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Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín

 Skutečné zahájení stavebních 
prací bylo provedeno oproti 
původnímu termínu 20. června 
2006 o 6 dnů později. Předpoklá-
daný termín dokončení stanovený 
na 31. srpna 2006 se tím pádem 
posouvá, a to tak, že v nové 
budově bude zahájeno vyučování 
4. září 2006. Ve staré části bu-
dovy bude termín posunut až na 
11. září 2006.
 Vzhledem k rozsáhlosti opra-
vy fasády bude termín této opravy 
posunut k 15. říjnu 2006, což ale 
nebude mít vliv na výuku. U fasá-
dy totiž vlivem časové prodlevy 
(od posouzení projektantem, přes 
zpracování projektové dokumen-
tace, zpracování investičního zá-
měru, výběrové řízení až k realizaci)  
a díky průběhu letošní zimy došlo 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ

Ředitelství Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586 upozorňuje žáky 
a rodiče, že školní rok 2006–2007 bude zahájen pro žáky l.–5. ročníku 

4.  září 2006 v přístavbě školy. Provoz školní družiny je zajištěn.

Žáci 6.–9. ročníku zahájí školní rok v pondělí 11. září 2006 
z důvodu opravy školy. Ředitelka školy uděluje žákům 6.–9. ročníku 

ředitelské volno na období 4.–8. září 2006.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

S    talo se již téměř tradicí, že během prázdninových měsíců probíhají 
v našem městě opravy škol a školských zařízení. Po přestěhování 

a opravě nové budovy gymnázia, rekonstrukci ZŠ nám. Míru, vybu-
dování zahrady v mateřské škole a rekonstrukci školní jídelny přišla 
letos řada na budovu základní školy na ulici Svatopluka Čecha. Stará 
budova pochází z roku 1888 a její oprava včetně oprav vnitřních 
zařízení již byla nezbytná.

k většímu porušení stávající omítky, než před-
pokládal projekt.
 Celkové investiční náklady na rekonstrukci 
ZŠ činí 14 685 114 Kč  vč. DPH, z toho je 
z prostředků státního rozpočtu financováno 
14,5 mil. Kč, zbytek jsou vlastní prostředky 
města ve výši 185 114 Kč. Projektanty celé 
akce jsou Ing. Pavel Olšovský a Ing. Radomír 
Gregor, dodavatelem je firma Manďák a.s., 
Kroměříž.
 Celá rekonstrukce spočívá kromě již 
zmíněné opravy fasády ve výměně oken, 
dispozičních změnách v šatnách, výměně pod-
lah, opravě ZTI, opravě sociálních zařízení, 
výměně obkladů apod.

Jiří Šírek
foto: autor
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Z jednání Rady města
77. zasedání Rady města Koje-
tín se konalo dne 18. července 
2006. Rada města mj.: 

– vzala na vědomí plnění usnesení 
Rady města Kojetín z jednání rady 
města ze dne 23. 5., 13. 6. a 19. 
6. 2006,
– uložila odboru MIM projednat 
se zájemci o koupi pozemků v are-
álu bývalých MD Kojetín podmínky 
prodeje a výši kupní ceny a výsledky 
předložit RM, 
– vzala na vědomí záměr města 
odkoupit část pozemku p. č. 5779/3, 
ost. plocha, k.ú. Kojetín, 
– souhlasila s odkoupením části po-
zemku p. č. 5779/3, ostatní plocha, 
k. ú. Kojetín, v rozsahu přístupové 
komunikace k areálu „Loděnice“, 
o výměře, která by byla určena geo-
metrickým plánem a předloží k pro-
jednání a schválení ZM 09/2006,
– souhlasila s poskytnutím dodateč-
né lhůty do 30. 9. 2006 k vyklizení 
nebytových prostor v objektu polikli-
niky č. p. 1373 na ul. 6. května v Ko-
jetíně, sestávajících z prostor ordina-
ce, čekárny a spoluužíváním chodby 
a společných prostor, to vše k provo-
zování soukromé lékařské praxe zub-
ní ordinace po zemřelé MUDr. Jitce 
Fojtíkové, posledně bytem Sladovní 
č.p. 339, 752 01 Kojetín,
– souhlasila se snížením sjednané 
výše nájmu dle nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor 
v objektu polikliniky č.p. 1373 na 
ul. 6. května v Kojetíně, uzavřené 
dne 17. 4. 1998, ve znění dodatků 
1 až 5, z původní výše 7.191 Kč-
měsíc na částku 3.500 Kč/měsíc, 
do doby vyklizení výše uvedených 
nebytových prostor zubní ordinace 
po zemřelé MUDr. Jitce Fojtíkové, 
posledně bytem Sladovní 339, 752 
01 Kojetín,  
– schválila  uzavření smlouvy 
o dílo mezi Městem Kojetín a panem 
Romanem Zavadilem, Břest 130, 
768 23 Břest. Předmětem smlouvy 
je provedení výstavby betonové 
víceúčelové plochy v Popůvkách. 
Celková cena díla včetně DPH činí 
193.150 Kč,
– schválila rozpočtové opatření ve 
výši 514,82 tis. Kč, 
– schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 5.000 Kč Centru výchovy 
a vzdělávání mentálně postižených, 
Kosmákova 46, Přerov – jako pří-
spěvek na sociální služby (úhradu 
provozních nákladů) v r. 2006,
– vzala na vědomí zvýšení úplaty za 
předškolní vzdělávání MŠ Hanusíkova 
Kojetín,
– vzala na vědomí obsah Petice 

za zřízení dětského hřiště a vyřešení 
parkování v ulicích Bří Šmejdovců 
a Stan. Masara v Kojetíně,
– uložila odboru VŽPD předložit 
na RM 08/06 propočet nákladů na 
zřízení parkovacích míst v ulici Bří 
Šmejdovců,
– pověřila starostu města informovat 
petiční výbor o dalším postupu města 
při řešení výše uvedené petice,
– vzala na vědomí informaci o způ-
sobu stanovení počtu členů ZM, 
– souhlasila se stávajícím počtem 
členů ZM Kojetín – 21 i pro následu-
jící volební období,
– schválila uzavření Obchodní 
smlouvy mezi Městem Kojetín 
a firmou SBIS spol. s r.o., Masaryko-
vo nám. 597, 798 27 Němčice nad 
Hanou na výkon ochrany a ostrahy 
objektu areálu koupaliště Kojetín.
Náklady na ostrahu budou hrazeny 
z finančních prostředků určených na 
provoz koupaliště,
– uložila odboru MIM pravidelně 
kontrolovat práci fy Technis a průběž-
ně podávat informace na jednáních 
RM,
– uložila FO zapracovat do rozpočtu 
Města Kojetína na rok 2007 částku 
pro kofinancování projektu, podané-
ho do programu prevence kriminality 
na místní úrovni „Partnerství“,
– vzala na vědomí Hodnocení 
výkonu státní správy na MěÚ Kojetín 
za 1. pololetí roku 2006.

78. zasedání Rady města Kojetín 
se konalo dne 15. srpna 2006. 
Rada města mj.: 

– vzala na vědomí plnění usnesení 
Rady města Kojetín z jednání rady 
města ze dne 18. 7. 2006,
– vzala na vědomí předloženou 
zprávu o vyhodnocení hospodaření 
Města Kojetín za I. pololetí 2006,
– předloží zprávu o vyhodnocení 
hospodaření Města Kojetín za I. po-
loletí 2006 zastupitelstvu města dne 
26. 9. 2006,
– vzala na vědomí  zprávu o stavu 
pohledávek Města Kojetín k 30. 6. 
2006,
– předloží zprávu o stavu pohle-
dávek zastupitelstvu města dne 26. 
9. 2006,
– schválila rozpočtové opatření ve 
výši 349,82 tis. Kč,
– schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. 25/2006 se společností Presbeton 
– Nova, s.r.o., Olomouc – Chvalkovi-
ce, U Panelárny 594/6, Olomouc na 
akci „Kojetín – stavební úpravy hřiště 
minigolfu“ za částku 360.659,25 Kč 
vč. DPH,
– schválila  uzavření smlouvy 

o dílo č. 2/2006 s Ing. Arch. Petrem 
Bumbálkem, Ateliér PB, Smetanova 
1237, Kroměříž na vypracování 
dokumentace pro stavební řízení 
– změna stavby a výkon autorského 
dozoru na akci „Obnova Pivovarské-
ho hotelu Kojetín“ za částku 423.402 
Kč vč. DPH,
– schválila Dodatek č. 2 a Dodatek 
č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi 
Městem Kojetín a společností Man-
ďák a.s. Kroměříž na akci „Obnova 
a stavební úpravy rekreačního bazénu 
Kojetín“,
– schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo uzavřené mezi Městem Kojetín 
a společností OHL ŽS Brno a.s., 
Burešova 938/17, 660 02 Brno 
na akci „Dopravní situace ve městě 
Kojetín – Stavební úpravy MK před 
nádražím v Kojetíně,
– schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. 20/2006 mezi Městem Kojetín 
a Rudolfem Václavíkem – AZ střechy, 
Lidická 310/14, 664 51 Šlapanice 
na akci „Radnice Kojetín – kompletní 
oprava střešní krytiny“ za částku 
989.523 Kč vč. DPH,
– souhlasila s odkoupením pozemku 
p. č. 5764/4 ost. plocha, ost. komu-
nikace, o výměře 126 m2, ul. Závodí, 
k.ú. Kojetín, od spoluvlastníků p. 
Jana Košackého, bytem Na Stráni 
664, Holíšov a Karla Košackého, 
bytem 753 01 Hranice, Perštejnské 
nám. 1, za cenu 70 Kč, kdy náklady 
spojené s převodem nemovitosti 
uhradí město,
– předloží k projednání a schválení 
ZM 08/2006,
– souhlasila se zveřejněním záměru 
uzavření Smlouvy o věcném břeme-
ni s právem zřízení, provozování, 
údržby a opravy podzemního vedení 
el. přípojky NN na pozemku p. č. 
306/7, ost. plocha, o výměře v roz-
sahu projektové dokumentace, k.ú. 
Kovalovice u Kojetína, v případě, že 
po dobu zveřejnění záměru, během 
15 dnů, nebudou podány žádné ná-
mitky ze strany občanů k uvedenému 
oznámení,
– schválila uzavření Smlouvy 
o věcném břemeni, s právem zřízení, 
provozování, údržby a opravy pod-
zemního vedení el. přípojky NN, na 
pozemku p. č. 306/7, k.ú. Kovalovi-
ce u Kojetína, ve prospěch Vodafone 
Czech Republic a.s., Vinohradská 
167, Praha 10, za jednorázovou 
úhradu ve výši 5 000 Kč,
– schválila uzavření smlouvy o pro-
nájmu části pozemku p. č. st. 1789, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1 m2, k.ú. Kojetín, areál koupaliště, 
za účelem umístění stánku k prodeji 
cukrové vaty, na dobu určitou od 17. 

8. 2006 – do doby provozování kou-
paliště, nejpozději do 15. 9. 2006, 
za smluvní nájemné 100 Kč/den, 
s paní Karolínou Hermannovou, 
Polkovice,
– souhlasila se zveřejněním záměru 
uzavření Smlouvy o věcném břemeni 
s právem zřízení, provozování, údržby 
a opravy podzemního vedení el. pří-
pojky NN a VN na pozemcích p. č. 
728/1, p. č. 728/40, p. č. 800/19, 
p. č. 800/51 a p. č. 5738/2, vše 
ost. plocha, komunikace, v rozsahu 
projektové dokumentace, ul. Dvořá-
kova, k.ú. Kojetín, v případě, že po 
dobu zveřejnění záměru, během 15 
dnů, nebudou podány žádné námit-
ky ze strany občanů k uvedenému 
oznámení,
– schválila uzavření Smlouvy 
o věcném břemeni, s právem zří-
zení, provozování, údržby a opravy 
podzemního vedení el. přípojky NN 
a VN na pozemcích p. č. 728/1, p. č. 
728/40, p. č. 800/19, p. č. 800/51 
a p. č. 5738/2, k.ú. Kojetín, ve pro-
spěch ČEZ Distribuce, a.s.,
– souhlasila s prodejem pozemků 
p. č. 2499/7, ost. plocha, o výměře 
1274 m2, p. č. 2499/5, ost. plocha, 
o výměře 2531 m2, p. č. 2499/19, 
ost. plocha, o výměře 1623 m2, p. č. 
2499/15, ost. plocha, o výměře 253 
m2, a p. č. 2499/16, ost. plocha, 
o výměře 1688 m2, p. č. 2499/6, 
ost. plocha, o výměře 282 m2, 
v k.ú. Kojetín společnosti Vítkovice 
a.s., IČ: 45193070, se sídlem Ruská 
2887/101, 706 02 Ostrava-Vítko-
vice, za cenu 100 Kč/m2 tj. celkem 
765.100 Kč,
– souhlasila s převodem finančních 
prostředků ve výši 989.523,00 Kč 
z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu 
města na financování opravy střechy 
radnice, 
– předloží návrh na převod finanč-
ních prostředků ke schválení zastupi-
telstvu města 08/06,
– vzala na vědomí zprávu o pro-
jednání návrhu zadání Změny č. 5 
Územního plánu sídelního útvaru 
Kojetín,
– souhlasila s předložením návrhu 
zadání Změny č. 5 Územního plánu 
sídelního útvaru Kojetín zastupitelstvu 
města ke schválení,
– RM po projednání změnila 
usnesení rady města č. R 888/08-05 
ze dne 30. 8. 2005 ve věci poskytnutí 
půjčky Městu Kojetín ve výši 200.000 
Kč dle OZV č. 3/2004, kterou se mění 
OZV č. 3/2000, o vytvoření a použití 
účelového fondu, zřízeného pro po-
skytování půjček vlastníkům budov 
a bytů (PFRB),
– souhlasila s poskytnutím půjčky 
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dle OZV č. 3/2000, o vytvoření 
a použití účelového fondu, zřízeného 
pro poskytování půjček vlastníkům 
budov a bytů (PFRB), následujícímu 
žadateli – Město Kojetín, Masarykovo 
nám. 20 – ve výši 229.131 Kč, za 
podmínek uvedených v důvodové 
zprávě tisku R/708,
– předloží zastupitelstvu města 
k projednání návrh na změnu usne-

Z jednání Rady města
sení č. Z 224/09-05 ze dne 13. 
9. 2005, ve věci poskytnutí půjčky 
Městu Kojetín dle OZV č. 3/2004, 
kterou se mění OZV č. 3/2000, 
o vytvoření a použití účelového fon-
du, zřízeného pro poskytování půjček 
vlastníkům budov a bytů (PFRB) dle 
návrhu a za podmínek, uvedených 
v důvodové zprávě,
– schválila harmonogram termínů 

pro použití finančních prostředků 
účelového fondu, zřízeného pro 
poskytování půjček vlastníkům budov 
a bytů, „Fondu rozvoje bydlení Města 
Kojetín“ (FRB-K),
– uložila odboru MIM zveřejnit pod-
mínky pro poskytování půjček pro 
rok 2006 (2. etapa) na úřední tabuli 
Města Kojetín a informovat občany 
o zveřejnění podmínek pro poskyto-

vání půjček v Kojetínském zpravodaji 
a na internetu,
– doporučila fy Technis Kojetín 
spol. s r.o. (správci bytového fondu) 
provádět opravy bytového fondu 
v lokalitě Padlých hrdinů pouze 
v nejnutnějším rozsahu a jen těm 
nájemníkům, kteří nemají vůči městu 
žádné pohledávky.

