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Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Z voleb do Poslanecké sněmovny – volební komise na MěDDM
na Masarykově náměstí

MĚSTO KOJETÍN – CELKOVÉ VÝSLEDKY
strana ................................................................. hlasů .. procent
ČSSD ............................................................................ 1017 ...... 35.55
ODS ................................................................................ 815 ...... 28.49
KSČM ............................................................................. 476 ...... 16.64
KDU-ČSL ........................................................................ 194 ........ 6.78
Strana zelených ............................................................. 160 ........ 5.59
Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) .................... 39 ........ 1.36
Moravané ......................................................................... 38 ........ 1.32
SNK-ED ............................................................................ 28 ........ 0.97
Nezávislí ........................................................................... 19 ........ 0.66
Strana zdravého rozumu ................................................. 18 ........ 0.62
Pravý Blok ....................................................................... 15 ........ 0.52
Strana rovnost šancí ......................................................... 9 ........ 0.31
Národní strana ................................................................... 8 ........ 0.27
Právo a Spravedlnost ........................................................ 8 ........ 0.27
Unie svobody-Demokratická unie ..................................... 7 ........ 0.24
Koruna Česká (monar. strana Čech, Moravy a Slezska) . 4 ........ 0.13
Koalice pro Českou republiku .......................................... 2 ........ 0.06
Balbínova poetická strana................................................. 2 ........ 0.06
4 VIZE ................................................................................ 1 ........ 0.03
Volební účast .................................................................... 55,83

Voliči u uren
foto: Jana Šimková

Ve dnech 2. – 3. června 2006 se konaly v celé naši zemi
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V Kojetíně a jeho místních částech se volilo v 8 volebních okrscích. Na klidném a zdárném průběhu voleb
v našem městě mají mj. zásluhu všichni členové volebních komisí, příslušní pracovníci Městského úřadu
v Kojetíně a všichni voliči, kteří se voleb zúčastnili.

Srovnání voleb nyní a před 4 roky vypadá takto:
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín se na svém
73. zasedání, konaném dne
31. května 2006, zabývala mj.
těmito body:
– schválila přidělení veřejné zakázky
„Rekonstrukce ZŠ Svatopluka Čecha,
Kojetín“ uchazeči firmě Manďák
a.s., 1. Máje 532, Kroměříž, který
byl doporučen komisí pro posouzení
a hodnocení nabídek na výše uvedenou zakázku jako nejvýhodnější
nabídka, za cenu 14. 685.114 Kč
včetně DPH,
– schválila uzavření smlouvy mezi
městem Kojetín a firmou PRINTES
– ATELIÉR, s. r. o., Škodova 3,
Přerov, PSČ 750 02. Předmětem
smlouvy je vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení
na akci „Stavební úpravy povodněmi
zničené komunikace v ulici Závodí
v Kojetíně“. Cena za zhotovení díla
činí 216.580 Kč včetně DPH,
– souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku vedeného ve
zjednodušené evidenci – původ parcel Pozemkový katastr p. č. 365/6,
o výměře cca 500 m2, v k.ú. Kojetín.
Na 74. zasedání Rady města
Kojetín, které se konalo dne 13.
června 2006, projednala Rada
tyto záležitosti:
– zřídila výchovně rekreační tábory
v rámci sociálně-právní ochrany dětí
v termínu od 18. 7. – 24. 7. 2006
v Hipocentru Koryčany, 7. 8. – 13.
8. 2006 v Beskydech, v lokalitě
Hutisko-Zákopčí,
– schválila přidělení veřejné zakázky
„Poskytnutí úvěru financování stavby – OBNOVA PIVOVARSKÉHO

HOTELU, KOJETÍN ve výši 35 mil.
CZK“ uchazeči Komerční banka a.s.,
který byl doporučen hodnotící komisí
na výše uvedenou zakázku jako nejvýhodnější nabídka,
– souhlasila s přijetím úvěru
u Komerční banky a. s., ve výši 35
mil. Kč na financování stavby „OBNOVA PIVOVARSKÉHO HOTELU,
KOJETÍN“,
– souhlasila s uzavřením smlouvy
o poskytnutí úvěru s Komerční bankou a.s.,
– schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s investorem
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 4 000 Kč,
– schválila pronájem části pozemku
p. č. 5763/5, ul. Mlýnská, k.ú. Kojetín, o výměře cca 300 m2, firmě
Mlýn Kojetín, spol. s r. o.,, Mlýnská
280, Kojetín, na dobu určitou 20 let
za cenu 1.000 Kč/rok, za účelem
úpravy a údržby prostor před areálem
s tím, že stavební úpravy budou prováděny se souhlasem města a v souladu se stavebním povolením nebo
ohlášením stavebních úprav, vydaný
odborem VŽPD MěÚ Kojetín,
– souhlasila s projektem MěKS

Kojetín „Kulturní areál u řeky Moravy“,
– schválila uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi Městem Kojetín
a Městským kulturním střediskem
Kojetín, příspěvkovou organizací,
jejímž předmětem je výpůjčka pozemků p.č.6325/1 a p.č.6330 v k.
ú. Kojetín za účelem vybudování
a provozování areálu pro pořádání
kulturních akcí dle předloženého
projektu a to na dobu neurčitou,
– odložila řešení parkování na
Masarykově náměstí v Kojetíně až
na dobu po dobudování kanalizace
v této lokalitě,
– souhlasila s přijetím příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje ve
výši 200.000 Kč na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů
v Kojetíně,
– souhlasila se spolufinancováním
obce ve stejné výši jako je výše
příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje na vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů v Kojetíně,
– schválila přijetí neinvestičního
příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje na věcné vybavení jednotky
SDH,
– schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na věcné vybavení
jednotky SDH ve výši 56.000 Kč
mezi Olomouckým krajem a Městem
Kojetín,
– schválila uzavření Smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a Stavebním
klempířstvím Miroslav Chalánek,
Měrovice nad Hanou 190, 752 01
Kojetín, na provedení klempířské
práce na investiční akci Rekonstrukce
střešní krytiny na Zákl. škole Kojetín,
Sladovní 492, za cenu 113.668,80
Kč,
– souhlasila se záměrem Osadního

výboru Popůvky vybudovat víceúčelové hřiště v Kojetíně, Kojetín I-Popůvky, a s financováním této akce
ve výši cca 200 tis. Kč z rozpočtu
města, kap. 740, org. 1042 – MK,
chodník Popůvky,
– uložila odboru MIM ve spolupráci
s Osadním výborem Popůvky zajistit
podklady pro realizaci záměru a jeho
financování.

200.000,- Kč na vybavení jednotek
sboru dobrovolných hasičů v Kojetíně,
– schválilo poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“ dle
Pravidel pro tvorbu a použití účelových prostředků FRB-K 3 žadatelům
v celkové výši 275.000 Kč,
– uložilo radě města zabezpečit
uzavírání smluv o půjčce pouze
v případě, že žadatelé o půjčku
doloží všechny potřebné doklady a
město nebude mít vůči nim žádnou
pohledávku,
– schválilo prodej pozemků na ul.
Dvořákova, k.ú. Kojetín, za účelem

individuální výstavby rodinných domů
v rozsahu architektonické studie Ing.
Petra Leinerta, Schweitzerova 19,
Olomouc celkem 5 žadatelům za
cenu 350 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitostí,
za podmínek, že bude dodržen při
prodeji postup stanovený usnesením RM č. R 766/04-05 dne 19.
4. 2005,
– uložilo RM řešit neuspokojivý stav
střešní části nemovitosti MěDDM
v ulici Ztracená,
– schválilo přijetí dotace z prostředků Olomouckého kraje ve výši
192.430 Kč na zajištění sociálních
služeb v roce 2006.
Jiří Šírek

Rada města na svém 76. zasedání, konaném 27. 6. 2006,
projednala tyto záležitosti:
– schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou Požární technika KOMET s.r.o. Pečky
na opravu vozidla Škoda 706 CAS
v celkové hodnotě 630.864 Kč,
– souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemků p.č. 2499/7, ost.
plocha, komunikace a p.č. 2499/6,
ost. plocha, komunikace o celkové
výměře cca 1550 m2 v k.ú. Kojetín,
– schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a spol. Horák
a synové,spol. s r.o., Bystřice p. H.,
na akci „Zatravnění plaveckého
bazénu v Kojetíně“ v ceně 375.633
Kč včetně DPH,
– schválila uzavření mandátní
smlouvy mezo Městem Kojetín
a Ing. Janou a Ing. Radomírem Gregorovými na inženýrskou činnost při
stavbě „Obnova pivovarského hotelu
Kojetín“ za cenu 325.000 Kč,
– souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo mezi Městem Kojetín a firmou
Vasil Mádr Lipník n. Bečvou na
rekonstrukci komunikace u rybníku
Jordán za cenu 225.735 Kč včetně
DPH.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva města
26. zasedání Zastupitelstva
města Kojetín se konalo dne 27.
června 2006 a přijalo mj. tato
usnesení:
– vzalo na vědomí výroční zprávu
společnosti Technis Kojetín s r.o.
za rok 2005, doplněnou o aktuální
informace o činnosti za I. pololetí
roku 2006,
– vzalo na vědomí Zprávu o stavu
veřejného pořádku – činnost MP, PČR
za období 10/2005 – 5/2006,
– schválilo přijetí úvěru od Komerční
banky a.s., ve výši 35 mil. Kč na
financování stavby „OBNOVA PIVO-

VARSKÉHO HOTELU, KOJETÍN“
– schválilo uzavření smlouvy
o poskytnutí úvěru s Komerční bankou a.s. a úročení pevnou úrokovou
sazbou ve výši 3,37 % p.a. po dobu
5 let od podpisu smlouvy,
– schválilo zajištění výše uvedeného
úvěru zástavním právem k nemovitostem v katastrálním území Kojetín
– pozemek parc. č. 57 (pozemková
parcela),
– pozemek parc. č. St. 18/1,
– budova čp. 61 na pozemku parc.
č. St. 18/1,
– schválilo přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši
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První cena soutěže České spořitelny, a.s. do Kojetína
Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka v Přerově, vyhlásila na období od 6. března 2006
do 15. dubna 2006 soutěž. Soutěže se zúčastnili klienti, kteří si v tomto období uzavřeli smlouvu
o úvěru a zodpověděli několik otázek na soutěžním kuponu. První cenou v soutěži byla poukázka
na nákup dovolené v hodnotě 10.000 Kč.
Mám velkou radost, že právě první cenu získal klient pobočky Kojetín, pan Josef Bureš.
23. května 2006 jsem měla milou povinnost panu Burešovi cenu na naší pobočce předat.
Blahopřeji!
Milada Šigutová, vedoucí pobočky ČS, a.s. v Kojetíně

Charita Kojetín
Týden s Charitou Kojetín
Ve dnech 19. – 23. června 2006 proběhl již
3. ročník akce s názvem Týden s Charitou Kojetín.
Program na celý týden jsme se snažili připravit
tak, aby umožňoval výběr každému, kdo se chce
seznámit s činností Charity Kojetín a něco se o ní
dozvědět.
V pondělí dopoledne proběhlo slavnostní zahájení Výstavky ručních prací seniorů. Když jsme
tuto akci plánovali, měli jsme obavy, zda bude
co vystavovat. Skutečnost však předčila všechna
naše očekávání a nakonec se jen stěží podařilo
všechny výrobky do daného prostoru naaranžovat.
Odpoledne pak na zahradě Charity Kojetín proběhl
Tříkrálový táborák pro koledníky a vedoucí skupinek, kteří nám v lednu pomáhali koledovat. Bylo
ovšem takové horko, že jsme museli dětem buřty
dokonce nutit.
V úterý odpoledne vystoupil MUDr. Richard
Kobza s přednáškou na téma Nemoci srdce. Opět

JAROSLAV
RYBKA
REALIZACE KOUPELEN
bytová jádra na klíč od 70 tisíc Kč
rodinné domy
dlažby a obklady
vodo-topo-plyn
PRODEJ
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
sprchové kouty, vany, sanita
vše pro vaši koupelnu

AKCE (červenec – říjen)
sleva na:
sprchové kouty a vaničky
všech značek – 10 – 20 %
- vany, sanita, baterie – 15 %
- radiátory, bojlery, kotle – 10 – 30 %
- obklady a dlažby – 8 %

Kontakt: 608 400 751

nás překvapila vysoká účast seniorů, velmi příjemné
bylo též uvítat paní starostku z Němčic nad Hanou,
která se přijela podívat na zařízení denního stacionáře, využívaného i jejich občany.
Ve středu se uskutečnil Den otevřených dveří ve
všech zařízeních Charity Kojetín. Oproti předchozím rokům přišlo letos mnohem více návštěvníků.
Ve čtvrtek dopoledne se vyráběly různé pomazánky a saláty, které byly pak odpoledne využity
při společném posezení a povídání si o denním
stacionáři nejen se seniory, ale i se zástupci střední
generace.
Průměrná denní návštěvnost v našich zařízeních se pohybovala kolem 30 lidí, což považujeme
za úspěch.
Vrcholem celého „Týdne“ bylo páteční Posezení u cimbálu. K tanci, zpěvu i poslechu hrála cimbálová muzika Jánoš z Rožnova pod Radhoštěm,
návštěvníkům známá již z loňského roku. Veliké
horko mělo však trochu vliv na návštěvnost.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří nám

zapůjčili své výrobky na výstavu a tím nám umožnili její uskutečnění a všem, kteří ji zhlédli, krásné
zážitky.
Děkuji všem, kteří nám darovali různé pečené
sladkosti, pomohli připravovat občerstvení a svou
přítomností všechny naše akce podporovali.
Děkuji těm, kteří v těchto horkých dnech neváhali a přišli navštívit naše zařízení. Pro mnohé
starší osoby to jistě byla oběť.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům Charity
Kojetín a jejich rodinám za pochopení a zdárný
průběh celé naší akce. V tyto dny se nehledělo
na hodiny ani na práci doma a každý s plným
nasazením dělal to, co bylo zrovna třeba.
Považuji tento třetí ročník Týdne s Charitou
Kojetín za nejzdařilejší a troufám si Vás již nyní
pozvat na ročník další, příští rok v červnu.
Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín
foto: Hana Svačinová

Stavební bytové družstvo Kojetín hledá kandidáta na pozici

H L AV N Í Ú Č E T N Í
požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
praxe 5 let vedení podvojného účetnictví, DPH,
účetní uzávěrky, vedení mzdové agendy
Vaši žádost a profesní životopis zasílejte do 21. července 2006 na adresu:

Stavební bytové družstvo Kojetín,
Nová 1402, 752 01 Kojetín, mobil: 602 729 617
-3-
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Rozhovor s Vítem Syrovým o „éčkách“, věrných průvodcích našich potravin
V časopise Studánka, určeném pracovníkům ve školství, vyšel nedávno zajímavý
článek s přehledem o škodlivosti jednotlivých „éček“, přídatných látek v potravinách.
Protože jde o velmi zajímavé téma týkající
se zdraví každého z nás, oslovil jsem jeho
autora Ing. Víta Syrového s několika otázkami pro Kojetínský zpravodaj.
Váš článek v časopise Studánka mě velmi
zaujal, píšete o této problematice i do jiných, řekněme více dosažitelných tiskovin
s větším záběrem pro běžného čtenáře, či
spotřebitele?
Již jsem o této problematice publikoval
v mnoha časopisech, např. Meduňce, Mamitě,
Aromaterapii, Kráse našeho domova, Štítu
spotřebitele, Týdnu, slovenské Pravdě a dalších.
Nejucelenější pojednání je však v mé knize „Tajemství výrobců potravin“, která je na našem trhu
již po více let a nedávno pro velký zájem vyšlo
její třetí vydání.
Mohl byste stručně vysvětlit, co to jsou
„éčka“ a proč je jich tolik v potravinách?
Při průmyslové potravinářské výrobě se
přidávají k původním surovinám různé chemické
látky, které se užívají buď z důvodů zjednodušení technologie, nebo mnohem častěji jen
z ekonomických důvodů; jednoduše řečeno
- aby to výrobcům vyšlo levněji. Tyto chemikálie nalézáme uvedené na obale ve „Složení“
a to nejčastěji jako E s čísly. Jde o tzv. přídatné
látky (jinak řečeno aditiva), jejichž dopad na
lidský organismus je více než diskutabilní. Mezi
jednotlivými přídatnými látkami je nesmírný
rozdíl, a to nejen v jejich chemické struktuře,
ale i z hlediska jejich zdravotního dopadu. Vždyť
se mezi ně počítají látky přirozené, jako jsou
vitaminy, ale také syntetické sloučeniny (např.
umělá barviva, konzervanty a další), jež lidskému
organismu prokazatelně neprospívají.
Ve kterých potravinách nejsou?
Nesmí se užívat u základních surovin, např.
mouky, vajec, čerstvého ovoce, zeleniny, masa,
mléka a neochucených mléčných výrobků, jako
jsou kysané produkty, bílý tvaroh a další. Škodlivá nepřirozená aditiva se taktéž nemají užívat
v bioproduktech.
Tam, kde na obalu nejsou uvedeny opravdu chybí, nebo je to úmyslné opomenutí
výrobce?
Výrobce je povinen dle zákonných ustanovení u balených výrobků (s plochou obalu větší
než je 10 cm2) uvést všechny užité přídatné
látky. Pokud by toto opomenul a bylo-li by mu
to prokázáno (stačí, aby třeba potravinářská inspekce provedla rozbor), je to bráno jako klamání
zákazníka. Postihy jsou v tomto případě velmi
přísné a kromě toho se nepoctivému výrobci většinou nevyhne ani zveřejnění tohoto přestupku

v mediích. Takže každý pochopí, že mu to za to
nestojí. Kromě toho lze v naprosté většině případů běžné produkty dělat bez rizikových aditiv;
stačí se rozhlédnout v obchodě - můžete tam
nalézt třeba kečup konzervovaný chemicky, ale
také jen sterilovaný tepelným záhřevem. Vždyť
zavařování obdobných produktů dělají lidé běžně
sami doma; stejně jako v minulých staletích to
lze zvládnout i bez chemie, stačí jen dbát na
čistotu!

udávána dávka 0,25–5 g. Mimo to mohou
z dusitanů vznikat nitrosaminy se zjevně karcinogenním účinkem, což je potvrzeno z více
zdrojů. Proto každý ze seriózních odborníků
- pokud není „umlčen“ nadřízenými institucemi
či samotnými výrobci, (kteří o dusitanech mluví
jako o velkých pomocnících, neboť poté mohou
užívat méně kvalitní maso atd.) – po pravdě
přizná, že alespoň právě uvedené dusitany lidské
zdraví jednoznačně poškozují.

