak naší armády, tak 
i států NATO. Při letových ukázkách 

potom mohou návštěvníci shlédnout 
leteckou techniku jak vojenskou, tak 
i civilní. Letos je akce plánována 
na 10. června. Určitě se přijďte 
podívat.

Hodně se mluvilo o přestěhování 
do Náměště nad Oslavou, jak 
hodnotíte tento, podle mě zcela 
nelogický záměr?
 Součástí reformy ozbrojených sil 
je i opuštění některých posádek. Přes-
tože armáda a vojenské letectvo má 
v regionu dlouhou tradici, tak právě 
pro nás bude plnění úkolů reformy 

bolestné, protože bychom by se ke 
konci roku 2007 měli přesunout na 
leteckou základnu do Náměště nad 
Oslavou. Je to usnesení vlády České 
republiky a pro nás je to rozkaz. 
A mně nepřísluší jej hodnotit či nějak 
komentovat.

Pokud k tomu dojde, co bude 
s letištěm Bochoř?
 Co bude s letištěm je otázka spíše 
pro úředníky Ministerstva obrany. 
Já se mohu pouze domnívat. Před-
pokládám tedy, že armáda převede 
pozemky a nemovitý majetek do 
vlastnictví obcí (v tomto případě 
Přerova, Bochoře a Troubek). Je 
pravděpodobné, že než se tak stane, 
zůstane na letišti jednotka, která za-
bezpečí střežení a ochranu majetku.

Pokud vím, chystáte s kojetín-
ským MěDDM akci na propagaci 
bezpečnosti a obrany. Na co 
se ve vztahu k Vaší základně 
můžeme těšit v dubnu u nás 
v Kojetíně?
 Ve spolupráci s kojetínským 
MěDDM a ostatními složkami inte-
grovaného záchranného systému 
chystáme statickou ukázku nového 
vrtulníku Mi-171Š (zřejmě poprvé 
na veřejnosti právě v Kojetíně). Při-
pravujeme také výsadky, slaňování 
z vrtulníku. Některé další věci jsou 
ještě v řešení, takže si je necháme 
jako překvapení.

Děkuji za rozhovor.

Otázky: Jiří Šírek
Foto: Letecká základna Přerov
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Zprávy z mikroregionu

 Tovačovská jezera, vyhlášená krajinná oblast, 
známá především milovníkům sportovního ryba-
ření, slibují i v letošním roce mimořádně dobrou 
rybářskou sezónu. Nový provozovatel, společnost 
Českomoravské štěrkovny, totiž loni provedl řádné 
zarybnění celého areálu.
 „K hospodaření v rybářském revíru přistu-
pujeme s plnou odpovědností. V minulém roce 
bylo vysazeno přes 58 tisíc kusů ryb v celkové 
hmotnosti přesahující 27 tun a ceně blížící se 
1,3 milionu korun a v letošním roce tomu bude 
nejinak,“ uvedl Marek Novotný, generální ředitel 
a předseda představenstva společnosti Českomo-
ravské štěrkovny, a.s. O dobrém hospodaření svědčí 
i to, že rybáři loni v revíru ulovili téměř devět tisíc 
ryb o celkové hmotnosti téměř 20 tun a hodnotě 
přesahující 1,2 milionu korun. „Naší snahou je 
chránit, tento v mnoha ohledech mimořádný ry-
bářský revír a při tom umožnit sportovní rybaření 
nejširšímu spektru vyznavačů tohoto oblíbeného 
sportu,“ poznamenal Novotný.
 Do konce roku 2004 byl revír dnešních 
Tovačovských jezer obhospodařován Českým 
rybářským svazem. Když jezera převzal do 
správy jejich vlastník, tedy Českomoravské štěr-
kovny, změnil se způsob hospodaření a přístup 
k využívání revíru. Rybáři se sice obávali toho, že 
nový provozovatel pouze vody vytěží k vlastnímu 
obohacení, dnes je ale jasné, že tyto obavy byly 
naprosto zbytečné. 
 „Jedním z prvních kroků, které jsme loni 
podnikli, bylo zarybnění všech revírů z jarních 
výlovů, což se velmi pozitivně promítlo v do-
sažených úlovcích,“ dodává Novotný. Mno-
ho rybářů si zakoupilo povolenky na tento 
atraktivní revír a spokojeně zde lovilo jako dříve. 
Na povolenku mohou rybáři nyní chytit 30 kusů 
ušlechtilých ryb ročně. 

 V dubnu a v květnu byl tradičně největší zájem 
o lov kaprů, od poloviny června se milovníci spor-
tovního rybaření soustředili na sumce. A že opravdu 
je na co čekat! Ke kapitálním úlovkům, které 
loni rybáři vytáhli z vody, patřil kus dlouhý 215 
centimetrů a vážící 70 kilogramů (na fotografii). 
Sumce lovci pochopitelně vrátili vodě pro radost i 
dalším rybářům. Menší sumci do 40 kilogramů ale 
obohatili rybí jídelníčky.

Rybářský revír Tovačovská jezera tvoří tři vodní 
plochy – Troubecké, Annínské a jezero Jih o 
celkové rozloze více než 350 hektarů. Od roku 
2006 je možno lovit i na malé části nově vznikají-
cího jezera Skašovského. Největší vyžití poskytuje 
jezero Annínské, kde je umožněno i bivakování či 
postavení karavanu, tedy naprosto nadstandardní 
možnost, jak strávit u vody chvíle odpočinku spo-
jené s rybolovem. Podle odborníků se může většina 

ZŠ Křenovice
Vážení rodiče,
nestavme vlastní ambice nad zájmy dítěte! Chcete 
pro dítě to nejlepší?
 Předpokládám, že ano. Proto zkuste posoudit 
třeba počty žáků ve třídách velkých škol. Co mys-
líte, kolik času bude mít učitel na Vaše dítě, pokud 
ve třídě sedí dalších 25…?
 Nic z toho se netýká naší školičky v Křenovi-
cích. Ta je plně vybavena odpovídajícími pomůc-
kami, moderním nábytkem a veškerým servisem 
pro děti. Všechno mají žáčci blízko. Tělocvičnu, 
družinu, jídelnu, třídy...
 Všechny děti nejsou stejné, víme to všichni 
z vlastní zkušenosti. Někdo je prostě rychlejší, 
někdo pomalejší. Ale je ten pomalejší méněcenný? 
Lze říct, že ostatní děti zdržuje? Ruší malý neposeda 
ostatní děti? Už jsem se s tímto diskriminačním ná-
zorem u nás setkal. Domnívám se, že respektování 
pracovního tempa učíme děti kooperaci, toleranci 
a vzájemnému respektu. Důležité je i respektování 
pracovního tempa žáků rychlejších (záměrně nepíši 
bystřejších). I ty u nás máme. V souhrnu to zní 
takhle: najít v dítěti jeho silné stránky a kladnou 
motivací jej podporovat k posílení v oblastech, kde 

je horší.
Toto všechno je připraven udělat pro Vaše děti celý 
kolektiv zaměstnanců Základní školy a Mateřské 
školy v Křenovicích.
 Základní škola a mateřská škola v Křenovicích 
u Kojetína se kromě vzdělávání zdravých dětí věnuje 
i dětem integrovaným, které by za normálních okol-
ností s obtížemi docházely do početně naplněných 
tříd základních škol a ani docházet do mateřské 
školy pro ně není jednoduché. V malém kolektivu 
základní školy jsou integrováni žáci se specifickými 

poruchami učení, i problémovým chováním. Tyto 
děti jsou vyučovány speciálním pedagogem.
 V mateřské škole pracují s dětmi velmi úspěšně 
dvě asistentky pedagoga, které mají na starosti každá 
jedno dítě. Pod jejich trpělivým a citlivým přístupem 
dělají děti viditelné pokroky k radosti pedagogů 
a hlavně rodičů.
      

Mgr. Ondřej Mohyla
foto: archiv školy

jezer pochlubit velmi čistou vodou i bohatou rybí 
obsádkou. Pro milovníky sportovního rybaření 
jsou skutečně výzvou. Druhá lokalita o takovéto 
rozloze, se srovnatelným rybím bohatstvím a přitom 
s moderními pravidly lovu se podle znalců přírody 
v České republice hledá těžce.
 Českomoravské štěrkovny, a. s., působí na 
českém trhu od roku 1998. Společnost vznikla 
postupným spojením více firem zabývajících se 
dlouhodobě těžbou kameniva. Majoritním vlast-
níkem společnosti Českomoravské štěrkovny, a. 
s., je Českomoravský cement, a. s., nástupnická 
společnost. Obě jmenované společnosti jsou spolu 
s firmou Českomoravský beton, a. s., součástí 
nadnárodní skupiny HeidelbergCement. 

Eva Kijonková
Českomoravské štěrkovny, a.s.

Do Tovačovských jezer přibylo  na 60 tisíc nově vysazených 

ryb, rybáři se i letos mohou těšit na mimořádně 

dobrou sezónu
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Charita Kojetín, Denní stacionář svatého Josefa

Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín

Tel. 581 76 21 60, e-mail: stacionar.josef@seznam.cz

Charita Kojetín 

PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN 2006

pondělí 3. 4. 2006
9.00 hod.

Bl. Juliána, modlitba růžence, křížová cesta
15.00 hod.

Přeložená přednáška MUDr. Jany Palmašové – Co vás zajímá?
úterý 4. 4. 2006

9.00 hod.
Ruční práce - háčkování kuřátek

středa 5. 4. 2006
9.00 hod.

Vzpomínáme – rok od smrti Jana Pavla II., 
video o jeho životě a díle

pátek 7. 4. 2006
9.00 hod.

Pečeme nepečené cukroví a netradiční poháry
(Na tento program je nutné nahlásit se předem do 6.4. a vzít si sebou 

sklenici na pití nebo pohár)
pondělí 10. 4. 2006

9.00 hod.
Sv. Bernadetta, modlitba růžence, křížová cesta

úterý 11. 4. 2006
9.00 hod.

Rehabilitační cvičení 
středa 12. 4. 2006

9.00 hod.
Výroba dekorací ze sušených květin od A do Z  III.

(Rozsazování vzrostlých sazenic do kelímků)
úterý 18. 4. 2006

9.00 hod.
 Sv. Damián de Veuster 

misionář malomocných, modlitba růžence, četba na pokračování
středa 19. 4. 2006

9.00 hod.
Výroba dekorací ze sušených květin od A do Z  IV.

(Rozsazování vzrostlých sazenic do kelímků)

pátek 21. 4. 2006
9.00 hod.

Trénink paměti, stolní hry
pondělí 24. 4. 2006

9.00 hod.
Sv. Jiří, modlitba růžence, četba na pokračování 

úterý 25. 4. 2006
9.00 hod.

Cvičení s míči a rehabilitačními pomůckami
středa 26. 4. 2006

9.00 hod.
Korunovační klenoty, Pražský hrad – promítání videa

pátek 28. 4. 2006
9.00 hod.

Trénink paměti, stolní hry

Každý čtvrtek v 9.00 hod. 
Mariánské večeřadlo 

+ malá biblická katecheze 

Během provozní doby denního stacionáře je možno kdykoliv navštívit 
FARNÍ KNIHOVNU a zapůjčit si, případně zakoupit knihy.