Jiří Šírek

 Město Kojetín v zájmu pomoci 
vlastníkům obytných budov a bytů 
vyhlašuje výběrové řízení na poskyto-
vání půjček z „Fondu rozvoje bydlení 
Města Kojetín“, určených na opravy 
obytných domů a bytů v roce 2006 
– 2. etapa.
 Žadatelem o poskytnutí půjčky 
může být fyzická nebo právnická oso-
ba vlastnící obytnou budovu nebo byt 
na území katastru Kojetín, Popůvky 
u Kojetína a Kovalovice u Kojetína.
 Půjčku lze poskytnout do ma-
ximální výše 125.000 Kč na jednu 
bytovou jednotku. Úrok se poskytuje 
s úrokovou sazbou 3 % s dobou 
splatnosti 5 let mimo rok, v němž 
byla půjčka poskytnuta.
 Vrácení půjčky je zajištěno ru-
čením dvou fyzických osob starších 
18 let a dále bude půjčka zajištěna 
bianco směnkou a dvěma ručiteli 
na ní podepsanými. Měsíční příjem 
ručitele musí být vyšší než je 1,7 ná-
sobek zákonem stanovené minimální 
měsíční mzdy. (Od 1. 1. 2006 činí 
minimální měsíční mzda 7.570 Kč; 
ručitel musí prokázat měsíční hrubou 

Informace pro občany

mzdu ve výši 7.570 x 1,7, tj. 12.869 
Kč).
 Ručitelem nemůže být důchodce 
nebo manžel(ka) žadatele. Lhůta na 
podání žádosti k účasti na výběrovém 
řízení se stanovuje od 16. 8. 2006 do 
8. 9. 2006.
 Pracovní skupina vyhodnotí před-
ložené žádosti o půjčku a navrhne 
konkrétní závěr výběrového řízení 
radě města. Návrh na poskytnutí 
půjček z FRB dle Pravidel pro tvorbu 
a použití účelových prostředků „Fon-
du rozvoje bydlení Města Kojetín“ 
projedná rada města 12. 9. 2006. 
O výběru rozhodne zastupitelstvo 
města 26. 9. 2006.
 Smlouvy budou uzavírány pouze 
v případě, že žadatelé o půjčku doloží 
všechny potřebné doklady a město 
nebude mít za nimi žádnou pohle-
dávku.
 Podrobnější informace budou 
zájemcům poskytnuty na odboru 
majetku a investic města MěÚ Ko-
jetín, kde obdrží i formulář žádosti 
o půjčku.

Dagmar Hönigová, odbor MIM, 
MěÚ Kojetín

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

O Z N Á M E N Í

S účinností od 1. 9. 2006 dochází ke změnám v oblasti 
vyřizování cestovních dokladů.

Na Městském úřadě Kojetín si bude možné od tohoto data podat pouze 
žádosti o vydání:
–  cestovního pasu pro děti do 5 let bez strojově čitelných údajů za 

poplatek 50 Kč (platnost jeden rok),
– cestovní pas bez strojově čitelných údajů, vydaný v kratší lhůtě (tzv. 

rychlovka) za poplatek 1.500 Kč s platností 6 měsíců pro občany 
starší 15 let a pro občany od 5 do 15 let za poplatek 1.000 Kč,

– osvědčení o státním občanství k 1. OP a k 1. CD.

Od 1. 9. 2006 se budou vydávat cestovní pasy se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pouze u obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana. Správní 
poplatek za vydání tohoto cestovního pasu je 600 Kč u osob starších 
15 let, u osob od 5 do 15 let je poplatek 100 Kč.
K žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji není potřeba fotografie!

Do všech typů cestovních pasů není možné s účinností od 1. 9. 2006 
zapisovat občany mladší 15 let.

Cestovní pasy, vydané do 31. 8. 2006, zůstávají v platnosti do doby 
v nich uvedené. Je-li v cestovním pasu zapsáno dítě (občan, mladší 15 
let), může cestovat s rodičem i po 1. 9. 2006, nejdéle však do dovršení 
15 let věku.

      pracovnice OP a CD

P O Z V Á N K A

Zvu Vás na 27. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, 
které se uskuteční dne 26. září 2006 v 15.00 hodin 
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8

Pořad jednání:   

1. Hospodaření města za I. pololetí 2006.
2. Zpráva o stavu pohledávek města k 30. 6. 2006.
3. Hodnocení plnění plánu hospodářského, sociálního a kulturního 

rozvoje města na volební období 2002–2006.
4. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM 

a občanů města.

 Ing. Mojmír Haupt
starosta města

O Z N Á M E N ÍO Z N Á M E N Í

Od 4. září 2006 je ordinace 
MUDr. Palmašové 

přesunuta 
na ul. Svatopluka Čecha 448. 

Telefonní číslo 
581 763 057 

zůstává v platnosti, 
ordinační doba se nemění 

7.30 –14.30
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má doma jeho desky, které jsem často posloucha-
la, takže na mě vliv určitě měl. Loni jsme dávali 
dohromady pořad Meky Žbirka revival, zpívala 
jsem v něm i já a možná znáš tu píseň Balada 
o poľných vtákoch. Když po koncertu přišel Žbirka 
za námi, smál se, že ta píseň je z desky, která vyšla, 
když jsem se já narodila. Takže jeho písně přežívají 
strašně dlouhou dobu. 

Pokud si dobře pamatuji, tak ta písnička je 
z desky Dr. Sen, která vyšla v roce 1981. 
 Přesně tak, takže to je ten rok, kdy jsem se 
narodila.

Působili jste na koncertu jako dobře sehraná 
kapela, ale zároveň parta.
 Ano, jsme výborná parta a hrajeme spolu už 
deset roků, jinak by to ani nešlo a věř či nevěř, byla 
to těžká práce i muzikantky i lidsky se sehrát. Umíš 
si představit všechny ty babské muchy, navíc chlapi 
jsou nejchytřejší na světě, takže to chvilku trvalo, 
ale dnes jsme spolu tak často a jsou mezi námi tak 
dobré vztahy, že dovedeme už i předvídat reakce 
jednoho či druhého.

Z kterého regionu na Slovensku pocházíš 
ty a kapela?
 Jsme z východního Slovenska, řečeno po 
vašem – jsme východňári. Přesněji řečeno, jsme 
z Prešova, jeden člen kapely je ze Sabinova.

Ze Sabinova? Je tam ještě ten vojenský 
kriminál?
 Tak přesně na tuto otázku jsem čekala 
a nechala jsem ti 2 sekundy, aby ses na ni zeptal. 
V Čechách se mě totiž, když řeknu Sabinov, nikdy 
nikdo na nic jiného nezeptal. Ty jsi tam byl v tom 
vězení?
 
To už je dávno, když jsem sloužil na vojně, 
samozřejmě ne jako vězeň, ale jako eskor-
ta jsme tam občas přepravovali některé 
vojáky. 

Katko, díky za rozhovor, přeji tobě i Peze 
hodně pěkných koncertů u nás a možná 
někdy zase v Kojetíně.

Otázky: Jiří Šírek
foto: Jiří Šírek (2), archiv Pehy (1)

 
 

 

představit. Ale budeme sem jezdit častěji i s jednou 
českou kapelou.

A můžu vědět, s kterou?
 S Kryštofem, takže když budete mít zájem,  
můžeme se tu někdy společně objevit.

V jedné písničce, kterou jsem dnes slyšel 
poprvé, jsi zpívala takový zajímavý refrén 
o piraních.
 Myslíš: „Kúpeme sa vo vani plnej dravých 
piraní?“

Ano, a co jsi tím chtěla sdělit?
 To je taková metafora. Ty jsi starosta?

Ne, místostarosta.
 Tak to musíš znát, resp. musíš s tím souhla-
sit.

Sice nechci zabřednout do politiky, ale má 
to souvislost třeba s dnešním světem a jeho 
některými událostmi posledních dní?
 Ano, každý má tu svou vanu a v té ty svoje 
piraně. Člověk dnes musí být silný psychicky 
i fyzicky, aby ten dnešní svět zvládl. Každou chvíli 
se totiž může objevit někdo, kdo tě chce sežrat 
nebo shodit.

Stává se vám, že lidé v Česku přestávají 
rozumět vašim textům?
 Tady na Moravě, protože jste přece jen blíž 
Slovensku, lidé těm textům rozumějí víc i jejich 
významu. Ale mladší generace, zdá se mi, už těm 
textům tak nerozumí. Je to „průser“, ale jakoby za 
těch pár let slovenštinu přestávali znát. 

To je škoda, protože naše generace byla 
skoro „závislá“ na hitech slovenských kapel, 
jako byli Eláni, Žbirka, Gombitová atd. Měli 
na vás tito nějaký vliv?
 Tak třeba když jsme u toho Žbirky, můj otec 

Mateřská škola Kojetín Rozhovor s Katkou Knechtovou, frontmankou slovenské skupiny PEHA

 Po vystoupení kapely PEHA na letošních 
kojetínských hodech jsem požádal její zpě-
vačku a frontmanku Katarínu Knechtovou 
o rozhovor pro náš zpravodaj.

Ahoj Katko, jak se tobě a kapele hrálo na 
kojetínských hodech?
 Šlo to, jsem ráda, že se mi dařilo i přes mé 
nachlazení. 

Když jsem tobě a tvé manažerce nabízel 
občerstvení, nechtěly jste nic. Vy jste tako-
vé skromné. To je ta slovenská skromnost. 
Když přijedou z Čech, hned se ptají po 
slivovici a jiných našich dobrotách.
 (Smích) Čechy mi nevzpomínej, málem se na 
mě dnes u vás obecenstvo urazilo, když jsem na 
pódiu řekla: „U vás v Čechách“, křičeli na mě: „My 
jsme Moraváci!“ 
 
Vy rozdělujete Česko na Čechy a Moravu?
  My to vnímáme jako jeden stát, nerozdělujeme 
to většinou.

V současnosti hodně vystupujete. Hlavně na 
Zlínsku, Uherskohradišťsku a jinde. Jak se 
vám tu koncertuje?
 Ano, buď jsme v Praze nebo na Moravě, dá-li 
se to tak říct ve stručnosti. A co se týká našich 
pocitů, vystupuje se nám tu dobře, ale mnohdy to 
stále není ono. Stále se lidé s našimi písničkami 
seznamují, některé znají jen z rádií, ale už se mezi 
nimi objevují i ti, co si koupili naše CD a zpívají 
všechny písničky. 

Já myslím, že jste u nás dost populární, viz 
hitparáda ESO, anebo třeba dnešní zaplněné 
náměstí. 
 To je pravda, my jsme nečekali, že se tady sejde 
tolik lidí. A pro nás byla pocta, že jste nás na vaše 
oslavy pozvali. 
Pro vás není běžné vystupovat takto na 
náměstí?
 Není, takto hráváme velmi málo a znovu jsem 
ráda, že jsme se tímto způsobem v Kojetíně mohli 
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Mateřská škola Kojetín Zprávy z mikroregionu

Propagační materiály 
mikroregionu Střední Haná

 V červenci proběhla kontrola a závěrečné 
vyhodnocení akce „Propagační materiály mikro-
regionu Střední Haná“. Celkové náklady na tuto 
akci činily více než 920 tis. Kč. Z toho příspěvek 
ze strukturálních fondů EU je 690.750 Kč a pří-
spěvek z rozpočtu Olomouckého kraje je 138.150 
Kč. Zbytek je financován z rozpočtu Svazku obcí 
mikroregionu Střední Haná. 
 Celá akce byla rozdělena do několika částí.  
Ty směřovaly k prezentaci celého mikroregionu 
a k posílení turistického ruchu v této oblasti. 
Postupně tak z této dotace podařilo realizovat:
– vydání stolního kalendáře Přírodou a krajinou 

Střední Hané 2006,
– vyznačení stávajících cyklotras dopravním 

značením a vyznačení nové cyklotrasy Ci-
tov–Tovačov,

– instalace informačního systému pro obce 
– 16 tabulí s atraktivitami mikroregionu a 16 
o každé obci, 

– vytvoření nových webových stránek mikrore-
gionu (www.strednihana.cz),

– vydání propagačních materiálů mikroregionu 

(tipy na výlet, informační brožura, mapa, 
pohlednice),

– marketingovou strategii rozvoje cyklotras na 
střední Hané.

 Náš mikroregion tak získal užitečné nástroje 
k posílení informovanosti svých návštěvníků 
i místních občanů a jsou tak vytvořeny předpoklady 
pro hlavní cíl této akce – zvýšení návštěvnosti ze 
strany turistů.

Jiří Šírek
předseda mikroregionu Střední Haná

Ukázka informačního systému 
na náměstí v Kojetíně

Plán obce a informace o Měrovicích nad Hanou

Ukázka ze souboru 16 pohlednic vydaných 

v souvislosti s poskytnutou dotací 

na propagační materiály 

mikroregionu Střední Haná
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 Již po třináct let působí v Prostějově svou 
aktivitou amatérští literáti „Škola tvůrčího psaní“. 
V počátcích jejího tvoření v roce 1992 zde začali 
působit nejen studenti a žáci středních škol Pros-
tějovska, ale i z regionů dnešního Olomouckého 
kraje.
 Vedení školy se věnovala učitelka českého 
jazyka a literatury, která učila na FF University 
Palackého v Olomouci, PhDr. Marcela Dostálová, 
t.č. členka Obce spisovatelů ČR. Jmenovaná po-
kračuje (dnes v důchodovém věku) ve vedení této 
školy, a to po dobu celých třinácti roků.
 V počátcích existence školy bylo deset až 
patnáct stálých členů, studentů od 12 do 15 roků. 
Škola měla postupem let značné ohlasy veřejnosti, 
a tak se stále rozšiřovala o další členy. Paní učitel-
ka Dostálová se zájemcům soustavně věnovala. 
Dnes jsou ve škole mimo studentů středních škol i 
občané různých profesí a to jak junioři tak senioři. 
V současné době má škola přes dvě desítky členů 
ve věku od 9 do 75 let a stále se do ní hlásí další 
amatéři – literáti.

 Od ustavení školy v roce 1992 se členové schá-
zeli v počátcích v „ROSE“ (Regionální osvětové 
středisko) Prostějov, kde byla ředitelkou Věra Čer-
máková. Utvořením Olomouckého kraje v rámci 
reorganizace kultury prošla škola dvěma kulturními 
zařízeními Prostějova – Kulturní středisko Duha 
a budova Okresního úřadu v centru města.
 Nové a další působení amatérů – literátů pro 
svou aktivitu našlo pochopení u veřejných čini-
telů kulturních zařízení ve zdejší galerii „Mánes“ 
– Kostelecká, kde se opět pravidelně členové klubu 
scházejí a tvoří svá díla stále pod dohledem paní 
učitelky Dostálové. Jmenovaný kulturní stánek 
zprostředkovala ředitelka občanského sdružení 
Kultura v regionu Věra Čermáková, která se školou 
úzce spolupracuje.
 Škola se svým názvem „Violka“ vydala sedm 
ALMANACHŮ a již čtyřikrát uspořádala v Prostě-
jově vernisáž, kde se členové představili se svými 
skladbami veřejnosti.
 Literáti – amatéři také přispívají svými příspěv-
ky do kulturních listů – Zpravodajů v regionech 

měst a obcí v jiných krajích ČR. Na svých opět pra-
videlných schůzkách (1x měsíčně ve čtvrtek) nadále 
pokračují ve svých skladbách a zdokonalují se.
 Za to, že konají amatérští literáti na Prostě-
jovsku, ale i v rámci Olomouckého kraje dobrou 
kulturu, kterou pak rozdávají veřejnosti, se jim před 
dvěma roky dostalo uznání dopisem od předsedy 
Obce spisovatelů v Praze Ivo Binara, včetně pěk-
ného uznání pro vedoucí paní Dostálovou.
 Prostějovská škola literátů – amatérů zachovává 
a chce zachovat lásku k naší literatuře v její tvorbě. 
Dnes se scházejí ke své aktivitě na novém působiš-
ti, a to opět každý čtvrtek v měsíci v již zmíněné 
prostějovské Galerii Mánes v ulici Kostelecké.
 Zájemci, kteří touží po zdokonalování literární 
činnosti, se kterou napomáhají kultuře v našem 
regionu i v rámci Olomouckého kraje, se mohou 
dostavit kdykoliv v uvedenou dobu, kde se jim 
ochotně dostane všech dalších informací.
      

