
Přání do roku 2018

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ročník XIX Číslo 1 leden 2018 12,- Kč

Vážení čtenáři, vážení občané města Kojetína, 
zdravím vás všechny na počátku roku 2018 a přeji vám 
všem rok šťastný, úspěšný, plný splněných přání, spl-
něných slibů a nadějí. Přeji vám rok naplněný láskou, 
tolerancí a optimismem.
Rok 2018 je pro naši zemi rokem významných výročí. 
Nejsou to jen výročí pro výročí, ale měly by nám všem 
zároveň připomenout, kam patříme, kam směřujeme 
a jakou chceme naši krásnou zemi mít pro naše děti, 
vnuky i nás samotné.
V nastávajícím roce si připomeneme 100. výročí vzni-
ku Československa, 70 let od komunistického převratu 
a 50 let od okupace armádami Varšavské smlouvy. Jsou 

to události, které zásadně formovaly naši současnost, 
a i když se mnohým z nás zdá, že jsou kapitolou dě-
jepisu, nemůžeme si namlouvat, že jejich připomínání 
a historické souvislosti nás, současníky, již zcela míjejí, 
spíše naopak.
Možná si mnozí v silvestrovské a novoroční atmosféře 
ani neuvědomili, že již uplynulo 25 let od doby, kdy se 
svazek Československa rozpadl a vznikly dva nezávislé 
a - pánbůh zaplať - spřátelené a velmi blízké státy, Čes-
ká republika a Slovensko.
Také Kojetín má v tomto „osmičkovém“ roce důvod při-
pomenout si řadu výročí ze své historie, trvající dle první 
písemné zmínky již 785 let. 
Naše město čeká v tomto roce mimo jiné řada význam-
ných investic a událostí. Určitě se jeho tvář zase o kus 
změní k lepšímu. 
Přeji nám všem, kteří se na tomto dění budeme jakkoliv 
podílet, šťastnou ruku a jasnou mysl. 
Přeji jeho občanům štěstí, klid a radost z toho, kam Ko-
jetín, Kovalovice a Popůvky směřují.
Přeji vám úspěšný a dobrý rok 2018! 

Jiří Šírek, starosta města
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 68. schůzi konané dne 12. prosince 2017
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila uzavření Smlouvy o za-
jištění činností a služeb spojených 
s údržbou nemovitostí ve vlastnic-
tví Města Kojetín a výkonu dalších 
práv a povinností mezi Městem 
Kojetín, jako objednatelem, a spo-
lečností TECHNIS Kojetín, spol. 
s r. o., Kojetín,
- schválila uzavření Dodatku ke 
Smlouvě o odečítací a rozúčtovací 
službě č. 18/15 ze dne 25. 9. 2015 
mezi Městem Kojetín, jako objed-
natelem, a společností ENBRA 
a. s., Brno,
- schválila rozpočty a střednědobé 
výhledy rozpočtu zřízeným příspěv-
kovým organizacím,
- schválila plány oprav a investic 
k čerpání finančních prostředků 
z investičního fondu na rok 2018 
a k čerpání finančních prostředků 
na opravy z provozního příspěvku 
na rok 2018 dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 2 tisku R/754,
- schválila dodavatele veřejné za-
kázky malého rozsahu „Dodavatel 
vstupního auditu, dalších služeb 
a pověřence pro ochranu osob-
ních údajů v souvislosti s GDPR 
pro Město Kojetín“ BDO Advisory 

s. r. o., Praha 8,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
za nabídkovou cenu auditu a slu-
žeb spojených s GDPR za 133.000 
Kč bez DPH a za činnost pověřen-
ce za 168.000 Kč bez DPH/rok,
- schválila plán činnosti: Komise 
bezpečnosti a prevence kriminality 
RM, Komise pro otázky bydlení RM,
Komise pro komunitní plánování 
RM, Komise školství RM, Komise 
životního prostředí a zemědělství 
RM, na rok 2018,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
na výstavbu dětského hřiště na síd-
lišti Jih v Kojetíně. Smlouva je uza-
vírána mezi objednatelem Městem 
Kojetín a zhotovitelem TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o, za nabídkovou 
cenu 3,237.800 Kč bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
na vypracování projektové doku-
mentace o odstranění stavby k akci 
„Odstranění RD ul. Tyršova č. p. 88 
v Kojetíně“, smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem NOVING Morava 
s. r. o., Kojetín za nabídkovou cenu 
za oba objekty celkem 59.500 Kč 
bez DPH,

- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
na vypracování projektové doku-
mentace o odstranění stavby k akci 
„Odstranění RD ul. Kroměřížská 
č. p. 107 v Kojetíně“, smlouva je 
uzavírána mezi objednatelem Měs-
tem Kojetín a zhotovitelem NO-
VING Morava s. r. o., Kojetín za 
nabídkovou cenu za oba objekty 
celkem 59.500 Kč bez DPH,
- schválila zplnomocnění spo-
lečnosti S-Invest CZ s. r. o. Brno, 
k zastupování zadavatele při výko-
nu veškerých činností nezbytných 
k zajištění zadání veřejné zakáz-
ky na stavební práce k zakázkám 
„Modernizace a rozšíření multi-
funkčního plážového sportoviště“ 
v Kojetíně a „Rekonstrukce objektu 
sokolovny Kojetín“,
- schválila dodatek ke smlouvě 
o zajištění zpětného odběru elek-
trozařízení ze dne 19. 5. 2006 mezi 
Městem Kojetín a ELEKTROWIN 
a. s., Praha 4,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 19/2017, kterým dochází pouze 
k přesunům v rámci schváleného roz-
počtu a nenavyšují se celkový příjmy 
ani výdaje rozpočtu.           Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 21. zasedání konaném dne 12. prosince 2017

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo přijetí úvěru ve výši 
50,000.000 Kč se splatností do 
31. 12. 2033 a za podmínek 
uvedených v úvěrové smlouvě 
č. 0317558459/LCD,
- schválilo uzavření Smlouvy 
o úvěru č. 0317558459/LCD, mezi 
Českou spořitelnou a. s., Praha 4, 
jako věřitelem a Městem Kojetí-
nem, jako dlužníkem,
- schválilo navýšení příspěvku na 
provoz na rok 2017 příspěvkové 
organizaci Dům dětí a mládeže Ko-
jetín, ve výši 47.795 Kč, dle žádosti 
příspěvkové organizace,
- schválilo navýšení příspěvku na 
provoz na rok 2017 příspěvkové or-
ganizaci Městské kulturní středisko, 
Kojetín ve výši 200.000 Kč, dle žá-
dosti příspěvkové organizace,
- schválilo navýšení příspěvku na pro-
voz na rok 2017 Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha ve výši 42.013 Kč 

na pokrytí odpisů na rok 2017, dle 
žádosti příspěvkové organizace,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 18/2017 dle přílohy, kterým se 
zapojují do rozpočtu:
- nové příjmy ve výši  42,10 tis. Kč
- nové výdaje ve výši   42,10 tis.  Kč,
- souhlasilo s provedením posled-
ního rozpočtového opatření, týkají-
cího se roku 2017,
- pověřilo vedoucí finančního od-
boru provedením posledního roz-
počtového opatření v roce 2017,
- schválilo rozpočet města Kojetí-
na na rok 2018, který zahrnuje:
- příjmy ve výši   116 816,66 tis. Kč
- výdaje ve výši   190 042,02 tis. Kč
- financování          73 225,36 tis. Kč,
- schválilo střednědobý výhled roz-
počtu na roky 2019 a 2022,
- uložilo radě města zabezpečit 
hospodaření města Kojetína v roce 
2018 podle schváleného rozpočtu,

- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět v průběhu 
roku 2018 změny schváleného roz-
počtu formou rozpočtových opatře-
ní do výše 500 tis. Kč v rámci jed-
noho závazného ukazatele a dále 
schvalovat a provádět rozpočtová 
opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené 
příspěvkové organizace,
- stanovilo závazné ukazatele hos-
podaření zřízeným příspěvkovým 
organizacím na rok 2018 a uložilo 
ředitelům zřízených příspěvkových 
organizací zajistit dodržení stano-
vených závazných ukazatelů roz-
počtu na rok 2018,
- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět v průběhu 
roku 2018 změny závazných uka-
zatelů hospodaření zřízených pří-
spěvkových organizací na rok 2018 
do výše 500 tis. Kč,



1/18 Kojetínský zpravodaj

3

Ve zkratce

Starosta města Kojetína
zve na

22. ZaSedání
ZaStuPItelStVa

MěSta
Kojetína
které se uskuteční

v úterý 30. ledna 2018
od 16.00 hodin

v sále Vzdělávacího
a informačního centra,

Masarykovo náměstí 8, Kojetín.

Jiří Šírek, starosta města

 Zastupitelé schválili rozpočet 
našeho města na rok 2018, město 
tedy může bez rozpočtového provi-
zoria fungovat hned od prvých dnů 
roku. Návrh rozpočtu na rok 2018 
byl sestaven jako schodkový s tím, 
že schodek rozpočtu bude plně kryt 
smluvně zabezpečeným úvěrem. 
Pro překlenutí případného časové-
ho nesouladu v cash flow je ve fi-
nancování počítáno s použitím kon-
tokorentního úvěru schváleného do 
výše 7 mil. Kč. Do návrhu rozpočtu 
na rok 2018 byly zahrnuty pouze ty 
investiční akce, které jsou již roz-
pracovány, a současně je zajištěno 
jejich financování. 

 V rozpočtu jsou zahrnuty tyto in-
vestice – oprava interiéru sokolov-

ny, další úpravy na koupališti a jeho 
multifunkčním plážovém sportoviš-
ti, vybudování hřiště na sídlišti „Jih“ 
a dokončení rekonstrukce Základní 
umělecké školy. Rozpočet počítá 
i s výdaji na zpracování projektové 
dokumentace u akce „sokolovna“, 
tedy kulturní dům, dále projektové 
dokumentace na opravu polikliniky, 
budování učeben na ZŠ náměstí 
Míru a rekonstrukci mateřské školy 
– budova v ulici Hanusíkova. Další 
investice a opravy budou formou 
rozpočtového opatření zahrnuty do 
rozpočtu během letošního roku, ty 
první již na jednání zastupitelstva 
města 30. ledna 2018 podle přebyt-
ku hospodaření města za rok 2017, 
který činil cca 36,2 milionu korun, 
z čehož disponibilní částka bez fon-

dů, kaucí, depozit je asi 31 milionů 
korun.

 Zastupitelstvo schválilo také čtyři 
obecně závazné vyhlášky o míst-
ních poplatcích - ze psů, za užívání 
veřejného prostranství, ze vstupné-
ho a o odpadech, tedy za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. 
Z nich bych chtěl připomenout dvě 
skutečnosti – ceny se nemění, včet-
ně poplatku za odpady, který zů-
stává ve výši 550 korun na osobu, 
a pozitivní je, že pokud si vlastník 
opravuje plášť budovy nebo stře-
chu domu, je na 30 dnů osvobozen 
od poplatku. 
Krásný leden všem!           Jří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
- svěřilo finančnímu odboru pravo-
moc provádět v průběhu roku 2018 
změny schváleného rozpočtu for-
mální úpravou rozpočtu z důvodu 
změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., 
o rozpočtové skladbě,
- schválilo aktualizované znění zři-
zovacích listin příspěvkových orga-
nizací města, účinné od 1. 1. 2018,
- vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2017, o místním poplatku ze 
psů, Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2017, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostran-
ství, Obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2017, o místním poplatku ze 
vstupného, Obecně závaznou vy-
hlášku č. 5/2017, o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních 
odpadů,
- schválilo prodej části pozemku 
p. č. 179/2, ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře cca 30 m2, 
v katastrálním území Kovalovice 
u Kojetína, za kupní cenu 75 Kč/m2 
a za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených ku-
pujícím,             
- schválilo bezúplatný převod po-
zemku p. č. 6319/6, ostatní plocha 
– sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 45 m2 a části pozemku 
p. č. 6323/16, orná půda o výmě-
ře cca 250 m2 a části pozemku 
p. č. 6323/20, orná půda o výmě-

ře cca 990 m2 se všemi součástmi 
a příslušenstvím, z vlastnictví Měs-
ta Kojetína do vlastnictví Kanoistika 
Kojetín, z. s., 
- schválilo bezúplatný převod 
části pozemku p. č. 7058, ostat-
ní plocha o výměře 12 214 m2 

a části pozemku p. č. 649/3, ostat-
ní plocha o výměře 115 m2, poze-
mek p. č. 7058/1 ostatní plocha 
o výměře 12 214 m2 a pozemek p. 
č. 649/3, ostatní plocha o výměře 
115 m2, vše z vlastnictví Olomouc-
kého kraje do vlastnictví Města Ko-
jetína,
- vzalo na vědomí výroční zprá-
vy Základní školy Kojetín, náměs-
tí Míru 83, Základní školy Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586 a Mateř-
ské školy Kojetín, za školní rok 
2016/2017,
- stanovilo v souladu s ustanove-
ním zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích od 1. 1. 2018 měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitel-
stva, která vychází z počtu 6 302 
obyvatel města Kojetína,
- schváilo termínový a obsahový 
plán jednání Zastupitelstva města 
Kojetína na rok 2018,
- vzalo na vědomí termínový a ob-
sahový plán jednání Rady města 
Kojetína na rok 2018,
- schválilo předložený plán činnosti 
Kontrolního výboru ZM, Finančního 
výboru ZM, Osadního výboru Po-
půvky, Osadního výboru Kovalovi-

ce, na rok 2018,
- revokovalo usnesení č. Z231/03-
17, kterým schválilo poskytnutí fi-
nanční dotace ve výši 170.000 Kč 
na činnost TJ Sokol Kojetín v roce 
2017, dotace nebude vyplacena 
z důvodu zjištění závažných nedo-
statků v účetnictví organizace,
- souhlasilo se zpracováním pro-
jektové dokumentace na výstavbu 
„Arcibiskupské cyklostezky“, 
- souhlasilo s podáním žádosti 
o dotaci na výstavbu „Arcibiskup-
ské cyklostezky“ od Státního fon-
du dopravní infrastruktury s tím, že 
Město Kojetín tuto investiční akci 
zahrne do rozpočtu Města Kojetína 
na rok 2018.                     Jiří Šírek
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Co se v Kojetíně opravilo a vybudovalo v roce 2017
V následujícím přehledu uvádím výběr větších 
oprav a investic, které se realizovaly v našem městě 
v loňském roce. Kompletní přehled oprav a inves-

Oprava hřbitova

tic bude předložen na jednání zastupitelstva města 
dne 30. ledna 2018 a bude k dispozici na webových 
stránkách města (www.kojetin.cz).

