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Povodně 2006
Ve dnech 27. 3. – 7. 4. 2006 byl Kojetín stejně jako celé povodí řeky Moravy ohrožen vzestupem hladin řek Moravy a Hané.
Na obou těchto tocích byl vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity. Řeka Morava dosáhla výšky hladiny 460 cm, řeka Haná
305 cm. Zaplaveno bylo celé území kolem toku Moravy, v Kojetíně především ulice Závodí a Přerovská, včetně fotbalového
stadionu, loděnice, koupaliště, střelnice atd. Celková výše škod je odhadována na více než 21 mil. Kč.

Uzavřená a zaplavená ulice Závodí

Zaplavené bylo také celé území kolem fotbalového stadionu až po loděnici

Hasiči odstraňují strom zachycený na mostě
Dr. Šíleného

Přes silnici Kojetín – Chropyně se valila další
velká řeka, odhad škod cca 4 mil. Kč

Silnice do Chropyně byla několik dní uzavřena

Většina polí kolem Kojetína se změnila
v jezera

Ostravští hasiči přijeli vyčerpávat vodu ze zaplaveného škvárového hřiště a dalších míst

Speciální čerpadlo mělo neuvěřitelný výkon až
800 l vyčerpané vody za vteřinu

K instalaci čerpadla musela být vyhloubena
jáma a povolán jeřáb
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Povodně 2006

Letecký pohled na Kojetín od soutoku Moravy a Hané

Hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík při své návštěvě Kojetína
diskutuje se starostou města, hasiči a městskými policisty

Na přiložených fotografiích je velmi stručně znázorněn průběh
a následky jarní povodně, která ohrozila naše město a velkou část
Olomouckého kraje na přelomu března a dubna 2006.
V průběhu této krizové situace zvládly velmi dobře svou roli všechny
složky integrovaného záchranného systému, povodňová komise i občané, kterých se tato nepříjemná situace dotkla. Sluší se na tomto místě poděkovat především hasičům, ať už dobrovolným nebo profesionálním,
Městské policii Kojetín a Policii ČR Kojetín, společnosti Technis s.r.o.
Kojetín, Charitě Kojetín a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
k překonání a úspěšnému zvládnutí povodně.

ZMÁČENÁ
z našich polí rybníky se staly
jen rackům to snad přišlo vhod
na hladině slunce třpytí se tam v dáli
ptám se, zda vznikne tady brod
slyším jejich štěbetání
těch bílých racků chechtavých
však spousty vody mi teď brání
k jejich zpěvu přidat smích
vodní spoušť už nevnímám jen z dáli
čekám, kde se zastaví
ještě včera se mé oči smály…
a dnes? Ach, vy racci chechtaví!

Jiří Šírek
místostarosta města
foto: Jakub Šírek (9), Aquatis Brno (1), MP Kojetín (1)

L. B.
Mimořádná přírodní událost způsobila u některých uměleckou tvorbu

Z jednání Zastupitelstva města
V úterý 4. dubna 2006 se konalo
v sále Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně 24. zasedání Zastupitelstva města, které
přiajlo následující usnesení:
– vzalo na vědomí plnění usnesení
Zastupitelstva města Kojetín ze dne
18. 11. 2004, 13. 9. 2005, 16. 11.
2005, 14. 12. 2005 a 31. 1. 2006,
včetně plnění připomínek členů ZM
ze dne 31. 1. 2006.
– schválilo výši odměn a dalších
peněžitých plnění neuvolněným
členům ZM Kojetín a členům výborů
ZM, kteří nejsou členy ZM, s účinností
od 1. 1. 2006,
– schválilo závěrečný účet Města
Kojetín za rok 2005, jehož součástí
je zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Kojetín za rok
2005,
– souhlasilo s hospodařením Města Kojetín za rok 2005, a to bez
výhrad,
– schválilo vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetín za období

leden 2006
– výdaje 2,445.534,17 Kč
– příjmy 7,705.538,80 Kč,
– schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2006 ve výši 49 080 680 Kč,
– vzalo na vědomí závěrečnou
zprávu o provedené inventarizaci
majetku Města Kojetín a příspěvkových organizací, zřízených Městem
Kojetín, ke dni 31. 12. 2005,
– schválilo
– poskytnutí peněžitých dotací na rok
2006 v celkové výši 720 tis. Kč,
– uzavření smluv o poskytnutí peněžitých dotací v souladu s platnými
zásadami takto:
1. Charita Kojetín 100.000 Kč,
(na úhradu mzdových nákladů)
2. Sbor dobrovolných hasičů Kojetín
15.000 Kč (na práci s dětmi),
3. Klub golfových borců Kojetín
20.000 Kč,
4. Pionýrská skupina Kojetín
10.000 Kč,
5. Sportovní klub HC Kojetín
5.000 Kč,
6. TJ Sokol Kojetín 250.000 Kč,

(s podmínkou použít 20 tis. pro
stolní tenis mimo běžnou roční
dotaci),
7. Autoklub Kojetín 3.000 Kč
(na údržbu areálu),
8. Kanoistika Kojetín 69.000 Kč,
9. Český svaz včelařů Kojetín
5.000 Kč
(na léčiva pro včelstva),
10. ZŠ Sladovní ul. – odd. stolního
tenisu 5.000 Kč,
11. Junák Kojetín 45.000 Kč,
12. TJ Slavoj Kojetín 150.000 Kč,
13. TJ Sokol Kovalovice
25.500 Kč,
14. Sbor dobrovolných hasičů
Popůvky 17.500 Kč,
– neschválilo prodej garáží na
pozemcích p. č. st. 1733/1, 2, 3
a pozemků p. č. st. 1733/1 o výměře
19 m2, p. č. st. 1733/2, o výměře 18
m2, p. č. st. 1733/3, o výměře 20
m2, vše zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Kojetín, ul. Rumunská,
– schválilo směnu pozemků v k.ú.
Kojetín, část p. č. 4233/1, zahrada,
v majetku města, za část pozemku
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p. č. 4233/2, zahrada, ve vlastnictví
pana R. P.,
– vzalo na vědomí
a) důvodovou zprávu k usnesení
o schválení Změny č. 4 Územního
plánu sídelního útvaru Kojetín,
b) zprávu o projednání Změny č. 4
Územního plánu sídelního útvaru
Kojetín,
c) stanovisko nadřízeného orgánu
územního plánování, KÚ Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, vydané ve smyslu ust. § 25, odst.
1 zákona č. 50/1976 Sb,.
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
– vymezilo v souladu s ustanovením
§ 29, odst. 2, stavebního zákona
závaznou část Změny č. 4 Územního
plánu sídelního útvaru Kojetín tak, jak
je uvedena v regulativech uspořádání
území návrhu Změny č. 4 Územního
plánu sídelního útvaru Kojetín,
– schválilo v souladu s ustanovením
§ 31, odst. 1 a § 26, odst. 2 staveb-

Kojetínský zpravodaj

5/2006

Z jednání Zastupitelstva města
ního zákona v souladu s ustanovením
§ 35, odst. 2 a § 84, odst. 2, písm.
b) zákona 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Změnu č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín, v celém
rozsahu předloženého návrhu,
– vydalo v souladu s ustanovením
§ 84, odst. 2, písm. b) a § 10 písm.
d) zákona o obcích a podle § 29 odst.
3 stavebního zákona závaznou část

Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2006, kterou se mění
a doplňuje Obecně závazná vyhláška
o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína
a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 22. 9. 1994, ve znění
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001
a č. 1/2005,
– schválilo pořízení Změny č.5

Územního plánu sídelního útvaru Kojetín v rozsahu dle důvodové zprávy,
– uložilo odboru výstavby, ŽP a D
zajistit pořízení Změny č. 5. Územního plánu sídelního útvaru Kojetín
v rozsahu dle důvodové zprávy,
–požádalo o úhradu 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,
– vzalo na vědomí přehled hospodaření bytového a nebytového fondu
za rok 2005,
– vzalo na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ZM ze dne 14.
3. 2006 a zápis z jednání finančního
výboru ZM ze dne 22. 3. 2006.
Jiří Šírek
místostarosta města

Oznámení pro občany
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
2. – 3. ČERVEN 2006
několik upozornění pro občany – co je dobré vědět před konáním voleb
– Volby proběhnou ve stálých
volebních okrscích, jak je uvedeno
v Oznámení o době a místě konání
voleb; do jednotlivých okrsků jsou
voliči zapisováni podle místa trvalého
pobytu,
– volič, který se z vážných zdravotních důvodů nemůže dostavit
k volbám do volební místnosti,
může požádat o zajištění přenosné
volební schránky a to do doby konání
voleb MěÚ Kojetín (matrika – pí.
Vašíčková, vedoucí odb. VVŠK – pí.
Nakládalová) a ve volební dny příslušnou okrskovou volební komisi nebo
prostřednictvím stálé služby v budově
radnice (tel. 581277411),
– voliči jsou zapsáni ve stálém
seznamu voličů, který pro město
Kojetín vede Městský úřad Kojetín,
ohlašovna obyvatel a každý volič má
právo si v rámci úředních hodin MěÚ
Kojetín na ohlašovně MěÚ ověřit,

zda je v tomto stálém seznamu voličů
veden a v jakém volebním okrsku,
– voliči mohou být vedení
i ve zvláštním seznamu voličů,
a to u těch obecních úřadů, kde jsou
např. v sanatoriu, nemocnici, ústavu
sociální péče nebo obdobném ústavu,
v policejní cele, místě výkonu vazby
nebo v místě výkonu trestu odnětí
svobody apod., volič pak hlasuje
v místě, kde je zapsán do zvláštního
seznamu voličů,
– zvláštní seznamy voličů vedou
rovněž zastupitelské úřady pro
voliče, kteří mají bydliště mimo území ČR, a to na základě žádosti (tato
musí být doručena zastupitelskému
úřadu do 40 dnů přede dnem voleb)
a pro voliče, kteří volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz,
– pozor, každý volič může být
veden pouze v jednom sezna-

mu voličů, a tyto se uzavírají 31.
5. 2006 (a pouze v okrsku, kde je
zapsán mu bude umožněno volit,
výjimky – viz voličský průkaz).
Voličský průkaz:
– umožňuje voliči volit v jiném volebním okrsku, než ve kterém je
zapsán ve stálém, případně zvláštním
seznamu voličů,
– vydávají obecní úřady (zastupitelské
úřady), kde je volič zapsán ve stálém
nebo zvláštním seznamu voličů a nebude moci v tomto okrsku volit,
– pro voliče, zapsané ve stálém
seznamu voličů města Kojetín tyto
voličské průkazy vydává matrika
MěÚ Kojetín,
– volič může požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem
voliče, doručeným tomu, kdo voličský
průkaz vydává nejpozději do 26. 5.
2006 a nebo osobně do 31. 5. 2006
– 16.00 hod.,