Služby Denního stacionáře pro seniory jsou určeny seniorům, 
kteří pro svůj věk, zdravotní stav či sociální situaci, 

nemohou žít zcela samostatně 
a seniorům, kteří mají zájem se setkávat a aktivně trávit svůj volný čas. 
Všech programů se mohou zúčastnit i lidé se zdravotním postižením.

Zajišťujeme výjezdy na Sv. Hostýn až k bazilice charitním vozem,
 je nutno domluvit 3 zájemce pro  1 termín, cena 70 Kč za osobu.

Dovoz i odvoz na programy zajistíme 
po domluvě nejpozději den předem,

na číslech 581 762 160 nebo 775 643 348

Bohoslužby Svatého týdne v kojetínském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie – Velikonoce 2006 

KVĚTNÁ NEDĚLE
9. dubna 2006

9.00 hod. – Mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma
14.00 hod. – Křížová cesta

ZELENÝ ČTVRTEK
13. dubna 2006

18.00 hod. – Mše svatá na památku večeře Páně
19.00 – 21:00 hod. – Otevření kostela k tiché adoraci

21.00 hod. – Adorace v Getsemanech

VELKÝ PÁTEK
14. dubna 2006

8.00 – 18:00 – Otevření kostela k tiché adoraci
15.00 hod. – Křížová cesta

18.00 hod. – Obřady na památku umučení Páně

BÍLÁ SOBOTA
15. dubna 2006

8.00 – 20.00 hod. – Otevření kostela k tiché adoraci
20.00 hod. – Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

NEDĚLE 
– SLAVNOST

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
16. dubna 2006

9.00 hod. – Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
14.00 hod. – Svátostné požehnání

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
17. dubna 2006

9.00 hod. – Mše svatá



Kojetínský zpravodaj4/2006

- 8 - 

Mateřská škola Kojetín 

Zápis do mateřské školy

se bude konat 11. a 12. dubna 2006 od 
10.00 do 15.30 hod. v areálu MŠ Hanusíkova 
10, Kojetín

PŘIJĎTE S DĚTMI
S sebou si přineste: občanský průkaz a rodný list 
dítěte.
Zápis je pro děti, které chtějí nastoupit do MŠ od 
září 2006 nebo v průběhu školního roku 2006 
- 2007.
MŠ nabízí:  
– saunování a rehabilitační cvičení,
– rozšířenou TV a vycházky do přírody,
– tvořivé práce v keramické dílně,
– výuku anglického jazyka,
– kulturní pořady a další skvělá překvapení.

Výtvarná soutěž

 V měsíci únoru se naše Mateřská škola zapo-
jila do výtvarné soutěže „PASTELKA“ pořádané 
Městským domem dětí a mládeže v Kojetíně.

Tématem této soutěže byla 
„Příroda kolem nás“.

 Jsme rádi, že i naše děti získaly umístění 
v této soutěži: 1. místo – Vykoupil Martin z MŠ 
Hanusíkova, 2. místo – Jurozsková Radka z MŠ 
Masarykovo nám., 3. místo – Kamencová Lucie 
z MŠ Masarykovo nám.
 Dětem byly předány diplomy a drobné věcné 
ceny.
 Všem výhercům blahopřejeme

MŠ Kojetín

ZŠ náměstí Míru Kojetín

Školní kolo soutěže Paragraf 
11/55

 V pátek 17. března 2006 se v naší tělocvič-
ně uskutečnilo školní kolo soutěže „Paragraf 
11/55“.  O co nejlepší umístění bojovalo celkem 
šest družstev od 6. po 9. třídu. Po velice napína-
vém souboji o jediný bod zvítězilo družstvo 6. tříd 
(celkem získalo 45 bodů), které bude reprezentovat 
naši školu v dalším postupovém kole. Poděkování 
patří porotě, která objektivně hodnotila výkony, 
výbornému moderátorovi celého pořadu a všem 
organizátorům pod vedením Mgr. Věry Kurfűrstové 
a Bc. Aleny Sedláčkové.
 Velice pěkné věcné odměny pro soutěžící 
věnovala kojetínská pobočka České spořitelny. 
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Přehled výsledků: 1. družstvo šestých tříd – 45 
bodů, 2. družstvo VIII. A - 44 bodů, 3. družstvo 
IX. A – 41 bodů, 4. družstvo VIII. B - 39 bodů, 
5. družstvo VII. A – 34 bodů, 6. družstvo VII. B 
– 31 bodů.

Blahopřejeme:
 Úspěšným řešitelům matematické soutěže 
Klokánek a především Kristýně Rosecké z V. A, 
která získala 105 bodů (120 možných).
 Vítězům školního kola soutěže v recitaci – ka-
tegorie 2. a 3. tříd: 1. Alexandře Hájkové – III. A, 
2. Nelly Florové - II. A, 3. Štěpánu Gajdošovi – III. 
B.
 Vítězům školního kola soutěže v recitaci – ka-
tegorie 4. a 5. tříd: 1. Janu Raclavskému - IV. B, 
2. Marcele Pěchové - V. B, Barboře Cencingrové 
- V. B, 3. Darje Hnízdilové - V. A.
 Vítězům jednotlivých kategorií školního kola 
Zeměpisné olympiády:
Kategorie A (6. třídy) – 1. Kryštofu Skřipcovi, 
VI. A
Kategorie B (7. třídy) – 1. Jiřímu Křepelkovi, 
VII. A
Kategorie C (8. a 9. třídy) – 1. Tadeáši Hájkovi, 
VIII. B
 Vítězné třídě I.A, která ve 3. kole naší sběrové 
ligy nasbírala celkem 992 kg starého papíru.

 Děkujeme všem soutěžícím za bojovné výkony 
a přejeme hodně štěstí v dalších kolech.
      

vedení školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

KDY?
7. dubna 2006 od 8.00 do 15.00 hodin

KDE?
MŠ Hanusíkova 10 a Masarykovo nám. 52

Děti budou moci shlédnout 
divadelní představení pořádané 

na obou MŠ současně, 
a to v 10.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Hráli jsme stolní tenis

 Na ZŠ nám. Míru proběhl 22. února 2006 
přebor školy ve stolním tenise. Nejlepší hráči po-
stoupili do přeboru Kojetína, který jsme uspořádali 
23. února 2006 ve spolupráci s MěDDM. 

Výsledky školního přeboru:
Mladší žáci: 1. Jan Zezula 7.b, 2. Tomáš Morong 
7.a, 3. Ondřej Janováč 7.b,
Mladší žákyně: 1. Margita Šiváková 7.a, 2. Ludmila 
Ježková 6.a, 3. Klára Wildungová 7.a,
Starší žáci: 1. Tomáš Kantor 8.b, 2. Petr Ondič 
8.b, 3. Ladislav Bradna 8.a,
Starší žákyně: 1.Radka Dvořáková 9.a, 2.Jitka 
Šťastníková 9.a 3. Barbora Holíková 9.a.
Všichni účastníci obdrželi diplom a sladkou odmě-
nu, na kterou přispělo SRPŠ.
Poděkování patří žákům 7., 8. a 9. tříd, kteří se 
podíleli na organizaci turnaje.

Výsledky městského přeboru:
Mladší žáci: 1. Jan Rajz – ZŠ Sv. Čecha, 2. Josef 
Červeňák - ZŠ Sv. Čecha, 3. Lukáš Kryštof – ZŠ 
Sladovní,
Mladší žákyně: 1. Margita Šiváková – ZŠ nám. 
Míru, 2. Ludmila Ježková – ZŠ nám. Míru, 3. 
Kateřina Šamajová – Gymnázium,
Starší žáci: 1. Milan Sendrei – ZŠ Sv. Čecha, 2. 
Milan Ondič – ZŠ Sv. Čecha, 3. Petr Ondič – ZŠ 
nám. Míru,
Starší žákyně: 1. Martina Mirgová – ZŠ Sladovní, 
2. Vendula Řezníčková – Gymnázium, 3. Jitka 
Šťastníková – ZŠ nám. Míru.
Ceny a diplomy pro účastníky zabezpečil MěDDM 
Kojetín.

Kateřina Morávková, Rudolf Pavlíček

STRÁNKY ŠKOLY

MÁME NOVOU WEBOVOU ADRESU, 

KDE MAJÍ ZÁJEMCI MOŽNOST 

NAHLÉDNOUT DO ŽIVOTA ŠKOLY.

NAŠE ADRESA JE 

WWW.ABCI.CZ/KOJETIN
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Gymnázium Ko je tín KOJETíN

ZŠ Sv. Čecha Ko je tín

Týden zdraví

 V týdnu od 27. do 30. dubna 2006 proběhne 
na škole již tradiční týden zdraví, v rámci tohoto 
týdne žáci plní učivo týkající ze zdravého životního 
stylu, chování za mimořádných událostí, zdravo-
vědy, zásad pobytu v přírodě, environmentální 
výchovy, dopravní výchovy. Tento týden si zkou-
šíme to, co umíme teoreticky z učebnic v praxi a 
co potřebujeme pro praktický každodenní život.

Olga Odehnalová

Soutěž Paragraf 11/55 – na ZŠ 
Kojetín Svatopluka Čecha 

 Je to soutěž, která žáky zábavným způsobem 
vede k nekouření. Název je podle paragrafu, který 
stanoví, že prodávající v obchodech nesmí prodat 

cigarety lidem mladším 18 let. Do této soutěže se 
již po několikáté zapojila i naše škola. V pátek 10. 
března 2006 proběhlo školní kolo. Šest družstev 
(spojené družstvo šestých tříd a družstva tříd 8.A,  
8.B, 9.A a 9.B) soutěžilo v pěti disciplínách. Dvě 
kola byla vědomostní. Ve třetím kole žáci měli 
postavit z kelímku, tvrdého papíru a tří slánek co 
nejvyšší věž, ve čtvrtém žáci zaváděli nová školní 
pravidla. Rozhodující bylo páté kolo, kdy se tipoval 
věk šesti figurantů. Ovšem co se nestalo, měli jsme 
po pátém kole dvě družstva na prvním místě. Proto 
porota rozhodla, že se bude konat rozstřel. Ten 
nečekaně vyhrálo družstvo šestých tříd.
 Na závěr bych rád poděkoval panu učiteli Jiří-
mu Isakidisovi a paní učitelce Alici Stonové, kteří 
celou akci moderovali a bez nichž by soutěž určitě 
neměla tak vysokou úroveň.