Pokračování příště. Jiří Šírek

Oprava náměstí Dr. E. Beneše Oprava náměstí Míru

Oprava Tržního náměstí Oprava Základní umělecké školy Kojetín

Oprava Mlýnské ulice
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Co se v Kojetíně opravilo a vybudovalo v roce 2017

Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého v Olomoucké ulici Oprava komunikace v Kovalovicích

XXI. lékařské sympózium
První prosincový den patřil v Kojetí-
ně pracovníkům ve zdravotnictví. 
Okresní dům poskytl své prostory 
lékařům, zdravotním sestrám, pra-
covníkům v lázeňství a farmaceu-
tickým firmám.
Již XXI. lékařské sympózium 
s postgraduální tematikou KAZUIS-
TIKA – VARIA bylo zahájeno v osm 
hodin. Program probíhal v šesti te-
matických blocích. Široké spektrum 
zkušeností, zajímavých informací 
a výsledků své práce prezentovali 
lékaři z očního lékařství, chirurgie, 
urologie, interního lékařství, kožní-
ho lékařství, lymfologie a ortopedie.  
Nezůstalo pouze u samotných in-
formací. Po ukončení oficiální části 
byl dán prostor pro setkání, k disku-
sím a vzájemnému sdělování vlast-
ních zkušeností.
Stalo se tradicí, že se aktivně zapo-
jují do programu zdravotní sestry. 
V sesterské sekci se letos předsta-
vilo Oddělení pečovatelské péče 
Kroměřížské nemocnice a.s., spo-
lečně s DL Centrum s. r. o. Přerov, 
které se zaměřilo na problematiku 

lymphedému. V této sekci se obje-
vila prezentace lázeňství, worksho-
py s tematikou moderní léčby chro-
nických ran a bércových vředů.
Firma Lohmann-Rauscher prezen-
tovala své zkušenosti s kompre-
sivní terapií v každodenní praxi, 
seznámila s výsledky tzv. vlhkého 
hojení.
Prostory v předsálí využily pro se-
známení se svými výrobky a jejich 
praktickým využitím firmy: Areis 
a. s., Berlin-Chemie, Lázně Teplice nad 
Bečvou s. r. o., Lohmann-Rauscher s. 
r. o., Ortika s. r. o. Onapharm s. r. o., 
Pragomed s. r. o. a  Pobtex s. r. o.
Ke kvalitnímu a hladkému průbě-
hu akce přispělo svou prací mnoho 
lidí. Všichni aktivní účastníci z řad 
lékařů a sester. Jiří Ston se postaral 
o bezproblémový chod audiovizuál-
ní techniky. Firma Conti Catering se 
zhostila svého úkolu na výbornou. 
Neopomenutelné je sponzorství 
farmaceutických firem.
Věřím, že setkání v Kojetíně jsou 
pro nás nejen odborně zajímavá, 
ale přispívají k vytváření nových ko-

legiálních kontaktů, a to nejen mezi 
obory, ale i mezi lékařskými gene-
racemi.
Všem patří moje poděkování.

Pavel Matoušek
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Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starosta města Kojetína podle 
§ 14 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 
1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o volbě pre-
zidenta republiky), ve znění pozděj-
ších oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky 
se ve městě Kojetíně uskuteč-
ní v pátek, dne 12. ledna 2018, 
od 14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu, dne 13. ledna 2018, od 8.00  
do 14.00 hodin.
2. Místem konání volby
- ve volebním okrsku č. 1 je míst-
nost v kulturním domě Sokolovna 
Kojetín, náměstí Republiky 1033, 
Kojetín, Kojetín I–Město pro voliče 
bydlící v ulicích: Dudíkova, Kuzní-
kova, Nádražní, náměstí Republiky, 
Padlých hrdinů, Rumunská,  
- ve volebním okrsku č. 2 je 
místnost v Základní škole Kojetín, 
náměstí Míru 83, Kojetín, Kojetín 
–Město pro voliče bydlící v ulicích: 
Družstevní, Husova, Křenovská, 
náměstí Míru, náměstí Svobody, 
Palackého, Pořadí, Tyršova, Vyš-
kovská,
- ve volebním okrsku č. 3 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586, Kojetín, Kojetín 
I–Město pro voliče bydlící v ulicích: 
Blanská, Komenského náměstí, 
Kroměřížská, Nová, Růžová, Ztra-
cená,
- ve volebním okrsku č. 4 je míst-
nost v základní škole, Sladovní 
492, Kojetín, Kojetín I–Město (bu-
dova Odborného učiliště a Základní 
školy Křenovice) pro voliče bydlící 
v ulicích: Jana Peštuky, Sladovní,
- ve volebním okrsku č. 5  je 
místnost v budově Vzdělávacího 
a informačního centra, Masarykovo 
náměstí 8, Kojetín, Kojetín I–Město 
pro voliče bydlící v ulicích: Masary-
kovo náměstí, Mlýnská, náměstí Dr. 
E. Beneše, Olomoucká, Podvalí, 
Přerovská, Příční, Samota, Struž-
ní, Tržní náměstí, Včelín, Zahradní, 
Závodí,  
- ve volebním okrsku č. 6 je míst-
nost v budově Gymnázia Kojetín, 
Svatopluka Čecha 683, Kojetín, 
Kojetín I–Město pro voliče bydlící 
v ulicích: Bří Šmejdovců, Čsl. legií, 
Dvořákova, Havlíčkova, Hanusíko-
va, Chytilova, Jiráskova, Marie Gar-
davské, Polní, Sadová, Svatopluka 

Čecha, Stan. Masara, 6. května, 
Tvorovská,   
- ve volebním okrsku č. 7 je míst-
nost v Kulturním domě Popůvky  
37, Kojetín, Kojetín II–Popůvky pro 
voliče bydlící v Kojetíně II–Popůvky,
- ve volebním okrsku č. 8 je míst-
nost v Kulturním domě Kovalovice 
1, Kojetín, Kojetín III–Kovalovice 
pro voliče bydlící v Kojetíně III–Ko-
valovice.
3. Voliči bude umožněno hlasová-
ní poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním prů-
kazem nebo platným občanským 
průkazem. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 
tři dny přede dnem konání volby 
hlasovací lístky. Ve dnech volby 
volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola volby 
prezidenta (26. a 27. ledna 2018), 
bude toto oznámeno na úřední des-
ce Městského úřadu Kojetín, a to 
po vyhlášení výsledků prvního kola 
volby prezidenta. 
Možnost volit na voličský průkaz:
Voliči, který nebude moci volit ve 
volebním okrsku, v jehož stálém se-
znamu je zapsán, vydá obecní úřad 
na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu ode dne vyhlášení 
voleb, a to:
1. osobně na pracovišti matriky 
MěÚ do 10. ledna 2018 (do 16 ho-
din).
2. podáním, doručeným nejpozději 
sedm dnů přede dnem voleb, tj. do 
5. ledna 2018, Městskému úřadu 
Kojetín.
Podání musí být v listinné podobě 
s úředně ověřeným podpisem, nebo 
v elektronické podobě, zaslané pro-
střednictvím datové schránky.
Městský úřad voličský průkaz nej-
dříve patnáct dnů přede dnem vo-
leb, tj. od 28. 12. 2017, předá voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče, 
žádajícího o vydání voličského prů-
kazu, nebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu 

do výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů ve dnech volby prezidenta 
v jakémkoliv volebním okrsku na 
území ČR nebo do výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů vedeného za-
stupitelským úřadem v zahraničí.
V případě, že volič výslovně nepo-
žádá pouze o voličský průkaz na 
některé kolo volby, bude mu vydán 
voličský průkaz pro obě kola volby 
(jeden pro první a druhý pro druhé 
kolo).
V případě konání II. kola volby pre-
zidenta je možno písemně požádat 
o voličský průkaz do 19. ledna 2018, 
osobně pak do 24. ledna 2018.
Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.
Možnost volit mimo volební míst-
nost:
• ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů může volič požádat 
MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i pří-
slušnou okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost (pouze na území pří-
slušného volebního okrsku, např. 
doma),
• volič může požádat MěÚ Kojetín 
osobně nebo telefonicky – na pra-
covišti matriky a ohlašovny MěÚ 
Kojetín (tel. 581277425)
Další informace k volbám najdete 
v aktualitách na www.kojetin.cz

Jiří Šírek, starosta města

Olomoucký kraj poskytl Městu 
Kojetín v rámci Dotačního progra-
mu Olomouckého kraje určeného 
pro sociální oblast na rok 2017 
finanční příspěvek ve výši 71.000 
Kč. Uvedená finanční částka byla 
využita na nákup a instalaci bez-
pečnostních kamer Městského 
kamerového dohlížecího systé-
mu, které budou umístěny na ul. 
Nádražní, v křižovatce ul. Vyš-
kovská – Palackého – nám. Míru 
a v křižovatce ul. Olomoucká 
– Palackého – Tržní nám. – nám. 
Dr. E. Beneše.  Uvedené kamery 
zabezpečí dohled nad veřejným 
pořádkem v uvedených lokalitách 
a budou mít významný přínos pro 
lepší zajištění bezpečnosti oby-
vatel Města Kojetína. Dále jako 
prevenci majetkové kriminality 
v uvedených částech města.

Rudolf Drtina
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Informace pro občany
oznámení pro nájemce 
bytů a nebytových
prostor v majetku
města Kojetína
od 1. ledna 2018 dochází ke 
změně v organizačním zajištění 
obstarání správy bytů a neby-
tových prostor v majetku Města 
Kojetína.
Ve věcech týkajících se pronájmů 
bytů a nebytových prostor, to je po-
dání žádostí o pronájem, uzavírání 

smluv a dodatků ke smlouvám, vý-
povědi z nájmu, úhrada nájemné-
ho a služeb s nájmem spojených, 
úhrada kaucí a podobně, kontak-
tujte MěÚ Kojetín, Masarykovo ná-
městí 20, 752 01 Kojetín, finanční 
odbor, dveře č. 111, Šárka Pospíši-
lová, telefon: 581 277 455.
Hotovostní úhrady spojené s před-
chozím bodem provádějte na po-
kladně MěÚ Kojetín.
od 1. ledna 2018 tyto záležitosti 
u společnosti teCHnIS Kojetín, 
spol. s r. o., Padlých hrdinů 638, 

Kojetín, již nevyřídíte. 
Ve věcech týkajících se technic-
kého charakteru, to je předávání 
a přebírání bytů a nebytových pro-
stor, havárie v domě, opravy v bytech 
a nebytových prostorách, které dle 
uzavřených smluv hradí pronajíma-
tel – Město Kojetín, kontaktujte i na-
dále společnost TECHNIS Kojetín, 
spol. s r. o., Padlých hrdinů 638, 
Kojetín, Marek Štětkář, telefon: 
777 709 432.

Jiří Šírek, starosta města
Vlastimil Psotka, ředitel společnosti

Rekonstrukce
technologické linky
čistírny odpadních
vod v Kojetíně
Čistírna odpadních vod v Kojetíně 
byla budována v období společen-
sko-politických změn pod záštitou  
města Kojetína a zprovozněna 
počátkem devadesátých let. Zá-
měrem projektantů bylo vybudovat 
zařízení s kapacitní rezervou, na 
něž budou postupně přivedeny jak 
odpadní vody z Kojetína, tak také 
z některých okolních obcí. Šlo tedy 

o regionální čistírnu, od počátku 
koncipovanou jako dvoustupňo-
vou, s mechanicko-biologickým 
principem čištění. První stupeň je 
tvořen v podstatě jednoduchou me-
chanickou separací snadno zachy-
titelných hrubých nečistot, spojený 
s jejich čerpáním z nezvykle hlu-
boko uložené přívodní kanalizační 
stoky a dále zajišťujícím odlehčení 
dešťových přívalů mimo čistírnu. 
Druhý stupeň čištění byl původně 
dvoulinkový, vybavený klasickou 
aktivací s povrchovými aerátory. 
Tento systém pracuje se společen-
stvím specifických bakterií a mikro-
organizmů a využívá jejich schop-
nosti živit se biologickým materiá-
lem rozptýleným v odpadní vodě. 
Jelikož mají mikroorganizmy snahu 
se shlukovat do větších seskupení 
s dobrou sedimentační vlastností, 
lze je na konci čistícího procesu 
poměrně snadno z vyčištěné vody 
separovat. Úkolem technologie bio-
logického stupně ČOV tedy je opti-
málně využít uvedených vlastností 
mikroorganizmů, tzv. aktivovaného 
kalu, vytvářet pro ně co nejvýhod-
nější životní podmínky a tím dosáh-
nout potřebné míry odstranění ne-

čistot z odpadních vod.
Vybudovaná čistírna přinesla znač-
né omezení úniku znečištění produ-
kovaného obyvatelstvem i průmys-
lem do životního prostředí. Výstav-
ba stokových sítí v obcích však na 
zprovoznění ČOV nenavázala a čis-
tírna tak zůstala využita zhruba na 
polovinu své kapacity. Tato situace 
spolu s rostoucími společenskými 
požadavky na účinnost čištění a na 
snížení obsahu biogenních prvků 

Informace z VaK Přerov
Společnost Vodovody a kanaliza-
ce Přerov, a. s. oznamuje svým 
odběratelům zprovoznění nových 
webových stránek (www.vakprerov.
cz), na kterých lze v sekci „Pro zá-
kazníky“ dohledat aktuální provozní 
informace související s provozem 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu. V této sekci jsou uvedeny 
informace související s provozními 
problémy, například přerušením 

dodávky vody z důvodu havárie 
vodovodu, informace související 
s provozním zásahem do vodáren-
ského systému v podobě plánova-
ných odkalení, případně přepojení, 
zvýšených odběrů atd. 
Současně žádáme občany, aby 
v případě zjištění výrazného 
poklesu tlaku ve vnitřních roz-
vodech nebo v případě zhorše-
ní fyzikálních vlastností pitné 
vody (zbarvení), které mohou 
souviset s provozními problé-

my na vodárenské soustavě 
a v krátké době neodezní, tuto 
závadu nahlásili na Centrální vo-
dárenský dispečink VaK Přerov, 
a. s. na bezplatné telefonní číslo 
800 167 427 a nebo zaslali na 
e-mail: dispecink@vakpr.cz.
Pracovníci provozu vodovodů (po-
hotovostní služba) provedou na 
základě oznámení nezbytná nej-
nutnější opatření na vodárenské 
soustavě.                              

