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Hody bývaly vždy příležitostí 
ke společnému veselí 

a vzájemnému setkávání. 
Souvisí s oslavou svátku svatého nebo svatých, 

kterým je zasvěcen místní kostel. 
Farní kostel v Kojetíně je zasvěcen 

Panně Marii Nanebevzaté, 
svátek připadá na 15. srpen.

Město Kojetín a Městské kulturní středisko 
i na letošní rok připravilo 

ve dnech 12. 8. – 14. 8. 2005 
pro své občany pestrý program. 

Věříme, že z bohaté nabídky si vybere 
každý podle svých zájmů a představ. 
Hody vyvrcholí celodenními oslavami 

v neděli 14. srpna na Masarykově náměstí 
v Kojetíně a budou pokračovat 

Hudebním létem 
až do 19. srpna.

Srdečně zveme všechny naše občany, 
přijďte se pobavit! Příjemnou zábavu 

a pěkné počasí přejí pořadatelé Město Kojetín 
a Městské kulturní středisko.

Podrobný program najdete na straně 17.

Kojetínské hody již posedmé
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Z jednání Rady města
 V měsíci červnu zasedala 
Rada města celkem čtyřikrát. 
Dne 2. června 2005 se zabývala 
majetkoprávní problematikou.

Rada:
– souhlasila se zveřejněním záměru 
majetkoprávního vypořádání – pro-
dejem – pozemků v k.ú. Křenovice 
u Kojetína, dotčených trvalým zá-
borem stavby dálnice D1, úsek 
134.1 Mořice – Kojetín, II. etapa, 
p.č. 1797/50, p.č. 1797/51 a p.č. 
1797/52,
– souhlasila s prodejem pozemků 
p.č. 1797/50 o výměře 40 m2, p.č. 
1797/51 o výměře 59 m2 a p.č 
1797/51 o výměře 13 m2, k.ú. Kře-
novice u Kojetína, Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 
Praha 4, za kupní cenu 5.600 Kč,
– schválila  dodavatele investiční 
akce „Rekonstrukce Školní jídelny 
Kojetín“ – firmu MANĎÁK a.s., 1. 
máje 532, Kroměříž.

Na zasedání dne 9. června 2005 
rada schválila:

– seznam zájemců pro vyzvání 
k podání nabídek na zhotovitele 
stavby „Obnova a stavební úpravy 
koupaliště Kojetín“ dle záznamu 
o posouzení a vyhodnocení žádosti 
o účast v užším řízení, zpracovaném 
firmou RTS a.s. Brno. Jedná se 
o následující zájemce: 
– Severomoravská stavební společ-
nosti s. r.o., Bezručova čp. 31, 741 
01 Nový Jičín,
– Přerovská stavební společnost, 
s.r.o., Skopalova 2861/7, 750 02 
Přerov I-město,
– MANĎÁK a.s., 1. máje 532, 767 
01 Kroměříž,
– PROFISTAV  PŘEROV a.s., ul. 
9. května 217, 750 02 Přerov I-
-město,
– RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 
325, 769 01 Holešov,
– zhotovitele na provedení staveb-
ních prací zakázky „Modernizace 
materiálního a technického zázemí 
pro rozvoj sociálních služeb ve městě 
Kojetín, část 1 – úpravy venkovních 
částí areálů domu s pečovatelskou 
službou v Kojetíně“ firmu Vasil Mádr 
eko-VAS, Smetanova 184, 751 
31 Lipník nad Bečvou, která byla 
vyhodnocena jako nejvýhodnější 
nabídka v zadávacím řízení na výše 
uvedenou zakázku.

 Již  50. zasedání Rady města 
v tomto volebním období se  
konalo dne 14. června 2005. 
Rada se na tomto zasedání 
zabývala mimo jiné  následující 
problematikou: 
– povolila výjimku z počtu dětí 
ve třídách Mateřské školy Kojetín, 
příspěvkové organizace, a to na 
počet 25 dětí v každé třídě, na dobu 
neurčitou,
– povolila ve školním roce 2005/
2006 výjimku z počtu žáků v 7. 
ročníku Základní školy Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586, okres Přerov, 
a to na počet 33 žáků,
– schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 1.500 Kč na horole-
zeckou expedici na nejvyšší horu 
Rakouska členům kojetínské ex-
pedice, zastoupených p. Zdeňkem 
Takačem,
– schválila uzavření Smlouvy 
o provedení přezkoumání hospo-
daření města za účetní rok 2005 
mezi Městem Kojetín a firmou OL 
AUDITING, s.r.o. Olomouc, tř. Svo-
body 956/31, za cenu 65.000,- Kč 
bez DPH,
– schválila 
1. pronájem obecního bytu č. 13,  
Sladovní 1191, Kojetín navrženému 
žadateli,
2. pronájem obecního bytu č. 13 
v DPS v ul. Stanislava Masara 1355, 
Kojetín, navrženému žadateli,
3. pronájem obecního bytu č. 1 
v DPS v ul. Stanislava Masara 1355, 
Kojetín, navrženému  žadateli, po 
dobu plnění podmínek pro přidělení 
bytu v DPS, výměnou za obecní byt 
č. 16 v tomto domě,  
4. pronájem bytu č. 16 v DPS v ul. 
Stanislava Masara 1355, Kojetín,  
navrženému žadateli,
5. pronájem obecního bytu č. A2,  ul. 
Sladovní 1309, Kojetín, navrženému 
žadateli, za předpokladu složení kau-
ce ve výši 50.000 Kč před podpisem 
smlouvy o nájmu bytu,
– souhlasila se vzájemnou výměnou 
obecních bytů mezi nájemci, 
- bytu č. 21, Sladovní 339, Kojetín 
a bytu č. 30, Dudíkova 1247, Ko-
jetín  za stávajících podmínek a bez 
kauce,
– schválila uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene  s ČESKÝM  
TELECOMEM, a.s., Praha, týkající 
se podzemního vedení veřejné te-
lekomunikační sítě, v rozsahu dle 
předloženého geometrického plánu  

ze dne 25. 2. 2005, za jednorázovou 
úhradu  2 400 Kč celkem,
– schválila uzavření Smlouvy 
o výpůjčce mezi Městem Kojetín 
a Mateřskou školou Kojetín, ul. Hanu-
síkova 10, Kojetín, na část pozemku 
p. č. st. 1851, o výměře cca 3000 
m2, tvořící zahradu u budovy  č.p. 10, 
na dobu určitou – 50 let,
– schválila pronájem pozemků 
dotčených dočasným záborem stav-
by dálnice D1, úsek 134.1 Mořice 
– Kojetín, II. etapa, o výměře 2.663 
m2,  za cenu 5 Kč/m2/rok, 
– souhlasila s návrhem Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2005 o vytvo-
ření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení Města Ko-
jetín“ (FRB-K) a s harmonogramem 
termínů pro použití finančních pro-
středků účelového fondu zřízeného 
pro poskytování půjček vlastníkům 
budov a bytů,
– schválila zpracování plánu odpa-
dového hospodářství Města Kojetín 
firmou Ekologické audity a posudky 
s.r.o.,  Brno, za cenu 45.220 Kč, 
včetně DPH,
– schválila uzavření smlouvy o pro-
vedení veřejného výběrového řízení 
(dále jen VVŘ) mezi Městem Kojetín 
a Realitní společností ZVONEK s.r.o., 
Kroměříž, kdy předmětem prodeje, 
nabízeným prostřednictvím VVŘ, 
jsou nároky na uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní či jiné 
adekvátní smlouvy jednotlivých věcí 
nemovitých v k.ú. Kojetín,
– vzala na vědomí Vyhlášku 
o veřejném výběrovém řízení (VVŘ) 
Realitní společnosti ZVONEK s.r.o. 
Kroměříž, kdy předmětem prodeje, 
nabízeným prostřednictvím VVŘ, 
jsou nároky na uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní smlouvy 
jednotlivým nemovitostem v k.ú. 
Kojetín – stavebních pozemků v ulici 
Dvořákova v Kojetíně, 
– schválila pronájem nebytových 
prostor – prodejny Tabáku v ulici 
Tyršova, Kojetín, o výměře 10,60 
m2, navrženému žadateli  od 1. 7. 
2005,
– vzala na vědomí zprávu o přípra-
vě a realizaci investic Města Kojetín 
v I. pololetí roku 2005, 
– vzala na vědomí provozní řád 
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace,
– souhlasila s návrhy dodatků 
zřizovacích listin příspěvkových 
organizací města a s úplným zněním 

zřizovacích listin těchto příspěvko-
vých organizací,
– pověřila s účinností od 15. 6. 
2005 pana Jiřího Hübnera, řízením 
Městské policie Kojetín, 
– vzala na vědomí informace 
o organizačním zajištění Kojetínských 
hodů 2005 a Kojetínského hudební-
ho léta 2005,
– schválila Zásady pro poskytování 
nájmu bytů v obecních domech 
v majetku Města Kojetín a Zásady pro 
poskytnutí nájmu ve 32 bytech v by-
tovém domě čp. 1309 ve Sladovní 
ulici, s účinností od 1. 7. 2005,
– jmenovala na základě výsledku 
výběrového řízení na místo ředitelky 
Městského kulturního střediska Koje-
tín, s účinností od 1. 9. 2005,  Mgr. 
Janu Šimčíkovou,
– vzala na vědomí záměr Měst-
ského kulturního střediska Kojetín 
na vydání 16 druhů pohlednic města 
Kojetín,
– neschválila poskytnutí finančního 
příspěvku na provoz Charitě Kojetín, 
touto žádostí se bude znovu zabývat 
na jednání RM 09/2005.

Dne 22. června 2005 se Rada 
města opět zabývala majetko-
právní problematikou: 

– schválila uzavření Smlouvy o dílo  
mezi Městem Kojetín a firmou MAN-
ĎÁK a.s., Kroměříž, na dodávku 
a provedení kompletních stavebních 
prací na akci „Rekonstrukce Školní 
jídelny Kojetín“ a  uzavření  Dodatku 
č. 1 k této smlouvě,  který stanovuje 
rozsah a dodávky specifikované 
položkovým rozpočtem a upravuje 
cenu díla na částku 10.088.885 Kč, 
včetně DPH,
– souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje budovy, objektu bydlení č.p. 
595, postavené na pozemku p.č.st. 
424/2 a prodeje pozemku p.č.st. 
424/2 zastavěná plocha a nádvoří 
o celkové výměře 215 m2, ul. Kro-
měřížská, k.ú. Kojetín,
– nesouhlasila s ukončením nájmu 
bytu č. A3, v ul. Sladovní 1309, Ko-
jetín,  dohodou ke dni 31. 7. 2005  
a  trvala na skončení nájmu tohoto  
bytu uplynutím výpovědní doby,
– uložila odboru MIM předložit na 
jednání RM 07/2005 záměr prodeje 
bytů v domě č.p. 1247 v Dudíkově 
ulici v Kojetíně.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ
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 V úterý dne 28. června 2005 
zasedalo v sále Regionálního 
informačního a vzdělávacího 
centra Zastupitelstvo města, na 
jehož programu byla převážně 
problematika nakládání s ma-
jetkem města. Zastupitelstvo:

– schválilo rozpočtové opatření 
č. 3/2005 v celkové výši 2.779 
tis. Kč,
– vzalo na vědomí zprávu o přípra-
vě a realizaci investic Města Kojetín 
v 1.pololetí roku 2005,
– vzalo na vědomí Výroční zprávu 
společnosti Technis  Kojetín s r.o. 
za rok 2004, doplněnou o aktuální 
informace o činnosti za 1. pololetí 
roku 2005,
– vydalo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2005, kterou se mění 
a doplňuje Obecně závazná vyhláška 
o závazných částech Územního plá-
nu sídelního útvaru města Kojetína 
a místních částí Popůvky a Kova-
lovice,   
– vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č 2/2005, o zrušení Obecně závazné 

Z jednání Zastupitelstva města
vyhlášky č. 4/2000 a Obecně závaz-
né vyhlášky č. 1/1999, o vytvoření 
a použití účelových prostředků „Fon-
du rozvoje bydlení Města Kojetín“,
– schválilo prodej pozemků dotče-
ných trvalým záborem stavby dálnice 
D1, úsek 134.1 Mořice – Kojetín, II. 
etapa, za cenu 419.320 Kč,
– schválilo prodej bytu č. 945/6, 
v domě čp. 945, ulice Kroměřížská,  
Kojetín, navrženému žadateli za cenu 
150 tis. Kč a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem nemovitosti, 
– schválilo prodej bytu č. 945/5, 
v domě čp. 945, ulice Kroměřížská,  
Kojetín, navrženému žadateli za cenu 
261 tis. Kč a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem nemovitosti, 
– schválilo prodej bytu č. 907/10, 
v domě čp. 907, ul. Nádražní, Kojetín 
navrženému žadateli za cenu 300 
tis. Kč a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitostí,
– schválilo prodej bytu č. 907/11, 
v domě čp. 907, ul. Nádražní, Koje-
tín, navrženému žadateli za cenu 280 
tis.Kč a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitostí,

– schválilo prodej bytu č. 908/9, 
v domě č.p. 908, ul. Nádražní, Ko-
jetín, navrženému žadateli za cenu 
335.100 Kč a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem nemovitostí,
– schválilo prodej  bytu č. 339/21 
v domě č. p. 339, ulice Sladovní, 
Kojetín, navrženému žadateli za cenu 
170 tis. Kč a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem nemovitosti, 
– schválilo prodej části pozemku 
p.č. 5784/13, ost. plocha, o výměře 
cca 550 m2, v k.ú. Kojetín za cenu 20 
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitosti a úhradu 
za vyhotovení geometrického plánu 
vlastníkům bytových jednotek domu 
č.p. 945,
– schválilo prodej pozemku p. č. 
212/8, ost. plocha, o výměře 107 
m2, v k.ú. Kovalovice u Kojetína, 
navrženému žadateli za cenu 30 
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitosti a úhradu 
nákladů za   vyhotovení GP,
– neschválilo prodej pozemku p.č. 
212/7, ostatní plocha, v k.ú. Kova-
lovice u Kojetína, 

– schválilo prodej části  pozemku 
p. č.372/4, 369/1 a 369/2, ost. 
plocha, k. ú. Kojetín, o celkové vý-
měře 5m2, dosavadnímu uživateli za 
účelem narovnání hranice uvedených 
pozemků, za cenu 20 Kč/m2,
– schválilo podmínky prodeje 
a prodej pozemků p.č. 740/1 
a p.č. 736/1, v k.ú. Kojetín na ulici 
Dvořákova, za účelem individuální 
bytové výstavby, formou veřejného 
výběrového řízení, prostřednictvím 
Realitní kanceláře Zvonek Kroměříž, 
kdy nejnižší podaná cena bude činit 
350 Kč/m2,  
– schválilo dodatky ke zřizovacím 
listinám příspěvkových organizací 
města a vyhlásilo úplné znění  zřizo-
vacích listin těchto organizací,
– neschválilo poskytnutí  finančního 
příspěvku Hasičskému záchrannému 
sboru Olomouckého kraje,
– vzalo na vědomí sdělení Junáku 
– svazu skautů a skautek  ČR, středis-
ka Kojetín – k dotacím za rok 2004 
a odložilo jeho vyřízení na zářijové 
jednání Zastupitelstva.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

hrdí. Dnes se vytrácí, mladá generace 
ji již nezná. Je to velká škoda, protože 
v tomto slově se skrývá nejen láska, 
dobrosrdečnost, štědrost, pochopení 
pro druhé, úcta, ale i odpovědnost 
a povinnost. 
 Program dne byl pestrý, účast 
byla ve srovnání s minulým rokem 
trojnásobná. Po uvítání hostů a pří-
tomných následovalo půlhodinové 
biblické pásmo dětí z klubu. Bylo 
obdivuhodné, jak děti zvládly nejen 
texty z biblických dějin, ale i romské 
klasické tance. Zajímavá byla i před-

10. výročí požáru kojetínské radnice

 V krátké vzpomínce bych chtěl 
připomenout středu 9. srpna 1995, 
kdy v poledních hodinách vznikl při 
opravě fasády objektu kojetínské rad-
nice požár střechy, který se v krátké 
době rozšířil na věž, jež se během 
dvou hodin zřítila a svými troska-
mi poškodila okolní stropy. Požár 
a jeho rozšíření na sousední objekt 
Finančního úřadu byl zlikvidován díky 
rychlému zásahu kojetínských hasičů 
a hasičských sborů okresu Přerov.
 Způsobené škody byly velké 
– kromě požárem zničených kon-
strukcí byly hasící vodou promáče-
ny dřevěné stropy nad 1. patrem 
a i stropy nad přízemím včetně pod-
lah byly značně nasáklé vodou.

Romský den (Romano 
džives)

 Klub romských dětí a žen na Cha-
ritě v Kojetíně pořádal 23. 6. 2005 
již druhý ročník akce zvané „Romano 
džives“ věnované veřejnosti, obzvláš-
tě romské komunitě. Cílem této akce 
byla nejen prezentace činnosti dětí 
z klubu, ale také oživení romské kul-
tury a tradice. Jak v úvodu akce řekla 
vedoucí Občanské poradny, ztrácí se 
v romské komunitě romská pačiv. To 
je to, na co byli Romové po staletí 

 Chod městského úřadu byl přeru-
šen pouze na dva dny, během kterých 
byl díky obětavosti pracovníků měst-
ského úřadu, Technických služeb, 
hasičského sboru, městské policie 
a dalších přestěhován do provizorních 
prostor objektu Sokolovny, kde byl 
provoz obnoven v pondělí 14. 8. 
1995.
 Celková rekonstrukce včetně 
statického zajištění objektu byla za-
hájena ihned po vyklizení, zpracování 
projektové dokumentace, výběrovém 
řízení na dodavatele a ukončena 
v říjnu 1996. Tato událost vyvolala 
solidaritu u občanů města, okolních 
obcí a měst, která se projevila mimo 
jiné finančními příspěvky na konto, 

které bylo na opravu 
radnice zřízeno, čás-
tečně přispěl dotací 
stát a největší část 
finančních prostředků 
byla z rozpočtu měs-
ta.
 Tehde j š í  r ada 
a městské zastupi-
telstvo provedlo re-
konstrukci radnice, 
a tím zachránilo ten-
to historický objekt 
z 18. století pro další 
generace.
 Ing. Karel Werner

starosta města 
1994 – 1998

Charita Kojetín 
náška P. Jiřího Rouse z Brna, který 
poutavě přiblížil život Panny Marie 
a poselství Ježíše Krista. Vyvrchole-
ním byla díky terénním sociálním pra-
covníkům ochutnávka mezinárodního 
romského jídla goja (střeva plněná 
moukou a brambory) a marikla (plac-
ky z mouky). Po ochutnávce násle-
dovalo vystoupení taneční skupiny 
romských dětí ze Vsetína s názvem 
New Angels a Baybot. 
 Na závěr vystoupila romská 
hudební skupina Divoké husy pod 
vedením Antona Ondiče z Měrovic 

a pokračovaly romské tance a písně. 
 Věřím, že touto akcí jsme při-
pomenuli tradice romské kultury, 
přiblížili je těm, kdo se s nimi běžně 
nesetkávají a společně strávili příjem-
né odpoledne. Akce Romano džives 
byla součástí Týdne Charity Kojetín, 
který byl ukončen posezením u cim-
bálu se souborem Jánoš z Rožnova 
pod Radhoštěm. 
  

Klára Pompová, 
vedoucí Občanské poradny
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 Informace pro občany

1) Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 ruší OZV č. 4/2000, kterou se dopl-
ňovala OZV č. 1/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu 
rozvoje bydlení Města Kojetín“ a ruší OZV č. 1/1999, o vytvoření a použití 
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o zrušení OZV č. 4/2000, kterou se 
doplňovala OZV č. 1/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“ a ruší OZV č. 1/1999, o vytvoření 
a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“ 
nabývá účinnosti dne 16. 7. 2005.

 Zastupitelstvo města Kojetín 
stanoví Pravidla pro tvorbu a pou-
žití účelových prostředků „Fondu 
rozvoje bydlení Města Kojetín“.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Kojetín v zájmu zvýšení úrovně 
bydlení, životního prostředí, vzhledu 
města zřídilo „Fond rozvoje bydlení 
Města Kojetín“ (dále jen FRB-K), 
který slouží k poskytování půjček 
subjektům podílejícím se na programu 
zvelebení bytového fondu, životního 
prostředí a vzhledu města.

Čl. 2
Příjmy fondu
1) Příjmy fondu tvoří:
–  prostředky z rozpočtu Města Koje-

tín,
–  příjmy ze splátek a úroků,
– dary a výpomoci z prostředků 

sponzorů,
–  dotace a výpomoci z rozpočtu Olo-

mouckého kraje, případně jiného 
územního orgánu.

2) Případné přírůstky stavu fondu 
se nestávají výnosem Města Kojetín 
a musí být bezezbytku ponechány 
fondu k použití podle jeho pravidel.

Čl. 3
Výdaje fondu
1) Prostředky fondu je možno pou-
žívat výhradně k poskytování půjček 
při úrokové sazbě 3 % a nejdelší lhůtě 
splatnosti 5 let mimo rok v němž byla 
půjčka poskytnuta subjektům a podle 
pravidel dále uvedených.

2) Výdaje fondu jsou též úhrady 
České spořitelně a.s. za zřízení 
a vedení účtu.  

Čl. 4
Podmínky použití fondu
1) Adresáty půjček z FRB-K dle čl. 
3 odst. mohou být fyzické a práv-
nické osoby, které vlastní obytné 

budovy a bytové jednotky na území 
katastrálního území Kojetín, Popůvky 
u Kojetína a Kovalovice u Kojetína 
a které přijmou závazek poskytnutou 
půjčku podle stanovených a ve smlou-
vě uvedených pravidel ve prospěch 
těchto  nemovitostí použít. 