Pavel Navrátil

Studenti Gymnázia Kojetín 
získali Cenu Bronislavy Müllerové

 Soutěž o Cenu Bronislavy Müllerové vypisuje 
každoročně Vzdělávací nadace Jana Husa. Chce 
připomenout mimořádné zásluhy málo známých 
mužů a žen, kteří se podíleli na tvorbě, reprodukci 
a distribuci nepovolených tiskovin v letech 1948 
– 1989.
 Soutěž byla poprvé vypsána v březnu 2005 pro 
studenty vyšších ročníků středních škol. Tématem 
soutěže je Zápas o svobodu slova – minulost a sou-
časnost. Studenti téma konkretizují tak, že analyzují 
nebo historiograficky popisují a zkoumají konkrétní 
projevy zápasu o svobodu slova v minulosti nebo 
současnosti - na úrovni místní, regionální, celostátní 
či mezinárodní, a to na příkladu osobností známých 
i zapomenutých či opomíjených.
 Naši studenti se této soutěže zúčastnili poprvé 
a hned se jim mimořádně dařilo. Celkem pět 
studentů se vrhlo do práce a výsledkem je získání 
Ceny Bronislavy Müllerové a s tím spojené dotace 
10 000 Kč. Každý ze studentů se věnoval jinému 
tématu. Jana Baselová z 1. ročníku napsala práci 
na téma „Maďarsko 1956“, studentka Sabina 
Coufalová z kvinty zase práci „Srbská touha po 
svobodě“, Lukáš Dostál (1.r.) se zaměřil na „Bal-
kánskou válku“, Tomáš Kapoun (V.) odevzdal 
práci na téma „Vznik a vývoj fašismu v Německu 
v letech 1919 – 1938“ a student Jaroslav Polzer 
(1.r.) nadchl porotu „Vývojem demokracie v Polsku 
1945 – 1989“.
 Slavnostní předání Ceny Bronislavy Müllerové 
minulost a současnost“ proběhne 7. dubna v Mo-
ravském zemském muzeu v Brně pod záštitou 
JUDr. Pavla Rychetského, předsedy Ústavního 
soudu.
      Všem studentům srdečně blahopřejeme.

      J.M.

Turnaj v debatování „Mezi horami“

 O víkendu 18. – 19. března proběhl v Liberci 
4. turnaj XI. ročníku Debatní ligy v českém a ang-
lickém jazyce.
 Vyrazili jsme už v pátek v poledne, protože do 
Liberce cesta dlouhá. Večer jsme se ubytovali na 
Domově mládeže, kam postupně přijížděli ostatní 
účastníci turnaje z celé republiky. Celkem nás tam 
bylo hodně přes stovku, jen v české sekci, která se 

týkala i nás, bylo dvacet tři týmů a skoro osmdesát 
debatérů.
 Tentokrát se za Gymnázium Kojetín zúčastnily 
dva týmy TWINS?CO. a WHITE DARKNESS. 
Tým TWINS?CO. ve složení Martin Režný, Iva 
Svačinová a Petra Svačinová, vyhrál celý turnaj 
bez jediné prohry. Na druhém místě se umístil 
tým z Nymburka a třetí místo připadlo Brnu. Naši 
studenti obsadili také přední místa v hodnocení 
jednotlivých debatérů, první byl Martin Režný ze 
septimy, třetí a čtvrté místo získaly Iva a Petra 
Svačinovy ze čtvrtého ročníku.
Za měsíc nás čeká finále, tak držíme palce.

Pavel Francírek získal 
druhé místo v krajském kole 
Dějepisné olympiády

 Pavel Francírek, žák tercie Gymnázia Kojetín, 
postoupil díky umístění v okresním kole (3. místo 
ze 40 soutěžících) do krajského kola Dějepisné 
olympiády, které pořádala ZŠ J. A. Komenského 
v Přerově - Předmostí 15. března 2006. V letošním 
roce se otázky soutěže vztahují k tématu: Věda 
a technika v průběhu staletí – od pěstního klínu 
k první Nobelově ceně. Daný okruh je jednotný 
pro všechna kola, liší se podle postupových úrovní 
stupněm náročnosti a hloubkou prověřovaných 
znalostí. A o tom, že Pavlovy znalosti bylo dosta-
tečně hluboké, svědčí vynikající umístění – mezi 14 
zástupci z celého Olomouckého kraje získal druhé 
místo, jež ho opravňuje k postupu do ústředního 
kola v červnu 2006 v Ostravě.
Pavlovi děkujeme za reprezentaci školy a přejeme 
bystrou mysl a hodně štěstí v kole celorepubliko-
vém.

      -em-

Devátého podeváté

„Když dva se rádi mají, tak v lednu je jak v máji… 
Den je krásný.“

 Text úvodní písně vytvořil 9. března 2006 ideál-
ní atmosféru k uvedení programu deváté akademie 
Gymnázia Kojetín. Když jsme v únorovém Koje-
tínském zpravodaji zvali na naši pravidelnou akci 
konstatováním, že účinkující se rádi pochlubí před 

zaplněným sálem se svými uměleckými aktivitami, 
ještě jsme nevěděli, že sál bude opravdu zaplněný. 
Kdo byl přítomen, může potvrdit, že se bylo opět 
na co dívat. Dvě konferující Veroniky – Tesařová 
a Horáková – měly co nabídnout.
 Tradiční vystoupení DKS Prima nota čtyřmi 
písněmi dokázalo, že harmonie dívčího trojhlasu 
může pohladit po duši. Děvčata připomněla 250. 
výročí narození W. A. Mozarta jeho motetem Ave 
verum corpus a samozřejmě se, v duchu úvodního 
motta, zpívalo i o lásce. Třeba ve slovácké písni 
Chodili páni. Úspěch měla renesanční Píseň máje 
Thomase Morleyho i závěrečný černošský spirituál. 
Barokní hudba A.Vivaldiho v provedení Moniky 
Psotkové a Hanky Pavlíkové umocnila slavnost-
ní náladu úvodu akademie. Vítěz celostátního 
kola soutěže Wolkerův Prostějov Martin Režný 
i tentokrát dostal slovo a přednesl verše J. Žáčka 
o básnících. Mluvené slovo pak bylo zarámová-
no hudbou pro akordeon v přednesu Romana 
Panáčka. Před školní tabuli nás se svou scénkou 
V matice zavedli studenti tercie a vystoupil s nimi 
i sám Jan Ámos, samozřejmě v rámci divadelní 
fikce. Divadlo je neoddělitelnou součástí akade-
mií stejně jako tanec. Do orientální exotiky nás 
zavedly Šárka Dosedělová a Michaela Krejčířová 
s hosty. Flétnový soubor našich primánů vytvořil 
renesanční skladbičkou ideální situaci pro historický 
šerm Ivy a Petry Svačinových. Šermířské umění 
mělo letos na akademii premiéru. Pak se střídala 
už další taneční vystoupení. Blue dance předvedla 
děvčata z TJ Sokol Polkovice pod vedením Nadi 
Gybasové, Jana Nakládalová a její kamarádky se 
převlékly za chlapce a vytvořily atmosféru jako při 
vystoupení skupiny Lunetic na píseň Chtěl bych tě 
líbat. V pohybu bylo i předposlední číslo složené 
z hip hopu, brejku a elektrik bugy. Skupina New 
Side z Přerova přijela téměř v plném počtu a jejich 
někdy až artistické kousky stály opravdu za to. 
Říká se, že závěr patří mistrům. Nám bohatě k vy-
vrcholení první části vystačil Michal Kovářík jako 
Mistr Maverick. Neuvěřitelné manipulační kousky 
s kartami byly tou nejlepší tečkou.
 Nezbytnou přestávku po více jak hodinovém 
maratónu využili diváci k občerstvení a k prohlídce 
výstavky výtvarných prací studentů školy v předsálí 
kulturního domu.
 Druhá část akademie byla věnována student-
skému divadelnímu představení s názvem Kladivem 
i srpem. Autoři Hanka Hásová a Jakub Šírek svou 

Žáci a učitelé 
ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha 

Vás v měsíci dubnu zvou:

10. dubna 2006

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ JARMARK 
10.00  – 16.00 hodin v přízemí školy

10. - 13. dubna 2006
DNY VELIKONOČNÍCH TRADIC

13. dubna 2006
VYNÁŠENÍ ZIMY Z MĚSTA 

A KONEČNĚ PŘIVÍTÁNÍ JARA
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Gymnázium Ko je tín KOJETíN

jednoaktovku oproti Vánoční akademii poněkud 
upravili a pozměnili závěrečnou část, což bylo, 
zdá se, ku prospěchu. Lze i tentokrát zopakovat, 
že studenti kvinty a tercie připravili hru samostatně 
od vzniku scénáře přes nastudování a režii až po 
výsledné uvedení na scénu. Za to jim patří vyjádřit 

 V říjnu roku 2005 se naše škola zúčastnila 
Mezinárodní interpretační soutěže Karll Dietters 
a hudební klasicismus ve Vidnavě.
 2. místo získalo duo zobcových fléten ve 
složení Alice Illeová a Kristýna Ježková. Další 
2. místo pak kvarteto Soave: Helena Dostálová, 
Monika Psotková, Eva Mizerová a Hana Pavlíková. 
3. místo obhájil kvintet ve složení Lucie Zajacová, 
Barbora Kalousová, Veronika Ježková, Aneta 
Ďurtová a Petra Procházková. Tohoto úspěchu si 
velmi ceníme, protože se jedná o soutěž s celostátní 
a mezinárodní účastí. V porotě zasedají profesoři 
Vysokých hudebních škol a institucí z Rakouska, 
Německa a České republiky.
 V lednu 2006 proběhlo na ZUŠ Kojetín okresní 
kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Zde 
získali naši žáci toto ohodnocení: 1. místo s postu-

pem do krajského kola v sólovém zpěvu Kateřina 
Hrouzová. Další 1. místo s postupem do kraje 
v komorním zpěvu pak pěvecké duo ve složení 
Kateřina a Kristýna Hrouzová.
 Okresní kolo soutěže hry na dechové nástroje 
se konalo v Přerově. Zde jsme obdrželi ta nejlepší 
umístění v kategorii zobcových fléten v rámci 
celého okresu Přerov:
1. místo: Barbora Kalousová
1. místo s postupem do kraje: Lucie Grygarová, 
Petra Procházková, Monika Psotková, Eva Mi-
zerová
2. místo: Ivana Tichá, Kristýna Ježková, Veronika 
Ježková, Helena Dostálová
3. místo: Veronika Nakládalová, Lucie Zajacová, 
Alice Illeová.
 Krajské kolo soutěže ve zpěvu bylo pořádáno 

ZUŠ Kojetín informuje
v Olomouci. V rámci olomouckého kraje získala 
naše žákyně Kateřina Hrouzová 2. místo s tím, že 
1. místo nebylo uděleno. Duo sester Hrouzových 
pak obsadilo mezi osmi soubory krásné 3. místo.
 Krajské kolo soutěže ve hře na dechové ná-
stroje se konalo v Hranicích. Zde jsme získali tato 
ocenění: 1. místo Lucie Grygarová a Eva Mizerová, 
2. místo pak Petra Procházková (Monika Psotková 
se kvůli úrazu nezúčastnila).
 Všechny tyto výsledky jasně dokumentují 
úroveň výuky na naší škole a jen málokterá škola 
srovnatelné velikosti dokáže prokázat takovéto 
výsledky v renomovaných soutěžích.
 Děkuji učitelům všech těchto žáků za jejich 
kvalitní přípravu.
    Petr Vacek

ředitel ZUŠ Kojetín

přinejmenším i touto cestou veřejné poděkování. 
Rodí se možná noví, pro věc zapálení herci, kteří 
by mohli pokračovat v úspěšné tradici kojetínského 
amatérského divadelnictví.
 Závěrem lze konstatovat, že „den byl opravdu 
krásný“ (nebo alespoň jeho část) a že čas věnovaný 

prezentaci zájmové tvořivosti nejen studentů našich 
je časem vhodně investovaným. Podle možností 
budeme v tomto duchu pokračovat. Za rok nás 
čeká už jubilejní Veřejná akademie desátá. Těšme 
se.
   Miroslav Matějček

 MěDDM Kojetín

Program:
–  statická ukázka vrtulníku, výsadek, slanění
–  ukázka výcviku Policie ČR (bojové umění)
–  ukázka výcviku služebních psů Policie ČR
–  násilné zastavení vozidla – zadržení pachatele
–  součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému 
 při dopravní nehodě
–  ukázka IPCHO
–  stanice první pomoci
–  prohlídka vozidel HZS ČR, Policie ČR
–  laserová střelnice
–  výstava ručních pěchotních zbraní AČR
–  ochutnávka pravé vojenské polévky z vojenské polní kuchyně

Srdečně Vás zveme
na 1. ročník akce pro děti, mládež a širokou veřejnost

„BEZPEČNÉ MĚSTO“,
kterou v rámci prevence kriminality 

pořádá MěDDM Kojetín a Město Kojetín ve spolupráci 
se složkami integrovaného záchranného systému.