 Jiří Pavlík

Objekt původní usazovací nádrže 
přeměněný na denitrifikaci a nitrifi-
kaci

Nová šneková čerpadla ve vstupní 
čerpaci stanici
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ve vyčištěné vodě přinutila provo-
zovatele a vlastníka ČOV ke kon-
cepční změně biologického stupně. 
Původní dvoulinkové uspořádání 
nahradil jednolinkovou technologií 

Informace pro občany
moderního typu, již vybavenou ano-
xickou zónou pro biologické odstra-
nění dusíku a chemickým srážením 
fosforu. V té době byl na ČOV také 
instalován efektivní a funkční řídicí 
systém, schopný již zajistit bezob-
služný provoz. Od roku 2002 tak 
ČOV plní současné požadavky 
účinnosti a je rovněž schopna zajis-
tit čištění odpadních vod z místního 
provozu lihovaru. Její spolehlivost 
a efektivita se stala  zajímavou al-
ternativou při hledání vhodných 
způsobů odkanalizování blízkých 
obcí, jejichž představitelé se k pro-
blematice začali navracet někdy 
kolem roku 2010. Tento zájem po-
stupně vedl Vodovody a Kanaliza-
ce Přerov, akciovou společnost, 
k hledání možností vylepšením 
účinnosti čištění při současném 
využití plné kapacity čistírny. Na 
základě doporučení několika stu-
dijních prací odborných pracovišť 
v oboru čištění odpadních vod vznik-
la realizační dokumentace, podle níž 
byla v květnu loňského roku zaháje-

na nová intenzifikace biologické lin-
ky. Ta je především systémovou pře-
měnou při zachování a využití stá-
vajících stavebních objektů. Přinese 
další navýšení efektivnosti v odstra-
nění organického znečištění a elimi-
naci dusíkatých látek ve vypouštěné 
vodě. Mimo to také umožní napo-
jení odpadních vod z okolních obcí 
a v neposlední řadě posílení spoleh-
livosti celého procesu čištění zdvo-
jením některých prvků. Řídicí sys-
tém je vybaven dálkovým dohledem 
s možností dálkového přístupu ob-
sluhy a archivací sledovaných dat. 
ČOV v Kojetíně je tím i po dvace-
ti čtyřech letech provozu funkční 
a moderní zařízení s účinností vy-
hovující současným přísným limitům 
zbytkového znečištění vyčištěných 
odpadních vod. S napojováním 
okolních obcí navíc nabývá původně 
zamýšleného postavení regionální 
ČOV, poskytující již nyní služby ně-
kolika  připojeným místním částem 
a obcím.            

  Michaela Báňarová                                                                                                        

Výbor
Honebního společenstva 

Morava Kojetín

zve všechny své členy na

Valnou
hromadu

která se koná dne 9. února 2018
v 16.00 hodin

v restauraci na Hrázi u tondy
v Kojetíně.

občerstvení ze zvěřiny zajištěno.

Původní usazovací nádž přeměně-
ná na objekt denitrifkace a nitrifika-
ce
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novoroční anketa
na začátku roku je možnost ohlédnout se po tom, co bylo, a také se podívat trochu 

dopředu. Proto jsme v naší anketě položili následující otázky:
1. jaký pro vás byl rok 2017?

2. Slavíte Silvestr s rodinou, nebo s přáteli?
3. jaký si myslíte, že bude rok 2018?

4. dáváte si nějaké předsevzetí? Pokud ano, tak jaké?

Ivana Kusáková
1. Rok 2017 byl 
pro mě dobrý 
rok, byli jsme 
všichni zdraví, 
měli jsme úspě-
chy v práci, děti 
ve škole, takže 
vcelku dobrý rok.
2. S přáteli i s ro-

dinou dohromady.
3. Já doufám, že bude dobrý zase 
tak, jako ten minulý. Hlavní je zdra-
ví. Jaký si ho 
uděláme, ta-
kový ho bude-
me mít.
4. Ne, já si už 
žádné předse-
vzetí nedá-
vám, protože 
je stejně ne-
dodržím.

Anketu zpracovali žáci
2. ročníku Gymnázia Kojetín

Rostislav Mládek
a Michal Krybus.

Veronika Katrňáková
1. Úspěšný, de-
primující, fajn… 
mám pokračo-
vat?
2. Jak který rok, 
ale letos budeme 
s přáteli.
3. Doufám, že 
v některých vě-

cech lepší než rok 2017 a v někte-
rých že zůstane stejný. 
4. Ne, nedávám.

Kateřina lýsková
1. Zvratný. Do-
stala jsem novou 
práci, která je 
úplně super, tak-
že samozřejmě 
jsem ráda. 
2. S rodinou. 
S přítelem spíš.
3. Já doufám, že 

lepší než 2017 a že bude ještě něco 
lepšího. No, uvidíme, budeme dělat 
určitě všechno pro to, aby to bylo 

dobré.
4. Ne, já to totiž nikdy nedodr-
žím, takže bohužel ne.

Helena Kočičková
1. Dobrý, úspěš-
ný.
2. No teď už asi 
s rodinou.
3. Věřím, že dob-
rý.
4. Já si už nedá-
vám předsevzetí 
do nového roku.

1. jaké máte předsevzetí do nového roku?
2. Co očekáváte od roku 2018?

Helena Bertóková
1. Dříve jsem si 
jej dávala, ale teď 
jsem přestala, 
protože všecko, 
co bych si přála, 
si plním během 
roku a jsou to 
věci, se kterými 
nemůžu čekat na 

novoroční předsevzetí.
2. Ráda bych přestala kouřit.

tereza loučková
1. Já osobně si žádné předsevzetí 
nedávám, protože vím, že bych ho 
určitě nedodržela.
2. Chtěla bych hodné děti, a to je 
asi všechno.

Karolína davisová
1. Já si žádné 
předsevzetí ne-
dávám.
2. No… asi více 
uklizenou do-
mácnost, to by 
stačilo.

Valentýna Hrabalová
1. Moje předse-
vzetí je být zdra-
vá a šťastná.
2. Taky bych 
chtěla mít víc ka-
marádů.

daniel Šóš
1. Hodně zážitků.
2. Chtěl bych 
se více věnovat 
škole.

tomáš Krčma
1. Žádný předsevzetí nemám.
2. Asi bych chtěl víc kamarádů.

Ivan Zmidloch
1. Předsevzetí do nového roku ne-
mám žádné.
2. Očekávám, že mě bude mít ba-
bička ráda.

Anketu zpracovali
Mladí reportéři

- zájmový kroužek DDM Kojetín 
Natálie Čechová, Klára Klabalová, 

Matyáš Křepelka
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Člen rady města leoš Ptáček rekapituluje rok 2017
nejen z pohledu realizovaných a plánovaných investic

V dubnu loňského roku jsme 
otiskli váš článek nazvaný 
„Investice v Kojetíně nabírají 
na síle“. jak hodnotíte průběh 
přípravy a samotnou realizaci 
investičních akcí dnes?
Uplynulá dvě léta se nesla ve zna-
mení masívních projektových pří-
prav a finančního plánování. Dnes 
jsme na tom tak, že máme připra-
veno asi deset projektů v různém 
stádiu rozpracovanosti a v případě 
téměř všech je možné z různých 
zdrojů čerpat dotace. Na realizaci 
připravovaných projektů, financo-
vaných zcela, popřípadě částečně, 
z vlastních zdrojů máme připraveno 
bezmála 200 milionů korun. Podo-
týkám, že se jedná o plán na nejmé-
ně tři roky dopředu a asi polovina 
z investovaných peněz bude krytá 
úvěry. Objem obdržených dotač-
ních peněz, v případě, že budeme 
stoprocentně úspěšní, odhaduji až 
na 100 milionů korun. Zcela mimo 
zdroje města figuruje dlouho plá-
novaná investice, na kterou se už 
všichni moc těšíme – rekonstrukce 
vlakového nádraží. Správa želez-
niční dopravní cesty má v úmyslu 
kojetínské nádraží zrekonstruovat 
v roce 2019. Poměrně značnou 
část finančních prostředků v řá-
dech milionů ročně „spolyká“ běžná 
a zároveň nezbytná údržba majet-
ku města. Převážnou většinu peněz 
máme ale připravenou na projekty, 

které budou mít pro Kojetín velký 
význam.
jak si má nezasvěcený občan vy-
světlit, že si může Kojetín najed-
nou dovolit takovýto rychlý roz-
voj a takové objemné investice?
Rozumím tomu, že velmi obtížně. 
Potkalo se několik mimořádně pří-
znivých faktorů. Na prvním místě 
výborná finanční kondice města 
z minulých období. Dále dosažitel-
nost úvěrových peněz za úrok nižší, 
než půl procenta – tato příležitost 
se v dohledné době téměř jistě ne-
bude opakovat. Velmi pozitivně se 
do hospodaření maloměst promítla 
změna v rozpočtovém určení daní, 
pro Kojetín toto představuje každo-
ročně několik milionů na příjmové 
straně navíc. A v neposlední řadě 
jsou to možnosti čerpání dotačních 
titulů z mnoha různých zdrojů.
a samozřejmě vedení města, kte-
ré doslova hýří nápady!
Já jsem toto nechtěl říct (smích)… 
Ale ano, je naprosto nezbytné se 
této příležitosti chopit. Ekonomi-
ka naší země je závislá na mnoha 
vnějších faktorech, které my, Češi, 
nejsme schopni ovlivnit, pořád takto 
dobře nebude. Domnívám se, že na 
očekávaný cyklický útlum světové 
ekonomiky, kdy se možnosti rozvo-
je výrazně ztenčí, budeme výborně 
připraveni.
Přejděme tedy konkrétně k re-
alizovaným a rozpracovaným 
investicím…
V letošním roce jsme z významněj-
ších projektů dokázali realizovat revi-
talizaci hřbitova, obnovu chodníků na 
náměstí Míru, náměstí Dr. E. Bene-
še, kompletně jsme zrekonstruovali 
Mlýnskou ulici, pokročili jsme další 
etapou rekonstrukce koupaliště, zá-
sadně jsme přispěli na zvelebení 
sportovišť na fotbalovém stadionu, 
sokolské zahradě a zejména na no-
vou budovu v loděnici budeme po 
jejím dokončení na jaře všichni, my-
slím, pyšní. Asi nejvýznamnější akci 
roku, rekonstrukci základní umělecké 
školy, jsme loni v létě zahájili a v květ-
nu 2018 ji chceme dokončit. Z původ-
ně plánované výměny zejména doží-
vajících technologií se stala totální 
obnova celé budovy, ze které zbyly 
nakonec jen obvodové stěny. Nejmo-
dernější vybavení zcela nového kon-

Většinu peněz máme připrave-
nou na projekty, které budou 
mít pro Kojetín velký význam.

certního sálu, umístěného v přístav-
bě dnešní budovy, bude naprosto 
nadčasové… Vzhledem k tomu, že 
jsme s přípravou většiny investic za-
čali až v tomto volebním období, víc 
se letos zvládnout v podstatě nedalo. 
Osobně za možná nejdůležitější krok 
považuji, že jsme dotáhli do konce 
dlouho projednávanou a na několika 
zasedáních zastupitelstva emotivně 
diskutovanou, směnu pozemků s Na-
dací Doktora Leopolda Prečana, kte-
rá byla nezbytným krokem pro start 
dalších plánovaných projektů.
o směně pozemků s nadací jste 
před časem psal. jak daleko je 
projekt Biocentra, který se smě-
nou přímo souvisí, a na který 
město tolik sází?
V loňském roce jsme si prošli oče-
kávaným legislativním martyriem, 
které už ale máme za sebou. Blíží-
me se do finále a během několika 
týdnů bychom chtěli podat žádost 
o dotaci. Pokud budeme úspěšní, 
okamžitě zahájíme výstavbu. Smě-
na pozemků byla ovšem důležitá 
i pro rozšíření koupaliště o kemp, 
pro dovedení teplovodu do areálu 
k bazénům, pro plánovanou nauč-
nou stezku i pro vybudování hřiště 
s nejmodernějšími hracími a doved-
nostními prvky pro děti u rybníka 
Na Hrázi. S výjimkou Biocentra toto 
všechno zrealizujeme v letošním 
roce.
a všechno už do letní koupací 
sezóny?
Ne, to určitě nestihneme. Ze všech 
sil se ale budeme snažit před létem 
vybudovat dětské hřiště a určitě bu-
deme chtít už letos vyhřívat vodu 
v bazénech. Držte nám palce, toto 
bude opravdový kalup.
na prosincovém zastupitelstvu 
jste schvalovali ještě další dět-
ské hřiště na sídlišti jih a rekon-
strukci kulturního domu na soko-
lovně. tyto projekty jsou v jaké 
fázi příprav?
Dětské hřiště pro nás bude realizo-
vat firma Technis, která práce za-
hájí hned, jakmile to počasí dovolí. 
V létě si už děti budou moci hrát. 

Ekonomika naší země je závislá 
na mnoha vnějších faktorech, 
pořád takto dobře nebude.



1/18 Kojetínský zpravodaj

11

Přípravy rekonstrukce sokolovny 
jsou velmi složité. Bude se jednat 
o generální rekonstrukci celé bu-
dovy, všechny technologie budou 
splňovat nejpřísnější kritéria dneš-
ní moderní doby, stejně tak vyba-
vení. Přitom ale usilujeme o téměř 
stoprocentní zachování architekto-
nického rázu budovy z třicátých let 
minulého století. Stavbu chceme 
zahájit ještě před létem a zhruba za 
rok rekonstrukci dokončit. 
to by ale znamenalo oželení jed-
né plesové sezóny!
Obávám se, že je to nevyhnutelné. 
Takový rozsah za půl roku zvlád-
nout nelze. MěKS bude muset je-
den celý rok improvizovat, na to je 
třeba se připravit. Výsledek bude 
stát za to, věřte mi.
Hlasování zastupitelstva ale jed-
notné nebylo. Zjevně ne všichni 
zvolení zástupci obyvatel Kojetí-
na se ztotožňují s těmito smělými 
kroky.
Úplně jednotné nebylo, osobně 
v tom ale vidím spíše pozitivum. 
Přinejmenším je to známka toho, 
že se předloženými materiály každý 
jeden zastupitel zabývá a budoucí 
vývoj města mu není lhostejný. Jen 
velmi krátkozraké a sebestředné 
vedení si přeje apatické spolupra-
covníky. Předložili jsme naše plány, 
součástí kterých je nezávislá analý-
za finančního zdraví města. Vysvěd-
čení jsme dostali to nejlepší možné. 
Ohrožení, ve smyslu neschopnosti 
splácet, je v podstatě nulové. Město 
je schopno každý rok po uhrazení 
splátek úvěrových peněz genero-
vat dalších cca 20 milionů korun 
na investice a opravy. Život se tedy 
v Kojetíně opravdu nezastaví. Na-
víc na konci příštího volebního ob-
dobí budeme mít splacenou téměř 
polovinu všech dlužných peněz 
a můžeme pomalu přemýšlet nad 
dalšími projekty a rozvojem Kojetí-
na. I tak ale respektuji názor někte-
rých kolegů, kteří by raději vyčkali, 
až naspoříme nebo šli případně, 
jako dosud, cestou nekončících díl-
čích oprav, které ale s modernizací 