2) Z FRB-K lze poskytnout tyto druhy 
půjček na jednu bytovou jednotku:
1. statické zajištění stavby tj. injektáž, 

statické zajištění objektu atd.
   ........................... 100.000 Kč
2. vybudování a oprava vnějších 

a vnitřních zdí, vč. izolace a omí-
tek, dveří, oken, podlah, stropů 

   ........................... 125.000 Kč
3. vybudování a oprava střechy 
   ........................... 100.000 Kč
4. vybudování a oprava vytápění 
   ............................. 80.000 Kč
5. vybudování  a oprava elektroinsta-

lace ......................... 50.000 Kč
6. vybudování a oprava vodovodu, 

kanalizace ................ 50.000 Kč
7. vybudování a oprava sociálního 

zařízení  ................... 60.000 Kč
   
3) Půjčku lze poskytnout do maximál-
ní výše 125.000 Kč na jednu bytovou 
jednotku.

4) Půjčky lze čerpat do 1 roku od 
uzavření smlouvy o půjčce. Úroky se 
platí podle smlouvy o půjčce, jistina se 
splácí rovnoměrně měsíčními splát-
kami, počínaje lednem roku násle-
dujícího po roce, v němž byla půjčka 
poskytnuta. Zvláštní dohodou si může 
dlužník sjednat rychlejší splácení.

5) Vrácení půjčky bude zajištěno 
ručením dvou fyzických osob starších 
18 let. Půjčka bude zajištěna bianco 
směnkou a dvěma ručiteli na ní pode-
psanými. Měsíční příjem ručitele musí 
být vyšší než je 1,7 násobek zákonem 
stanovené minimální měsíční mzdy. 
Ručitelem nemůže být důchodce nebo 
manžel(ka). 

Čl. 5
Žádost 
1) Žádost o půjčku musí vždy obsa-
hovat:
a) jméno a příjmení nebo název žada-
tele, popř. statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo práv-
nické osoby,
c)  přesné označení předmětné obyt-

né budovy nebo její stavby,
–  adresa, číslo popisné (je-li vydá-

no),
–  číslo parcelní,
–   doklad o vlastnictví stavby (výpis 

z listu vlastnictví) vydaný přísluš-
ným katastrálním úřadem ne starší 
1 rok,

– stavební povolení (s vyznačením 
nabytí právní moci nebo vzdáním 
se práva odvolání) nebo ohlášení 
stavebních úprav,

– příslušnou projektovou dokumen-
taci, 

d) předběžnou dohodu s dodavatelem 
akce, na níž je půjčka žádána s ori-
entační cenou, při svépomoci odhad 
nákladů, které při realizaci budou 
doloženy fakturami a účty,
e) přesný popis účelu, na který je 
půjčka požadována,
f) předpokládaná lhůta dokončení 
předmětné akce,
g) požadovaná částka půjčky a způsob 
jejího výpočtu, 
h) záruka – dva ručitelé.

2) Formulář žádosti o půjčku bude 
k dispozici na Městském  úřadu 
Kojetín.

Čl. 6
Výběrové řízení
1) Osoby, které splňují podmínky 
dle článku 5. odst. 3) mohou získat 
půjčku z FRB-K výhradně na základě 
výběrového řízení. Výběrové řízení 
organizuje MěÚ pro každý kalendářní 
rok samostatně.
   
2) Podmínky výběrového řízení musí 
být vyvěšeny a vhodným způsobem 

zveřejněny na úřední desce Městské-
ho úřadu Kojetín a ve všech místních 
sdělovacích prostředcích. Lhůta na 
podání žádosti do výběrového řízení 
se stanoví do 30 dní ode dne vyvě-
šení podmínek tohoto výběrového 
řízení.

3) Pracovní skupina vyhodnotí před-
ložené žádosti o půjčku a navrhne 
konkrétní závěr výběrového řízení 
Radě města. O výběru rozhodne 
zastupitelstvo města.

4) Výsledek výběrového řízení bude 
zveřejněn na úřední desce městské-
ho úřadu do 10 dnů od rozhodnutí 
zastupitelstva města.

5) Výběrové řízení probíhá 1x ročně 
a o všech žádostech musí být rozhod-
nuto najednou.

Čl. 7
Smlouva o půjčce
Smlouva o půjčce obsahuje zejména 
tyto náležitosti:

 1. smluvní strany
 2.  údaje o objektu 
 3.  typ půjčky 
 4.  celková částka půjčky
 5.  lhůta splatnosti půjčky
 6.  režim splácení
 7.  způsob splácení
 8.  účelovost půjčky
 9.  smluvní pokuta
 10.  otevření účtu
 11.  zajištění půjčky
 12.  kontrolní činnost
 13.  ostatní a závěrečná ustanovení

Čl. 8
Pravidla pro tvorbu  a použití úče-
lových prostředků „Fondu rozvoje 
bydlení Města Kojetín“ nabývají 
účinnosti dne 16. 7. 2005.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města
Ing. Jiří Šírek,místostarosta 

   
   
   

Pravidla pro tvorbu a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“

o zrušení OZV č. 4/2000, kterou se doplňuje OZV č. 1/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“ a zrušení OZV č. 1/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků 

„Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“
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OBĚDKOVICE

 Patrně z druhé 
poloviny 18. století po-
chází nejstarší obědkovská 
obecní pečeť se zname-
ním radlice, položené na 
poli, se dvěma pšeničními 
klasy a ptákem s ratolestí 

v zobáku nad ním se vznášejícím. Opis majuskulou 
prezentuje jméno osady - O.B.E.D.K.O.W.I.Z.E. 
Autor návrhu znaku a praporu obce pominul běžné 
zemědělské motivy ze staré obecní pečeti. Namísto 
toho spojil erbovní znamení nejvýznamnější oběd-
kovské vrchnosti - kláštera Hradiska (červená růže) 
s biskupskou mitrou, nesenou dvěma ptáčky. Mitra 
je připomínkou sv. Gottharda, patrona obce, který 
byl biskupem, motiv ptáka byl přenesen z obecní 
pečeti. Z návrhu znaku vychází i návrh obecního 
praporu, vytvořený v souladu se zásadami a zvyk-
lostmi vexilologické tvorby.
Popis znaku: V modrém štítě na stříbrném sní-
ženém vydutém hrotě s červenou růží se zlatým 
semeníkem a zelenými kališními lístky stříbrná 
mitra s infulemi zdobená třemi červenými křížky 
pod sebou a zlatým lemováním, nesená stříbrnými 
letícími ptáky s červenými zobáky.

POLKOVICE

 Roku 1995 se Pol-
kovice rozhodly opatřit si 
svůj znak a prapor, jak na 
to podle zákona o obcích 
z roku 1990 mají právo, 
a s výsledkem mohou být 
opravdu spokojeny, poně-

vadž se jejich znak podobá spíše znaku nějakého 
šlechtického rodu než jen malé a nepříliš významné 
obce. Není ovšem divu, polkovický znak totiž je 
vlastně symbolem někdejší vrchnosti. V jeho pravé 
modré půli je polovina stříbrné kolovratské orlice 
se zlatou zbrojí a zlatou pružinou na hrudi, odlišená 
pro libštejnskou větev malým rakouským štítkem 
(druhá její polovina by byla černá). Levá polovina 
štítu je převzata ze složitého znaku  olomoucké 
kapituly, v němž sv. Václav stojí nad černou sva-
továclavskou orlicí s pružinou na hrudi, avšak bez 
plaménků. V polkovickém znaku je z ní jen jedna 
polovina, která navazuje na orlici kolovratskou, 
připomínající někdejšího kanovníka z 18. století. 
Tento znak byl schválen heraldickou komisí v Praze 
dne 12. května 1995.

TOVAČOV

 Znak byl městu po-
tvrzen králem Vladislavem 
II. roku 1492. V modrém 
štítě stojí na zeleném tráv-
níku dvě okrouhlé věže 
s jedním obdélným ok-
nem ve spodním a dvěma 

v horním podlaží. Věže zakončují za cimbuřím 
valbové střechy s dvojicí makovic. To vše u pravé 
věže v červené a u levé ve stříbrné barvě. Mezi 
věžemi stojí na trávníku erb Cimburků, štítek 

Zprávy z mikroregionu – znaky obcí 2. část
s šesterým, střídavě stříbrným a červeným cimbu-
řím, na němž spočívá čelně otočený kolčí helm 
s červenostříbrnými pokryvadly a trojicí pavích per 
v klenotu. Cimburský štítek se stal v době pana 
Ctibora či jeho otce Jana též součástí původní 
verze znaku města Hranice.

KŘENOVICE

 V roce 1496 byla 
obec Křenovice na vlastní 
žádost obdarována vlastní 
pečetí od kapituly Olo-
moucké – dva překřížené 
křenové kořeny i s listem, 
aby černým voskem peče-

titi mohli.
V roce 1525 tato pečeť byla potvrzena králem 
Ludvíkem. Podle této pečeti z roku 1496 byl 
19. června 2003 udělen předsedou Poslanecké 

sněmovny Lubomírem Zaorálkem znak i prapor 
obce Křenovice.

STŘÍBRNICE

 Na patrně barok-
ní obecní pečeti s ná-
pisem PECE.DEDINY.
STRIBRNIC. byl obraz 
radlice a krojidla. Autor 
návrhu znaku a prapo-
ru současných Stříbrnic 

pominul až příliš běžné pečetní motivy radlice 
a krojidla a namísto toho využil spojení mariánské 
lilie se znamením zvonu, tedy motivů, upomínají-
cích na někdejší i současné dominanty obce. Za-
tímco modrá barva je tradičně barvou mariánskou, 
stříbrná je zde tzv. „mluvícím znamením“.

Z podkladů obcí a měst mikroregionu 
zpracoval J. Šírek

 Křesťané a občané farnosti obce Křenovic 
děkují svým představitelům katolické církve 
panu faráři Pavlu Ryšavému a panu Jáhnovi 
Jaroslavu Šparglovi, za obnovení slavnosti 
Těla a krve páně (boží tělo) po 35 letech, 
s průvodem po návsi kolem čtyř oltářů vystave-
ných po rodinných domcích, která se konala 29. 
května 2005. 
 Pan Jáhen Jaroslav Špargl před svým 
vysvěcením s úctou a důstojností jemu vlast-
ní vykonával Boží požehnání u jednotlivých 
oltářků za doprovodu místních zpěváků, kteří 
odpovídali příslušnými zpívanými žalmy. Chce-
me také poděkovat muzikantům, kteří tento 

Církevní svátek v Křenovicích

překrásný průvod po návsi doprovázeli hudbou 
zdarma. Lidé v obci byli velmi nadšeni, potěšeni 
a prožívali vše s úctou a dojetím. Přejeme 
i dalším obcím, aby toto krásné naplnění duše 
pokojem a posilnění svatým duchem mohli pro-
žívat také.
 
 Ať Bůh svým požehnáním provází všechny 
zástupce církve a všechny, kteří obětovali svůj 
čas a síly při přípravě této posvátné slavnosti.

Přejí občané 
farnosti Křenovic

„Každý lidský život je stezkou vedoucí k Bohu.“
Edmund Husserl
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„Malá letní pozvánka“

 Měsíc červenec a srpen mají 
nejraděj určitě školáci, studenti, na-
konec - i my dospělí! Čas prázdnin, 
dny zasloužené dovolené pro naše 
unavená těla i mysl.
 Po celý rok máme čas přemýšlet, 
vymýšlet možnosti „báječné dovole-
né“, prostě bezmezného oddychu, 
který potřebujeme!
 A tak! Jezdíme do ciziny – moře 
je přeci tak lákavé, vracíme se na 
místa, kde se cítíme dobře, „ba 
doma“. Pro naše dětičky vymýšlíme 
„tábory“ či „pobyt u prarodičů“, 
sháníme „prázdninovou brigádu“ (je 
to přeci i „výchovné“). Nebo s nimi 
prožijeme společnou dovolenou dle 
úvah, představ, finančních možností, 
PROSTĚ - JAK KDO Z NÁS!
 Přiznám se dobrovolně, že pro 
mě čas dovolené znamená „ ŠUMA-
VA“ – 14 dní! V kempu! Nic finančně 
náročného – přitom mezi bezvadnými 
lidmi, co ještě mají duši – ČISTOU, 
PŘÍRODNÍ!

Došlo do redakce

 Dovolená naší rodiny znamená 
i tři dny „DECHOVÝCH SLAV-
NOSTÍ“ v městečku Dřevohostice, 
okres Přerov! Už po jedenácté jsme 
si je nenechali ujít. Letos – v roce 
2005 se budou konat podvanácté. 
Tradičně v měsíci červenci, letos od 
29. do 31. 7.
 Tušíte, proč asi „toto“ píši?! Jak 
jinak! Chci Vás na tuto – vždy oče-
kávanou, TRADIČNÍ AKCI srdečně 
pozvat! „Jsem totiž odtamtud!“ Ať 
už jste milovníci dechové hudby či 
nikoliv!
 Já sama se popravdě přiznám, 
že kazetu s dechovým orchestrem 
nekupuji, v rádiu tuto hudbu oželím, 
ale ráda si na ni zatančím a poslechnu 
v prostředí, které mě naladí.
 Dovoluji si tedy Vás – čtenáře 
i nečtenáře Kojetínského zpravodaje 
pozvat na tři dny Dechových slavností 
v Dřevohosticích. Atmosféra přátel-
skosti, vzájemnosti, muzikálního nala-
dění je VŽDY tak nebývalá, že máme 
nač celý další rok vzpomínat!
 Tak jako má Kojetín své „HODY“ 

– vždy důstojné, bohaté na program, 
akce, tak Dřevohostice se mohou 
chlubit rok co rok „svými DECHOV-
KAMI“. Odehrávají se v zámečku, 
který je v rekonstrukci. Vedení radni-
ce - zdá se - má velmi sociální cítění 
- zámek rekonstruuje i ve prospěch 
sociálně méně silných občanů - od 
roku 2006 zde budou bydlet občané 
- 14 bytů, kteří mají nižší platový 
průměr. Domovy důchodců jsou 
přeci přeplněné. Je to HODNĚ DÍKŮ 
A VDĚČNOSTI, OBYČEJNÉ, LID-
SKÉ - páni radní v Dřevohosticích!
A tak už dnes se i já těším a osobně 
srdečně zvu KOJETÍNSKÉ k nám!  
 Loni jsme byli nadšeni „Holan-
ďany“, kteří se navíc vzdali svého 
honoráře ve prospěch ZŠ Dřevohos-
tice. Nikdy nechybí lidový vypravěč, 
osvěžující výstup mažoretek, „opéká 
se vše možné“, „pije se, co zde teče“ 
a nálada? Ta je skvělá! Přijďte se pře-
svědčit, že „nepřeháním“! Naši radní 
nikdy neprodělali (patrno z detailního 
vyúčtování OÚ Dřevohostice koncem 
roku).

 Až prožijete, dáte mi za pravdu! 
Doba nás nehýčká! Víme všichni! 
Víme své - každý sám nejlíp! Ale 
člověkem, člověkem můžeme zůstat! 
Potkáme se, zazpíváme, pohovoří-
me! Třeba nic nezměníme, ale třeba 
budeme mít pocit, co nám vydrží po 
celý rok, či získáme přítele! 
 Co víme? Usmívám se! V mém 
životě byli přátelé velmi, velmi VÝ-
ZNAMNÍ...
 Takže Kojetínští! Chcete-li ZRE-
LAXOVAT, prožít dny odlehčení, 
smíchu, písniček, radosti, posedět 
jen tak při dobré muzice, přijeďte do 
Dřevohostic - zámku, ve dnech 29. 
až 31. 7. tohoto roku. Bude to zase 
něco jiného než v Kojetíně, třeba Vás 
to osloví! Jsem TAM DOMA - VÍM 
O ČEM MLUVÍM!
 A já? Těším se, že na nádvoří 
dřevohostického zámku potkám 
„KOJEČÁKA“!

 Nashledanou!
Marie Přecechtělová

Kojetín

LEGIONÁŘ

 Bohumír Hrušák se narodil 
5. ledna 1893 v Křenovicích 
u Kojetína. Vystudoval vyšší re-
álku v Lipníku nad Bečvou a šest 
semestrů České vysoké školy tech-
nické v Praze. V roce 1914 nastoupil 
dvanáctiměsíční vojenskou službu 
u 4. pluku tyrolských císařských 
myslivců. Již v následujícím roce však 
praporčík Hrušák zběhl v průběhu 
bojů na Monte de Sei Buzi v Itálii. 
Dne 25. srpna 1917 se přihlásil 
do čsl. italské legie, kde byl v hod-
nosti podporučíka zařazen k 33. 
čsl. střeleckému pluku jako velitel 
5. polní roty. Koncem května 1917 

byl jmenován velitelem 2. polní roty, 
se kterou se zúčastnil bojů na Dosś 
a posléze odešel do italské Modeny, 
kde vykonával funkci instruktora čs. 
poddůstojníků.
 V roce 1918 se stal poručíkem 
italských legií. Po vykonání zkoušky 
u italského armádního velitelství byl 
jmenován kapitánem a 22. dubna 
1918 ustanoven velitelem 3. polní 
roty 33. čsl. střeleckého pluku. Kon-
cem roku 1918 se vrátil do vlasti. 
Účastnil se operací na Slovensku 
a později na severu českého pohra-
ničí. Bohumil Hrušák byl mimo jiné 
vyznamenán Čs. válečným křížem 
a Italským válečným křížem.
 Od roku 1920 do roku 1934 
vykonával funkce velitele roty na 
Slovensku, v ekvitační škole v Brně, 
v Milovicích a v Kroměříži. V roce 
1934 se stal 1. pobočníkem velitele 
pluku a v roce 1937 byl ustanoven 
do funkce zatímního velitele III./40 
praporu. Ještě v témže roce ho však 
přemístili k 25. pěšímu pluku v Lu-
čenci.
 Osudným se rodině pplk. Bo-
humíra Hrušáka stal rok 1942. 
V noci z 27. na 28. března 1942 byla 
u Ořechova nedaleko Telče vysazena 
skupina českých parašutistů. Výsadek 
z Anglie s krycím názvem OUT 
DISTANCE byl jedním z dvanácti 
vysazených na území protektorátu 
v letech 1941 – 1942. Jeho hlavním 

úkolem se stala diverzně – sabotážní 
činnost. Měli podpořit Bartošův 
výsadek SILVER A, připravit bom-
bardování plzeňské škodovky, vyřadit 
plynárnu v Praze Michli a dopravit 
speciální naváděcí stanici pro příjem 
dalších výsadků.
 Nedlouho po přistání parašutisté 
zjistili, že chybou navigátora nebyli 
shozeni na Táborsku, jak bylo pů-
vodně plánováno. Domluvili se, že 
se rozejdou a znovu shromáždí na 
smluveném místě na základě inzerátu 
v Národní politice. Skutečnost však 
byla jiná. Velitel výsadku nadporučík 
Adolf Opálka odešel do Rešic, četař 
aspirant Ivan Kolařík do Valašského 
Meziříčí a rotmistr Karel Čurda do 
Jindřichova Hradce. Znovu se už 
nikdy nesešli.
 Po seskoku Ivan Kolařík ztratil 
náprsní tašku se svými doklady, které 
se později dostaly do rukou brněnské 
služebny gestapa. Ve falešném ob-
čanském průkazu nalezli gestapáci 
fotografii Kolaříkovy snoubenky 
s věnováním: „Věnuji a až do smrti 
na Tebe budu myslet. Milada 
Hrušáková, V.M. 1939“. Ko-
lařík si uvědomoval závažnost 
ztráty dokladů. Rozhodl se, že 
se obrátí s prosbou o pomoc na 
své rodiče a snoubenku. Dostal 
se do Valašského Meziříčí, 
setkal se s Miladou Hrušáko-
vou, s otcem, matkou, bratrem 

i podplukovníkem Hrušákem. Dohod-
li se, že se na čas ukryje u svého bratra 
ve Zlíně. Gestapákům se snoubenku 
Ivana Kolaříka, Miladu Hrušákovou, 
podařilo brzy najít, navštívili i její ro-
diče a nařídili jim, že musí vše, co by 
se o Ivanovi dozvěděli, hlásit.
 Z obavy, že bude gestapem vypá-
trán a zatčen, Ivan Kolařík 1. dubna 
1942 zvolil dobrovolnou smrt. Smrti 
však neunikla ani jeho rodina, ani 
rodina Hrušákových. Všichni, až na 
čtrnáctiletou Věru Hrušákovou, byli 
30. května 1942, tři dny po atentátu 
na Heydricha, stanným soudem od-
souzeni k trestu smrti a v brněnských 
Kounicových kolejích zastřeleni. 
 V roce 1945 byl udělen in 
memoriam Československý válečný 
kříž 1939 pplk. pěchoty Bohumíru 
Hrušákovi, jeho manželce Amálii 
Hrušákové a dceři Miladě Hrušá-
kové. V roce 1947 byl povýšen in 
memoriam do hodnosti plukovníka 
a v roce 1991 do hodnosti brigádního 
generála.

Petr Majer, foto: archiv

Zprávy z mikroregionu
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Anketa

Anketní otázky: „Víte, proč a kdy se slaví Kojetínské hody? Jaký program byste si přáli vidět v rámci 
Kojetínských hodů? Jakých akcí se účastníte na Kojetínských hodech?“

1. Hody se slaví na svátek Nane-
bevzetí Panny Marie 15. srpna 
a náš kostel je této patronce za-
svěcen. Myslím si, že program je 
vždy skvěle připraven.S rodinou 
chodíme na nedělní program.