Je jejich škodlivost opravdu taková? Vždyť
např. kategorie 5 je označena jako „nejvyšší
nebezpečí“, přesto je vidím i na některých
výrobcích pro děti – sladkosti apod. Kdo jejich škodlivost opravdu objektivně posoudil,
s jakými výsledky?

Čistě teoreticky – denně se budu cpát potravinami z těch „horších“ kategorií, co mě
pravděpodobně potká?

Zákon č.304/2004, jenž vymezuje užití
přídatných látek, jednoznačně rozlišuje, která
aditiva jsou povolena pro dětskou stravu: jde
jen o malý zlomek z běžně používaných látek.
Zásadně jsou pro dětskou stravu zakázány všechny konzervované, uměle přibarvované a další
nevhodně upravované potraviny. Nakupující by
ale měli vědět, že omezení rizikových aditiv je
pouze u výrobků, na kterých je výslovně uvedeno, že jsou „pro kojence a malé děti“. Nevztahuje
se však na pochutiny, na jejichž obalu jsou sice
namalovány dětmi oblíbené postavičky, ale jak
lze zjistit z jejich složení, výrobce nebere omezení
mnohých aditiv pro malé děti vůbec v úvahu.
Proto je nutné, aby si rodiče sami pohlídali, co
daný výrobek obsahuje.
U mnohých z přídatných látek bylo již klinickými pokusy prokázáno, že lidskému organismu škodí. Zabýval se tím např. profesor
Joseph Egger, jenž pracoval v renomované
nemocnici v Londýně, ve které se snažili
léčit případy nezvladatelné hyperaktivity,
dětské migrény a dalších onemocnění. Po
provedení rozsáhlých klinických testů však jako
poctivý výzkumník přijal konečný výsledek,
i když ten prokázal naprostý opak toho, co
původně očekával.
Své malé pacienty krmil stravou, jež neobsahovala přídatné látky, ani tehdy nejznámější
alergeny jako je sója, kravské mléko, ryby, oříšky
apod. U naprosté většiny dětí došlo během tří
týdnů k vyléčení či výraznému zlepšení původního onemocnění, přičemž často vymizely
i další problémy dětí, jako je astma či ekzémy.
Aby dokázal, které potraviny byly zodpovědné
za původní onemocnění, směli pacienti po třech
týdnech opět zařazovat dříve obvyklé poživatiny,
ale jednu po druhé, aby tak mohly být lépe identifikovány kritické suroviny a zdroje původních
problémů. K jeho překvapení vykazovaly děti
nepříznivou reakci stejně často na přídatné látky
(ty do té doby patřily ještě k neprokázaným původcům onemocnění), jako na tehdy již obecně
známé alergeny.
Kromě toho se třeba do uzenin přidávají
ještě nebezpečnější látky a to dusitany; ty jsou
v oficiálních toxikologických publikacích označovány jako krevní jedy. Vykazují totiž vysokou
toxicitu a jako smrtelná dávka je pro člověka
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O tom, jak lze dopadnut, se lze dovědět
třeba z filmu „Supersize me“, v němž se hlavní hrdina po třicet dní stravuje výhradně
v provozovnách Mc Donald. Nadměrný příjem
chemických přídatných látek obecně neúměrně
zatěžuje v prvé řadě játra a ledviny, což přiznal
i jeden z bývalých ministrů zdravotnictví. Jakákoli přemíra nás oslabuje a dokonce může způsobit
až nelehké onemocnění. Všechny orgány jsou
totiž naprogramovány na normální zatížení.
Jestliže musí trvale pracovat přes míru, kupř.
dodáváme-li do těla dlouhodobě nezanedbatelná množství toxických látek, budou se nejen
neúměrně opotřebovávat, ale nemohou ani
dokonale plnit všechny své funkce. Klesá-li třeba
schopnost jater čistit naši krev, tělo i jednotlivé
orgány se postupně stále více zanášejí škodlivinami a zplodinami látkové výměny. Z toho zákonitě vyplývají následná onemocnění, a to i tak
vážná, jako je třeba rakovina. Zde je třeba uvést
známou a mnoha lékaři potvrzenou skutečnost,
že pacienti s rakovinou mají vždy porušenou
činnost jater. Lékaři taktéž uvádějí, že téměř
u každého člověka dochází během jeho života
vícekrát k tvorbě rakovinotvorných buněk (důsledkem působení různých karcinogennů a dalších škodlivých faktorů). Je-li však plně funkční
náš imunitní systém a máme-li v pořádku játra,
která musí mimo jiné odstranit z krve „následky
bitvy“, dokáže se s tímto náš organismus nějak
vypořádat. Dokonce ani nemusíme zpozorovat,
že naše tělo bojuje doslova o život.
Lehkomyslné vedení života, mezi něž lze počítat i lhostejnost k tomu, co jíme a pijeme, však
oslabuje připravenost obranného systému našeho těla zlikvidovat jednotlivé rakovinotvorné
buňky, poškozuje játra a urychluje nepříznivé
procesy v organismu. Naopak zdravá životospráva může zeslabit i skutečné dědičné předpoklady.
Chceme-li tedy minimalizovat rizika nejtěžších
onemocnění, měli bychom se snažit přijímat
co nejméně škodlivin a již u mládeže dbát na
rozumnou životosprávu. Docílíme-li toho, aby
v nás vše fungovalo jak má a budeme-li se ještě
k tomu cítit dobře, poslouží to nejen k radostnější cestě životem, ale s jistotou i mnohem lépe
zvládneme všechny své úlohy, jež před nás osud
postaví!
Pane inženýre, děkuji Vám za rozhovor.
otázky: Jiří Šírek
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Zprávy z mikroregionu
V následujícím přehledu uvádíme výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, konané 2. – 3. června 2006 v obcích mikroregionu Střední Haná.
Je uvedeno vždy prvních pět stran s absolutním počtem hlasů a odpovídajícími
procenty.
Jak je patrné z výsledků, zvítězila ve všech členských obcích ČSSD, jedinou
výjimkou jsou Obědkovice, kde zvítězila KSČM.
CHROPYNĚ

OBĚDKOVICE

ČSSD (hlasů 1075, procent 41.18), ODS (667,
25.55), KSČM (462, 17.70), Strana zelených
(132, 5.05), KDU-ČSL (125, 4.78).

KSČM (hlasů 43, procent 37.71), ČSSD (35,
30.70), ODS (19, 16.66), KDU-ČSL (7, 6.14),
Strana zelených (4, 3.50).

IVAŇ

OPLOCANY

ČSSD (hlasů 73, procent 26.16), ODS (69,
24.73), KSČM (63, 22.58), KDU-ČSL (44,
15.77), Strana zelených (15, 5.37).

ČSSD (hlasů 61, procent 40.39), KSČM (43,
28.47), ODS (31, 20.52), Strana zelených (6,
3.97), KDU-ČSL (5, 3.31).

KŘENOVICE

POLKOVICE

ČSSD (hlasů 76, procent 34.54), ODS (59,
26.81), KDU-ČSL (39, 17.72), KSČM (26,
11.81), Strana zelených (11, 5.00).

ČSSD (hlasů 98, procent 38.73), ODS (67,
26.48), KSČM (52, 20.55), KDU-ČSL (25,
9.88), Strana zelených (5, 1.97).

LOBODICE

STŘÍBRNICE

ČSSD (hlasů 122, procent 36.20), KSČM (78,
23.14), ODS (70, 20.77), KDU-ČSL (36, 10.68),
Strana zelených (9, 2.67).

ČSSD (hlasů 53, procent 39.84), KSČM (31,
23.30), ODS (27, 20.30), KDU-ČSL (9, 6.76),
Strana zelených (8, 6.01).

MĚROVICE N. H.

TOVAČOV

ČSSD (hlasů 128, procent 38.90), ODS (88,
26.74), KSČM (55, 16.71), KDU-ČSL (28, 8.51),
Strana zelených (13, 3.95).

ČSSD (hlasů 516, procent 40.47), ODS (327,
25.64), KSČM (231, 18.11), KDU-ČSL (108,
8.47), Strana zelených (31, 2.43).

NĚMČICE N. H.

TROUBKY

ČSSD (hlasů 374, procent 37.36), ODS (236,
23.57), KSČM (186, 18.58), KDU-ČSL (116,
11.58), Strana zelených (45, 4.49).

ČSSD (hlasů 435, procent 40.16), ODS (258,
23.82), KSČM (135, 12.46), KDU-ČSL (132,
12.18), Strana zelených (65, 6.00).

Ve většině obcí mikroregionu Střední Haná získaly
většinu levicové strany. Snímek není parafrází
předvolební kampaně, ale ukazuje turistické značení u Kojetína.

TVOROVICE
ČSSD (hlasů 36, procent 25.17), KSČM (34,
23.77), KDU-ČSL (31, 21.67), ODS (27,
18.88).
UHŘIČICE
ČSSD (hlasů 120, procent 38.09), ODS (65,
20.63), KSČM (45, 14.28), KDU-ČSL (40,
12.69), Strana zelených (18, 5.71).
ZÁŘÍČÍ
ČSSD (hlasů 149, procent 39.73), KSČM (84,
22.40), ODS (81, 21.60), KDU-ČSL (28, 7.46),
Strana zelených (11, 2.93).

Přerovská výstava naučí milovníky porozumět zvířatům
Obyvatelé Přerova i okolí se budou moci
do konce září učit porozumět zvířatům. Umožní
jim to výstava, kterou ve čtvrtek otevírají odborníci v přerovské ornitologické stanici. Lidé
budou moci rozpoznat chování zvířat podle jejich
pohybů, postoje či grimas. Na své si přijdou
i děti, jež čeká například černý pavilon, který
prověří jejich smysly.
„Jde o putovní výstavu, která se tak dostává
i na střední Moravu. Je zaměřena na chování zvířat
a potažmo i na člověka. Návštěvníci se například
dozvědí, jak fungují u zvířat biorytmy, rozmnožovací
systémy či námluvy,“ řekl ČTK Zdeněk Vermouzek z ornitologické stanice Muzea Komenského
v Přerově.
Lidé si budou moci prohlédnout výstavní panely
s průřezem vědního oboru etologie, který se zaměřuje právě na chování živočichů. „Chybět nebudou
ani vycpaná či živá zvířata, na kterých se etologické
záležitosti zkoumaly. Máme zde připravena akvária
s rybičkami, klece s myšmi včetně překážek, které
musí při cestě za potravou překonat. Budou zde
také zástupci hmyzu, jako švábi a pakobylky,“
doplnil Vermouzek.
Výstavu doprovodí také soutěže a hry pro
děti různého věku. „Budou například podle výrazu

zvířete i člověka určovat nálady, budou se učit, co
vypovídá postoj těla, výrazy či mimika,“ doplnil
Vermouzek. Návštěvníci si budou moci otestovat
také své smysly. Součástí expozice je také černý
pavilón, ve kterém se budou zájemci pohybovat
pouze podle hmatu.
Expozice s názvem Rozumíme zvířatům? bude
v prostorách stanice otevřena denně včetně sobot
a nedělí do 1. října.
Ornitologická stanice Muzea Komenského
v Přerově má ve sbírkách zhruba 12.000 předmětů,
především vycpané ptáky, jejich vejce a hnízda.
Alena Petrželová
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Práce na koupališti finišují
Obnova a stavební úpravy rekreačního
bazénu Kojetín je oficiální název akce, která
směřuje k rekonstrukci kojetínského koupaliště.
Práce byly zahájeny v roce 2005 a plánovaný termín dokončení, původně stanovený na 15. června
2006, musel být vzhledem k jarní povodni, kdy
bylo koupaliště 10 dní zatopeno, prodloužen do
30. června 2006. Celkové investiční náklady pro
letošní rok jsou téměř 17,6 mil. Kč a jsou pokryty
z prostředků státního rozpočtu. Projektantem díla je
Centroprojekt a.s. Zlín,dodavatelem firma Manďák
a.s., Kroměříž. Nejdůležitější částí prací v letošním
roce je zřízení dvou dětských bazénů, vybudování
vodních atrakcí, rekonstrukce objektu šaten
a zázemí, úpravy komunikací, přemístění minigolfu
a drobné sadové úpravy.
Závada, která vznikla na plaveckém bazénu,
byla nalezenaa v této době je již opravena. Plavecký
bazén se v těchto dnech napouští, aby bylo možno
odebrat vzorky pro hygienickou stanici. 29. června
2006 došlo k napouštění dětských bazénů pro odzkoušení technologie. 28. června 2006 nastoupila
firma k pokládce rolovaného travnatého drnu, která
bude znamenat okamžité kvalitní zatravnění hliněných ploch. 30. června 2006 proběhlo přebírací

řízení, jeho výsledek není do uzávěrky KZ znám.
Zároveň finišují práce dlaždické, zednické
a terénní úpravy a momentálně probíhá montáž tobogánu. Dále budou provedeny dlažby v prostorách
nově přemístěného minigolfu, ten bude situován
před restauraci, aby nedocházelo ke kolizím při uzavření koupaliště a hře golfistů. Současně probíhá
oprava restaurace, kde došlo k rekonstrukci střechy
a úpravám v interiéru. Vše je naplánováno tak,
aby mohla proběhnout kolaudace v termínu 10.
července 2006 a koupaliště mohlo být v nejbližších
dnech poté otevřeno pro veřejnost.
Karel Kovář, Jiří Šírek

Zaplavená pole u Kojetína
Po rozsáhlé povodni, která zaplavila území
podél toku řeky Moravy, zůstala řada pozemků
celé jaro pod vodou. Nejdéle se voda udržela
v Suchých lukách mezi Kojetínem a Bezměrovem, kde byly pozemky pod vodou ještě
v polovině června na desítkách hektarů. Na přiložených snímcích jsou záběry právě z této lokality,
která byla v 70. letech minulého století meliorována. Jak je vidět, přesto má příroda snahu vracet se
k původní podobě tohoto území, které bylo známo
jako mokřiny a podmáčené rákosiny.
Jiří Šírek
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PROVOZNÍ DOBA KOUPALIŠTĚ
Po – Pá
So – Ne

11.00 – 19.00
10.00 – 19.00

VSTUPNÉ
40 Kč dospělí
20 Kč děti, studenti
a držitelé průkazu ZTP
2 hodiny před ukončením provozní
doby je sleva 50 %
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Mateřská škola Kojetín
Čipervavové v MŠ
l. června 2006 se v MŠ usídlil indiánský kmen
„Čipervavové“. Vymyslet název kmene nebylo vůbec těžké. Ve školce máme samé čiperné děti, tak
proto Čipervavové. Legrační byla i jména malých
indiánů – Veselý úsměv, Rychlý běžec, Huňatý
medvěd …
Naše školka se na celý týden proměnila na
„Indiánskou osadu“. Již od prvního dne bylo
u nás rušno – vyráběly se kožené náramky, papírové korálky, barevné totemy a týpí. Pro všechny
odvážné indiány, kteří vystopovali poklad medvěda
grizzlyho bylo připraveno překvapení v podobě
sladkého balíčku. Týden jsme společně zakončili
zpěvem indiánských písní. Všichni si odnesli domů
kromě zážitků i mnoho vlastnoručně vyrobených
předmětů a vzpomínkový diplom.
Radka Michálková, učitelka

Olympiáda dětí z MŠ Kojetín
a okolí
Dne 30. května 2006 proběhla na naší školní
zahradě olympiáda dětí mateřských škol z Kojetína a okolí. Děti měly možnost si zasoutěžit ve
třech různých disciplínách, a to ve skoku, v hodu
a v běhu.
I když jsme se všichni obávali ranního deště,
nakonec nám počasí přálo a po celou dobu byl
den ozářený sluníčkem. Olympiády se zúčastnilo
celkem 57 dětí z mateřských škol Kojetín, Uhřičice
a Polkovice.