Člen rady města leoš Ptáček rekapituluje rok 2017
nejen z pohledu realizovaných a plánovaných investic

nemají bohužel nic společného. Jak 
jsem řekl v úvodu, srovnatelná pří-
ležitost posunout naše město o tří-
du výš v relativně krátkém čase se 
dlouho nemusí opakovat. Nemám 
tím na mysli jen finanční možnosti, 
ale i jednotný postoj většinové části 
zastupitelstva. Toto rovněž není sa-
mozřejmost, mnohá okolní města 
o tomto ví své. V Kojetíně si na ma-
licherné šarvátky nehrajeme. V tom 
spočívá náš náskok a tah na bran-
ku. Nechceme, aby byl Kojetín dál 
Popelkou, na kterou okolí hledí skrz 
prsty. Přijde čas, kdy k nám ostat-
ní budou jezdit hledat inspiraci, tím 
jsem si jistý.
Mluvil jste snad až o deseti pro-
jektech, které máte rozpracova-
né a připravené k podání žádosti 
o dotace…
V prvním pololetí letošního roku 
budeme předkládat hned několik 
žádostí. Na spadnutí je Arcibiskup-
ská cyklostezka podél toku Moravy 
směrem na Uhřičice, dále projekt 
zateplení DPS na ulici Jana Peštu-
ky, projekt rekonstrukce MŠ na ulici 
Hanusíkova, rekonstrukce kulturní-
ho domu v Popůvkách. Na dokon-
čení čeká projekt cyklostezky smě-
rem na Bezměrov, a zejména další 
velká investiční akce – rekonstruk-
ce polikliniky. Netrpělivě čekáme na 
případné přidělení dotace na půdní 
vestavbu ZŠ nám. Míru. Pozvolna 
se rýsuje možnost čerpat dotaci na 
kompletní obnovu veřejného osvět-
lení, tady jsme ale teprve ve fázi 
sběru a vyhodnocování informací. 
Pravděpodobně z vlastních zdrojů 
budeme muset realizovat obnovu 
komunikací v Blanské a Sladovní 
ulici.
Kdy se domníváte, že mohou být 
zmíněné investice realizovány 
kompletně?
Myslím, že reálný je rok 2020. Teo-
reticky možné je to i do konce roku 
příštího, ale tak to pravděpodob-
ně nebude. Uvidíme, zda se bude 

všechno dařit podle našich před-
stav, a jak úspěšnými budeme ža-
dateli o dotace.
Před časem jste psal o investi-
cích města do přípravy parcel 
pro výstavbu nových rodinných 
domů. došlo k nějakým posu-
nům?
Ano, a řekl bych, že k výrazným 
posunům. Očekávám, že v druhé 
polovině roku budeme mít připrave-
ných k prodeji až pět parcel ve stře-
du města. Všechny přitom v místě 
zdemolovaných domů, jejichž ži-
votnost dospěla ke konci. Jedná se 
tedy o přesně ten dvojí efekt, o kte-
rý nám od začátku jde a který má, 
podle našeho názoru, smysl zain-
vestovat. Zatím tedy tento záměr 
s výsledky nad plán!

Čekali jsme, zda o výstavbě kry-
tého bazénu, kterou jste už jed-
nou připustil, začnete mluvit 
sám. je nějaký důvod se tomuto 
tématu vyhýbat?
Ale vůbec ne! Jen bych chtěl znovu 
připomenout, že toto není investice, 
která je úplně na pořadu dne. Na 
následující nejméně dva roky jsme 
naplánovali investic dostatečně. 
V tomto čase chceme nechat zpra-
covat studii proveditelnosti – zkusí-
me citlivě osadit objekt do terénu, 
prověříme dostupnost a kapacitu 
inženýrských sítí, spočítáme reálné 
náklady na budoucí provoz, zahájí-
me jednání o případné dotaci z dal-
ších zdrojů.
Pozemky před poliklinikou jsou 
jediným vhodným řešením pro 
umístění takovéto stavby nebo 
uvažujete i o jiných lokalitách?
Myslím, že je to zdaleka nejvhod-
nější místo, tady určitě začneme. 
Až pokud by něco zásadně bránilo, 
budeme se zabývat jinými alterna-
tivami.
nabízí se logicky otázka, zda 
budou mít všechna nově vybu-
dovaná díla efektivní využití pro 
občany.
Samozřejmě, tuto a podobné 
otázky si klademe rovněž a vede-
me o nich permanentní diskusi. 

Jen velmi krátkozraké a sebe-
středné vedení si přeje apatic-
ké spolupracovníky.

V Kojetíně si na malicherné 
šarvátky nehrajeme. V tom 
spočívá náš náskok a tah na 
branku. Přijde čas, kdy k nám 
ostatní budou jezdit hledat 
inspiraci, tím jsem si jistý.

V druhé polovině roku bude-
me mít připravených k prodeji 
až pět parcel ve středu města.
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V tomto nám je velmi dobrou šab-
lonou sportovní hala. Vzpomínáte 
ještě na mnohdy až velmi agresivně 
vedené diskuse na sociálních sítích 
o smysluplnosti stavby sportovní 
haly? Dnem předání do provozu rá-
zem utichly a mnozí z kritiků dnes 
mají velký problém najít v rezervač-
ním systému volné okénko a zablo-
kovat si hřiště. A to nemluvím o tom, 
jak jsme díky nesrovnatelně vyšší 
kvalitě podmínek dokázali zvýšit 
úroveň halových sportů v Kojetí-
ně… Zeptejte se fotbalisty, jaký je 
rozdíl hrát na uměle zavlažovaném 
trávníku, kanoista se z podobných 
důvodů těší na novou budovu lodě-
nice s posilovnou, saunou. Tenista 

je dnes maximálně spokojený, že 
nemusí ve třicetistupňovém vedru 
riskovat srdeční kolaps a velmi rád 
si v sedm večer zapne umělé osvět-
lení kurtu… A teď se vraťme ke slo-
vu „efektivní“, které jste použili. Nej-
sem si jistý, zda je efekt (účinnost) 
ve veřejném sektoru jednoznačně 
měřitelná veličina. Znovu je to spí-
še otázka názoru. Provoz koupališ-
tě město stojí asi půl milionu korun 
ročně. A stejně tak provoz sportovní 
haly. Byl by ale Kojetín každoročně 
o milion bohatší, kdyby tato zaříze-
ní neměl? Kdybychom za tyto pení-
ze každým rokem opravili chodníky 
v jedné z ulic, za patnáct let by naše 
město vypadalo nesrovnatelně 
lépe. Otázka ale je, kdo by potom 
po těchto chodnících chodil.
dětská hřiště, která chcete nově 
vybudovat, jsou také poměrně 
nákladná.
Jsou velmi drahá, jako všechno, co 
teď v Kojetíně budujeme. Úměrně 
tomu ale také kvalitní. Děláme to 
mimo jiné proto, že považujeme 
za nezbytné, aby naši občané byli 
na své město pyšní a měli mnoho 
důvodů v něm bydlet. Stavby, jako 

Nejsem si jistý, zda je efekt ve 
veřejném sektoru jednoznačně 
měřitelná veličina. Je to spíše 
otázka názoru.

je loděnice, kemp u koupaliště, re-
konstrukce ZUŠ či kulturního domu 
a podobně. Jsou současně velkým 
závazkem do budoucna. Musí na 
ně navazovat kvalitní řízení, praco-
vitost a kreativita lidí. Pokud nedo-
kážeme na nově zbudovaná zaříze-
ní navázat i procesy, bude nám je-
jich nadčasovost málo platná. Toto 
bude úkol číslo jedna pro třetí deká-
du 21. století. Posílení patriotismu, 
sebevědomí občanů a kvalitní mar-
keting musí jít ruku v ruce. Kolikrát 
už jsem slyšel „moudra“ ve smyslu, 
že v Kojetíně dobře už bylo. Toto je 
cesta do pekel, myslet musíme za 
každých okolností pozitivně, fatální 
chybou by bylo podléhat skepsi, jde 
skoro všechno!
díky za rozhovor a přejeme vám 
v novém roce, aby elán a pracov-
ní nasazení vedení města neo-
pustily.

redakční rada KZ

Člen rady města leoš Ptáček rekapituluje rok 2017
nejen z pohledu realizovaných a plánovaných investic

Považujeme za nezbytné, aby 
naši občané byli na své měs-
to pyšní a měli mnoho důvodů 
v něm bydlet.

Pokud nedokážeme na nově 
zbudovaná zařízení navázat 
i procesy, bude nám jejich nad-
časovost málo platná

Kojetínský uličník
nechceme se opakovat, 
chceme navazovat…
Mnozí z vás si jistě pamatují, že 
před osmi lety v Kojetínském zpra-
vodaji vycházel cyklus Procházky 
Kojetínem, v němž nás František 
Řezáč provedl nejen historií na-
šeho města, ale i ulicemi, uličkami 
a náměstími. Chtěli bychom na jeho 
počin navázat: něco určitě opome-
neme, něco snad přidáme… Bere-
me to podle abecedy, a tak začíná-
me – logicky – ulicí:

6. KVětna

Touto ulicí někteří z nás procházejí 
každý den – a možná o tom ani ne-
vědí. Tušíte vy, kde tato ulice leží? 
Je sice dlouhá jen 280 metrů (začíná 
u náměstí Republiky a ulice Dudíko-
vy, končí u gymnázia, kde se potká-
vá s ulicí Hanusíkovou a Svatopluka 
Čecha), ale pokud se touto ulicí po-
díváte od prosklené části gymnázia 
směrem k nádraží ČD, připadá vám 
nekonečná… Každý gymnazista 
však ví, že pokud má stihnout vlak 
či autobus, musí vyvinout rychlost 
geparda či alespoň Usaina Bolta 
a zdolat těch necelých tři sta metrů 
za pouhé tři minuty!  

A kde se vzal název této ulice? Těs-
ně po půlnoci 6. května 1945 vstou-
pili do Kojetína vojáci rumunské 
a sovětské armády; byli nadšeně 
pozdravováni obyvatelstvem, jemuž 
po šesti letech přinesli svobodu.
Dnes se na ulici 6. května soustředí 
vedle rodinných domů především 
kojetínská zdravotnická zařízení 
(poliklinika s řadou ordinací, lékár-
nou U Zlatého lva, rehabilitačním 
centrem, ale i kosmetickými salóny; 
dále ordinace praktického lékaře  
Josefa Roha). 

Studenti kvinty Gymnázia Kojetín
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Mateřská škola Kojetín
Vánoční atmosféra
v MŠ Kojetín
Poslední kalendářní měsíc v našich 
mateřských školách uběhl a ten 
kouzelný vánoční čas už je poma-
lu za námi. S dětmi jsme počítali 
dny na adventním kalendáři a přá-
li si, aby ten pohádkový čas trval 
nejen těch několik svátečních dní, 
ale dlouho a dlouho. V každé třídě 
se děti aktivně zapojily do veške-
rých předvánočních příprav. Lepily 
papírové řetězy, vyráběly vánoč-
ní ozdoby, připravovaly se na vy-
stoupení pro rodiče, zpívaly koledy 
a poslouchaly vyprávění o vánoč-
ních zvycích a tradicích.
V pondělí 4. prosince 2017 děti 
ze třídy „Rybiček“ v sále sokolov-
ny vystoupily s vánočním pásmem 
a popřály krásné Vánoce a mnoho 
zdraví do dalšího roku seniorům 
z Centra sociálních služeb Kojetín.
Příchod Mikuláše byl jednou z nej-
více očekávaných událostí. V úte-
rý 5. prosince 2017 přivítaly děti 
v obou budovách MŠ příchod Miku-
láše ohlašovaný andělským zvoně-
ním a podupáváním pekelníka za 
dveřmi, který zná všechny dětské 
hříchy a přináší vedle očekávané 
nadílky i trochu nejistoty a vzrušu-
jícího napětí. Mikulášská nadílka 
se uskutečnila tentokrát ve spolu-
práci s žáky ZŠ Svatopluka Čecha. 

Společně jsme si zazpívali písničky 
a na závěr dostali všichni očekáva-
nou sladkou nadílku. 
Ve středu 6. prosince 2017 se 
v dopoledních hodinách uskuteč-
nil v obou MŠ vánoční koncert 
nám všem už dobře známé kape-
ly Countrio. V průběhu vystoupení 
byly děti hravou formou seznámeny 
s hudebními nástroji a melodická 
hudba všechny pořádně rozpohy-
bovala. Děti byly z celého koncertu 
doslova nadšené. Díky hudebnímu 
zpestření nám dopoledne rychle 
uteklo.
V pátek 8. prosince 2017 nejstarší 
děti z obou MŠ ukončily předpla-
vecký výcvik v plaveckém areálu 
města Přerova. Po absolvová-
ní výcviku, kde se děti seznámily 
s vodou a se základy plaveckých 
dovedností, dostaly všechny „Mok-
ré vysvědčení“.
Druhý a třetí prosincový týden byl 
slavnostní v obou mateřských ško-
lách. Společně s třídními učitelkami 
připravily děti vánoční setkání pro 
své nejbližší. Při vánočních vystou-
peních mohli rodiče ocenit pokroky 
a úspěchy svých dětí a společně 

se pobavit při zhlédnutí vánočního 
programu. Svou šikovnost děti také 
předvedly při výrobě dárečků. 
V polovině prosince naše „Sluníčka“ 
poděkovala všem zaměstnancům 
MěÚ Kojetín za celoroční spoluprá-
ci a „Pastelky“ zase v prostorách 
Školní jídelny Kojetín nezapomněly 
popřát vánočním programem býva-
lým zaměstnancům MěÚ Kojetín. 
A nakonec i děti ze „Srdíček“ podě-
kovaly zaměstnancům Školní jídel-
ny Kojetín.
Prosinec plný zážitků je za námi 
a na co se můžeme těšit od ledna? 
Jako každý rok začnou nejstarší 
děti navštěvovat rehabilitaci v Ko-
jetíně, kde nás čeká nejen cvičení 
pod odborným vedením rehabilitač-
ních pracovníků, ale také příjemné 
saunování. A nezapomeneme ani 
na pohádku v podání ostravského 
divadla.
Na závěr už nezbývá, než popřát 
všem šťastný rok 2018!

vedení MŠ



Kojetínský zpravodaj 1/18

14

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Beseda o austrálii
V předvánočním čase dostali žáci 
druhého stupně naší školy malý 
dárek. Společně s cestovatelem 
Karlem Kocůrkem zavítali do země 
protinožců – do Austrálie. Beseda, 
kterou v rámci výuky anglického ja-
zyka zprostředkovala učitelka Alena 
Sedláčková, poodhalila dětem před-
nosti země, která je momentálně ve 
stínu států Evropské unie. Karel 
Kocůrek strávil „mezi klokany“ celý 
měsíc a o své poznatky a dojmy se 
dokázal s publikem podělit díky při-
rozenému řečnickému projevu, ne-
násilnému pedagogickému přístupu 
i vstřícnému a atraktivnímu způ-
sobu podání. Starší žáci slyšeli po 
dobu celého pořadu pouze anglič-

tinu, těm mladším se upřesnění ně-
kterých informací dostalo i v češti-
ně. A jaké byly dojmy?
„Nikdy bych si nemyslela, že Aus-
trálie je tak zajímavá. Příroda tam je 
moc krásná, hlavně krokodýli. Taky 
je zajímavé, že lidé v těch super-
moderních domech nebydlí, ale jen 
pracují. Po téhle besedě se mi Aus-
trálie tak zalíbila, že až si našetřím, 
moc ráda bych se tam podívala.“
„Do Austrálie mě to hodně láká. Pří-
roda a všechno vůbec je tam krás-
ně čisté, a to díky docela přísným 
zákonům. Až budu větší, vezmu 
kufry a pojedu do Austrálie kvůli 
zkušenostem.“
„V Austrálii vládne královna Alžběta 
II., avšak to není moc poznat. Aus-
tralská moderní a velká města jsou 

totiž stoprocentně moderní.“
„Přednáška byla moc pěkná, moc 
jsem se toho dozvěděl. Učitel mlu-
vil jen anglicky, pořád jsem si říkal: 
„Vždyť říkali, že je z Brna, jen jestli 
jsem se nespletl a nepřeslechl“. Ale 
on opravdu z Brna byl! Rozuměl 
jsem mu téměř vše, mluvil totiž leh-
kou angličtinou, tím myslím tak, že 
neužíval slova, která jsme se neu-
čili.“
„Přednášející byl příjemný a nejlep-
ší bylo, že po celou dobu mluvil an-
glicky a já jsem si myslela, že česky 
vůbec neumí.“
Doufáme, že příště o jiné z anglicky 
mluvících zemí a ve stejném slože-
ní na viděnou. 