– obecní (zastupitelský) úřad vydává
voličské průkazy od 18. 5. 2006
– podle dohody se žadatelem tento
voličský průkaz žadateli buď zašle, žadatel si jej může vyzvednout osobně,
případně jej úřad předá osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče, který o vydání
voličského průkazu požádal.
Další podrobnosti týkající se
voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR můžete získat:
www.kojetin.cz
www.mvcr.cz
www.mzv.cz
k možnosti volit v zahraničí
www.kr-olomoucky.cz
na MěÚ Kojetín
Bc. Jana Nakládalová,
tel. 581 277 420,
e-mail: vvsk@radnice.kojetin.cz

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Kojetín podle
§ 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

ve volebním okrsku č. 2
je místnost v Základní škole, náměstí
Míru 83, Kojetín I-Město,
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršova,
Družstevní, Pořadí, Křenovská,
Vyškovská, náměstí Svobody, náměstí Míru, Palackého, Husov,

dětí a mládeže v Kojetíně, Masarykovo náměstí 52, Kojetín I-Město
pro voliče bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, náměstí Dr. E. Beneše,
Příční, Tržní náměstí, Olomoucká,
Stružní, Mlýnská, Závodí, Podvalí, Zahradní, Přerovská, Samota, Včelín,

1. Volby do Parlamentu České
republiky se uskuteční v pátek dne
2. června 2006 od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu dne 3.
června 2006 od 8.00 hod. do 14.00
hodin.

ve volebním okrsku č. 3
je místnost v Základní škole, Svatopluka Čecha 586, Kojetín I-Město
pro voliče bydlící v ulicích: Nová,
Ztracená, Kroměřížská, Růžová,
Blanská, Komenského náměstí,

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 4
je místnost v Základní škole, Sladovní
492, Kojetín I-Město (budova bývalé
Zvláštní školy)
pro voliče bydlící v ulicích: Sladovní,
Jana Peštuky,

ve volebním okrsku č. 6
je místnost v budově Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha 683, Kojetín
I-Město
pro voliče bydlící v ulicích: Jiráskova, Dvořákova, Svatopluka Čecha,
Hanusíkova, 6. května, Tvorovská,
Polní, Čsl. Legií, Marie Gardavské,
Chytilova, Havlíčkova, Bří Šmejdovců, Stan. Masara, Sadová,

ve volebním okrsku č. 1
je místnost v Kulturním domě – Sokolovna, nám. Republiky 1033, Kojetín
I-Město,
pro voliče bydlící v ulicích: Nádražní,
náměstí Republiky, Rumunská, Kuzníkova, Dudíkova, Padlých hrdinů,

ve volebním okrsku č. 5
je místnost v budově Městského domu

ve volebním okrsku č. 7
je místnost v Kulturním domě v Kojetíně II – Popůvkách 37
pro voliče bydlící v Kojetíně II – Popůvky,
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ve volebním okrsku č. 8
je místnost v Kulturním domě v Kojetíně III – Kovalovicích 1
pro voliče bydlící v Kojetíně III – Kovalovice,
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města
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Městská policie Kojetín informuje
Připravované akce
Ve spolupráci s MěKS Kojetín
připravuje MP Kojetín kurs „Základy
sebeobrany, aneb jak se zachovat
v krizové situaci“, který je určen
dospělým i dospívajícím a měl by být
zahájen v průběhu měsíce května.
Účastníci by se měli seznámit nejen
s praktickým prováděním technik
sebeobrany, ale také s tím, jaké
prostředky je možno k obraně využít
a jaká je současná zákonná úprava
nutné obrany. Podrobnosti budou
včas zveřejněny. Předběžné informace lze získat na MěKS Kojetín nebo
u velitele MP Kojetín.

Městská policie radí
Jelikož začíná cyklistická sezóna,
nezapomeňte Desatero cyklisty:
1. Před každou jízdou si zkontrolujte
technický stav jízdního kola,

2. Dítě mladší 10 let nesmí jet
bez dozoru osoby starší 15 let
po silnici, místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci. To neplatí jen pro jízdu
po chodníku, cyklistické stezce
a v obytné zóně,
3. Učte se ovládat předpisy o silničním provozu a nezapomínejte na
povinnou výbavu jízdního kola,
4. Při jízdě po silnici jezděte vždy
co nejblíže k pravému okraji
vozovky,
5. Pokud jedete po silnici s více
jízdními pruhy v jednom směru, používejte vždy pravý jízdní
pruh,
6. Nejezděte bez držení řídítek oběma rukama,
7. Při jízdě skupiny cyklistů jezděte
za sebou a ne vedle sebe,
8. Při změně směru jízdy dávejte
s dostatečným předstihem znamení upaženou rukou,

9. Během jízdy se plně věnujte řízení
a nepožívejte alkohol nebo jiné
látky, které by mohly ovlivnit vaši
pozornost,
10.Při jízdě na jízdním kole používejte cyklistickou přilbu.

Cyklistická přilba není
jen módní doplněk
Cyklistická přilba je především
ochranná pomůcka, která vám
chrání život a zdraví. Při pádu
z jízdního kola totiž dochází nejčastěji
ke zraněním hlavy. Ta tvoří přibližně
80 % vážných poranění při nehodách
cyklistů.
Pamatujte si, že koncentrovaný
úder do hlavy při pádu dokáže usmrtit
dospělého člověka již při rychlosti
11km/h a dítě i při rychlosti nižší. Při
poranění hlavy může také dojít k poruchám soustředění, dlouhodobým

bolestem hlavy nebo také k vážnému
poškození mozku.
Cyklista nepoužívající přilbu
podstupuje 8 x větší riziko vážného
poranění mozku. Lze tedy doporučit
používání přilby všem cyklistům,
i těm, kteří tuto povinnost nemají
ze zákona.
Adresa:
Město Kojetín
Městská policie
Masarykovo nám. 20
752 01 KOJETÍN
E-mail:
mp@radnice.kojetin.cz
Telefony:
776737287
(mobil na hlídku MP)
581277409
(telefon se záznamníkem)
Skupina prevence
Městské policie Kojetín

PODĚKOVÁNÍ
Pan Antonín Brada děkuje nálezkyni peněženky, paní Burešové, za její odevzdání na Městskou policii Kojetín

Charita Kojetín
Charita Kojetín, Denní stacionář svatého Josefa, Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín
Tel.: 581 76 21 60, e-mail: stacionar.josef@seznam.cz
Denní stacionář pro seniory slouží všem 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 mladší lidé se zdravotním postižením či duševně nemocní.

PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN 2006
každé pondělí – 9.00 hod.
MODLITBA RŮŽENCE na úmysl příchozích, seznamování se životy
svatých, četba na pokračování ,pokud připadá na pondělí státní svátek,
přesouvá se tento program na úterý

pátek 5. 5. 2006 – 9.00 hod.
VÝTVARNÉ TECHNIKY – cvičíme jemnou motoriku rukou
pátek 12. 5. 2006 – 9.00 hod.
Trénink paměti, společenské hry
středa 17. 5. 2006 – 9.00 hod
MISE
promítání videa, velkofilm USA – jeden z nejúžasnějších filmových zážitků.
Děj se odehrává v roce 1750 v Jižní Americe, bývalý obchodník s otroky
se po svém obrácení na víru vydává spolu s jezuity do nitra jihoamerické
džungle na nebezpečnou misijní cestu.

každé úterý – 9.00 hod
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
(místo 2. 5. + 9. 5. se přesouvá na středu 3. 5. + 10. 5.)
každý čtvrtek – 9.00 hod.
MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO + malá biblická katecheze
Dovoz i odvoz na programy zajistíme
po domluvě nejpozději den předem,
na číslech 581 762 160 nebo 775 643 348.

pátek 19. 5. 2006 – 9.00 hod.
Vyrábíme drobné dárečky – můžete donést vlastní náměty a nápady
středa 24. 5. 2006 – 13.30 hod.
SVÁTEK MATEK
vystoupení žáků Církevní základní školy v Kroměříži pro všechny maminky,
babičky i prababičky Kojetínska. Současně bude zahájena malá výstava
výtvarných prací žáků z této školy. Všichni jste srdečně zváni.