Jaroslav Střelák – senior,
člen Klubu poezie Violka Prostějov

Mateřská škola Kojetín Amatérští literáti „Škola tvůrčího psaní“ v Prostějově 
na novém působišti

Výchovně-rekreační tábory dětí 

 V období letních prázdnin uspořádalo Město 
Kojetín prostřednictvím sociálně-právní ochrany  
dětí (dále SPOD) dva letní tábory. V měsíci červenci 
strávilo 6 dětí z Kojetína  společně se sociální pra-
covnicí SPOD  týden v Hipocentru v Koryčanech. 
Program tábora byl zaměřen především na koně. 
Během pobytu absolvovaly  děti několik hodin jízdy 
na koni na jízdárně za asistence instruktorek. Ne-
chyběla ani potřebná teorie o koních, kdy jsme se 
společně  dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o chovu, plemenech a péči o koně. Samotnou péči 
o koně a stáje si měly děti možnost také vyzkoušet. 
Po zacvičení tyto úkoly plnily téměř každý den. 
Počasí nám během července velmi přálo a tak 
jsme odpolední tropická vedra trávili na místním 
koupališti. 
 Další tábor uspořádalo Město Kojetín jako 
v několika předcházejících letech ve spolupráci 
s Městem Přerov. Čtyři oddíly: Trpaslíci, Gon-
doři, Žabky a Šreci strávily jeden srpnový týden 
uprostřed Beskyd. Ve jménu celotáborové hry 
„Pohádková země“ si prázdniny v horách užívalo 
celkem 43 dětí (z Kojetína 16 dětí). Jako táborové 
vedoucí odcestovaly společně s dětmi sociální pra-
covnice SPOD a kurátorky Kojetínské a Přerovské 
radnice. Kromě spousty soutěží a sportovních klání 
nechybělo ani opékání buřtů a závěrečný karneval. 
Vzhledem k chladnějšímu počasí, které nás celý 
týden provázelo se děti nemohly koupat, ale na 
jejich dobré náladě jim to neubralo. Jako návštěvu 
jsme přivítali strážníky Městské policie Přerov, 
kteří nám přijeli předvést své dva služební psy 
a popovídat spoustu zajímavých informací o svém 
povolání.    

Petra Rozehnalová 
sociální pracovnice   SPOD   

foto: archiv MěÚ Kojetín, SPOD

Mateřská škola Kojetín Město Kojetín – sociálně-právní ochrana dětí informuje
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 Charita Kojetín, Denní stacionář svatého Josefa, Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín
 Tel.: 581 76 21 60, e-mail: stacionar.josef@seznam.cz

Charita Kojetín 

PROGRAM NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2006

úterý 12. 9. 2006 – 13.30 hod 
OSLAVA SVÁTKU VŠECH MARIÍ, MARUŠEK, MAŘENEK …

Zveme všechny nositelky tohoto jména ke společnému posezení 
s pohoštěním

středa 13. 9. 2006 – 9.00 hod.
ANDĚL PÁNĚ

promítání nové pohádky plné humoru, lásky i poučení

pátek 15. 9. 2006 – 9.00 hod.
TRÉNINK PAMĚTI

přijďte si procvičit svou paměť formou her a zábavných činností

středa 20. 9. 2006 – 9.00 hod.
VAŘÍME, SMAŽÍME A PEČEME Z JABLEK

na tento program je nutné přihlásit se do úterý 19. 9., 
abychom mohli zajistit

všechny potřebné suroviny.

pondělí 25. 9. 2006 – 14.00 hod.
PEDIKÚRA – s sebou ručník a 60,- Kč

je nutné nahlásit účast do 21. 9.

středa 27. 9. 2006 – 9.00 hod.
Aranžování sušených rostlin - IV.

vyrábíme stojánky a rámečky na aranžování sušených květin z moduritu 
a ze dřeva

každé pondělí v 9.00 hod.
MODLITBA RŮŽENCE na úmysl příchozích, seznamování se životy 

svatých + četba na pokračování

každé úterý v 9.00 hod.
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

každý čtvrtek v 9.00 hod.
MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO + MALÁ BIBLICKÁ KATECHEZE 

Dovoz i odvoz na programy zajistíme po domluvě nejpozději den předem, 
na číslech 581 762 160 nebo 775 643 348.

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

Nabízíme masáže krční páteře, kadeřnici, pedikúru, možnost koupele 
v bezbariérové sprše – nutno domluvit předem.

Denní stacionář pro seniory slouží všem seniorům, kteří pro svůj věk, zdravotní stav či sociální situaci, nemohou žít zcela samostatně a seniorům, kteří mají 
zájem se setkávat a aktivně trávit svůj volný čas. Všech programů se mohou zúčastnit i mladší lidé se zdravotním postižením či duševně nemocní.

Pečovatelská služba 
Města Kojetín informuje
 
 V pondělí 26. června 2006 se v zahradních 
prostorách Domu s pečovatelskou službou Stan. 
Masara konala letní zahradní slavnost. Kulturní 
a sportovní den byl pořádán jak pro obyva-
tele všech domů s pečovatelskou službou, tak 
i pro ostatní seniory. Slavnosti se zúčastnily také 
děti pozvané pracovnicí sociálně-právní ochrany 
dětí Města Kojetín.
 Pro všechny zúčastněné bylo připraveno 
pohoštění a občerstvení. Děti měly možnost 
zahrát si kuželky, petang a jiné hry. K poslechu 
a dobré náladě hrál a zpíval pan Přikryl. 
 Potěšilo nás, že i přes velmi teplé počasí se 
letní slavnosti zúčastnili důchodci ve velkém po-
čtu. Dětem sluníčko zcela viditelně nevadilo. 
 Věříme, že na podzim se opět sejdeme při 
další slavnosti, kterou plánujeme. 

pečovatelky
 

Mateřská škola Kojetín Pečovatelská služba Kojetín

Mateřská škola Kojetín Průvodce sociálními službami
 Mikroregion Střední Haná vydal v rámci in-
formovanosti občanů brožuru obsahující 46 stran 
s údaji o poskytovaných sociálních službách na 
území mikroregionu. Zde jsou popsány veškeré 
kontakty, druh a rozsah poskytovaných služeb 
a organizace, které se jimi zabývají. 
 V brožuře najdete potřebné informace z Ko-
jetína, Tovačova, Chropyně, Němčic nad Hanou 

a Troubek, které tyto služby poskytují. Jedná se 
především o údaje o pečovatelské službě, DPS 
a ubytovacích jednotkách, Charitě Kojetín, Do-
mově důchodců v Tovačově apod. Zmíněna je 
také společenská a kulturní stránka těchto služeb 
realizovaná přes Klub důchodců, denní stacionář 
pro seniory atd. Na zpracování materiálu se dohodli 
představitelé mikroregionu Střední Haná, a ten 

byl během 3 měsíců zpracován díky spolupráci 
všech zainteresovaných institucí podílejících se na 
zajištění sociálních služeb. Materiál je k dispozici 
v elektronické podobě na všech městských 
a obecních úřadech našeho mikroregionu. Tam je 
také možné získat jej v tištěné podobě.

Jiří Šírek
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Náš nový školní rok

 Po krásně prožitých prázdninách plných slunce 
a pohody začínáme nový školní rok 2006 – 2007. 
Jak u nás bývá zvykem, každý rok máme něco 
nového.
 Samozřejmě jsme přivítali nové prvňáčky, 
kteří poprvé okusí radosti školního života, nové 
žáky, kteří k nám přišli z okolních malotřídních 
škol do tříd II. stupně. Mezi vyučujícími došlo také 
k několika změnám na místech, která se uvolnila 
po odchodu několika našich kolegyň na mateřskou 
dovolenou. Budoucím maminkám přejeme hodně 
zdraví i štěstí a těšíme se na opětovné setkání.
 Samotná škola se také připravila, jak nejlépe 
dovedla. Všichni budete moci vidět naše zázemí 

ZŠ náměstí Míru Kojetín
u příležitosti Dne otevřených dveří v čase našich 
školních narozenin (v prosinci).
 Chtěli bychom na začátku tohoto školního roku 
všem žákům, vyučujícím, správním zaměstancům 

Gymnázium Ko je tín KOJETíN

Poznávací zájezd do Itálie

 Konečně!!! Nastal den, kterého jsme se ne-
mohli tak dlouho dočkat. 1. června 2006 jsme 
zamávali domovu a přes Rakousko jsme se rozjeli 
vstříc slunné Itálii.
 K večeru jsme dorazili do severoitalského leto-
viska Lido di Jesolo, kde jsme se ubytovali a ještě 
téhož večera jsme se přeplavili na noční prohlídku 
zářících Benátek.
 Prohlédli jsme si náměstí sv. Marka, obdivovali 
Dóžecí palác, Hodinovou věž a prošli jsme se po 
mostě Ponte di Rialto, který se klene nad Canal 
Grande, hlavní benátskou tepnou. Naši pozornost 
si získaly také výlohy plné barevných karnevalových 
masek a benátského skla.
 Zatažená obloha ani déšť nám nezkazily chuť 
na vynikající italskou zmrzlinu, kterou jsme si hned 
v prvních minutách rozchodu utíkali nedočkavě 
koupit. Ještě chvíli jsme se kochali pohledem na 
pohádkové Benátky a vydali se na cestu zpět.
 Druhý den jsme přejeli na jih Itálie a ubytovali 
jsme se v apartmánech ve středisku Cerullos ne-
daleko Neapole. Naše první kroky vedly k Tyrhén-
skému moři, kde jsme si namočili alespoň nohy 
a vychutnávali jsme si svěží přímořský vánek.
 V sobotu 3. června jsme se vypravili do římské-
ho města, pohřbeného před dvěma tisíci lety pod 
přívaly lávy z nedalekého Vesuvu. U vchodu jsme 
dostali mapu a prohlídka mohla začít. Pompeje 
jsou opravdu velice krásné. Na zdech zůstaly zbytky 
obrazů a také mozaikové podlahy byly místy velice 

dochované. Škoda jen, že si Italové neváží svého 
historického dědictví a spolu s turisty po sobě všude 
zanechávají odpadky.
 Po prohlídce Pompejí jsme podnikli výšlap 
na Vesuv. Na vrcholek vedla štěrkovitá, celkem 
příkrá cestička a my jsme lapali po dechu už 
v půlce. Nahoře nás za odměnu čekal nádherný 
výhled na moře s ostrovy Capri a Ischia, na Neapol 
a Pompeje. Kráter Vesuvu byl mnohem větší než 
všichni čekali a sopka tu a tam vypustila kouř so-
pečných plynů a ve vzduchu byla cítit síra. Večer 
jsme oblékli plavky a s nadšením utíkali k moři, kde 
byly ale velké vlny a platil zákaz koupání, a tak jsme 
si alespoň zahráli plážový volejbal. 
V neděli ráno jsme se jeli podívat na řecké vykopáv-
ky v Paestu. Zde na nás dýchla skutečná historie a 
my se cítili jako ve starověku. Nejvíce nás uchvátil 
chrám bohyně Ceres, Poseidonův chrám a chrám 
zasvěcený bohyni Heře. A pak už nás čekal – ŘÍM! 
Na cestě k němu jsme se ještě zastavili v Casertě, 
kde jsme se prošli po zámeckých zahradách 
s krásným vodopádem, fontánami a sousošími, 
které patřily k rezidenci sicilského a neapolského 
krále Karla III. a ve kterých si naši chlapci zahráli 
přátelské utkání ve fotbale s místními Italy.
 Večer jsme přijeli do Říma a ubytovali jsme se 
v kempu Village Flaminio, kde jsme spali v bunga-
lovech. 
 V pondělí nás čekal snad ten nejnáročnější 
den ze všech. Měli jsme před sebou prohlídku 
Říma. Nejdříve jsme navštívili baziliku a náměstí 
sv. Petra. Bazilika nás ohromila svým impozant-

ním vzhledem a stejně působivá byla i uvnitř, kde 
stála slavná Michelangelova Pieta. Naše cesta dále 
pokračovala k hradu Sant‘ Angelo. Řeku Tiberu 
jsme přešli přes most stejného jména a dále jsme 
pokračovali na náměstí Piazza Navona, kde jsme si 
dali rozchod. Naše další kroky vedly k Pantheonu. 
Viděli jsme zde Raffaelův hrob a vyfotili jsme se 
v kuželu světla, které dopadalo otvorem v kupoli na 
podlahu. Nezapomněli jsme ani na známé Španěl-
ské schody a fontánu di Trevi, do které jsme podle 
italského přísloví hodili pravou rukou přes levé 
rameno minci, abychom se do Říma ještě někdy 
vrátili. Zastavili jsme se také u Traianova sloupu 
a u památníku krále Viktora Emanuela II. Poté 
jsme vstoupili na náměstí Piazza del Campidoglio, 
kterému uprostřed vévodí jezdecká socha Marca 
Aurelia. Z náměstí jsme pak sešli přímo do Fora 
Romana. Avšak z římských mramorových staveb 
zbyla jen torza a nám nezbývalo nic jiného než si 
je pouze domýšlet. Naše poslední zastávka byla 
ve velkém Koloseu s výhledem na Konstantinův 
vítězný oblouk. Po celodenním chození v úpor-
ném horku jsme se unavení vrátili zpět do kempu 
a s krásnými zážitky šli spát.
 Poslední den jsme měli v plánu Vatikán 
a hlavně Vatikánská muzea. Po hodině a půl čekání 
v dlouhé frontě jsme se konečně dostali dovnitř. 
Čekaly na nás místnosti s antickými sochami, vel-
kými nástěnnými mapami a součástí prohlídky byla 
i slavná Sixtinská kaple. K večeru jsme se rozloučili 
s nezapomenutelným Římem a s úsměvem na tváři 
a se spokojenou dušičkou jsme se rozjeli domů.
   Taťána Dohnalová

i rodičům popřát mnoho úspěchů ve školní práci 
a věříme, že v červnu bude mít každý příjemný pocit 
z konečného výsledku.

      Vedení školy
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 MěDDM Kojetín

PŘIPRAVUJEME

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 
MĚDDM KOJETÍN 

bude probíhat 
od 4. září 2006 do 22. září 2006 

na MěDDM Masarykovo nám. 52, Kojetín.
Přihlášky si můžete vyzvednout na MěDDM 

Masarykovo nám. 52, ve VIC 
Masarykovo nám., Kojetín, ve školách.

16. 9. 2006
„O POHÁR MAJITELE 

POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“
- volejbalový turnaj pro smíšená, 

neregistrovaná družstva v sokolské zahradě.

TÁBOROVÁ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

ODPOLEDNE NA „KOLEČKÁČÍCH“
- hry, soutěže, tanečky na in-line bruslích

„TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

Jaké bylo léto s MěDDM Kojetín

LT „AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“ – soustředění vo-
lejbalového ZK
Pět dní pro malé sportovce v příjemném prostředí 
zámečku v Kovalovicích. Na programu byly kromě 
„strašení“ hry, soutěže a hlavně volejbal. Program 
byl zpestřen celodenním výletem do Brna, plavbou 
parníkem a návštěvou hradu Veveří.

LT NEJDEK – „INDIÁNSKÉ LÉTO“
Od 3. do 16. července 2006 jsme se zúčastnili 
Indiánského léta na stanovém táboře v Nejdku 
u Bělotína. Spolu s kamarády – Skauty z Brodku 
u Přerova jsme v celotáborové hře hledali tajem-
ný pergamen – odkaz náčelníka Askel-Aha. Při 
tomto putování jsme řešili mnoho zábavných, ale 
i složitých situací.
 Myslíte si, že je jednoduché vyrobit z přírodnin 
indiánské boty a ujít v nich 500 m bez toho, aby se 
Vám po cestě rozpadly? Vyrobit indiánskou zbraň 
bylo pro mnohé „statné indiány“ hračkou, ale co 
takhle ukuchtit na přírodním ohni indiánskou potra-
vu? Vyřešili jsme to plackami z mouky a přírodních 
ochucovadel, které jsme opekli na kamenném 
ohništi.