          Žáci třídy 8. B
a Markéta Matějková

Komiksový workshop
Každý může být autorem! O tom 
se koncem listopadu přesvědčili 
žáci našich sedmých tříd. Měst-
ská knihovna MěKS Kojetín zpro-
středkovala dětem průkopnický 
a opravdu akční zážitek – komik-
sový workshop! Pod vedením zku-
šeného komiksového scénáristy 
Daniela Vydry se z žáků stali spiso-
vatelé, výtvarníci a herci zároveň. 
Inspirovaní kresbami ilustrátorky 
Markéty Vydrové se (nejen) bu-
doucí mistři slova snažili o poin-
tu již rozehraných mikro příběhů. 
A ač nezkušení, překvapili! Sku-
pinová spolupráce totiž přinesla 
skvělé výsledky – každý se přiro-

zeně vtělil do role, která mu byla 
nejbližší – jedni přinášeli nápady, 
další je zachycovali kresbou a jiní 
přenesli do jazyka. Konečný výtvor 
každý kolektiv prezentoval formou 
dramatického čtení, někteří dokon-
ce přímo na jevišti.
Komiksový workshop přichází žá-
kům „pod ruku“ v době, kdy pojem 
čtenářská gramotnost snad pře-
stává být jen souslovím na papíře 
či jedním z požadavků školních 
vzdělávacích programů, ale znovu 
se stává běžnou součástí života 
každého člověka. Bez ní zůstávají 
nejen literární a běžné životní pří-
běhy pověstnou španělskou ves-
nicí, utajený je de facto celý svět. 
Jak se ukázalo, právě aktivity, jakou 

byla zmíněná „literární dílna“, zba-
vují mladou generaci předsudků 
z nezáživnosti čtení jako takového 
i obav z neúspěchu při snaze čtení 
pochopit. Výborná forma i vedení, 
smysluplný cíl. Děkujeme!

Za žáky 7. A a 7. B
Markéta Matějková

Vánoční volejbalový
turnaj
Základní škola nám. Míru Kojetín 
uspořádala dne 18. prosince 2017 
již 9. ročník Vánočního turnaje ne-
registrovaných hráčů – „plácalistů“. 
Turnaj proběhl ve Sportovní hale 
Kojetín. Všechny týmy předvedly 
v příjemném prostředí a na vynika-

jícím povrchu velmi slušné a vyrov-
nané výkony.
Výsledky:
1. ZŠ nám. Míru – pedagogové
2. Gymnázium Kojetín – pedagogové
3. Policie ČR Kojetín
Těšíme se na příští rok a rádi mezi 
námi přivítáme i další zájemce re-
kreačního volejbalu.

Pavlíček Rudolf, ředitel školy 

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Romano suno 2017
Dne 7. prosince 2017 jsme se do-
čkali velkého úspěchu, když jsme 
ráno vlakem vyrazili do Prahy na 
vyhlášení literární soutěže Romano 

suno – Romský sen. To je soutěž, 
která podporuje používání romštiny 
v romské minoritě v psané i mluve-
né podobě. Romano suno podporu-
je Úřad vlády ČR a Velvyslanectví 
USA v České republice.

Vše se odehrává v Americkém 
centru v Praze. Tam probíhalo 
i letošní slavnostní vyhlášení. Děti 
se nejprve zúčastnily literárních 
a audiovizuálních workshopů, po 
dvanácté hodině přišlo to nejoče-
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín

odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Přijetí reprezentantů
starostou města
Žáci Odborného učiliště a Základ-
ní školy Křenovice, pracoviště Zá-
kladní škola Kojetín, Sladovní 492 
se v listopadu zúčastnili Mistrovství 
České republiky ve stolním tenisu 
žáků speciálních škol. Jejich účast 
na tomto turnaji byla velmi úspěš-
ná. Agnesa Čuriová si do Kojetína 
přivezla titul Mistr České republiky 
v kategorii dívek. Ani zbývající čle-
nové naší výpravy se v tomto turnaji 
neztratili a se ctí bojovali o co nej-
lepší umístění.
Všichni členové této úspěšné re-

prezentace byli po návratu přijati  
starostou Jiřím Šírkem na radnici 
města. Naši žáci měli možnost po-
dělit se o velké množství zážitků 
z této velmi úspěšné akce. Starosta 
jim za reprezentaci města Kojetína 
poděkoval a odměnil je drobnými 
dárky. 
Chtěla bych touto cestou poděko-
vat vedoucí družstva našich repre-
zentantů Aleně Dufkové za skvělou 
přípravu svých svěřenců. Bez její 
mnohaleté, trpělivé práce se žáky 
naší školy by nemohli těchto vyni-
kajících výsledků dosáhnout. Díky 
jejímu úsilí mohli účastníci závěreč-
ném vyhlášení výsledků několikrát 

kávanější – vyhlášení oceněných. 
Na krásném třetím místě ve své ka-
tegorii skončil Jiří Ondič ze sedmé 
třídy. Markéta Ondičová, Jaroslav 
Ondič a Patrik Šarišský získali ceny 
středních škol.
Soutěž tak pro naši školu opět 
skončila pódiovými umístěními. 
Jmenovaným žákům děkujeme za 
reprezentaci školy a doufáme, že 

i v dalších letech se najdou pokra-
čovatelé, kteří navážou na jejich 
úspěchy.

Pavel Navrátil

slyšet název naší školy Odborného 
učiliště a Základní škola Křenovice, 
pracoviště Základní škola Kojetín.

Radka Dufková, zástupce ředitele 
pro základní školu

Gymnázium Kojetín
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Gymnázium Kojetín
jazykový koutek
S novým rokem přicházíme s no-
vou rubrikou, v níž chceme být 
sví - a zároveň světoví. V čem 
tedy bude (s Goethovým Faus-
tem) jádro pudla? 
Budeme se snažit přiblížit vám vý-
znam některých známých i méně 
známých rčení a pořekadel, která 
našinec stále ještě tu a tam vypus-
tí z úst, aby byla jeho řeč pestřejší 
a vzletnější; a protože zvláště mlad-
ší generace vládne někdy lépe cizí-
mi jazyky než češtinou, nabídneme 
vám k uváděným frazeologismům 
i jejich cizojazyčné ekvivalenty (an-
glické, německé a ruské).

Co to tedy znamená, když se ře-
klne:
„Nechat někoho na holičkách“ 
– rčení znamená nesplnit daný slib, 
vykašlat se na někoho, prostě jed-
noduše ho v tom nechat. A samotné 
slovo holičky původně znamenalo 
nezralý plod třesně či višně.
anglicky: to leave somebody out in 
the cold; to leave hanging 
rusky: подвести кого; оставить 
в беде; остаться на бобах
německy: er hat jemanden im Stich 
gelassen
„Kout pikle“ – toto rčení zname-
ná připravovat spiknutí, ale kdyby-
chom se vrátili zpátky v čase do 
středověku a použili stejné rčení, 
znamenalo by to vyrábět bodnou 
zbraň s úmyslem někoho zavraždit. 
anglicky: to plot behind somebody's 
back; to be in cahoots
rusky: строить козни; плести 
интриги
německy: Ränke schmieden
„To je brajgl“ – slovo „brajgl“ 
vzniklo v 70. letech 19. století 
v pražské malířské akademii jako 
posměšný výraz ve vztahu k dílu ni-
zozemského malíře Petra Brüeghe-
la a znamená nepořádek. Existují 
dvě verze, jak tohle slovo vzniklo. 
Dle první verze jsou jeho díla plná 
osob a objektů, a působí tak pře-
plněným dojmem. Dle druhé dělali 
bratři Brüeghelovi nehorázný nepo-
řádek cestou z hospody.
anglicky: what´s allthis racket!
rusky: здесь полный бардак; 
кавардак
německy: gibt es Brajgl; Krawall da?

„Je to na jedno brdo“ – když 
o něčem řekneme, že je to na jedno 
brdo, je to jako bychom řekli, že se 
jedná o stejnou či velmi podobnou 
věc bez špetky originality. Slovo 
brdo původně popisovalo hřeben 
tkalcovského stavu, dnes se pou-
žívá spíše v přeneseném významu 
– kopec.
anglicky: it all sounds the same; 
it is the same
rusky: на одну колодку = ševcov-
ské kopyto
německy: es ist immer das Gleiche 
„Přestaň mi na nos věšet bulí-
ky“ – znamená: nelži mi, přestaň 
mě obelhávat. A co vlastně visí na 
nose, když na něm visí bulíky? Od-
pověď vás možná překvapí, proto-
že slovo bulík znamená mladý býk.
anglicky: don't bullshit me!; don't 
run rings around me! 
rusky: морочить голову кому; 
водить за нос; дурачить
německy: hör auf, mich an der 
Nase herumzuführen 
„Stojí to za starou belu“ – když 
řekneme, že něco stojí za starou 
belu, víme jistě, že to nestojí za nic. 
Samotné slovo bela pochází původ-
ně z ruštiny a znamená veverka.
anglicky: this place is a shit-hole; 
service is never more than a six; 
everything sucks
rusky: как дела? как сажа бела = 
jak bílá saze
německy: es ist nichts wert  
„Nechat někoho na pospas“ 
– znamená nechat ho v tom sa-
motného. Slovo pospas pochází 
z latiny, do češtiny se dostalo přes 
italštinu a znamená posední chod, 
dezert.
anglicky: to leave somebody at the 
mercy; to ditch somebody 
rusky: оставьme их на милость
německy: jemanden/etwas auf den 
Tisch lassen 

„Vzít někoho na paškál“ – zname-
ná někoho vyslýchat, pokárat ho, 
domluvit mu. Slovo paškál pochází 
z hebrejského pesah (přechod, pře-
kročit), odkud se dostalo do latiny 
(paschalis) a řečtiny (pascha) a od-
sud se nejspíš dostalo až do češ-
tiny; jeho nepřenesený význam je 
bílá velikonoční svíce.
anglicky: to take somebody to task; 
to take it on
rusky: взять в оборот
německy: jemanden ins Gebet ne-
hmen; jemanden ins Auge fassen  

a nyní praktické využití frazeolo-
gismů: 
„Utvořte skupiny po čtyřech. Dnes-
ka jsem na vás ukula pikle,“ řekla 
učitelka. 
Nechali jsme krála Krymbuša 
a Moničku (to je zas jiný příběh) na 
pospas jejich osudu a vytvořili čtve-
řici. Krymbuš byl dožraný a zvolal 
zoufale: „Nenechávejte mě na ho-
ličkách!“ 
Ale my už začali tvořit. Naším úko-
lem bylo vysvětlit významy osmi 
rčení. Bylo to všechno na jedno 
brdo, ale dařilo se nám jedno po 
druhém objasnit (výsledek ostatně 
vidíte výše). Protože je však Pepa 
hlasitý člověk a předčítal text tak, 
že se to neslo po celé škole, vza-
la si ho učitelka na paškál a řekla: 
„Pepino, nedělej takový brajgl a utiš 
se.“ 
„Ale já nedělám brajgl,“ bránil se 
Pepa. 
„Nevěš mi bulíky na nos a buď už 
potichu,“ setřela ho učitelka. 
A tak jsme v tichosti splnili úkoly, ba 
dokonce napsali příběh, který sice 
stojí za starou belu, ale aspoň jsme 
příjemně strávili (nejen) jednu hodi-
nu českého jazyka, ale – jak doufá-
me – jsme vás i jazykově obohatili.
studenti sexty a učitelé jazyků GKJ 
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odjezdy vlaků z Kojetína
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odjezdy autobusů z Kojetína
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Gymnázium Kojetín

Základní umělecká škola Kojetín
Předvánoční nadílka
ZuŠ Kojetín
Prosinec 2017 v Základní umělec-
ké škole byl především ve znamení 
přehrávek „Děti dětem“, které pro-
bíhaly v hodinách hudební nauky. 
Tuto možnost využilo velké množ-
ství účinkujících. Přestože nechy-
běla tréma, vždyť hrát před kama-
rády a spolužáky chce občas i vel-
kou dávku odvahy, drobná komorní 
vystoupení si během měsíců získa-
la svou oblibu a všichni účinkující 
byli náležitě za své výkony oceněni 
a odměněni zaslouženým potles-
kem.
Adventní období jsme zahájili již 
24. listopadu 2017 vystoupením 
při Rozsvícení vánočního stromu 
na kojetínském náměstí, na němž 
se představili žáci pěveckého, klá-
vesového a žesťového oddělení. 

Program si připravili pod vedením  
učitelů K. Uhlířové, L. Čechové 
a L. Žabenského.
Dechový orchestr si zahrál 
13. prosince 2017 v Křenovicích, 
kde svým Vánočním koncertem po-
těšil všechny přítomné posluchače. 
Na ZŠ Sv. Čecha se uskutečnila 
besídka žáků manželů Vaculovičo-
vých. 
Své vystoupení měli i žáci z poboč-
ky v Křenovicích, toto vystoupení 
si připravili pod vedením učitelky 
Vilímkové a nazvali je Vánoční do-
staveníčko. 
Učitel Leszczynski rozdával vánoč-
ní náladu se svými žáky obyvate-
lům Domova pro seniory v Kromě-
říži-Vážanech.
Vrcholem adventního období pak 
bylo tradiční Předvánoční vyhrává-
ní 20. prosince 2017 v sokolovně. 
Symbolickým zakončením kalen-

dářního roku je již po třetí Štědrove-
černí vyhrávání dechového kvintetu 
ZUŠ Kojetín po půlnoční mši svaté.
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Základní umělecká škola Kojetín
Předvánoční vyhrávání
žáků ZuŠ nadělovalo 
radost i dojetí
V letošním roce jsme vzhledem 
k náročnějším podmínkám spoje-
ným s rekonstrukcí museli zrušit 
každoroční Vánoční koncert učite-
lů a hostů, pravidelní návštěvníci 
a příznivci této akce se ovšem 
mohou těšit na plánovaný koncert 
k slavnostnímu otevření nově zre-
konstruované budovy.
O co jsme ovšem v žádném přípa-
dě nechtěli ochudit rodiče a kojetín-
skou veřejnost, bylo tradiční Před-
vánoční vyhrávání žáků. Tento kon-
cert se konal 20. prosince 2017 ve 
zcela zaplněném sále sokolovny.
Ve dvouhodinovém programu se 
představili sólisté, komorní sesku-
pení, Dechový orchestr a Pěvecký 

sbor ZUŠ Kojetín. Od prvního čís-
la až po samotný závěr probíha-
la všechna vystoupení na vysoké 
úrovni. Skvělé výkony účinkujících, 
působivě volené skladby a vánočně 
laděné průvodní slovo našich ma-
lých moderátorů vytvořilo krásnou 
předvánoční atmosféru. Spokojený 
úsměv posluchačů a někdy i slzičky 
dojetí byly tou nejhezčí odměnou 
pro všechny, kteří koncert připravo-
vali. 
Na závěr poděkoval ředitel školy  
Mojmír Přikryl všem za účast, tole-
ranci a trpělivost s průběhem výu-
ky v nestandardních podmínkách. 
Kojetínské děti prokázaly, že si plně 
zaslouží důstojné a kulturní prostře-
dí v nově zrekonstruované budově 
školy, na kterou se moc těšíme.
Do nového roku přejeme všem hod-
ně zdraví, pohody, spokojenosti, ra-
dosti a spoustu krásných prožitků 

při koncertech a vystoupeních žáků 
i učitelů naší školy.