Zajišťujeme výjezdy na SV. HOSTÝN až k bazilice charitním vozem,
je nutno domluvit 3 zájemce pro 1 termín, cena 70 Kč za osobu.
Během provozní doby denního stacionáře je možno kdykoliv navštívit
FARNÍ KNIHOVNU a zapůjčit si, případně zakoupit knihy.
Ve 2. polovině června bychom chtěli uspořádat
VÝSTAVKU RUČNÍCH PRACÍ
seniorů Kojetínska. Chcete-li se podělit o radost z výtvorů svých rukou
(pletení, háčkování, vyšívání, batikování atd.), přijďte se domluvit na
Stacionář nebo zavolejte na výše uvedená tel. čísla.
Ať nezůstane neznámá vaše šikovnost a píle!

pátek 26. 5. 2006 – 9.00 hod.
Vyrábíme drobné dárečky
pondělí 29. 5. 2006 – 13.00 hod.
PEDIKÚRA, provádí odborně školená pracovnice
(prosíme zájemce o nahlášení do pátku 26. 5. 2006,
ručník + 60 Kč sebou)

Připravuje se POUŤ K PANNĚ MARII do Medžugorje v Chorvatsku
v měsíci září 2006, která bude přizpůsobená potřebám seniorů
a zdravotně postižených. Informace podají pracovnice stacionáře.

středa 31. 5. 2006 – 9.00 hod.
SV. TOMÁŠ – promítání videa, film k velikonoční době
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Mateřská škola Kojetín
Duben v Mateřské škole Kojetín
Dne 3. dubna vystoupily děti z Mateřské školy
Kojetín, Masarykovo náměstí na akci zvané „Sportovní osobnost Kojetína“ v kojetínské Sokolovně se
skladbou „Malé kotě“. Ve čtvrtek 6. dubna předvedly děti toto pódiové vystoupení také v Přerově
na nesoutěžní přehlídce „Mateřinky v pohybu“
v Městském domě v Přerově.
Jako každý rok, tak i letos se konal v MŠ 7.
dubna Den otevřených dveří a 11. a 12. dubna
zápis dětí do mateřské školy. Ke dni otevřených
dveří byla pro rodiče s dětmi připravena velikonoční
výstavka dětských prací a divadelní představení
(maňásková pohádka) na obou mateřských školách:
„Zajíčkova pohádka“ a „Kozlíček Nebojsa“.
Během měsíce dubna se děti zúčastnily výtvarné soutěže „Děti, pozor,červená“. Tentokrát jsme
měli úspěch – na 1. místě se umístil Martínek Koplík
a na 2. místě Helenka Uherková z MŠ Hanusíkova.
Účastníkům soutěže blahopřejeme!
V rámci měsíce bezpečnosti děti navštívily také
21. dubna dopravní hřiště v Přerově, kde měly
možnost si na dopravních prostředcích vyzkoušet
různé dopravní situace.
Ve čtvrtek 20. dubna bylo ukončeno saunování
dětí a rehabilitační cvičení na Poliklinice Kojetín.
Tento program uskutečňujeme již tradičně v období
od ledna do konce března pro děti tří nejstarších

oddělení. Děti mají možnost navštívit nejen zdejší
saunu, ale také cvičí pod odborným dohledem
rehabilitačních pracovníků.
Tímto bychom rádi poděkovali zaměstnan-

cům rehabilitačního střediska Kojetín za velmi
svědomitou a důkladnou péči, kterou našim dětem
věnovali.
vedení školy

ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Foto z výstavy mikroregionu ředitelů Střední Haná, která se konala v Tovačově před Velikonocemi.

Gymnázium Kojetín
Cena Bronislavy Müllerové
V pátek 7. dubna 2006 proběhlo v Brně předávání cen Bronislavy Müllerové pěti studentům
1. ročníku a kvinty místního gymnázia. Velmi
slavnostní akt se uskutečnil v reprezentačních
prostorách Moravského zemského muzea.
V Dietrichsteinském sále převzali studenti diplomy s knižními dárky a finanční odměnu 10.000
Kč, která je s touto cenou spojena. Cenu obdrželi
od Nadace Jana Husa za soubor historických
prací na téma „Zápas o svobodu slova – minulost
a současnost“ (vedoucím prací byl učitel gymnázia
Mgr. Josip Mandalinič).
Celý ceremoniál zaštítil svou přítomností JUDr.
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu.
Hlavní proslov prof. PhDr. Ladislava Hejdánka
přečetl režisér a herec Jan Kačer. Pozvány byly
osobnosti z justičních orgánů se sídlem v Brně,

KOJETíN

brněnských vysokých škol,
nakladatelství, kulturních
institucí, brněnského disentu
a další. Přítomen byl rovněž
Mgr. František Bublan, ministr vnitra ČR.
Oficiální část byla ukončena prohlídkou expozic
Moravského zemského muzea, bohatým občerstvením
a neformálními rozhovory
přítomných.
Věříme, že toto ocenění
bude velkou motivací studentů k dalšímu historickému
bádání.
Více na: www.vnjh.sk
M.D.
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Ocenění studenti: Jana Baselová (1. ročník), Sabina Coufalová
(kvinta), Jaroslav Polzer (1. ročník), Lukáš Dostál (1. ročník), Tomáš
Kapoun (kvinta).
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ZŠ náměstí Míru Kojetín
Hráli jsme vybíjenou

Expedice Karakoram

Na ZŠ nám. Míru proběhl 22. března 2006
přebor školy ve vybíjené. Nejlepší družstva postoupila do přeboru Kojetína, který jsme ve spolupráci
s MěDDM Kojetín uspořádali 11. a 12. dubna
2006.

Lanová centra PROUD připravila pro základní a střední školy z celé ČR speciální program
s názvem EXPEDICE KARAKORAM. Jedenáct
odvážných žáků ze ZŠ nám. Míru Kojetín (Václav
Látal, Ladislav Bradna, Daniel Jirák, Martin Quitt,
Tomáš Spiegl, Martin Libiger, Petr Ondič, Margita
Šiváková, Tereza Krejsová, Adéla Kajnarová, Šárka
Javůrková) se této expedice v lanovém centru
v Olomouci 18. dubna 2006 zúčastnilo. Během
časového limitu 90 minut se podařilo našemu
expedičnímu týmu získat 25 081 výškových metrů. Kromě pěkného 6. místa v rámci kraje si žáci
domů přivezli netradiční zážitky, překonali vlastní
strach, prokázali svou odvahu a obratnost, ale také
schopnost řešení netradičních problémů a týmové
spolupráce.
vedení školy

Výsledky školního přeboru:
Mladší žáci: 1. 7.A, 2. 7.B, 3. 6.B, 4. 6.A
Starší žáci: 1. 9.A, 2. 8.A, 3. 8.B, 4. MIX
Všichni účastníci obdrželi diplom a sladkou odměnu, na kterou přispělo SRPŠ.
Výsledky městského přeboru:
Mladší žáci:
1. Gymnázium Kojetín (Machalíková, Vágnerová, Flídrová, Kozák, Šindelka, Modlitba, Růžička,
Purharová, Hrabalová, Axamitová),
2. ZŠ Troubky (Janoušková Vendula, Jehlářová
Martina, Mrtvý Lukáš, Smolková Barbora, Pískovská Nela, Pavlíková Iveta, Kořínková Michaela,
Ticháček Antonín, Kolečář Tomáš, Kaláb Pavel,
Škola Jiří, Frehar Ondřej),
3. ZŠ nám. Míru Kojetín (Šiváková Margita,
Buchta Tomáš, Zakopal Jiří, Trchalíková Nikola,
Bartík Lukáš, Quitt Martin, Šmíd Adam, Wildungová Klára, Šimková Adéla, Matysíková Simona,
Matulík Tomáš, Štábl Filip, Morong Tomáš).
Starší žáci:
1. Gymnázium Kojetín (Řezníček Jan, Axamit
Michal, Ligám Milan, Hrubešová Noemi, Odložilíková Kristina, Fišarová Nikol, Plšková Jana, Gambová Bára, Oulehlová Míša, Modlitbová Simona),

Vážený pane řediteli
(a všichni zaměstnanci školy),
chceme Vám dnes poděkovat.
Na den učitelů
budeme dlouho vzpomínat.
Děkujeme za Váš úsměv
i za vlídná slova.
Kéž ve zdraví sejdem se brzy
a zas znova.
Učitelé – senioři a seniorky
ZŠ nám. Míru 83, Kojetín

2. ZŠ nám Míru Kojetín A (Zezula Zdeněk,
Bradna Ladislav, Látal Václav, Valkoun Zdeněk,
Rak Vítězslav, Dvořáková Radka, Kajnarová
Adéla, Šťastníková Jitka, Králová Lenka, Libiger
Martin),
3. ZŠ nám. Míru Kojetín B (Borka Tomáš, Kantor Tomáš, Ondič Petr, Krejsová Tereza, Hrouzová
Kristýna, Dvořák Kamil, Jirák Daniel, Šuffner Petr,
Zgoda Tomáš, Toráč Lukáš).
Děkujeme MěDDM Kojetín za spolupráci při organizaci a ceny pro účastníky turnaje.

Půjdeme k volbám
Vážení spoluobčané!
Za pár týdnů půjdeme k volbám. Zvolíme
nový parlament, zvolíme cestu, směr vývoje
našeho státu.
V této době na nás ze všech stran útočí agresivní agitace všech politických stran. Televize,
rozhlas, noviny přinášejí každý den ukázky nevybíravé snahy lídrů přetrumfnout své protivníky.
Nelíbí se nám to, ale nedivme se jim. Tak se to
ve světě dělá a navíc - oni vědí, že tyto volby
budou nejsložitější v novodobé historii. Chtějí
nás přesvědčit o své pravdě, o tom, že cesta
vytýčená jejich programem je nejlepší.
My voliči máme ještě čas, abychom se zorientovali. Mnozí, nebo většina má jasno. Vy ne?