 Lukostřelba se všem tak líbila, že se jí budeme 
věnovat i na našem společném setkání v září.
Bezva byla i noční stezka, bojové hry, výroba 
kmenové vlajky, osvěžení v místním „božolé“, 
lovení sleďů z potoka, výlet do Oder a všichni jsme 
zvládli i cestu z Helfštýna do jeskyní v Teplicích 
nad Bečvou.
 Bylo to prima a 13 dnů rychle uběhlo. Poznali 
jsme nové kamarády a krásnou krajinu Oderských 
vrchů.

RYBÁŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ V TOVAČOVĚ 
22. – 29. 7. 2006
Do Tovačova jezdíme již čtyři roky. Tábor pro mla-
dé rybáře již zde má svou tradici. Celý týden bylo 
skvělé, parné počasí a ryby jako by se na nás lepily. 
Marian s Jarkem pečlivě zapisovali délky úlovků 
a do celotáborové hry o krásné ceny sponzorů 
byly zahrnuty i body za úklid stanů, soutěže atd. 
A co jsme ještě dělali? Koupali se, opékali špekáčky 
a relaxovali u vody. V pátek při slavnostním 
ukončení byl dekorován nejlepší rybář LT 2006. 
Stal se jím Ladislav Patrman z Chropyně. Každý 
z  účastníků tábora si odvezl věcnou cenu, diplom, 
rybu a pamětní tričko. 

 Vzpomínat na tento ročník tábora budeme i na 
kuchtu Jitku, hlavní vedoucí a zdravotnici Janu. Do 
paměti se nám vryl i zážitek při odchytu metrového 
sumce, kterého jsme ulovili za pomocí vedoucího 
Mariana Mokrýše.
 Děkujeme sponzorům, kteří rybářský tábor 
podpořili – ČRS Tovačov, Klempířství, pokrývačství 
Zavadil Tovačov, pan Coufal, Korec Jaroslav ml., 
pan Košťálek, Bradna, Hebnar.

LPT „TAJEMSTVÍ TISÍCE A JEDNÉ NOCI“ 
14. – 18. 8. 2006
Konečně vyšlo najevo, jak to bylo se Šeherazádou 
a jejími příběhy. Na pomyslném létajícím koberci 

jsme prožívali spoustu legrace, soutěžili, poznávali 
nové, již objevené krajiny a hlavně odhalili tajemství 
na letním příměstském táboře.

 Podívali jsme se do Javořičských jeskyní, na 
zámek do Náměště na Hané, byli jsme „řádit“ 
v Aqua parku ve Vyškově a také navštívili Dino-
park. Soutěže, hry a výlet jsme zvládli i na kolech. 
Přenocovali jsme ve stanu na zahradě MěDDM 
a prošli stezku odvahy. 
 Slavnostní vyhodnocení celotýdenního pobytu 
ukončila „Šahrazáda“ Blanka se svými břišními 
tanečky. Bylo to prima. Bylo nás 29.

LPT „5 x JINAK“
Pět dní s „domečkem“ a každý byl úplně jiný: 
v pondělí výlet ke koním a táborák, v úterý celý den 
na koloběžce, ve středu výlet do Brna na parník 
a ZOO, ve čtvrtek na in-line bruslích v Lipníku 
nad Bečvou a v pátek zálesácký den – vaření 
kotlíkového guláše.
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Mateřská škola Kojetín Z kroniky MěKS Kojetín – srpen 2006 
11. srpna 2006
první hodový den byl zahájen kinder párty na za-
hrádce U komína v Bowling city. Dětí a jejich rodičů 
se sešlo nečekaně tolik, že zahrádka praskala ve 
švech a zásoby kofoly mizely tak rychle, že se nesta-
čily ani řádně vychladit. Nakonec dorazil i slibovaný 
kouzelník. Svými triky vykouzlil všem dětem šťastný 
úsměv na tváři a o to přeci pořadatelům této nové, 
snad v budoucnu i tradiční, hodové akce šlo.
 V podvečerních hodinách byla slavnostně ote-
vřena výstava obrazů otce a syna Boleslava a Petra 
Leinertových v galerii Vzdělávacího a informačního 
centra na Masarykově náměstí. Všechny přítomné 
s prací obou výtvarníků podrobně seznámil PhDr. 
František Řezáč. Zároveň byly veřejnosti zpřístup-
něny další dvě výstavy - výstava obrazů kojetínského 
rodáka akademického malíře Jana Sázela v galerii 
rodáků a expozice muzea s církevními památkami 
z kojetínského depozitáře. Všechny výstavy jsou 
velmi zdařilé a stojí za to je zhlédnout.
 Páteční večer v Kojetíně jsme měli možnost 
strávit v tanečním a hudebním duchu. Bylo z čeho 
vybírat a těžké se rozhodnout, kam jít večer zapařit. 
Ti, kdo přišli na zahrádku Hospůdky U Pedyho, byli 
překvapeni, kdo že je vlastně DJ Bruce Fuckyn-
son, který nám zahrál ve svižném rockovém stylu 
a tempu hrubě přes půlnoc.
 Na stadionu vyhrávaly do ranních hodin dvě 
místní bigbítové legendy TIP TOP a Vesničani 
a loděnice byla zaplněna příznivci kojetínské kapely 
MOPR. Počasí v pátek – ucházející, neprší...

12. srpna 2006
druhý hodový den se nesl jako tradičně spíše 
v duchu sportovním. Od ranních hodin soutěžili 
mladí hasiči na Masarykově náměstí o hodový 
koláč. V areálu sokolské zahrady se odehrávaly 
boje na tradičním turnaji v odbíjené mezi sportovci 
z celé střední Moravy. Místní loděnice otevřela 
své dveře a lákala nejen vodáky k projížďkám po 
řece Moravě.
 Poprvé se v rámci Kojetínských hodů objevil 
i populární sport především u mladé generace 
- skateboard. Závody s názvem Fast skateshop 
contes se konaly na u-rampách v areálu gymnázia 
a přilákaly mnoho příznivců tohoto sportu. Bo-
hužel závody překazil déšť a koncert avízované 
hiphopové kapely, která k tomuto sportu patří, se 
konal v Bowling city. Doufáme, že letošní počasí 
pořadatele této akce, Aleška Medunu, neodradilo 
a z těchto „contest“ se stane další hodová tradice, 
jako například setkání harmonikářů, které se 
konalo letos již po šesté. Do sálu sokolovny se 
na harmonikářské soutěžní klání sjelo na čtyřicet 
účastníků z celé Moravy i ze Slovenska, kteří svým 

hudebním uměním bavili na dvoustovku diváků. 
A to nejmladšímu byly teprve dva roky.
 Večerní hodovou zábavu se skupinou MOPR 
totálně překazil déšť. Operativně se vše vyřešilo 
a zábava proběhla na sále. Bohužel nepřišlo na ni 
tolik lidí jako v minulých letech a my se tak všem 
omlouváme, že v pozvánkách nebylo uvedeno 
náhradní místo konání za nepříznivého počasí. 
Taneční a hodové veselí se neslo až do brzkých 
ranních hodin.
Počasí v sobotu – mizérie, deštivo...

13. srpna 2006
je datum, na které vyšlo konání letošního hlavního 
hodového dne. Ráno se scházíme v 6.00 hodin na 
Masarykově náměstí, kde zjišťujeme, že nám do 
rána někdo zcela zničil výzdobu na pódiu – hodový 
věnec a hanácký šátek.
 Leželo před námi těžké rozhodnutí – rozsek-
nout dějiště hodů – náměstí nebo sokolovna? Je 
zamračeno a obloha nám napovídá déšť, ale nako-
nec, a jak se ukázalo i naštěstí, padlo slovo náměstí. 
Pomalu se do Kojetína začali sjíždět jarmarečníci 
a my je v dobrém uklidňovali, že na Kojetínské 
hody nikdy neprší. Ale ráno, co se týče počasí,  

nevypadalo vůbec nadějně. Sraz národopisných 
souborů se přesunul na Vzdělávací a informační 
centrum (místo skautské základny na Závodí), kde 
pomalu nebylo k hnutí. Nakonec jsme krojovaný 
průvod za doprovodu dechové hudby Věrovanka 
museli díky mírnému deštíku zkrátit na minimální 
trasu – okolo Masarykova náměstí přímo k radnici, 
což je nám velice líto, protože v letošním roce přijel 
do Kojetína rekordní počet souborů, dokonce 
i ze zahraničí. Kvůli dešti byla zrušena i slavná 
kojetínská Jízda králů. No prostě ranní počasí nám 
vůbec nepřálo...
 Průvod tedy zamířil k radnici, kde kojetínský 
rychtář a jeho chasa tradičním bušením na vrata 
vyzvali starostu města k předání hanáckého hodo-
vého práva, které Hanákům povoluje převzít vládu 
nad městem a ztrestat toho, kdo se při konání hodů 

nebo i v uplynulém roce nějak provinil. V letošním 
roce vyplácení tzv. „feroló“ neunikl starosta města 
Mojmír Haupt, místostarosta Jiří Šírek ani velitel 
místní městské policie Jiří Hübner. Vše se ode-
hrávalo v přátelské atmosféře a Hanáci nakonec 
vyhandlovali i bečku piva.
 Po tradičním procesu nastalo malé překvapení 
– křest CD „Ty kojecky hatě“ se směsí milostných 
a řemeslnických písní z Hané, které jsme vydali ve 
spolupráci s dechovou hudbou Věrovanka. Na CD 
naleznete 21 písniček od autorů Jana Pavla, Jiřího 
Krybuse a Gustava Voždy. Můžete si jej zakoupit na 
informacích Vzdělávacího a informačního centra 
na Masarykově náměstí za 120 Kč.
 Když byla zahájena plejáda vystoupení národo-
pisných souborů, počasí se nám umoudřilo a chví-
lemi svítilo i sluníčko. Soubory vystupovaly v tomto 
pořadí: Ječmínek Chropyně, Pantlék Němčice nad 
Hanou, valašský soubor Trnka Jeseník, Omladina 
Martinice, taneční soubor Nysa z Polska, Hlahol 
Mysločovice, Hanák Troubky, Sluníčko Kojetín 
a domácí soubor Hanácká Beseda.
 Program se od ranních hodin značně prodloužil 
a dostali jsme se do mírného skluzu. Setkání rodáků 
ročníku 1931 bylo zahájeno přesně úderem 12. 
hodiny, ale na náměstí stále vystupovaly neúnavné 
národopisné soubory. Členové dechové hudby Vě-
rovanka, kteří pravidelně rodákům hrají moravskou 
hymnu před radnicí, lítali s vyplazenými jazyky po 
náměstí, aby stihli zahrát rodákům a skoro záro-
veň doprovodit při tanci naši Hanáckou Besedu. 
Ale hanáčtí synci ze sousedství jak vidno nejsou 
žádná „vořezávátka“ a na jejich koncertě nebyla 
znát žádná únava. Dokonce hudebně doprovodili 
i kojetínské mažoretky při jejich pochodovém 
vystoupení. Právě mažoretky zahájily druhou, civil-
nější část programu, no spíše programový maratón. 
Moderátor Čestmír Novotný uváděl jedno číslo za 
druhým – taneční skupinu Progress z Lipníku nad 
Bečvou a jejich hip hop, koncert přerovské kapely 
Rabussa, taneční skupinu Atlas z Přerova a jejich 
tři taneční vstupy – break, disko a elektrick boogie, 
hudební vystoupení mladého zpěváka Davida Ško-
loudíka a dva vstupy kejklířských borců Cyberfire 
z Ostravy, kteří žonglovali snad se vším, co jim 
přišlo do ruky.

 Ožila i budova Vzdělávacího a informačního 
centra, kde byly po celou dobu otevřeny výstavy 
obrazů Boleslava a Petra Leinertových, v galerii 
rodáků akademického malíře Jana Sázela a expo-
zice muzea s církevními památkami. Od 14 hodin 
vyhrávala na nádvoří  cimbálová muzika Dubina.
 V programu se pamatovalo i na děti, pro 
které byly připraveny hry a soutěže se sladkými 
odměnami v parku na náměstí a skákací hrad.
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 Po celou dobu fungoval také jarmark s ukáz-
kami tradičních řemesel a prodejem nejrůznějších 
výrobků.
 Když přišla 17. hodina a na pódium nastou-
pila hvězda kojetínských hodů – nejpopulárnější 
slovenská kapela současnosti Peha se zpěvačkou 
Katkou Knechtovou, naše obavy, že Katka s Pehou 
v Kojetíně nevystoupí, kvůli její nemoci, byly ty tam. 
Na Katčiných hlasivkách  nebylo vůbec nic znát 
a mohli jsme si s ní společně zazpívat, nám pouze 
z rádií známé, písničky. Jen nás trochu mrzí, že 
kojetínské obecenstvo nechalo slovenskou Pehu 
tak lehce z pódia odejít a dokonce si nevyžádalo 
ani jeden přídavek. Zato velké ovace sklízeli členo-
vé revival kapely Kabát, kteří nastoupili na úplný 
závěr a zakončili tak bohatý program Kojetínských 
hodů 2006.
 Počasí v neděli – až na ranní mírný deštík nám 
počasí vydrželo až do samého závěru, dokonce 
místy i svítilo sluníčko...

14. srpna 2006
tradičně po Kojetínských hodech následuje Kojetín-

Mateřská škola Kojetín Z kroniky MěKS Kojetín – srpen 2006 
ské hudební léto, které v pondělí zahájilo hudební 
duo Erika a Motýl ze Zlína, místo avízovaných 
Ziggy a Motýl. Erika Ziggyho zastoupila bravurně 
a společně jsme si zazpívali známé a populární 
české písničky.
 Do rána z jeviště zmizel hanácký šátek!
Počasí v pondělí – polojasno, stále se lepší...

15. srpna 2006
jsme na kojetínském náměstí přivítali přerovskou 
kapelu Hezky česky. A taky jsme si hezky česky 
zanotovali pěkně od plic a možná nejen my, ale 
i lidé z okolních obcí...
 No a do třetice, aby toho nebylo málo, přes 
noc někdo ukradl hlavní kabel od kašny k pódiu. 
Už nás opravdu nic nepřekvapuje!
Počasí v úterý – slunečné...

16. srpna 2006
jsme poprvé na našem hudebním létu uslyšeli písně 
ve stylu blues, jazz a soul v podání přerovské forma-
ce Mothers follouw chairs. Omlouváme se členům 
tohoto seskupení, že jsme jim mírně pozměnili 
název. Ale jinak klobouk dolů před fantastickým 
výkonem zpěvačky.
Počasí ve středu – slunečné...

17. srpna 2006
jsme byli zvědavi jak se za rok zlepšila kojetínská 
kapela Z kredence karty. A bylo opravdu znát, že 
všichni z kapely na sobě hodně zapracovali, zpěvač-
ka si už stojí pevně v kramflecích, přidala na hlase 
a bylo ji konečně slyšet a zřetelně rozumět.
„Míšo, text vypadne i profíkům, tak nebuď na své 
„spolukarbaníky“ tak přísnej.“
Počasí ve čtvrtek – slunečné...

18. srpna 2006
se o závěr Kojetínského hudebního léta 2006 
postarala hanácká dechová hudba Hulíňané. 
Zcela zaplněné náměstí se rozezpívalo při lidových 
písničkách a bylo zklamané, že Hulíňané hráli 
pouhou hodinu. Proto jsme se domluvili a slíbili si, 
že pro kojetínské příznivce dechovky uskutečníme 
v prosinci vánoční koncert s touto kapelou.
Sobotní koncert kojetínké skupinky Z.O.N.A. byl 
zrušen.
Počasí v pátek – slunečné...