Vaše ZUŠka

ddM Kojetín informuje
Betlémy aneb druhý
úkol celoroční soutěže 
Velké ceny ddM Kojetín
Do soutěže bylo vytvořeno jede-
náct betlémů, které byly vystaveny 
v galerii Vzdělávacího informační-

ho centra současně s jinými betlémy 
od soukromých osob či organizací. 
Vernisáž výstavy proběhla 24. listo-
padu 2017 při rozsvícení vánočního 
stromu. Nejdříve se soutěžící tohoto 
úkolu zalekli, ale po zamyšlení vy-
tvořili originální díla, například vznikl 
betlém paletový, perníčkový, pet-

kový, šiškový... Betlémy určitě obo-
hatily svou nápaditostí a kreativitou 
tuto výstavu! Všechny vystavené 
exponáty bylo samozřejmě nejlepší 
zhlédnout na vlastní oči.            -po-

Připravujeme na leden

12. - 13. 1. 2018
Přespání ZK i lt doplňkománie

19. 1. 2018
Pohádkový pátek

o dvanácti měsíčkách

9. 2. 2018
Šťastná osmička

Básnička na téma sněhulák

Keramické výukové programy 
pro MŠ a ZŠ

Zima na horách s ddM Kojetín v Koutech nad desnou

7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1. 2018
nedělní výlety s výukou

lyžování a snowboardingu
17. 2. 2018

Karneval na sněhu
2. 2. – 4. 2. 2018

Pololetky na horách
pro děti od 10 let

10. 2. – 16. 2. 2018
Sněženky a machři

Týdenní tábor na horách
pro děti i celé rodiny

Bližší informace
o všech připravovaných akcích 

najdete
na internetových

a facebookových stránkách
DDM Kojetín.

Fotodokumentace
ke všem akcím
je k dispozici na

www.ddmkojetin.zonerama.com



1/18 Kojetínský zpravodaj

21

ddM Kojetín informuje

Městská knihovna MěKS Kojetín
Prosinec v knihovně 
Čtení, luštění a kreslení s Bartem 
Simpsonem – soutěž
Soutěž vydavatelství Crew v rámci 
Dne pro dětskou knihu byla připra-
vena pro všechny děti v dětském 
oddělení.

PŘIPRAVujeme V lednu 2018
leKCe

InFoRMaČní VýCHoVy
pro 5. třídy ZŠ

Naučná literatura – orientace
a vyhledávání v encyklopediích

a na internetu – srovnání,
praktická cvičení

leKCe
InFoRMaČní VýCHoVy

pro 2. třídy ZŠ
Základní rozdělení literatury,

popis knihy

Vítej KaRle
interaktivní literární beseda,

věnovaná Karlu IV. pro 4. třídy ZŠ

Vánoce v knihovně
Pro školní družiny, kroužek malých 
čtenářů z Polkovic a všechny malé 
čtenáře byl v dětském oddělení při-
chystán vánoční program – čtení, 
soutěže, luštění a tvořivá dílnička 
(výroba vánočního andílka).

Vánoční literární hodinka
Děti ze 3. tříd a ZŠ Sladovní přišly 
do knihovny a naladily se na Váno-
ce při čtení z knih: Nejkrásnější po-
hádky o čertech, Vánoční příběhy, 
Dopis Ježíškovi...

-jl-

Moje oSlaVa
vyhodnocení malířské a básnické 
soutěže, ocenění nejlepších prací
našich malých a šikovných čtenářů

tříKRáloVé PutoVání
čtenářská soutěž pro děti, školní 
družiny a „Klub malých čtenářů

z Polkovic“

noVoRoČní SetKání
doBRoVolnýCH

KnIHoVníKů
StředISKa Kojetín

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

facebooku a rajče.net
– Městská knihovna

MěKS Kojetín
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Městská knihovna MěKS Kojetín
jak budujeme
knihovní fond
Základem pro plnění povinností 
knihoven je  dobrý knihovní fond. 
Otázkami složení fondu, počtu kni-
hovních jednotek a knihovnickými 
službami se zabývají mezinárodní 
doporučení IFLA, na jejichž zá-
kladech byl vypracován nový me-
todický pokyn pojmenovaný jako 
Standard pro dobrý knihovní fond. 
Významné je vnímat to, že knihovní 
fond se nebuduje jako konzervační. 
Rozsáhlost fondu nezaručuje jeho 

kvalitu, hlavní důraz je zapotřebí 
klást na jeho význam pro uspokojo-
vání potřeb místní komunity, na sou-
vislost s místními potřebami. Vnímat 
složení obyvatel, zejména věkovou 
a vzdělanostní strukturu, zvláštní 
podmínky v místě – působnost škol 
a dalších vzdělávacích institucí, 
spádovost obce, národnostní slože-
ní a podobně. A především dbát na 
potřeby stávajících i budoucích cílo-
vých skupin uživatelů, zároveň s je-
jich aktuálními požadavky. Budovat 
kvalitní, čtenářsky přitažlivý a rozsa-
hem odpovídající knihovní fond.

Naše knihovna naslouchá svým 
čtenářům! Nápady a přání, co nám 
v knihovně chybí, se snažíme ladit 
ke vzájemné spokojenosti. V letoš-
ním roce chystáme úplnou novinku 
ve službách, tzv. Knihu se záložkou, 
spočívající v instalování výstavek 
s doporučením top titulů od nás 
– knihovnic. Chceme tímto upozor-
ňovat na výjimečná díla knižní pro-
dukce, zvýšit jejich půjčování a záro-
veň posilovat vztah mezi  knihovníky 
a návštěvníky – čtenáři.

 Jitka Lorencová

Městské kulturní středisko Kojetín
Výstava Betlémů
V předvánočních dnech mohli ná-
vštěvníci galerie VIC zhlédnout vý-
stavu betlémů na počest její zakla-
datelky Marie Kalovské.
Expozice byla zahájena slavnost-
ní vernisáží v pátek 24. listopadu 
2017 za účasti pěveckého sboru 
Cantas, který obšťastnil příchozí 
několikero procítěně zpívanými ko-
ledami. Mezi letošní novinky patřily 
unikátní betlémy, které vytvořili žáci 
ZŠ nám. Míru a Gymnázia Kojetín 
z iniciativy DDM Kojetín. Návštěv-
níci tak mohli mimo jiné spatřit „Pe-
tlém“ vyrobený z pet lahví, nebo 
originální paletové jesličky.

Poděkování patří také kojetínským 
občanům, kteří své betlémy zapůj-
čili pro tuto příležitost a nejen jim. 
Svou troškou do mlýna přispěli 
i mimokojetínští – Jaroslav Tesař 
z Olomouce,  Dana Zlámalová ze 
Skaštic a studenti Střední školy 

řezbářské z Tovačova. Expozici do-
kreslily také svaté obrázky a vánoč-
ní pohlednice ze sbírek Františka 
Riegla. Jako milý doplněk působila 
i výstavka vánočních ozdob lidové 
umělkyně Jiřiny Rottenbergové.

-miza-

Mikuláš
V úterý 5. prosince 2017, v předve-
čer svátku Mikuláše, se v Kojetíně 
vydal nadělovat hodným dětem 
onen svatý muž se svojí andělskou 
družinou. Samozřejmě nesměli chy- 
bět ani čerti, kteří se po cestě k ne-

bešťanům přidali. Ve všech příbyt-
cích kojetínských zazněly krásné 
písně a básně z úst dětí, jež byly 
odměněny vzápětí. Rozzářené oči 
těchto nejmenších potvrdily, že tato 
tradice má u nás pořád své místo, 
které nevytěsní ani obézní Santa se 
stádem sobů.                        -miza-

Závěrečná
taneční kolona
V pátek 8. prosince 2017 zazněly 
na úvod závěrečné kolony taneč-
ních slavnostní tóny polonézy. Sál 
se proměnil takřka v pohádkovou 
přehlídku slečen v okázalých ró-
bách a jejich partnerů. Mladé páry 
vtančily do sálu a padly na ně zraky 
všech příbuzných a přátel, kteří se 
přišli přesvědčit, jak letošní studenti 
zvládli kurzy tanečních. V průběhu 
celého večera předvedli absolven-

ti přihlížejícím klasické i moderní 
tance. Pěknou podívanou, a záro-
veň milým zpestřením byly ukáz-
ky tanečních kreací profesionálů 
z klubu Henzély-Swing Kroměříž. 
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Ti se záhy také ujali soudcování 
v soutěži o nejlepší tanečníky z řad 
účastníků kurzů.
K tanci a poslechu hrála napříč vše-
mi žánry hudební skupina Benny-Q 
z Brna. Poděkování za tuto vydaře-
nou a důstojnou akci patří především 
lektoru Igorovi Henzélymu, který ta-
neční hodiny vedl, a otevřel tak svým 
žákům pomyslné dveře od společen-
ského světa, kde získané dovednosti 
mohou plně využít.                   -miza-

Městské kulturní středisko Kojetín

Vánoční koncert
pěveckého souboru 
Cantas
V pátek 15. prosince 2017 v podve-
černích hodinách naplnila prostory 
sokolovny vůně punče a přede-
vším zpěv koled i vánočních písní 
v podání pěveckého sboru Cantas, 
který doprovodila kapela Countrio 
z Hodonína. Jako předzvěst nad-
cházejících svátků se čas na chvíli 
zastavil a po hektickém dnu si moh-
li návštěvníci poslechnout krásné 
hlasy a zpříjemnit si tak páteční 
večer. Letos byl koncert s názvem 
Vy, pastuškové, stávéte opravdu 
pestrý, mimo tradičních českých 
a moravských koled zazněly i spi-

rituály, tradicionály či písně z růz-
ných koutů celého světa. V průběhu 
celého koncertu panovala sváteční 
atmosféra, kterou podtrhoval do-
provod a dirigování vedoucí celého 
sboru Zuzany Zifčákové, stejně tak 
jako moderování principála kapely 
Countrio Lubomíra Krobota. Na zá-
věr si návštěvníci s chutí zazpívali 

již tradičně vánoční píseň Happy 
Christmas interpreta a skladatele 
Johna Lennona a kultovní koledu 
Pásli ovce Valaši. Věříme, že klid-
ná a pokojná nálada, kterou navodil 
tento koncert, provázela všechny 
zúčastněné po celou dobu vánoč-
ních svátků. 

-miza-
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mYSlIVeCKÝ PleS
sobota 20. ledna 2018, Sokolovna Kojetín

PleS GYmnÁZIA KOjeTÍn
pátek 26. ledna 2018, Sokolovna Kojetín

dĚTSKÝ KARneVAl
neděle 4. února 2018, Sokolovna Kojetín

VOdĚnÍ medVĚdA
sobota 10. února 2018, ulice Kojetína

HASIČSKÉ BÁl
S POCHOVÁVÁnÍm BASY

sobota 10. února 2018, Sokolovna Kojetín

COunTRY BÁl
sobota 17. února 2018, Sokolovna Kojetín

dRAČÍ PleS
sobota 24. února 2018, Sokolovna Kojetín

HAnÁCKÉ BÁl
sobota 3. března 2018, Sokolovna Kojetín

dĚTSKÝ KARneVAl
sobota 3. března 2018, Zámeček Kovalovice

SPORTOVnÍ VeČÍReK
sobota 3. března 2018, Zámeček Kovalovice

PleS RudÝCH KOŇŮ
sobota 10. března 2018, Sokolovna Kojetín

Plesová sezóna 2018

Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
andělské posvícení 
V letošním roce jsme připravili tra-
diční vánoční posezení, při kte-
rém jsme se mohli sejít 4. prosin-
ce 2017 na Andělském posvícení 
v sále Sokolovny Kojetín. Letoš-
ní rok je pro organizaci výjimečný 
tím, že s rokem 2017 se uzavírá 
kulaté výročí, a to první desetile-
tí působení organizace. Je to již 
deset let, kdy CSS Kojetín, p. o. 
začalo poskytovat své služby pod 
vedením ředitelky Blanky Laboňo-
vé. Ke zmiňovanému výročí každý 
návštěvník hned při vstupu obdržel 
malý dáreček v podobě svícnu ve 
tvaru srdce, který pro nás vyrobili 
v chráněné dílně LIPKA, z. s. Poté, 
co ředitelka centra pozdravila všech-
ny přítomné seniory, místostarostu 
Miloslava Oulehlu a zastupitelku 

Evu Pěchovou, kteří se na naši akci 
opět přišli podívat, následovalo vá-
noční pásmo od dětí z MŠ Kojetín. 
Po společném přípitku a přání jen 
toho nejlepšího do dalších let nás 
provázel po celé odpoledne hrou na 
klávesy a svým zpěvem Jaroslav 
Přikryl. Malinký dárek ve formě hra-
né pohádky si připravily pečovatel-
ky, a dokázaly tak vykouzlit úsměv 

na tváři všech zúčastněných. Na 
závěr přišel Mikuláš s andělem 
a s čerty, aby obdarovali všechny 
přítomné medovým perníčkem. Vě-
říme, že jsme tímto odpolednem, 
kde nechybělo chutné občerstvení 
ze ŠJ Kojetín, potěšili oko a srdce 
nejednoho přítomného seniora a již 
teď se těšíme na další společné se-
tkání.                                        Ž. H.

Prezidenti
první republiky
V příštím roce bude mít naše re-
publika 100 let. V rámci tohoto vý-
znamného výročí František Riegl 
uskuteční od 2. února 2018 výstavu 
v galerii VIC v Kojetíně. Naše se-
niory s malou ukázkou ze své vý-
stavy navštívil již v prosinci 2017 
ve Víceúčelové klubovně na DPS 
nám. Dr. E. Beneše 3. Donesl s se-
bou několik obrazů z vlastní sbírky, 
s nimi mimo jiné i fotografie T. G. 
Masaryka z návštěvy v Kojetíně 
z roku 1930.  