Chcete pomoci?
Politických stran zaregistrovaných pro tyto
volby je přes dvacet, ale už teď je jasné, že rozhodující budou ty čtyři tradiční - ČSSD, ODS,
KSČM, KDU-ČSL a jedna netradiční – Zelení.
Těmto stranám dáme 70 - 80 % hlasů.
Podívejme se na toto rozdělení blíže! Tyto čtyři
„tradiční“ strany jsou jasné. Víme, co chtějí.
Chceš návrat do let 1948 - 1989? Tvojí stranou
je KSČM. I lidovci jsou stranou známou, jasnou
se svými křesťanskými hodnotami, typickými
postoji. Zelení? Moc jasného u nich k vidění
zatím není. Rozhodujícími stranami budou opět
ODS a ČSSD. Mezi nimi se rozhodne jaké budou
naše dny a roky příští.
Vol občane! A rozhoduj se správně!
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ODS je přesvědčena, že přišel čas dát lidem
do rukou možnost řídit vlastní osudy. Stát by
měl být připraven jim v tom jen citlivě pomáhat.
A lidi nebojte se odvážných kroků! Není čas na
opatrné přešlapování! Tato republika byla vždy
na vysoké úrovni kvality života svých lidí. České
země byly průmyslovou základnou Rakouska-Uherska. Za první republiky jsme patřili mezi
deset nejvyspělejších států světa. Jenom těch
čtyřicet let komunismu nám to pokazilo.
Jsme stát chytrých pracovitých lidí. Nebojme
se programu Občanské demokratické strany.
Dejme jí své hlasy. Její cesta je cestou návratu
mezi nejlepší.
Kojetínská organizace ODS

Kojetínský zpravodaj

5/2006

Kam za kulturou
Hraje Hravé divadlo Brno
Sokolovna Kojetín, vstupné: 20 Kč
Soutěž pro děti o nejkrásnější obrázek

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
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
Neděle 7. května 2006 – 18.00 hodin
VEČER S PAVLÍNOU FILIPOVSKOU
Sál Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín (Okresní dům)
Vstupné: 60 Kč

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

Neděle 14. května 2006 – 14.30 hodin
Víkendová pohádka pro děti
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT

Z akcí Městské knihovny v Kojetíně

Školení pro seniory „Základy práce s internetem“

Besedy pro malé čtenáře „Světem pohádek“

Tvořivá soutěž pro děti „Nejhezčí záložka dno knihy“ – výstavka nejzdařilejších prací
Připravujeme: Kromě besed o knihách připravujeme pro školy setkání se spisovatelkou PaedDr. Ivonou Březinovou.
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Vyhlášení sportovních osobností města Kojetín za rok 2005
V pondělí 3. dubna 2006 se v sále sokolovny konalo tradiční vyhodnocení
sportovců města nazvané tentokrát Sportovní osobnosti města Kojetín 2005.
Hostem pořadu byla česká olympijská reprezentantka a světová rekordmanka
v rychlobruslení Martina Sáblíková se svým trenérem Petrem Novákem. Celý

program zpestřilo vystoupení kojetínských sportovců a cvičenců od nejmladších nadějí až po ukázku krasojízdy v podání Michaely Borovičkové z Němčic
nad Hanou. Jednotlivé sportovní oddíly a kluby nominovaly jako své nejlepší
sportovní osobnosti za rok 2005 tyto sportovce:

TJ Sokol Kojetín
oddíl tenisu
Šírek Alois

Základní škola Kojetín
– klub stolního tenisu
Krištofová Lucie
Mirgová Martina

oddíl stolního tenisu
Huťka Jaroslav
Štrunc Jaroslav

TO Kanoistika Kojetín
Kavulová Kateřina
Škurka Jan

oddíl volejbalu
Titzová Hana

TJ Slavoj Kojetín
Kotouč Jan
Bejdák Dominik

Martina Sáblíková
s trenérem Petrem Novákem
sledují nejlepší kojetínské
sportovce

Klub golfových borců Kojetín
Nakládalová Jana
Nakládal Luděk
TJ Sokol Kovalovice
Grmela Martin

cvičitelé
Juřen Jiří
Fingerová Eva
trenér
Ernst Ivan
Jiří Šírek
foto: Hana Volfová

Všem vyhodnoceným sportovcům blahopřejeme a přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších letech!

Vystoupení mažoretek

Ukázka krasojízdy

Mladé cvičenky TJ Sokol Kojetín

P. Novák předvádí dres, se kterým M. Sáblíková
reprezentovala na ZOH 2006
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Ukázka tréninku M. Sáblíkové – zvednutí trenéra na záda
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TJ Slavoj Kojetín
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
– 8. 4. 2006
Starší dorost:
Slavoj Kojetín – Šumperk 1:3 (1:1)
Gól: Nakládal Tomáš (p. kop)
Knop O. (7), Chovanec P. (9), Zedníček P. (7),
Nakládal T. (7), Nakládal B. (5), Křepelka J. (9),
Šmida O. (8), Polách Z. (7), Peřina J. (8), Chrastina
J. (7), Krčmař J. (6), (Večerka T.)
Již od úvodního hvizdu bylo zřejmé, že papírově
slabší Šumperk bude těžký soupeř. V 10. minutě
se hosté ujali vedení 1:0 po chybě naší obrany
a brankaře. Gól nás zaskočil, ale postupně jsme
získávali více ze hry a ve 30. minutě vyrovnali
z penalty. Po přestávce jsme hosty zatlačili na
jejich polovinu, ale žádné větší šance jsme si
nevypracovali. Šumperk hrál od 60. minuty bez
vyloučeného hráče a soustředil se hlavně na obranu
a rychlé protiútoky, přičemž dva z nich byly gólové.
Hosté po zásluze vyhráli. Pochvalu zaslouží výkon
Jarka Křepelky.
Trenér: Aleš Stavinoha
Mladší dorost:
Slavoj Kojetín – Šumperk 2:2 (1:2)
Góly: Chovanec P. 1, Večerka T. 2
Vožda Z. (7), Polách M. (7), Gajdoš P. (8), Bradna
L. (7), Pospíšil T. (7), Kantor T. (7), Knop P. (7),
Sanitrník (8), Prokeš (6), Nakládal T. (7), Večerka
T. (8), Chovanec P. (9), (Šmida O.)
Mladší dorostenci sehráli dobré utkání, ale přesto
byli poraženi. Brzy jsme prohrávali 2:0, pak jsme
hru vyrovnali,začali napadat obranu soupeře při
rozehrávce a vyplatilo se to v 25. minutě, kdy po
samostatné akci a krásném uvolnění skóroval Pavel
Chovanec. Po přestávce jsme byli lepší, kombinačně hosty přehrávali a zaslouženě vyrovnali, když si
Tomáš Večerka naběhl na střílený centr a z malého
vápna zavěsil. Bohužel přišla další chyba v obraně,
gól hostů a naše další snažení už vyšlo na prázdno.
Výborný zápas odehrál Pavel Chovanec.
Trenér: Ladislav Bradna
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
– 15. 4. 2006
Starší dorost:
Lipník – Slavoj Kojetín 1:0 (1:0)
Knop O., Zedníček P., Chovanec P., Křepelka J.,
Nakládal T., Šmida O., Knop P., Peřina J., Nakládal
B., Večerka T., Krčmař J., (Sanitrník M.)
S lídrem tabulky Lipníkem jsme sehráli rovnocennou partii. Opět nám nevyšel úvod a od 8. minuty
jsme po chybě brankaře prohrávali 1:0. Celý zápas
byl vyrovnaný, Lipník nakopával míče a šance si
vytvářel důrazem v osobních soubojích, my jsme
domácí přehrávali kombinačně. Své šance spálili
Kuba Krčmař, Tomáš Večerka a Ondra Šmida.
Výborný zápas odehrál Petr Knop.
Trenér: Aleš Stavinoha
Mladší dorost:
Lipník – Slavoj Kojetín 5:0 (3:0)
Vožda Z., Polách M., Gajdoš P., Bradna L., Prokeš,
(Nakládal T.), Kantor T., Knop P., Sanitrník M.,
Šrámek O., Večerka T., Chovanec, (Zezula Z.),
(Šmida O.)
Tradiční slabina, a to vstup do utkání, se plně projevila také v tomto zápase. Již ve 27. vteřině jsme
prohrávali 1:0. Domácí mladší dorost Lipníka hrál
podobně jako starší, jednoduchý fotbal založený na