Po celou dobu soutěžení se děti snažily jako
opravdoví sportovci, proto nechyběly ani medaile,
diplomy, věcné ceny i ceny útěchy a potlesk nejen
pro vítěze, ale i pro ostatní účastníky.
Přehled vítězů různých disciplín:
Hod: 1. místo – Benešovský Josef (Kojetín) – Tichá Martina (Kojetín), 2. místo – Vozatár Jaroslav
(Kojetín) – Majerová Markéta (Kojetín), 3. místo
– Berčík Ondřej (Kojetín) – Říhošková Vendula
(Uhřičice).
Běh: 1. místo - Židlík Daniel (Kojetín) - Koňárková
Aneta (Kojetín), 2. místo – Návrat Petr (Kojetín)
– Vašicová Tereza (Kojetín), 3. místo – Tabara
Jakub (Kojetín) – Křepelková Anna (Uhřičice).
Skok: 1. místo – Skoupil Jakub (Kojetín) – Kočařová
Michaela (Kojetín), 2. místo – Indrák Filip (Kojetín)
– Šrámková Monika (Kojetín), 3. místo – Koplík
Martin (Kojetín) – Uherková Helena (Kojetín).
Závěrem olympiády měly děti z ostatních
mateřských škol možnost vyřádit se na průlezkách
ve školní zahradě.
Všem výhercům blahopřejeme a do dalších sportovních akcí přejeme mnoho zdaru
a vytrvalosti!

Červen v Mateřské škole Kojetín
Konečně je teplo a svítí sluníčko!!! Celý měsíc
jsme využívali školní zahradu, řádili jsme na průlezkách, zpívali jsme prázdninové písničky s kytarou
a dokonce jsme vyzkoušeli naše nové mlhoviště.
Konec školního roku byl v MŠ Kojetín naplněn dalšími drobnými akcemi. Jednou z nich byla
i návštěva Městské knihovny Kojetín a 1. tříd Zá-

kladní školy nám. Míru, kde se děti měly možnost
poprvé seznámit s budoucími třídami, do kterých
po prázdninách nastoupí.
Pro budoucí prvňáčky bylo připraveno rozloučení v obřadní síni Městského úřadu Kojetín, kde
jim místostarosta Jiří Šírek popřál mnoho úspěchů
v první třídě a předal jim pamětní list a drobný
dárek.
Na školní rok 2006/2007 plánujeme nejen
nové akce a nová překvapení, ale i speciální program věnovaný dětem s odkladem školní docházky,
a to:
- seznámení s PC (vybrané programy určené pro
předškolní vzdělávání),
- široké využití grafomotorických cvičení
a pracovních listů,
- zdokonalování pohybových dovedností (lokomočních, nelokomočních a manipulačních),
- prohlubování dosažených vědomostí, dovedností a návyků ve všech oblastech,
- spolupráce a konzultace s logopedkou a dětským psychologem a průběžně také s rodiči
dětí,
- předplavecký výcvik v plaveckém areálu města
Přerov.
Celý školní rok v MŠ byl naplněn různými
soutěžemi, kulturními akcemi, ale i programem
připraveným kolektivem učitelek obou mateřských
škol v Kojetíně. Rádi bychom všem poděkovali za
náročnou práci v uplynulém školním roce a popřáli
našim zaměstnancům, dětem i jejich rodičům hodně pohody a sluníčka o prázdninách.
vedení MŠ Kojetín

Den dětí – poklad pro indiány

Vodní hrátky

Den dětí – indiáni Sluníčka

Návštěva ZOO Lešná

Olympiáda – nejlepší z jednotlivců

Polkovice – olympiáda
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Nekuřácká kampaň
Základní škole Sv. Čecha se podařilo získat
v grantovém řízení na podporu aktivit v oblasti
prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže příspěvek na projekt „Nekuřácká kampaň“.
Projekt je určen nejen žákům naší školy, ale i jejich
kamarádům, rodičům a známým.
Cílem „Nekuřácké kampaně“ je rozšířit znalosti
žáků o nebezpečí kouření tabáku a jeho důsledcích
v oblasti zdraví, právního rizika a vlivu na rodinu.
Dlouhodobým cílem je včlenění a dodržování nařízení ohledně kouření ve školních prostranstvích.
Chtěli bychom připravit skupinu dětských lektorů,
kteří budou prezentovat nekuřáckou kampaň nejen
svým spolužákům, ale i rodičům a všem ostatním
zájemcům. Žáci si tak pomocí zajímavé a zábavné
formy uvědomí potřebu pomoci změnit postoje
společnosti ke zdraví a kouření. Žáci by na konci
projektu měli být schopni přesvědčivě vysvětlit svůj
postoj ke kuřákům.
Půjde-li vše podle očekávání, setkáte se
na začátku nového školního roku 2006/2007
s pozvánkou na seminář o kouření a dalšími propagačními předměty, které vytvoří naši žáci.
Mgr. Dvořáková Zdenka

Exkurze do Dlouhých Strání
Základní škola Svatopluka Čecha připravila
na 25. května fyzikální exkurzi pro žáky druhého
stupně do Dlouhých Strání, která je měla zasvětit
do tajů přečerpávací elektrárny 21. století.
Vyjížděli jsme ve čtvrtek kolem půl osmé ráno
a za necelé dvě hodiny jsme byli ve Velkých Losinách, kde jsme měli hodinový rozchod. Většina
žáků se šla podívat do zdejšího zámeckého parku,
kde mohli nakrmit hladové kapříky nebo se kochat
nádherně rozkvetlými keři a stromy.
Po prohlédnutí zámecké zahrady následoval

samotný výjezd na Dlouhé Stráně. Po příjezdu
k samotné elektrárně jsme šli do informačního
střediska, kde nám paní průvodkyně řekla základní
informace o elektrárně a pustila nám krátký dokument o tom, jak se elektrárna budovala. Posléze
následovala prohlídka samotné vnitřní elektrárny,
ve které byly umístěny dvě Francisovy turbíny,
o kterých jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí.
Po zodpovězení kladených otázek, které od nás
dostala paní průvodkyně, jsme nasedli do autobusu, který nás vyvezl kolem spodní nádrže až k té
vrchní. Během této cesty jsme překonali převýšení
zhruba 500 m... Po zhlédnutí nádrže a pořízení pár
fotografií do školní kroniky ze samotného vrcholku
celé elektrárny jsme se začali pomalu vracet k dolní
stanici.Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na
Medvědí hoře, kde byla umístěna menší větrná
elektrárna, která taktéž patří k Dlouhým Stráním.
Tímto naše exkurze skončila a už nás čekala jen
cesta domů.
Myslím si, že tato exkurze přinesla žákům
mnoho dalších informací o vodních elektrárnách
a možnostech této tak moderní doby.
Jiří Finger, žák 9. ročníku
ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha

Žáci ze ZŠ Sv. Čecha na návštěvě
na Nejvyšším státním zastupitelství
a Nejvyšším správním soudu
5. června jsme opět zavítali do Brna, abychom
navštívili ty nejdůležitější úřady v rámci justice
– Nejvyšší státní zastupitelství a Nejvyšší správní
soud.
Schůzku s nejvyšší státní zástupkyní, JUDr. Renatou Veseckou, jsme měli dohodnutou vzhledem
k jejímu pracovnímu programu dlouho předem,
a to na 10 hodin. Paní Vesecká nám vyčerpávajícím
způsobem vysvětlila soustavu státních zastupitelství,
v čem spočívá funkce státního zástupce, a hlavně

nám zodpověděla všechny naše otázky. Pak se
s námi rozloučila, ale tím pro nás exkurze neskončila – ještě na nás čekala knihovna, archív, servery
nebo pracovna náměstka.
A co jsme se vlastně dozvěděli? Na Nejvyšším
státním zastupitelství, které mimochodem, jako
ostatně všechny nejdůležitější orgány justice sídlí
v Brně, pracuje 25 státních zástupců a 3 náměstci.
Státní zástupce vystupuje u soudu jako žalobce,
kontroluje činnost policie a Vězeňské služby. Působí
v oblasti trestního a částečně i občanského práva.
Soustavu státních zastupitelství v České republice
tvoří Okresní, Krajské, Vrchní (v Praze a Olomouci)
a Nejvyšší státní zastupitelství.
Státní zástupce musí být právník, jež má za sebou justiční zkoušky. Nejvyššího státního zástupce
jmenuje i odvolává vláda, důvod pro odvolání uvést
nemusí.
Na jednu hodinu jsme měli domluvenou návštěvu Nejvyššího správního soudu. Ten se bude
na konci prázdnin stěhovat, a je nutno přiznat, že
v současnosti sídlí v opravdu nereprezentativních
prostorách, které má půjčené od Krajského soudu
v Brně. Ujal se nás velice ochotný doc. JUDr.
Vojtěch Šimíček, PhD., který, poté co si nás odvedl do jednací síně, nám zevrubně vysvětlil funkci
Nejvyššího správního soudu, což je orgán, o kterém
toho očividně moc neví ani mnozí zákonodárci.
Jedná se totiž o soud, který není v našem povědomí
moc zažitý – má u nás sice dlouhou tradici, sahající
až do 19. století, ta však byla přetržena v době
komunizmu. Současný Nejvyšší správní soud tedy
existuje teprve od roku 2003.
Jak název napovídá, agendou Nejvyššího
správního soudu je správní právo. Může zakázat
politickou stranu, rozhodnout o přípustnosti postupu úřadů, potvrdit nebo zrušit nejrůznější pokuty,
potrestat úřad za jeho nečinnost apod. I odsud jsme
odešli se spoustou nových poznatků.
Mgr. Petr Horák, PhD., učitel ZŠ Sv. Čecha

ZŠ náměstí Míru Kojetín
Naše letošní škola v přírodě

Poděkování

Deset krásných školních dní v červnu prožili
žáci 2. – 5. tříd v překrásném prostředí Jeseníků na
chatě „Kopřivná“ v Malé Morávce. Byly to dny plné
her, soutěží, výletů a ověřování znalostí získaných
ve školních lavicích. K nezapomenutelným zážitkům jistě přispělo i letošní rozmarné počasí, neboť
zatímco druháčci zažili sluníčko, kroupy i sněžení,
o pár dní nato se čtvrťáci a páťáci při výstupu na
Praděd opalovali. Bohatý program, který pro své
žáky připravili učitelé a vychovatelé, přispěl k tomu, že se mnohým ani nechtělo odjíždět v pátek
domů. Zvláště pro ty nejmladší to vlastně byla tak
trochu zkouška, zda vydrží bez vlídné maminčiny
náruče. K pěkným zážitkům jistě přispělo i naprosto
nadstandardní, až luxusní prostředí nově opravené
chaty, vlídný personál a výborná kuchyně. Také
naši žáci nás svým chováním přesvědčili, že si umí
vážit pěkného prostředí a že se slušné chování ještě
stále „nosí“.
Za kolektiv vyučujících B. Mračková

V rámci činnosti v oblasti prevence kriminality
uspořádala Městská policie Kojetín besedy pro žáky
8. a 9. tříd ZŠ nám. Míru. Besedy proběhly v době
od března do června. Policisté se žáky diskutovali
na témata „Činnost městské policie“ a „Zneužívání
návykových látek“.
Touto cestou bych chtěla za sebe i za žáky ještě
jednou poděkovat Městské policii Kojetín za dobrý
nápad a ochotu tyto besedy uskutečnit a už teď se
těšíme na jejich další pokračování v příštím školním
roce.
Alena Sedláčková

Jaký byl ten uplynulý školní rok
2005 – 2006?
Na naší škole se snažíme dodržovat tradici každoročního uvádění novinek do běžného života.
Počátkem školního roku bylo v našich třídách
celkem 405 žáků v 17 třídách. Výsledky naší práce
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mohou doložit i ocenění z celé řady soutěží, kde
je možné porovnání znalostí žáků. Našim žákům
se podařilo vybojovat velice pěkná umístění
i v okresních kolech recitace (1. místo v kategorii 4.
– 5. tříd), německého jazyka (1. místo v kategorii
6. – 7. tříd), dějepisu (8. místo v kategorii 8. – 9.
tříd). Kromě toho se žáci naší deváté třídy zúčastnili
celostátního porovnání znalostí v průzkumu CERMAT. Přijímací řízení na střední školy znamenalo
pro všechny naše absolventy úspěšné završení jejich
základní školní docházky.
Za tyto výsledky patří poděkování všem vyučujícím i vychovatelkám naší školy, ale současně
i všem ostatním pracovníkům, kteří mají významný
podíl na vytváření příjemné pracovní atmosféry ve
škole. Vyučující v letošním roce intenzivně pracovali
na dalším zvyšování své odbornosti a účastnili se
celé řady vzdělávacích a metodických kurzů. Řada
z nich byla určena již s ohledem na nové školní
vzdělávací programy.
V letošním školním roce to byla možnost využití
nově vybavené učebny informatiky, která dala více
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ZŠ náměstí Míru Kojetín
prostoru pro zařazení dalších výukových programů
do výuky ve všech třídách. Kromě toho jsme pokračovali v dalším vylepšování podmínek pro výuku
v učebnách tak, aby se blížily našim záměrům.
Díky aktivitám školy se podařilo získat účelovou
dotaci, jejíž pomocí jsme pořídili moderní vybavení
v podobě interaktivní tabule. Tato moderní učební
pomůcka dává vyučujícím nesmírné možnosti na
efektivní a účelné využití nejmodernějších metod
ve výuce. Podařilo se nám také získat oprávnění
školicího střediska SIPVZ, a tím také možnost
organizování vzdělávacích kurzů pro pedagogické
pracovníky z širokého okolí. V tomto školním
roce jsme připravili celkem šest kurzů typu P
pro pokročilé uživatele (z toho jeden v naší režii)
s účastí celkem 60 frekventantů. Dalšími kroky bylo
vybavení naší laboratoře novými mikroskopy pro
žáky.

Jako součást našich tradičních aktivit se podařilo realizovat řadu tematických exkurzí, lyžařský
výcvikový kurz (poprvé i s výukou na snowboardu),
dva turnusy školy v přírodě pro naše žáky 2. – 5.
tříd. Nesmíme zapomenout také na školní výlety,
které v červnu zavedly naše děti do zajímavých míst
celé Moravy.
Další významnou akcí školy je sběrová liga
tříd vyhlášená Dětským parlamentem školy. Ve
čtyřech kolech se podařilo nasbírat více jak 32 tun
starého papíru. Výtěžek byl věnován na odměny
pro sběrače (věcné pro jednotlivce) a další prostředky jsou k dispozici na odměny pro soutěžící
všech sportovních i dalších školních soutěží v roce.
O využití financí spolurozhodují zástupci žáků. Letošní novinkou bylo zapojení našich žáků do sběru
plastových vršků. Výtěžek této akce je věnován
na dobročinné účely (pomoc tělesně postiženým).