Termín akce: pátek 28. dubna 2006 
od 9.00 do 13.00 hodin

Místo: Stadion TJ Slavoj Kojetín
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2. místo: Čechová Tereza – ZŠ Tovačov
3. místo: Kleinová Zuzana – ZŠ Hranice 
3. místo: Voldánová Kristýna - ZŠ Hranice
II. kategorie: 
1. místo: Zapletal Roman – ZŠ Želatovská, 
Přerov
2. místo: Peřinová Jitka - ZŠ Tovačov
3. místo: Kubíková Hana - Gymnázium Lipník 
n/B
III. kategorie:
1. místo: Švarcová Anna - Gymnázium Hra-
nice
2. místo: Utěkal Josef – ZŠ Tovačov
3. místo: Škapová Magdaléna – Hranický dětský 
pěvecký sbor
 Vítězové postupují do krajského kola soutěže 
dětí v sólovém zpěvu lidových písní do Prostějova 
„O hanáckyho kohóta“, které proběhne 10. dubna 
2006.

Akce, které se konaly

 23. března 2006
Okrskový turnaj ve vybíjené
ve spolupráci se ZŠ nám. Míru, hlavní rozhodčí: 
Mgr. Eva Šestáková. Zúčastnily se ZŠ nám. Míru, 
ZŠ Sv. Čecha, ZŠ Měrovice
Výsledková listina:
1. místo: ZŠ nám. Míru
2. místo: ZŠ Sv. Čecha
3. místo: ZŠ Měrovice
Do krajského kola postupují družstva umístěná na 
prvních dvou místech.

 

 25. března 2006
„Hanácká písnička“
– okresní kolo soutěže dětí v sólovém zpěvu 
hanáckých písní bez doprovodu, se konalo v sále 
Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně.
 Soutěže se zúčastnilo 20 zpěváčků ve věku od 
sedmi do patnácti let z Přerova, Hranic, Lipníka 
n/B, Tovačova, Kojetína.
Děkujeme pečlivé porotě: Blance Chytilové, Olze 
Fidrové a Kamile Kollárikové.
Výsledková listina: 
I. kategorie: 
1. místo: Matušková Michaela – „Maleníček“ 
Lipník n/B
1. místo: Frydrichová Adéla - Hranický dětský 
pěvecký sbor
2. místo: Matějček Ondřej – ZŠ Nám. Míru 
Kojetín

 MěDDM Kojetín

AKCE NA DUBEN

VÝUKOVÉ PROGRAMY 
z oblasti výchovy 

k zodpovědnému partnerství 
a sexuálnímu zdraví

JARNÍ MARATÓN V AEROBIKU

21. dubna 2006 
„ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST“ 

34. ročník přírodovědně ekologické soutěže 
(pro 4. – 9. třídy ZŠ a tomu odpovídající 

třídy víceletého gymnázia)

24. dubna 2006
„INDIÁNSKÁ STEZKA“

soutěž zaměřená na ochranu přírody 
a památek, na tábornické 

a turistické dovednosti 
(pro děti ve věku 7- 9 let)

28. dubna 2006
„BEZPEČNÉ MĚSTO“

1. ročník akce 
zaměřené na prevenci kriminality

LETNÍ PRÁZDNINY 2006

3. – 15. 7. 2006
„BYLO, NEBYLO…“
stanový tábor Nejdek

22. – 29. 7. 2006
RYBÁŘSKÝ TÁBOR V TOVAČOVĚ

31.7. – 6. 8. 2006
LT RANČ ROVNÁ

sportovní soustředění pro ZK Volejbal, Florbal

14. – 18. 8. 2006
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

21. – 25. 8. 2006
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Pionýrská skupina Kojetín

Pionýrská skupina Kojetín pořádá 
letní tábor v Rajnochovicích
3. 7. – 15. 7. 2006

 
 Nyní máte jedninečnou příležitost! Členem 
meziplanetární patroly se můžete stát právě vy!
– nejlepší
– nejbystřejší
– nejsilnější
– nejodvážnější

– pouze ONI se stanou kadety hvězdné pěchoty. 
Jsou elitní gardou sluneční soustavy. Přijímají úkoly, 
kterých se ostatní bojí. Postupují rizika, o kterých 
se jiným zdá jen v nejdivočejších nočních můrách. 
Střeží mír ve vesmíru.

 Nyní můžete i VY získat místo v jejich řadách. 
Budete testováni tím nejpřísnějším a nejneobvyk-
lejším způsobem – způsobem, který VÁS může 
navždy změnit.

Cena tábora je 2.600 Kč (V ceně tábora je 
zahrnuta: doprava na tábor a zpět, ubytování ve 
stanu s podsadou, strava 5x denně, doprava na 
výlety a vstupné, pitný režim, pojištění).

Počet míst je kapacitně omezen.

Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci 
s dětmi.
Tábor je pořádán za podpory Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Přihlášky od 1. 4. 2005 

ve videopůjčovně HANAČKA, 

Masarykovo nám. 34, Kojetín 

nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353 Kojetín,

 tel.: 777709432 nebo MěDDM Kojetín, 

Masarykovo nám 52, Kojetín

 Žádný test však nedokáže člověka připravit 
na mimozemská překvapení a pasti, které číhají 
na cizích planetách, tak vzdálených od vlastního 
domova…
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14. ročník Přehlídky amatérských divadelních 
souborů Kojetín 2006

1. MÍSTO
vítězná inscenace

Divadlo Malá scéna Zlín 
za inscenaci hry Martina Shermana 

Když tančila...
Nominace na Celostátní přehlídku amatérského, 

činoherního a hudebního divadla 
FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč 2006

2. MÍSTO
Nebylo uděleno

3. MÍSTO
Občanské sdružení Štěk a spol. Hranice 
za inscenaci hry Jeana Geneta Služky

Cena studentského diváka 
Divadelní odbor Sokola Litovel 

za inscenaci hry Rychlé šípy

DIPLOM
– Ireně Garlíkové za roli Isadory Duncanové 

v inscenaci Když tančila...
 – Renatě Švrčkové za roli Hany Belzer 

v inscenaci Když tančila... 
– Blance Kovandové za roli Mary Desti 

v inscenaci Když tančila... 
– Michalu Schmalzovi za roli Mirka Dušína 

v inscenaci Rychlé šípy
– Karlu Kratochvilovi za roli Karla Kartoucha 

v inscenaci Klíče na neděli
– Petru Strykovi za roli Stanleyho Parkera 

v inscenaci Dovolená s rizikem
– za pěvecký projev sboru chovanek Divadla 
Dostavník Přerov v inscenaci Klášterní tajemství

– Petru Nýdrlemu za režii inscenace 
Když tančila...

– Občanskému sdružení Štěk a spol. Hranice 
za dramaturgický přínos přehlídce 

inscenací hry Služky

14. 3. 2006 – 8.15, 10.00 a 19.00 Divadlo Klauniky Brno v režii B. Polívky  Don Quijote de la mANCHA (nesoutěžní představení)

15. 3. 2006 – 10.00 Divadlo Malá scéna Zlín U nás v Nesvárově aneb Kdo přemůže draka (nesoutěžní představení)

Odborná porota pracovala ve složení: 
PhDr. Vít Závodský – předseda, 
Mgr. Miroslava Ernstová – člen, 
Mgr. Petra Kohutová – člen, 
Ing. Dušan Zakopal – člen.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽNÍ ČÁSTIV týdnu od 14. do 19. března 2006 se 
v našem městě konala významná kulturní 
akce v rámci celého Olomouckého kraje 
– 14. ročník Přehlídky amatérských diva-
delních souborů Kojetín 2006. Vyhlašova-
telem a pořadatelem této krajské přehlídky 
byly Město Kojetín a Městské kulturní 
středisko Kojetín. 
 Do Kojetína se sjelo 12 souborů a divadel 
z celé Moravy. Do soutěžní části fes-
tivalu se přihlásilo 6 souborů, které 
hodnotila čtyřčlenná odborná porota. 
Vítězem se stalo Divadlo Malá scéna Zlín 
s inscenací Když tančila, které bylo nomi-
nováno na celostátní přehlídku FEMAD 

Poděbrady/Divadelní Třebíč 2006.
 

Vítězná inscenace v podání Divadla Malá scéna Zlín
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15. 3. 2006 – 20.00 DS Madagaskarské želvy Brno Co se to mrcasí v trojúhelníku (nesoutěžní představení)

16. 3. 2006 – 8.15 a 10.00 Divadlo Koráb Brno Princezna s dlouhým nosem (nesoutěžní představení)

16. 3. 2006 – 20.00 OS Štěk a spol. Hranice Služky (soutěžní představení)

17. 3. 2006 – 16.00 DS Sokola Litovel Rychlé šípy (soutěžní představení)

17. 3. 2006 – 20.00 DS J. K. Tyl Brodek u Přerova Klíče na neděli (soutěžní představení)

14. ročník Přehlídky amatérských divadelních 
souborů Kojetín 2006



Kojetínský zpravodaj4/2006

- 14 - 

18. 3. 2006 – 10.00 DS Amadis Brno Dovolená s rizikem (soutěžní představení)

18. 3. 2006 – 15.00 Divadlo Malá scéna Zlín Když tančila... (soutěžní představení)

18. 3. 2006 – 20.00 Divadlo Dostavník Přerov Klášterní tajemství aneb David a Dominika (soutěžní představení)

19. 3. 2006 – 10.00 Studenstský divadelní spolek „Pod mostem“ Kojetín Kladivem i srpem (nesoutěžní představení)

19. 3. 2006 – 15.00 Ořechovské divadlo Nebe na zemi (nesoutěžní představení) Foto: Jana Holotová

14. ročník Přehlídky amatérských divadelních 
souborů Kojetín 2006
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Kalendárium – duben 2006
✽ 2. 4. Narodil se Max Ernst, německý malíř, grafik a sochař, jeden z nej-
významnějších představitelů surrealismu. Ve své tvorbě byl ovlivněn prožitky 
1. světové války. (1891). (115 let).

✽ 5. 4. Narodil se Gregory Peck, americký filmový herec, představitel 
romantických, často rozporuplných hrdinů. Filmy: Moby Dick, Prázdniny 
v Římě, Šarlatový a černý aj. (1916). (90 let).

✽ 9. 4. Zemřel Francis Bacon, anglický filozof, státník a esejista. Působil 
též jako významný politik, poté se stáhl do ústraní.Ve svých dílech rozebíral 
především Aristotelovy myšlenky. (1626). (380 let).

✽ 10. 4. V průběhu první slezské války zvítězila pruská armáda v bitvě 
u Molvic nad Rakušany. Výsledek bitvy podnítil Marii Terezii mj. k výměně 
téměř celé rakouské generality. (1741). (265 let).