2. Hody se každoročně slaví 
kolem 15. srpna, je to nějaká 
tradice. Program je vždy dobrý 
a pestrý. Účastním se zábavy 
a vždy nedělního programu.

3. Kojetínské hody se slaví v srp-
nu, chtěl bych vidět Jakuba Smo-
líka. Na hodech se mi líbí dětský 
program, hlavně běh.

4. Já tady nejsem dlouho, tak ne-
vím. Chtěla bych vidět cimbálov-
ku. Ještě jsem na hodech nebyla 
a letos se určitě přijdu podívat.

Otázky: Jana Dvořáková
Foto: Hana Svačinová

5. To víme obě dvě s určitostí, že 
se hody slaví 15. srpna, protože 
je náš kostel zasvěcen Panně 
Marii a tento den se slaví svá-
tek Nanebevzetí. Kojetínských 
hodů se neúčastníme – jsme na 
dovolené.

7.Kojetínské hody se slaví 15. 
srpna, protože místní kostel je 
zasvěcený Panně Marii. Každý 
rok jsem s programem spokoje-
ná. Účastním se jako pořadatel 
páteční diskotéky a všech akcí, 
které pořádá TJ Slavoj Kojetín 
a samozřejmě nedělního progra-
mu na náměstí.

8.To jste mě trošku zaskočily. To 
je ten svátek Nanebevzetí Panny 
Marie a slaví se kolem 15. srpna. 
Já si myslím, že program je vždy 
bohatý a pestrý. Dopoledne se 
chodíme dívat na Jízdu králů a na 
odpolední hudební program.

9. Na svátek Nanebevzetí Panny 
Marie v polovině srpna. Dechov-
ku. Půjdu se podívat na dopolední 
nedělní program, protože mám 
ráda dechovou hudbu.

10. Slaví se někdy v srpnu, ale 
proč nevím. Já jsem v srpnu ve 
žních a této akce se neúčastním.

11.Je to nějaký církevní svátek 
a slaví se v polovině srpna. Chtěl 
bych vidět plnohodnotný hudební 
program, třeba Annu K. Přede-
vším sportovních akcí, hlavně vo-
lejbalového turnaje na Sokolovně 
a hudebního programu.

6.Slaví se kolem 15. srpna, ale 
nevím proč. Já si myslím, že 
program je perfektní a mně to 
stačí, tak jak to je. Pomáhám na 
akci MěDDM.

12. Kojetínské hody se slaví na 
svátek Nanebevzetí Panny Marie 
a to 15. srpna, vím to přesně, 
protože Kojetínské hody trávím 
pracovně.
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Manželé Marta a Milan Křepelkovi děkují všem pracovní-
kům firmy Ptáček – Pozemní stavby s. r. o., kteří se podíleli 
na opravě a rekonstrukci domu Olomoucká 852 a přejí 
jim mnoho úspěchů v práci i v osobním životě.

Kalendárium

✽ 6. 7.  Zemřel M. Jan Hus, český kněz, náboženský reformátor, autor 
mnoha významných spisů, pojednávajících o problematice církve a morálky. 
Kostnický koncil jej odsoudil k smrti upálením jako kacíře. (1415). (590 let).

✽ 7. 7.  Narodil se Gustav Mahler, rakouský hudební skladatel, ředitel 
Dvorské opery ve Vídni. Byl posledním velkým symfonikem 19. století. 
Předznamenal modernu v hudbě. Autor 10 symfonií a mnoha písňových 
cyklů. (1860). (145 let).

✽ 8. 7.  Zemřel Ignát Hermann, český spisovatel a novinář, redaktor hu-
moristických časopisů Paleček a Švanda dudák. Autor románů Otec Kondelík 
a ženich Vejvara, U snědeného krámu, kde karikuje měšťáckou morálku 
společnosti. (1935). (70 let). 

✽ 10. 7.  Narodil se Camille Pisarro, francouzský malíř, jeden z průkopníků 
impresionismu. Mezi jeho obrazy převládají malby krajin a žánrových scén. 
Též tvořil i v duchu pointilismu. (1830). (175 let).

✽ 12. 7.  Český král Přemysl Otakar II. zvítězil v bitvě u Kressenbrunnu  
nad uherským králem Bélou IV. a jeho oddíly. Po bitvě vtrhl Přemysl Otakar 
II. do Uher a obsadil mnoho měst a hradů. (1260). (745 let).

✽ 13. 7. Narodil se Gaius Julius Caesar, římský státník a spisovatel. Nejvý-
znamnější osobnost starověku, účastník mnoha válek a tažení. Dílo: Zápisky 
o válce gallské. (100 př. n. l.). (2105 let).

ČERVENEC 2005

✽ 14. 7.  Bitvou na Vítkově vyvrcholila obrana Prahy, před přesilou vojsk 
vedených králem Zikmundem Lucemburským. Neshody mezi oddíly katolic-
kých pánů vedly k rozkolu. Obléhatelé ihned odtáhli. (1420). (585 let).

✽ 18. 7.  Zemřel Michelangelo Merisi, zvaný Caravaggio, italský malíř, vý-
znamný umělec raného baroka. Proslul jako malíř obrazů  zejména s tématikou 
zátiší i náboženských motivů, na kterých dokázal rozvinout motiv šerosvitu. 
(1610). (395 let).

✽ 24. 7.  Narodil se Alfons Mucha, český malíř, významný představitel 
secese a symbolismu. Tvůrce známých plakátů a také cyklu Slovanská epopej. 
Toto dílo po své smrti odkázal městu Praha, kde však dodnes není vystaveno. 
(1860). (145 let).

✽ 26. 7.  Narodil se Zdeněk Smetana, český výtvarník, animátor. Je autorem 
více než  300 animovaných filmů, mj. Rákosníček a jeho rybník, Křemílek 
a Vochomůrka. (1925). (80 let).

✽ 27. 7.  Zemřel Beneš Krabice z Weitmile, český šlechtic a literát, působící 
na dvoře Karla IV. Byl třetím ředitelem stavby chrámu sv. Víta a autorem 
Kroniky pražského kostela, svého největšího díla. (1375). (630 let).

✽ 29. 7.  Zemřel Vincent van Gogh, holandský malíř, autor osobitých ob-
razů, které se vymykají jakémukoli uměleckému směru. Za svého života zažil 
neúspěch, slávu a uznání mu sklízelo dílo až po smrti. (1890). (115 let).

SRPEN 2005

✽ 4. 8.  Zemřel Hans Christian Andersen, dánský spisovatel. Proslul jako 
autor mnoha pohádkových příběhů a ság pro děti. Např. Sněhová královna, 
Dívka se zápalkami aj. (1875). (130 let).

✽ 5. 8.  Narodil se Neil Armstrong, americký astronaut, člen posádky 
modulu Apollo 11, který přistál 21. 7. 1969 jako první na Měsíci. Byl prvním 
člověkem, který vstoupil na povrch Měsíce. (1930). (75 let).

✽ 7. 8.  Narodil se Luděk Marold, český malíř a ilustrátor. Spolupracoval 
s časopisy Světozor a Zlatá Praha. Jeho monumentálním dílem, které ho 
proslavilo, je panoráma bitvy u Lipan. (1865). (140 let).

✽ 8. 8.  Zemřel Emil Škoda, český průmyslník. Jeden z kapitánů rodícího 
se českého průmyslu, vytvořil z neprosperující strojírny hraběte Valdštejna 
zbrojovku světové úrovně. (1900). (105 let).

✽ 10. 8.  V bitvě na řece Lechu porazila vojska císaře Oty I. oddíly kočov-
ných Maďarů. Od této doby Maďaři začali vést usedlý způsob života. Bitvy se 
též zúčastnil český kníže Boleslav I. se svou družinou. (955). (1050 let).

✽ 14. 8.  Narodil se Ernest Thompson Seton, kanadský spisovatel. Propa-
goval ochranu přírody a vybízel k úctě k domorodým obyvatelům. Zakladatel 
tzv. zálesáctví. Knihy: Dva divoši, Poselství rudého muže, Kniha lesní moudrosti 
aj. (1860). (145 let).

✽ 18. 8.  Narodil se František Josef I., rakouský císař a nekorunovaný český 
král. Ze všech panovníků vládl do té doby nejdéle, ztělesňoval řád starého 
světa. Svojí politikou přispěl k postupnému rozpadu Rakouska – Uherska. 
(1830). (175 let).

✽ 19. 8.  Zemřel Andrea Palladio, italský architekt a stavitel. Tvůrce geo-
metricky téměř dokonalých staveb v období renesance. Známá je např. Villa 
Rotonda u Vicenzy. (1580). (425 let).

✽ 22. 8.  Anglický král Richard III. z rodu Yorků padl v bitvě u Bosworthu. 
Touto bitvou skončily tzv. války Růží a na anglický trůn  dosedla dynastie 
Tudorovců. (1485). (520 let).

✽ 24. 8.  Pod hradem Hluboká byl popraven Záviš z Falkenštejna. Tato 
událost byla vyústěním sporů o český trůn mezi Vítkovci, kteří nabízeli korunu 
Jindřichu I. Vratislavskému a Přemyslovci. (1290). (715 let).

✽ 27. 8.  Narodil se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, německý filosof. 
Stoupenec idealismu a jeho hlavní představitel ve filosofii. Dílo: Věda o logice, 
Základy filosofie práva a další. (1770). (235 let).

✽ 29. 8.  Narodil se Jean August Dominik Ingres, francouzský malíř, nej-
významnější představitel  klasicismu v malbě. Po studiích v Itálii se vrátil do 
Francie, stal se i  vyhledávaným kreslířem. Proslul jako odpůrce romantismu. 
(1780). (225 let).

(Zpracováno podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2005.)
ŘezMěstské kulturní středisko Kojetín

vydá v polovině srpna tohoto roku

16 DRUHŮ POHLEDNIC S MOTIVEM MĚSTA KOJETÍN.

Pohlednice si budete moci zakoupit 
v kanceláři Regionálního vzdělávacího a informačního centra 

(Okresní dům), Masarykovo náměstí 8, Kojetín.   
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Detoxikace podle MUDr. Jonáše – lymfatický (mízní) systém

Mateřská škola Křenovice informuje
Křenovice slavily

 Těsně před koncem školního roku proběhla 
v ZŠ Křenovice oslava ke 120. výročí otevření 
školy.
 Slavnostní řeč pronesl před budovou školy 
ředitel L. Slanina, kterou započal slovy tehdejších 
zastupitelů obce z roku 1885 „Škola je nedílnou 
součástí života“, k přání se svým projevem připojila 
také starostka obce A. Janáčková.
 V kulturním domě si návštěvníci prohlédli výstav-
ku prací dětí. Bývalí žáci zavzpomínali u fotografií 
z předchozích školních let a občané u fotografií 
z let dávno minulých. Program oživilo vystoupení 
dětí s pohádkami „O červené Karkulce“ a „Lot-
rando a Zubejda“.
 Závěrečným vyvrcholením celého odpoledne 
byla vzpomínka u sestřihu toho nejlepšího z besí-
dek, škol v přírodě, pobytu u moře a olympijských 
dnů dětí, formou velkoplošné videoprojekce. Dnes 
dospělí lidé sledovali svá vystoupení před 12 lety 

coby žáci ZŠ Křenovice.
 Závěrem bychom chtěli poděkovat Aleši 
Medunovi a Davidu Páťalovi za pomoc při 
organizaci a zajištění techniky.

Mgr. Y. Slaninová, H. Masaříková

Lymfatický (mízní) systém 

 je společně s imunitním hlavním detoxikačním 
systémem. Je přítomen ve všech částech našeho 
organismu. Zjednodušeně si jej můžeme představit 
jako kanalizaci těla s uzlinami, které mají funkci 
filtrů. Lymfa omývá prakticky každou buňku těla 
a kromě funkce odvodného systému pro toxiny 
(vznikající při trávení nebo které se dostanou do 
těla stravou a dýcháním) slouží také jako přívod 
živin pro buňky. Za den se v organismu vytvoří 
2 – 3 litry mízy (lymfy). 
 Lymfatický systém začíná v mezeře mezi buň-
kou a tkání. Lymfa má buněčnou a mízní složku. 
Buňky mají schopnost likvidace nepřátel – obsa-
hují fagocyty, které požírají nepřátele. Stékají se 
jako řeka do lymfatických cév, žil, do krve a tyto 
poničené (fagocytované) buňky jsou vylučovány 
přes žilní systém střevem, stolicí, močí, plícemi… 
Všechny lymfatické cévy jsou přerušeny lymfatický-
mi uzlinami, kterých je v těle několik desítek. Jsou 
to různě velké útvary – filtry, kde jsou nepřátelé 
zachycováni. Přefiltrovaná čistá lymfa pak odtéká 
mízními cévami z uzlin. Uzliny jsou zásadní pro 
čistící schopnost těla, protože vždy uzavírají určitý 
region – krk, hlavu, nohy. Dělí se na povrchové 
a hluboké. Celá tkáň je do hloubky kanalizována, 
např. v břiše jsou uzliny kolem každého orgánu.
Regionální uzliny se nachází:
1) pod krkem (hlava, krk)
2) pod paží (horní končetiny, hrudní stěna)
3) třísla (nohy)
4) v orgánech – v místech vstupu cév a nervů.
Do lymfatického systému můžeme počítat také 
okruh mandlí, což je 5 mandlí v oblasti krku, které 
zachycují nečistoty ze vzduchu a jídla. (V případě 
odoperování mandlí je tělo oslabeno, neboť funkci 
filtru přebírá jiný orgán při své původní práci. Pro-
blém tak není řešen v jeho příčině, pouze je přesu-
nut jinam. Toto platí obecně u každé operace.)
 Velmi složitý lymfatický systém se nachází 
v tlustém střevě, kde miliony výběžků na sliznici 

sbírají živiny z  rozložené potravy a vracejí je do 
organismu. Na lymfatický systém je napojena 
i prsní žláza, která je bohatě zásobena lymfou, 
protože z lymfy je vyráběno mateřské mléko. 
 Lymfatický systém je ovládán mateřským orgá-
nem slezinou a je porušován toxiny z ložisek, které 
v ní vznikají. Slezina je z hlediska detoxikace velmi 
důležitým orgánem, který ovládá řadu významných 
funkcí organismu. Z pohledu klasické medicíny 
však není nijak zvlášť důležitá a je možno ji bez 
důsledků odoperovat. Čínská medicína zastává 
názor naprosto odlišný. Slezina má největší aktivitu 
v pozdním létě a o ní a dalších orgánech jejího 
okruhu bude řeč v příštím pokračování.
 Dojde-li v některém místě lymfatického sytému 
k nahromadění toxinů (jedovatých látek), pohyb 
mízy se zpomalí a začne docházet k otokům. Pokud 
v lymfatickém systému vzniknou ložiska, toxiny 
z nich ho poškozují a navíc se často proti němu 
obrací imunitní systém. Vznikají tak záněty, které 
za spoluúčasti jiných jevů mohou nastartovat vážné 
potíže např. zhoubné procesy lymfatických tkání.
Záněty lymfy mohou vznikat při různých toxic-
kých zátěžích. V lymfatickém systému se mohou 
hromadit jakékoliv látky, protože k jeho funkci 
patří odvádět je z těla ven. Prakticky neexistuje 
chronicky nemocný člověk, který by neměl ložisko 
v lymfatickém systému (záněty středního ucha, 
angíny). V těchto případech míza s nachytanými 
toxiny nemůže projít uzlinou, která sama chrlí do 
okolí toxiny. Odtud se potom tyto jedy rozšiřují do 
celého těla. Ucpané lymfatické uzliny kolem střeva 
jsou příčinou bolestí a poruch bederní páteře. 
Specifickým problémem blokády lymfy je místo 
na přední a zadní straně krku, kde je hluboký lym-
fatický systém hlavy. Při kumulaci toxinů v těchto 
místech (např. použití většího množství kovu 
k opravě zubů) dochází k zánětům řady nervů. Po-
tíže se projevují točením hlavy, ztrátou rovnováhy, 
špatnou orientací v prostoru nebo bolestmi krční 
páteře. Mechanické poškození lymfatických cest 
znamená opět hromadění toxických látek, otoky, 

záněty, zhoršené dýchání a únavu.
 Jako zátěž se v lymfatických cévách nejčastěji 
vyskytují plísně, chemikálie, zbytky po očkování, 
radioaktivní látky a těžké kovy. Jedny z nejhorších 
zátěží jsou chřipkové viry, z nichž některé jsou 
přizpůsobeny k tomu, aby přežívaly v uzlinách 
ve smyslu rčení „pod svícnem je největší tma“. 
Zahlcení lymfatických cév těmito toxickými látka-
mi znamená začátek problému. Proto u každého 
organismu je třeba vyčistit také nervovou a mízní 
tkáň.
 Lymfatický systém umí vyčistit přírodní prepa-
ráty z výzkumu MUDr. J. Jonáše. Bližší informace 
je možné najít na www.joalis.cz nebo na telefonu 
732 760 770.
Lymfu poškozuje:
– stres a napětí
– přemíra ovoce, cukru a mléčných výrobků
– přemíra živočišné a pečené stravy
– špatný stav ledvin
– dlouhodobé působení strachu a stresu!
– nedoléčená (nevyležená) chřipka

Lymfu posiluje:
–  jóga s obrácenými polohami
–  pohyb, poskoky na trampolíně
–  péče o střevo
– zeleninové a ovocné šťávy (červená řepa + mr-

kev)
–  čaje na čištění krve (kopřiva, přeslička, lípa, 

šalvěj, smetanka, dubová kůra)
–  reflexní masáže
–  manuální lymfatické masáže

Nárazový nápoj pro vyplavení škodlivin z orga-
nismu: 
2 citrony nakrájet do 1 litru vody, vařit 6 minut, 
přecedit a zchladit. Vypít naráz půl litru, za půl 
hodiny zase naráz půl litru.

      
Ivana Batůšková

Chropyně

HURÁ
PRÁZDNINY !
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Mateřská škola Kojetín informuje

Další úspěchy našich žáků

 8. června 2005 se žáci naší školy již tradičně 
zúčastnili vědomostní soutěže s názvem „Moudrá 
sova“ a „Bystrá liška“.
 Pořadatelem neoficiální olympiády v jazyce 
českém a matematice byly Speciální školy Přerov. 
Do soutěže se přihlásily všechny speciální a zvláštní 
školy našeho okresu.
 V šesti kategoriích se bojovalo o titul „Moudré 
sovy“ a „Bystré lišky“. Naši žáci si odvezli prvenství 
v kategorii 4. ročníků Kateřina Trbušková, v kate-
gorii 8. ročníků Vladimír Jarábek a Jaroslav Kubín  
a v kategorii 9. ročníků Michaela Malinková.
 Ale ani ostatní soutěžící  nezůstali bez úmístění, 
Patrik Karolo a Lukáš Krištof si odvezli ze soutěže 
pěkná třetí místa.
 Skvělé  umístění všech soutěžících je důkazem, 

 Hurá, dnes máme svátek! Zaradovaly se děti 
1. června. Všechna oddělení měla na tento den 
připravený svůj program oslav:
– zábavné a závodivé hry
–  hledání cesty k „pokladu“ s plněním úkolů
–  jízdu vlakem do Kroměříže do podzámecké 

zahrady
–  soutěže
–  zmrzlinovou odměnu a také balíčky dobrot, 

které dostaly všechny děti ve svých třídách.
 8.6. si předškolní děti při návštěvě městské 
knihovny prohlédly dětské oddělení. Povídaly si 
o knížkách, oblíbených pohádkách a také si pohád-
ku o pejskovi – podle svého výběru poslechly.
 13. 6. se v obřadní síni MěÚ slavnostně 
rozloučili s budoucími školáky ředitelka MŠ Mgr. 
Ivana Krčmařová a místostarosta města Ing. Jiří 
Šírek. Tento den dětem připomene pamětní list 
a malý dárek.
 16. 6. budoucí školáci navštívili své kamarády 
v základní škole. Prvňáčci se pochlubili jak umí 
číst, psát, počítat a také nám zahráli pohádku 
o kůzlátkách.
 17. 6. jsme se všichni na náměstí setkali s ka-
čerem Donaldem a Jakubem Třasákem v zábav-
ném pořadu plném písniček, soutěží a odměn.
 Také kašpárek nezapomněl, že končí školní 
rok a přišel se s dětmi rozloučit dalšími maňásko-
vými pohádkami. Všem popřál krásné prázdniny 
plné sluníčka a pohody.

     Karla Jurčíková,učitelka

Nové školní hřiště je dokončeno

 Uběhly zhruba dva měsíce od okamžiku, kdy 
se poprvé „hráblo do země“ a dnes se můžeme 
v Mateřské škole Kojetín pochlubit zcela novým 
moderním školním hřištěm.
 Zpočátku se nám ani nechtělo věřit, že 
v červnu opravdu bude vše podle projektu ho-
tovo. Denodenně jsme sledovali postup prací, 
z oken jsme viděli, jak nám na zahradě vyrůstají 
postupně všechny hrací prvky - robinsonáda, věž 
se skluzavkou, pergola nad pískovišti, mlhoviště, 
šplhací stěna a hřiště pro míčové hry. Konečný 
vzhled na závěr ještě doladily sadové úpravy. Ani 
počasí příliš nepřálo, deště bylo víc, než bychom 
potřebovali.
 Každý týden jsme se scházeli na kontrolních 
dnech, aby se řešily nejrůznější problémy, které 
s sebou nese každá stavba.