V této soutěži se podařilo nasbírat více jak 200 000
ks plastových uzávěrů PET lahví.
Nesmíme zapomenout na pomoc příznivců
školy z řad rodičů, partnerů školy i sponzorů, kteří
nemalou měrou podpořili naše aktivity a pomáhají
nám zvládat největší „bolest“ školství – nedostatek
prostředků pro zajištění optimálních podmínek pro
práci školy.
Chtěli bychom jim všem touto cestou poděkovat a vyslovit přání další úspěšné spolupráce ve
prospěch našich dětí i v dalších letech.
Přejeme příjemné prožití letních prázdnin
všem žákům naší školy a našim pracovníkům
i příznivcům hezké prožití dovolené a načerpání sil
do další práce, která nás v následujících měsících
očekává.
Vedení školy

Poděkování Základní škole
nám. Míru v Kojetíně
Děkujeme všem pedagogům a zaměstnancům Základní školy nám. Míru v Kojetíně
za vstřícný a lidský přístup, se kterým jsme
se setkali při řešení dlouhodobého zdravotního problému našeho syna Dalimila
Kolka. Velmi si vážíme lidskosti, zájmu
a pomoci ze strany pedagogického sboru,
který připravil našemu synovi individuální
program při plnění školních povinností.
Děkujeme především třídní učitelce
Mgr. Vladimíře Hajdasové, která nám
byla a neustále je při řešení vzniklého
problému velkou oporou.
Dalimil a Radka Kolkovi
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Gymnázium Kojetín
Předávání maturitních vysvědčení
absolventům Gymnázia Kojetín

KOJETíN

vysvědčení z rukou třídních učitelek Mgr. Jany
Smažilové a Mgr. Marcely Dejdarové, starosta při-

dal k blahopřání i Pamětní listy města a absolventi
gymnázia se zapsali do Pamětní knihy Kojetína.
M.D., foto: autor

společně s ostatními soutěžícími ubytován na
studentských kolejích VŠB v Ostravě-Porubě,
následovalo vřelé přijetí starostou městského obvodu Ostrava-jih Mgr. Otakarem Veřovským.
Od úterka nás čekal bohatý program: navštívili jsme Hornické muzeum, sfárali do dolu
a dopolední program jsme ukončili vycházkou na
kopec Landek. Po obědě, který nám připravili
v harendě u Barborky, jsme jeli na prohlídku
Ostravského muzea MiniUni a ostravsko-slezského hradu. Večer kolem 19.30 hod.
začaly v geologickém pavilonu VŠB obhajoby
písemných prací.
Další den jsme po snídani v 7.20 hod. odjeli
na celodenní výlet. Navštívili jsme Chotěbuz,
Hukvaldy a Fulnek. Po večeři pokračovaly
obhajoby písemných prací.

Ve čtvrtek jsme dopolední program zahájili prohlídkou Kulturního domu v Ostravě-Zábřehu, kde jsme mezi 10.00 až
12.00 hod. psali velký kontrolní test. Od-

26. května 2006 převzali letošní maturanti ze
4. ročníku a oktávy maturitní vysvědčení. Slavnostní akt se uskutečnil v reprezentačních prostorách
Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně za
přítomnosti starosty města Ing. Mojmíra Haupta,
ředitelky školy Mgr. Květoslavy Švédové, rodičů,
prarodičů a přátel. Úspěšní maturanti převzali

Jak jsem strávil týden v Ostravě
na ústředním kole dějepisné
olympiády
Díky svému úspěšnému vystoupení
(2. místo) v krajském kole Dějepisné olympiády
s tematickým zaměřením Věda a technika v průběhu staletí – od pěstního klínu k první Nobelově
ceně jsem postoupil do kola ústředního společně
s dalšími 33 žáky osmých a devátých tříd z celé
České republiky. Podmínkou účasti bylo nejen
přední umístění v krajském kole, ale i zaslání
písemné práce na téma Technická památka
našeho regionu. Vybral jsem si partutovický
větrný mlýn, který leží nedaleko Hranic.
Ústřední kolo DěO se konalo ve dnech 29.
5. – 2. 6. 2006 v Ostravě. Poté, co jsem byl

poledne jsme se přemístili na radniční věž
a setkali se s primátorem Ostravy Ing. Alešem Zedníkem a představiteli města Ostravy. Po návštěvě
radniční věže byl pro nás nachystán volný kulturní
program. Večer, aby mohla porota v klidu opravit
písemné práce, jsme se odebrali do planetária
a pozorovali tam uměle vytvořenou noční oblohu.
V pátek, poslední den našeho pobytu, proběhlo na radnici Ostravy-Poruby vyhlášení výsledků.
Umístil jsem se na 11. místě ze 34 soutěžících.
Doufám, že se mi povede dostat se do ústředního
kola i příští rok.
Pavel Francírek
žák víceletého gymnázia v Kojetíně

Mateřská
ZŠ
Sladovní
škola
Kojetín
Kojetín
Netradiční oslava Dne dětí
Na oslavu Mezinárodního dne dětí se těší
každoročně milióny dětí na celém světě. První
červnový den patří jim a na většině škol jsou pro
ně připravovány různé zábavné programy.
V naší škole si letos připravili pedagogičtí
pracovníci netradiční oslavy tohoto svátku dětí.
Pozvali na ně nejen děti samotné, ale i jejich rodiče
a přátele. Oslavy byly naplánovány na odpoledne
1. června, aby se jich mohli zúčastnit i zaměstnaní
rodiče. Byl připraven pestrý, zábavný program se
spoustou soutěží, zakončený občerstvením a diskotékou. I když nám počasí nepřálo a nemohli jsme
využít krásnou zahradu před školou, ani opékání
špekáčků na ohni, nenechali jsme se počasím odradit a celý program jsme přesunuli do budovy školy.
Všechny třídy se proměnily v soutěžní místnosti,

kde se házelo tenisovými míčky na cíl, trefovalo
se pěnovým míčem do košů, lovily se magnetické
rybičky pomocí speciální udice, místo kresby na
chodníku dokreslovaly děti obličej klauna. V další
třídě se promítaly dětské filmy prostřednictvím
diaprojektoru na velké plátno. Velké oblibě u dětí
se těšila i učebna výpočetní techniky, kde si pod
vedením správce VPT děti hrály hry nebo poslouchaly moderní hudbu. Také chodby školy byly
plně využity. Na jedné straně probíhaly zápasy ve
stolním tenisu a na druhém konci diskotéka. Mezi
disko muzikou se ozývaly občas i tóny čardáše,
který mnozí žáci tančili s velkým nasazením. Byl
to zajímavý pohled, když se u pingpongového
stolu setkali otec se synem či mladší sourozenec
s už dospělým bratrem a sváděli urputné boje.
Vzápětí však si na druhém konci chodby společně
zatančili.
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Děti se radovaly z úspěchu při všech atrakcích
a soutěžích. Všichni byli odměněni sladkostmi
a občerstveni limonádou a špekáčky, opečenými
na grilu ve školní kuchyni.
Oslav MDD se na naší základní škole letos
zúčastnilo přes sto dětí. Z poloviny to byli naši
žáci, kteří si přivedli své kamarády. Přišlo i šestnáct
rodičů, kteří při kávě pozorovali snažení svých
ratolestí. Přes vysokou účast dětí probíhaly oslavy
v klidu a pohodě, provázené úsměvy a nadšením
všech zúčastněných.
Proto chci poděkovat jak dětem za slušné
vystupování, tak i všem zaměstnancům školy za
maximální úsilí při přípravě i průběhu celé akce.

Mgr. Bohumil Indrák
ředitel školy
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MěDDM Kojetín
Akce, které se konaly…
PARAGRAF 11/55
„Je za pět minut dvanáct, je nejvyšší čas dodržovat zákony“
Znáte zákony? Dodržujete je?
Od ledna 2006 do května 2006 se konala
v 7 krajích ČR postupová soutěž „Paragraf 1155“
pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ a studenty víceletých
gymnázií.
Projekt probíhá v ČR již sedmým rokem
(v Kojetíně 3. rok). Jeho cílem je zvyšovat právní
vědomí dětí a mládeže, učit je, jak se v zákonech
orientovat.
Na oblastním kole v Kojetíně 25. dubna 2006
pětičlenná družstva hledala a řešila problémy
s porušováním zákonů, soutěžila ve zručnosti
a odhadovala na figurantech, kdo z nich dosáhl
18 let a tím splnil věkovou hranici pro prodej
tabákových výrobků.
Vítězné družstvo ZŠ Tovačov postoupilo do
krajského kola, které se uskutečnilo 26. května
2006 v Kojetíně a jeho organizátorem byl rovněž
MěDDM Kojetín. Krajského kola se zúčastnila
družstva z oblastí Přerova, Hranic, Šumperka,
Olomouce, Uničova a Prostějova.
První místo vybojoval tým ze ZŠ U Stadionu
Uničov, který zastupoval kraj Olomoucký i v senátním kole v Praze a mezi sedmi zúčastněnými kraji
ČR skončil na pěkném 2. místě.

ZŠ nám. Míru Kojetín, ZŠ Sv. Čecha Kojetín, ZŠ
Sladovní, Gymnázia Kojetín, OU Křenovice a ZŠ
Chropyně.
Jednotlivá témata byla citlivě zpracovaná lektorkou Mgr. Martou Lexmanovou a zohledňovala
věkové zvláštnosti posluchačů. Účastníci hodnotili
velmi kladně otevřenou a věcnou diskuzi.

Turnaj v Ringu
„O putovního Jaryna“
Ringo se hraje s gumovým kroužkem. Účelem
hry je umístit kroužek přes síť do hřiště soupeře.
Ve spolupráci se ZŠ nám. Míru Kojetín a Gymnáziem Kojetín byl uspořádán ve čtvrtek 8. června
2006 7. ročník turnaje smíšených čtveřic žáků 6.
– 7. tříd ZŠ a studentů gymnázia.
Výsledková listina: 1. místo ZŠ Sv. Čecha, 2.
místo Gymnázium Kojetín, 3. místo ZŠ nám. Míru.
Blahopřejeme.

„Řidiči, pozor…“
Cílem akce bylo seznámit občany se zákonem č.411/2005 Sb., kterým se mění zákon
č.361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích.
Akce „Řidiči, pozor!“ byla uspořádána v pondělí 12. června 2006 pro širokou veřejnost ve spolupráci s BESIPEM, Městem Kojetín a Autoškolou
Gardavský. Zúčastnilo se celkem 105 občanů ve
věku od 17 do 75 let.

Westernový víkend v Koryčanech
Ve dnech 16. – 18. června jsme s vedoucím
zájmového kroužku MěDDM Jirkou Hübnerem navštívili Hypocentrum v Koryčanech. Na místo jsme
dorazili v pátek právě na večeři, po té následovala
prohlídka stájí a areálu a jelikož jsme byli všichni
unavení, šli jsme si povídat do útulného prostředí
a poté spát. V sobotu ráno jsme se vypravili na
túru do Lískovce. Odpoledne nás čekala jízda na
koních, na kterou jsme se všichni moc těšili. Dále
následovala malá ukázka westernové jízdy a protože
jsme měli ještě chvíli čas, hráli jsme ringo. Velmi
zajímavé bylo povídání o výcviku koní s názornou
ukázkou. Nechybělo posezení s kytarou u táboráku
a opékání špekáčků.
Krásná krajina nás uchvátila při nedělní túře
po okolí a hlavně na blízký kopec, ze kterého byl
nádherný výhled. Domů jsme odjížděli plni nádherných a neopakovatelných zážitků. A už se těšíme
na příště.
Jana Piskovská

LÉTO S DOMEČKEM
3. – 16. 7. 2006
„INDIÁNSKÉ LÉTO“
stanový tábor v Nejdku u Bělotína
pro děti od 1. tř.
22. – 29. 7. 2006
„SOUBOJ NAVIJÁKŮ“
rybářský tábor v Tovačově
31. 7. – 6. 8. 2006
„AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“
sportovní hry a soutěže,
rukodělné a keramické činnosti
14. – 18. 8. 2006
„POHÁDKY 1000 A JEDNÉ NOCI“
příměstský tábor pro děti od 1. tř.
21. – 25. 8. 2006
„5 x JINAK“
příměstský tábor pro děti od 1. tř.
MěDDM Kojetín pořádá letní tábor
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
letní tábor pro všechny od 3. třídy
Program na táboře bude rozdělen
na tři skupiny: florbal, volejbal, keramika.
Celotáborová hra, soutěže
a hry budou pro všechny společné.
FLORBAL
VOLEJBAL
KERAMICKÁ A RUKODĚLNÁ ČINNOST
TERMÍN: 31. 7. – 6. 8. 2006
MÍSTO: rekreační středisko Ranch Rovná
CENA: 2000 Kč
V ceně: ubytování ve čtyřlůžkových chatkách,
strava 5 x denně, doprava na LT, odměny.
Informace na MěDDM Kojetín,
Masarykovo nám 52, tel: 581 762 498,
e-mail: kultura@meddm.kojetin.cz

Krásné léto,
všem dětem i „dospělákům“,
mnoho sluníčka

Přednášky

a krásných zážitků

Ve dnech 3. dubna – 5. června 2006 jsme
uspořádali Přednášky z oblasti výchovy k zodpovědnému partnerství a sexuálnímu zdraví na téma:
– „Dospívání a zázrak života“ – 6. tř.
– „Jak si nenechat ublížit“ – 7. tř.
– „Chodíme spolu“ – 8. tř.
– „Láska a sexualita“ – 9. tř.
Přednášek se zúčastnilo 547 žáků a studentů

přejí pracovnice
MěDDM Kojetín
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Kojetínské hody a Hudební léto 2006
PÁTEK 11. SRPNA 2006
Vzdělávací a informační centrum Kojetín – 18.00 hodin
Slavnostní vernisáž výstav
- OBRAZY - BOLESLAV LEINERT a PETR LEINERT (galerie)
- OBRAZY - JAN SÁZEL (galerie rodáků)
- CÍRKEVNÍ PAMÁTKY Z DEPOZITÁŘE MUZEA (expozice muzea)
Bowlingcity Kojetín – 14.00 hodin
KINDERDISKOTÉKA
Hospůdka U Pedyho Kojetín – 20.00 hodin
TANEČNÍ VEČER SE SKUPINOU Z.O.N.A.
Stadion Morava Kojetín – 20.00 hodin
DISKO SHOW
Loděnice Kojetín – 20.00 hodin
PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU MOPR
SOBOTA 12. SRPNA 2006
Masarykovo náměstí – 9.00 hodin
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ O HODOVÝ KOLÁČ
Areál Sokolské zahrady Kojetín – 9.00 hodin
TURNAJ STŘEDNÍ MORAVY VE VOLEJBALU
20.00 hodin
HODOVÝ ZÁBAVNÝ VEČER SE SKUPINOU MOPR
Loděnice Kojetín – 10.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vzdělávací a informační centrum Kojetín
9.00 – 17.00 hodin
Výstavy
- OBRAZY - BOLESLAV LEINERT a PETR LEINERT (galerie)
- OBRAZY - JAN SÁZEL (galerie rodáků)
- CÍRKEVNÍ PAMÁTKY Z DEPOZITÁŘE MUZEA (expozice muzea)
Sokolovna Kojetín – 14.00 hodin
VI. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Areál u Gymnázia Kojetín – 13.00 hodin
FAST SKETESHOP PHONTES
II. ROČNÍK SKATEBOARDOVÝCH ZÁVODŮ
IDEAFATTE (Zlín, Praha) + DJ Aka + DJ‘s Hanácké tróhelník
– hip hop, R. A. F. (Přerov) – punk rock

– program
Masarykovo náměstí
Po celý den
LIDOVÝ JARMARK + SKÁKACÍ HRAD
14.00 hodin
DĚTSKÉ HRY A SOUTĚŽE

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ – HLAVNÍ PROGRAM
9.00 – 12.00 hodin
PRŮVOD HANÁKŮ + JÍZDA KRÁLŮ
PŘEDÁNÍ HODOVÉHO PRÁVA
VYSTOUPENÍ NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ
SLUNÍČKO MěDDM KOJETÍN, PANTLÉK NĚMČICE N. H.,
OMLADINA MARTINICE, HLAHOL MYSLOČOVICE,
HANÁK TROUBKY, HANÁCKÁ BESEDA MěKS KOJETÍN
13.00 hodin
DECHOVÁ HUDBA VĚROVANKA
14.00 hodin
MAŽORETKY KOJETÍN
14.05 hodin
HIP-HOP – taneční vystoupení
14.10 hodin
RABUSSA – koncert přerovské kapely
15.10 hodin
MAŽORETKY KOJETÍN
15.15 hodin
ATLAS – taneční vystoupení
15.20 hodin
KEJKLÍŘI – 1. vstup
15.40 hodin
ATLAS – taneční vystoupení
15.45 hodin
KRASOJÍZDA – ukázka
16.00 hodin
ŠKOLOUDÍK – hudební vystoupení
16.20 hodin
HIP-HOP – taneční vystoupení
16.25 hodin
KEJKLÍŘI – 2. vstup
16.45 hodin
ATLAS – taneční vystoupení
17.00 hodin
PEHA – koncert slovenské kapely
18.00 hodin
REVIVAL KABÁT – koncert
HUDEBNÍ LÉTO
Program:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín – 18.00 hodin
MŠE SVATÁ
Předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Pondělí 14. srpna 2006 – 17.00 hodin
ZIGY A MOTÝL (bigbeat)

NEDĚLE 13. SRPNA 2006
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín – 7.30 hodin
MŠE SVATÁ Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17.00 hodin
SPOLEČNÁ MODLITBA MARIÁNSKÝCH NEŠPOR

Úterý 15. srpna 2006 – 17.00 hodin
HEZKY ČESKY (rock, pop)

Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Galerie – 9.00 – 17.00 hodin
Výstavy
- OBRAZY - BOLESLAV LEINERT a PETR LEINERT (galerie)
- OBRAZY - JAN SÁZEL (galerie rodáků)
- CÍRKEVNÍ PAMÁTKY Z DEPOZITÁŘE MUZEA (expozice muzea)
12.00 hodin (sál)
SETKÁNÍ RODÁKŮ ROČNÍK 1931

Středa 16. srpna 2006 – 17.00 hodin
MOTCHERS FOLLOW CHAIRS (blues, jazz, soul)
Čtvrtek 17. srpna 2006 – 17.00 hodin
NĚCO MEZI a CEMUR ŠAMUR (ska)
Pátek 18. srpna 2006 – 17.00 hodin
HULÍŇANÉ (dechovka)
Změny v programu vyhrazeny!
Za nepříznivého počasí – Sokolovna Kojetín!