Při naší návštěvě nám připomněl 
období první republiky, okupace 
a osvobození a nakonec i pováleč-
né období završené komunistickým 
převratem. Větší část výstavy vě-
noval prezidentům první republiky. 

František Riegl sám říkal, že by do-
kázal mluvit až do večera. To nám 
však čas nedovolil a jistě ho rádi 
navštívíme na výstavě, kde bude 
vše kompletní k vidění. 

Ž. H.
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Silvestr s Vu3V
Centrum sociálních služeb Kojetín 
p. o. zahájilo výuku Virtuální univer-
zity třetího věku v prostorách naší 
organizace v lednu 2013.
V prosinci 2017 ukončili studenti 
desátý semestr a v rámci tohoto 
malého jubilea si studenti udě-
lali společný „Silvestr“. Měli tak 
prostor v předvánočním shonu 
společně posedět, popovídat si 
a předat si malé dárečky. Jsme 
rádi, že jsme se společně ohlédli 
za uplynulým rokem a těšíme se 
na pokračování ve studiích v příš-
tím roce, který bude plný zábavy, 
nových poznatků, a hlavně no-
vých zážitků.
Společně se opět sejdeme v no-
vém roce na závěrečném seminá-
ři, který se koná v Olomouci dne 
24. ledna 2018 a týden poté zahá-
jíme nový kurz „Cestování – co jste 
možná nevěděli“.

Ž. H.

Charita Kojetín

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“

TŘÍKRÁlOVÁ SBÍRKA 2018
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic 

a zazvoní u vašich dveří

V SOBOTu 6. lednA 2018
Otevřete, prosím, svá srdce a přispějte tak těm, 

kteří se bez vaší pomoci neobejdou.
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou Charity Česká republika

a zapečetěnou pokladničkou.

PRoGRaM na MěSíC leden 2018
PRo VŠeCHny SenIoRy a lIdI Se ZdRaVotníM PoStIŽeníM

Čtvrtek 11. 1. 2018 od 14 hodin
SlaVnoStní

oteVření
odleHČoVaCíCH SluŽeB

Charita Kojetín otevírá
novou službu,

která bude pomáhat
nesoběstačným lidem v jejich

domácím prostředí.

Úterý 16. 1. 2018 od 10 hodin
tRénInK PaMětI

Přijďte si s námi protáhnout
mozkové závity!

Čtvrtek 25. 1. 2018 od 9 hodin
MŠe SVatá

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele a dobrodince. 

            důM SVatéHo joSeFa 
CentRuM denníCH SluŽeB PRo SenIoRy a lIdI Se ZdRaVotníM PoStIŽeníM

Komenského náměstí 49, (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 160, mobil: 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz,www.kojetin.charita.cz

Úterý 18. 1. 2018 od 10 hodin
Pletení

Z PaPíRoVéHo PRoutí
Pro začátečníky i pokročilé kurz 

pletení z papírového proutí,
od základů jednoduchého pletení, 

po složitější tvary.

Město Kojetín finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
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Církev Československá husitská

Program svátečních setkání v lednu 2018 (v čase nového roku a „Zjevení“ Páně)
náBoŽenSKá oBeC Kojetín a toVaČoV

7. 1. 2018 Neděle
Zjevení Páně; Tři králové; 98. výročí CČSH

SlaVnoStní BoHoSluŽBy
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

14. 1. 2018 Neděle – 2. po Zjevení Páně
BoHoSluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás,
aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“  Jan 17,21

21. 1. 2018 Neděle – 3. po Zjevení Páně
BoHoSluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně) 

28. 1. 2018 Neděle – 4. po Zjevení Páně
BoHoSluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Nemožné u lidí je u Boha možné.“  Lukáš 18,27

Srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání: 
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského nábožen-
ství a duchovní výchovy – na faře 
a v klubovně (modlitebny). Středa: 
Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“ 
v klubovně modlitebny (zpravidla 
1. středa v měsíci). Středa: Modlit-
by a zpěvy z Taizé v Husově sboru 
(zpravidla 1. středa v měsíci). Čtvr-
tek: Biblická hodina s besedou na 

faře v kanceláři (zpravidla poslední 
čtvrtek v měsíci - promítání). Nedě-
le: Bohoslužby ve sboru (zpravidla 
1. neděle v měsíci - rodinné boho-
služby, po jejich skončení následu-
je tradiční „nedělní škola“ pro děti 
a mládež).

oznámení:  Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kancelář 
v přízemí) je k dispozici členům 
i veřejnosti od pondělí do středy od 

9 do 15 hodin. Jinak dle dohody. 
Volejte, laskavě, na tel. č. 777 706 
511 nebo pište na email: ccsh.koje-
tin@centrum.cz

Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje. Fo-
togalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc

Sestra farářka
olga Malá z Kojetína 
byla zavolána Pánem
„Dostala jsem dovolení odejít, dej-
te mi sbohem, moji milí… Pozvání 
přišlo a já odcházím.“ Rabindranáth 
Thákur

V pokorné poslušnosti, pevné víře 
a naději v život věčný oznamujeme, 
že Pán života a smrti dal své věr-
né služebnici olze Malé, farářce 
v Kojetíně a tovačově, dojít na 
konec jejího pozemského putování. 
Její dobré srdce se tiše zastavilo 
dne 4. prosince 2017 v ranních ho-
dinách ve věku 85 let. 
Celý život aktivně prožila se svou 
milovanou církví. Od mládí se 
s nadšením účastnila duchovní 
péče o děti a mládež, všech akcí, 
zájezdů, ba i divadelních předsta-
vení, např. s pašijovými hrami. Při 
zkouškách na jedno z představení 
se seznámila s představitelem Kris-
ta a jediným mužem svého života, 
br. farářem Dobromilem Malým.
V roce 1952 uzavírají sňatek a vy-
dávají se na společnou, 55 let dlou-
hou, cestu životem.

Olga je svému muži láskyplnou 
a spolehlivou oporou v životě osob-
ním i ve službě v církvi, jako varha-
nice, sborovnice a vlastně de facto 
i jako pastorační asistentka. 
Sestra Olga nejprve pracuje jako 
katechetka na několika školách. 
Po zákazu výuky náboženství v 50. 
letech 20. stol., ale musí odejít do 
civilních zaměstnání, a tak až do 
dovršení penzijního věku v městské 
knihovně v Kojetíně působí jako ob-
líbená knihovnice, kde vede řadu 
přednášek o spisovatelích a litera-
tuře pro děti i veřejnost, a pokud je 
možno, tak i s duchovními přesahy. 
S nedílnou hlubokou mateřskou lás-
kou vychovává tři děti, jimiž bylo její 
manželství s Dobromilem požehná-
no. Když dovršuje penzijní věk, při-
chází prosba od olomouckého br. 
biskupa Vlastimila Zítka o pomoc 

v duchovní službě v církvi, kterou 
vyslyší, pouští se ještě do hlubšího 
teologického studia, a přijímá nejpr-
ve pověření k duchovenské službě 
a za nedlouho v olomouckém sbo-
ru i jáhenské svěcení a v obětavé 
službě zůstává až do konce svého 
života. Když před deseti lety, v květ-
nu roku 2007, byl její milovaný man-
žel Dobromil povolán na věčnost 
k Pánu, převzala radosti i jeho služ-
by na svá bedra a 30. června 2007 
přijala z rukou olomoucké biskupky 
Jany Šilerové a dalších spolusvěti-
telů kněžské svěcení.
Oporou ve službě se jí jako pasto-
rační asistent, a od roku 2006 jako 
kazatel na plný úvazek, stává vnuk 
Jiří (Pleva). Pán jí dopřál možnost 
předat mnohé z její moudrosti a pře-
devším lásky nejen dětem a vnouča-
tům, ale dokonce i pěti pravnučkám.
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Církev Československá husitská
V sestře Olze odešel požehaný 
člověk, vskutku plný lásky (k Bohu 
v Kristu, k církvi, manželovi, po-
tomkům a všem bližním), pokor-
né vděčnosti za vše, také naděje 
a dobré vůle, její láska a příklad 
tu s námi zůstávají a jistě nyní 
i v budoucnu vydají další požeh-
nané ovoce, skrze nás, kdož jsme 
ji směli poznat a načerpat z jejích 
štědře rozdávaných darů. 
Nuže: "Vaše srdce ať se nechvěje 
úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve 
mne. V domě mého Otce je mno-
ho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, 
řekl bych vám to. Jdu, abych vám 
připravil místo. A cestu, kam jdu, 
znáte. Já jsem ta cesta, pravda i ži-
vot.“ Jan 14,1-2.4.6b

Jan D. Kohout, 
farář nymburský, vikář kolínský

(vnuk Olgy Malé)

S naší drahou zesnulou jsme se 
rozloučili v úterý 12. prosince 2017 
církevním obřadem ze zaplněné-

ho Husova sboru v Kojetíně, pod 
vedením emeritní biskupky ses-
try Jany Šilerové, za přítomnos-
ti bratra patriarchy Tomáše Butty 
z Prahy, olomouckého biskupa Ru-
dolfa Göbela, brněnského biskupa 
Juraje Dovaly, čtyř vikářů církve, 
za hojné účasti dalších duchovních 
obou moravských diecézí. Obřadu 
se zúčastnil v duchu Ekumény také 
vážený bratr farář Pavel Ryšavý 
z kojetínské farnosti římskokato-

lické církve a věřící obou církví ve 
velikém počtu.
Tímto děkujeme všem zúčast-
něným, kteří se přišli s naší dra-
hou sestrou farářkou rozloučit, 
i všem, kteří ji věnovali své modlitby 
a vzpomínky.
Přiložené foto dodal Jaroslav Běl-
ka, dlouholetý soused Olgy a Dob-
romila Malých z domu Družstevní 
1305 v Kojetíně.

Jiří Pleva

Inzerce

PřIVýděleK
www.primavydelek.cz

PRodej Byt 2+1
cihla, 58 m², 3.podlaží

Kojetín, Svatopluka Čecha
původní stav – před rekonstrukcí

Cena: dohodou
telefon: 774 194 853
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Ze sportu – Florbal / jamajka Kojetín
Kojetínští florbalisté
září i ve vyšší soutěži!
Po vynikající loňské sezóně a za-
slouženém postupu z krajského 
přeboru překvapuje letos florbalo-
vý tým Jamajka Kojetín soupeře 
i v krajské florbalové lize. I když 
vstup do vyšší soutěže nebyl zrov-
na ideální a po prohrách s Litovlí 
(1:2) a prostějovským „B“-týmem 
(0:3) to nevypadalo moc radostně, 
tak hned příští dva zápasy v domá-
cím prostředí kojetínské haly uká-
zaly, že Jamajka rozhodně nebude 
jen do počtu. Kojetínští borci zde 
zvítězili nad ambiciózním týmem 
Šumperka suverénně 10:4 a nad 
muži z Droždína 4:0. V listopadu 
se pak podařilo porazit i soupeře 
z Hranic (6:4) a Šternberka (6:2) 

a remizovat s „Béčkem“ Olomouce 
(5:5). Po jedné prohře s Mohelnicí 
(7:10) se pak Kojetínští vrátili na ví-
těznou vlnu výsledkem 14:0 (Štern-
berk) a 5:3 (Kostelec na Hané).
Celkově pak tedy Jamajka zakon-
čila kalendářní rok 2017 s šesti vý-
hrami, jednou remízou a třemi pro-
hrami, což jí po polovině soutěže 
vyneslo až na první příčku tabulky!

Tabulka krajské ligy mužů ve florba-
le po polovině soutěže:

 1. jaMajKa Kojetín 19
 2. FBS Olomouc B 17
 3. FbC Asper Šumperk B 16
 4. FBC Droždín 14
 5. SK K2 Prostějov B 13
 6. FBC Mohelnice B 12
 7. FBC Hranice B 12
 8. FBC TJ Tatran Litovel 12
 9. Fbc Šternberk 12
10. IBK Bisons Přerov 11
11. TJ Sokol Kostelec n. H.-HK B 6

Děkujeme všem, kteří nám fandí 
a těšíme se, že nás přijdete podpo-
řit i 17. března 2018 do naší krásné 
domácí kojetínské haly! 

www.jamajkakojetin.cz
-bch-

Ze sportu – Stolní tenis Kojetín

Stolní tenis v Kojetíně
– historie a současnost
Stolní tenis se dostal kolem roku 
1880 z Číny do Británie a začátkem 
20. století se rozšířil do Evropy. 
V roce 1926 vznikla Mezinárodní 
federace stolního tenisu (ITTF) se 
sídlem v Lausanne ve Švýcarsku 
a nyní má 218 členských organi-
zací. Od roku 1926 bylo deset let 
suverénně nejlepším týmem Ma-
ďarsko s legendárním Viktorem 
Barnou. 
I my jsme měli zlatou éru českoslo-
venského stolního tenisu. Počínaje 
rokem 1932 mužstvo se Stanisla-
vem Košťálem přivezlo z MS zlatou 
medaili a narušilo tak maďarskou 
hegemonii. Následovalo dvacet 
úspěšných let a 29 zlatých medailí 
z MS. K nejlepším hráčům patřili Bo-
humil Váňa, Marie Kettnerová, poz-
ději Ivan Andreadis. Poslední zlatá 
medaile pro nás je z roku 1957 ze 
čtyřhry Štípek – Andreadis. Většina 
z těchto mistrů sehrála exhibici také 
v Kojetíně. Dokonce v roce 1959 
bylo v Kojetíně mezistátní utkání 
mezi stolními tenisty ČSR a Anglie.
Později se dominance přesouvá 
do Asie, zejména do Číny. Stolní 
tenis je od roku 1988 zařazen na 
program LOH. Dosud zlaté medai-
le získala šestnáctkrát Čína, třikrát 