 V polovině června bylo hotovo a 21. 6. 2005 
mohla proběhnout kolaudace…
 Provoz hřiště bude slavnostně zahájen koncem 
srpna. Teď ještě čekáme, až se zazelená trávník 
a těšíme se, až nám vzrostou nově zasazené stromy 
a keře, aby byl na zahradě dostatek stínu a vznik-
nou zde tak oddělená zákoutí pro hry dětí.
 Poděkování patří samozřejmě zhotoviteli, 
firmě Ptáček - pozemní stavby s.r.o., a to zejména 
za dobrou a bezproblémovou spolupráci a dále také 
všem, kteří se nějakým způsobem, ať již finančně 
či odbornou radou na realizaci spolupodíleli.
 Na závěr nezbývá, než si přát, aby nám nové 
hřiště dlouho vydrželo v takto pěkném stavu 
a abychom nemuseli řešit „nezvané návštěvní-
ky“.

     
Ivana Krčmařová

         ředitelka MŠ

V Ý Z V A

Prosíme proto všechny, kterým není lhostejné ničení a vandalismus, 

aby obzvláště v letních měsících v případě, že se budou cizí osoby 

v areálu školy pohybovat, kontaktovali městskou policii. Areál bude 

průběžně hlídán a my doufáme, že se po prázdninách vrátíme do ne-

poničeného školního hřiště.

Základní škola, Sladovní Kojetín
že naše děti dokáží bojovat a vyniknout  nejen na 
poli sportovním, kde podobných úspěchů dosahují 
dlouhodobě. 
                  

 Kateřina Kosková, učitelka ZŠ Kojetín

Pokračujeme 
ve výborných výkonech

 Žáci ZŠ Sladovní ulice potvrdili i v letošním 
školním roce svými výkony výbornou úroveň spor-
tovní výkonnosti jak v soutěžích jednotlivců, tak 
i družstev. Tradičně nejlepších výsledků dosahují 
stolní tenisté.
 Jan Ondič po získání titulu Mistra republiky ve 
stolním tenise chlapců speciálních škol (v prosinci 
v Hradci Králové) motivoval své spolužáky k dalším 
výborným výkonům po celé letošní jaro. Nejdříve 

družstvo dívek  vyhrálo 1. místo  v okresním přebo-
ru v Přerově a Lucie Krištofová získala titul okresní 
přebornice ve stolním tenise. Ta spolu s Martinou 
Mirgovou pokračovala v dobrých výkonech i na 
Mistrovství Jižní Moravy ve Zlíně (27. 5.), kde 
obsadily druhé a třetí místo. Lukáš Krištof zde 
získal titul Mistr Jižní Moravy v kategorii chlapců 
a Tomáš Sklenář druhé místo ve stejné kategorii.
 Ve sportovních hrách mládeže a žáků speciál-
ních škol obsadila Martina Mirgová 3. místo v kraj-
ské soutěži v LA čtyřboji. Posledním sportovním 
úspěchem bylo druhé místo chlapců v okresním 
kole v malé kopané v Přerově.
 Děkujeme touto cestou žákům za vzornou 
reprezentaci školy a vyučujícím za jejich dobrou 
přípravu.Všem přejeme pěkné prožití letošních 
prázdnin. 

Mgr. A. Dufková
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru
Naše škola v přírodě – fotoseriál

 Obrázky jsou z 1. turnusu školy v přírodě na 
Bočanově. Poděkování za příjemné zážitky patří 
všem, dětem, pedagogickému doprovodu i perso-
nálu rekreačního zařízení na Vičanově. 

       Z. Šípek
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Francie 2005
 V pondělí 23. 5. 2005 ve 4.00 ráno se část 
naší školy v čele s učiteli Dohnalovou, Růžičkou 
a Kozmíkem vydala na zdlouhavou cestu na jih 
Francie – do Provence. Nikdo z nás nevěděl, co 
nás na cestě čeká a jak dlouho pojedeme. V Brně 
jsme vyzvedli naši paní průvodkyni a pokračovali 
jsme směr Mikulov. V Mikulově jsme bez problémů 
překročili hranice a vydali se krásnými rakouskými 
vesničkami a městečky k Vídni.
 Jenže ve Vídni nás čekalo překvapení – do-
pravní zácpa. Po třech hodinách se nám podařilo 
pokračovat v cestě. Cesta byla únavná a zdlouhavá, 
ale mohli jsme alespoň pozorovat krásnou přírodu 
Alp kolem. Překročili jsme rakousko – italské hra-
nice, kterých si pomalu ani nevšimnete, a vydali 
se na jihozápad. Provoz v Itálii byl místy opravdu 
hustý, fronty na „páže“ (nevím italský výraz) dlouhé. 
Začalo se pomalu stmívat a někteří z nás upadali 
do spánku. Cesta byla už opravdu dlouhá.
 Bylo něco po půlnoci, když jsem si všimla malé 
cedule na kraji silnice. Byl na ní nápis Francie. 
„Konečně!“, pomyslela jsem si a konečně taky 
usnula. Asi v 1.30 v úterý v noci jsme dorazili na 

místo - hotel F1 v Le Cannet de Maures. Rychle 
jsme se ubytovali, já a mé spolubydlící dvakrát, 
protože na prvním pokoji nefungovalo světlo, a šli 
jsme spát.
 Druhý den jsme navštívili Monako a Monte 
Carlo, kde se dva dny před naším příjezdem konala 
Velká cena. Všude to bylo vidět, na silnicích bylo 
hrazení, na nábřeží kovové tribuny. Prohlédli jsme 
si slavné Casino Monte Carlo a hotel Paris, ve 
kterém se ubytovávají známé hvězdy. Viděli jsme 
i oceánografické muzeum a knížecí palác. 
 Dále jsme se vydali do starobylé vesničky Eze, 
kde je spousta křivolakých uliček připomínajících 
středověk. Potom jsme dojeli do Antibes, ale bylo 
už pozdě, takže bylo všechno zavřené.
 Třetí den jsme navštívili festivalové město Can-
nes, kde nedávno skončil slavný Filmový festival. 
Prohlédli jsme si „chodník slávy“, na kterém jsou 
obtisky rukou a podpisy známých hvězd. Potom 
naše cesta vedla do Grasse, protože jsme měli 
naplánovanou prohlídku parfumerie Fragonard. 
Dozvěděli jsme se, jak se vyrábějí parfémy a von-
ná mýdla a mohli jsme si za nízké ceny nakoupit 
jejich výrobky. Po prohlídce jsme všichni „voněli“ 

nepřeberným množstvím vůní.
 Vydali jsme se prohlédnout si Grand Canyon 
du Verdon, nejhlubší kaňon Evropy. Je opravdu 
nádherný. Jen si to představte: vysoké skály, kolem 
krásná příroda a na dně kaňonu říčka, krásné barvy 
protékající skalami. Zajeli jsme se také vykoupat do 
Verdonského jezera, které je v ústí říčky Verdon. 
Voda nás po náročném dnu příjemně zchladila 
a perfektně jsme si zaplavali.
 Čtvrtý den byl odpočinkový. Navštívili jsme 
St. Tropez, proslulé filmovými četníky, a prohlédli 
jsme si i slavnou četnickou stanici, která je ovšem 
už prázdná, četníci se přestěhovali do jiné budovy. 
Odpoledne jsme strávili na pláži kousek od St. 
Tropez – v St. Maxim. Koupání bylo skvělé, jen se 
většina z nás na ostrém sluníčku pořádně spálila.
 Pátý den jsme přijeli do města Arles, kde jsme 
zažili oblíbenou zábavu Francouzů – stávku, takže 
jsme se nepodívali na žádnou památku. Zašli jsme 
se alespoň podívat na dům, kde se léčil Vincent 
van Gogh, když si uřízl ucho. Dále jsme projížděli 
přírodní rezervací Camargue, ve které volně žijí 
černí býci, bílí koně a plameňáci. Dojeli jsme do 
městečka Aigues Mortes (v překladu Mrtvé vody), 

ZŠ Sv. Čecha Ko je tín
ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 
vítězem oblastního kola soutěže 
Paragraf 11/55

 Žáci naší školy se zúčastnili oblastního kola 
soutěže paragraf 11/55, kterou pořádal MěDDM 
Kojetín.
 Školu reprezentovali žáci Martina Slaninová, 
Jana Nakládalová, Eva Mizerová, Romana Zava-
dilová a Ondřej Šťastník. V napínavém dopoledni 
v této soutěži, která má prověřit i právní vědomí 
žáků, naše družstvo pod vedením Mgr. Jiřího 
Isakidise zvítězilo.
 Za reprezentaci školy a za přípravu děkuji. 

     Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Úspěšná žákyně ZŠ Kojetín 
Svatopluka Čecha

 Nenápadná žákyně naší školy Tereza Voždová 
hraje dívčí kopanou za Lokomotivu Brno Horní 
Heršpice, v letošním roce se toto družstvo umístilo 
na 2. místě v České republice. Terezce blahopřeje-
me a přejeme další sportovní úspěchy.

       
Spolužáci a učitelé 

ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha

Škola v přírodě

 6. června přistáli na základně hotelu Energetik 
v Rožnově pod Radhoštěm zástupci šesti vzdá-
lených planet, aby zkoumali neznámou planetu 
Zemi. Posádky – žáci 2. – 5. ročníku ZŠ Sv. Čecha 
zde prožili pět zajímavých dnů na škole v přírodě. 
Změnili prostředí i zaběhnuté kolektivy svých tříd. 
Vytvořili šest skupin složených z kamarádů od 
druhé po pátou třídu. Společně se poznávali, bavili 
se a soutěžili.
 Například při objevování Asie navštívili výrobnu 
svíček. V Africe si vyzkoušeli trasu závodu Rallye 
Dakar. Počasí výzkumníkům příliš nepřálo a hle-
dání pokladu na Pustevnách (Mount Mc Kinley) se 
změnilo v hledání sucha a tepla. To nakonec nalezli 
v hotelu Tanečnica.
 Všechno zlé je pro něco dobré. Náhradní pro-
gram – SuperStar – dětem přinesl zábavu i napětí. 
Vše probíhalo podle světových parametrů, soutěžící 
ukázali stoupající kvalitu, diváci projevy nadšení.
 Museli jsme také ocenit dobrou úroveň progra-
mu, ve kterém jednotlivé skupiny představovaly své 
planety, a zejména trpělivost, s jakou zkušení páťáci 
dokázali pracovat s mladšími kamarády.
 Odměnou vychovatelce a všem učitelkám určitě 
budou pochvalná slova spokojených žáků. 

 Ze slohových prací žáků  čtvrté třídy:
Bylo tam krásně… Líbilo se mi vystoupení 
skupin… Líbila se mi hezká příroda a skan-
zen… Líbil se mi celý hotel Energetik, pokoj 
a koupelna… V Uniparu se vyrábějí svíčky z pa-
rafínu, nakoupila jsem si tam hodně dárků… Ve 
skanzenu se mi líbily staré chaloupky, kolotoč 
a kostel… Líbil se mi turnaj ve stolním tenise, 
protože jsem ho vyhrál… Dobře tam vařili… 
Nejlepší byl závod Rallye Dakar.
    Mgr. J. Šajerová

Ředitelství Základní školy Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586 oznamuje, 

že od 1. 9. 2005, v případě zájmu rodičů, 
bude otevřena 

přípravná třída 
pro děti předškolního věku.

     
Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

Gymnázium Ko je tín KOJETíN
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Gymnázium Ko je tín KOJETíN

Projekt adopce na dálku

 Studenti a učitelé gymnázia Kojetín už druhým 
rokem spolupracují s Humanistickým centrem 
Dialog, o.s. na projektu adopce na dálku. Již jste 
byli informováni o tom, že jsme adoptovali holčičku 
Siu Margueritu Tonguino a chlapečka Ousmana 
Camaru z Guineje, země, jež patří mezi nejchudší 

regiony Afriky. Díky naší finanční podpoře mohou 
oba navštěvovat školu, a tak získat vzdělání, a tím 
i větší možnost uplatnění se ve společnosti. 
 Nyní nám obě děti, osmiletý Ousman a čtrnác-
tiletá  Sia, poslaly své obrázky, dopisy a vysvědčení. 
Rádi bychom je ukázali i vám. Možná se k nám 
připojíte a stanete se i vy adoptivní rodinou pro 
další potřebné.                                           -em-
                                   

kolem kterého se nachází solná pole. Někteří strávili 
čas procházkou po hradbách kolem městečka. 
Procházka byla i přes úmorné vedro hezká.
 Šestý den jsme navštívili město Nimes. Prohléd-
li jsme si koloseum, které mě ovšem nepříjemně 
překvapilo. Je totiž doslova obložené železnými 
lavicemi a konstrukcemi. Nevím, jestli to bylo 
kvůli plánovanému koncertu známé hvězdy (už si 
nepamatuji jméno) nebo je to tak pořád, ale nevy-
padalo to hezky. Potom jsme přijeli do Avignonu, 
kde někteří z nás navštívili papežský palác. Podle 
mě tam toho není moc k vidění, obzvlášť ne za 
7,5 Euro. Jako poslední jsme si udělali návštěvu 
Pont du Gard, akvaduktu postaveného Římany, 
o kterém byl nedávno pořad v televizi. Teče pod 
ním řeka, která vybízela ke koupání, ale my už jsme 
se těšili zpátky na hotel, protože jsme byli za celý 
den docela unavení.
 Po příjezdu na hotel jsme se začali chystat na 
cestu a bylo nám líto, že už musíme odjet.
 Sedmý, poslední den jsme se v 8.00 vydali 
na sever kolem Lyonu do Ženevy. Udělali jsme si 
zastávku a prohlédli si krásné nábřeží ženevského 
jezera s velkým vodotryskem a asi po hodince 
a půl jsme se vydali zase na cestu. Nejsem si jistá, 
ale možná jsme viděli i nejvyšší horu Evropy Mt. 
Blanc. Cesta začínala být dlouhá, proto pro nás 
byly pravidelné zastávky úlevou. Do Kojetína jsme 
dojeli asi v 9.00 v pondělí 30. 5. 2005.
 Jeli jsme velkým, luxusním (na autobusu bylo 
6 hvězdiček), ale hlavně žlutým autobusem s mod-
rým nápisem CK Valaška, takže jsme byli opravdu 
nepřehlédnutelní. Stalo se nám, že na nás kolem-
jdoucí volali: „Zdravíme Valachy“. 
 Myslím si, že se zájezd opravdu povedl. Měli 
jsme krásné počasí, nebe bez mráčku. Velkou 
měrou k úspěšnosti zájezdu přispěli i pánové řidiči 
a paní průvodkyně, kteří se nám snažili vždy vyjít 
vstříc. 
 Francouzi jsou milí a veselí lidé a byli ještě 
milejší a veselejší když viděli, že se snažíte mluvit 
jejich řečí. Stačilo pár slovíček, bonjour, merci, au-
revoir (vy, kdo umíte francouzsky a vidíte chybu mě 
omluvte, protože já francouzsky opravdu neumím) 
a byli velice ochotní. 
 Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na zá-
jezdu podíleli a hlavně učitelskému dozoru, že to 
s námi vydrželi.

Jana Voříšková, 2. ročník

     
K 60. výročí od ukončení 2. světové války 

vydal Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 
knihu 

ABY NEBYLI ZAPOMENUTI 

o průběhu války v našem regionu. Kniha shromažďuje informace z 23 obcí. 
Tuto knihu si můžete zakoupit  ve Vzdělávacím a informačním centru, 

Masarykovo náměstí 8 v Kojetíně.
Cena 100 Kč. 
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„Neuvěřitelná dobrodružství časopisu Kačer Donald“
      
 Na závěr školního roku jsme pro děti připravili pořad plný soutěží, písniček 
a skvělé zábavy s postavičkami z kouzelného světa WALTA DISNEYE. Dětem 
se líbil nový legrační a vynalézavý styl. Kačerovský svět přivezl spoustu odměn 
a tři dětská kola, jako hlavní ceny v netradičních soutěžích. 
 Na kojetínském náměstí se 17. června 2005 sešlo 400 dětí z MŠ, ZŠ 
z Kojetína, Křenovic, Měrovic a Uhřičic. Přišli i další – maminky, které jsou 
s dětmi na mateřské dovolené, babičky, rodiče, kteří se v pátek od 10. 00 
hod. do 12. 00 hod. mohli svým „ratolestem“ věnovat. 

Poděkování patří sponzorům akce: Technis Kojetín,spol. s r.o., Moravský 
lihovar Kojetín, a.s., Aliacon, s.r.o. Kojetín, Bal Mat s.r.o.

MěDDM Kojetín

 MěDDM Kojetín
„ Za pět minut dvanáct …“

 Tak zní motto soutěže Paragraf 11/55 a znamená, že je nejvyšší čas začít 
dodržovat zákony. 
 Oblastní kolo této vědomostní soutěže proběhlo 1. 6. 2005 v Kojetíně. 
Jak již z názvu vyplývá, hlavní náplní soutěže byly zákony a jejich dodržování. 
Celý projekt Paragraf 11/55 iniciovala Aliance zákon 18, která si klade za cíl 
zvyšovat právní vědomí dětí a mládeže a veřejně diskutovat o věkovém limitu 
pro prodej tabákových výrobků. Oblastního kola, které pořádal Městský dům 
dětí a mládeže Kojetín, se zúčastnily soutěžní týmy žáků 2. stupně z Kojetína 
a Hranic. Povzbuzovat přišlo 300 spolužáků a kamarádů, kteří se postarali 
o bouřlivou soutěžní atmosféru. Záštitu nad porotou převzal plk. JUDr. 
Zlámal Jiří, ředitel OŘ Policie ČR Přerov. Prvenství si po urputném zápolení 
vybojovala ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín. Na místě 2. skončilo družstvo 
ZŠ Struhlovsko Hranice, na 3. místě Gymnázium Kojetín a na místě 4. ZŠ 
náměstí  Míru Kojetín.
      Děkujeme za spolupráci: Městu Kojetín, MěKS Kojetín, zúčastněným ško-
lám, Bowling City Kojetín, Penzionu Blanka Kojetín, Pekárně Zádruha Kojetín, 
Potravinám Dagmar Pospíšilové Kojetín, prodejně Hanačka Kojetín.

MěDDM Kojetín

ZK Florbal

 Zájmový kroužek FLORBAL na svém „posledním sezení“ zhodnotil svou 
činnost za celý uplynulý rok. Po třech letech činnosti můžeme říct, že výsledky 
našeho snažení konečně vidíme i na hřišti. Celoročně probíhala mezi hochy 
vědomostní soutěž TOP-SPORT-KVÍZ. Vítězem a šťastným držitelem nového 
„kopačáku“ se stal Marek Šindelka. Oceněni byli i ostatní chlapci, kteří na 
sobě po celý rok pracovali. Mezi dlouhodobě nejlepší patří: M. Vyhlídal, 
D. Kotus, M. Šindelka a K. Tomek. 
 Až se znovu sejdeme po prázdninách na hřišti, rádi uvítáme mezi námi 
nové tváře.

      Zbyněk Poupera, vedoucí zájmového kroužku

JEŠTĚ MŮŽETE SVÉ DĚTI PŘIHLÁSIT NA 
TYTO LETNÍ AKCE:

15. – 22. 7. 2005
„PO STOPÁCH POVĚSTÍ 

TOVAČOVSKÝCH“
letní tábor keramický

23. – 30. 7. 2005
„O POKLAD TOVAČOVSKÉHO SUMCE“ 

letní tábor rybářský
  

1. - 12. 8. 2005
„BRANOU KE HVĚZDÁM“ 

letní tábor Ranč Rovná
 

15. – 19. 8. 2005
„PEVNOST BOYARD KOVALOVICE“ 

letní tábor

15. – 19. 8. 2005
„TÝDEN PLNÝ POHÁDEK“ 

letní příměstský tábor

22. - 26. 8. 2005
„OLYMPIJSKÉ HRY“ 

letní příměstský tábor

...Zodpovědnost...sex...láska... 

  Ve dnech 11. 4. – 2. 6. 2005 se na MěDDM  konaly přednášky 
z oblasti výchovy k zodpovědnému partnerství a sexuálnímu zdraví.

Témata: Dospívání a zázrak života – pro žáky 6. tříd

  Jak si nenechat ublížit         – pro žáky 7. tříd

    Chodíme spolu                    – pro žáky 8. tříd

        Láska a sexualita                 – pro žáky 9. tříd

Lektorka Bc. Miroslava Kopecká, Dis., přednášela celkem pro 599 dětí 
a mládeže z Kojetína a okolí. 

Jana Bradnová
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Kojetín se svými mažoretkami Šarm pod vedením 
manželů Štecových a aerobik Bohdany Ptáčkové.
Všichni účinkující sklidili zasloužený potlesk zapl-
něného olomouckého náměstí
 V rámci oslav probíhala i soutěž výtvarných 
prací dětí mateřských škol Olomouckého kraje, do 
které se zapojily i děti z MŠ Kojetín s paní učitelkou 
Nasťou Šírkovou. Výkresy s příběhy, vztahujícími 
se k pověstem našeho města,byly vystaveny před 
olomouckou radnicí.
 Nás organizátory velmi potěšila pochvala od 
pořadatelů celé akce, kteří se velmi kladně vyjád-
řili k bohatému a pestrému programu z Kojetína 
a vyslovili přání, aby se naše město účastnilo 
i dalších ročníků Olomouckých Beneficí.

Víte, že...

✽ 28. května 2005 se členové Hanácké besedy 
při MěKS Kojetín zúčastnili 7. ročníku hanácké-
ho festivalu „Olomócké kvitek“, který se konal 
v pavilonu A na výstavišti Flora v Olomouci. Sou-
částí festivalu byl pokus o „Největší počet hanác-
kých párů tančících Moravskou besedu“.
 