Kojetínské hody 2006 a Kojetínské hudební 
léto 2006 uzavíráme slovy místostarosty města 
Kojetín Jiřího Šírka: 
„Tradiční akce se opět vydařila!!! Jak je vidět, 
i naše vztahy s Nanebevzatou Pannou Marií jsou 
stále dobré, byť nás v sobotu večer a v neděli 
ráno trošku vyděsila.“

-svah-
Foto: Hana Volfová

více na www.kojetin.cz/meks

Mateřská škola Kojetín Kojetínské hody 2006

Kinderparty Vernisáž výstavy Soutěž mladých hasičů

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu Skateboardové závody Setkání harmonikářů
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Mateřská škola Kojetín Kojetínské hody 2006

Sluníčko Kojetín

Ječmínek Chropyně Trnka Jeseník Omladina Martinice

Hanácká beseda Kojetín Dechová hudba Věrovanka

Nysa Polsko Hanák Troubky Hlahol Mysločovice

Výplata „feroló“ Křest CD Ty kojecky hatě Pantlék Němčice nad Hanou

Krojovaný průvod Hanáci na radnici Předání hodového práva
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Mateřská škola Kojetín Kojetínské hody 2006

Mateřská škola Kojetín Hudební léto 2006

Foto: Hana Volfová, Jiří Šírek a Jana Večeřová

Mažoretky Kojetín Rabussa Přerov Cimbálová muzika Dubina

Progress Lipník n. B. Kejklířská šou Ostrava Atlas Přerov

David Školoudík PEHA Revival Kabát

Erika a Motýl Zlín Hezky česky Přerov Mothers follow chairs Přerov

Z kredence karty Kojetín Hulíňané Návštěvníci Hudebního léta 2006
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ZÁŘÍ 2006

Výstava obrazů členů tvůrčí skupiny Signál 64
BOLESLAV A PETR LEINERTOVI

Galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
výstava otevřena do 27. září 2006

Výstava obrazů kojetínského rodáka akademického malíře
JANA SÁZELA

Galerie rodáků Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
Výstava bude otevřena do 31. října 2006.

Expozice muzea
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8, Kojetín
stálá roční výstava

Výstavy otevřeny: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin

Zdravotní přednáška gynekologa ze Zábřehu
MUDr. HALTMARA

Vývoj ženy z pohledu alternativní medicíny.
ve čtvrtek 14. září 2006 v 18.00 hodin

Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Divadelní představení - Cimrman/Smoljak/Svěrák
BLANÍK

v pátek 15. září 2006 ve 20.00 hodin
Hraje Divadlo nahodilých ochotníků Vizovice

Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstupné: 40 Kč

Pohádka pro děti v rámci cyklu „Mládež a kultura“
pro děti MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ

O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNI
v pátek 22. září 2006 v 8.15 a 10.00 hodin

Hraje Malé divadélko Praha, R. a A. Novákovi
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstupné: 20 Kč

ŘÍJEN 2006

Nemusíte jezdit do Prahy, velká muzikálová show bude v Kojetíně
MUSICALMANIA

koncertně-scénické provedení písní nejslavnějších muzikálů
West Side Story, J. Ch. Superstar, Fantom opery, Pomáda, Bídníci, 

Kočky, Vlasy, Evita
v podání Hudebního divadla Glottis Brno

neděle 1. října 2006 ve 20.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 90 Kč

Otevření prodejní výstavy obrazů (olejů, pastelů) 
členů skupiny OLOMOUČTÍ

LADISLAV ŽLOTÍŘ a JAN MIČKAL
Galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
výstava otevřena od 2. října do 15. listopadu 2006

Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 - 17.00 hodin

Již potřetí pro rockové fanoušky
BETHRAYER FEST no III.

pátek 13. října 2006 ve 20.00 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033

Víkendová pohádka pro děti
OPICE V AFRICE

neděle 22. října 2006 ve 14.30 hodin
Hraje Divadlo Genus Brno

Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstupné 20 Kč
Soutěž pro děti o nejkrásnější obrázek

Historický pořad pro žáky II. Stupně ZŠ a studenty gymnázia
KRÁL VÁCLAV IV.

VÁS ZVE KE SVÉMU DVORU…
pondělí 23. října 2006 v 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 hodin
Součást projektu Faber tvůrců V. a I. Pěnkavových z Prahy
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstupné 35 Kč

Mateřská škola Kojetín Kam za kulturou 

Vzdělávací a informační centrum 
Masarykovo nám. 8, 

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

• CD „Ty kojecky hatě“ – směs milost-
ných a řemeslnických písní z Hané 

 (cena 120 Kč),
 • 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),
• Mapa Kojetína a mikroregionu 

Střední Haná (cena 20 Kč),
• Odznak města Kojetín (cena 20 Kč),
• Keramický hrnek (cena 100 Kč) a zvo-

nek (cena 80 Kč) města Kojetín,
• Knihy, propagační materiály města 

a okolí, informace,
• Kopírování pro veřejnost.

– JAZYKOVÉ od září 2006
 – německý pro začátečníky i pokročilé
 – anglický pro začátečníky i pokročilé
 – ruský pro začátečníky i pokročilé

– POHYBOVÉ
– JÓGA
 od 5. září 2006 každé úterý od 17 hod. 

– poliklinika Kojetín, cena 350 Kč
–  TANEČNÍ PRO STUDENTY 
 GYMNÁZIA
 od září 2006 každou středu od 17 hod. 

– Sokolovna Kojetín
–  CVIČENÍ metodou PILÁTES
 od 12. září 2006 každé úterý od 18.30 

hod. – sál VIC Kojetín (Okresní dům), per-
manentka 10 + 1 vstup = 200 Kč

– 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

MĚKS V KOJETÍNĚ VYHLAŠUJE TYTO KURZY:
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Městská knihovna v Kojetíně informuje

Místní knihovna KOVALOVICE
-  knihovnice Petra Skřipcová
-  knihovna umístěna na zámku
- půjčovní doba úterý 17 – 19 hod., každý sudý 

týden sobota 15 – 16 hod.
-  knihovní fond 1 822 svazků
-  bezplatný přístup k internetu, kopírka
Knihovna je doplňována  čtyřmi soubory knižních 
novinek pravidelně čtvrtletně, 16 souborů ročně.

Mateřská škola Kojetín Jak vyzrát na alergie
 Naše doba přináší stále více zdravotních rizik. 
Jedním z nich je stále stoupající počet nemocných, 
kteří trpí alergiemi různého původu. Dle mého 
názoru jsou alergie určitou daní dnešního způsobu 
života. Nasvědčuje tomu i fakt, že v dřívějších 
dobách, byla alergie velkou neznámou. Špatný 
životní styl je tedy jedním z rizikových faktorů 
vzniku alergie. Alergii bychom mohli definovat 
jako přehnanou reakci organismu na cizorodou 
látku. Významnou úlohu přitom hraje náš imunitní 
systém. Snad nejhorší alergická reakce, kterou 
nazýváme anafylaktický šok, může člověka ohrozit 
na životě. Dnes můžeme být alergičtí na cokoliv. 
 Alergie může začít už v ranném dětství u ko-
jenců, ale i tak se může objevit v pokročilém věku. 
U dětí se nejčastěji setkáváme s alergií na kravské 
mléko, pyly, roztoče, plísně, bodnutí hmyzem 
a na zvířecí srst. Velmi častými jsou tzv. potravinové 
alergie např. na čokoládu, arašídy nebo banány. 
Nesmíme také zapomenout na alergické reakce 
na různé kovy, léky, chlad a dokonce i sluneční 
osvit.

 Nespočet alergií vyvolává nejrůznější onemoc-
nění, které ve svém konečném stavu mohou vést 
k poškození zdraví. Nejčastěji se objevuje atopický 
ekzém, senná rýma, kašel, astma bronchiále, různé 
vyrážky, průjmy apod.
 Přírodní medicína klade důraz na vnitřní orgá-
ny, které jsou nejčastějšími viníky vzniku alergie. 
Nejdůležitějšími orgány jsou játra, ledviny, tlusté 
střevo a lymfatický a imunitní systém. Proto je 
velmi vhodné si nechat udělat komplexní vyšetře-
ní organismu pomocí irisdiagnostiky nebo EAV. 
Tyto dvě metody nám velmi přesně řeknou, který 
orgán je nemocen, i když lékařská vyšetření mlčí. 
Dle zjištěné diagnózy se pak postupuje i v léčbě 
alergie. Přírodní léčba by měla být vždy zaměřena 
na odstranění příčiny a příznaků nemoci.
 Pokud budu vycházet ze své praxe, tak mohu 
jen potvrdit, že každá alergie se dá léčit a dokonce 
se může nemocný uzdravit.
Jak tedy při alergii postupovat?
 Přírodní léčba musí být vždy systematická 
a působit tedy na zjištěné příčiny nemoci. Tera-

peut také nesmí zapomínat na možné interakce, 
které by mohli vzniknout díky odlišným účinkům 
syntetických léků a přírodních postupů, které ne-
mocný aplikuje. Vždy je nutné vidět v nemocném 
individualitu a doporučit mu léčebný postup „ušitý 
na míru“.
 V praxi většinou kombinuji vnitřní a zevní 
postupy. Jako velmi vhodné se mi jeví použití 
některých bylinek, potravinových doplňků, gemmo-
terapeutických výtažků, akupunktury či akupresury, 
reflexní masáže chodidel a baňkování určitých re-
flexních zón, které se nacházejí v blízkosti páteře.
Velmi důležitým faktorem je správná skladba 
potravin a používání kvalitní vody a zahrnutí do-
statečného pitného režimu.
 Nemocný který trpí alergií se musí vyvarovat 
mléčných výrobků vč. mléka a ze své stravy vyřadit 
nepřípustné konzervanty, které všichni známe 
pod označením E. Obecně nedoporučuji uzeniny, 
paštiky, zvěřinu, vajíčka, bílou mouku a cukr. U dětí 
platí také zákaz rybího masa. Vhodná nejsou ani 
různá koření a dráždivé pokrmy. Za zcela nevhod-

Městská knihovna v Kojetíně plní kromě své 
hlavní činnosti pro město také funkci střediskové 
knihovny pro deset okolních obcí.
Jsou to knihovny: Kovalovice, Křenovice, Lobo-
dice, Měrovice, Oplocany, Polkovice, Popůvky, 
Stříbrnice, Troubky, Uhřičice.

 Těmto knihovnám poskytuje poradenské 
a konzultační služby, nakupuje knižní novinky 
a provádí jejich odborné knihovnické zpracování.
 V rámci většího využití knihovních fondů 
jednotlivých knihoven provádí pravidelně cirkulaci 
souborů nových knih i souborů knih z regionál-

ních fondů. (Rozsah souborů je limitován výší 
finančního příspěvku obce a kraje a zároveň 
i velikostí knihovny a obce). Stará se také o aktu-
alizace a revize fondů místních knihoven, zpraco-
vává komplexní statistické výkazy celého střediska 
i roční výkazy jednotlivých knihoven.

Místní knihovna KŘENOVICE
-  knihovnice Marta Daňková
-  knihovna je umístěna v budově MŠ
-  půjčovní doba knihovny středa 16 – 18 hod.
-  knihovní fond 2 496 svazků
-  bezplatný přístup k internetu, kopírka
Knihovna je doplňována knižními novinkami 
pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů, 
čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem 20 
souborů ročně.

Místní knihovna LOBODICE
-  knihovnice Helena Vaculíková
-  knihovna je umístěna v nové víceúčelové budově, 

postavené po povodních v r. 1997
-  nově vybaven je také interiér knihovny
-  půjčovní doba knihovny úterý 16 – 19 hod.
-  knihovní fond 2 515 svazků
-  bezplatný přístup k internetu, kopírka
Knihovna je doplňována čtyřmi velkými soubory 
knižních novinek pravidelně čtvrtletně, 16 souborů 
ročně.

M. Sedláčková, která pra-
covala ve funkci knihovni-
ce v letech 1994–2004

Hana Divilová, vedoucí MK
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Ze sportu – Minigolf

Jana Nakládalová 
veze z Dánska stříbro!

 Ještě lepšího výsledku než loni dosáhla naše 
hráčka J. Nakládalová, když dosáhla spolu se svými 
kolegyněmi na 2. místo a stříbrnou medaili na Mis-
trovství světa juniorů v dánském Odense (loni byly 
naše juniorky třetí). Individuálně skončila sice až na 
6. příčce (loni čtvrtá), ale umístění je to srovnatelné, 
neboť minulý šampionát byl „jen“ evropský…
 Ale vraťme se do našich luhů a hájů, podrobně 
se k výše zmíněnému megaúspěchu dostanu v příš-
tím čísle. Napřed jsme jeli do Vsetína, kde se konal 
v neděli 18. června letošní 4. Open. Slabá účast 
30 aktérů na novém hřišti, z Kojetína tady byli 
3 hráči.
 V juniorech se prosadil L. Nakládal na stří-
brnou příčku, stejný post obsadil i mezi seniory 
I. Roemer.
Výsledky 4. Open oblastní turnaj – Morava-jih 
(Vsetín)
Junioři: 1. Robert Janáček – Prostějov (99, 24,8), 
2. Luděk Nakládal – Kojetín (105, 26,3).
Senioři: 1. Josef Rimpler – Nerovnice (105, 26,3), 
3. Ivan Roemer – Kojetín (109, 27,3).
 Ve dnech 24. – 25. června se ve východočes-
kém Rychnově nad Kněžnou uskutečnil Přebor 

Moravy. Z našeho klubu se zde představilo 5 hráčů 
z celkového počtu 98.
 V juniorech se nikdo z našich nedostal do finá-
le, toto se podařilo pouze seniorovi I. Roemerovi. 
Ten po vynikajícím prvním dnu nakonec (suverénně 
vedl) nakonec zůstal bez medaile na 4. místě.
 Na zdejším eternitu se konala i finálová část 
prvoligové soutěže družstev. Ve smíšené kategorii 
jsme se sem nekvalifikovali a jak už jsem přede-
slal, po ročním působení opouštíme tento stupeň 
a sestupujeme do II. ligy. Do Extraligy naopak 
postupuje Holešov.
Konečný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 5 kolech 
– smíšená družstva:
1. MGC Holešov (27 bodů), 2. MGC 90 Brno 
„B“ (27), 3. MGC Olomouc „B“ (18), 4. Start 
Kopřivnice (16), 5. KGB Kojetín (9, sestup), 
6. Plupo Vratimov (sestup).
 Mezi juniorskými týmy jsme sice ve finále skon-
čili až čtvrtí, ale celkově nám stříbrná pozice neu-
nikla. Ta znamenala postup do baráže o juniorskou 
Extraligu, které jsme se ale z nepochopitelných 
důvodů nezúčastnili.
Konečný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 
5 kolech – junioři:
1. MGC Holešov (32 bodů), 2. KGB Kojetín 
(18), 3. JR Golf Rychnov n. K. (16), 4. ME Blansko 

(12), 5. Taurus Prostějov (12), 6. DGC Bystřice 
p. H. „B“ (7).
 V ženách se nám ve finále dařilo lépe, když 
jsme skončili třetí. Celkově to byla taktéž stříbrná 
pozice s právem postupu na MČR. Tam jsme 
z důvodu nedisciplinovanosti 2 hráček (T. Ligačové 
a B. Luxové) vůbec nenastoupili a udělali si po celé 
republice z ostudy kabát!
Konečný stav 1. ligy skup. B (Morava) po 
5 kolech – ženy:
1. DGC Bystřice p.H. (24 bodů), 2. KGB Kojetín 
(18), 3. MGC 90 Brno (14), 4. MGC Olomouc 
(11), 5. MGC Holešov (9).
 Žáci nehráli celé jaro, a tak jim nakonec medai-
le unikla a obsadili konečnou 4. příčku bez práva 
účasti na MČR.
Konečný stav 1. ligy skup.B (Morava) po 5 kolech 
– žáci:
1. MGC Olomouc (25,5 bodů), 2. JR Golf Rychnov 
n. K. (20), 3. MGC Holešov  (14,5), 4. KGB 
Kojetín (8), 5. KDG Tovačov (4).
 Posledním jarním oblastním turnajem byl 
5. Open, který se konal 2. července v Pros-
tějově. Celkově zde hrálo 45 účastníků, ale jen 
jeden od nás. Senior I. Roemer dokonale využil 
znalost místního hřiště a bezpečně ve své kategorii 
zvítězil.
Výsledky 5. Open oblastní turnaj – Morava-jih 
(Prostějov)
Senioři: 1. Ivan Roemer – Kojetín (92, 23).
 Ani v posledním kole se naše „béčko“ nesešlo, 
a tak se v celkové tabulce umístilo až na předpo-
slední, desáté příčce.
Konečný stav 2. ligy skup. D (jižní Morava) po 
10 kolech – muži:
1. KDG Tovačov „B“ (98  bodů), 2. MGC Jedov-
nice „A“ (94), 3. MGC Jedovnice „B“ (66), 4. 
DGC Bystřice p. H. „B“ (62), 5. ME Blansko (58), 
6. MGC Holešov „B“ (57), 7. Start Brno (43,5), 
8. SK Mlýn Přerov (34,5), 9. Taurus Prostějov 
(33,5), 10. KGB Kojetín „B“ (31,5), 11. MGC 
Vsetín (31).

Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Stříbrní účastníci MS juniorů v minigolfu 
(2. zleva Jana Nakládalová) 

Stupně vítězů v dánském Odense

Mateřská škola Kojetín Jak vyzrát na alergie
né považuji limonády a džusy. Vyhnout bychom 
se měli také cizokrajnému ovoci a banánům pro 
možný zdroj různých plísní. Co se týče kombinace 
různých potravin, tak v tomto směru doporučuji 
vyzkoušet např. dietu dle krevní skupiny, dělenou 
stravu a nebo bezlepkovou dietu. Zdravá výživa je 
základem pro úspěšnou léčbu alergie.
 Nemocný také může používat několik druhů 
bylinek nebo jejich vzájemné kombinace ve směsi 
a pak užívat léčebný nálev nebo odvar. V rostlin-
né říši bychom mohli najít spoustu výjimečných 
bylinek, které budou úspěšné. Na tomto místě 
nemohu vyjmenovat a popsat všechny, ale pokusím 
se vybrat dvě se kterými mám nejvíce pozitivních 
zkušeností.
 Jednou z velmi perspektivních bylinek je houba 
Lingzhi. Předmětem sběru je plodnice, ze které 
se připravuje odvar, prášek nebo tinktura. Působí 

při kožních, dýchacích a potravinových alergiích. 
Navíc má silný detoxikační účinek na jaterní tkáň 
a podporuje regeneraci jater. Budeme ji proto po-
užívat u ekzémů, senné rýmy, astmatu a u trávicích 
potížích vyvolaných alergickou reakcí.
 Dalším cenným pomocníkem je Xinyihua tedy 
Magnólie ze které se sbírají pupeny květů, které se 
podobají nám známým kočičkám (pupeny z vrby). 
Xinyihua je velmi prospěšná u chronické a senné 
rýmy. Připravuje se z ní krátký nálev a působí velmi 
rychle.
 Bylinky pak můžeme kombinovat s řadou 
kvalitních potravinových doplňků. Jedná se 
o probiotické kultury nám známé jako Lactobacilus 
acidophilus a jemu podobné kmeny. Tento pří-
pravek zejména ocení děti, při různých ekzémech 
a  trávicích problémech. Acidophilus doporučuji již 
těm nejmenším dětem i jako prevenci.

 Všechny vnitřní ozdravné postupy můžeme 
podpořit zevními procedurami. Dobré účinky 
vykazuje masáž reflexních chodidel, kde se za-
měříme na reflexní plochy jater, ledvin, tlustého 
střeva a brzlíku, které masírujeme několikrát za 
den. Dobrého efektu dosáhneme i akupunkturou 
a baňkováním.
 Na první pohled se může zdát, že léčba alergie 
je poměrně snadná, ale není tomu tak. Nemocní 
nesmějí spoléhat na okamžitý efekt a léčba musí 
být delšího trvání. Pokud na sobě nemocný začne 
pracovat a „popere“ se se svými zdravotními 
problémy nalezne určitě cestu, po které dokráčí 
ke kýženému uzdravení. Cesta jistě bude náročná 
a vyčerpávající, ale za zlepšení svého zdravotního 
stavu to určitě stojí.

Milan Peterka
Regenerační centrum Kojetín
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Letní soustředění

 V pondělí po „Moraváku“ to začalo. Letošní 
soustředění se konalo v Kojetíně. Letos k nám přije-
li i závodníci z jiných oddílů. Martin Seidl z Modřan 
a Kateřina Brunová ze Sedlčan. Martin přijel sjíždět 
debla (K2) s Honzou Škurkou, Kateřina s Katkou 
Kavulovou. Jako každým rokem jsme soustředění 
zahájili pondělními testy na 500 m, 1000 m 
a 2000 m.
 Následující den jsme jeli stovky a dvoustovky 
a ranní trénink se završil běháním čtyřstovek. 
Odpolední pyramida nás zmohla natolik, že jsme 
neměli sílu na posilovnu, která nás čekala.
 Ve středu jsem už ani nemohla dojet na trénink, 
ale jak jsem si všimla, nebyla jsem zmožena jediná. 
Jeli jsme další pyramidu. Po tréninku jsme se začali 
chystat na odjezd k domovu, když nás najednou 
Lojza s Honďou odtáhli k molu a v oblečení 
i v botech nás hodili do vody. No nic, převlekli jsme 
se do věcí, ve kterých jsme byli na vodě a konečně 
odjeli. Odpoledne jsme si s Prochynou na deblu 
odmakaly druhou fázi.
 Čtvrteční ráno pro nás bylo záchranou, protože 
jsme jeli sice zase na deblu, ale jenom na techniku. 
Odpoledne jsme měli běhat, ale místo toho jsme 
zvolili plavání. 
 V pátek odpoledne jsme jeli padesátky, stovky 
a dvoustovky na čas. V sobotu nás čekaly pěti-
stovky na čas. Odpoledne bylo volno, poněvadž 
byl den otevřených dveří, který končil Benátskou 
nocí. Po nedělní ranní fázi jsme se dočkali masáží. 
A odpoledne opět trénink na vodě.
 A tak podobně to bylo další celý týden. Rozjetí, 
starty, padesátky, stovky, dvoustovky, pětistovky, 
kiláky. Když jsme se chystali v pátek k odjezdu 
domů, nemohla jsem najít svoje kolo. Hledám, hle-
dám… Najednou ho uvidím jak se tyčí na stožáru!! 
Kluci mi ho pomohli sundat…
 V sobotu ráno další pětistovky. Do parády si 
nás opět vzal náš hlavní trenér Pavel Válek, který 
vždy bedlivě sledoval naši techniku. Po odstarto-
vání každého úseku musel nasednout na své kolo 
a uháněl k cílové boudě, aby stihl ty nejrychlejší 
z nás, zároveň musel sledovat i ty ostatní. 
 V neděli ráno nás čekal opět trénink na vodě, 
masáže, odpoledne běh. Na následující dny se už 
každý těšil, měli jsme totiž volno. Ve středu byl opět 
trénink na vodě, večer jsme navázali lodě, naložili 
stany, karimatky a spacáky do přívěsu. 
 A ve čtvrtek 20. 7. 2006 jsme vyrazili na 
Mistroství České republiky do Račic.

Ladislava Minaříková

Malé ohlédnutí za končícím létem 
v Kanoistice Kojetín

 Dnes téměř na konci prázdnin si dovolím malé 
ohlédnutí za pomalu končícím létem 2006 v Ka-
noistice Kojetín. Dne 8. července, při příležitosti 
oslav 55 let kanoistiky v našem městě, uspořádala 
loděnice setkání vodáků všech generací k tomuto 
významnému výročí. Současně s touto oslavou 
proběhl den otevřených dveří pro Kojetínskou 
veřejnost. Během příprav na tuto akci bylo roze-
sláno více než 400 pozvánek současným a bývalým 
členům, dle dostupné databáze. Je zřejmé, že je 
neúplná a rádi bychom vyzvali všechny bývalé 
členy, kteří neobdrželi osobní pozvání, k doplnění 
kontaktů do adresáře.
 Celá akce proběhla také díky příznivému počasí 
nad očekávání realizačního týmu. Řeka Morava se 
proměnila ve velmi frekventovanou komunikaci, 
kdy vedle sebe bylo vidět vodácké umění všech 
věkových generací, které vyrostly v Kojetínském 
oddíle. Po létech si mohli kamarádi sdělit mezi 
sebou vodácké zážitky, životní příběhy a osudy. 
Celá akce byla zakončena Benátskou nocí, tancem 
a zpěvem do časných ranních hodin. Již dnes se 
můžeme těšit na příští setkání vodáků za 5 let při 
příležitosti 60. výročí.
 Jako součást Kojetínských hodů uspořádala 
Kanoistika Kojetín 11. srpna předhodovou zába-
vu a následně 12. srpna v pořadí již druhý „Den 
otevřených dveří“ pro veřejnost.
 Díky rozmarům počasí v hodovém týdnu 
a vzhledem k četnosti současně pořádaných akcí 
byla účast průměrná. V den otevřených dveří 
s plánovaným ukončením v 16.00 h. téměř na 
minutu přesně přišel déšť. I přes nepřízeň počasí 
využilo nemálo zájemců možnosti projížděk po řece 
Moravě na různých typech plavidel.
 Ke sportovněspolečenským událostem v lo-
děnici stále více patří sportovní disciplína „Dračí 
lodě“. Měli jsme možnost poprvé odzkoušet toto 
sportovní odvětví ve dnech 3. a 4. června na 
Přerovské laguně na festivalu dračích lodí, kterého 
se zúčastnilo celkem 57 posádek. Kojetín obsadil 
kategorii žen i mužů v závodech o Pohár Dračic 
a Pohár Města Přerova. Obě posádky proměnily své 
první veřejné vystoupení ve vítězství. Z tohoto úspě-
chu vzešlo rozhodnutí pokračovat v tomto sportu 
i nadále a zúčastnit se jako posádka fan prvního MR 
dračích lodí v Ostrožské Nové Vsi. Na tuto akci se 
připravovala mužská posádka na pramicích, vzhle-
dem k tomu, že potřebnou loď zatím nevlastníme. 
Příprava se vyplatila, z vod jezera Kunovské tabule 
v kategorii fan vylovila Kojetínská posádka opět 
první místo a v pořadí již druhý pohár. Po tomto 

závodě došlo k rozhodnutí zúčastnit se od příštího 
roku celého Českého poháru dračích lodí jako 
registrovaná posádka. Vyvstává možnost obsadit 
posádky mužů, žen i posádku smíšenou. První test 
může proběhnout na posledním závodě Českého 
poháru 2006 na umělém kanále v Račicích.
 Tolik k ohlédnutí za létem v kojetínské kano-
istice. Pod novým vedením se za poslední půlrok 
rozrostla členská základna na téměř dvojnásobek 
a je zvlášť potěšitelné, že se začíná objevovat nová 
vodácká drobotina. Pro nerozhodnuté případné 
uchazeče sděluji: přidejte se k nám, těšíme se na 
Vás.

J.P.

Výsledky závodního družstva Kanoistiky 
Kojetín na domácích závodech „Moravský 
pohár“, který se konal ve dnech 1.–2. 
července 2006 na řece Moravě v Loděnici 
Kojetín.

 Pořádání tohoto závodu bylo ohroženo nepříz-
nivým stavem vody , ale nakonec se příroda zklidni-
la a závody se mohly uskutečnit i když průtok vody 
v řece kladl na závodníky zvýšené nároky. Koje-
tínští vodáci si dokázali změřit síly jak s řekou, tak 
se soupeři.
 Závodů se zúčastnilo 12 oddílů a mimo mo-
ravské oddíly jsme přivítali i oddíly ze Slovenska 
a Polska. Soutěžilo se na třech závodních tratích. 
Na trati 200 metrů, 500 metrů a 2000 metrů.

Mateřská škola Kojetín TO Kanoistika Kojetín 
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Pro snadnější orientaci uvedu z výsledků zá-
vodů jen umístění kojetínských závodníků.

200 metrů
benjamínky MK1: 1. místo – Kavulová Kateřina, 
4. místo – Kavulová Martina,
benjamínky K2: 1. místo – Kavulová K. – Brunová 
K., 3. místo Kavulová M. – Silnicová K.,
benjamínci MK1: 1.místo – Škurka Jan,
žačky K1: 2. místo – Procházková Petra, 6. místo 
– Minaříková Ladislava,
žačky K2: 1. místo – Procházková P. – Minaříková 
L.,
dorostenky K1: 3. místo – Šupčíková Petra, 4. 
místo – Coufalová Sabina,
dorostenky K2: 2. místo – Šupčíková P. – Cou-
falová S.,
ženy K1: 1. místo – Poláková Kateřina, 4. místo 
– Šupčíková Jitka,
muži K1: 6. místo - Kalus Ondřej,
muži C1: 4. místo – Janoušek Tomáš, 6. místo 
– Opluštil Petr,
veteráni K1: 1. místo – Hruboš Zdeněk, 4. místo 
– Jež Ladislav,
veteráni K2: 1. místo - Hruboš Z. – Jež L., 2. místo 
– Prokeš J. – Štábl J.,
veteráni C1: 1. místo – Válek Pavel,
MIX žáci K2: 3. místo – Minaříková L. – Škurka 
J.
MIX dospělí K2: 3. místo – Poláková K. – Kalus 
O.

500 metrů
benjamínky MK1: 1. místo - Kavulová Kateřina, 
4. místo – Kavulová Martina,
benjamínky K2: 1. místo – Kavulová K. – Bru-
nová K.,
benjamínci MK1: 2. místo – Škurka Jan,
benjamínci K2: 1. místo – Škurka J. – Seidl M.,
žačky K1: 2. místo – Procházková Petra, 6. místo 
– Minaříková Ladislava,
žačky K2: 2. místo – Procházková P. – Minaříková 
L.,
dorostenky K1: 3. místo – Šupčíková Petra, 4. 
místo – Coufalová Sabina,
dorostenky K2: 2. místo – Šupčíková P. – Cou-
falová S.,
ženy K1: 2. místo – Poláková Kateřina, 4. místo 
– Šupčíková Jitka,
muži K1: 3. místo – Opluštil Petr, 4. místo – Kalus 
Ondřej,
muži K2: 4. místo – Kalus O. – Navrátil P.,
veteráni K1: 1. místo – Hruboš Zdeněk,
veteráni C1: 1. místo – Válek Pavel,

2000 metrů
benjamínky MK1: 1. místo – Kavulová Kateřina,
benjamínky K2: 1. místo Kavulová K. – Brunová 
K., 3. místo – Kavulová M. – Silnicová K.,
benjamíncci MK1: 2.místo – Škurka Jan,
žačky K1: 2. místo - Procházková Petra, 4. místo 
- Minaříková Ladislava,
žačky K2: 2. místo Procházková P. – Minaříková 
L.,
dorostenky K1: 3. místo – Šupčíková Petra, 4. 
místo – Coufalová Sabina,
dorostenky K2: 2. místo – Šupčíková P. – Cou-
falová S.,
ženy K1: 2. místo – Poláková Kateřina,
muži K1: 4. místo – Kalus Ondřej,
muži C1: 2. místo – Opluštil Petr,
veteráni K1: 1. místo – Hruboš Zdeněk,
veteráni C1: 1. místo – Válek Pavel.

 Dosažené výsledky potvrzují, že kanoistika 
v Kojetíně má své pokračovatele ve všech věko-
vých kategoriích. Můžeme konstatovat, že úroveň  
regionálních závodů byla díky podpoře sponzorů 
a úsilí pořadatelů na velmi dobré úrovni.
 Dalším ze série závodů „Českého poháru“ 
bylo mistrovství ČR na krátkých tratích v Račicích. 
Konkurence na tomto závodě byla nesrovnatelně 
vyšší. O mistrovské tituly zde bojovali závodníci 
z více jak třiceti oddílů z celé republiky. Že se ani 
zde naši závodníci neztratili o tom svědčí dosažené 
výsledky.