nakopávaných míčích a těžil z rychlosti svých útočníků. Naše obrana se s tím nedokázala vyrovnat,
a tak brzy přišel druhý a do poločasu třetí gól. Ve
2. poločase jsme se snažili kombinovat, oživení
v útoku přinesl střídající Zdeněk Zezula, ale domácí
v 60. a 65. minutě přidali dva góly a utkání se pak
jen dohrávalo. Domácím k snadnému vítězství pomohl rozhodčí, když 3 jejich góly byly z ofsajdu.
Trenér: Ladislav Bradna
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
– 22. 4. 2006
Starší dorost:
Slavoj Kojetín – Viktorie Přerov 0:3 (0:0)
Knop O., (Kočička K.), Zedníček P., Chovanec
P., Křepelka J., Nakládal T., Peřina J., Knop P.,
(Večerka T.), Nakládal B., Šmida O., Polách Z.,
Krčmař J., (Gajdoš P.)
Do zápasu jsme šli s cílem odčinit předešlé dvě prohry a především zvládnout začátek a neinkasovat.
To se sice podařilo, poločas byl bezbrankový, hra
vcelku vyrovnaná, ale hosté byli lepší především
v kombinaci. Naše hra dopředu nebyla dobrá,
přihrávky nenacházely adresáty a příliš mnoho
míčů jsme ztráceli v osobních soubojích, kdy důrazní hosté naše hráče především v záloze v této
herní činnosti (tedy v napadání a odebírání míče)
výrazně převyšovali. Krajní záložníci a obránci málo
doplňovali naše dva vysunuté útočníky (prakticky
žádné centrované míče do pokutového území)
a výsledkem bylo, že obrana soupeře neměla moc
práce. Ve druhém poločase jsme dostali 3 góly
v rozmezí 15 minut, a to vždy po nedůrazném bránění v pokutovém území, nedůsledné obsazování
hráčů soupeře. Hráčům nelze upřít snahu, ale to
k dobrému výsledku nestačí.
Trenér: Aleš Stavinoha
Mladší dorost:
Slavoj Kojetín – Viktorie Přerov 0:1 (0:1)
Vožda Z., Polách M., Pospíšil T., Knop P., Gajdoš
P., (Kantor T.), Šmida O., Bradna L., Sanitrník M.,
Nakládal T., (Prokeš V.), (Šrámek O.), Večerka T.,
Chovanec P., (Zezula Z.)
Mladší dorostenci odehráli velmi dobré utkání
s kvalitním Přerovem ze špice tabulky. Celý zápas
byla hra vyrovnaná, šance na obou stranách a rozhodl jediný gól ve 20. minutě, po rohovém kopu.
O vyrovnání se ještě do poločasu mohl postarat
jinak výborně hrající Martin Polách, který z trestného kopu trefil tyč a po přestávce Tomáš Večerka,
který šel sám na brankaře hostí, ale nedal. Všichni
hráči včetně střídajících zaslouží pochvalu za bojovnost a nasazení a i když prohráli, měli jistě dobrý
pocit ze svého výkonu.
Trenér: Ladislav Bradna
Zpráva z mistrovského utkání
Slavoj Kojetín – Radslavice 0:1
Sestava: Křepelka Milan, Hovorka Vlastimil, Soušek Martin, Večerka Miroslav, Kaňa Michal, (Botek
Tomáš), (Křepelka Alois), Vondra Lukáš, Bosák
Libor, Tomšic Radek, Šubík Jiří, Miko Antonín,
Láník Květoslav
Hodnocení utkání:
První jarní mistrovské utkání sehrálo mužstvo mužů
Slavoje Kojetín na hřišti TJ HANÁ Měrovice.
Úvod prvního poločasu byla hra obou mužstev
vyrovnaná, v úvodu měly obě mužstva po jedné
šanci.
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Od 20. min. prvního poločasu začal mít Slavoj převahu a v průběhu prvního poločasu si vypracoval
5 vyložených gólových příležitostí, avšak co v zimní
přípravě vycházelo na 100 %, a to proměňování
šancí, to nás zradilo hned v prvním mistráku
a šance jsme nevyužili. Ve 40. min. prvního poločasu se soupeři podařilo zatáhnout míč po křídle
a po přízemním stříleném centru a nešťastné teči
našeho obránce jsme před odchodem do kabin
prohrávali vlastním gólem 0:1. Do druhého poločasu hráči nastoupili s odhodláním nepříznivý
výsledek otočit. Hra v druhém poločase se odvíjela
převážně na polovině soupeře, který hrál od 63.
min. v 10. Soupeř dobře zahustil vlastní polovinu
hřiště a důslednou obranou nás nepustil do žádné
šance. Soupeři pro výhru stačilo odkopávat míče a
čekat na brejky. Prohra 0:1 v prvním jarním utkání
byla velice nešťastná a doufáme, že dovezeme body
v příštím kole z Brodku u Prostějova.
Zpráva z mistrovského utkání
Brodek u Prostějova – TJ Slavoj Kojetín
5:3
Sestava: Křepelka Milan, Hovorka Vlastimil,
Soušek Martin, Pešek Roman, Křepelka Alois,
(Drbal David), Vondra Lukáš, Bosák Libor, Tomšic
Radek, Šubík Jiří, Miko Antonín, Láník Květoslav,
(Kaňa Michal)
Střelci: Šubík Jiří, Bosák Libor 2 x
Hodnocení utkání:
První poločas byla hra vyrovnaná, ale více příležitostí měl Slavoj Kojetín. Jednu z příležitostí se
podařilo hráčům Slavoje proměnit, po přihrávce
Květy Láníka zatáhl míč po pravém křídle Libor
Bosák a přihrávkou pod sebe našel nabíhajícího
Jirku Šubíka, který otevřel skóre zápasu na 1:0
pro Slavoj. Opět nám nevyšel závěr první půle. Po
křídle utekl hráč soupeře (velká chyba pomezního,
který neodmával 2 metrový ofsajd) a po přihrávce
před bránu soupeř vyrovnal na 1:1. Do druhé půle
Slavoj nastoupil s odhodláním zvrátit stav zápasu
ve svůj prospěch. Začátek druhé půle nám vyšel,
přehrávali jsme soupeře a měli jsme spoustu vyložených příležitostí, ze kterých jsme ale využili pouze
jednu. Vlasťa Hovorka poslal z pravé strany křižný
pas na Libora Bosáka, který potáhl míč do vápna
a nezaváhal, Slavoj vedl 2:1. Potom přišla černá
čtvrthodina pro Slavoj, po nedůrazných odkopech
a zákrocích v obranné řadě jsme dovolili soupeři
z 5 protiútoků 4 skórovat. Konečný stav zápasu
upravil před koncem Libor Bosák z pokutového
kopu na 5:3 pro mužstvo Brodku u Prostějova.
Důvody prohry jsou už jako v zápase s Radslavicemi
neproměňování vyložených šancí a navíc hrubé
chyby v obranné činnosti. Další zápas hrajeme
v sobotu 22. 4. 2006. Doufáme, že už na domácím stadionu Morava s mužstvem Pivína. Snad se
nebude opakovat velice špatný výkon jaký jsme
předvedli v Brodku u Prostějova.
Zpráva z mistrovského utkání
TJ Slavoj Kojetín – Pivín 3:0
Sestava: Knop Ondřej, Hovorka Vlastimil, Soušek
Martin, Večerka Miroslav, Šťastný Karel, (Kaňa
Michal), Vondra Lukáš, Bosák Libor, Tomšic Radek,
Šubík Jiří, (Botek Tomáš), Slavík Luděk, Láník
Květoslav, (Drbal David)
Střelci: Slavík Luděk 3 x
Hodnocení utkání:
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TJ Slavoj Kojetín
Hned při vstupu do utkání bylo vidět, že hráči Slavoje chtějí nad Pivínem vyhrát. Na jaře jsme poprvé
hráli na domácím hřišti a velké rozměry kojetínského hřiště nám dokonale vyhovovaly. Soupeře jsme
převyšovali ve všech herních činnostech. Po úniku
Libora Bosáka po pravém křídle a přihrávce před
bránu otevřel účet zápasu Luděk Slavík. Luděk se
vrátil do sestavy po odpykání trestu a ve svém prv-

ním jarním startu byl k neudržení. Skóre soupeře
Luděk zatížil ještě dvěma zásahy po přihrávce od
Jirky Šubíka a doražené střele, kterou opřel o břevno soupeřovy brány Květa Láník. Do kabin jsme
odcházeli za stavu 3:0. Druhý poločas jsme hráli
ze zabezpečené obrany. Oproti utkání v Brodku
naši obránci předvedli bojovný a bezchybný výkon
a mají značnou zásluhu na našem vítězství. Na levé

straně obrany hrál poprvé v jarní části soutěže
Karel Šťastný a zápas se mu mimořádně povedl.
Jediný negativní okamžik zápasu bylo vyloučení
Libora Bosáka. Příští kolo hrajeme na horké půdě
v Byškovicích.
Trenér: Roman Matějka

Po volném víkendu konečně nastalo vyvrcholení celé halové části a zároveň start do nové
sezóny. Ve dnech 8. a 9. dubna se totiž uskutečnilo
v Přerově letošní úvodní 1. Grand Prix. Této
vrcholné akce se účastnilo úhrnem 81 účastníků
z celé republiky, tři z toho byli z našeho klubu.
Mezi žáky se Z. Modlitba dlouho držel na medailové příčce, aby nakonec skončil čtvrtý. V juniorech
se naše úspěšná reprezentantka J. Nakládalová
prala s daleko ostřílenějšími a staršími hochy,
celkově jí to však vyneslo jen 13. místo (z dívek
byla druhá). Její bratr Luděk obsadil sedmnáctou
pozici.
Výsledky – 1. Grand Prix – celostátní turnaj ČR
(Přerov – hala)
– žáci: 1. Vít Škaloud (Rakovník) – 159 (prům.
22,7), 4. Zdeněk Modlitba (Kojetín) – 202
(28,9),
– junioři: 1. Marián Straško (90 Brno) – 149 (21,3),
13. Jana Nakládalová (Kojetín) – 168 (24),
17. Luděk Nakládal (Kojetín) – 180 (25,7).
Další týden, konkrétně 16. dubna, se uskutečnil úvodní oblastní turnaj pod názvem 1. Open
v Brně, na půdě zdejšího TJ Start na sídlišti
Lesná. První venkovní akce měla slabou kulisu 40
účastníků, z našeho klubu se prezentovali pouze
dva.
Tak jsme obsadili jen juniorskou kategorii a zde
obsadil L. Nakládal průměrným výkonem 7. pozici.
Po roční odmlce dal o sobě vědět devátou příčkou
J. Lux, když na své poměry zahrál velmi slušně a
dokonce i získal první žebříčkové body.
Výsledky 1. Open – oblastní turnaj Morava-jih
(Start Brno)
– junioři 1. Lukáš Kučera (Blansko) – 102 (21,3),