✽ 11. 4. Byl proveden jeden z nejničivějších náletů 2. světové války. 
Německé letectvo bombardovalo město Coventry. Zničeno bylo z více jak dvou 
třetin, avšak po válce bylo obnoveno jako moderní město. (1941). (65 let). 

✽ 13. 4. Narodil se Samuel Beckett, irský spisovatel a dramatik. Autor 
absurdních dramat, například Čekání na Godota, Hra aj. V roce 1969 obdržel 
Nobelovu cenu za literaturu. (1906). (100 let). 

✽ 16. 4. Proběhlo poslední přímé vojenské střetnutí na území Velké Británie 
– bitva u Cullodenu. Anglická armáda vévody z Cumberlandu zde porazila 
oddíly skotské šlechty a tím skončila nezávislost Skotska na Anglii. (1746). 
(260 let).

✽ 17. 4. Zemřel Josef I., římský císař a český král z dynastie Habsburků. 
S jeho nástupem na trůn byly spojovány velké naděje, období jeho vlády však 
trvalo jen šest let, tedy příliš krátce, aby došly naplnění. (1711). (295 let).

✽ 18. 4. Došlo k jedné z největších přírodních katastrof v dějinách lidstva. 
Město San Francisco postihlo ničivé zemětřesení. Na jeho následky zemřelo 
asi 3000 lidí, dalších 220 tisíc přišlo o střechu nad hlavou. (1906). (100 
let).

✽ 20. 4. Narodil se Josef Laufer, český sportovní novinář a publicista. 
Od roku 1926 byl sportovním reportérem československého rozhlasu. Proslul 
vyspělou jazykovou kulturou. (1891). (115 let).

✽ 21. 4. Narodila se Alžběta II., britská královna z dynastie windsorské. 
Dcera krále Jiřího VI. Dokázala udržet roli konstituční vládkyně své země i 
na počátku 21. století. (1926). (80 let).

✽ 23. 4. Zemřel William Shakespeare, anglický dramatik, autor mnoha 
slavných divadelních her a sonetů. V jeho tvorbě převažovaly tragedie, např. 
Hamlet, Richard III., psal též komedie mj. Jak se vám líbí aj. (1616). (390 
let).

✽ 30. 4. Narodil se Karel XVI. Gustav, švédský král z dynastie Berna-
dotte. Velmi populární osobnost své země. Jeho největším snem je, pokud 
by nebyl  králem, být farmářem. (1946). (60 let).

Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2006.
Připravil -řez-

NEUMÍTE S POČÍTAČEM?

 ZMĚŇTE TO!

 Každý, kdo má zájem osvojit si základy 
práce s počítačem, se může přihlásit do kurzů, 
které pořádá Ministerstvo informatiky ČR. 
Kurzy spadají do projektu Národního programu 
počítačové gramotnosti (NPPG), který zahrnuje 
čtyři dvouhodinové navzájem na sebe navazující 
počítačové kurzy. Cena jednoho kurzu je sta-
novena pouze na symbolických 100,-Kč, zbylá 
částka za kurz je hrazena z dotace ministerstva. 
Výuka je přizpůsobena úplným začátečníkům, 
jejichž zkušenosti s počítačem jsou minimální 
nebo žádné. Díky zkušeným lektorům tak mají 
možnost osvojit si základní počítačové pojmy,  
naučit se pracovat s textovým editorem, objevit 
výhody vyhledávání informací na internetu 
a odeslat svůj první e-mail.
 Absolvování všech nebo jen některých kurzů 
záleží na individuálních znalostech a rozhodnutí 
každého z účastníků.
 Pro každého účastníka jsou připraveny 
i výukové materiály (knížky a CD). 
 
Registrovat  se může na bezplatné lince 

800 800 028,
kde současně získáte další informace 

o kurzech. 
http://nppg.computerhelp.cz
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Kam za kulturou

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A OBRAZŮ 
ČLENŮ TVŮRČÍ SKUPINY SIGNÁL 64

SVATOPLUK SPÁČIL – JIŘÍ SPÁČIL – ALICE STONOVÁ-SPÁČILOVÁ
Galerie rodáků Vzdělávacího a informačního centra, 

Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 17.00 hodin

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
(krajiny, portréty a alegorie)

PAVLA RECHTENBERGOVÁ
absolventka Mistrovské fotografické školy v Praze, 

žákyně Svatopluka Spáčila
Výstava otevřena od 3. dubna 2006

Galerie Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 17.00 hodin, vstupné: dospělí 10 Kč, 

děti, studenti, důchodci 3 Kč

Pondělí 3. dubna 2006 –17.00 hodin
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ 

MĚSTA KOJETÍN ZA ROK 2005
Sokolovna Kojetín

Neděle 9. dubna 2006 – 14.30 hodin
Víkendová pohádka pro děti, v které je klauni provedou cirkusem

CIRKUS BUDE
Hraje Divadlo Genus Brno

Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Soutěž pro děti o nejkrásnější obrázek

Pondělí 10. dubna 2006
Výchovný koncert pro žáky ZŠ nám. Míru Kojetín

CIMBÁLOVÁ MUZIKA RÉVA
Sokolovna Kojetín

Sobota 15. dubna 2006 - 16.00 hodin
BETHRAYER FEST VOL. II

DARK GAMBALLE (Vyškov), BETHRAYER (Kojetín),
PITBUL DIESEL (Brno), BAD VICTIM (Velké Meziříčí),

DRIFT, SCARECROW, STRAIGHT, 5th ELEMENT
Sokolovna Kojetín, vstupné: 90 Kč

V předprodeji 80 Kč Song Zdeněk Němec, Masarykovo nám. Kojetín

Středa 26. dubna 2006 – 8.15 a 10.00 hodin
HRAJEME SI S KAMARÁDY

Pořad pro děti MŠ a žáky 1. - 4. tříd ZŠ
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč

Hrají Kamarádi Brno 
(nám i dětem známí a oblíbení)

Čtvrtek 27. dubna 2006 – 20.00 hodin
KONCERT: ŽALMAN A SPOL
Sokolovna Kojetín, vstupné 90 Kč

Předprodej: Informace VIC (Okresní dům), Masarykovo nám. 8, Kojetín

Neděle 14. května – 14.30 hodin
Víkendová pohádka pro děti

KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Hraje Hravé divadlo Brno

Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Soutěž pro děti o nejkrásnější obrázek

Pátek 19. května 2006 – 20.00 hodin
HALUZ FEST PART. VII.

BOWWAVE (Karlovy Vary)
Osmičlenná hip-hopová kapela s živými nástroji 

s lehkou chutí funky a jazzu.
CEMUR ŠAMUR

Tihle kluci z Vrchlabí nenechají nikoho jen tak stát!
STO CHUTÍ

STOjí za to ty jejich CHUTĚ!
NĚCO MEZI

Chcete si zaběhat? Tak se přijďte podívat!
Peklo stage: LUIS (synaps), ČAD (re:mix), 

MC VANNT (Pardubice),
ALEX CORVIS (Frýdek-Mýstek), 

FUNSMAKER (technorth)
Sokolovna Kojetín, vstupné: 100 Kč

Pátek 26. května 2006 – 18.00 hodin
POSEZENÍ U CIMBÁLU

Hraje cimbálová muzika Dubina
Sál Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Vstupné: 40 Kč

„… aby děti četly“

 Současné výzkumy potvrdily, že čtou-li rodiče dětem před spaním pohádky, 
mohou tím výrazně podněcovat příznivý vývoj dětského mozku. Takové dítě 
je celkově lépe připraveno pro život, dříve než ostatní děti si osvojí návyk 
samostatného čtení pohádek a dobrodružných příběhů, dříve a lépe mluví 
a píše, lépe se vyjadřuje, diskutuje, je komunikativnější. Pozoruhodné je, že 
totéž se týká i poslechu pohádek a příběhů z rozhlasu či z podobného zvu-
kového média. Je však potřeba vzít v úvahu, že zvláštní význam pro dítě má 
i to, že jde o důvěrně známý hlas jednoho z rodičů nebo širší rodiny.
 Význam poslechu rodičovského čtení dětem předškolního věku a pak 
samostatného dětského čtení z hlediska neurofyziologického spočívá ve vytvá-
ření a upevňování spojů mezi neurony v mozku dítěte, v tréninku a rozvíjení 
mozku.
 Často se objevuje námitka, že přece film, video a svým způsobem i te-
levize mohou působit ještě intenzivněji. V případě filmu a videa je to ovšem 
velmi rychlé střídání obrázků (24 – 25 obrázků za vteřinu), takže neurony 
ani nemají dost času propojovat se. Obrazy filmu se proto uchovávají v naší 
paměti „natvrdo“. Oproti tomu čtení ponechává v naší mysli a v našem mozku 
větší prostor pro představivost, domýšlení, přemítání. Jinak řečeno: filmová 
pohádková čarodějnice je jen jedna, tj. taková, jak ji předepsal autor filmového 
scénáře a ztvárnil filmový režisér a herec. Oproti tomu čarodějnice ze čtené 
pohádky může mít v mysli dítěte i dospělého takřka nekonečné množství 
podob. Čtení textu působí spíše dlouhodobě. Film, video a televize mají spíše 

Městská knihovna informuje...

povahu vnucující se, manipulativní, čtení vyžaduje větší spoluúčast čtenáře, 
lépe odpovídá podstatě ustrojení naší mysli a našeho mozku.
 Hranice mezi čtením na jedné a filmem, videem a televizí na straně druhé 
není ovšem absolutní. Samotná neustále se zvyšující a zvnějšku řízená rychlost 
děje je nezřídka doprovázená touhou po stále větším zisku. To platí zejména 
u počítačových her, které dnes nejčastěji vytlačují čtení pohádek a dobro-
družných příběhů z každodenních programů dětí. Ještě horší je, že většinou 
útočí na nejnižší pudy ještě nevyzrálých dětských bytostí, podporují agresivitu 
a násilí. Chybí v nich základní myšlenka všech pohádek, že nakonec musí 
zvítězit dobro nad zlem.
 Oproti tomu čtení probíhá relativně pomalým tempem. Také v pohádkách, 
stejně jako v běžném životě, je mnoho násilí a nespravedlnosti, ale vítězí v nich 
pozitivní vztah k životu.
 Nejde také o čtení čehokoliv. Aby četba byla dostatečně účinná, musí jít 
o delší texty. Děti a mladí lidé čtou dnes především krátké zprávy (SMS), dívají 
se na krátké klipy, oblíbená je magazínová literatura se směsicí všeho možného, 
ze všech stran na ně útočí krátké příběhy reklam atd. Obliba bulvárního tisku 
patří jak po stránce rozsahu, tak také povrchnosti do této kategorie.
 Čím kratší jsou tyto písemné útvary, tím více jsou vytrženy z kontextu 
skutečnosti. Proto má tím větší význam četba spíše rozsáhlejších, více či 
méně uzavřených celků pohádek, mýtů, příběhů, románů atd. Učí vědomí 
souvislosti.