Výsledky závodního družstva Kanoistiky Ko-
jetín na mistrovství ČR, krátké tratě, Račice 
21. - 23. 7. 2006:

Medailová  umístění: 
MK1 benjamínky – 500 m
1. místo - K. Kavulová, KOJ
K2 benjamínky – 500 m 
1. místo – K. Kavulová, KOJ – K. Brunová, TSE
MK1 benjamínci – 500 m 
3. místo - J. Škurka, KOJ
K2 benjamínci – 500 m 
1. místo – J. Škurka, KOJ – M. Seidl, MOD
C1 veteráni – 500 m 
3. místo – P. Válek, KOJ
Umístění ve velkém finále F 1 
(prvních devět lodí)

K2 dorostenky – 1000 m 
7. místo – P. Šupčíková – S. Coufalová, KOJ
K2 žačky – 500 m 
7. místo – P. Procházková – L. Minaříková, KOJ

Mateřská škola Kojetín TO Kanoistika Kojetín 
K2 dorostenky – 500 m 
7. místo – P. Šupčíková – S. Coufalová, KOJ
K1 veteráni – 500 m 
5. místo – Z. Hruboš, KOJ
C2 veteráni – 500 m 
6. místo – P. Válek, KOJ – J. Audy, LSB
C1 veteráni – 200 m 
4. místo – P. Válek, KOJ

Umístění v malém finále F 2 
(druhých devět lodí)
K1 dorostenky – 1000 m 
2. místo – P. Šupčíková, KOJ
C1 junioři – 1000 m 
4. místo – P. Opluštil, KOJ
K2 muži – 500 m 
9. místo – O. Kalus, KOJ - P. Navrátil, FRM
C1 junioři – 500 m 
6. místo – P. Opluštil, KOJ
K1 dorostenky – 500 m 
3. místo – P. Šupčíková, KOJ
C1 junioři – 200 m 
3. místo – P. Opluštil, KOJ
K1 žačky – 500 m 
7. místo – P. Procházková, KOJ.

 Všem závodníkům, trenérům a rodičům vyslo-
vuje výkonný výbor Kanoistiky Kojetín poděkování 
za spolupráci, dosažené sportovní výsledky, za 
vzornou reprezentaci oddílu a města. Přejeme 
hodně úspěchů v dalších závodech.
 Pavel Válek
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TJ Sokol Kojetín – oddíl volejbalu
 I přes nepříznivou předpověď počasí se do 
Kojetína v sobotu 12. srpna sjelo 17 volejbalo-
vých družstev mužů k již XXIX. ročníku Turnaje 
Střední Moravy. Družstva byla rozdělena do dvou 
výkonostních tříd, mimo jiné v 1. třídě startovalo 
extraligové družstvo Opavy a dalších osm družstev 
z první ligy. Vítězem první třídy se stalo družstvo 
„Rafanů“ (Technika Praha), za které hraje koje-
tínský odchovanec Radek Nehoda, druhá příčka 
patřila Uničovu a na třetím místě skončil loňský 
vítěz Staré Město.Ve druhé třídě si ve finále vítězství 
vybojovalo Velké Meziříčí před Přerovem a Juniory 
Zlína. Domácí družstvo bylo vyřazeno ve čtvrtfinále 
Přerovem.
 Až v závěru turnaje, kdy probíhalo play-off, se 
předpověď meteorologů naplnila a začalo pršet, 
ale volejbalisty déšť neodradil a turnaj dohráli 
i přes nepřízeň počasí. Dále bych chtěl poděko-
vat firmám a jednotlivcům, kteří podpořili tento 
turnaj.

Zdeněk Novák 

 Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co 
je nového v kojetínském fotbale před nadcházející 
sezónou 2006–2007.
 Během letní přestávky došlo k několika 
výrazným změnám, především v mládežnických 
kategoriích. V současné době je našim hlavním 
cílem pracovat s mládeží a umožňovat klukům hrát 
co nejvyšší soutěže ve svém věku.
 Starší a mladší přípravka nás bude reprezen-
tovat ve zlínském kraji v krajské soutěži a bude 
se měřit se soupeři takových zvučných jmen jako 
jsou Slávia Kroměříž, Slávia Uherské Hradiště, 

Co nového ve Slavoji Kojetín
novic, Adam Galetka z Měrovic.
 Starší a mladší dorostenci budou nastupovat 
v krajském přeboru. Trenérská dvojice: Aleš Sta-
vinoha a Ladislav Bradna. Do dorostu přišlo v létě 
8 nových hráčů: Petr Srbecký z Bezměrova, Marek 
Topič ze Zlobic, Luděk Čala z Vrchoslavic, Ernest 
Mirga z Uhřičic, Adam Gregovský, Petr Zbožínek 
a Pavel Mareček z Polkovic, Vladimír Zaoral nejml. 
z Mankovic.
 Do okresního přeboru Přerov jsme také přihlá-
sili „B“ přípravku, aby i „noví“ kluci mohli hned 
nastupovat v našem dresu a hrát a neopakovala 

Viktorie Otrokovice aj. Věříme, že se trenérské 
dvojici Radek Tomšic a Petr Sigmund bude dařit 
a naši nejmladší zde uspějí. Na hostování k nám 
přišli z Uhřičic Richard Podaný a Martin Šafránek, 
z Němčic Jiří Oulehla a z Měrovic Martin Galet-
ka.
 Starší a mladší žáci nás budou zastupovat 
v krajské soutěži olomouckého kraje, trenérská 
dvojice: Jiří Šubík a David Drbal. Letní posily do 
žáků: Roman Soukeník, Pavel Matoušek, Drahomír 
Doležel a Petr Tobolák z Uhřičic, Jaroslav Buchta, 
Michal Staněk, Jiří Zakopal a Martin Quitt z Kře-

ZAHAJUJEME V PONDĚLÍ 18. ZÁŘÍ 2006

 NABÍDKA PRO DOROSTENKY A  ŽENY ROZPIS ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ

 Pondělí 18.30 – 19.30 AEROBIK s Bohdanou PŘEDŠKOLÁCI Po a Čt 16.30 – 17.30 Polišenská
                  19.30 – 20.30 KALANETIKA s Petrou    Bosáková
  
 Úterý 19.00 – 20.00 BODYSTYLING s Jirkou GYMNASTIKA Po a Čt 17.30 – 18.30 Šubíková
  20.00 – 21.00 AEROBIK s Evou a hry – žákyně   Prokešová

 Středa 18.00 – 19.00 ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA MAŽORETKY Út 17.00 – 19.00 manželé Štecovi
  19.00 – 20.00 PILATES s Monikou
  20.00 – 21.00 AEROBIK s Bohdanou RODIČE s dětmi St 16.00 – 17.00 Bobišová
                                                                                    Stavinohová
 
 Čtvrtek 19.00 – 20.00 STEPAEROBIK s Dášou GYMNASTIKA St a Pá 17.00 – 18.00 Tvrdý, Bobiš
  20.00 – 21.00 FLEXIBARY s Petrou a hry –  ml. žáci   Juřen   

TJ Sokol Kojetín – odbor sportu pro všechny

Na sobotu 23. 9. 2006 připravujeme ukázky všech cvičebních hodin pro dorostenky a ženy 

– sledujte informační tabuli TJ Sokola Kojetín v Tyršově ulici.
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Kalendárium – září 2006
✽ 2. 9. Vypukl jeden z největších požárů v dějinách. Během čtyř dnů 
zcela shořelo město Londýn. Tato událost znamenala počátek barokní výstavby 
Londýna, kterou řídil architekt Christopher Wren. (1666). (340 let).

✽ 7. 9. V Praze se konala poslední královská korunovace v dějinách. 
Českým králem byl jako Ferdinand V. korunován rakouský císař Ferdinand I. 
(1836). (170 let).

✽ 8. 9. Narodil se Antonín Dvořák, český hudební skladatel a dirigent. 
Jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 19. století, autor mnoha 
symfonií a oper. Dílo: opera Čert a Káča, symfonie Z nového světa aj. (1841). 
(165 let).

✽ 10. 9. Tento den byl patentován moderní šicí stroj. Patent byl udělen 
vynálezci Eliasu Howeovi. Započalo tak období sériové textilní a oděvní výroby. 
(1846). (160 let).

✽ 12. 9. Narodil se Stanislaw Lem, polský spisovatel, autor moderní 
literatury žánru sci – fi. Jeho dílo bylo přeloženo do mnoha jazyků, včetně 
češtiny. (1921). (85 let). 

✽ 15. 9. Na hradě Tetíně byla zavražděna kněžna Ludmila. Stalo se tak 
na popud kněžny Drahomíry. Vraždu provedli Vikingové Tunna a Gommon. 
(921). (1085 let).

✽ 17. 9. V bitvě u Breitenfeldu dosáhl švédský král Gustav Adolf vítezství 
nad císařskou armádou pod vedením Jana Tserclaese Tillyho. Toto vítězství 
umožnilo Švédům průnik do středu Evropy. (1631). (375 let).

✽ 19. 9. Zemřel kardinál František z Dietrichštejna, čelná osobnost 
protireformačního boje v pobělohorském období. Proslul též jako kulturní 
mecenáš, svým potomkům zanechal rozsáhlý majetek. (1636). (370 let).

✽ 20. 9. Poprvé se konal filmový festival v Cannes. Jedna z nejvýznam-
nějších filmových přehlídek světové kinematografie. Mezi držiteli hlavní ceny 
festivalu, Zlaté palmy, bylo mnoho slavných režisérů. (1946). (60 let).

✽ 23. 9. Narodil se Jaroslav Seifert, český básník, jediný český literát, 
který obdržel Nobelovu cenu. Dílo: Prsten třeboňské madoně, Chlapec a 
hvězdy, Přilba hlíny, Světlem oděná, Morový sloup aj. (1901). (105 let).

✽ 28. 9. Zemřel Zbyněk Zajíc z Házmburku, český šlechtic, arcibiskup 
pražský. Proslul jako vzdělaný muž a mecenáš, ale také jako odpůrce reform-
ních myšlenek Jana Husa. (1411). (595 let).

✽ 29. 9. Narodil se Enrico Fermi, italský fyzik žijící v USA. Nositel No-
belovy ceny, objevitel prvku zvaného Fermium, jako první provedl nukleární 
řetězovou reakci. (1901). (105 let).

(Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2006)
-řez-

Střelecký den
 Je krásný letní den, pátek 21. 7. 2006 
a MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. pořádá 
na kojetínské „Střelnici“ pro své zaměstnance 
a jejich rodinné příslušníky již „II. Ročník střelec-
kého dne“. Hlavně díky nádhernému počasí se 
nás na střelnici sešlo úctyhodných 160 účastníků, 
což je podstatně více než minulý rok. To proto, 
že se akce mohli zúčastnit pracovníci, kteří běžně 
pracují v nepřetržitém provozu. V lihovaru totiž 
nyní probíhá plánovaná odstávka. Celé odpoledne 
se nese v duchu střeleb ze vzduchovek a malorážek 
pro děti a dorost, z brokových zbraní na asfaltové 
holuby pro dospělé. Pro nestřelce probíhá instruk-
táž, kterou i s dohledem na naši bezpečnost při 
samotné střelbě provádí „Sportovní střelecký klub 
při OMS Přerov“. 
 Pro menší děti zajišťují skvělý dětský program 
instruktorky z Městského domu dětí a mládeže 
z Kojetína. Pro malé je tady běh okolo rybníka, 
slalom s koněm, skládání kostek a další atrakce.
 O občerstvení ve formě skvělého srnčího gulá-
še, výborných koláčků, domácích klobásek a nápojů 
se stará obsluha resturace U Pedyho. Samozřejmě, 
že nemůže chybět ani živá hudba pošťáckého dua 

„Přikryl & Šubíková“, kteří se střídají s nepřestá-
vající střelbou. 
 Krásné ceny pro všechny věkové kategorie 
předává výkonný ředitel Ing. Antonín Špatina 
a vedoucí útvaru ekonomiky a prodeje paní Eva 
Glacnerová.
 Toto sportovní odpoledne, které má za úkol 
nejen pobavit, ale i zcelit pracovní kolektiv se díky 
příjemnému počasí, všem účastníkům a pořadate-

lům nese v duchu pohody a můžeme si říci, že se 
vydařilo. 
 Zvláště bychom chtěli touto cestou poděkovat 
kolektivu  Městského domu dětí a mládeže z Koje-
tína pod vedením paní Marie Beránkové.
 Těšíme se na příjemné setkání se zaměstnanci 
po dovolených na začátku nové kampaně koncem 
srpna 2006.                                            

Moravský lihovar Kojetín a.s.

se situace z loňské sezóny, kdy na jedno družstvo 
přípravky bylo přes 20 mladých fotbalistů a pro tre-
néra bylo těžké střídat tak, aby si všichni zahráli.
      Muži budou hrát 1. B třídu, trenérská dvojice: 
Roman Matějka a Luděk Peprný. Zde předpokládá-
me klidnou sezónu s tím, že budeme zapracovávat 
do sestavy „vycházející dorostence“. Do mužů přišel 
Tomáš Kravár z Opařan.
 Před nadcházející sezónou bych také chtěl po-
děkovat těm, kteří nás podporují a pomáhají nám 
vytvářet co nejlepší podmínky pro kojetínský fotbal 

– a to sponzorům. Jsou to samozřejmě: Město 
Kojetín a ČSTV, dále pak: Lihovar Kojetín, Mlýn 
Kojetín, IPT Měrovice, fy Sedlář, fy Kaps, Lékárna 
u Zlatého Lva, HG Style, fy Ladislav Bradna.
 Nuže přijďte se tedy podívat, jestli se nám 
práce daří. Podrobnosti o zápasech najdete 
v informačních skříňkách na Masarykově nám. 
a Tyršově ulici.
 Sportu zdar a kojetínskému fotbalu zvlášť.

Aleš Stavinoha
předseda TJ Slavoj Kojetín

Co nového ve Slavoji Kojetín
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Kontakt: 
HUBERT SEDLÁŘ

Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434, e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo:  Sladovní 1280, 752 01 Kojetín

 

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

  STŘEŠNÍ OKNA – ATYPICKÁ OKNA A DVEŘE (VÝKLADY, PORTÁLY, ZASKLENÍ BALKONŮ)

DOPLŇKY – ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ 

VNITŘNÍ DVEŘE – MASÍVNÍ DŘEVO, DÝHA, FOLIE

GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA - AUTOMATICKÉ POHONY BRAN A ZÁVORY

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

Inzerce

OPRAVA A PRODEJ ŠICÍCH STROJŮOPRAVA A PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ

U VÁS DOMAU VÁS DOMA

RYCHLE A KVALITNĚRYCHLE A KVALITNĚ

PETR  
DVOŘÁK

JIŽNÍ ČTVRŤ 4/6, 
PŘEROV

Tel.: 603 213 856

- 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

   

Mobil: 

602 219 394

RYCHLÉ PŮJČKY

zahájila provozní sezónu 1. srpna

tel.: 605 758 492, 582 386 381

www.nemcickadestilacni.wz.cz

P R O D E J   P O Z E M K Ů
Prodám pozemek o výměře 2.098 m2 – zahrada 

– z toho je 139 m2 stavební plocha

a pozemek o výměře 5.330 m2 – zahrada 
v k.ú. Polkovice za výhodnou cenu.