7. Luděk Nakládal (Kojetín) – 118 (29,5),
9. Jaromír Lux (Kojetín) – 159 (39,8).
V druholigové soutěži družstev jsme měli málo
hráčů, abychom postavili alespoň okleštěnou
sestavu. Náš B tým se tak po 5 kolech propadl až
na 8. příčku.
Průběžný stav 2. ligy – skup. D (jižní Morava) po
5 kolech:
1. KDG Tovačov B – 60 bodů, 2. MGC Jedovnice
– 47, 3. MGC Jedovnice B – 35, 4. Taurus Prostějov – 33,5, 5. DGC Bystřice p. H. B – 31, 6.
ME Blansko – 29, 7. Start Brno – 23,5, 8. KGB
Kojetín B – 20,5, 10. SK Mlýn Přerov – 13,5,
11. MGC Vsetín – 11.
To naše největší naděje Jana Nakládalová měla
jiné starosti. V tom samém termínu 15. – 16.
dubna hrála oficiální přátelské utkání Rakousko-Česko juniorů na betonu v rakouském Steyru.
My jsme postavili dvě smíšená družstva (Jana byla
v „áčku“) a naši jižní sousedé čtyři.
Sama naše hráčka se svým individuálním výsledkem nijak neprosadila – byla až 24. a 6. z dívek,
nemalou měrou ale přispěla k celkovému vítězství
týmu Česka A ve finále nad rakouským výběrem
(A-týmem).
Výsledky – Rakousko-Česká republika (Steyr
– Rakousko) – utkání juniorů (beton)
– junioři: 1. Ivan Macho (ČR) – 204 (29,1), 24.
Jana Nakládalová (ČR) – 237 (33,6),
– družstva: 1. ČESKO „A“ (Macho, Nádaský,
Straško, Nakládalová), 2. Rakousko „A“

Aleš Stavinoha

Ze sportu – Minigolf
Rozpačitý začátek sezóny
Kojetínský Klub golfových borců načal pátou
sezónu svého aktivního účinkování. Poslední přípravou byl jednorázový Přebor Olomouckého
kraje. Ten se hrál v sobotu 25. března v Přerově,
kde se v areálu SOC Mlýn sešlo celkem 27 hráčů
a hráček – 5 jich přijelo z Kojetína.
Mezi žáky skončil Z. Modlitba čtvrtý, J. Nakládalová brala jako nejlepší z našich juniorů bronz
a nejlépe se umístil I. Roemer mezi seniory na
stříbrné příčce (v absolutním pořadí byl pátý). Ani
v družstvech jsme neobhájili loňské vítězství, když
nám v konečném součtu patří až 5. pozice.
Výsledky – Přebor Olomouckého kraje (Přerov
– hala)
– žáci: 1. Marek Smejkal (Šternberk) – 98 (prům.
24,5), 4. Zdeněk Modlitba (Kojetín) – 115
(28,8),
– junioři: 1.Ondřej Mlčoch (Prostějov) – 92 (23), 3.
Jana Nakládalová (Kojetín) – 107 (26,8),
4. Luděk Nakládal (Kojetín).– 119 (29,8), 6.
Barbora Luxová (Kojetín) – 158 (39,5),
– senioři: 1. Jiří Karásek (Šternberk) – 95 (23,8),
2. Ivan Roemer (Kojetín) – 97 (24,3),
– družstva: 1. MGC Olomouc – 296 (24,7), 5.
KGB Kojetín – 323 (26,9) – Roemer, Nakládalová, Nakládal,
– absolutně: 1. Ondřej Mlčoch (Prostějov) – 109
(21,8), 5. Ivan Roemer (Kojetín) – 118
(23,6), 13. Jana Nakládalová (Kojetín)
– 127 (25,4), 18. Zdeněk Modlitba (Kojetín)
– 107 (26,8), 20. Luděk Nakládal (Kojetín)
– 115 (28,8), 27. Barbora Luxová (Kojetín)
– 154 (38,5).

Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2006
Tělovýchovná jednota Sokol Kojetín, odbor Sport pro
všechny, nabízí chlapcům a děvčatům ve věku od 10 do 14 let
možnost prožít čtrnáct prázdninových dnů v krásném přírodním
prostředí na stanové základně ve Vrážném u Chornice.
Tábor žactva je pořádán od 9. července do 22. července
2006.
V programu tábora převažují hry a soutěže ve všech možných
podobách, od budíčku až do večerky. Hlavní částí programu je
celotáborová hra, která určitě nezklame.
Vklad za pobyt na táboře činí 2 100 Kč.
Bližší informace a přihlášky poskytne Lubomír Juřen, Svatopluka Čecha 1205, Kojetín, tel. 581 762 483, příp. kancelář
TJ Sokol Kojetín, Sokolovna Kojetín, vždy v pondělí od 17 hod.
do 18 hod.
Na setkání na táboře ve Vrážném se těší parta vedoucích
tábora žactva.
Lubomír Juřen
foto: Jiří Šírek
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Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín
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TJ Sokol Kojetín – oddíl volejbalu Kojetín
Úspěšná zimní
sezóna volejbalistů
Družstvo mužů po
roce opět vybojovalo
právo zúčastnit se baráže o 2. ligu, která se
bude hrát 5. – 7. května
2006 v Bojkovicích.Kvalifikace o tuto baráž se
zúčastnila čtyři družstva
Olomouckého kraje. Po
čtyřech turnajích bylo následující pořadí 1. Kojetín,
2. Hodolany, 3. Šumperk,4. Mohelnice.
Ženy hrály Krajský pohár za účasti pěti družstev
Olomouckého kraje.Tuto soutěž hrálo družstvo žen
doplňováno juniorkami i přesto se umístily na přední pozici. Konečné pořadí poháru je 1. Olomouc,
2. Kojetín, 3. Velká Bystřice,,A“, 4. Bohuňovice,
5. Velká Bystřice,,B“.
Juniorkám taktéž skončil Krajský přebor,který
se hrál za účasti pěti družstev.
Letošním soutěžním období se děvčatům
moc dobře nevedlo a pořadí přeboru je takové 1.
Přerov,,B“ 2. Litovel,3. Olomouc,,B“,4. Kojetín,
5. Uničov.
Jarní volejbalová sezóna na sokolce začíná 29.
dubna 2005 viz tabulka.
Zdeněk Novák

JARNÍ VOLEJBALOVÁ SEZÓNA 2006
VOLEJBAL NA SOKOLCE
Jarní turnaj žen
Jarní turnaj mužů
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
Krajský přebor mužů
(finále)

1. května 2005 v 9.00
6. května 2005 v 9.00
13. května 2006
20. května 2006
27. května 2006
3. června 2006
10. června 2006

v 10.00
v 10.00
v 10.00
v 10.00
v 10.00

Kojetín - Šternberk
Hodolany - Kojetín
Kojetín - Mohelnice
Troubky - Kojetín
Kojetín - Šumperk

Krajský přebor žen

27. dubna 2006
6. května 2006
13. května 2006
20. května 2006
27. května 2006
3. června 2006
10. června 2006

v 10.00
v 10.00
v 10.00
v 10.00
v 10.00
v 10.00
v 10.00

Kojetín,,A“ - V. Bystřice „A“
V. Bystřice „B” - Kojetín,,A”
Kojetín „A” - Olomouc
Přerov „B” - Kojetín „A”
Kojetín,,A” - Bohuňovice
Troubky - Kojetín „A”
Kojetín „A” - Šternberk,,B”

Meziokresní přebor žen

5. května 2006
12. května 2006
19. května 2006
26. května 2006
2. června 2006

v 17.00
v 17.00
v 17.00
v 17.00
v 17.00

Kojetín „B” - Bystřice p/H
Hulín - Kojetín „B”
Morkovice - Kojetín „B”
Kojetín „B” - So Kroměříž
Kojetín „B” - Holešov

Turnaj Střední Moravy mužů
Turnaj o putovní pohár
ředitele pohřební služby

12. srpna 2006
září 2006

TJ Sokol Kojetín – oddíl stolního tenisu
Jubilejní X. ročník
Memoriálu Rudolfa Silnouška
Oddíl stolního tenisu Sokol Kojetín uspořádal
v sobotu 22. dubna tento turnaj ve snaze představit
kojetínské sportovní veřejnosti hráče krajského přeboru a vítěze okresního přeboru, proto tento turnaj
uspořádal v sále Sokolovny a věřil, že si někteří
sportovní fanoušci přijdou shlédnout nejlepší hráče
našeho města. Opak však byl pravdou. V rámci
tohoto turnaje byli pozváni bývalí hráči oddílu, kteří
v padesátých a šedesátých letech hráli v Kojetíně
II. ligu – paní Vodičková-Jordánová, Beďa Kurfürst
a Vojta Gregovský.
Podle předpokladu mělo hrát v tomto turnaji
16 hráčů oddílu, ale pro různé omluvy nakonec
hrálo jen 12. Nezúčastnil se loňský vítěz a pět
z nás. Vítěz turnaje Bohdan Malý, dále chyběli z různých důvodů Jan Zitka, Peter Dujava
a Martin Pištělák.