Vybráno z časopisu „Čtenář“ 2/06 – z pozůstalosti Jiřího Cejpka
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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

WESTERN 
STEAK 
HOUSE

KROMĚŘÍŽSKÁ 842

KOJETÍN

Vás zve na 

ZVĚŘINOVÉ 

HODY
10. – 16. dubna 2006
ke každému menu 

JEDNO PIVO ZDARMA

na akci

VODKA PÁRTY 

(3 + 1 zdarma)
17. – 23. dubna 2006

NOVÁ SLUŽBA
- ČÍNA POUZE PŘES ULICI

V MENU BOXECH 39,- Kč – SMAŽENÉ NUDLE
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 TO Kanoistika Kojetín
Kanoistika Kojetín si Vás dovoluje 
pozvat na první závody začínající 
sezóny 2006

– s sebou si prosím vemte dobrou náladu
–  sluníčko a dobré počasí objednáno
–  občerstvení zajištěno 
 (bude se grilovat a nejen to...)
–  uspokojíme i ty nejmlsnější jazýčky

Název závodu: Dlouhé tratě na Moravě
Pořadatel: Kanoistika Kojetín
Ředitel závodu: Jiří Prokeš
Vrchní rozhodčí: Jitka Šamlová
Datum závodu: 15. dubna 2006
Místo závodu: řeka Morava – loděnice Kojetín

Disciplíny: 
muži K1 K2 C1 C2  5 km
ženy K1 K2    5 km
junioři K1 K2 C1 C2  5 km
juniorky K1 K2    5 km
dorostenci K1 K2 C1 C2  5 km
dorostenky K1 K2    5 km
žáci  K1 K2 C1 C2  5 km
žákyně K1 K2    5 km
veteráni K1  C1   5 km
benjamínci MK1 K2    2 km
benjamínky MK1 K2    2 km

Program závodu: start první disciplíny 
 v 10.00 hod.
Popis trati:  řeka Morava v Kojetíně
 voda mírně proudící
Ceny: dary sponzorů a diplomy

Těšíme se na Vás!
      

Jiří Prokeš
ředitel závodu

Stolní tenis TJ Sokol Kojetín 
před skončením soutěží
      
      A družstvo hraje v krajské soutěži. Přestože 
v jarní polovině 3 utkání vyhráli, 2 remizovali a 4 
prohráli, nestačí to na udržení v soutěži neboť letos 
budou sestupovat z kraje tři družstva a ani 30 bodů, 
které naši mají nestačí. V sobotu 26. března sehrálo 
družstvo poslední dvě utkání a to s vedoucími 
Opatovicemi a Sigmou Hranice (výsledky zápasů 
nebyly do uzávěrky známy).
Výsledky jednotlivých hráčů (počet zápasů/vyhra-
ných-body):
B. Malý – pod 40/21, jar 36/20 – 41
J. Odehnal – pod 28/10, jar 36/25 – 35
T. Zitka – pod 44/9, jar 36/9 – 18
L. Prokeš – pod 40/10, jar 28/13 – 23
Dále ještě získal 3 body Petr Dujava a 2 Martin 
Pištělák.

 B družstvo hraje regionální přebor I. třídy a je 
před posledními třemi koly na 1. místě se čtyřbodo-
vým náskokem před S Lipník. Pokud tento náskok 
udrží až do konce, budeme mít postupující družstvo 
do kraje a stávající A družstvo v kraji zůstane.
Výsledky jednotlivých hráčů:
J. Kilhof – pod 58/37, jar 40/31 – 68
J. Huťka – pod 48/36, jar 40/31 – 67
V. Orság – pod 52/41, jar 36/23 – 64
L. Vrtěl – pod 58/31, jar 36/28 – 59

 C družstvo hraje regionální přebor II. třídy a 
před posledními třemi zápasy má na 1. místě šesti-
bodový náskok. Družstvo již nemůže být dostiženo, 
zajistilo si postup do I. třídy.
Výsledky jednotlivých hráčů:
P. Dujava – pod 48/40, jar 44/32 – 72
O. Frühbauer – pod 52/44, jar 40/31 – 75
M. Florián – pod 52/31, jar 44/31 – 62
J. Štrunc – pod 48/29, jar 44/33 – 62

 Jelikož byl v letošním roce přebytek hráčů, při-
hlásili jsme ještě D družstvo, které hraje regionální 

 TJ Sokol Kojetín – oddíl stolního tenisu
přebor III. třídy, kde vedle zkušených hráčů Dujavy 
a Zitky hrají noví členové – Zdeněk Horák, Ruda 
Frydrych a dorostenec Roman Jedlička.
Toto mužstvo je před posledními dvěma koly na 3. 
místě a na tom by mělo zůstat.
Výsledky hráčů:
P. Dujava – pod 44/39, jar 40/37 – 76
J. Zitka – pod 44/38, jar 12/12 – 50
Z. Horák – pod 48/28, jar 40/23 – 51
R. Frydrych – pod 44/11, jar 24/15 – 26
R. Jedlička – pod 20/8, jar 32/4 – 12

 Milým překvapením jsou výsledky hráčů Huťky 
v I. třídě a Štrunce ve II. třídě, kteří patří k nejlepším 
hráčům družstev, přestože dosáhli sedmdesáti let.
Kojetínský stolní tenis stále patří mezi nejlepší 
družstva okresu Přerov.

Zdeněk Mrázek
předseda oddílu

UPOZORNĚNÍ

Oddíl stolního tenisu Sokol Kojetín uspořádá 
jubilejní 10. ročník

MEMORIÁL RUDOLFA SILNOUŠKA.

Aby kojetínská sportovní veřejnost měla 
možnost vidět všechny hráče oddílu v akci, 

bude tento turnaj uspořádán za podpory Města  
Kojetín a Městského kulturního střediska 

v sále Sokolovny – v sobotu 22. dubna 2006 
v 8.00 hodin.

Rádi uvítáme návštěvníky, 
kteří se zajímají o sport v Kojetíně.

Uvidíte vrcholový tenis, 
který se v našem městě hraje.

VÝZVA

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V KOJETÍNĚ

se obrací s prosbou na všechny občany, kteří vlastní historické předměty 

nebo fotografie a chtěli by je věnovat do sbírky kojetínského městského muzea, 

nechť se informují na Městském kulturním středisku v Kojetíně, 

náměstí Republiky 1033, tel.: 581 76 20 46 

nebo na informacích v přízemí Vzdělávacího a informačního centra, 

Masarykovo náměstí 8, tel.: 581 202 202.   

Nabídka prodeje
MĚSTO KOJETÍN NABÍZÍ K PRODEJI BETONOVOU DLAŽBU 30 x 30 cm 

 ZE STAVEBNÍCH ÚPRAV NA KOUPALIŠTI. CENA ZA KUS 1 Kč

Bližší informace: TECHNIS S.R.O. KOJETÍN, Tel.: 581 76 20 12 
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Ze sportu – Minigolf
Naši hráči byli poprvé v Rakousku

 Skvělého umístění dosáhla naše patnáctiletá 
hráčka Jana Nakládalová na turnaji v rakouské 
metropoli Vídni, když obsadila 4. místo mezi že-
nami. V závěrečných kolech podlehla jen úřadující 
mistryni světa v ženách E. Gruberové a mistryni 
světa v seniorkách E. Kammererové. Akce se na-
zývala Marco Polo Masters 2006 a konala se 
za účasti 49 hráčů a hráček 18. –19. března 2006 
ve stejnojmenném sportovní centru. Zajímavostí 
tohoto klání byl systém, kdy se hrálo tzv. na jamky 
– aktéři proti sobě bojují vyřazovacím způsobem 
a rozhodujícím kritériem není součet úderů, ale 
počet lépe zahraných drah.
 Mezi muži jsme měli L. Nakládala, který až 
tak úspěšný nebyl, do posledních kol se nevešel 
a obsadil 25. příčku. Lépe dopadl kojetínský 
odchovanec R. Janáček, jenž hrál v holešovských 
barvách, když skončil šestnáctý. Ostatně zájezd byl 
pořádán klubem MGC Holešov.
Výsledky: ženy: 1. E. Gruberová (Rakousko), 4. 
Jana Nakládalová (Kojetín).
muži: 1. A. Sieger (Rakousko), 16. Robert Janáček 
(Holešov), 25. Luděk Nakládal (Kojetín).
Další přípravný turnaj se konal v sobotu 11. března 
2006 v přerovské hale pod názvem 4. Hanácké 
Cup a byl posledním z této série. Účast byla vysoká 
– 59 hráčů a hráček, bohužel od nás hrála jen naše 
jediná aktérka, i když ta nejlepší.
 Mezi juniory se kojetínská J. Nakládalová určitě 
neztratila, když potřetí za sebou obsadila 7. příčku. 
Porazila však obě své reprezentační kolegyně, jak 
S. Švehlíkovou (o úder), tak S. Handlovou (o 11).
Výsledky: junioři: 1. Ivan Macho (Olomouc) (85 
ú., prům.21,3), 7. Jana Nakládalová (Kojetín) 
(100, 25).
 V celkovém pořadí série 4HC jsme uspěli 
o něco lépe. Mezi juniory byla J. Nakládalová cel-
kově šestá a v seniorech I. Roemer čtvrtý. Družstvo 
KGBK pak obsadilo konečnou 10. pozici.
Celkové pořadí série 4 Hanáckých Cupů Přerov 
(prosinec – březen)
junioři: 1. Ondřej Mlčoch (Prostějov) (13 bodů, 
386), 7. Jana Nakládalová (Kojetín) (24, 
413), 21. Romana Šustová (Kojetín) (46, 
415), 22. Luděk Nakládal (Kojetín) (46, 
542), 23. Barbora Luxová (Kojetín) (46, 
542).
senioři: 1. Jiří Karásek (Šternberk) (6 bodů, 397), 
4. Ivan Roemer (Kojetín) (24, 465).
družstva: 1. F. I. F. Brno+Praha (7,5 bodu, 1124), 
10. KGB Kojetín (33, 1440).
 Náš klub KGB Kojetín stojí na počátku 
nové sezóny. Letos slaví 15 let od založení, 
ale aktivní činnost klubu má teprve pěti-
leté trvání. Po dvou přehledech úspěchů 
jednotlivců za uplynulý rok se dostáváme 
k soutěžím kolektivním.
 Loni jsme bojovali na pěti frontách, avšak ve 
čtyřech kategoriích. Smíšený A-tým zahájil jaro 
třemi vítězstvími, pak už to bylo trochu slabší. 
V celkové tabulce jihomoravské II. ligy z toho 
bylo 2. místo a postup do moravské I. ligy. Jako 
nováček si zde nevedeme nejhůř, ale na udržení to 
stačit zřejmě nebude. Před jarní částí má tabulka 
takovouto podobu:
Průběžný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 
2 kolech:
1. MGC 90 Brno „B“ (14 bodů), 2. MGC Holešov 
(9), 3. MGC Olomouc „B“ (8), 4. Start Kopřivnice 
(7), 5. KGB Kojetín (4), 6. Plupo Vratimov (-1).