Telefon: 581 76 80 20

Telefon: 720 30 96 16

• POSKYTUJEME HOTOVOSTNÍ PŮJČKY •

• PLATBA IHNED • MĚSÍČNÍ SPLÁTKY •

• MOBIL: 602 219 394 •
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Inzerce

Mgr. Ivana Hemerková, 
kandidátka do Senátu 
se Vám představuje

 Ředitelka Střední zdravotnické školy 
v Prostějově, vdaná, 48 let, manžel Petr, 
synové David a Petr.
     Vystudovala jsem střední zdravotnickou 
školu a jsem absolventkou Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze.
     Svou profesní kariéru jsem zahájila jako 
instrumentářka na operačním sále ve vojenské 
nemocnici v Olomouci. V roce 1981 mi bylo na-
bídnuto místo učitelky na Střední zdravotnické 
škole v Prostějově, které jsem přijala. Praco-
vala jsem nejdříve na pozici odborné učitelky, 
později jako zástupkyně ředitele školy. Od roku 
1997 jsem  byla jmenovaná do funkce ředitelky 
školy a na této pozici pracuji dosud.
     Politiku jsem dlouhá léta sledovala 
jen jako řadový volič a nikdy nepřemýšlela 
o nějaké vlastní politické kariéře. Jako ředitelku 
školy mne ale zajímá zdravotnická a školská 
problematika v celé jeho šíři a proto jsem 
přijala nabídku kandidovat v komunálních 
volbách. V roce 2002 jsem se stala městskou 
zastupitelkou za ODS. Od počátku jsem se 
snažila zabývat se otázkami, které mne zajímají 
a kterým si myslím rozumím a ve kterých také 
mohu prospět svým spoluobčanům, tj. oblast 
sociální, zdravotnictví a školství. Vše jsem se 
snažila dělat podle nejlepšího vědomí a svě-
domí. Jsem ovšem realista a vím, že prosadit 
nelze úplně vše.
     Kandidaturu do Senátu za Prostějovsko, 
Kojetínsko, Tovačovsko jsem přijala, i když 
nejsem tvrdým zastáncem této druhé komory 
parlamentu. Chápu, že spousta voličů smýšlí 
stejně. Stále více se ale v poslední době 
přesvědčuji o tom, že právě Senát je při pro-
jednávání zákonů jistou zárukou racionálního 
postoje. Můžeme ho v určitém slova smyslu 
nazvat  pojistkou demokracie.
     Senátoři nejsou ovšem Ti, kteří mohou 
spasit stát .A ani já nechci slibovat nesplnitelné 
a nereálné. Po mém zvolení má činnost bude 
vycházet z podnětů mých voličů, protože 
právě tyto podněty jsou pro práci senátora tím 
nejdůležitějším. Uvítám tedy jakýkoliv podnět, 
jakýkoliv dobrý nápad. Tím chci říct, že komu-
nikace se svými voliči je u mě na prvním místě 
a prioritou je pro mne pomoci svým voličům ve 
svém volebním regionu. Znovu opakuji, vím, že 
se nepodaří prosadit úplně všechno, ale slibuji 
Vám, že se pokusím prosadit co nejvíc. 

Ivana Hemerková

petra.sivkova@progress-ok.cz, 
tel. 581 292 530 – Petra Sívková, personalistka 
fax: 581 210 036

MISTRA VÝROBY 
A PRACOVNÍKA KONTROLY JAKOSTI

Podmínky:
-  SŠ strojírenského oboru,
-  praxe v oboru,
-  znalost práce na PC,
-  němčina výhodou,
-  řidičský průkaz – B.

ZÁMEČNÍKY A SVÁŘEČE

Podmínky:
-  vyučen v oboru,
-  praxe v oboru,
-  svářečský průkaz pro svařování v ochranné 

atmosféře CO2, ZK 135 WO1 (Z-M1),
-  pro profesi svářeč – oprávnění podle 
 ČSN EN 287 – 1 (135/WO1).

PROGRESS OK a.s.,
Ul. 9. května 2452, 
750 02  Přerov I – Město

Firma PROGRESS OK a.s. přijme do pracovního poměru pro výrobu jeřábových dílů firmy  Liebherr:

NABÍZÍME:
- zajímavou práci v oblasti výroby ocelových konstrukcí - dlouhodobé zaměstnání -

- zaměstnanecké výhody (např. životní pojištění, půjčky, dodat. dovolená) -
- dobré platové ohodnocení (13. a 14.  platy) -
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Pověsti z Přerovska

O labuti s červeným zobákem

 Dávno,dávno již dotlely pozůstatky nesmrtelných milenců veronských 
– Romea a Julie, stejně jako na Starém Brně těla královny vdovy Elišky Rejčky 
a statečného hejtmana pana Jindřicha z Lipé. Ale málokdo ví, že se mívali 
lidé velice rádi také u nás, i když se o tom potají a dlouho povídalo.
 Bylo to tak. Nad panstvím tovačovským vládl tehdy hrabě František, který 
měl mnoho, mnoho dluhů a pět dětí, dva syny a tři dcery. Nejmladší z nich, 
komteska Walburga, odrůstala dětským a pak dívčím střevíčkům v neradostném 
ovzduší. Nejstarší sestra její, Maria Josefa, čtyřicetiletá, trávila většinu času 
na modlitbách v chladné kapli zámecké. O málo mladší Marie Anna měla 
nekonečnou známost s důstojníkem od Mitrowskiho regimentu, ovšemže 
šlechticem – a pořád se nebrali. Bratři měli svoje zájmy a zábavy a starý pán 
svoje peněžní starosti. Jediný člověk, který byl vždy zdvořilý a ochotný na 
vše odpovídat, na co se slečna ptala, byl myslivec Josef, který denně přijížděl 
na koni podat hlášení a převzít rozkazy. Byl vysoký, dobrý čtyřicátník, bez 
paruky, hodně prošedivělé vlasy nosil sčesány dozadu pod třírohým myslivec-
kým kloboučkem, který vždy, když na něho komteska promluvila, držel uctivě 
smeknutý. Až to slečnu zlobilo,že je vždy tak uctivý a že se nikdy nezasměje.
Jednou si z rozmaru vyprosila na otci, aby ji myslivec doprovázel, když si na 
koni do kraje vyjela. A při podzimních honech, aby jí byl k ruce jako její osobní 
myslivec. A když ji v létě napadlo vyjet si na lodičce a projíždět se třeba po 
Žaběnci, směl veslovat jedině myslivec Josef a odpoledne ji přivézt do altánku 
na ostrůvku svačinku. Ani netušila,že mu tím vším působí současně velikou 
radost i bolest.
 Až jednou, když se vraceli do zámku z projížďky, vytkla mu přímo, proč 
je takový dřevěný, či se vůbec nedovede smát? Myslivec zbledl, chvíli neod-
pověděl, ale pak řekl, když chce slečna slyšet pravdu, ať ji tedy uslyší, nezlobí 
se však na něho pro upřímnost. Že on, třeba člověk svobodný, ale starý 
a škaredý, má už dávno rád ji, slečnu, ačkoliv dobře ví, že je to marné – on 
a hraběcí dcera! A navíc mladá a krásná. Proto prý je pořád smutný.
 A pak už nemluvili nic, ale komtesce nebylo nepříjemné slyšet to, co se 
právě dověděla a moc o tom doma přemýšlela. Od té doby si častěji řekli 
jeden druhému něco pěkného a bylo jim při tom dobře. Ale zlí lidé si všimli 
i těch nevinných pohledů. A honem žalovat na zámek, desetkrát tolik přilhali 
a měli radost, jak starý hrabě zuří až do nepříčetnosti. Jaksi brzy zapomněl, 
jak musel pro skutečně špatný život jako mladý šlechtic klečet před všemi 
a na kolenou prosit samotnou Marii Terezii o odpuštění. Teď řval na nebohou 
Valinku (jak jí říkali) hůř než dráb na robotníka a to všechno pro nic a za nic! 
Konečně dostal záchvat a museli ho dát na lůžko a zavolat doktora. Tak se 
aspoň na čas zapomnělo na myslivce.
 Než komteska, do hloubi duše uražená, se oblékla do nejkrásnějších bílých 
šatů a tak se sama pustila k rybníku, ke Skašovu. Ani nevěděla proč a kam, 
jenom pryč musela od zlých lidí.
 Byl měsíc březen, u lesa už vykukovaly bílé hlavičky sněženek. Kosi zpí-
vali, špačci pohvizdovali, i ten černý datel už tloukl zobáčkem starého topolu 
a hlásil světu jaro. Slunéčko svítilo, ale na vyježděné cestě ležel ještě sníh 
a ledový „polách“ dul od Přerova.
 Valinka seskočila z koně, požehnala se a s ručkama na očích vběhla do 
zahnívající ledové vody. Smrtelný chlad jí proběhl celým tělem a zmizela pod 
hladinou. Už byl konec...
 Myslivec ji zahlédl, jak se kmitla okolo haltýřů a hned se pustil za ní. Našel 
ji podle bílých šatů, vynesl na břeh, do svého pláště zahalil a jako šílený s ní 
ujížděl na zámek. Ale bylo pozdě!
 Ani kněze nestačili zavolat, lékař už stejně jenom klečel a plakal, protože 
viděl že tu jeho učenost není k ničemu. Komteska dodýchala. Celý ten čas stál 
myslivec pod schody, mokrý a promrzlý, jako v bouři zlomený strom. Marně 
ho zvali, ať se jde aspoň do kuchyně ohřát.
 Komtesku Wlaburgu Josefu pochovali v hraběcí kryptě pod starým 
kostelem, a když už se všeci pohřební hosté rozjeli a lidé po práci rozešli, 
zůstal ležet mládenec Josef na studené podlaze kostela, naříkal, rouhal se 
a zase plakal jako malý chlapec, až ho pan farář musel odvést. Starému panu 
hraběti sloužil dál, kde by taky našel ten člověk tak věrného služebníka, jako 
byl myslivec Josef?
 Nedlouho potom se stalo, že myslivec potkal v lese ženskou, celou za-
chumlanou do vlňáků, jenom oči jí bylo vidět. Už na ni chtěl spustit hromy 
a blesky, co že má co po lese chodit, ale milá babka zvedla ruku a upřeně 

pohlédla mládenci do očí. Kde jenom ty oči viděl?
 A ona promluvila podivně tichým hlasem jako odněkud z daleka: „Za-
drž, myslivče,vím pro koho se soužíš. Ale neboj se, nesu ti dobrou zvěst.
Ještě jednou v životě se setkáš se zámeckou slečnou. Až luna třicetkrát vyjde 
a stane v úplňku nad Skašovem, uvidíte se spolu. Budou vám dány dva měsíce 
pro všechno krásné. Potom přijde na svět hrůza. A tady v Tovačově bude 
nejhůře.“ Tak řekla a zmizela.
 A mládenec Josef čekal a čekal... Nekonečně se vlekl čas, pomalu ubíhaly 
dny, ještě pomaleji týdny a měsíce. Když pak po třicáté stanula luna v úplňku 
a zalila celý kraj tajuplným svitem, nechodil ani na noc do myslivny a stál jako 
voják na stráži u Skašova, poblíž onoho neblahého místa.
 A byla modravá letní noc, tichá a velebná, jenom tam či onde zahrál 
cvrček na housličky nebo ptáčci ve svých hnízdech ze spánku zapípali. Až 
k ránu, když už se slunko vyhouplo nad lesy, ukázal se na obloze malý, malinký 
obláček. Byl větší a větší a na rybník se snesla vznešená bílá labuť s krvavě 
červeným zobákem. V myslivci se probudila zelená krev. Strhl pušku, zacílil 
a vystřelil. Mířil dobře – trefil. Z bělostného peří postřeleného ptáka vyskočila 
dívčí postava ve svatebních šatech, s očima sklopenýma. Ach ano, byla to 
jeho Valinka. Hned ji myslivec poznal, skočil za ní a jako tehdy ji vynesl ven. 
Ruku v ruce, šťastní jako dvě děti, šli pak spolu voňavým lesem, ani nemluvili, 
jenom si do očí hleděli.
 A ptáčci se slétali z daleka široka, kroužili jim nad hlavami a zpívali ty 
nejkrásnější písničky.
 Radost těch dvou byla nesmírná, ale bohužel neměla dlouho trvat. Jednoho 
podzimního rána (ani si nevšimli, že měsíc dorůstá) rozjel se Josef do Tovačova 
s hlášením a pro rozkazy. Když přejel Markův most, uviděl nad městem černý 
dým. To hořelo židovské město. Tryskem dojížděl k zámku, ale ten už také 
stál v jednom plameni a vysoká báň hlavní věže se právě řítila se strašným 
rachotem dolů.Tu začali lidé křičet a ukazovat na hořící věž. I Josef zvedne 
zrak a vidí, ach Bože, co vidí? Krásná, překrásná labuť s červeným zobákem 
krouží nad požárem a zpívá tak smutnou píseň, že všeci posmekali beranice 
jako na pohřbu – smekl i náš myslivec. Ten jediný věděl, že to se s ním loučí, 
tentokrát už na věčné časy jeho milá, milá Valinka.
 Myslivec Josef zůstal svobodný a nikdy se neoženil. Dodnes by nikdo nebyl 
věděl, jak to vlastně bylo, ale když umíral, pověděl všechno panu farářovi, 
ten to zapsal a zapečetil na sto let. A pak se ten zápis směl otevřít a přečíst – 
a to zase ne každý, kdo by chtěl.

Tož mír jejich duším a pokoj věčný!!!

K tomu špetka faktů:
Na kovovém štítku polorozpadlé rakve v hraběcí kryptě pod kostelem sv.Vác-
lava čteme:
„V této rakvi odpočívá urozená slečna Walburga Josefa hraběnka z Ku-
enburgu. Zemřela na zdejším zámku v Tovačově ve stáří 22 let, 6. března 
o půl šesté ráno roku 1781. Dcera Jeho Milosti pana Františka Josefa Jana 
Václava hraběte z Kuenburgu a jeho manželky rozené z Firmiánu.“

 Historické prameny uvádějí, že v roce 1783 poškodil silně zámek požár, 
při kterém shořela i zámecká věž, která byla potom více než 100 let pouze 
provizorně zastřešena.
 Ještě v první polovině dvacátého století zdobila kancelář lesního úřadu 
v tovačovském zámku (dnes je v těchto místech ZUŠ) obraz labutě s červeným 
zobákem opatřený nápisem:
„Tato zvláštní labuť s červeným zobákem byla zastřelena na zdejším 
kuenburgovském panství na tak zvaném Skašovském rybníku tamějším 
myslivcem Josefem Himrem 16. července 1783.“
 A potom že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.

Úryvek 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.
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V sobotu 12. srpna 2006 byly slavnostně přijaty
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Martina Hrabálková Jakub Hubený

Petr Horák

Eliška Šindelková

Dne 9. srpna 2006 
by se dožila paní

Růžena Štecová
z Kojetína 90 let.

V den výročí jejích narozenin 
vzpomínali na svou maminku 
a babičku členové její rodiny.

Dne 20. září vzpomínáme 1. výročí úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka, bratra, 
švagra a strýce

pana Zdeňka Zaorala.

Dne 15. srpna 2006 jsme vzpomněli
nedožité 89. narozeniny
naší milé maminky, babičky a prababičky

paní Marie Minaříkové

Dne 16. srpna 2006 jsme vzpomněli 
nedožité 90. narozeniny našeho milého tatínka, 

dědečka a pradědečka

pana Jana Minaříka,
jehož 5. výročí úmrtí si připomeneme 15. září 2006

Tak vše nej, 
Beďulko GrussováBeďulko Grussová,
k Tvým 84. narozeninám,
které jsi oslavila, 

S láskou a úctou k nim vzpomínají syn Jiří, 
dcera Jana s manželem, vnučky Jana a Martina s manželi

S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera Denisa, syn Michal s rodinou

syn Zdeněk, syn Tomáš s rodinou a vnouček Denisek
maminka a bratři s rodinami

Čas plyne dál a nevrátí co vzal,
kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě měl rád nezapomene.

„Přibývají Ti vrásky na čele?
Zas těžší je vstát z postele?
Občas Ti taky srdce buší?
Zachovej klid, Tobě ty vrásky sluší!“

Ti s láskou a úsměvem přeji já,
Tvá kamarádka Jiřina Pěchová

Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím,
rovněž svou vzpomínku.

Blahopřejeme!Blahopřejeme!