✽ 29. května 2005 odjel předvést své umění 
na Hanácké slavnosti do Chropyně i dětský 
folklórní kroužek Sluníčko MěDDM Kojetín, který 
zde zatancoval a zazpíval soubor písní a tanců 
„Hrajeme si na vojáky“.
✽ 3. června 2005 byla v galerii VIC slavnostně 
otevřena výstava obrazů Jiřího Vítka z Brna 
s názvem „Z bájesloví“. Po celý měsíc červen mohli 
návštěvníci obdivovat překrásné perokresby a pas-
tely. Na přání autora spoluvystavovat své obrazy 
s dětmi, namalovali studenti Gymnázia Kojetín 
obrazy stejnou technikou jako malíř, a tyto byly 
vystaveny v galerii. 

✽ Městské kulturní středisko Kojetín po dvouleté 
pauze obnovilo pořádání Módní přehlídky, opět 
jsme začali 8. června 2005. Na přehlídkovém molu 
své výrobky předvedly děvčata z Odborného uči-
liště Křenovice a prezentovaly se firmy z Kojetína 
– Textil Polák, Beta oděvy, Oděvy Katka, Fast Shop 
Bowling City. Jejich modely předvedli začínající 
manekýni a manekýnky z Kroměříže i z Kojetína 

Kam za kulturou

v choreografii Bohdany Ptáčkové a Ivety Patáko-
vé. Na molu opět zazářily „modelky - sokolky“ 
z Kojetína.
 

✽ ve dnech 13. – 19. června 2005 se v Olomouci 
na Horním náměstí konaly tradiční svátky města 
Olomouce Olomoucké Benefice 2005. Cílem 
této tradiční akce je oslavit svátek patronky města 
sv. Pavlíny. Slavnost byla zahájena v pondělí vy-
zvednutím ostatků sv. Pavlíny z chrámu sv. Mořice 
a po týdenním bohatém programu byla ukončena 
alegorickým průvodem a slavnostní mší v tomtéž 
kostele.
 V rámci těchto slavnostní byly dva dny vyhra-
zeny akci s názvem Mosty mezi městy, na které 
se prezentovala vybraná města z Olomouckého 
regionu. V úterý 14. června 2005 se na Horním 
náměstí představilo se svým programem kromě 
měst Tovačov a Šternberk i naše město Kojetín.
 Městské kulturní středisko v Kojetíně oslovilo 
místní soubory a zájmové kroužky a v odpoledních 
hodinách vypravilo autobus, který s účastníky zamířil 
do Olomouce. Blok vystoupení zahájil Zdeněk Bar-
ták se svým tancem Electric boogy. Představily se 
i kroužky Městského domu dětí a mládeže – ae-
robik pod vedením Radky Michálkové a country 
tance Evy Zítkové. Dále je na pódiu vystřídal Sokol 
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✽ 24. června 2005 byly veřejnosti zdarma zpří-
stupněny všechny prostory Regionálního vzděláva-
cího a informačního centra v rámci Dne otevře-
ných dveří. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 
včetně sálu a bistra i galerii s výstavou obrazů - pe-
rokreseb a pastelů kojetínského rodáka Jiřího Vítka 
„Z bájesloví“ s kresbami studentů Gymnázia Koje-
tín, galerii rodáků s výstavou obrazů již nežijících 
členů tvůrčí skupiny Signál 64, židovský koutek se 
stálou expozicí, novou expozici muzea „Zbraně 
z depozitáře kojetínského muzea“, výstavu MěDDM 
Kojetín se zajímavými výtvarnými a literárními 
pracemi žáků základních škol a Gymnázia Kojetín 
„Za lepší životní prostředí v Kojetíně a okolí“ 
a informační stánek, kde je možnost zdarma zís-
kat množství letáků,materiálů o Kojetíně a okolí, 
zakoupit pohlednice, knihy, mapy, videokaze-
ty,turistickou známku Kojetína... Zde je po celý 
týden možnost získání informací ze všech oblastí 
kultury, sportu, zábavy... Den otevřených dveří byl 
zakončen programem, ve kterém se prezentovaly 
v jednotlivých blocích Základní umělecká škola 
Kojetín, TJ Sokol Polkovice – aerobik, TJ Sokol 
Kojetín - mažoretky Šarm, aerobik, Městský dům 
dětí a mládeže Kojetín - country tance, taneční 
skupina Úsměv, aerobik a závěr patřil ukázce 
bojového umění Bujinkan Kojetín.

Jana Šimková
foto: J. a L. Krčmařovi, 

J. Holotová, H. Svačinová

Kam za kulturou

✽ 15. června 2005 přijal pozvání MěKS vý-
znamný český herec Miroslav Donutil. Před 
zaplněným sálem Sokolovny bavil diváky svými 
oblíbenými historkami a písničkami v zábavném 
pořadu „Cestou, necestou...“.
✽ 19. června 2005 zhlédly děti v kojetínské So-
kolovně pohádku Princ Bajaja v podání členů 
Divadla Koráb z Brna. Byla to poslední pohádka 
v rámci „Víkendových pohádek pro děti“ v tomto 
školním roce. Po prázdninách se budeme s dětmi 
při pohádkách shledávat opět každý měsíc. Kon-
krétně začínáme 10. září 2005 pohádkou KÁŤA 
A ŠKUBÁNEK Divadla Věž Brno.
✽ 19. června 2005 se v Holešově konal Hanác-
ký den, kde město Kojetín prezentovali členové 
Hanácké besedy při MěKS Kojetín. Pořadatelem 
této akce je Kulturní sdružení Omladina Martini-
ce, s kterým MěKS Kojetín navázalo vzájemnou 
spolupráci a uskutečňují výměnná setkání v oblasti 
folklóru.
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Kojetínské hody a Hudební léto 2005

Masarykovo náměstí

Po celý den
LIDOVÝ JARMARK + SKÁKACÍ HRAD

14.00 hodin
DĚTSKÉ HRY A SOUTĚŽE

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ – HLAVNÍ PROGRAM

9.00 – 12.00 hodin
PRŮVOD HANÁKŮ + JÍZDA KRÁLŮ

PŘEDÁNÍ HODOVÉHO PRÁVA
vystoupení národopisných souborů

Sluníčko MěDDM Kojetín, Pantlék Němčice n. H., 
Omladina Martinice, Hlahol Mysločovice, Hatě Tovačov, 

Hanák Troubky, Hanácká Beseda MěKS Kojetín

13.00 hodin
DECHOVÁ HUDBA ZÁHORANKA

13.30 hodin
PRŮVOD MAŽORETEK

13.45 hodin
ZDENĚK BARTÁK ELECTRIC BOOGIE

14.00 hodin
RUBIK – DISKO HUDEBNÍ A TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

14.30 hodin
MAŽORETKY ŠARM Z KOJETÍNA

14.45 hodin
ŠERM – LEGENDA O KRÁLI ARTUŠOVI

15.15 hodin
BREAK  TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

15.30 hodin
BUJINKAN KOJETÍN  BOJOVÉ UMĚNÍ

16.00 hodin
REVIVAL THE CRANBERRIES – KONCERT

17.30 hodin
ANNA K. + BAND – KONCERT

19.00 hodin
DARK GAMBALLE VYŠKOV slaví 15. narozeniny – KONCERT

PROGRAM HUDEBNÍHO LÉTA 2005

Masarykovo náměstí

Pondělí 15. srpna 2005 – 17.00 hodin
MRKO BAND VYŠKOV

country rock

Úterý 16. srpna 2005 – 17.00 hodin
KORNET

střední proud

Středa 17. srpna 2005 – 17.00 hodin
MORAVSKÁ VESELKA

dechovka

Čtvrtek 18. srpna 2005 – 17.00 hodin
Z KREDENCE KARTY + STO CHUTÍ

rock

Pátek 19. srpna 2005 – 17.00 hodin
RUBIK
disko

Změny v programu vyhrazeny!
Za nepříznivého počasí – Sokolovna Kojetín!

PROGRAM KOJETÍNSKÝCH HODŮ 2005

PÁTEK 12. SRPNA 2005

Vzdělávací a informační centrum Kojetín – galerie

18.00 hodin
Slavnostní vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Ježka

nejen z botanických cest světem
LOVEC ROSTLIN NA CESTÁCH

Stadion Morava Kojetín
20.00 hodin

DISCO SHOW

SOBOTA 13. SRPNA 2005

Masarykovo náměstí

9.00 hodin
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ O HODOVÝ KOLÁČ

Areál Sokolské zahrady Kojetín
9.00 hodin

TURNAJ STŘEDNÍ MORAVY V ODBÍJENÉ

20.00 hodin
HODOVÝ ZÁBAVNÝ VEČER

Loděnice Kojetín
10.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vzdělávací a informační centrum Kojetín – galerie

10.00 – 17.00 hodin
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZDEŇKA JEŽKA 

LOVEC ROSTLIN NA CESTÁCH
GALERIE RODÁKŮ

ZBRANĚ Z DEPOZITÁŘE KOJETÍNSKÉHO MUZEA

Sokolovna Kojetín

14.00 hodin
V. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín

18.00 hodin
MŠE SVATÁ

Předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

NEDĚLE 14. SRPNA 2005

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín

7.30 hodin
MŠE SVATÁ

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

14.30 hodin
KOSTEL OTEVŘEN K PROHLÍDCE

17.00 hodin
SPOLEČNÁ MODLITBA MARIÁNSKÝCH NEŠPOR

Vzdělávací a informační centrum Kojetín

10.00 – 17.00 hodin (galerie)
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZDEŇKA JEŽKA 

LOVEC ROSTLIN NA CESTÁCH
GALERIE RODÁKŮ

ZBRANĚ Z DEPOZITÁŘE KOJETÍNSKÉHO MUZEA

14.00 hodin (nádvoří)
CIMBÁLOVÁ MUZIKA DUBINA

Obřadní síň Městského úřadu Kojetín

12.00 hodin
SETKÁNÍ RODÁKŮ ROČNÍK 1930
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Městská knihovna informuje...
díla Heleny Zmatlíkové si děti mohly vyzkoušet v soutěži, která probíhala až 
do začátku měsíce června.
 
 Jako každoročně v měsíci červnu navštívily knihovnu v několika skupi-
nách děti z předškolního oddělení mateřské školy na tzv. KNIHOVNICKÉ 
MINIMUM. Prohlédly si knihovnu, povídaly si o knížkách a o tom, jak to 
v knihovně chodí a co všechno jim knihovna může nabídnout, až se stanou 
jejími uživateli.

Hana Divilová, Městská knihovna Kojetín

 Významnou událostí pro kojetínskou knihovnu bylo v červnu ZASEDÁNÍ 
REGIONÁLNÍHO VÝBORU SKIP (Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků) Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Do Kojetína 
přijela řada knihovnických osobností obou jmenovaných krajů. Vedle svého 
jednání se také seznámili s činností a krásnými prostorami Městské knihovny 
v Kojetíně i celého Vzdělávacího a informačního centra. Jednání proběhlo 
ve velmi přátelském ovzduší, v Kojetíně se všem velmi líbilo.
 Některé také inspirovaly akce kojetínské knihovny, jiní zase vyjádřili přání, 
zda by se v Kojetíně mohla konat i jiná celokrajská knihovnická akce. Což by 
určitě problém nebyl a nás v Kojetíně tento zájem samozřejmě těší.
 
 V předprázdninovém období se konaly také besedy o knihách spisova-
telky MARTINY DRIJVEROVÉ s názvem NEKONEČNÉ PRÁZDNINY. 
Vyslechly je děti ze všech čtvrtých tříd obou základních škol.
 
Nad knihami JOSEFA FOUSKA  se zasmáli žáci devátých tříd, pro které 
byly tyto besedy vlastně takovým rozloučením s dětským oddělením knihovny. 
Pro ty, kteří odcházejí studovat do jiného města, tak i dočasným rozloučením 
s celou kojetínskou knihovnou.
 
 U příležitosti úmrtí HELENY ZMATLÍKOVÉ uspořádala knihovna vý-
stavku knih a ilustrací této známé a oblíbené české ilustrátorky. Své znalosti 

PŮJČOVNÍ DOBA V ČERVENCI A SRPNU:

 Oddělení pro dospělé vč. Internetu Dětské odd. včetně Internetu

PO    8.00–12.00 13.00–14.30 hod.

ÚT  8.00–12.00 14.00–17.00  

ST    8.00–12.00 13.00–14.30 hod.

ČT  8.00–12.00 14.00–17.00  

PÁ  8.00–12.00

Jazykové:
•  ANGLIČTINA pro začátečníky a pokročilé
•  NĚMČINA pro začátečníky a pokročilé
•  RUŠTINA pro začátečníky a pokročilé

Pohybové:
•  JÓGA
•  rehabilitačně kondiční cvičení METODOU PILÁTES
 pro celkové posílení svalstva a zeštíhlení postavy
 (Informační schůzka se bude konat v úterý 6. září 2005 
 v minitělocvičně – Sokolovna)
•  TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA pro studenty gymnázia 

a středních škol

Taneční orchestr Taneční orchestr DISKANT
bude vzpomínat na 
40. výročí založení

http://diskant.wz.cz

Praktické:
•  ŠITÍ
•  KURZ PRO AMATÉRSKÉ VIDEOKAMERAMANY
•  VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Staňte se členy souborů Městského kulturního střediska:
•  HANÁCKÁ BESEDA, národopisné tance
•  HANÁCKÁ SCÉNA, divadelní soubor
•  SOLASIDO a CANTAS, pěvecké sbory

Informace
Městské kulturní středisko Kojetín

nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46

VYHLÁŠENÍ KURZŮ NA ROK 2005 – 2006

Po úspěšném vystoupení Po úspěšném vystoupení 
na Kojetínském hudebním na Kojetínském hudebním 

létě v roce 2003,létě v roce 2003,
jsme se rozhodli, jsme se rozhodli, 
že uspořádáme že uspořádáme 

vzpomínkový večer. vzpomínkový večer. 
Ten se uskutečníTen se uskuteční

v Chropyni, kde orchestr v Chropyni, kde orchestr 
působil více než 15 let. působil více než 15 let. 
Setkání s přáteli budeSetkání s přáteli bude

v sále MKS (klubu SZK TCHP) v sále MKS (klubu SZK TCHP) 
v sobotu 17. září 2005 v sobotu 17. září 2005 

od 20:00 hod.od 20:00 hod.
Bližší informace uvedeme Bližší informace uvedeme 
v zářijovém Zpravodaji.v zářijovém Zpravodaji.
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Po úspěšném vystoupení 
na Kojetínském hudebním 

létě v roce 2003,
jsme se rozhodli, 
že uspořádáme 

vzpomínkový večer. 
Ten se uskuteční

v Chropyni, kde orchestr 
působil více než 15 let. 
Setkání s přáteli bude

v sále MKS (klubu SZK TCHP) 
v sobotu 17. září 2005 

od 20:00 hod.
Bližší informace uvedeme 
v zářijovém Zpravodaji.

Z Přeboru Moravy 
vezeme pět medailí!

 Dalšího skvělého úspěchu za-
znamenali zástupci Klubu golfových 
borců Kojetín, když vybojovali na 
moravském přeboru v Jedovnicích 
u Blanska 5 medailí. Všechny týmy 
(junioři, žáci i ženy) získaly stříbro, 
mezi jednotlivci pak sourozenci Na-
kládalovi (Luděk v juniorech, Jana 
v žácích) po bronzu.
 Tomuto úspěchu předcházelo už 
zdařilé vystoupení našich barev na 
2. Moravia Tour v lašské Kopřivnici. 
Ve dnech 21. – 22. 5. se tato akce 
konala za účasti 85 hráčů, 6 jich bylo 
od nás.
 Na nejlehčím moravském hřišti 
se na stupně vítězů prosadila žákyně 
J. Nakládalová, když byla v konečném 
pořadí třetí. Mezi juniory skončil 
těsně před branami finále L.Nakládal 
(celkově sedmý), stejně tak dopadl 
i senior I. Roemer, který obsadil až 
devátou příčku. 
 V kolektivním zápolení jsme v že-
nách brali 3. místo, v juniorech jsme 
byli druzí a v žácích jsme dokonce 
vyhráli!
Výsledky: (2. MT Kopřivnice)
žáci: 1. Handlová Simona - 90 Brno 
(166, prům. 20,8), 3. Nakládalová 
Jana – Kojetín (177, 22,1), 11. 
Modlitba Zdeněk – Kojetín (180, 
25,7), 15. Luxová Barbora – Koje-
tín (238, 34), 16. Ligačová Tereza 
– Kojetín (244, 34,9); junioři: 1. 
Macho Ivan – Kopřivnice (149, 18,6) 
!!!, 7. Nakládal Luděk – Kojetín (154, 
22); senioři: 1. Svoboda Miroslav st. 
– Kopřivnice (162, 20,3), 9. Roemer 
Ivan – Kojetín (157, 22,4)
I. liga - skup.B (Morava) – 4. 
kolo
ženy: 1. Bystřice p.H. – 560, 2. Ho-
lešov – 603, 3. KGB Kojetín – 634 
(Nakládalová, Luxová, Ligačová); 
junioři: 1. Kopřivnice – 441, 2. KGB 
Kojetín – 486 (Nakládalová, Nakládal, 
Modlitba – náhr. Ligačová), 3. Prostě-
jov - 499; žáci: 1. KGB Kojetín – 570 
(Nakládalová, Luxová, Modlitba 
– náhr. Ligačová), 2. Holešov – 582, 

Ze sportu - Minigolf
3. Olomouc - 1219.
 Následující víkend jsme absolvo-
vali Oblastní přebor, který se konal 
29.5. v Brně, na hřišti TJ Start ve 
čtvrti Lesná. Tam startovalo 65 účast-
níků, pět jich přijelo z Kojetína.
 Mezi žáky s přehledem vyhrála 
J. Nakládalová, kterou na 2. místě 
následoval Z. Modlitba. V juniorech 
se dostal na pódium L. Nakládal 
třetím místem a úspěch celé výpravy 
okořenil ještě vítězstvím mezi seniory 
hrající trenér I. Roemer.
A co družstvo? Výhra – co jiného! 
Dovršili jsme tak vítězné jarní tažení 
a zlatý hattrick. Po Blansku a Tova-
čově jsme do třetice porazili Holešov 
a na jeho vedoucí příčku jsme se 
přiblížili na pouhé 3 body!
Výsledky Oblastního přeboru Start 
Brno – žáci: 1. Nakládalová Jana 
– Kojetín (109 postup, 27,3), 2. Mod-
litba Zdeněk – Kojetín (116 postup, 
29); junioři: 1. Straško Marián - 90 
Brno (97, 24,3), 3. Nakládal Luděk 
– Kojetín (107 postup, 26,8),14. 
Dvořák Jan – Kojetín (124 postup, 
31); senioři: 1. Roemer Ivan – Koje-
tín (109 postup, 27,3)
II. liga - skup. D (Morava-jih) 
- 7. kolo
1. KGB Kojetín – 449 (Nakládal, 
Dvořák J., Nakládalová, Roemer 
– náhr. Modlitba), 2. Holešov – 452, 
3. Start Brno - 471.
 Další akcí byla 3.Grand Prix, jež 
se konala 4. – 5. 6. v blízkém Tova-
čově. Na tomto celostátním turnaji 
se prezentovalo 81 nejlepších hráčů 
a hráček z celé ČR, my jsme star-
tovali tři.
 Naše úspěšná žákyně J. Naklá-
dalová se tentokrát do finálového 
okruhu nedostala a celkově byla 
pátá. Její bratr Luděk mezi juniory 
bojoval až vydřel 10. pozici. Jediný, 
kdo se dostal do finále, byl ostřílený 
I. Roemer, který závěrečným finišem 
získal stříbrnou příčku.
Výsledky 3.GP Tovačov – žáci: 1. 
Hudec Radoslav - Bystřice p. H. (196, 
24,5), 2. Handlová Simona - 90 Brno 
(205), 3. Škaloud Vít – Rakovník 
(208), 5. Nakládalová Jana – Kojetín 

(206, 29,4); junioři: 1. Ječný Mar-
tin - Tempo Praha (180, 22,5), 2. 
Straško Marián - 90 Brno (183), 3. 
Mlčoch Martin - Bystřice p.H. (189), 
10. Nakládal Luděk – Kojetín (180, 
25,7); senioři: 1. Švihel Ladislav 
– Olomouc (190, 23,8), 2. Roemer 
Ivan – Kojetín (194, 24,3), 3. Karásek 
Jiří – Šternberk (202).
 Týden po velké akci jsme zamířili 
do „jámy lvové“, totiž do Holešova, 
kde se konal 12. 6. letošní 3. Open. 
Zde se sešlo 55 aktérů, 5 od nás 
a čekala se rozhodující bitva o vítěze II. 
ligy. Turnaj jsme ale na nejtěžším hřiš-
ti optimálně nezvládli a v jednotlivcích 
se prosadila jedině J. Nakládalová 
mezi žáky, kde vyhrála. V juniorech 
byl její bratr osmý a senior I. Roemer 
skončil po slibném začátku až pátý. 
Očekávaný boj v soutěži družstev 
se ale nekonal. Holešovští vyhráli 
stylem start-cíl a „nadělili“ nám přes 
100 úderů. Mezi nás se ještě „vetřel“ 
Prostějov s kojetínským odchovan-
cem R. Janáčkem. Vítězný Holešov 
zahrál 384, druhý Prostějov 444 
a naše sestava Nakládal, Dvořák J., 
Nakládal, Roemer s náhr. Modlitbou 
486 úderů. V tabulce tak ztrácíme na 
své rivaly 6 bodů a postup do vyšší 
ligy je prakticky ztracený…
Výsledky 3.Open Holešov – žáci: 
1. Nakládalová Jana – Kojetín (108, 
27), 6. Modlitba Zdeněk – Kojetín 
(130, 32,5); junioři: 1. Doležel Jan 
– Holešov (95, 23,8), 8. Nakládal 
Luděk – Kojetín (119, 29,8), 14. 
Dvořák Jan – Kojetín (143, 35,8); 
senioři: 1.Karásek Jiří – Šternberk 
(102, 25,5), 5. Roemer Ivan – Kojetín 
(116, 29).
Stav II. ligy - skup. D (Morava-
-jih) – po 8 kolech
smíšená: 1. Holešov (52  bodů), 2. 
KGB Kojetín (46), 3. Prostějov (40), 
4. Start Brno (40), 5. Jedovnice B 
(22,5), 6. Blansko (21,5), 7. Bystřice 
p. H. B (18), 8. Bystřice p.H. C (5)
 