14.00 hodin (nádvoří)
CIMBÁLOVÁ MUZIKA DUBINA
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Mateřská
Z
kroniky škola
MěKSKojetín
Kojetín – červen 2006
•

1. června 2006
jsme k svátku všech dětí nainstalovali
a otevřeli prodejní výstavu hraček. V galerii VIC
vystavují firmy Noe z Lipníka nad Bečvou a Gerlich Odry. Velmi zajímavým a krásným zpestřením
celé výstavy je ukázka výroby dřevěných loutek
a marionet Petra Skácela z Olomouce.
Výstava potrvá do konce července a stojí za to
ji navštívit. Vstup zdarma.

•

10. června 2006
jsme poprvé uspořádali malý klubový večer
v „pekle“ Sokolovny. Jednalo se o veřejnou
zkoušku kojetínské kapely Z kredence karty, která
si již mezi místní omladinou vybojovala své místo
a jméno a vešla ve známost. Sobotní večer jsme
tedy strávili, společně s fanoušky a obdivovateli této
hudební skupiny, ve víru písní, tance a žlutavého
moku. Večer se vyvíjel velmi dobře – ten, kdo
si chtěl poslechnout živou hudbu, v přestávkách
i reprodukovanou, pokecat si jen tak s přáteli,
třeba i o hudbě, udělal dobře, že přišel. Byl to
pro každého hezky strávený závěr sobotního dne
a myslím, že každého vytrhl z toho víkendového
stereotypu a pro každého to byla příjemná změna.
Už se těšíme, že podobný večer uspořádáme s další
kojetínskou kapelou.

•

•

2. června 2006
byly při Dnu otevřených dveřích zpřístupněny všechny prostory Vzdělávacího
a informačního centra na Masarykově náměstí.
Návštěvníci si mohli prohlédnout hlavní galerii
s výstavou hraček a loutek, Židovský koutek,
Galerii rodáků s výstavou obrazů a fotografií
členů tvůrčí skupiny Signál 64 Svatopluka Spáčila, Jiřího Spáčila a Alice Stonové – Spáčilové
a expozici muzea „Zbraně z depozitáře kojetínského muzea“.

Odpoledne jsme s dětmi a jejich rodiči přivítali
léto společně s přerovským zpěvákem Pavlem
Novákem. Počasí nám nepřálo. Zmíněná akce
se nakonec musela konat v sále VIC a ne na
předem avízovaném nádvoří. Na úvod koncertu
se představila nejmenší děvčátka Sokola Kojetín,
pod vedením Bohdany Ptáčkové, se svým vystoupením aerobiku. Naštěstí pro nás, protože bez nich
by byla účast kojetínských mizivá. Poté se sálem
rozezvučely známé písně Pavla Nováka, při kterých
si děti pěkně zvesela zazpívaly a zatancovaly.

11. června 2006
krásný slunečný den lákal všechny do přírody
nebo na výlet. Třeba do Holešova do zámecké
zahrady na Hanácké odpoledne. Právě tam se
vydali v neděli členové našeho národopisného
souboru Hanácká beseda. Kdo tedy zavítal do
Holešova mohl vidět krojovaný průvod, který
se nesl městem, vystoupení s ukázkou tanců
a zpěvů z Hané a Moravské besedy za účasti souborů - „TYMY“ z Všetul, „Fryštáček“, Omladina
z Martinic a právě zmíněného souboru z Kojetína.
Zpestřením celé akce byla účast folklórního zahraničního hosta „Zespol“ Psczcyna z Polska. K tanci
a poslechu hrála dechová hudba Hulíňané, která
v našem městě vystoupí v srpnu na Hudebním
létě.

•

15. června 2006
přijal naše pozvání přerovský pěvecký sbor
Vokál. Bohužel se opakovala situace ze zimního
koncertování v Kojetíně u vánočního stromu
a návštěvnost byla opět téměř nulová. Ten, kdo
však na nádvoří VIC zavítal, si mohl vyslechnout
lidové písničky, renesanční skladby a mimo jiné i africké spirituály a gospely. Je na škodu, že „koječáci“
o tento druh kultury jeví pramalý zájem, přestože
tradice a vyspělost tohoto souboru svědčí o vysoké

úrovni. A nám, kteří jsme se koncertu zúčastnili
jejich členové zpestřili letní podvečer.

-svah
foto: archiv MěKS Kojetín
více na www.kojetin.cz/meks

Městské kulturní středisko
v Kojetíně vyhlašuje tyto kurzy:
– JAZYKOVÉ od září 2006
– německý pro začátečníky i pokročilé
– anglický pro začátečníky i pokročilé
– ruský pro začátečníky i pokročilé
– POHYBOVÉ
– JÓGA
od září 2006 každé úterý – poliklinika
Kojetín
– TANEČNÍ PRO STUDENTY GYMNÁZIA
od října 2006 každou středu – Sokolovna
Kojetín
– CVIČENÍ metodou PILÁTES
od září 2006 každé úterý – sál VIC Kojetín
(Okresní dům)
Informační schůzka: 12. září 2006
– KURZ SEBEOBRANY
od září 2006 každý čtvrtek – sál VIC Kojetín
(Okresní dům)
I vy se můžete stát členy:
– FOLKLÓRNÍ TANEC
Národopisný soubor Hanácká beseda při
MěKS Kojetín
– DIVADLO
Divadelní soubor Hanácká scéna při MěKS
Kojetín
– VÝTVARNÁ TVORBA, FOTOGRAFIE
Tvůrčí skupina Signál 64 při MěKS
Kojetín
Informace a přihlášky:
Městské kulturní středisko Kojetín,
nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín,
tel: 581 762 046, 774 001 405
Vzdělávací a informační centrum Kojetín,
Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín,
tel: 581 202 202, 774 001 403

Výzva pro kojetínské občany
Prosíme všechny potenciální umělce z Kojetína, které občas políbí múza a napíší (nebo napsali)
báseň, povídku, esej …no prostě cokoli, co by nemělo zůstat ležet v šuplíku, aby své příspěvky
zasílali na e-mailovou adresu info@meks.kojetin.cz nebo je osobně donesli na VIC – Vzdělávací
a informační centrum na Masarykově nám. č. 8 (Okresní dům). Vaše příspěvky bychom rádi vydali
ve spolupráci s Gymnáziem Kojetín a Městem Kojetín formou malého kulturního almanachu, jenž
by měl spatřit světlo světa na podzim tohoto roku. Předem děkujeme všem přispěvatelům.
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Městská knihovna v Kojetíně informuje
Půjčovní doba Městské knihovny
v Kojetíně v červenci a srpnu
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
ÚT
ČT
PÁ

8.00 – 12.00
14.00 – 17.00 hod.
8.00 – 12.00
14.00 – 17.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
PO 8.00 – 12.00
ST 8.00 – 12.00

13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

Z besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Ze sportu – Minigolf
Konečně dílčí úspěchy…
Po velmi liknavém začátku sezóny se náš
Klub golfových borců konečně dočkal i nějakých
úspěchů.
Na konci dubna jsme se vydali do Blanska,
kde se konal letošní 2. Open – oblastní turnaj. Dne
23. dubna se sešlo 54 lidí, z Kojetína jich přijelo
celkem osm.
Mezi muži oslavil premiéru M. Dvořák až 16.
místem, zatímco v juniorech se do první desítky
vešli pouze sourozenci Nakládalovi – Luděk byl
devátý, jeho sestra Jana však zazářila jako meteor, když tuto kategorii nejen vyhrála, ale zahrála
i absolutně nejlepší výkon ze všech účastníků!
Výsledky 2. Open oblastního turnaje – Morava-jih (Blansko)
junioři: 1. Jana Nakládalová (Kojetín) 92
(23), 9. Luděk Nakládal (Kojetín) 108
(27), 13. Jan Dvořák (Kojetín) 123 (30,8),
15. Tereza Ligačová (Kojetín) 127 (31,8),
16.Barbora Luxová (Kojetín) 145 (36,3),
17. Jaromír Lux (Kojetín) 147 (36,8), 18.
Eva Mizerová (Kojetín) 180 (45).
muži: 1. Martin Havelka (Tovačov) 93 (23,3), 16.
Martin Dvořák (Kojetín) 142 (35,5).
Oblastní II. liga pokračovala v Blansku 6. kolem
za účasti osmi celků. Naše „béčko“ v sestavě Lux,
M. Dvořák, Luxová a Ligačová nestačilo na všech
pět kompletních družstev a obsadilo šestou příčku.
V celkovém pořadí zůstalo osmé.
Výsledky 6. kola II. ligy (oblast Morava - jih)
(Blansko)
družstva smíšená: 1. KDG Tovačov B 400 (25), 6.
KGB Kojetín B 561 (35,1).
Příští víkend, na přelomu dubna a května, se
jelo do studeného a deštivého Vratimova, kde se
30. dubna – 1. května konal první letošní zemský
turnaj 1. Moravia Tour. Účast byla průměrná (81
aktérů), z našeho klubu se dostavilo jen 6 hráčů a
hráček.
Mezi žáky uzavíral Z. Modlitba první desítku,
v juniorech byla od nás nejlepší J. Nakládalová na
9. příčce a jediné medailové umístění zaznamenal
v seniorech I. Roemer, když byl třetí.
Výsledky 1. Moravia Touru – zemský turnaj
– Morava (Vratimov)
žáci: 1. Marek Smejkal (Šternberk) 125 (25), 10.
Zdeněk Modlitba (Kojetín) 158 (31,6).
junioři: 1. Ivan Macho (Olomouc) 110 (22), 9.

Jana Nakládalová (Kojetín) 132 (26,4),
17. Luděk Nakládal (Kojetín) 140 (28), 24.
Tereza Ligačová (Kojetín) 188 (37,6), 25.
Romana Šustová (Kojetín) 192 (38,4).
senioři: 1. Ladislav Švihel (Olomouc) 119 (23,8),
3. Ivan Roemer (Kojetín) 123 (24,6).
V moravské I. lize jsme ve smíšených týmech
hráli v kombinované sestavě Nakládal, Modlitba,
Roemer, R. Šustová a Nakládalová a kromě domácích jsme na ostatní nestačili. Páté místo v tomto
3. kole i celkově pro nás znamená téměř jistotu
sestupu do nižší ligy. Družstvo juniorů (Nakládal,
Modlitba, Nakládalová – náhr. R. Šustová) skončilo
třetí, ale celkově poskočilo na druhou pozici. Ženy
hrály ve složení R. Šustová, Nakládalová, Ligačová
a rovněž byly třetí, celkově je to také stříbro.
Výsledky 3. kola I. ligy (země Morava) (Vratimov)
družstva smíšená: 1. MGC 90 Brno B 764 (25,5),
5. KGB Kojetín 887 (29,6).
junioři: 1. MGC Holešov 392 (26,1), 3. KGB
Kojetín 430 (28,7).
ženy: 1. MGC Olomouc 464 (30,9), 3. KGB
Kojetín 512 (34,1).
Dalším podnikem byl v pořadí už 3. Open,
konaný 14. května v Holešově. Zde se představilo celkově 60 aktérů, naše výprava byla znovu
početná, když přijelo 6 kojetínských minigolfistů.
Všichni naši hráli v kategorii juniorů, nejlepší
byla tradičně J. Nakládalová, když po méně úspěšném rozstřelu obsadila nepopulární 4. příčku. Do
první desítky se ještě vecpal její bratr Luděk.
Výsledky 3. Open oblastního turnaje – Morava-jih (Holešov)
junioři: 1. Jan Doležel (Holešov) 87 (21,8), 4.
Jana Nakládalová (Kojetín) 105 (26,3),
10. Luděk Nakládal (Kojetín) 119 (29,8),
12. Tereza Ligačová (Kojetín) 150 (37,5),
13. Jaromír Lux (Kojetín) 177 (44,3), 14.
Lucie Bartošková (Kojetín) 177 (44,3), 15.
Barbora Luxová (Kojetín) 178 (44,5).
Těžké holešovské hřiště prověřilo všech
7 kompletních týmů, které nastoupily k sedmému
kolu. Náš B-tým v sestavě Ligačová, Luxová, Lux,
Bartošková na prvních šest nestačil a zdolal jen dvě
neúplná družstva. V průběžné tabulce si ale držíme
stále osmou pozici.
Výsledky 7. kola II. ligy (oblast Morava-jih)
(Holešov)
družstva smíšená: 1. MGC Jedovnice 448 (28),
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7. KGB Kojetín B 682 (42,6).
A konečně přišel ten dlouho očekávaný den.
Poprvé v krátkých dějinách jsme pořádali vyšší než
oblastní turnaj. Bylo nám totiž svěřeno pořadatelství
zemské akce 2. Moravia Tour, v termínu 20.
– 21. května. Jediným kazem na vcelku vydařeném
turnaji byl fakt, že jsme opět museli vzít zavděk náhradním hřištěm v Hulíně. Dvoudenního klání se
účastnilo celkem 74 lidí, od nás hrálo 8 aktérů.
Mezi žáky jsme měli jediného Z. Modlitbu,
který skončil devátý. V juniorech byla naše účast
největší, avšak nejlepší od nás byl L. Nakládal až na
14. místě! Jediným, kdo nástrahy lehčího eternitu
zvládl, byl zkušený I. Roemer v seniorech, kde
s přehledem zvítězil…
Výsledky 2. Moravia Touru – zemský turnaj
– Morava (Hulín)
žáci 1. Marek Smejkal (Šternberk) 198 (24,8), 9.
Zdeněk Modlitba (Kojetín) 206 (29,4).
junioři: 1. Robert Janáček (Prostějov) 183 (22,9),
14. Luděk Nakládal (Kojetín) 184 (26,3),
15. Jana Nakládalová (Kojetín) 186 (26,6),
21. Jan Dvořák (Kojetín) 212 (30,3), 22.
Romana Šustová (Kojetín) 233 (33,3), 23.
Jaromír Lux (Kojetín) 151 (37,8).
senioři: 1. Ivan Roemer (Kojetín) 185
(23,1).
Soutěž družstev jsme zvládli lépe než v minulém
kole. Smíšený tým ve složení Nakládal, Modlitba,
Roemer, A. Šustová, Nakládalová (náhr. J. Dvořák)
skončil sice čtvrtý, ale po dlouhodobé části končí
předposlední. To znamená, že naše účinkování
v moravské I. lize končí a sestupujeme do nižší
soutěže. Juniorská squadra Nakládal, A. Šustová, Nakládalová – náhr. J. Dvořák byla s těsným
náskokem druhá, celkově jí patří stejná pozice
a postup do čtyřčlenného finále. Stejně jsou na
tom i naše ženy, které hrály v sestavě A. Šustová,
Nakládalová, R. Šustová – náhr. E. Mizerová.
Výsledky 4. kola I. ligy (země Morava) (Hulín)
družstva smíšená: 1. MGC Holešov 823 (23,5),
4. KGB Kojetín 940 (26,9).
junioři: 1. MGC Holešov 486 (23,1), 2. KGB
Kojetín 571 (27,2).
ženy: 1. DGC Bystřice p. H. 548 (26,1), 2. KGB
Kojetín 620 (29,5).
Následující neděle 28. května byla ve znamení
Oblastního přeboru, který se jako první letošní
mistrovská akce konal v nedalekém Tovačově.
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Ze sportu – Minigolf
Zájem byl malý, hrálo jen 45 hráčů, dva přijeli
z Kojetína.
V jednotlivcích se mezi juniory umístila
J. Nakládalová na pátém postu, mezi seniory obsadil
I. Roemer 2. příčku – oba však mají na rychnovský
přebor zajištěn přímý postup.
Výsledky Oblastního přeboru oblast – Morava-jih (Tovačov)
junioři: 1. Lukáš Kučera (Blansko) 95 (23,8),
5. Jana Nakládalová (Kojetín) 111 (27,8)
postup.
senioři: 1. Milan Vymazal (Tovačov) 93 (23,3), 2.
Ivan Roemer (Kojetín) 110 (27,5) postup.
Druhá liga sice pokračovala osmým kolem,
ale bez naší účasti. Naše béčko tak kleslo až na
9. pozici.
Průběžný stav 2. ligy skup. D (jižní Morava)
po 5 kolech:
družstva smíšená: 1. KDG Tovačov „B“ (93 bodů),
2. MGC Jedovnice (70), 3. MGC Jedovnice B
(58), 4. ME Blansko (48), 5. DGC Bystřice p. H.
„B‘‘ (45), 6. MGC Holešov „B“ (40), 7. SK Mlýn
Přerov (34,5), 8. Taurus Prostějov (33,5), 9.
KGB Kojetín „B“ (31,5), 10.Start Brno (30,5),
11.MGC Vsetín (22).