 Po postupu áčka jsme do II. ligy nasadili B-tým, 
který po počátečních úspěších klesl do průměru.  
 Plní tak roli zásobárny hráčů pro A-tým 
a k rozehrání pro ostatní kategorie.
Průběžný stav 2. ligy skup. D (jižní Morava) po 
4 kolech:
1. KDG Tovačov „B“ (48 bodů), 2. MGC Jedovnice 
(37), 3. Taurus Prostějov (33,5), 4. DGC Bystřice p. 
H. „B“ (31), 5. MGC Jedovnice „B“ (27), 6. KGB 
Kojetín „B“ (20,5), 7. ME Blansko (20), 8. Start 
Brno (16,5), 9. SK Mlýn Přerov (13,5), 10. MGC 
Vsetín (11), 11. MGC Holešov „B“ (10).
 Dalším družstvem jsou junioři. Tento tým si 
dlouhodobě drží stříbrnou příčku a stejnou pozici 
obsadil i v loňském ročníku. Už podruhé se neú-
spěšně pokusil o postup do Extraligy juniorů, když 
v baráži skončil na 4. místě (postupovali první dva). 
Podzim zahájili junioři dobře, ale na lepší než třetí 
příčku to zatím nestačí:
Průběžný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 2 
kolech:
1. MGC Holešov (12 bodů), 2. Taurus Prostějov 
(12), 3. KGB Kojetín (8), 4. DGC Bystřice p. 
H. „B“ (5), 5. JR Golf Rychnov n. K. (5), 6. ME 
Blansko (2).
 Dalším úspěšným kolektivem jsou žáci. Ti si už 
déle drží bronzovou pozici, minulá sezóna však byla 
výjimkou. Na Moravě získali stříbro a postoupili do 
celostátního finále. Tam rovněž zabojovali a získali 
i stříbrné medaile na Mistrovství ČR žákovských 
družstev. Podzim opět začali na 2. příčce, ale 
přechodem většiny týmu do juniorské kategorie 
jsou vyhlídky na obhajobu předchozích pozicí velmi 
mlhavé šance na další medaile téměř nulové.
Průběžný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 2 
kolech:
1. MGC Olomouc (9,5 bodů), 2. KGB Kojetín 
(8), 3. MGC Holešov (6,5), 4. JR Golf Rychnov 
n. K. (6), 5. KDG Tovačov (2).
 Novým družstvem jsou ženy. Ty nastoupily 
teprve do jarní části minulého ročníku, ale spanilou 
jízdou ještě stačily vybojovat moravské stříbro. Toto 
umístění znamenalo i postup na MČR ženských 
týmů, kde však podlehly daleko zkušenějším sou-
peřkám a zbylo na ně nepopulární 4. místo. Do 
podzimu ale naše ženy (nebo spíš dívky) vstoupily 

impozantně a vedou moravskou skupinu I. ligy!
Průběžný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 2 
kolech:
1. KGB Kojetín (9 bodů), 2. DGC Bystřice p. 
H. (8), 3. MGC 90 Brno (8), 4. MGC Holešov (5), 
5. MGC Olomouc (2).
 Tak to byla minulost se současností, zaměřme 
se tedy na budoucnost. V letošním roce nás kromě 
stěhování minigolfu čekají také turnaje na všech 
úrovních:
Termínová listina 2006
so  25. 3. 2006 – Krajský přebor Přerov
so  8. – 9. 4. 2006 – 1. Grand Prix Přerov
ne  16. 4. 2006 – 1. Open + II. liga St.Brno
ne  23. 4. 2006 – 2. Open+II. liga Blansko
ne  30. 4. – 1. 5. 2006 – 1. MoraviaTour + I. liga Vrati-

mov
ne  7. 5. – 8. 5. 2006 – 2. Grand Prix Frant. Lázně
ne  14. 5. 2006 – 3. Open + II. liga Holešov
so  20. – 21. 5. 2006 – 2. MoraviaTour + I. liga Kojetín 
 (v Hulíně)
ne  28. 5. 2006 – Oblastní Přebor + II. liga Tovačov
so  3. – 4. 6. 2006
so  10. – 11. 6. – 3. Grand Prix Bystřice p. H.
ne  18. 6. 2006 – 4. Open + II. liga Vsetín
so  24. – 25. 6. 2006 – Přebor Moravy + finále I. ligy  

Rychnov n. K.
ne  2. 7. 2006 – 5. Open + II. liga Prostějov
so  8. – 9. 7. 2006 – 4. Grand Prix Tempo Praha (beton)
so  15. – 16. 7. 2006 – Junior Trophy + baráž o ELj 90 

Brno
so  22. 7. 2006 – Open Olomouc
čt  27. – 29. 7. 2006 MČR + finále Extraligy Olomouc 

(filc+eternit)
ne  27. 8. 2006 – 6. Open + II. liga Kojetín
so  2. – 3. 9. 2006 – 3. Moravia Tour + I. liga Olomouc
ne  10. 9. 2006 – 7. Open + II. liga Bystřice p. H.
so  16. – 17. 9. 2006 – 5. Grand Prix Hrad. Králové
so  23. – 24. 9. 2006 – 4. Moravia Tour + I. liga 90 Brno
ne  1. 10. 2006 – 8. Open + II. liga Jedovnice
so  7. 10. 2006 – Přebor klubu Kojetín
ne  22. 10. 2006 – 9. Open + II. liga Přerov
so  11. 11. 2006 – Okresní přebor Přerov
so  2. 12. 2006 – Mikulášský turnaj Přerov

Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

Kojetínští hráči na turnaji v Rakousku, v horní řadě druhý zleva L. Nakládal, v dolní řadě druhá zleva 
J. Nakládalová a druhý zprava R. Janáček
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které proběhlo na Rusavě ve dnech 24. – 26. 2. 
2006.
 Na závěr bychom Vás chtěli informovat,že pře-
stupem měsíce března je návrat Vlastíka Hovorky 
z hostování ve Vitčicích do mužů TJ Slavoj.
 Přejeme mu hodně herní formy a ať se mu 
tady líbí.

Výbor TJ Slavoj Kojetín

Shrnutí zimní přípravy 
TJ Slavoj Kojetín

Soustředění 16. – 19. února 2006 
Chvalčov - dorostenci
 Ve čtvrtek 16. února jsme ráno v 7 vyrazili na 
očekávané soustředění, jelo nás 20 (17 dorostenců 
a 3 dospěláci). Na místě jsme byli v 9 a s úsměvem 
na tváři jsme se těšili, že jsme se přeci dočkali. Ale 
mnozí z nás netušili, že ještě nás čeká velmi strmý 
kopec dolů, po kterém musíme sejít k chatě, a to 
se všemi baťohy, jídlem a pingpongovým stolem. 
Strmá cesta byla zasněžená do půl pasu, takže když 
někdo udělal krok stranou, měl smůlu.
 Po rychlém vybalení si kluci museli jít naštípat 
dříví, abychom tam nezmrzli. Nutno podotknout, 
že práce jim šla od ruky a na čtyři dny jsme měli 
zajištěno teplo.
 Následovala příprava na oběd, kdy mi při ruce 
byli Pepa Peřina s Marťou Poláchem a musím 
je pochválit, guláš nespálili. Po obědě si kluci 
odpočinuli a pak už následoval trénink odpolední 
a ještě večerní. Každé ráno probíhala rozcvička 
a výběhy 3x denně. Během soustředění proběhl 
pingpongový turnaj, který vyhrál Tom Nakládal.
 V sobotu si kluci zahráli fotbálek na odklize-
ném parkovišti a večer je čekala Bobiáda. Každé 
družstvo si mohlo upravit dráhu během hodiny.
 Zvítězilo 1. družstvo – Laďa Bradna st., Pepa 
Peřina, Pavel Zedníček, Kuba Krčmař a Pavel 
Chovanec, na 2. místě bylo 3. družstvo – Aleš 
Stavinoha, Tom Nakládal, Vlasťa Prokeš, Laďa 
Bradna ml. a Petr Zbožínek, na 3. místě skončilo 
2. družstvo – Tom Večerka, Břeťa Nakládal, Ondra 
Šmida, Jara Křepelka, Tom Kantor.
 Nutno podotknout, že 3. družstvo mělo nejlepší 
dráhu, ale 1. družstvo zvítězilo stylem.
 Velkou část volného času nám zabíraly karty. 
Jako velký hráč se ukázal Čmaňa (Pavel Zedníček) 
v „žolíku“, Tom Kantor v „kopkách“ a jako nejlepší 
bavič celého soustředění se stal Caba (Pavel Cho-
vanec).
 Myslím, že kluci se za ty 3 dny hodně „nama-
kali“, ale určitě a v to doufám, se to projeví při 
mistrovských zápasech.
 Na závěr bych chtěla jen dodat, že celé sou-
středění probíhalo s obrovskou dávkou humoru 
a budu se těšit, že zase za rok vyrazíme na 3. 
soustředění.
 Dík patří i Pepovi Večerkovi, že nám poskytl 
tuto chatu za velmi výhodných podmínek a Květovi 

TJ Slavoj Kojetín
Láníkovi, který nám pomohl s dopravou tam i zpět 
a to ve svém volném čase!!!

J. Stavinohová

Skvělá parta dorostů:
Pepa Peřina, trenér Aleš Stavinoha, Petr Knop, 
Tom Večerka, Ondra Šmida, Laďa Bradna, Olda 
Handl, Radek Kondrčík, Pavel Zedníček, Pavel 
Chovanec, Tom Nakládal, Tom Kantor, Břeťa 
Nakládal, Petr Zbožínek, Marťa Polách, Vlasťa 
Prokeš, Jara Křepelka a Kuba Krčmař, druhý trenér 
Laďa Bradna fotí.
 Během zimní přípravy dorosti sehráli 4 zápasy 
na umělé trávě a 8 zápasů na škvárovém hřišti.
 Za nejlepší herní zlepšení během zimní přípravy 
byli vyhodnoceni trenéry tito 3 hráči:  Marťa Po-
lách,Tom Kantor a Vlasťa Prokeš
 Ml. přípravka se 21. ledna 2006 zúčastnila 
turnaje v hale OSP Kojetín, který jsme pořádali 
s těmito družstvy: Němčice, Tovačov, Želátovice 
a Nezamyslice. Na prvním místě se umístily Němči-
ce. Pro naše nejmladší to byl první turnaj v hale a to 
se projevilo v umístění – byli bohužel poslední. 
 Ml. žáci se 11. března 2006 zúčastnili také 
turnaje na hale OSP Kojetín: Němčice, Tovačov, 
Želátovice, Nezamyslice, Polkovice, Uhřičice a 
Kojetín „A“ a „B“. Zvítězilo družstvo Nezamyslic. 
Naši kluci byli stejně jako přípravka poslední.

 Chtěli bychom poděkovat manželům Palkov-
ským za organizaci při obou turnajích.