 A konečně se dostáváme k tomu 
nejlepšímu. 18. – 19. 6. se konal 
v Jedovnicích za účasti téměř 100 
hráčů Přebor Moravy. Od nás tu hrálo 

6 hráčů, rozdávaly se individuální 
medaile a vrcholila soutěž družstev.
 V žácích prohrála J. Nakládalová 
rozstřel o 2. příčku a odváží si bronz. 
Podobně dopadl mezi juniory L. 
Nakládal, který ovšem bronzovou 
medaili vybojoval před smečkou 
pronásledovatelů.
 V prvoligové soutěži žen obsadila 
naše sestava Nakládalová, Ligačová, 
Luxová o jediný úder druhý post před 
Holešovem, celkově získala stříbro 
a navíc ještě postup do finále na 
Mistrovství ČR!
 Juniorský tým ve složení Naklá-
dal, Dvořák J., Nakládalová s náhr. 
Modlitbou byl v posledním dějství 
také druhý, celkově máme stříbro 
a dokonce jsme postoupili do baráže 
o Extraligu!
 Družstvo žáků hrálo v sestavě 
Nakládalová, Modlitba, Luxová (tu 
střídala náhradnice Ligačová) skon-
čilo do třetice druhé a celkově to 
znamená opět stříbro a postup do 
finále na MČR!
Výsledky Přebor Moravy Jedovnice 
– žáci: 1. Handlová Simona - 90 
Brno (186, 23,3), 2. Smejkal Marek 
– Šternberk (208), 3. Nakládalová 
Jana – Kojetín (208 postup, 26), 
10. Modlitba Zdeněk – Kojetín (173 
postup, 28,6), 16. Ligačová Tereza 
– Kojetín (219, 36,5), 18. Luxová 
Barbora – Kojetín (245, 40,8); junio-
ři: 1. Macho Ivan – Kopřivnice (183, 
22,9), 2. Straško Marián - 90 Brno 
(185), 3. Nakládal Luděk – Kojetín 
(191 postup, 23,9), 18. Dvořák Jan 
– Kojetín (168, 28)
Konečné tabulky I. ligy skup.B 
(Morava)
ženy: 1. Bystřice p.H. - 20  bodů, 
2. KGB Kojetín – 6, 3. Holešov - 5; 
junioři: 1. Kopřivnice - 20,5 bodů, 
2. KGB Kojetín – 15, 3. Prostějov 
- 8,5, 4. Bystřice p. H. B – 8, 5. 
Rychnov n. K. - 1; žáci: 1. Olomouc 
- 20  bodů, 2. KGB Kojetín – 15, 3. 
Holešov – 13, 4. Bystřice p. H. – 8, 
5. Rychnov n. K. - 4.

Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín
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TJ Sokol Kojetín, oddíl stolního tenisu
Stolní tenis v Kojetíně. 
Jak to začalo?

 První kontakty se stolním tenisem 
se datují do dob 1. republiky, kdy se 
pro velkou nezaměstnanost v našem 
městě mládež plně věnovala sportu. 
Pravidelně se konaly pouliční turna-
je v kopané jako H B, Barandov, 
Hatě, Otýpkovo náměstí, Stodoly 
(pamětníci si pamatují, kde tyto čtvrtě 
byly.) V této době se také objevovaly 
kroužky stolního tenisu – byly to: 
Sokol, který hrával ve sklepě v So-
kolovně, Orel v tělocvičně (později 
kino, nyní Bowling City), SK Kojetín 
v sále dřívější restaurace na Hrá-
zi, Živnostenská mládež v pekárně 
u pana Jablonského, Záuličí v restau-
raci u Roubalů a Stružní u Bednaříků. 
Mezi prvními propagátory tohoto 
sportu byli sourozenci Nikodýmovi 
– František, Miloslav, Stanislav, 
Josef a Božena, bratři Rašťáci – Jan, 
Slávek a Zdeněk, pozdější vynikající 
fotbalisté, dále R. Silnoušek, Ježek, 
Korytář, J. Karger, M. Novák a jiní. 
Pravidelně se pořádaly turnaje, v hos-
podě se postavil stůl a už se hrálo. 
S pomocí Živnostenské mládeže 
a místních stolářů se podařilo hrací 
stůl zhotovit, takže se hrálo za reguler-
ních podmínek. Tato činnost trvala 
až do válečných let 1939 – 1945. 
V době války jezdili do našeho města 
na pozvání R. Silnouška mistři světa 
B. Váňa, p. Kroupová a R. Šlár, se 
kterými naši hráči Silnoušek, Rašťák 
a Nikodým jezdili po okolí a propa-
govali stolní tenis. (Tyto návštěvy byly 
hlavně z důvodů, že v Praze byla situ-
ace se zásobováním kritická. Z tohoto 
důvodu jezdil také bývalý brankář F. 
Plánička pravidelně do Měrovic.)
 Skončením války se stolní tenis 
dostal do řádného vedení a přihlásil 
se do prvních soutěží, které se začaly 
organizovat. K pravidelnému soutě-
žení jsme využívali bývalou Orlovnu 
a pod hlavičkou SK Kojetín se zapo-

jily do nově vzniklých soutěží kluby 
z Olomouce, Přerova, Prostějova, 
Kroměříže, Holešova, Zlína. J. Rašťák 
získal zaměstnání ve Zlíně a tam také 
začal hrát I. ligu. V této době  se hrály 
soutěže systémem 6 mužů a 2 ženy. 
Naše družstvo začalo hrát krajský 
přebor v této sestavě: F. Nikodým, 
M. Nikodým, Silnoušek, M. Novák, 
J. Horák, Ježek, J. Silnoušková 
a V. Beranová. V této době začíná 
spolupráce R. Silnouška s dnešním 
předsedou oddílu Z. Mrázkem ve 
vedení oddílu. V krátké době ale 
nestačilo jen jedno družstvo, neboť 
zájemců stále přibývalo, a tak bylo 
záhy utvořeno B družstvo, které 
bylo složeno z dalších hráčů: bratři 
L. a O. Macháčkovi, J. Kopřiva, O. 
Řihošek, Z. Pavlík, S. a J. Nikodýmo-
vé, Z. Mrázek , B. Nikodýmová a T. 
Panáková. Rovněž toto družstvo se 
zapojilo do soutěží, které začaly být 
oficiálně organizované a hráči byli 
registrovaní. Tato činnost trvala až 
do r. 1948, kdy byla při organizaci 
jednotné tělovýchovy budova Orlovny 
zrušena, bylo v ní zřízeno skladiště 
OP Prostějov a oddíl byl bez zázemí. 
V rámci jednotné tělovýchovy byl 
utvořen TJ Slavoj, který převzal 
všechny oddíly našeho města. Tím 
jsme mohli počítat v omezeném čase 
se Sokolovnou, ale v té se hrávalo 
kino, často se zde taky konala diva-
delní představení a jiné kulturní akce. 
Proto jsme trénovali nahoře v tzv. ka-
várně a soutěže jsme hráli, pokud to 
bylo možné, v sále. Zlepšení nastalo, 
až po adaptaci bývalé Orlovny na kino 
– sál zůstal k dispozici našemu oddílu, 
dělili jsme se o něj s nově založeným 
oddílem košíkové. Situace v oddíle 
byla v té době dobrá. Do Kojetína se 
vrátil J. Rašťák, z Kroměříže přišel 
J. Horák a oddíl se stále rozšiřo-
val. Velkou ztrátou bylo, že byl v r. 
1952 inscenovanou perzekucí zavřen 
R. Silnoušek a i když se v 60. létech 
vrátil, práce v oddíle se už nezúčastnil. 

Do r. 1952 jsme uspořádali v sále 
Sokolovny 5 ročníků turnaje Velká 
cena Kojetína, na kterých byla účast 
80 – 100 hráčů z celé republiky.
 V této době byl Kojetín okresním 
městem. Vytvořili jsme v našem 
okresu nové oddíly, které také ihned 
začaly soutěžit. Byly to Němčice, 
Pavlovice, Nezamyslice, Dřevnovice, 
Polkovice, Tovačov, Dobromilice, 
Doloplazy, RH Kojetín. Byla také 
utvořena okresní sekce, která tyto 
soutěže řídila.
 Družstva našeho oddílu stále hrá-
la v kraji, jedno družstvo bylo rovněž 
zapojeno v okresní soutěži.
 Systém soutěží se neustále měnil, 
družstva byla smíšená, pak zase muži 
hráli samostatně. Historický okamžik 
nadešel, když v roce 1964 naši muži 
v rozhodujícím utkání porazili Mor. 
žel. Olomouc a postoupili do II. ligy. 
Kritická situace pak nastala, když byl 
opět změněn hrací systém a měli hrát 
4 muži a 2 ženy. V této době měl 
oddíl pouze jednu hráčku, se kterou 
mohl pro tuto soutěž počítat. Shodou 
okolností se v této době vracela do 
rodného Tovačova jedna z nejlepších 
hráček Moravy, Krista Škobrtalová 
a nám se po přestupových tahani-
cích s Olomoucí ji podařilo získat do 
Kojetína. Tuto soutěž hrál náš oddíl 
3 sezóny. Sestava družstva: Rašťák, 
Peštuka, Huťka, Kurfürst, Škobrta-
lová a Jordánová. Když se později 
J. Rašťák odstěhoval do Zlína, do 
našeho oddílu přišel velmi nadaný 
mladý J. Otáhal z Tovačova.
 Kromě A družstva ve II. lize měl 
oddíl B družstvo, které hrálo krajský 
přebor. V tomto týmu hráli: Ing. O. 
Jelínek, L. Macháček, Z. Mrázek 
a mladí – J. Babík, H. Vybíral, M. 
Krčmař, J. Huječek, a také ženy – M. 
Palacká, J. Krčmařová, D. Nováková, 
M. Plevová a M. Šolcová.
 V této době ukončil činnost oddíl 
košíkové a tak jsme mohli v plné míře 
využívat sál Sokolovny, kde se 4x týd-
ně hrávalo na 6 stolech. V této době 

měl oddíl 80 – 90 členů. Tyto roky 
byly nejlepšími léty našeho oddílu. 
 V r. 1966 bylo pořádáno Mistrov-
ství republiky v Prostějově, z našeho 
oddílu byli pozváni hráči J. Peštuka, 
J. Huťka a K. Škobrtalová a jako roz-
hodčí Z. Mrázek, který byl o 2 měsíce 
dříve rovněž delegován na Mistrovství 
republiky mládeže v Jeseníku (tam 
hrál ještě za Slovensko náš pozdější 
hráč B. Haleš). V této době byli naši 
hráči suverénně nejlepší v tehdejším 
přerovském okrese. Na okresních 
přeborech jednotlivců kromě dvou-
hry mužů, kde byl jasným favoritem 
Ivan Dřímal z Přerova ostatní tituly 
– dvouhra žen a všechny čtyřhry 
bývaly záležitostí Kojetína.
 V této době se hrály dlouhodobě 
rovněž soutěže mládeže, tyto hrál náš 
oddíl na úrovni kraje. Byli to bratři 
Charbutové, Dedek, Tvrdý, Babík, 
Vybíral, později Krčmař, Kilhof, 
Kocián, Sázel, Palacký, Huječek, J. 
a L. Oulehlovi a děvčata Šolcová, 
Plevová, Krčmařová, Oulehlová, 
Dedková, Skřehotová, Vozihnojová, 
Hamplová.
 V sále Sokolovny bylo pořád 
plno. Soutěžní utkání jak II. ligy, tak 
i kraj. přeboru se hrávaly v neděli 
dopoledne a na těchto utkání byla 
návštěvnost 100 diváků i více.
 V roce 1966 se podařilo našemu 
oddílu uspořádat v Kojetíně mezistát-
ní utkání mužů a žen Československa 

A družstvo po vítězném utkání se Slezanem Opava. Toto se hrálo v sále na Hrázi 
neboť Sokolovna byla po plese neuklizená.

Hráči dospělých před utkáním na 
zahradě Sokolovny: Šolcová, Huječek, 
Plevová, Mrázek, Krčmař a Vybíral.

Mládež oddílu v 60. letech. Dospělí Ing. Jelínek, Vybíral a Palacký.
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TJ Sokol Kojetín, oddíl stolního tenisu

a Anglie. Hosté z Anglie byli oficiálně 
uvítáni O. Jelínkem, představiteli 
města a vedením oddílu. Při slav-
nostním uvítání dostali od našich 
Hanáků koláče a místní fotograf pro 
tuto příležitost zhotovil krásnou knihu 
s fotografiemi Kojetína. Jedná se 
o Svat. Spáčila, který rovněž z tohoto 
utkání zhotovil fotografie, které se 
bohužel nezachovaly.
 V soutěži A družstev žen naše 
Švarcová a Rysová porazily Hayd-
novou a Roweovou 3:2, v ostatních 
utkáních s angličankami naše ženy 
prohrály. V utkání mužů naše B 
družstvo ve složení Posejpal, Kebza 
a Voňka prohráli s A družstvem An-
glie 2:5. Kromě mezistátního utkání 
předvedli reprezentanti I. Andraadis 
a L. Štípek pro diváky exhibici, kdy 
předváděli hru se dvěma i třemi míč-
ky.
 V době, kdy jsme hráli II. ligu 
jsme získali ke spolupráci bývalého 
reprezentanta V. Ostravického. 
Kromě toho byl v této době na vojně 
v Kroměříži J. Voňka, rovněž repre-
zentant republiky, který k nám jezdil 
trénovat.
 Kromě dospělých dosáhl rovněž 
velkého úspěchu náš dorostenec 
Josef Huječek, který ve finále okres-

ního přeboru jednotlivců porazil 
Pospíšila z Přerova, který potom 
z Přerova přestoupil do Vítkovic 
a rovněž se dostal do reprezentace 
Československa.
 Po sestupu z II. ligy do kraj. 
přeboru začíná činnost oddílu upadat. 
J. Peštuka přestupuje do Kroměříže, 
K. Škobrtalová se vdává do Havířova, 
soutěže se opět mění – muži hrají 
opět samostatně (jiným systémem 
hraje 5 mužů), dál hrajeme krajský 
přebor, přichází k nám V. Gregovský 
z Lobodic. Mladí hráči, kterých bylo 
v našem oddílu dostatek, odcházejí do 
škol a už se nemohou tomuto sportu 
plně věnovat.
 A přichází rok 1968, který se 
stal velkým mezníkem našeho oddílu. 
TJ Slavoj Kojetín a celá sjednocená 
tělovýchova se ruší, činnost přechází 
do tří jednot – kopaná zůstáváv TJ 
Slavoj, vodáci přecházejí pod Ingstav 
a Sokolovnu přebírá stará jednota 
Sokol, která si nechává pouze cvičení 
a ostatní oddíly je nezajímají. Tímto 
činnost oddílu stolního tenisu končí, 
neboť nemá jak hernu, tak i zázemí 
pro sportovní činnost. Oddíl stol. 
tenisu TJ Slavoj zaniká. Hráči Huťka, 
Kurfürst, Gregovský a Jordánová 
přecházejí do jiných oddílů, ostatní 
zanechávají činnosti, neboť není 
kde hrát. Někteří z mladých hráčů 
si berou stoly do sklepů činžáků, 
ale závodní činnost na dlouhé roky 
končí.
 Začátkem 90. let se bývalí čle-
nové oddílu, kteří se na nějaký čas 
setkali v Němčicích, domluvili, že se 
budou scházet v tělocvičně ZŠ, kde 
si za pomoci Mgr. J. Štrunce dohodli 
pravidelné tréninky. V této době se 
ruší uhelná kotelna na Dudíkově ulici, 
Městským úřadem Kojetín byla na-
bídnuta bývalá uhlárna k adaptaci na 
hernu. Členové oddílu se za vydatné 

pomoci Cukrovaru 
a Lihovaru Kojetín 
pustili do velmi ná-
ročné práce a bě-
hem roku se tuto 
hernu podaři lo 
zprovoznit. Hlav-
ní zásluhu na této 
činnosti měli J. 
Huťka, J. Kilhof, 
L. Vrtěl, M. Ha-
leš, Mgr. J. Štrunc 
a Z. Mrázek, který 
byl opět zvolen 
předsedou oddílu.
 Přihlásili jsme 
se do soutěží OP 
Přerov a byli ihned 
zařazeni do I. třídy. Když byla herna, 
oddíl se začal rozšiřovat, přicházeli bý-
valí hráči i noví zájemci z řad dospělých 
i mládeže. Tak se kromě A družstva 
přihlásilo B a C družstvo, které hrají 
také v současné době. 
 Mladí hráči se za vedení Z. 
Mrázka zúčastňovali Bodovacích 
turnajů mládeže v Přerově – Ode-
hnal, Pištělák, Nehoda, Sixta, bratři 
Rumplíkové, Frühbauer a patřili ihned 
mezi nejlepší. Hned v prvním roce, 
kdy jsme se zúčastnili okresního 
přeboru mládeže, se Martin Rumplík 
stal okresním přeborníkem mladších 
žáků. I ostatní členové jak dorostu, 
tak i žáků patřili k těm nejlepším.
 V současné době hraje A a B 
družstvo I. třídu okresu a C družstvo 
II. třídu. A družstvo tvoří starší zkušení 
hráči a B družstvo je složeno z mla-
dých hráčů, kteří v letošní sezóně 
udělali velký skok ve výkonnosti. 
C družstvo je základnou pro obě 
družstva v I. třídě. A družstvo hrálo 
dvě sezóny krajský přebor, ale přes 
veškerou snahu se nepodařilo tuto 
soutěž udržet.
 Oddíl pořádá každoročně po 
skončení sezóny Memoriál Rudolfa 
Silnouška, letos se konal již 9. ročník. 
Nejúspěšnějším hráčem je Bohdan 
Malý, který tento turnaj vyhrál již 
pětkrát. V rámci memoriálu pořádá-
me také turnaj mládeže. Tyto turnaje 
jsou pořádány pod záštitou starosty 
města a kojetínské firmy nám posky-
tují pro tyto turnaje ceny. Pro příští 
rok máme slíbenou generální opravu 
herny, tato je podmíněna finančními 
prostředky.
 Naši mladí hráči B družstva již 
několik let jezdí na týdenní tréninkový 
tábor do Vlašimi, kde se setkávají 
s bývalým reprezentantem republiky 
Řehořkem, který v současné době 
trénuje kadetky Švýcarska. Tam 
domluvili utkání s těmito hráčkami. 
Akce se uskutečnila 4. listopadu 

2004 v tělocvičně Sokola.
 Pro propagaci stolního tenisu 
hodláme uspořádat jubilejní Memoriál 
(jeho 10. ročník) v sále Sokolovny 
a tím přilákat k tomuto sportu ná-
vštěvníky, kterých jsme mívali v dří-
vějších letech dostatek. Tehdy byl 
o stolní tenis velký zájem, hráli jsme 
II. ligu a pořádali okresní přebory 
jednotlivců.
 Doufáme, že se nám plány 
s adaptací herny podaří a budeme 
mít pro hraní větší prostor a také 
že se nám podaří získat nové hráče, 
neboť někteří naši hráči např. Huťka, 
Štrunc, Kilhof budou pomalu se zá-
vodní činností končit.
 Pokud se nám podaří uspořádat 
10. ročník Memoriálu v sále Sokolov-
ny, měli bychom v plánu uspořádat 
Memoriál veřejný.
 Družstva se už začnou připravo-
vat na další ročník soutěží, kde budou 
v I. tř. A a B družstvo a ve II. tř. 
družstvo C. Letos se vrací z hosto-
vání v Tovačově Orság, do oddílu 
se přihlásil Horák a ještě přichází 
jeden hráč ze Slovenska,takže letos 
bychom neměli mít problémy jako 
loni, když jsme měli pro 3 čtyřčlenná 
družstva pouze 13 lidí, se kterými 
jsme mohli počítat. Letos se hodláme 
opět zúčastňovat bodovacích turnajů, 
když se nám podaří vybrat perspek-
tivní mladé hráče z kroužků, které 
při MěDDM Kojetín vede pro mladší 
žáky Mgr. Štruncová a pro starší žáky 
L. Prokeš.
 Doufáme, že se nám naše práce 
bude dařit a tento sport, který má 
v našem městě takovou tradici, bude 
žít dále.
 Na závěr ještě dovětek. Naše 
bývalá hráčka Krista Škobrtalová–
Bednářová je již několikanásobnou 
přebornicí Evropy veteránů. V letoš-
ním roce oslaví 70 let. Touto cestou 
jí blahopřejeme!

Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

Kamarádky – Šolcová a Plevová

Členové oddílu na Mistrovství světa v r. 1967 v Praze, uprostřed v saku J. Rašťák, 
který byl na tomto mistrovství jako rozhodčí. Dále na snímku Jelínek, Peštuka, 
Vybíral, Palacký, Vozihnojová, Krčmařová a Huťka.
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Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje a všichni 
fotbaloví příznivci,

 dovolte nám opět po roce informovat Vás o dalším „fotbalovém osudu“ 
Terezy Voždové, odchovankyně a členky Slavoje Kojetín.
 Naše dcera, která se fotbalu věnuje už několik let, je v současné době již 
druhým rokem na hostování v prvoligovém oddílu kopané žen Lokomotiva 
Brno, kde v sezóně 2004/2005 hrála za družstvo starších žákyň. O tom, že 
se v Brně daří alespoň ženskému fotbalu, svědčí obhajoba titulu mistryň České 
republiky mladších žákyň. Ovšem ani starší žákyně se nenechaly zahanbit. 
Skvěle zabojovaly hlavně v jarní části ligové soutěže a nakonec obsadily krásné 
druhé místo za DFC Slavií Hradec Králové.
 Cesta ke stříbru nebyla vůbec snadná, protože boje o přední místa prvo-
ligové tabulky s AC Spartou Praha (3. místo) a SKP Rapidem Plzní (4. místo) 
byly těžké a holky se nejednou přesvědčily, že i dívčí fotbal někdy pěkně 
bolí.
 „Brňačky“ jsou naštěstí dobrá parta, která se nedala odradit ani zraněními, 
časným vstáváním, někdy i ve tři ráno, mnohahodinovým cestováním po celé 
republice ani nepřízní počasí, která je provázela zejména v jarní části soutěže. 
Mnoho zápasů holky odehrály promoklé do poslední nitky nebo naopak 
poslední zápas s Plzní předvedly obdivuhodný výkon ve 30-ti stupňovém 
vedru. Trenérům a nám divákům ukázaly, že fotbal není sport jen pro kluky 
a předváděly hru, na kterou bylo radost se dívat.
 Vzhledem k tomu, že Terču běhání po hřišti za „kulatým nesmyslem“ 
nepřestalo bavit ani letos, přejme jí i s ostatními fanoušky, aby ji fotbal i nadále 
víc těšil než bolel.
 Zároveň chceme opět poděkovat trenérům Slavoje Kojetín, Ladislavu 
Bradnovi a Pavlu Jarmerovi za pomoc s přípravou a všem kojetínským 
příznivcům fotbalu v následující sezóně popřát hodně sportovních zážitků na 
pěkně opraveném stadionu.

Jana a Zdeněk Voždovi

Přehled a hodnocení výsledků zápasů 
dorostenců Slavoje Kojetín

Kojetín – Bělotín  3:0  (3:0)
Branky: 2x Šmída O., Hošek Z.
Výkon: Nakládal T., Kantor J., Knop O.
Vedoucí mužstvo soutěže (Bělotín Krajskou soutěž nakonec vyhrál) jsme porazili 
naprosto zaslouženě. Sebevědomí hosté si přijeli pro tři body, ale odvezli si 
pouze tři pěkné „banány“. Utkání jsme rozhodli už do přestávky řadu dalších 
příležitostí jsme nevyužili.

Náměšť – Kojetín  2:0  (1:0)
Branky:  0
Výkon: Peřina J., Chovanec P., Krčmař J.
V poločase tohoto utkání jsme si vypracovali několik velmi dobrých brankových 
příležitostí, ale byli to domácí, kteří se po naší hrubé chybě ujali vedení. Naše 

TJ Slavoj Kojetín
hra byla nadále velmi dobrá, přesto jsme vyrovnávací gól nedali, kombinace 
vázla a nutno objektivně přiznat, že domácí byli lepší, což vyjádřili druhým 
gólem.

Kojetín – Vrahovice 5:1  (1:1)
Branky: Nakládal B. 2x, Krčmař J., Kantor J., Hošek Z.
Výkon: Nakládal B.,Šmída O.,Nakládal T.
Výsledek vypadá jednoznačně, ale ve 25. minutě jsme prohrávali 0:1. Hru 
jsme měli pod kontrolou, soupeř z konce tabulky se pouze bránil, ale z ojedi-
nělého protiútoku se ujal vedení. Hra pokračovala prakticky stále na polovině 
soupeře a do poločasu jsme stihli alespoň vyrovnat. Na začátku 2. poločasu 
jsme utkání rozhodli dvěma rychlými góly a zápas se změnil v naši exhibici. 
Výsledek je pro soupeře milostivý, mohli jsme vyhrát výrazněji.

Výšovice – Kojetín 0:3  (0:2)
Branky: Nakládal B., Krčmař J., Polách Z.
Výkon: Knop O., Horák Z., Sanitrník D.
Soupeř byl velmi aktivní, rychlejší a agresivnější než my a mimo jiných příle-
žitostí nastřelil 4x naše břevno. Měli jsme tentokrát opravdu štěstí, protože 
poločas skončil 2:0 pro nás. V 2. půli se hra vyrovnala, šance byly na obou 
stranách a bylo důležité, že jsme to byli my, kdo vstřelil gól na 3:0. Domácí 
to pak vzdali, spíše se hádali než hráli.

Kojetín – Lipová  4:0  (2:0)
Branky: Hošek Z., Nakládal B., Krčmař J., Peřina P.
Výkon: Zedníček, Hošek Z., Horák Z.
Soupeř z Lipové hrál pěkný kombinační fotbal, ovšem za celý zápas si nevy-
pracoval žádnou větší gólovou šanci. My jsme mimo 4 góly ještě orazítkovali 
obě tyče, nedali penaltu a spálili několik vyložených šancí.

Tovačov – Kojetín  7:1  (2:0)
Branky: Večerka P.
Výkon: Zedníček P., Peřina J., Nakládal B.
Poslední utkání letošní sezóny jsme chtěli vyhrát. Díky velmi dobrým výsled-
kům jsme totiž figurovali v jarní tabulce na skvělém 2. místě o bod právě za 
Tovačovem. V případě vítězství bychom se tedy stali nejlepším mužstvem 
jara. Nedokázali jsme to a odjížděli s vysokou prohrou. Hra byla vyrovnaná, 
ale domácí byli jasně lepší v důrazu při zakončení a dávali nám jeden gól za 
druhým. Tolik jsme si snad ani nezasloužili.
Konečná tabulka nebyla do uzávěrky známa, ale přesto musíme konstatovat, 
že mužstvo důstojně reprezentovalo naše město v Krajské soutěži a jako její 
nováček nezklamalo. Především na jaře jsme byli štikou soutěže.
Pro příští ročník se netajíme s postupovými ambicemi, a proto jsme také 
založili druhé družstvo dorostu.
Děkujeme všem dorostencům za poctivý přístup v této sezóně. Hodně dal-
ších fotbalových úspěchů přejeme Lukáši Horákovi a Tomáši Botkovi, kteří 
překonali dorostenecký věk.

Z. H a A. S.

Dorostenci TJ Slavoj Kojetín

Na společné fotografii stojí Tereza první zprava – horní řada
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Hodnocení žáci TJ Slavoj Kojetín 2004 – 2005

 Po loňském postupu do Krajské soutěže si žáci nevedli špatně. Na podzim 
se třinácti body obsadili 8. místo, kdy nejlepším střelcem se stal Tomáš Večerka. 
Nastřílel dvanáct gólů. Jaro zahájili žáci prohrou s Bělotínem 0:3.
Další výsledky jara: Kojetín – Štěpánov 1:2, Kralice - Kojetín 5:0, Kojetín 
– Hlubočky 2:1, Lutín – Kojetín 2:7, Kojetín – Vik. Přerov 3:1, Kojetín 
– Černovír 3:1, Mor. Beroun –Kojetín 6:0, Kojetín – Hvozd 5:2, Náměšť 
– Kojetín 1:3, Kojetín – HFK Olomouc 0:3.
 Na jaře starší žáci získali 18 bodů. Nejlepším střelcem našeho družstva 
se stal opět Tomáš Večerka se čtrnácti góly. Vyhrál rovněž celkovou tabulku 
krajské soutěže žáků olomouckého kraje s 26 nastřílenými brankami.
 V celkovém pořadí se družstvo žáků umístilo na velmi pěkném 7. místě. 
Poděkování zaslouží všichni hráči, kteří se soutěže pravidelně účastnili. Je 
velká škoda, že nemůžeme v této soutěži i nadále pokračovat pro nedostatek 
hráčů – starších žáků.

Upozornění

 V příští sezóně budeme moci sledovat na hřišti Slavoje Kojetín mladší 
žáky, kteří jsou přihlášeni do okresní soutěže na kroměřížsku. Po delší době 
je přihlášené družstvo starší a mladší přípravky na okrese Přerov. Jak jsme 
již uvedli v hodnocení dorostů – založili jsme dvě mužstva dorostenecká! 
Věříme, že nám v práci s mládeží budou dál a vytrvale pomáhat rodiče 
a hráči budou k reprezentaci města přistupovat neméně zodpovědně jako 
jejich trenéři.

Hledáme

 Zodpovědné lidi s chutí pracovat v TJ s mládeží – bývalé hráče, nebo ty, 
které fotbal baví a chtějí přispět k dalšímu rozvoji fotbalu v Kojetíně.

Plán akcí TJ Slavoj Kojetín

4. DISCO  8. 7. 2005, TIP-TOP ZÁBAVA 23. 7. 2005, 5. DISCO 5. 8. 
2005, 6. DISCO 12. 8. 2005, TIP-TOP ZÁBAVA 20. 8. 2005.

Srdečně zvou pořadatelé
 

TJ Slavoj Kojetín

Mladší žáci TJ Slavoj Kojetín

Starší žáci TJ Slavoj Kojetín

 Muži vstoupili do jarní části kva-
lifikací o postup do 2. ligy v Novém 
Jičíně, ve dnech 29. 4. 2005 – 1. 5. 
2005. Skončili zde na čtvrtém místě 
a nepostoupili. Mistrovské utkání 
pak začali v Zábřehu, kde vyhráli 
3:1 a 3:1, potom cestovali do Šter-
nberka, kde vyhráli 3:1 a 3:0. Další 
utkání odehráli na domácí půdě proti 
Troubkám – výhra 3:1 a prohra 3:2. 
V Hodolanech prohráli nejprve 3:2 

TJ Sokol Kojetín – oddíl odbíjené 
a poté vyhráli 3:1. Další utkání ode-
hráli v Šumperku, kde vyhráli 3:0 
a 3:0. Poslední dvojutkání sehráli 
doma proti Mohelnici prohrou 3:0 
a 3:0. Celkově muži skončili na 
1. místě s náskokem 11 bodů před 
druhým Šternberkem a stali se 
přeborníky Olomouckého kraje pro 
soutěžní období 2004/2005.
 Doufám, že i v nadcházející 
sezóně budou naši muži pokračovat 

v dobrých výsledcích a budou důstoj-
ně reprezentovat náš oddíl i město.
 
Ženy nastoupily k prvnímu jarní-
mu utkání v Litovli a prohrály 3:0 
a 3:1. Poté hrály doma s Přerovem, 
prohrály 3:0 a 3:1. Další utkání pak 
sehrály ve Velké Bystřici, prohra 3:1 
a 3:0. Následující utkání se odehrálo 
doma s Troubkami – výhra 3:1 
a 3:1. V Nových Sadech vyhrály 3:1 

a prohrály 3:0. Utkání ve Šternberku 
i doma s Bohuňovicemi bylo jedno-
značnou záležitostí, oba tyto soupeře 
porazily shodně 3:0 a 3:0. Ženy 
nakonec skončily v krajském přeboru 
2004/2005 na solidním 5. místě.
 Do další sezóny přejeme našim 
ženám mnoho úspěchů a děkujeme 
za reprezentaci oddílu i města.

Milan Křepelka, předseda

„Prázdniny pod stanem“ 
ve Vrážném ve finále

 Na počátku prázdnin, tentokrát 
2. července, začal provoz tábora TJ 
Sokol Kojetín ve Vrážném. Je to již 
29. táborová sezóna.
 Letošnímu zahájení předcházelo 
několik pracovních víkendů. Zejména 
bylo třeba nově postavit konstrukci 
kuchyně, protože ta stará již dosluho-
vala a zajistit spoustu nutných prací 

TJ Sokol Kojetín – Sport pro všechny 

spojených s provozem tábora. 
 Tábor je tedy připraven a v prv-
ním turnusu přivítá 40 chlapců 
a děvčat ve věku od 15 do 18 let 
doslova z celé republiky. Pak ná-
sleduje tábor žactva, rodičů a dětí 
a v závěru proběhne školení cvičitelů 
cvičení a pobytu v přírodě a setkání 
přátel tábora. 
 Prázdniny pod stanem budou 
ukončeny 28. srpna. Pak bude ná-
sledovat balení a ukládání veškerého 

inventáře. Celkem více než 300 dětí, 
mládeže a dospělých využije možnosti 
pobýt v tomto příjemném přírodním 
prostředí.
Teď jen aby všem přálo i počasí. Pes-
trý program, který zajišťuje více než 
30 vedoucích jednotlivých turnusů, 
je připraven.

Senior klub na výpravě

 Členové oddílu zdravotní tělesné 

výchovy TJ Sokol Kojetín a řada je-
jich přátel se po loňských úspěšných 
výpravách do Lulče, Račic a do Vráž-
ného i letos vypravili na celodenní 
výlet, a to na stanovou základnu 
tělovýchovné jednoty.
 Mirka Kopřivová, vedoucí oddílu 
a Luboš Juřen, náčelník odboru ZRTV 
TJ Sokol Kojetín, připravili tentokrát 
dvě trasy. Jedna vedla za poznáním 
Jevíčka a druhá pak z Chornice přes 
Zlatý vrch, kolem Holubí studánky, 
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TJ Sokol Kojetín – Sport pro všechny 
do Pacova a do Městečka Trnávky. 
Autobus pak odvezl tuto část výpravy 
na stanovou základnu do Vrážného. 
Zde poseděli u táboráku, opekli si 
špekáčky a v družné zábavě ukončili 
cvičební rok oddílu zdravotní tělesné 
výchovy. Shodli se na tom, že to byl 
prima den i když počasí tentokrát bylo 
téměř tropické. Již nyní se těší na 
další podobnou akci, kterou v měsíci 
září zahájí nový cvičební rok.    -řez-

Zákaznická linka SMP 840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz

Jiøí Vybíral - BETA PLYN

Nám. Svobody 17

750 02 Pøerov

Tel.:

Fax:

e-mail:

581 209 296

581 203 374

jiri.vybiral@volny.cz

pøijímá žádosti o pøipojení k distribuèní
soustavì
pøijímá žádosti o dodávku zemního plynu
uzavírá smlouvy na dodávku
zemního plynu
provádí montáže plynomìrù (bezplatnì)

Otevírací doba

Pondìlí  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Úterý  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Støeda  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Ètvrtek  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Pátek  zavøeno

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

smluvního partnera SMP

U novì plynofikovaných objektù

U stávajících zákazníkù SMP pøijímá

žádosti na zmìnu odbìratele

žádosti na zmìny v kupních smlouvách
žádosti na demontáž plynomìru

Komplexní

s lužby v oblast i

lynofikace

p

Inzerce

S E Z N A M   S L U Ž E B
 KOSMETICKÉ STUDIO
Družstevní ul. (Kilifitness)
752 01 Kojetín
Nabízí:
veškeré kosmetické služby: kompletní péči o pleť a ruce, 
odborné kosmetické ošetření dle typu, napářky, masky 
a speciální kůry, barvení řas a obočí, masáže obličeje, dekoltu 
a rukou, mikromasáže očního okolí, masáž kruhového svalu 
ústního a citomasáž, energetická liftingová masáž obličeje, 
depilace celého těla, líčení, individuální poradenství, také 
možnost Fitness centra a solária... To vše v příjemném pro-
středí s relaxační hudbou a za nižší ceny. Pracovní doba:   Po, 
St, Pá 8.00 – 15.00 hodin, Út, Čt 13.00 – 19.00 hodin, So, 
Ne – možno dle dohody. Těším se na Vaši návštěvu.
VLASTA TRČKOVÁ, 723 235 180

 STUDIO ORIFLAME
6. května 1371  (Poliklinika)
752 01  Kojetín

Vám nabízí:
výrobky a služby kosmetiky ORIFLAME 
– registrace nových členů
výrobky a služby kosmetiky AVON 
– registrace nových AVON LADY

Těším se na Vaši návštěvu ve dnech:
úterý 9.00 – 16.00 hodin
čtvrtek 10.30 – 17.00 hodin
ZDENKA TRČKOVÁ, 
mobil: 603 767 274

MONTÁŽ
elektronických zabezpečovacích systémů

slaboproudé elektroniky

Jiří DANĚK
Tyršova 1228

752 01 Kojetín

Mobil: 603 529 626
Telefon: 581 761 435
danekjiri@volny.cz



7–8/2005Kojetínský zpravodaj

- 25 - 

Inzerce

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)

MORAVSKÝ LIHOVAR 
KOJETÍN a. s.

o z n a m u j e
 

všem příznivcům kvalitního ovocného destilátu, že zahajuje 

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK 

NA PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ PRO SEZÓNU 2005 – 2006. 

Přihlášky budou vydávány a zapisovány 

v objektu pálenice Kojetín na Přerovské ulici

OD 3. SRPNA 2005 KAŽDOU STŘEDU 

OD 16.00 DO 18.00 HODIN.

V případě potřeby lze kontaktovat přímo vedoucího pálenice 
a dohodnout si individuální termín.

Kontaktní osoba:
František Hlaváč – vedoucí pálenice Kojetín

Telefon: 728 732 712  nebo  581 753 200

Zahájení provozu pálenice: dle požadavků zákazníků

„SVĚŘTE SVŮJ DRAHOCENNÝ KVAS ODBORNÍKŮM,„SVĚŘTE SVŮJ DRAHOCENNÝ KVAS ODBORNÍKŮM,
  NEBOŤ U NÁS JE  SL IVOVICE KLASICKY PÁLENÁ ! ! ! “  NEBOŤ U NÁS JE  SL IVOVICE KLASICKY PÁLENÁ ! ! ! “
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Lidové zvyky a obyčeje v červenci a srpnu
Poutě

 Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst. Cílem bývalo nějaké vzdálenější 
posvátné místo, kde se lidé modlili a prosili za vyslyšení proseb. U nás bývalo takových míst 
na dvě stovky. Mezi nejznámější patřily: Svatá hora, Stará Boleslav, Hostýn a Velehrad. Pouť 
bývala velikým svátkem pro celou vesnici a okolí.
 Chodit na poutě bývalo dříve na venkově zvykem. Lidé mívali v paměti poutní 
neděle tak, jak šly za sebou a nevynechali ani jednu. Poutníci byli mnohdy i více dnů 
na cestě. Po cestě přespávali v hostincích, ti chudší i pod širým nebem. Nezapomínalo 
se na ty, kteří se kvůli chatrnému zdraví nebo stáří nemohli poutě zúčastnit. Poutníci 
pro ně nakupovali svaté obrázky, růžence, různé symboly jako olověné prstýnky (na 
Svaté hoře) a jiné památky, které měly připomínat pouť na svaté místo. Prodávaly se 
i různé voskové napodobeniny lidských údů. Pokud měl třeba někdo z rodiny nemocnou 
ruku, koupil mu příbuzný napodobeninu z vosku a položil ji na oltář. Z tohoto vosku se pak 
zhotovovaly svíce na oltář.
 Poutě neznamenaly pouze putování k nějakému posvátnému místu, ale šlo 
i o slavnost uctění památky světce, kterému byl kostel zasvěcen. Například Anenská pouť, 
pouť Prokopská a další. 
 Jak plynula doba, měnila se i povaha a smysl poutí. Od původního náboženského významu 
až po dnešní zábavní charakter. Ke změně podoby poutí přispěla i skutečnost, že šlo vždy o akci 
všelidovou, které se zúčastňovaly všechny společenské vrstvy.
 Pouťová  nedě le  ve  v s i  by l a  ve  znamen í  s t ánků ,  houpaček ,  ko lo to -
če, střelnice a chybět nesměly i prodavačky kyselých okurek. Místy zavítal na pouť 
i potulný varietní umělec a kartářka či planetářka. Pravý pouťový ruch vypukl teprve po 
nedělní (tzv.„hrubé“) mši v místním kostelíku, při níž býval kostelík naplněn k prasknutí. 
Teprve po ukončení této mše bylo slyšet hudbu a střelbu ze střelnice. Všude vládl zvukový 
chaos, do něhož zasahovaly ochraptělé hlasy vyvolávačů a komediantů, oblečených v pestrých 
šatech, lákajících k návštěvě a zhlédnutí jejich vystoupení. Děti obsadily kolotoč a mládenci 
s děvčaty zas cukrářské boudy, nabízející velká perníková srdce s nápisy „Z lásky“ nebo 
„Z pouti“. Mládenci je kupovali bez ohledu na cenu. Za ně totiž měli šanci získat jiné - srdce 
děvčete. K vesnické pouti patřila i odpolední veselice, kam mířila místní chasa a kde se tancovalo 
zpravidla až do rána.

 1. červenec – Když dne ubývá, horka přibývá.
 2. červenec – Prší-li na den Panny Marie navštívení, po čtyřicet dní bez   

deště není.
 3. červenec – Červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný    

na bouřky a vichřice.
 4. červenec – Svatý Prokop seje houby.

Sv. Prokop 

 Svatý Prokop se narodil kolem roku 980 v Chotouni u Kouřimi. Po vysvěcení na kněze 
se vrátil do Čech. Zprvu se usadil v jeskyni u řeky Sázavy, později si postavil chýši, vymýtil les 
a na jeho místě začal s pěstováním obilí. Kolem roku 1030 si ho kníže Oldřich vyvolil za svého 
zpovědníka a rádce. V roce 1032 založil klášter slovanské liturgie a zemřel roku 1053. Stal se 
prvním českým světcem, kterého Řím oficiálně uznal. Je patronem horníků. Jméno pochází 
z řečtiny a znamená průkopníka nebo také toho, kdo razí cestu.
 V den svátku svatého Prokopa se dříve konaly prokopské poutě, a to především v Příbra-
mi.