Ještě je třeba uvést tabulky I. ligy před posledním
kolem, kterým je finále:
Průběžný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 4
kolech:
družstva smíšená: 1. MGC 90 Brno „B“ (23 bodů),
2. MGC Holešov (21), 3. MGC Olomouc „B“ (17),
4. Start Kopřivnice (14), 5. KGB Kojetín (9)
sestup, 6. Plupo Vratimov (0) sestup.
Průběžný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 4
kolech:
junioři: 1. MGC Holešov (26 bodů), 2. KGB
Kojetín (17), 3. JR Golf Rychnov n. K. (12), 4.
Taurus Prostějov (12), 5. ME Blansko (10), 4. DGC
Bystřice p. H. „B‘‘ (7).
Průběžný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 4
kolech:
žáci: 1. MGC Olomouc (21,5 bodů), 4. JR Golf
Rychnov n. K. (14), 3. MGC Holešov (12,5), 4.
KGB Kojetín (8), 5. KDG Tovačov (4).
Průběžný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 4
kolech:
ženy: 1. DGC Bystřice p. H., (18 bodů), 2. KGB
Kojetín (16), 3. MGC Olomouc (10), 5. MGC 90
Brno (10), 4. MGC Holešov (9).
Ve dnech 10. – 11. června se hrál celostátní

turnaj 3. Grand Prix na dobře známém a poměrně snadném hřišti v Bystřici pod Hostýnem.
Sešla se tu téměř celá naše špička a mezi 76 plejery
z celé republiky jsme měli i dva své zástupce.
Mezi juniory se naše J. Nakládalová dlouho
držela v popředí, aby nakonec skončila až na 17.
místě. To ostřílený senior I. Roemer se popral se
všemi záludnostmi zdatně a obsadil bronzovou
pozici.
Výsledky 3. Grand Prix celostátního turnaje
– ČR (Bystřice p. H.)
junioři: 1. Marián Straško (90 Brno) 173 (21,6), 17.
Jana Nakládalová (Kojetín) 179 (25,6).
senioři: 1. Ladislav Švihel (Olomouc) 182 (22,8),
3. Ivan Roemer (Kojetín) 184 (23).
Závěrem nezbývá než poděkovat sponzorům,
kteří věnovali finanční či věcný dar na moravský
zemský turnaj na půdě „domácího“ Hulína: Auto-moto Krchňákovi, Balmat, Dom. potřeby Zdráhal,
Drogerie Zápařková, HERNA-BAR SIESTA, HG
STYLE s. r. o., JELÍNEK trading, KATOS s. r. o.,
Košíkářství Kočičkovi, MĚSTO KOJETÍN, Pekárna
MSH Kojetín, Potraviny – Jar. Hýbner, Potraviny
– Vavříková, Ptáček – pozemní stavby, Restaurace
U Jordánu, Song – Z. Němec a Tomi – dárkové
zboží Ivanovi.
Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

Již v 1. minutě se v malém vápně dobře zorientoval
výborně hrající Mirga a vedli jsme 1:0. Do 15.
minuty jsme hráli dobře, měli převahu, ale domácí
později hru vyrovnali a během dvou minut dali
2 góly. Do faulu na pronikajícího Mirgu snížil
Tomáš Nakládal z penalty na 2:3.
Po změně stran Mirga z penalty vyrovnal a opět
se chvíli zdálo,že bychom mohli konečně vyhrát.
Domácí ale třemi góly v závěru po chybách obrany
rozhodli utkání ve svůj prospěch.
Trenér: Ladislav Bradna

dva slepené góly, ve 12. a 14. minutě. Nejprve po
trestném kopu Zdeny Polácha se nejlépe zorientoval Břeťa Nakládal a pak po faulu na aktivního
Ondru Šmidu zvýšil z penalty Tomáš Nakládal na
2:0. Nadále jsme kontrolovali hru a hosty k ničemu
nepouštěli, dařily se nám především dlouhé míče za
obranu, ze kterých padly 3 góly. Do poločasu Kuba
Krčmař dvěma góly prakticky rozhodl zápas.
Po přestávce hosté sice snížili,ale poté nejprve
Břeťa Nakládal prošel obranou,položil brankaře
a přidal pátý gól a nakonec kapitán Pepa Peřina
málem protrhl síť při dorážečce po hlavičce Kuby
Krčmaře. 6:2. Zápas se povedl všem našim hráčům, přesto svým výkonem nade všemi čněl Pavel
Chovanec, který dnes doslova zářil.
Trenér: Aleš Stavinoha

TJ Slavoj Kojetín
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
1. května 2006
Starší dorost:
Šternberk - Kojetín 0:0
Knop O., Zedníček P., Chovanec P., Křepelka J.,
Nakládal T., Polách Z., Peřina J., Nakládal B.,
Šmida O., Krčmař J., Večerka T., Knop P.
Proti velmi slabému soupeři jsme nezopakovali
sobotní výkon s Litovlí. Byli jsme sice celý zápas
lepší,vytvářeli si šance,ale gól jsme nevstřelili.
Ve II. poločase se domácí zaměřili pouze na bránění a jejich zhuštěnou obranu jsme nedokázali
překonat. V samotném závěru nás podržel brankař
Ondra Knop, který včasným vyběhnutím zmařil
velkou šanci domácích.
Trenér: Aleš Stavinoha
Mladší dorost:
Šternberk - Kojetín 3:6
Góly: Mirga E. 2, Nakládal T. 1
Vožda Z., Seidl P., Polách M., Pospíšil T., Bradna
L., Nakládal T., Šajer J., Prokeš V., Kantor T.,
Knop P., Sanitrník M., Gajdoš P., Šrámek O.,
Šmida O., Mirga E., Zezula Z.

Mladší žáci

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
6. května 2006
Starší dorost:
Kojetín – Litovel 6:2 (4:0)
Góly: Nakládal T. 1, Peřina J. 1, Nakládal B. 2,
Krčmař J. 2
Knop O., Kočička K., Zedníček P., Chovanec
P., Knop P., Nakládal T., Polách Z., Nakládal B.,
Peřina J., Šmida O., Sanitrník M., Krčmař J.,
Večerka T.
Fantastický výkon podalo celé družstvo starších
dorostenců. Po vyrovnaném úvodu nám pomohly

Starší dorost

Mladší dorost:
Kojetín – Litovel 0:4 (0:3)
Vožda Z., Seidl P., Polách M., Pospíšil T., Bradna L., Gajdoš P., Šajer J., Kantor T., Knop P.,
Sanitrník M., Prokeš V., Šrámek O., Večerka T.,
Chovanec P., Zezula Z.
Proti velmi kvalitnímu soupeři jsme podali bojovný
výkon. Hosté byli lepší,měli spoustu šancí a je

Mladší dorost
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TJ Slavoj Kojetín
dobře, že i za rozhodnutého stavu jsme se snažili
hrát fotbal a utkání nevzdali. Celý zápas doslova
odedřel a pochvalu zaslouží Tomáš Večerka (hrál
výborně oba zápasy).
Trenér: Ladislav Bradna
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
13. května 2006
Starší dorost:
Slavoj Kojetín – Mohelnice 3:0
Góly: Krčmař J.,Peřina J., Nakládal B.
Knop O., Zedníček P., Chovanec P., Polách M.,
Nakládal T., Sanitrník M., Knop P., Peřina J.,
Nakládal B., Šmida O., Krčmař J., Polách Z.
Hosté vstoupili do zápasu lépe,byli důraznější,
těžili z našich chyb při rozehrávce a jen díky štěstí
a skvělému Ondrovi Knopovi v brance jsme drželi
čisté konto. Pak přišly 2 minuty, které rozhodly
o utkání. Nejprve Kuba Krčmař a pak kapitán
Pepa Peřina prudkými střelami přímo z voleje
nedali jinak skvělému brankaři hostí šanci. Otřesení
hosté, kterým se prakticky zbortila hra mohli ještě
do poločasu obdržet další 2 góly, ale jejich brankař
chytil penaltu T. Nakládala a skvěle zahraný trestný
kop Břeťou Nakládačem.
Po přestávce jsme již pokračovali v zodpovědné
hře, hosty nepouštěli do žádné šance, Břeťou
Nakládačem přidali 3. gól a utkání v klidu dohráli.
Především Pavel Zedníček dnes vynikal v jistých
zákrocích na místě stopera a zaslouží pochvalu,
také Marťa Polách výborně zvládl svou premiéru
v základní sestavě staršího dorostu.
Trenér: Aleš Stavinoha
Mladší dorost:
Slavoj Kojetín – Mohelnice 4:3
Góly: Prokeš V., Šmida O., Mirga E., Polách M.
Seidl P., Polách M., Pospíšil T., Bradna L., Gajdoš
P., Šajer J., Prokeš V., Sanitrník M., Knop P.,
Šmida O.,Kantor T., Mirga E., Chovanec P., Zezula
Z., Šrámek O.
Mladší dorost začal utkání s velkým odhodláním
konečně vyhrát. Nesrazily je do kolen ani tradiční
rychlé dva góly soupeře z brejkových situací
a rychle na ně kluci odpověděli. Nejprve Vlasťa
Prokeš umístěnou střelou snížil, hosté opět z brejku
skórovali, ale naštěstí to bylo z jejich strany vše. Do
poločasu po pěkném úniku z levé strany skóroval
podél vybíhajícího brankaře Ondra Šmida.
Po změně stran jsme hosty zatlačili, dobře kombinovali a vytvářeli si brankové příležitosti. Nejprve
Erny Mirga vyrovnal, když si pohrál s celou obranou
soupeře a poté po faulu na výborně hrajícího Zdenu
Zezulu kopal Marťa Polách penaltu a svůj skvělý
den zakončil vítězným gólem. Mladší dorostenci
si vítězství zasloužili, neboť se ani za nepříznivého
stavu nevzdali a bojovali až do konce.
Vlasťa Prokeš dnes odehrál výborné utkání.
Trenér: Ladislav Bradna
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
20. května 2006
Starší dorost:
Kralice – Kojetín 3:1 (2:1)
Gól: Peřina J.
Kočička K., Zedníček P., Chovanec P., Křepelka

J., Nakládal T., Sanitrník D.,
Knop P., Peřina J., Nakládal B., Šmida O., Kondrčík R., Polách M., Krčmař J., Polách Z.
Na horké půdě v Kralicích se nám nepodařilo
zopakovat výborný výkon z minulého zápasu
s Mohelnicí. Od začátku jsme sice častěji ohrožovali
domácího brankaře, ale byly to Kralice, které se
ujaly vedení, když středem obrany pronikl jejich
rychlý útočník a nezaváhal. O brzké vyrovnání se
postaral kapitán Pepa Peřina. Ukázkově prošel do
půlky špatně postavenou obranou a s přehledem
střelou k tyči podél vybíhajícího brankaře vyrovnal.
Po „vymyšlené“ ruce a penaltě domácí do poločasu
vedli 2:1.
Po změně stran naši snahu o vyrovnání brzy ztratil
3. gól, který jsme si dali sami, kdy Pavel Chovanec
ve snaze odvrátit centr nechytatelně skóroval. Domácí se poté zatáhli, hráli zodpovědně vzadu a do
ničeho nás už nepustili. Po zranění se do sestavy
výborným výkonem vrátil Dalibor Sanitrník.
Trenér: Aleš Stavinoha

Mladší dorost:
Kralice – Kojetín 1:1 (vlastní)
Seidl P., Polách M., Pospíšil T., Gajdoš P., Šajer
J., Kantor T., Knop P., Sanitrník M., Prokeš V.,
Šmida O., Mirga E., Chovanec P.
Proti v tabulce výše postavenému soupeři odvedli
mladší dorostenci vcelku dobrý výkon. Domácí sice
lépe kombinovali, zatlačili nás, ale díky dobré práci
obrany a hlavně výbornému výkonu Pavla Seidla
v brance se v 1. poločase neprosadili. Z našich
šancí stojí za zmínku především únik Ernyho Mirgy a prudká střela, která jen těsně minula branku
domácích.
Po přestávce se jak jinak než z přísně nařízené
penalty ujali vedení. Pavel Seidl čaroval i ve 2.
poločase, další gól nepustil a když zbývalo pár
minut do konce, po úniku aktivního Ondry Šmidy
a jeho centru si kralický obránce srazil míč do
vlastní sítě 1:1.
Trenér: Ladislav Bradna
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
7. 5. 2006
Kojetín – Viktorie Přerov 0:6 (0:5)
7. 5. 2006 Kojetín – KMK Přerov 1:5 (1:2)
Střelec: Přecechtěl Jaroslav
14. 5. 2006 Kojetín – Hranice „B“ 3:2
(2:2)
Střelci – Bejdák Dominik, Miko Patrik
14. 5. 2006 Kojetín – Vlkoš 2:0 (0:0)
Střelec: Bejdák Dominik 2
20. 5. 2006 Tovačov – Kojetín 4:4
Střelci:Bejdák 2, Lýsek, Palkovský
20. 5. 2006 Kojetín – Želátovice 0:3
Střelci: Lýsek, Miko, Bejdák
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MLADŠÍ ŽÁCI:
22. 4. 2006
Bařice – Kojetín 4:0
6. 5. 2006 Zborovice – Kojetín 0:2
Střelci: Kotouč J., Ježková V.
11. 5. 2006 Kojetín – Břest 5:0
Střelci: Siváková 2, Šťastný 3
13. 5. 2006 Kojetín – Martinice 8:0
Střelci: Kotouč 1, Jášek 2, Šťastný 3, Siváková 2
20. 5. 2006 Kojetín – Rymice 7:1
Střelci: Zlámal J. 6, Kotouč J. 1
MLADŠÍ DOROST:
8. 4. 2006
Kojetín – Šumperk 2:3
Střelci: Chovanec P., Večerka T.
15. 4. 2006 Lipník – Kojetín 5:0
22. 4. 2006 Kojetín – Vikt. Přerov 0:1
29. 4. 2006 Česká Ves – Kojetín 5:2
Střelci: Šmida O., Gajdoš P.
6. 5. 2006 Kojetín – Litovel 0:4
8. 5. 2006 Šternberk – Kojetín 6:3
Střelci: Mirga E. 2, Nakládal T.
13. 5. 2006 Kojetín – Mohelnice 4:3
Střelci: Prokeš V., Šmida O., Mirga E.,
Polách M.
20. 5. 2006 Kralice – Kojetín 1:1
Vlastní gól
STARŠÍ DOROST:
8. 4. 2006 Kojetín – Šumperk 1:3
Střelec: Nakládal T.
15. 4. 2006 Lipník – Kojetín 1:0
22. 4. 2006 Kojetín - Vikt. Přerov 0:3
29. 4. 2006 Česká Ves – Kojetín 1:1
Střelec: Nakládal B.
6. 5. 2006 Kojetín – Litovel 6:2
Střelci: Peřina J. 1, Nakládal T. 1, Nakládal B. 2,
Krčmař J. 2
8. 5. 2006 Šternberk – Kojetín 0:0
13. 5. 2006 Kojetín – Mohelnice 3:0
Střelci: Peřina J, Krčmař J., Nakládal B.
20. 5. 2006 Kralice – Kojetín 3:1
Střelec: Peřina J.
MUŽI:
8. 4. 2006 Kojetín – Radslavice 0:1
16. 4. 2006 Brodek u Pros. – Kojetín 5:3
Střelci: Šubík J., Bosák L., Tomšic R.
22. 4. 2006 Kojetín – Pivín 3:0
Střelec: Slavík L. 3
30. 4. 2006 Býškovice – Kojetín 2:1
Střelec: Soušek M.
6. 5. 2006 Kojetín – Beňov 1:2
Střelec: Bosák L.
8. 5. 2006 Domaželice – Kojetín 1:1
Střelec: Miko A.
13. 5. 2006 Kojetín – FKM Př. „B“ 4:2
Střelci: Šubík J., Láník K., Slavík L., Pešek R.
21. 5. 2006 Hustopeče – Kojetín 4:2
Střelci: Miko A., Vondra L.
27. 5. 2006 Kojetín – Klenovice 2:1
3. 6. 2006 Nezamyslice – Kojetín 3:3
10. 6. 2006 Kojetín – Vrchoslavice 3:0