Korea, jedenkrát Švédsko.
Tento atraktivní sport patřil k oblíbe-
ným i v Kojetíně už od doby před 
druhou světovou válkou. Působilo 
zde šest oddílů: Sokol – v soko-
lovně, Orel – v orlovně (nyní Bow-
ling city), MSD (Mládež soc. dem.) 
v hospodě U Králíků – na ulici Pad-
lých hrdinů, ŽOS (Živnostenská 
mládež) v Okresním domě, SK 
(sportovní klub) v restauraci Na 
Hrázi a MNS (Mládež národních 
socialistů) v hotelu Pivovar.
Teprve během okupace v letech 
1939–1945 bylo vytvořeno jedno 
soutěžní družstvo ve složení Sil-
noušek, Vícha, Macháček, Kar-
ger, Milek a František Nikodýmové 
a ženy Majdová a Konečná, které 
hrálo krajskou soutěž. V této době 
do roku 1952 byl hlavním organizá-
torem a propagátorem této hry Ru-
dolf Silnoušek.
Po válce se začalo hrát v orlovně až 
do jejího zrušení v roce 1950. Na-
stalo období stěhování po Kojetíně, 
aby se odehrála utkání. K týmu se 
přidali hráči Horák, Ježek, Novák 
a ženy Silnoušková, Beranová 
a Peturová.
Situace se zlepšila v roce 1953, kdy 
se začalo hrát v sokolovně. Nastala 
nejslavnější éra kojetínského stol-
ního tenisu. Od roku 1955 se kona-
la Velká cena města Kojetína. Hrálo 

se v sobotu a neděli za velké účasti 
obecenstva. Pravidelně se účastni-
lo kolem 150 hráčů oddílů z Čech 
a Moravy. 
V roce 1955 se hrál krajský pře-
bor smíšených družstev (čtyři muži 
a dvě ženy). Za Kojetín hráli Raš-
ťák, Horák, Macháček, Peštuka, 
Říčařová a Nikodýmová. Od roku 
1957 hrají zvlášť muži a ženy. 
Muži mají áčko v krajském a béčko 
v okresním přeboru.  V roce 1958 
postoupilo družstvo do II. ligy kde 
se hrálo smíšeným kádrem: Huťka, 
Rašťák, Kurfürst, Peštuka, Gregov-
ský a ženy Jordánová a Škobrtalo-
vá. Béčko hrálo krajskou soutěž ve 
složení Jelínek, Mrázek, Babík, Vy-
bíral, Palacká a Nováková. 
V Kojetíně v té době aktivně hrála 
soutěžně i mládež. V dorostenecké 
kategorii byla dvě družstva chlapců 
a jedno dívek a v žákovské jedno 
chlapců a dvě dívek. Jmenovitě do-
rostenci: Huječek, Krčmář, Palacký, 
Dedek, Tvrdý, Chalánek, Rohov-
ský, Dufek, Jablonský, Kuchař; do-
rostenky Jurenková, Peturová, Vo-
zihnojová, Hornešová, Hamplová; 
žáci Košický, Kuchař P., Ondruch, 
Lužný, Drábek, Lekeš, Kazda, Koci-
án, Kilhof, Matějka; žačky Oulehlo-
vá, Kazdová, Schulzová, Dedková. 
V této éře měl klub 80–100 členů. 
Hrálo se v sokolovně na šesti sto-
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Ze sportu – Stolní tenis Kojetín
lech. Trénovalo se čtyřikrát týdně 
v kavárně nebo v sále. Předsedou 
byl Zdeněk Mrázek
Bohužel pak přišel rok 1968 
a s ním zrušení oddílu stolního teni-
su. Došlo k tomu, že v Kojetíně zů-
stala kopaná pod Slavojem, vodáci 
přecházeli pod Ingstav a sokolovnu 
přebral Sokol a nechal si pouze cvi-
čení. Hráči odcházeli, nebylo kde 
hrát, pouze ve sklepech činžáků.
Změna k lepšímu nastala přícho-
dem učitele Jaroslav Štrunce, 
zkušeného hráče a trenéra v roce 
1989 do Kojetína. Na ZŠ nám. Míru 
začaly pod jeho vedením trénovat 
děti. Postupně se přidávali i dospělí 
a vše směřovalo k opětovnému 
soutěžnímu hraní. 
Obnovení činnosti oddílu stolního 
tenisu nastalo v roce 1994, kdy 
začalo budování herny z bývalé 
kotelny na Dudíkově ulici. Na pře-
stavbě se podílel tehdejší cukro-
var a lihovar. Z členů se zapojili 
J. Huťka, J. Kilhof, L. Vrtěl, M. Ha-
leš a J. Štrunc. 
Duší a předsedou se stal na dalších 
takřka dvacet let Zdeněk Mrázek. 
Díky jeho srdcařskému přístupu se 
podařilo znovu zařadit družstva do 
soutěží včetně mládeže. Dokázal 
obětovat spoustu času a energie 
činnosti klubu i přes svou náročnou 
práci řidiče autobusu. Pravidelně 
informoval veřejnost v Kojetínském 
zpravodaji o činnosti oddílu stolního 
tenisu. Mladí hráči se za jeho vede-

ní zúčastňovali bodovacích turnajů 
v Přerově, kde patřili mezi nejlepší 
v okrese. Díky tomu se hráči Ode-
hnal, Pištělák, Nehoda, Sixta, bratři 
Rumplíkové a Frühbauer vypraco-
vali mezi opory dospělých týmů. 
Zdeněk Mrázek byl u počátků tur-
naje Memoriálu Rudolfa Silnouška 
v roce 1997. Letos se odehrál 
21. ročník. Hraje se po ukončení 
závodní sezony. Zpočátku byl roz-
dělen do dvou dní. V sobotu hráli 
neregistrovaní a nečleni oddílu, 
v neděli soutěžní hráči. Od roku 
2002 se pořádá jen pro hráče na-
šeho oddílu.
V současnosti se hraje stále v bý-
valé kotelně. Když si vzpomeneme, 
že v sokolovně bylo stabilně šest 
stolů, tak do této herny se vejdou 
maximálně tři a při utkání dva. 
Herna včetně zázemí pro hráče 
a diváky je nevyhovující. Oddíl má 
v současnosti kolem třiceti členů. 
V soutěžích hrají a trénují týmy 
mužů A, B, C a D pod hlavičkou TJ 
Sokol Kojetín. Dále zde trénují dva 
kroužky z DDM Kojetín pod vede-
ním zkušené trenérky Aleny Dufko-
vé. Její svěřenci ze základní školy 
ve Sladovní ulici mají úspěchy na 
mistrovství ČR.
Stav budovy kotelny nedovoluje  
přestavbu na moderní sportovní za-
řízení. Současný předseda Tomáš 
Zítka spolu s vedením města hle-
dají nové důstojné prostory. Jako 
logické a nejlepší řešení se jeví pří-

B tým –  RSST Přerov – 1. třída
Zleva: Luděk Vrtěl, Martin Piště-
lák, Tomáš Zítka, Nguyen Thaanh 
Tung–Tuny

A tým – KS Olomouc - 2A 
Zleva: Lukáš Prokeš, Vlastimil Orság, 
Jakub Odehnal, Jaroslav Matula

stavba k současné sportovní hale. 
Tím by se tento atraktivní sport stal 
daleko přístupnějším sportovní ve-
řejnosti i zájemcům o zdravý pohyb. 
Dalo by se navázat třeba na tradič-
ní Vekou cenu Kojetína. Vše je však 
otázkou času a dostatku financí, 
aby tento stále atraktivní sport pro 
všechny generace měl nejen mo-
derní prostory, ale i zapálené lidi 
typu Zdeňka Mrázka a Aleny Duf-
kové.
Přivítáme zapůjčení fota a další 
artefakty z historie stolního tenisu 
v Kojetíně.

Jaroslav Bělka

C tým – RSST Přerov – 2. třída
Zleva: Jiří Kilhof, Zdeněk Horák, 
Miroslav Florián, Oldřich Frühbauer

D tým – RSST Přerov – 3. třída
Zleva: Robert Gamba, Alois Šírek, 
Peter Dujava, Martin Zedníček

Kroužek DDM – mladší 
Zleva: Tom Nguyen, David Svobo-
da, Štěpán Kapoun, Jakub Hrabčík, 
David Vrba, Alena Dufková
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Ze sportu – Stolní tenis Kojetín

Senior tým
Zleva: Vladislav Němeček, Jaro-
slav Štrunc, Alena Dufková, Jaro-
slav Bělka, Jaroslav Palánek 

Kroužek DDM – starší
Zleva: Adam Toráč, Martin Šenkýř, 
Ondřej Jura, Lukáš Jura, Michal Ga-
bera, Vít Zapletal, Alena Dufková

Herna stolního tenisu je bývalá 
uhelná kotelna na ulici Dudíkova

Jaromír Huťka a Krista Skobrtalová/Bednářová při zá-
pase v sokolovně (rok 1958)

Zdeněk Mrázek – hráč a dlouholetý předseda oddílu 
stolního tenisu (rok 1960)

Rok 1963 – zleva: Mirka Šolcová, Josef Huječek, Mi-
lada Plevová/Štruncová, Zdeněk Mrázek; dole: Miloš 
Krčmař, Hynek Vybíral 

Omladina stolního tenisu – 60. léta minulého století
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Vzpomínky
Vzpomínka na Milana Stava
(Zemřel muž srdce i slova laskavého…)

V pátek 22. prosince 2017 
jsme se v kojetínské smu-
teční obřadní síni rozloučili

s panem
Milanem Stavem, 

který odešel z kruhu své ro-
diny, příbuzných, známých 
a přátel dne 19. prosince 
2017 ve věku 90 let.

Milan Stav se narodil 18. března 1927 v Hodoníně, 
svými kořeny však patřil do Kojetína, se kterým byl by-
tostně spjat a žil zde téměř po celý svůj dlouhý život. 
Narozen na konci dvacátých let dvacátého století byl 
svědkem veškerých zlomových událostí, kterými náš 
stát v dalších desetiletích tohoto bouřlivého století pro-
cházel. Mnohé události nesledoval jen pasivně, ale 
jako aktivní účastník je také spoluvytvářel.
Životní dráha Milana Stava se odvíjela ve městech 
střední Moravy, kam se jeho otec s celou rodinou stě-
hoval za prací. V roce 1943 Stavova rodina zakotvila 
natrvalo v Kojetíně. Milanova cesta za vzděláním byla 
za války ukončena uzavřením českých odborných škol 
a on musel nastoupit do průmyslu, později na zákopo-
vé práce. Své vzdělání dokončil v roce 1950 maturitní 
zkouškou na obchodní akademii. 
Na své cestě životem zastával Milan Stav různé role, 
které před něj život postavil. Byl vzorným a pozorným 
manželem, starostlivým tátou, laskavým dědečkem 
a pradědečkem.  Jako pracovník Drůbežářských závo-
dů v Přerově dlouhá léta vykonával kontrolní činnost. 
Ze svého charakteru byl čestný a spravedlivý.
K významným rolím Milana Stava patří také role člena 
skautské organizace. Skautem se stal již v roce 1939, 
prošel různými pozicemi (vedoucí oddílu, vedoucí 
střediska). Za svoji činnost ve skautingu obdržel řadu 
uznání a ocenění.
Významnou úlohu v jeho životní cestě přinesl ves-
lařský večírek 1945, na kterém poznal svoji budoucí 
manželku Drahomíru (Drahušku). Spojovala je společ-
ná záliba ve sportu, věnovali se veslování, košíkové, 
lehké atletice. Milan také působil jako učitel plavání. 
Cesta ke společnému manželskému životu však trvala 

dlouhých osm let. V průběhu manželství se stali čle-
ny Stavebního bytového družstva Kojetín a postavili 
si nový byt. Díky vzájemnému porozumění a toleranci 
v roce 2014 oslavili s manželkou diamantovou svatbu.
Opravdovou školou života byla pro Milana Stava zá-
kladní vojenská služba, kterou nastoupil 1. října 1950 
a byl zařazen do nově utvořených Pomocných tech-
nických praporů. Zařazen byl na důl Barbora v Karvi-
né II. Doly a následně na velkodůl prezident Gottwald 
v Horní Suché. Zde pracoval jako pomocník havíře. Po 
více jak 34 měsících povinné vojenské základní služby, 
prodloužené na neurčito, byl 10. srpna 1953 propuštěn 
do civilu.
Po návratu z vojenské základní služby, jako příslušník 
PTP, těžko hledal odpovídající zaměstnání. Díky přá-
telům a známým následovalo několikeré zaměstnání 
v různých podnicích, nejdéle v Drůbežářských závo-
dech v Přerově. Zde pracoval více než 32 let, prošel 
pozicemi kontrolora a hlavního kontrolora. Kontrolní 
a revizní činnost doplňoval také správcovstvím rekre-
ačního střediska podniku v Malé Morávce.
Po roce 1989 se jako důchodce začal věnovat činnosti 
pro bývalé příslušníky Pomocných technických prapo-
rů – Vojenských táborů nucených prací. Od roku 1990 
byl předsedou územní organizace Přerov, o roku 1993 
členem zemského výboru Moravskoslezského svazu 
a později i členem redakční rady Zpravodaje PTP.
Práce a činnost Milana Stava byla oceněna řadou čest-
ných uznání a vyznamenání. Z nich si připomeňme:
Skautská vyznamenání a ocenění:
- Svaz skautů a skautek ČR,
- Mezinárodní skautská organizace skauti v PTP,
- Slibový skautský odznak z roku 1945.
Vojenská vyznamenání:
- Záslužný kříž ministra obrany ČR III. stupně za zá-
služnou spolupráci s resortem obrany, (2001),
- Pamětní medaile 7. mechanizované brigády Dukel-
ská II. stupně – stříbrná (2008),
- Pamětní medaile k 90. výročí vzniku ČSR (2009),
- Záslužný kříž II. stupně za spolupráci s AČR a službu 
příslušníkům PTP (2015).

Milan Stav zanechal v paměti města trvalou a čitelnou 
stopu. Zpracoval nejen dokumentaci k činnosti Pomoc-
ných technických praporů, a vzpomínky na dobu svého 
působení u PTP. Také zpracoval rodinný rodokmen pří-
jmení Stavů v Kojetíně. V paměti občanů města zůsta-
ne trvale zapsán jako milý a čestný člověk.

František Řezáč

Dne 7. ledna 2018 to bude 22 let, co zemřel náš bratr

pan antonín Večerka
a dne 9. února 2018 by se dožil 78 let

Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami.
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Vzpomínky
Čas neúprosně plyne, bolest v srdci zůstává.

Dne 27. ledna 2018 vzpomeneme čtvrté smutné výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka 

pana Stanislava Pechy
Zároveň vzpomeneme na nedožité 70. narozeniny, které by oslavil 13. února 2018.

S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcery Jaroslava, Věra a Petra s rodinami.

Už nikdy tak nemohu nikoho oslovit, co všechno je řečeno v tom jediném slově:
Jak těžké je bez tebe žít, v srdci tě stále budeme mít...

Dne 29. ledna 2018 si připomeneme třetí smutné výročí úmrtí

paní Marie Vystavělové 
S láskou a úctou vzpomínají děti Hana a Milena s rodinami,

synové František, Ladislav a Jan s přítelkyněmi .

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, dík za každý den, který jsi s námi žil.
Proč nelítostný osud nevrací, co vzal, v našich srdcích nechává bol, smutek a žal.. 

Dne 4. ledna 2018 si připomeneme druhé výročí úmrtí

 pana Zdeňka řeháka
S láskou a úctou vzpomínají manželka Blanka, syn Martin s rodinou,

dcery Blanka a Zdeňka s rodinami.

Navždy nám zůstane nejhezčí vzpomínka na bytost nejdražší, tou byla maminka.

Dne 5. ledna 2018 vzpomeneme páté smutné výročí, kdy nás navždy opustila

paní Marie Hajdová
S láskou vzpomíná manžel František, dcera a synové s rodinami.

Zimní Kojetín

Foto: J. Šírek