Turnaj se hrál ve skupinách,
kde se určilo pořadí a dál se hrálo
vyřazovacím systémem. Výsledky
většiny utkání byly velmi vyrovnané a o postupujících rozhodovaly
až v koncovkách páté sety.
Prosadit se mladým hráčům,
kteří hrají krajský přebor, se opět
nepodařilo a zůstalo jen
3. místo Jakuba Odehnala. Vítězem se stal již potřetí Jirka
Kilhof, který zdolal po pětisetové
bitvě Luďka Vrtěla. Čtvrté místo
obsadil Vlasta Orság.
Turnaj zahájil a přivítal místostarosta J. Šírek a předseda
oddílu Z. Mrázek a popřáli účastníkům úspěch v soutěži. Na závěr
předali také putovní pohár vítězi
J. Kilhofovi, medaile třem prvním hráčům a dále
věcné ceny.
Za poskytnutí těchto věcných
cen děkuje vedení oddílu Městu
Kojetín, HG Styl Kojetín, Katos
Kojetín, Jelínek Trading a Bowling klub Kojetín.
Tímto turnajem skončila pro
letošní rok sezóna stolního
tenisu, která přinesla opět
úspěchy všech družstev našeho
oddílu. Tím, že naše B družstvo vyhrálo regionální přebor
I. třídy, tak naše družstvo zůstane opět v krajském přeboru
a C družstvo, které vyhrálo II.
třídu postoupí do I. třídy, tak
bude mít náš oddíl v I. třídě dvě
družstva. Pro D družstvo, které
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hrálo v letošním roce poprvé, kde vedle zkušených
hráčů Dujavy a Zítky hráli mladí dorostenci žáci, je
4. místo velkým úspěchem.
Zdeněk Mrázek
předseda oddílu
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PRVOMÁJOVÉ
DOPOLEDNE
KOJETÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Pondělí 1. května 2006 od 9.00 hodin
Vystoupí:
– Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou
– Mažoretky Kojetín, Němčice nad Hanou
– Děti – Sokol Kojetín

TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN
V KOJETÍNĚ
Neděle 21. května 2006 od 13.00 hodin
Areál střelnice v Kojetíně
Jsou připraveny:
soutěže
vystoupení dětí z Kojetína
ukázky vojenské a hasící techniky
bojové umění
občerstvení pro děti i dospělé

SRDEČNĚ ZVE MO ČSSD KOJETÍN
- 12 -
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Inzerce
Firma

PROPAL, SPOL. s r. o.
PH 159
Kojetín

NABÍZÍ DOPRAVU
- AVIA
přistavení a odvoz kontejneru
a uložení na skládku,
hmotnost 4 t
- AVIA
doprava písku, kameniva,
hmotnost 4 t
- LIAZ
doprava písku, kameniva,
hmotnost 9 t
TELEFONNÍ KONTAKT:

581 702 352

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

Kontakt:
HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434, e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo: Sladovní 1280, 752 01 Kojetín
- 13 -
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Pověsti z našeho kraje
Pověsti o Ječmínkovi
K. B. Absolonová – Wanklová

O ztraceném moravském markraběti Ječmínkovi kolovaly na Hané všelijaké
pověsti, hlavně to, že král chodil mezi lidem a nikdy neumíral. Měl prý věčný
život.
Bývali, zvláště na Chropyňsku, ještě před osmdesáti lety staří, velice staří
lidé, kteří pevně věřili a tvrdili, že je to pravda. Mnohý z těch stařečků a stařenek
dokonce prý viděli na vlastní oči (ovšem ve svých mladých letech, snad v dětství)
„ztraceného“ markraběte moravského.
I.
Ječmínek se nemohl smířiti se svým osudem. Potuloval se krajem jako
chlapeček, až pak – jako stařičký muž (dědoušek) chodil a chodí po Moravě mezi
lidmi. Marně se domáhal na úřadech svého dědictví, nikdo mu nechtěl věřiti, že je
markrabě Ječmínek, neměl papírů, svých pověřovacích listin, ničím nemohl dokázati, že je ztracený markrabě. Avšak jeho život byl zázračně chráněn. Podnes žije
a chodí světem – neznám – nepoznám. Objeví se sem tam i na Chropyňsku – na
Prostějovsku a jinde. Přijde buď jako nějaký vzácný pán – zase jako mnich – nebo
i jako žebrák. – Tak se stalo jednou, že mu nějaká skoupá Hanačka odepřela dáti
trochu mléka, o něž ji požádal.
„Nemáme“, odbyla ho. – „Však byste mně dali, kdybyste mne znali.“ –
„A kdo vy jste, co zač?“ – „Jsem Ječmínek, markrabě. Dejte mně přece trochu té
almužny. Až přijdu ke svým právům, dobře se vám odměním.“
Selka se celá polekala – začervenala se – hleděla na ubožáka a najednou se
jí zjevil tak důstojným, tak vznešeným, že mu honem přinesla hrneček dobrého
mléka, za něž Ječmínek poděkoval. Ale sotva je dopil, rychle odešel, tak rychle, že
udivené ženě nezbylo ani času, dále se ho na všechno vyptati. Rozhlížela se, kde
je ten podivný host, ale zmizel jako pára.
Jindy došel do hospody jakýsi neznámý člověk. Měl na sobě šaty, jaké se již
dávno, dávno nenosí – nu – po starosvětsku byl oblečen, ale jako po pansku.
Lidé se s ním dali do řeči. V něčem prý se neshodli, a protože na všelijaké
otázky nedostali jak se patří odpovědi, měli ho v podezření, že je špehoun. Zavolali
tajně starostu a ten se ho začal teprve vyptávati a chtěl ho dát zatknouti a poslati
na úřady. Ale on rozepjal plášť a ukázal lidem moc vzácný řád – hvězdu – prý
tak všecko na té hvězdě zářilo – samé brilianty to byly. Řekl: „Já jsem markrabě
Ječmínek!“ a než se dobří sousedé i se starostou vzpamatovali, nebylo ho v jizbě.
Jeden soused vyběhl ven a díval se po něm, ale nebylo po něm ani památky.
Zmizel. Ztratil se jako pára.
Může prý se lidem ukázat a udělat se neviditelným. Jednou však přijde čas, kdy
se objeví a bude vládnout. Tenkrát bude dobře v celé Moravě. Budou zlaté časy.
Nebude vojny – nebude nouze a bídy – a lidé budou šťastni. – Jen aby ho poznali,
až přijde.
II.
Kdyby nebyl Ječmínek zmizel, byla by Chropyň velkým městem a obyvatelům
jejím by se lépe dařilo. A měli by všelijaké výsady a práva. O tom vám poví každý
Maďar. „V Uhrách mají o tom víc známosti“, povídali si staří sousedé v Chropyni.
„Ale až se vrátí náš markrabě,“ povídají si dobří lidé, „a to se jistě konečně
staně, pak budeme mít svého pána a on nám vrátí naše práva.“
O těch „právech“ se povídá, že jsou veliká a uschována jsou prý na úřadech
v Pešti. Proto prý si Maďaři pořád myslí, že je Chropyň velikým městem.
Že jsou listiny tam uloženy, o tom se dozvěděli chropyňští sousedé takto: Jistý
chropyňský bednář šel na „vandr“ a přišel do Pešti. Tam, když se dozvěděli, že
pochází z Chropyně, ptali se ho, zda pochází z toho velikého moravského města
Chropyně. A bednář odvětil: „Jsem ovšem z Chropyně, ale to není veliké město,
nýbrž jen malé místo, tam u Kojetína – snad je jiná Chropyně ještě na Moravě?“
Ale pán zvolal: „Ano – ano u Kojetína. Tak to je jenom malé místo?“ divil se.
„Ó, vy chropyňští“, řekl jiný pán, „kdybyste věděli, jaké máte zde u nás poklady!
Chropyně nemůže býti jen malým, nepatrným místem.“
Onen bednář, když se vrátil domů, zašel jednou do obecní schůze ke starostovi
a všechno vypověděl. Divil se starosta, divili se všichni radní a ostatní sousedé.
Bednář slíbil, že tyto spisy opatří, ovšem za odměnu. Byla mu veliká odměna
slíbena a také již sebrali všechny peníze. Chtěli mu je dáti, ale tu povstal jeden
z nejmoudřejších a pravil: „Sousedé, což chcete kupovati zajíce v pytli? – Až přinese
ony „svobody“ a „práva“, dostane tu odměnu a třebas mu ji zvětšíme, bude-li to
míti takovou cenu. – Lépe by však bylo, kdyby přišel náš markrabě sám, ten by se
o naše práva postaral.“
Všichni uznali pravdu moudrých slov a bednář musel prozatím jíti do Pešti jen
se slibem na patřičnou odměnu.
Odešel, ale nepřinesl ničeho.
Tehdy rozumný občan zachránil obec před zbytečnými výlohami. – Jinak to
dopadlo s dopisem, který byl obci adresován a němž neznámý pisatel psal mezi
jiným: „Cožpak jsem zanechal jednou zámek svůj v takovém stavu? Nemáte dosti
peněz, abyste jej zřídili tak pěkně, jak býval? – Vrátím se a chtěl bych jej míti zaří-