A. Stavinoha

Kojetínský zpravodaj

7-8/2006

TJ Sokol Kojetín – oddíl tenisu
1. ročník firemního turnaje ve čtyřhře „O pohár místostarosty města Kojetín“

Vítězná dvojice Ladislav Polívka – Tomáš Novák (Bazény Morava) nenašla v celém turnaji přemožitele
a právem si odnesla putovní pohár.

V pátek 9. června 2006 se na tenisových
dvorních Sokolovny v Kojetíně uskutečnil 1. ročník
turnaje čtyřher „O pohár místostarosty města Kojetín“, pořádaný oddílem tenisu TJ Sokol Kojetín
a Městem Kojetín. Turnaje se zúčastnilo 17 dvojic
reprezentujících firmy a společnosti z oblasti střední
Moravy. Po zápasech ve čtyřech základních skupinách se hrálo vyřazovacím způsobem až do finále.
V něm porazila přerovská dvojice Polívka–Novák
reprezentanty silnic Zlínského kraje Dočkal–Berecka 6:1. V Kojetíně tak byla založena, věřme, dobrá
tradice firemních deblových turnajů. Shodli se na
tom všichni účastníci i organizátoři této akce.

Úspěšný víkend
kojetínských tenistů
V neděli 25. 6. 2006 skončil ročník 2006 okresní tenisové soutěže družstev. Zařadil se mezi „legendární“ ročníky soutěže díky veliké vyrovnanosti
mezi jednotlivými družstvy, čehož důkazem jsou
i výsledky play-off, které se uskutečnilo za tropického počasí na kurtech TK Precolor Přerov. A bylo
se opravdu na co dívat – skvělé zápasy, vynikající
fyzická připravenost hráčů, ale i skreče díky zranění
či vyčerpání - to vše se zde odehrálo.
Mezi čtyři mužstva se do závěrečného turnaje
play-off probojovali i hráči TJ Sokol Kojetín
v sestavě Simoník, Havela, Šírek A. a Gamba, kteří
se v těžké konkurenci dalších tří týmů, nabitých
kvalitními přerovskými hráči neztratili a vybojovali
drahocenný putovní pohár, věnovaný do soutěže
reprezentantem R. Štěpánkem.
V semifinále narazili na Tenis Team Přerov
a v první dvouhře byl k vidění vynikající tenis mezi
dvojicí Hausner (TT) a Simoník (KO), kde v prvním
setu zvítězil Simoník až v tie-breaku. Druhý set už

Nejúspěšnějším kojetínským tenistou na tomto turnaji byl Roman Dočkal (vlevo při odpočinku) hrající za
Silnice Zlínského kraje, který se se svým spoluhráčem
dostal až do finále.

Ukázka forhendu Zdenka Draveckého a bekhendu Vladimíra Berga, dvojice hrající za Technosoft Chropyně

byl přece jen ve znamení trvalé převahy Simoníka,
který jej získal v poměru 6:2 a získal tak první bod
pro Kojetín. Ve druhé dvouhře začal Šírek (KO)
proti Šťastnému (TT) dobře a brzy získal vedení
5:2, ale promarnil celkem 8 setbolů a to se mu
stalo osudným, prohrál první set v tie-breaku. Ale
druhý set už Šírek poměrně jistě získal v poměru
6:2, takže o osudu zápasu rozhodla třetí sada. Šírek
opět začal dobře, vedl 4:1 a 40:15 při Šťastného
podání, ale ten se nevzdal, otočil skóre na 5:4
ve svůj prospěch a nakonec měl i 1 mečbol. Ten
však neproměnil a tak zápas nakonec vyvrcholil
v tie-breaku třetího setu, který Šírek vyhrál po
3 hodinách a 20 minutách 7:5 a získal rozhodující
druhý bod pro Kojetín. Čtyhra hraná za rozhodnutého stavu znamenala jen kosmetickou úpravu
výsledku na 2:1 pro náš tým.
Ve finále čekal na naše hráče tradičně silný
a úspěšný tým - BAIVA Přerov. V první dvouhře nedal Simoník (KO) skoro žádnou šanci Chytilovi (BA)
a zvítězil poměrně lehce ve dvou setech 6:3, 6:1
a naklonil tak pohár pro vítěze více na naši stranu.
Ve druhé dvouhře však famózně začal Polydor (BA)

Dalším úspěchem kojetínského tenisu o tomto víkendu bylo vítězství dvojice bratrů Šírkových na turnaji
čtyřher pořádaném ČSOB Přerov. Celým turnajem prošli bez porážky a odnesli si pohár za vítězství.
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proti Gambovi (KO) a první set vyhrál poměrem
6:1. Od druhého setu Gamba našel zpět ztracenou
sebedůvěru, postupně hru vyrovnal a nakonec
i získal druhý set ve svůj prospěch v poměru 6:4.
Třetí set byl velmi vyrovnaný, nikdo nechtěl udělat
moc chyb, ale nakonec přece jen Polydor získal
vedení 4:2 na gamy.Gamba se však vrátil zpět do
hry a dotáhl zápas do tie-breaku.V něm již vedl 6:4
a měl 2 mečboly. Polydor je oba bravurně odvrátil
a za stavu 8:7 měl pro změnu mečbol zase on.Nevyužil jej, další dva míče získal Gamba a zvítězil po
2 hodinách a 50 minutách v tie-breaku třetího setu
10:8.Získal tak druhý rozhodující bod pro Kojetín
a vítězství bylo naše. Čtyřhra se již za rozhodnutého
stavu nehrála. Kojetínští hráči zvítězili v okresní
soutěži družstev celkově pošesté. Z hlediska kvality
soupeřů je to letošní vítězství určitě nejcennější. Příznivě se projevilo získání posil Simoníka a Havely,
ale své cenné body přidaly i tradiční opory týmu
A. Šírek s R. Gambou.
Jiří Šírek
Foto: Hana Svačinová (7), Jiří Šírek (1)

Družstvo TJ Sokol Kojetín „A“ – vítěz okresní soutěže
družstev za rok 2006
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Inzerce
OP R AVA A PR
OPR
PRO
OD
D EJ ŠICÍC
ŠICÍCH
H S
ST
TR
R OJ
OJŮ

NEBANKOVNÍ ÚVĚRY 10 – 150 TISÍC
(splatnost do 36-ti měsíců, možnost revolvingu)
pro zaměstnance i pro důchodce
(čistý příjem žadatele je třeba minimálně 7 tisíc Kč)
Úvěrová a pojišťovací kancelář
Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č. dveří 213), tel: 737 173 800

U VÁS
VÁ S DOMA
DOM A

RYCHLE
RYCH
LE A KVA LI
LITNĚ
TNĚ

PETR

DVOŘÁK
Pobočka Kojetín

JIŽNÍ ČTVRŤ 4/6,
PŘEROV
Tel.: 603 213 856

tel: 737 173 800

- Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel
- Pojištění odpovědnosti (např. v zaměstnání)
- Majetkové pojištění – domácnost, budova
- Životní a úrazové pojištění dětí a dospělých
- Úvěrové pojištění a vinkulace

Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín

ÚVĚRY NA BYDLENÍ
ÚVĚRY NA ODDLUŽENÍ
200.000 – 1.400.000 Kč oproti zástavě
Bez prokazování příjmů, bez ručitele
Splatnost do 13-ti let, úrok od 3,4 % ročně
Úvěrová a pojišťovací kancelář

Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č. dveří 213), tel: 737 173 800

Kontaktní osoba pro Váš region:

ING. PETR OŠŤÁDAL • tel. 723 714 105
fax: 582 330 122 • e-mail: petr.ostadal@generali.cz

POVINNÉ RUČENÍ
– v obcích do 30 000 obyvatel bezkonkurenční ceny
– např. do 1350 cm3 cena od 2016 Kč/rok a v ceně je ZDARMA
pojištěn i přívěsný vozík a asistenční služby při havárii

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
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Kalendárium – červenec 2006
✽ 1. 7. Narodil se Josef Cibulka, český historik umění. Těžištěm jeho
zájmu byla především díla s náboženskou tématikou. Byl též činný v mnoha
evropských muzejních institucích. (1886). (120 let).

✽ 15. 7. Narodil se Rembrandt van Rijn, nizozemský malíř, dle mnoha
odborníků nejvýznamnější ze starých mistrů. Autor stěžejních děl pro dějiny
umění – Noční hlídka, Anatomie dr. Tulpa aj. (1606). (400 let).

✽ 2. 7. Došlo k tzv. případu Babice. V budově MNV byli zabiti tři místní
funkcionáři KSČ. Přesto, že byl případ obestřen řadou nejasností a údajní
vrazi byli zastřeleni, byl využit k boji proti nekomunistické opozici. (1951).
(55 let).

✽ 18. 7. Zemřel Jean Antoine Watteau, francouzský malíř, představitel
rokokové malby. Na svých dílech zobrazil ideální svět plný harmonie a idyly.
(1721). (285 let).

✽ 3. 7. U Hradce Králové byla vybojována nejvýznamnější bitva války
mezi Pruskem a Rakouskem. Skončila vítězstvím Prusů, a to díky lepší taktice
a výzbroji. (1866). (140 let).
✽ 4. 7. Zemřel Thomas Jefferson, americký politik, třetí prezident USA,
autor Prohlášení nezávislosti. Podněty pro svou politickou činnost čerpal
v Evropě, zejména ve Francii. (1826). (180 let).
✽ 8. 7. Narodil se Jean de la Fontaine, francouzský básník a literát.
Světově proslulým dílem se staly jeho Bajky. V nich ironizoval na příkladech
chování zvířat lidské nectnosti. (1621). (385 let).
✽ 11. 7. Zemřel Josef Kajetán Tyl, český spisovatel a divadelník. Prožil
těžký život, byl ředitelem kočovné divadelní společnosti, přesto svoji tvorbou
položil základy českého moderního divadla. (1856). (150 let).
✽ 14. 7. Zemřel František Maxmilián Kaňka, český architekt a stavitel
období baroka. Realizoval mnoho staveb pro šlechtu a duchovenstvo, např.
zámek ve Vinoři. Dle Santiniho plánů realizoval zámek Karlova Koruna.
(1766). (240 let).

✽ 20. 7. Náčelník Lakotů Sedící Býk kapituloval se zbytkem svých
válečníků v pevnosti Buford ve státě Montana. Tím byl definitivně zlomen
poslední odpor Indiánů v boji proti bílým mužům. (1881). (125 let).
✽ 25. 7. Poprvé byla vyzkoušena vodíková bomba. Stalo se tak poblíž
atolu Bikini a pokusným objektem podvodního výbuchu byla letadlová loď
US Saratoga. (1946). (60 let).
✽ 26. 7. Narodil se George Bernard Shaw, irský spisovatel a dramatik.
Nejslavnějším dílem, které ho proslavilo, je Pygmalion, příběh o proměně
chudé květinářky v dámu z vysoké společnosti. (1856). (150 let).
✽ 28. 7. Zemřel Antonio Vivaldi, italský hudební skladatel, původním
povoláním kněz. Velmi pilný autor všech druhů skladeb, komponoval opery,
sonáty, koncerty, dodnes se často hraje jeho Čtvero ročních období. (1741).
(265 let).
✽ 31. 7. Zemřel Franz Liszt, rakouský hudební skladatel a virtuos maďarského původu. Proslul zejména skvěle zkomponovanými skladbami pro klavír.
(1886). (120 let).

Kalendárium – srpen 2006
✽ 1. 8. Narodil se Prokop Diviš, český kněz a vynálezce. Zabýval se
dlouhodobě pozorováním přírody, zejména problematikou srážek a s tím
spojených bouří. Nezávisle na Franklinovi sestrojil bleskosvod. (1696). (310
let).
✽ 2. 8. Zemřel Enrico Caruso, italský operní pěvec. Hostoval na mnoha
světových operních scénách, jeho repertoár zahrnoval mnoho klasických
i moderních rolí. Byl též pěveckým partnerem Emy Destinové. (1921). (85
let).
✽ 4. 8. Vraždou krále Václava III. v Olomouci vymřela hlavní větev rodu
Přemyslovců, jediné původem české panovnické dynastie v našich dějinách.
(1306). (700 let).
✽ 6. 8. Abdikací císaře Františka II. na titul císaře Svaté říše římské
přestal tento státní útvar existovat. Stalo se tak po 1006 letech trvání. (1806).
(200 let).
✽ 8. 8. Zemřel Franz Anton Maulbertsch, rakouský malíř období pozdního baroka. Mnoho jeho děl se dochovalo i na území Čech a Moravy – fresky
v klášteře v Praze na Strahově i výzdoba zámku v Kroměříži aj. (1796). (210
let).
✽ 12. 8. V budově nově postaveného Národního divadla v Praze vypukl
požár. Divadlo bylo zničeno, celonárodní sbírka a úvěry pražských bank
umožnily v krátké době postavit novou budovu. (1881). (125 let).

tel: 581 202 202,
774 001 403,
www.kojetin.cz/meks

✽ 18. 8. Narodil se Kurt Gebauer, český sochař, žák Karla Lidického. Absolvoval kamenosochařskou školu v Hořicích, stal se jedním z nejvýznamnějších
představitelů moderního sochařství. (1941). (65 let).
✽ 22. 8. Zemřel Jean Honore Fragonard, francouzský malíř, významný
představitel rokokové malby. Tvořil pro aristokracii a královský dvůr. Jeho
dílo bylo oceněno až po smrti. (1806). (200 let).
✽ 26. 8. V bitvě u Kresčaku padl český král Jan Lucemburský, který zde
bojoval jako spojenec francouzského krále. Bitva byla součástí tzv. Stoleté
války mezi Anglií a Francií. (1346). (660 let).
✽ 27. 8. Zemřel Tizian (vl. jménem Tiziano Vecellio), italský malíř, činný
v období renesance. Jedna z nejvýznamnějších postav světového malířství
všech dob. Ve světových muzeích je zachováno mnoho jeho děl. (1576). (430
let).
✽ 29. 8. V bitvě u Moháče porazila turecká armáda vojsko křesťanů,
vedené českým a uherským králem Ludvíkem Jagellonským. Při útěku z bitvy
Ludvík zahynul v močále. (1526). (480 let).
✽ 31. 8. Narodil se Daniel Adam z Veleslavína, český humanista. Proslul
jako jeden z nejvýznamnějších nakladatelů v období renesance. Jím vydávané
knihy byly známé svou vysokou polygrafickou kvalitou. (1546). (460 let).
Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2006.
Připravil -řez-