 5. červenec – Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
 6. červenec – Slunce peče – déšť poteče.
 7. červenec – Jaký červenec – takový leden.
 8. červenec – Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
 9. červenec – V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
 10. červenec – Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
 11. červenec – Červenec, srpen a září muka, ale potom bude mouka.
 12. červenec – Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
 13. červenec – Svatá Markyta, hodila srp do žita.

Sv. Markéta

 Jméno Markéta pochází z orientu, kde znamená perlu. Přestože se má za to, 
že byla osoba svaté Markéty vymyšlena, stala se jednou z nejoblíbenějších světic stře-
dověku. Údajně byla dcerou pohanského kněze, která vyznávala křesťanství. Kvůli 
vyznání ji otec zavrhl a svatá Markéta byla nucena odejít do hor, kde se živila pasením 
dobytka. Její nápadník, kterého odmítla, ji udal jako křesťanku. Za to byla mučena, rány 
se jí ale vždy zacelily. Někdy kolem roku 275 n. l. byla sťata mečem. Těsně před smrtí 
slíbila, že těhotným ženám, které se k ní budou modlit, zajistí aby jejich děti přišly na svět 
v pořádku. Dále tomu, kdo prý postaví na její počest kostel nebo bude zapalovat svíce, budou 
všechna přání splněna.
Svatá Markéta je patronkou těhotných žen, rolníků a pastýřů. Bývá zobrazena se zabitým drakem, 
což má symbolizovat vítězství dobra nad zlem.
V okolí Městce Králové chodívaly děti po příbuzných a známých a zpívaly:
  Svatá Markéto,
  dej nám dobrý léto,
  na pšeničku, na žitíčko
  a na všechno obilíčko,
  co nám Pán Bůh nadělí.
  Zatoč se v koši,
  hoď nám po groši,
  na cejnovou mísku
  hoď nám po penízku.
  Jestli nám nic nedáte,

  na svých hrncích shledáte,
  budou Vám lítat z police,
  jako mlynářova slepice.

 Každá hospodyně měla v období kolem žní hrnců nedostatek, takže raději dala koledníkům 
nějaký penízek, než aby riskovala rozbití hrnců.

 14. červenec – Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
 15. červenec – Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví.
 16. červenec – Ženci na pole, včely z pole.
 17. červenec – Červenec žně žita, višně k sobě přivítá.
 18. červenec – O sv. Kamilu slunce má největší sílu.
 19. červenec – Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
 20. červenec – Na sv. Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
 21. červenec – Na proroka Daniele nalije též do mandele.
22. červenec – V ten den ráno poprchává, poněvadž Máří Magdaléna svého Pána oplakává.

Sv. Marie Magdaléna

 Marie Magdaléna vedla v mládí hříšný život. Později poznala Krista a učinila pokání. 
Doprovázela Krista na Křížové cestě a byla přítomná jeho smrti. Později, když šla jeho mrtvé 
tělo pomazat, nalezla jeho hrob prázdný. Tehdy se jí Kristus, který vstal z mrtvých, zjevil.
 V čase pronásledování byla spolu se svým bratrem Lazarem a sestrou Martou zahnána 
na volné moře na loď bez vesel. Na ní doplula do Francie, kde strávila posledních 30 let svého 
života. Marie Magdalena je patronkou kajících se hříšníků a také holičů. Bývá zobrazována 
s mastí nebo s alabastrovou skříňkou.
 O jejím svátku se doporučovalo stříhat vlasy zvláště těm, kteří chtěli, aby jim narostly ještě 
delší. V den tohoto svátku se také nemělo koupat, protože se věřilo, že by koupajícího stáhly pod 
vodu její dlouhé vlasy. Neuzavíraly se sňatky – sňatek uzavřený v tento den přinášel smůlu.

23. červenec – Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů páří.
24. červenec – Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
25. červenec – Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.

Sv. Jakub

 Jméno Jakub pochází z hebrejštiny a ačkoliv značilo druhorozeného, byl svatý Jakub starším 
bratrem apoštola Jana. Patřil k užšímu kruhu Ježíšových učedníků a byl také první apoštolem, 
který byl pro svou víru roku 44. n.l. na rozkaz krále Heroda Agrippy zabit.
 Údajným místem jeho posledního odpočinku je španělské Santiago de Compostela, které 
bylo jedním z největších poutních středisek v západní Evropě. Jeho ostatky prosluly schopností 
léčit revmatismus. Bývá zobrazen s lasturou, poutnickou holí, mečem a klíčem.

Shazování kozla
 Starý zvyk shazování kozla pocházel ze západu Evropy. Výklad tohoto krutého zvyku byl, 
že se tak děje na počest svatého Jakuba, který byl shozen z jeruzalémského chrámu.
 Nejstarší zmínky o obřadu shazování kozla se zachovaly v záznamech o lidovém léčitel-
ství z počátku 17. století, kde byla zmiňována krev shozeného kozla jako obzvláště čarovná 
a kouzelná. Čerstvá prý pomáhala při léčení padoucnice, sušená a namletá na prášek zas na 
všelijaké píchnutí.
 U nás byl tento zvyk znám především z Jaroměře, kde ještě na počátku 19. století přivá-
děli řezníci na den svatého Jakuba kozla, ozdobeného pentlemi k Pražské bráně. Tam přečetli 
„odsouzenci“ žertovný rozsudek, kde se mluvilo o zlých skutcích, kterých se měl údajně kozel 
dopustit a pro které byl proto odsouzen k smrti. Následovalo čtení poslední vůle kozla, v které 
odkazoval kozel jednotlivým osobám své rohy, kopyta, chlupy, vousy apod. Poté ho vyvlekli 
nahoru a odtamtud ho shodili. Dole na něho čekal nejen dav lidí, ale i řezník s nožem, který 
zvíře nenechal dlouho trápit a zařízl ho. Později se tento krutý zvyk upravil tak, že zvíře bylo 
nejdříve usmrceno a poté shozeno.
 Jaroměř samozřejmě nebyla jediným místem, kde se lid tak krutě bavil. Shazování kozla 
prováděli naši předci i na Boleslavsku, v okolí Kolína, na Hlinecku, Chrudimsku, v okolí Pel-
hřimova a na mnoha dalších místech. Pozadu nezůstala ani velká a „civilizovaná“ města, jako 
byla Praha, kde shazovali kozla ze svatojakubské věže na Starém městě, ale i z věže kostela sv. 
Lazara u Novoměstské radnice.
  Nermuť se kozle,
  že svůj život dokonáš.
  Vypršela Tvoje hodina,
  dnes svůj život skočit máš.
  Po celý Tvůj život,
  užíval sis kratochvíle,
  teď za své špatné činy,
  přišla Tvá smutná chvíle.
  Nemeškej, skoč rychle dolů,
  sraz hlavu, uděláš konec všemu.
Někde maso zabitého kozla prodal řezník hned, stejně tak jeho krev, po které vzhledem k její 
údajné kouzelné moci, bývala velká „poptávka“. Jinde se odpoledne na sv. Jakuba sešla celá 
ves v hospodě a kolem ní, kde se pořádalo veselí na počest kozla a kde byl také spořádán. Celá 
slavnost byla postupně zrušena povětšinou v polovině 19.století.

26. červenec – Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.

Sv. Anna

 Svatá Anna – chladna z rána. Tohle rčení asi zná skoro každý. Ale málo kdo ví, o jakou 
Annu se to vlastně jedná. A proč je svatá. Svatost získávali křesťané zpočátku za hrdinskou smrt 
za víru; za výjimečné skutky. Svatost té „naší“ Anny je tak trochu výjimkou – jde o osobnost 
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Lidové zvyky a obyčeje v červenci a srpnu
z počátků křesťanství, která však nezahynula násilnou smrtí - naopak život stvořila, a to život, 
který ovlivnil další dějiny lidstva.
 O životě matky Panny Marie nejsou žádné historické zprávy. Anna a její muž Jáchym 
neměli ani po mnoha letech manželství děti. Jáchym zahanbený jejich bezdětností, se čtyřicet 
dní postil a modlil v poušti, zatímco Anna se modlila pod vavřínovým keřem. Oběma se zjevil 
anděl a ujistil je, že dítě mít budou. Když se čas naplnil, narodila se jim dcera Marie.
 Největší obliby měla svatá Anna v 16.století, kdy jméno Anna patřilo k nejrozšířenějším. 
Svaté Anně jsou zasvěceny desítky kostelů v Čechách a i proto tradiční Anenská pouť patřívala 
k největším a nejslavnějším poutím u nás.
 Známá je pověra, že okolo svátku svaté Anny kvete po tři dny plné tři hodiny voda. Které 
dny a které hodiny to jsou nikdo nevěděl. Pokud by se prý někdo koupal v jednom z těch tří 
dnů v jednu z těch tří hodin, dostal by prašivinu.
 Svatá Anna je patronkou těhotenství a všech těhotných žen.

27. červenec – O svaté Anně sedlák si žita zažne.
28. červenec – Zvětšují-li mravenci na sv. Annu své hromady, lze očekávati tuhou zimu.
29. červenec – Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
30. červenec – Na sv. Pavla Poustevníka pěkný den – dobrý rok, větrný den – mokrý rok.
31. červenec – Od svatého Ignaca – leto se obraca.

Žně

 Žně bývaly velkým svátkem pro celou ves. Každý kdo měl ve vsi zdravé ruce a nohy, pomáhal 
na poli. Pole plné zlatavých klasů se brzy zaplnilo zpěvem ženců a vazaček. 
 Když přišli ženci na pole, smekli a nábožně se pokřižovali. Pak vzali kosy do rukou a udělali 
s nimi ve vzduchu kříž nad obilím. Kosení přerušovali jen kvůli kratičké svačině a broušení ná-
strojů. Potřebný brousek nosili v toulci, zhotoveném z kravského rohu. Sekáči neúnavně kosili 
zralé obilí a ženy za nimi se srpem v rukou dočišťovaly a vázaly. Obilí se kladlo po hrstech na 
povřísla a vázaly se snopy. Než se začalo vázat, mělo se povříslo třikrát otočit, aby se sklidilo 
šťastně. Aby se žně vydařily, uvazovala první snop obyčejně hospodyně. K večeru se ze snopů 
stavěli panáci.
 Navečer když se končilo s kosením, bylo zvykem, že sekáč zabrousil kosu. Prý proto, aby 
čert nevěděl, co se sekalo. Druhého dne se šlo hned, jakmile začalo svítat. Práce spojené se 
žněmi musely skončit co nejdříve, dokud přálo počasí.
 Ke kosení obilí se vázalo několik pověr. Jestliže byl například některý klas ještě stále kvetoucí, 
znamenalo to hlad pro celý kraj. Dvojitý klas znamenal, že obilí nabude na ceně. Pokud se takovýto 
klas protáhl novorozeněti skrze prsty, čekalo na dítě v budoucnu velké štěstí a bohatství.
 Když se sekalo první pole a blížila se bouřka, vrhali se všichni při prvním zahřmění k zemi 
ve víře, že je nebude po celý rok bolet v kříži. 
 Velmi oblíbeným zvykem bývalo, že ženci svazovali nebo ovazovali obilím ruce a nohy 
tomu, kdo za nimi jako první přišel na pole se slovy: „Pěkně vítáme pane hosti, do naší práce 
s uctivostí. My toho práva nabýváme, že můžeme vázati hrabata, knížata i samého krále. Pro-
čež jim přejem, aby hojnou úrodu letos měli a nám na džbán piva dali a přitom se také dobře 
měli. Pozdrav Pán Bůh!“ Ať to byl hospodář nebo někdo z jeho rodiny, byl svázán a musel se 
vykoupit penězi na pivo.
 Jinde návštěvníka pole nesvazovali, vazačka nebo žnečka položila před kolemjdoucího dvě 
hrsti obilí křížem na zem a přitom říkala: „Poníženě vítáme, my to právo máme, svázati císaře 
i krále. I my to právo máme, vyprositi na soudek piva i na sklenici vína, by se svlažila naše 
žíznivá huba. Kdo tu hrstičku zaplatí, nic na kapse neztratí, tomu dá Pán Bůh zdraví, štěstí, po 
smrti nebeský království“.
 Když došlo na odvoz obilí z pole, zastavil první vůz u potoka, řeky či rybníka, hospodář 
vzal z vozu tři klasy, které namočil ve vodě. Činil tak ve víře, že mu obilí ve stodole neshoří. Při 
cestě z pole nesměl hospodář celou cestu promluvit. Tím ochránil obilí před hlodavci.
Hráči, karbaníci a milovníci číselné loterie si brali hrst obilí sváženého z pole doma pod polštář. 
Sny, které si jim tu noc zdály, byly šťastné a napovídaly mnoho o budoucí výhře.

 1. srpen – Srpen začíná co červenec skončil.
 2. srpen – Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
 3. srpen – Hřímá-li v srpnu, lze očekávat osmého dne opět bouřku.
 4. srpen – Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
 5. srpen – Srpen zpočátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
 6. srpen – I když ze strnišť občas fučí, horko nás přec jen mučí.
 7. srpen – V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
 8. srpen – Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
 9. srpen – Když kvetou boby, je nouze o chleby, když kvete mák, již ne tak.
10. srpen – Vavřinec – první podzimec.

Sv. Vavřinec

 Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Jeho učitel byl Sixtus II., který se později stal pa-
pežem. Sixtus II. byl za vlády císaře Valeriána jako jeden z prvních pronásledovaných křesťanů 
zatčen. Při svém zatčení nařídil sv. Vavřinci prodat všechen majetek a peníze rozdat chudým. 
Císařův prefekt zanedlouho předvolal sv. Vavřince a rozkázal mu odevzdat všechny poklady. Nato 
sezval sv. Vavřinec všechny chudé z okolí a před římským úředníkem je označil za poklad církve. 
Rozhněvaný prefekt nechal sv. Vavřince zatknout a mučit. Podle většiny dnešních odborníků byl 
sv. Vavřinec roku 258 n.l. sťat, ale legenda, podle níž byl zaživa upečen na roštu, byla přijímána 
s takovou důvěrou, že od 4. století bývá zobrazován s roštem či na roštu.
 Svatý Vavřinec je patronem sládků, kuchařů, cukrářů, nožířů, zbrojířů, školáků, studentů, 
pradlen a sklenářů. Stejně jako svatý Florián byl ochráncem před požáry.

11. srpen – Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
12. srpen – Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
13. srpen – Když v srpnu naprší, tak než oběd se pojí, všechno slunce vysuší.
14. srpen – V srpnu mlhy na výšinách – jistá voda, když v nížinách – to pohoda.
15. srpen – Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.

Svátek Nanebevzetí panny Marie

 Tento den býval u našich předků ve veliké úctě. Je jedním z hlavních a současně nejstarších 
svátků „mariánského kultu“. Slavil se již ve 4. století v Římě, Cařihradu a dokonce i v církvi 
arménské.
 Právě tento den o tomto svátku nazývali Pannu Marii svatou královnou. V kostelech se světily 
květiny a semena. Semena posvěcená na svátek Nanebevstoupení Panny Marie prý zaháněla 
bouřku, krupobití a také povodně.
 Na Strakonicku bylo v předvečer tohoto svátku zvykem rozdávat medovou kaši, prý proto, 
aby lidé měli v noci klid od duchů. 

16. srpen – Prší-li na sv. Rocha, je pak pěkný podzimek.
17. srpen – Prší-li jen týden po sv. Rochu, bramborů každý den trochu.
18. srpen – Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
19. srpen – Srpen a únor – tepla a zimy úmor.
20. srpen – Když pálí srpen, bude pálit i víno.
21. srpen – V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
22. srpen – Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
23. srpen – Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

24. srpen – Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.

Sv. Bartoloměj

 Bartoloměj byl jedním z Kristových učedníků a býval ztotožňován s Natanaelem z evangelia 
sv. Jana, kterého Ježíš popisoval jako „toho, který nezná lsti“. Žil někdy v 1.století a podle legend 
kázal slovo Boží v Malé Asii, na severu Indie a v Arménii, kde byl také zaživa stažen z kůže 
a poté podle z jedné legend sťat, podle jiné ukřižován hlavou dolů. Byl patronem 
všech, kteří pracovali s kůží - řezníků, knihařů, obuvníků, krejčích, rukavičkářů 
a koželuhů. Bývá zobrazován s koželužským nožem. V jižních Čechách se na svatého Bartoloměje 
(někde na svátek svatého Vavřince) dávaly do vikýřů jeřabiny. Bylo to prý na památku nějakého 
světce (údajně svatého Bartoloměje), který byl pronásledován. Dům, kam ho pronásledovatelé 
viděli večer vcházel, označili jeřabinou. Ráno chtěli světce podle označeného domu najít, ale tou 
dobou byla již všechna stavení ozdobena jeřabinami. Jeřabiny, kterými bylo stavení ozdobeno, 
měly zázračnou moc. Koho bolely zuby, měl dát vařit vodu, do ní vložit jeřabiny a chvíli „inha-
lovat“. Dále se „bartolomějská“ jeřabina dávala dobytku, aby dobře žral.

25. srpen – Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.
26. srpen – Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
27. srpen – Šedá mlha v srpnu nezdravá.
28. srpen – Svatý Augustin udělá z tepla stín.
29. srpen – Stětí svatého Jana – přestávají již parna.
30. srpen – Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
31. srpen – Co srpen nedovaří, září nedopeče.

Dožínky (obžínky, dožatá)

 Dožínky byly slavnost, spojená s radovánkami na oslavu ukončení žní, při níž se čeleď 
veselila na účet hospodáře. Příprava začínala už týden před dožínkami, kdy začínala děvčata plést 
ohromný věnec z klasů obilí všeho druhu. Do věnce se zaplétalo ovoce, cukrovinky a koláče. S 
ním pak doprovázely poslední vůz (zvaný baba), směřující z pole do dvora. Věnec nesla obyčejně 
nejhezčí a hlavně nejvýřečnější žnečka. Ostatní nesly ověnčené hrábě. Součástí průvodu byly 
i velmi oblíbené „živé snopy“. Většinou je představovali dva mládenci a dvě děvčata. Ti si na 
svůj oděv našili vrstvy slámy, klasy směřujícími od pasu nahoru a opět od pasu dolů. Na hlavu si 
upletli jednoduchý věnec s obilí. Před vraty hospodářství se povoz s průvodem zastavil a žnečka 
nesoucí dožínkový věnec zvolala:
  „Panímámo zlatá, otvírejte vrata,
  neseme Vám věnec ze samého zlata!“
Nato se vrata otevřela a vyšel hospodář s panímámou, aby si poslechli obžínkové přání.
  „Se srdečným přáním a vážným vinšováním
  vstoupili jsme do příbytku Vašeho.
  Pantáto a panímámo, to Vám vinšujem,
  aby Vás Bůh ještě mnohá léta,
  ve zdraví a čerstvosti zachovati ráčil,
  tak abyste ku potěšení a oblažení
  ještě hodně hojnech žní požívati mohli.“

 Uznalý hospodář neváhal a obdaroval chasu penězi a panímáma nabídla chase 
občerstvení.
 Na Královéhradecku pekly hospodyně ke slavnosti tzv. „mílové buchty“ (1 pekáč = 2 
buchty), které se rozdávaly mezi žence a žnečky. Večer se všichni přemístili do hospody, 
kde byla taneční zábava. Tu otevřel prvním tancem hospodář s hospodyní.
 Obžínky a obžínkové veselice, u kterých nesměla chybět muzika, dobrá nálada 
a bohatě prostřený stůl, měly mnoho podob v závislosti na regionu a době konání a jako 
takové byly památkou na staré zvyky z dob pohanských, kdy naši předkové obětovali první 
a poslední snop bohům úrody. Velmi starým zvykem, který patřil k obžínkové veselici, 
bývalo stínání hlavy živému beránku, jako škůdci mladého osení. Tento brutální zvyk byl 
úřady zakazován až docela vymizel.
 Po žních a obžínkách následovalo mlácení obilí pomocí cepů. Pytlík vymláceného 
zrní (obřadní zrní) se nechával po celou zimu na další setí. Věřilo se, že poslední plod 
v sobě skrývá magickou sílu a moc země, která se projeví při novém setí.

z dostupné literatury
vybrala Jana Holotová 
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4. června 2005
jsme vzpomněli
49. výročí úmrtí 

pana Rudolfa Kalovskéhopana Rudolfa Kalovského

18. července 2005
to bude 10 let,
co nás opustila 

paní Vanda Kalovskápaní Vanda Kalovská

RNDr. Rudolf Kalovský
s rodinou

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
V í t á n í   d ě t í 

V sobotu 28. května a 11. června 2005 byly slavnostně 
přijaty do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Společenská kronika

Tereza Řihošková Martin Chvátal
Kamil Macourek

28. května uplynulo 5 let od úmrtí 
naší milované maminky, babičky, 
dcery, sestry, švagrové a tety

panípaní
DANUŠE PEŠKOVÉDANUŠE PEŠKOVÉ

Zároveň si připomeneme 28. srpna 
její nedožité 61. narozeniny.
Stále vzpomínají syn Roman 
s manželkou Andreou, 
vnuci Roman a Dominika,
rodiny Dolinkova a Temlíkova.

Vzpomínka

Blahopřejeme!

Dne 3. července 2005 vzpomeneme
nedožité 100. narozeniny

naší milované maminky, babičky a prababičky

panípaní
MARIE  MACÍKOVÉMARIE  MACÍKOVÉ

S úctou vzpomíná rodina

Adam Toráč