zený.“
Tu se chropyňští rozjásali, že se „Ječmínek“ vrátí. A ihned objednali z Holešova
malíře, z Kroměříže jiné řemeslníky a celý zámek se opravoval, aby v něm mohl
vytoužený markrabě důstojně bydleti. Půl roku trvala ta práce. A když byla hotova,
dobří lidé čekali – čekali – než marně. „On“ nepřišel. Avšak „on přece přijde!“
tvrdili. „Máme důkaz, že skutečně žije, neboť opět přišlo takové záhadné psaní
a v něm bylo, že přijede.“
Občané čekali. Sešli se jednoho dne, seděli v nedaleké hospodě a vypravovali
si, že markrabě „Ječmínek“ přijede jistě téže noci. Ostatní obyvatelé šli dávno spát,
jen těch několik dobrých sousedů sedělo u korbele a čekalo. Bylo již jedenáct hodin
pryč, táhla pomalu dvanáctá. – Půlnoc. Vypravovali si, jak se těší na „Ječmínka“.
A tu náhle zarachotily vozy, ozvalo se řinčení a divný rachot.
„To je on – to je on!“ volali sousedé a vyrazili z hospody ven.
Skutečně. Přijížděl kočár, tažený čtyřmi bílými koňmi. Řídil je kočí v premovaných šatech, vedle něho seděl lokaj a vzadu za kočárem seděli dva. „Ujížděli kolem
nás jako splašení, rovno na zámek,“ povídali.
A chropyňští utíkali za kočárem. V zámku uviděli všechno osvětleno takovým
divným světlem, jakého nikdy nikde neviděli.
Bylo tam však ticho, nic se nehnulo, jako by vůbec nebylo živé duše v celém
stavení.
Občané se ohlédli po kočáru. Ten také byl pryč. Jenom koně tu stáli.
„Byli to koně,“ ujišťovali, neboť sahali na ně, hladili je, drželi oprati v rukou,
byli samé zlato. Jen nad tím se všichni udivili, že ti koně tu stáli, jakoby zkamenělí,
ani se nehnuli a také nebyli během ani dost málo zpocení, ačkoliv zrovna letěli
k zámku.
„To je divné – divné,“ řekli si a šli k zámku. Chtěli dovnitř, leč všechny dveře
zavřeny a nikdo se uvnitř ani nehnul, když klepali a bouchali a volali. Podívali se
do oken – avšak tam bylo již tma – černě zela okna do měsíčné noci. Tu se jich
zmocnil hrozný strach a oni vzali do zaječích.
Ráno se šli podívat k zámku. Nic nenalezli, i koně zmizeli a zámek zde stál jako
prve. Nic nenasvědčovalo a nepoukazovalo na noční návštěvu. – „Co to jen bylo?“
ptali se jeden druhého.
Smutni se vraceli domů a povzdechli: „Nebyl to on – nepřijel – ale co to bylo?
Strašidla? Duchové?“
Dobří sousedé si toho neuměli vysvětliti, kroutili jen povážlivě hlavami a čekali
zas a zas marně.
Po dlouhou dobu ničeho o Ječmínkovi neslyšeli, až zase jednou, když prý
nějaký obchodník – takový, který chodí po světě a prodává své tovary, vrátiv se
z Německa, vypravoval tuto historku:
Tvrdil, že viděl markraběte Ječmínka, že žije při dvoře braniborského markraběte
a stojí pod jeho ochranou.
To bylo otázek! Všichni obklopili obchodníka a ptali se:
„Jak vypadá? – Je mlád – stár – velký – či malý? – Vrátí se na Moravu? atd.
Jednoho dne prý zpozoroval z okna, kde bydlil, veliký sběh lidí. Celé zástupy proudily
ulicemi a všichni spěchali ke hradu. Jeho domácí vrazil k němu do světnice a volal
na něho: „Pojďte rychle, chcete-li uviděti něco zvláštního – zázrak!“ A táhla ho za
sebou, spěchal také za ostatními ke hradu.
Před hradem stály kočáry a za chvíli vyšli z hradu nádherně oblečené princezny
a princové, sám braniborský markrabě a markraběnka a mnoho dvořenínů i dvorních
paní. I rytířů bylo mnoho na koních – tělesné stráže, nu komonstva taková síla!
Lidé pravili, že vyjíždí panstvo někam za město: „Ale teď – uvidíte něco – hle, již
vyvedli jeho bílého koně.“
Přerovský krajan se díval, div si oči nevykoukal.
„Teď – teď přijde!“ slyšel a pozoroval v davu velké hnutí – „teď jde!“
„Ach! – ach! To je on – on!“
Z hradu vyšel kmet. Veliký, krásný, v tváři milý úsměv, oči zářily nebeským
ohněm. V celé jeho postavě bylo tolik důstojnosti, tolik hrdosti a sebevědomí. Tak
pohlížejí jen Bohem nadaní, vybraní lidé, určení k panování. Bílý dlouhý vous mu
splýval na prsa, plná řádů, a bílé kadeře padaly mu na ramena.
Když kmet přistoupil k bělouši, blyštícímu se jako stříbro, pohladil jeho hřívu
a ušlechtilé zvíře se sehnulo, kleklo na přední nohy a vstalo teprve, jakmile velebný
stařec se posadil na jeho hřbet.
Lid vypukl v jásot, a bílovlasý stařec děkoval s nebesky klidným úsměvem na
všechny strany.
„Kdo je ten vznešený kmet?“ tázal se přerovský obchodník.
„To jest chropyňský markrabě z Moravy,“ bylo mu řečeno –„on jest již moc stár
– čítá více než sto let!“ vypravovaly mu dobromyslně sousedky. A s touto zprávou se
vrátil ten z Přerova domů a schválně zašel do Chropyně, aby tuto zvěst vypravoval
selkám, které proto hodně, hodně mnoho tovarů od něho kupovaly a všechny ho
volaly, všechny chtěly slyšet novinu o markraběti Ječmínkovi. Obchodník nestačil
vypravovat, ale také měřit látek na starém, dřevěném „lokti“.

Vybráno z Pověstí našeho kraje, soubor příloh „Vlastivědného sborníku
střední a severní Moravy“ z roku 1929
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Historické fotografie Kojetína

1. máj 1953 na náměstí v Kojetíně

Mladé sokolky na Šibřinkách 5. 2. 1938

Herci účinkující v představení „Slovácká princezna“ 18. 5. 1935

Dělníci kojetínského cukrovaru při opravě závodu po 2. světové válce

Ze svého archivu vybral Jiří Šírek

Kalendárium – květen 2006
✽ 1. 5. Na vodu byl spuštěn první kolesový parník české výroby.
Jmenoval se Bohemia, postavit jej nechal podnikatel Vojtěch rytíř Lanna
a sloužil dopravě na lince Praha – Děčín. (1841). (165 let).

✽ 17. 5. Belgickému vynálezci Alfredu Saxovi byl patentován hudební
nástroj, později nazvaný saxofon. Tento nástroj ovlivnil moderní hudbu
zejména v první polovině 20. století. (1846). (160 let).

✽ 5. 5. Zemřel Napoleon I. Bonaparte, francouzský politik, císař Francie.
Jedna z nejvýznamnějších postav 19. století, pokusil se ovládnout a sjednotit
Evropu pod francouzským vedením. (1821). (175 let).

✽ 20. 5. Zemřel Kryštof Kolumbus, italský mořeplavec, významná
osobnost světové mořeplavby. Jako první Evropan objevil americký kontinent
a podal o tom svědectví. (1506). (500 let).

✽ 6. 5. Narodil se Sigmund Freud, rakouský lékař, neurolog česko-německého původu. Proslul objevy na poli psychoanalýzy, jeho vědecké dedukce
jsou v mnohém platné dodnes. (1856). (150 let).

✽ 24. 5. Byl položen základní kámen k výstavbě Betlémské kaple. Tato
stavba se stala duchovní oporou českých obyvatel Prahy. Kázal zde Mistr Jan
Hus a odtud se šířily reformní myšlenky. (1391). (615 let).

✽ 11. 5. Úvodním koncertem byl zahájen první ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Tato postupem času velmi prestižní kulturní
akce je pořádána dodnes. (1946). (60 let).

✽ 26. 5. Zemřel František Palacký, český historik a politik. Zakladatel
moderní české historiografie, autor monumentálních Dějin národa českého
a čelná osobnost společenského života v Čechách. (1876). (130 let).

✽ 14. 5. Narodil se Karel IV., český král a římský císař, nejvýznamnější
panovník vrcholného středověku. Vítěz ankety Největší Čech. Po jeho smrti
nastal pozvolný úpadek lucemburské moci. (1316). (690 let).

✽ 30. 5. Zemřel Mistr Jeroným Pražský, český teolog a pedagog. Stalo
se tak o necelý rok později po smrti jeho přítele Mistra Jana Husa, též na
koncilu v Kostnici. Jeronýmovo úmrtí ještě víc zradikalizovalo situaci v Čechách. (1416). (590 let).

✽ 15. 5. V Praze byla zahájena Jubilejní zemská výstava. Stala se
přehlídkou české dovednosti a zdatnosti. Shlédlo ji 2,5 milionu návštěvníků
z českých zemí i z ciziny. (1891). (115 let).
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Společenská kronika

Dne 25. dubna 2006
jsme vzpomněli 20 roků
od tragického úmrtí
našeho drahého syna a bratra

Dne 28. dubna 2006
oslavila své 65. narozeniny

pana
PETRA KOČENDY.

paní
JIŘINA SVOBODNÍKOVÁ z Popůvek.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přejí manžel Miroslav, synové Miroslav a Jiří
a dcera Zdeňka s rodinami.

Stále vzpomíná maminka
a bratr s rodinou.

„Měl ruce, které hladí,
měl slova, která hřejí.
Rád se smál
a měl rád lidi.
A vždycky měl čistý štít.“

Dne 5. května 2006
si připomínáme
5. výročí úmrtí
mého manžela,

15. května 2006 vzpomeneme
nedožitých 70. narozenin
našeho drahého dědečka,
tatínka a manžela

pana
ZDEŇKA ŘEZNÍČKA

pana JOSEFA MACÍKA
S láskou stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinou.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
S láskou rodina.

Je na světě málo lidí, kteří myslí víc na druhé, než na sebe. Naše babička k nim bezesporu patřila.
Když jsem byla malá, věřila jsem, že ji tu zapomněli z nějaké pohádky. Její skromnost a dobrosrdečnost byla neskutečná. Bylo to nejspíš proto, že spolu se sedmi sourozenci vyrůstala ve strašné
chudobě. S láskou a citem se starala o nemocné a umírající. Dostalo se jí za to i zaslouženého
uznání. Jako dobrovolná zdravotní sestra obdržela několik vyznamenání. Vážila si všeho a všech
a vedla k tomu i nás. Vlastní děti nemohli mít. Rozhodli se tedy pro adopci. Vychovala naši
mámu a zahrnovala ji láskou po celý život. Nás tři vnoučata měla také moc ráda, i když jsme
ji, tak jako každé děti, dost zlobily. Díky babičce jsem měla to nejkrásnější dětství. Byla členkou
JZD, kde také dlouhou dobu pracovala. Ve svých 90 letech pochovala svou jedinou dceru. Víra
v Boha, která ji provázela celým životem, jí pomohla překonat bolest ze ztráty dítěte. Zemřela ve
věku 94 let obklopena svými blízkými. Moc mě mrzí, že už babičce nebudu moci nikdy říct, jak
moc ji mám ráda a jak si jí vážím. Byla neobyčejný člověk. Vy, kdo si ji pamatujete, vzpomeňte
si prosím na ni a komu by snad někdy ublížila, odpusťte jí prosím.

Dne 11. května 2006
by se dožila 100 let
paní BOŽENA PASMÍNKOVÁ.
Moc nám všem chybí. Vzpomínají vnoučata s rodinami.
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