• Dřevěné pohlednice města Kojetín – sběratelská
série No. 84 (cena 25 Kč),
• Balíček osmi cyklomap „Na kole celou Moravou
a Slezskem“ (cena 89 Kč),
• Dřevěné turistické známky – Kojetín No. 1094
(cena 25 Kč),
• Pohlednice města Kojetín (cena 3 Kč),
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NABÍZÍ
• Mapa Kojetína a mikroregionu Střední Haná
(cena 20 Kč),
• Odznak města Kojetín (cena 20 Kč),
• Keramický hrnek (cena 100 Kč) a zvonek
(cena 80 Kč) města Kojetín,
• Knihy, propagační materiály města a okolí,
• Kopírování pro veřejnost.
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Pověsti z Přerovska
O Černé paní tovačovské
Jeden chlapec z Kojetína měl obojí stařečky v Tovačově. Aby si je nepopletli,říkali jim zámečtí a městští, že jedni bydleli v zámku a druzí už ve výměně
v Tovačově na rynku. Měl také staršího bratra a samozřejmě rodiče. S nimi
jezdívali o prázdninách k „zámeckému stařečkovi,“protože u něho bylo víc
místa. Tento dědeček měl dlouhou bílou bradu a uměl tuze krásně vyprávět.
Třeba zrovna o té černé paní, to se potom člověk tak krásně bál!
„Nikdo neví předem, kdy to bude – ba ani v zámeckém archívu to nemáme
zapsáno – ale obyčejně jednou v roce vyjede ze zámku takový staromódní kočár
se spuštěnými záclonami, právě když na věži odbíjí poledne. Ten vůz kočíruje
panáček (tj. řídí kněz) v reverendě až po krk zapjaté a s malým kloboučkem na
hlavě. Vzadu na stupátku stojí dva lokaji, divní panáci jako ze dřeva vyřezaní.
Kočár zastaví u vchodu do Černé zahrádky a z něho vystoupí stará, ale tuze
krásná paní počernu. Ta běhá po zahradě jako nemoudrá, od smrčí k lipám,
od kaštanů až k planým ořechům, a pořád cosi vyvolává v cizí řeči. Když
se jí nikdo neozve, nasedne do svého kočáru a hajdy pryč. Prý hledá svých
třináct tam pochovaných dětí, a proto běda! Třeba nějakému chlapci (tu zvedl
stařeček vždycky výstražně prst), který by se ozval. „Takového by hned sebrala
a odvezla bůhví kam!“
Tak končíval děda vyprávění a při tom se vážně, ale přece jen malinko
šelmovsky, podíval na vnuka, který v zámku stále něco objevoval, až se jednou
probořil do staré studny, tak – tak že ho vytáhli. Teď tu seděl tichounko jako
myška, jen se v duchu zaklínal, že už nikdy okolo černé zahrádky ani nepůjde,
aspoň v poledne nikdy ne!
Než zvědavost bývá silnější než strach a dobré úmysly, a tak se jednou
přece jen vypravil na výzvědy...
Cimbál na zámecké věži odzvonil dvanáctou a vtom se docela neslyšně
rozevřela železem pobitá vrata. Z nich vyjel do poledního dusna podivný kočár
tažený vraníky. Na kozlíku opravdu velebný pán, vzadu dva sluhové! U vrátek
do Černé zahrádky vůz stanul a jeden z lokajů pomohl vystoupit staré paní
v černém závoji. Ta hned začala pobíhat od keře ke keři, všechno rozhrnovala
a prohlídala a velice naříkala. Chlapec stál na můstku, ani nedýchal, a tak ho
ta černá paní nezpozorovala. Po chvíli marného hledání nasedla do kočáru,
kočí zamlaskal a povoz se rozjel tryskem k přední bráně, která se sama otevřela
i zavřela, ani pantáta Marek nevyšel ze strážnice a nesalutoval po vojensku...
V ten okamžik zavolala z gaňku (chodby) maminka k obědu a tak šel náš
„hrdina“ loudavým krokem domů. Když se ho vyptávali, co že se mu stalo,
že je tak bledý, raději to zamluvil. Stejně by mu nebyli uvěřili! A povídá se, že
od těch časů se tovačovská paní zjevuje jenom těm maminkám, které pláčou
a teskní pro své děti a nedovedou pochopit, že neštěstí nechodí po horách,
ale po lidech. A že žít se musí, i když je to někdy převelice těžké...

věci uložil. Podle dochovaného seznamu to byla pěkná hromádka církevních i
světských předmětů, často bohatě zdobených perlami a zlatem, jenom stolní
náčiní „pro kredenc“ čítá 125 položek. Pan Ctibor poklad převzal a uschoval
– jenom dodnes nevíme kam. Možná si vzal poklad s sebou do hrobu, ale tato
domněnka je nám málo platná – nevíme totiž, kde je pan Ctibor pochovaný.
Stejně tak zůstává otázkou, jestli se nádherymilovný biskup Jan Filipec opravdu
cítil unaven světskými záležitostmi a zatoužil po klášterním klidu, nebo zda se
nejednalo o gesto politika, který umí včas odejít. Zemřel v roce 1509, pohřben
je pod hlavním oltářem františkánského kostela v Uherském Hradišti.
Ani po smrti neupadla osobnost Jana Filipce v zapomenutí. Soudobí
kronikáři zachovali na něho nejednu vzpomínku, žasli nad jeho ušlechtilostí,
vyzdvihovali jeho přirozenou diplomatickou obratnost, schopnost bystrého
úsudku, přičinlivost.
Naopak jako Filipcův odpůrce se nechal slyšet Jan Blahoslav. Nařkl ho
z krádeže uherských královských pokladů, které měl Jan uschovat do beček
s uherským vínem a odvézt na Moravu. (Že by to bylo to „nádobí pro kredenc“?)
K tomu trošku historie:
Jan Filipec se narodil v roce 1431 v Prostějově. Jeho otec tam obchodoval s olejem. Svá školní léta strávil v městské prostějovské škole. Otázkou
zůstává, kde získal další vzdělání se znalostí latiny, němčiny a základní orientaci
v právních otázkách. I Bartoloměj Paprocký o něm poznamenává, že byl muž
hodný a velmi učený tak, že toho věku mezi duchovními pány žádný rovný
jemu se nenacházel. Po studiích nalezl mladý Filipec uplatnění v kanceláři
Ctibora Tovačovského z Cimburka, jednoho z nejvlivnějších šlechticů své
doby. Při jednom z jednání se setkal s uherským králem Matyášem. Královi
písaři prý tenkrát nemohli přečíst některé listiny, a tak pan Ctibor nabídl
pomoc vlastního písaře. Filipcovy schopnosti a vzdělanost udělaly na Matyáše
takový dojem, že jej ihned přijal do svých služeb. V krátkém čase si Jan Filipec
získal důvěru uherského krále Matyáše Korvína, respekt císaře Fridricha III.
i přátelství Maxmiliána I. Často se k němu obracel s prosbou o pomoc a radu
i Vladislav Jagellonský. Stejně tak zůstal přítelem pana Ctibora Tovačovského
i Viléma z Pernštejna. Bývala mu svěřována důležitá jednání. Tak například
na podzim 1476 stál v čele honosného svatebního průvodu přivážejícího
z Neapole Matyášovu nevěstu – princeznu Beatrix. Obyvatelé Neapole tak
dostali příležitost obdivovat skvostné odění uherských, českých, moravských a
slezských šlechticů, barevné kostýmy šašků a akrobatů i velkolepé dary, mezi
které patřilo také 20 Turků v typických muslimských hábitech a turbanech.
Úryvky z knihy Bohumíra Štégera: Kam až dohlédneš z věže tovačovského
zámku
Tuto knihu si můžete zakoupit ve Vzdělávacím a informačním centru,
Masarykovo nám. 8 v Kojetíně za 139 Kč

K tomu trochu historie:
Kdo asi mohl být onou vznešenou černou paní? Na ostatních hradech
a zámcích mívají paní bílou, také v Tovačově se o bílé paní povídá. Předobrazem té černé paní snad byla manželka pana Vratislava z Pernštejna, španělská krasavice dona Maxmiliána Manriquez de Lara. Měli svatbu roku 1555
a přinesli jim 22 dětí. Většinou zemřely v útlém věku, zůstalo jen sedm. Ze
dvou synů mladší Maxmilián byl skutečně knězem – že by to byl ten kočí?
A Černá zahrádka je opravdu bývalým zámeckým hřbitovem, rozkládá se mezi
přední branou a vnitřním příkopem.
V tomto prostoru asi v hloubce 5 – 8 metrů se nachází krypta. V kovové
rakvi je zde pochován muž asi 55 let starý. Vysloveným hypotézám odpovídá
elektronické měření. Na odborný průzkum se čeká...
Mnich
Uvidíte-li v tovačovském zámku černého mnicha, můžete si být jistí, že
někde na blízku je i černá paní a on je pouze součástí jejího doprovodu.
Černý mnich chodívá s otevřeným kancionálem po valech a zpívá, ale vidět
i slyšet ho může jen ten, kdo nikdy před nikým hřbet neohnul a hlavu nesklonil,
tož se nedivte, že už dávno a dávno ho nikdo neviděl ani neslyšel.
Zato františkána v lehkých sandálech naboso obutých budeme ještě asi
hodně dlouho potkávat. Šušká se, že je to Jan Filipec, přítel pana Ctibora Tovačovského z Cimburka, který si u něho – ještě než odešel do kláštera – vzácné
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Mobil:

602 219 394
RYCHLÉ PŮJČKY
-

do 50 000 Kč
na dobu 7, 12, 18 měsíců
servis až do domu
nejvýhodnější podmínky
měsíční splátky
do 700 000 Kč zástava nemovitosti
(max. na dobu 36 měsíců)
- na jeden měsíc navýšení 10 %
- rychlé vyřízení
- od 20 do 80 let
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Historická inzerce
Místo historických fotografií jsem tentokrát vybral
do této rubriky ukázku historických reklam. Týkají
se dvou obchodů a bývalého hotelu Okresní dům
v Kojetíně.
Tyto reklamy byly zveřejněny v knize Kojetínsko, vydané
v Brně v roce 1933, vybral Jiří Šírek.

Reklama na obchodní dům Vilém Pavlík na tehdejším Wilsonově,
nyní náměstí Míru. V současnosti stojí na tomto místě finanční úřad.

Reklama na obchodní dům Rudolf Náplava na dnešním náměstí Reklama na hotel Okresní dům, nyní Vzdělávací a informační centrum na Masarykově náměstí
Míru, v současnosti obchod Tomi

Elektrárna města Kojetína
Život bez elektrické energie
si v dnešním světě lze již těžko
představit. Přesto to není až
tak dávno, co naši předkové
rozhodli o tom, že elektrifikace
je perspektivní a zařadili tak Kojetín mezi „pokroková a moderní
města“.
V knize Kojetínsko z roku
1933 se v jedné z kapitol píše
o počátcích elektrifikace našeho města. A tak nám v každodenním shonu při mohutně se
otáčejících elektroměrech ani
nedošlo, že v neděli 18. června
tomu bylo přesně 100 let, kdy
naši předkové přijali důležité
rozhodnutí. Ale nechejme již
mluvit autora kapitoly o této
etapě našich moderních dějin:
Na jaře roku 1905 vyhořel v obci
Lobodicích u Kojetína starý vodní
mlýn. Spořitelna města Kojetína měla

na mlýně zajištěnu větší pohledávku
a byla nucena spáleniště v dražbě
koupiti. V roce 1906 darovala toto
spáleniště s vodním právem městu
Kojetínu.
Usnesením ze dne 18. června
1906 za starostenství p. Josefa
Hauka bylo schváleno, aby byla vodní
síla na spáleništi v Lobodicích využita
a vybudována elektrárna.
Toto usnesení znamenalo pro
město Kojetín velký krok kupředu,
neboť činem tím vstoupilo město
mezi města pokroková, mezi města
moderní.
V důsledcích tohoto usnesení
zvolen byl z obecního výboru odbor
elektrický a pověřen obstarati potřebné plány a rozpočty, které se měly
v brzku předložiti obecnímu výboru
ku schválení.
Dne 31. srpna 1906 předložil
elektrický odbor obecnímu výboru

vypracované plány a rozpočty dvou
firem, a to Kolbenovy a Křižíkovy
z Prahy. Jednalo se tehdy, zdali má
býti zaveden proud střídavý nebo
stejnosměrný. Vzhledem k menšímu
nákladu a vhodnějšímu přenosu síly
na vzdálenost cca 6 km z Lobodic
do Kojetína, rozhodl obecní výbor
dne 1. prosince 1906 zavésti proud
střídavý, spojení provésti kabelem
a zadal práce s vybudováním centrály
a sítí spojené firmě Kolbenově z Prahy za obnos 119.035 korun.
Jelikož byla právě zima, nemohlo
se s pracemi započít a byly odloženy
na jaro.
Hned na začátku činěny byly překážky proti položení kabelu a podány
hned dva rekursy. Doba jejich vyřízení
trvala déle než tři měsíce, následkem čehož nemohla firma s pracemi
započít a dle smlouvy dohotovit do
1. srpna 1907, ale až do konce roku.
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V měsíci lednu 1908 započato
bylo s první dodávkou proudu do
města Kojetína.
Nově vybudovaná vodní elektrárna nemohla zaručit nepřetržitou
dodávku proudu, vzhledem k tomu,
že v létě bývá srážka za účelem čištění
strouhy, a to po 14 dnů, v zimě zase
mrazy, kdy turbina zamrzá a za těch
okolností bylo město bez proudu.
V důsledku toho usnesl se obecní
výbor postavit reservu, a sice parní
stroj stojatý o výkonu 75 k. s. s kotlem
zvláště postaveným, akumulátorovou
baterii 220 amp. hod. s konvertorem.
Baterie měla krýti večerní konsum,
aby se při malém zatížení nemusel
vytápěti kotel a pouštěti parní stroj.
Elektrárna takto vybudovaná
pracovala k úplné spokojenosti konsumentů až do roku 1917.
Z knihy Kojetínsko vydané v roce
1933 v Brně vybral a upravil
Jiří Šírek

7-8 /2006
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V sobotu 17. června 2006 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Aleš Rebroš
Barbora Kobanová

David Vrba

Kateřina Klaperová

Aneta Čechová

Tereza Večerková
foto: H. Volfová

Čas stále letí, voda tiše teče,
život běží dál a dál...
Dne 18. 6. 2006
by se dožil pan

Zdeněk Němec
75 let
Dne 30. června 1956
se oženil.
Je to již 50 let.

Před 27 lety krutý osud nám ho vzal.
„Zlaté svatby“ se již nedočkal.
Jak by ten život krásný byl,
kdyby s námi ještě žil.

Dne 9. července 2006

Andrea Richterová
Dne 18. srpna 2006 vzpomeneme
nedožitých stých narozenin pana

VZPOMÍNKA
,
Dne 18. srpna 2006 vzpomene nedožidrogisty.
tých stých narozenin
pana FRANTIŠKA DOSTÁLA, drogisty. Narodil se
se na Prostějovsku a od roku
vNarodil
Lešanech
v Lešanech
1931
žil v Kojetíně.
na Prostějovsku
Za
vše dobré děkují a vzpomínají dcery,
a od roku 1931
snacha,
vnučky a vnuci.

Františka Dostála

Hedvika Michálková

žil v Kojetíně.

Vzpomíná manželka Anna
se svými dětmi: Hanou, Zdeňkem a Aničkou, zetěm Jiřím
a vnoučaty: Janou, Lenkou, Martinem a Haničkou.

Nezapomínáme!
Kdo znal vzpomene, kdo měl rád, nezapomene!

Dne 9. července
2006
oslaví své
84. narozeniny
oslaví své 84. narozeniny
paní
paní Hedvika Michálková
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přejí syn Ladislav s manželkou Hankou,
vnoučata Ladik a Lenka s rodinami

Za vše dobré děkují a vzpomínají dcery,
snacha, vnučky a vnuci.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přejí syn Ladislav s manželkou Hankou,
vnoučata Ladik a Lenka s rodinami.
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