 Muži absolvovali zimní turnaj Forbyt cup v Hu-
líně na umělé trávě a to velmi úspěšně, neboť se 
stali celkovými vítězi.
Výsledky ve skupině:
 Kojetín – Beňov: 4:3
 Kojetín – Míškovice 4:1
 Kojetín – Břest 7:0
 Kojetín – Němčice 2:0
 Kojetín – Lubná 0:4
 Finále Kojetín – Admira Hulín 6:4 

Kojetínské jedničky:
Roman Pešek, Luďa Slavík, Vlasťa Hovorka, Martin 
Soušek, Mira Večerka, Radek Tomšic, Libor Bosák, 
Jirka Šubík, Lukáš Vondra, Milan Křepelka, Květoš 
Láník a Michal Kaňa.
 Muži si také naplánovali zimní soustředění, 

SKVĚLÁ PARTA DOROSTŮ KOJETÍNSKÉ JEDNIČKY
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Velikonoce – svátky jara 

světily velikonoční pokrmy (beránek, mazanec, 
chléb, vejce a víno).
 Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele 
ve stoje. Bylo zvykem že každá návštěva dostala 
kousek z posvěceného jídla.
 Dříve bylo hojně rozšířeným zvykem, že se 
na Velkou neděli jedlo společně vejce, uvařené na 
Velký pátek spolu se žlutým vrbovým a jasanovým 
proutkem. Kdyby býval někdo během roku zablou-
dil, měl si vzpomenout, s kým jedl na Boží hod vejce 
a prý by hned nalezl cestu zpět.
 Hospodář odnášel na zahradu, na pole a do 
studně kousek svěceného mazance, vejce a vína, 
aby měl hojnost ovoce, obilí a měl vždy dobrou 
vodu. Rolníci nechávali na polích svěcené kočičky 
a křížky.
Na Kravařsku se konaly obřadní jízdy na koních 
s křížem do polí.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
 Pondělí velikonoční nebo také jinak červené je 
ve znamení tolik očekávaného koledování, pomláz-
ky, mrskútu, pamihody atd., kdy chodí chlapci 
s pomlázkami vyšlehat děvčata.
V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, 
když šla do kostela. Na Hrozenkovsku polévali 
chasníci ráno děvčata vodou.
 Ve všech krajích patřila a patří k pomlázce 
pestře malovaná vajíčka – kraslice. Ty se ale nikdy 
nerozdávaly každému. Kraslice dostával hoch jako 
dárek od děvčete, které našlehal. Byly darem velmi 
cenným, protože na skořápkách byla vytvořena 
šikovnýma rukama děvčat mistrovská a mnohdy 
hodiny trvající díla.
 Hospodář hned brzy ráno našupal všem do-
mácím pomlázkou, aby byli po celý rok čilí.
 Odpoledne patřilo dětem. Za vsí bývalo živo, 
neboť se tam hrály různé hry o vajíčka.
 Večer patřil mládeži trošku odrostlejší, která se 
veselila při muzice v sále hospody.
 Druhého dne, v úterý Velikonoční, šlehávala 
děvčata hochy, přičemž na Valašsku říkávala: „Dnes 
je naše“. Hoši ale odpovídali: „Dnes je toho, kdo 
obdrží“. A všichni se šlehávali navzájem. Tímto 
dnem slavná pomlázka končila.

SYMBOLY VELIKONOC
Pomlázka
Nejstarší zmínka o pomlázce pochází ze 14.století, 
z pamětí pražského kazatele Konráda Waldhausera, 
který popsal pomlázku ve velikonočním kázání: 
„…manželé a milenci šlehají se metlami a tepají 
rukou v pondělí a úterý velikonoční. Ospalé a lenivé 
časně z rána v pondělí velikonoční házejí do vody 
nebo alespoň je polévají…“.
 Pomlázka je dodnes živou tradicí a zároveň 
jedním z hlavních symbolů Velikonoc. Pojem po-
mlázka značil a značí svazek spletených vrbových 
proutků, jako nástroj určený ke stejnojmennému 
šlehání dívek a žen, prováděného v Pondělí veliko-
noční (dříve i o Velikonoční úterý, zvané „odplatné 
outerý“, kdy děvčata oplácela hochům). Pomlázkou 
je také nazýván výsledek koledování, ojediněle se s 
tímto názvem setkáme u jména pokrmu (plzeňská 
nádivka „Sekaná pomlázka z pomletého masa“). 
Pomlázka (tedy prut – nástroj ke šlehání) měla 
a má mnoho podob i krajových názvů. 
 Pomlázku musel umět každý chlapec a proto 
kolem toho, kdo uměl uplést pomlázku, se vždy 
scházelo dost malých hochů, kteří se tomuto 
umění chtěli přiučit. Do pomlázky se vplétala buď 

červená stuha, nebo červená nit. Pomlázky se pletly 
různě velké. Od malých, které se nosívaly stočené 
v kapse, přes klasické, s nimiž se chodilo na koledu, 
až po téměř dva metry dlouhé, tzv. obřadní.
 Šlehání symbolizovalo předání svěžesti, mla-
dosti, ohebnosti a zdraví mladého proutku. Děvčata 
se šlehala, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý 
rok. V hospodářství vyšlehal hospodář čeládku, aby 
nebyla líná a zašel i do chléva, kde vyšlehal krávu, 
aby se brzy otelila. Šviháním ovocných stromků se 
měl ovocný sad probudit ze zimního spánku k další 
úrodě. Vdaným ženám se pomlázkou vyháněl zlý 
jazyk. Šlehalo se také na znamení přátelství mezi 
rodinami - děti nechodily k těm sousedům, jejichž 
rodiče nebyli zadobře.

Řehtačky, klapačky
Řehtačky, klapačky, mlýnky, trakářky a různé další 
doma vyrobené nástroje (především dřevěné) vydá-
vající rámus svolávaly k bohoslužbám od Zeleného 
čtvrtka, kdy zvony umlkaly (odlétly do Říma).
 Klapačka se skládala z prkénka, připevněného 
na malém držadle, na kterém se uprostřed okolo 
osy otáčelo kladívko, které tlouklo střídavě vpřed 
a vzad.
 
Pentle, mašle
Pokud děvče při pondělní koledě navázalo na 
pomlázku barevnou mašli, mohlo se v ní skrývat 
tajné poselství:
– červenou barvou naznačovala, že má hocha 
ráda,
– modrou barvu mu dávala naději,
– chlapec obdarovaný zelenou stuhou byl oblí-
bený,
– naproti tomu ten, kdo obdržel stuhu žluté barvy, 
byl neoblíbený a dívka mu dávala najevo svůj 
nezájem.

Vajíčko
Vejce bylo od pradávna symbolem plodnosti, 
úrody, života, narození, návratu jara, slunce a díky 
skořápce i symbolem bezpečí 
 Jeho přirovnávání k hrobu, který skrývá život 
bylo symbolickým spojením se zmrtvýchvstáním 
Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi. K masiv-
nímu pojídaní vajec zrovna v této velikonoční 
době přispěl zřejmě konec půstu, při kterém byla 
konzumace vajíček všeobecně zakázána.
 Ve spojitosti s lidovou tradicí vznikl zvyk zdo-
bení vajíček a jejich darování.

Zajíček
Zajíček jako symbol tradičních Velikonoc k nám 
připutoval z Německa, tudíž se jedná o symbol 
převzatý. Ale vzhledem k rostoucímu počtu „čo-
koládových zajíčků“ na pultech našich obchodů 
jistě neuškodí vysvětlit, co má zajíček společného 
s vajíčkem a proč je s ním v období velikonoc 
spojován. 
 V dnešní době bývá označován za tvora, který 
na Velikonoce přináší vajíčka (zejména čokoládo-
vá). Vysvětlení se dá najít podle několika známých 
výkladů. Podle jednoho je zajíci přisuzováno tajné 
roznášení velikonočních vajíček, protože přes svou 
plachost a strach z lidí, bývá na jaře vídán poblíž 
lidských obydlí, kde vyhledává potravu.Podle jiného 
výkladu bývalo zvykem do chleba pečeného ve 
formě tvaru zajíce položit vajíčko. Z toto můžeme 
usuzovat, že tak časem vznikla představa, že vajíčka 
skutečně přináší či dokonce snáší zajíc. Dříve také 
bývalo zvykem honit „velikonočního zajíce“, což 

znamenalo hledat ukrytá vajíčka  na poli. 
Beránek
Pod pojmem velikonoční beránek si každý z nás 
okamžitě představí sladkou moučníkovou pochout-
ku, pečenou ve formě, tvaru beránka. 
 Jako symbol byl a je znám nejen v křesťanství, 
kde byl symbolem Božího beránka, Ježíše Krista. 
Kupříkladu židovský bůh byl chápán jako pastýř, 
starající se o své stádo oveček. 
 Velikonoční beránek je jako obřadní pokrm 
znám od středověku dodnes. Nikde se bohužel 
nedochovalo, zda se jednalo o pokrm z masa či 
pečiva.

Kočičky
Dalším symbolem Velikonoc jako svátku jara jsou 
větvičky jívy „kočičky“, tedy lépe řečeno svěcené 
kočičky.V evropské kultuře nahradili palmové 
ratolesti, kterými byl Ježíš při svém příjezdu do 
Jeruzaléma vítán.
 Lidé od pradávna věřili, že „kočičky“ posvě-
cené na Květnou neděli mají magickou moc. Tři 
kočičky z posvěcené snítky bývaly prý lékem proti 
bolesti v krku a zimnici. Přidávaly se také kravám do 
krmení, aby dobře dojily. Hospodář kladl větvičky 
jívy za krov a zapíchával je na kraj pole. Věřil, že 
stavení bude ochráněno před bleskem a že úrodu 
nepomlátí kroupy.
 Na Velký pátek pomáhal vrbový proutek otevřít 
zemi i skálu a ukázat tak skryté poklady. Dívky se 
chodívaly tento den česat pod velkou vrbu, aby 
měly dlouhé a zdravé vlasy.
 A nakonec na Velikonoční pondělí chlapci cho-
dily a chodí po koledě a šlehají dívky s pomlázkou 
spletenou z čerstvých vrbových proutků, aby byly 
čiperné a veselé po celý rok.
 S Velikonocemi jsou spojeny například i oby-
čejné kopřivy, které se přidávají do velikonočních 
nádivek.

Oheň a svíce
Velikonoční oheň představoval především světlo, 
spojené s Ježíšovým zmrtvýchvstáním.
 Oheň se zapaloval a světil o Bílou sobotu při 
obřadech Velké noci (ze soboty na neděli). Stejně 
jako jarní slunce znamenalo vítězství nad zimou, 
stejně tak byl vykládán opětovný příchod Ježíše 
o Velikonocích. 
 Svíce patřila a patří k nejdůležitějším symbolům 
ve všech koutech světa. Světlo vždy symbolizovalo 
život.
 Podle staré tradice se svíce zapalovala od 
posvěceného ohně v noci z Bílé soboty na neděli, 
kdy Ježíš vstal z mrtvých. Tato slavnost Vzkříšení 
se zahajovala vnesením zapálené svíce, za třikrát 
opakovaného zpěvu „Světlo Kristovo“ do úplně 
tmavého, zhasnutého kostela. Byla to jakási 
připomínka křesťanům, jakým zásadním obratem 
je vzkříšení Krista – jako noc, která se proměňuje 
v den. Lidé vcházející do kostela si připalovali 
své svíce, čímž naznačovali, jak i oni byli Kristem 
ovlivněni. Tím se postupně celý kostel prozářil 
světlem.
 Zapálená svíce se ponořovala do vody, po-
svěcené na křestní vodu a zapalovala se od ní také 
křestní svíce.
 Bílá barva svíce symbolizovala čistotu, naději 
a nový život.
 

Zpracovala: Jana  Holotová
(podle knihy Martina Bestajovského, 

Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce)

pokračování ze str. 1
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V í t á n í   d ě t í 

V sobotu 18. března 2006 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti: 
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Alena Lejsková Michal Šlampa

Simona Váňová

Lucie Drbalová

Blahopřejeme!

Šimon Manďák Karla Hlaváčová

Marian Csocso Veronika Fedáková

11. dubna vzpomeneme nedožitých
osmdesátých narozenin
pana 
VOJTĚCHA HUŇÁČKA
vzpomínají manželka a dcera s rodinou


