
Slovo starosty

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ročník XIX Číslo 12 prosinec 2018 12,- Kč

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás poprvé jako starosta města Ko-
jetína, pozdravil a napsal pár vět na téma komunální 
volby 2018. Říjnové volební klání proběhlo v letošním 
roce naprosto korektně, v mezích slušnosti, přemíra riva-
lity šla tentokrát stranou. I navazující jednání politických 
subjektů o obsazení uvolněných funkcí a postů radních, 
dále členství v jednotlivých výborech a komisích, se ode-
hrála v podobném duchu. Výsledkem je koalice Nezá-
vislých, ODS a ANO, post starosty jsem na ustavujícím 
zastupitelstvu 5. listopadu 2018 převzal já, Leoš Ptáček 
a místostarostou města zůstává pro následující volební 
období 2018–2022 Miloslav Oulehla.
Nepochybuji o tom, že společně navážeme na strategické 

záměry, vytýčené ve volebním období minulém a chci 
věřit, že v následujících čtyřech letech dokončíme vše, 
co jsme si předsevzali a o čem jsem vás, občany našeho 
města, pravidelně informoval v příspěvcích do Kojetín-
ského zpravodaje.
Myslím si, že rozvoj Kojetína je patrný na každém kro-
ku a my se budeme snažit, abychom nezapomínali na 
žádnou zájmovou či věkovou skupinu. V případě, že 
bych se ale nechal unést a můj zrak by dočasně zastřela 
provozní slepota, kdykoli se na mě obraťte, rád kohokoli 
z vás přivítám na radnici, vyslechnu a případně sjednám 
nápravu. Těším se velmi na spolupráci s každým tvůrčím 
člověkem, který to s Kojetínem myslí dobře!

Leoš Ptáček; foto: L. Fík
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Ustavující Zastupitelstvo Města Kojetín
Usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Kojetína, konaného dne 5. listopadu 2018

v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Zastupitelstvo města po projednání:

- určilo, že pro výkon funkce sta-
rosty a jednoho místostarosty měs-
ta Kojetína budou členové Zastupi-
telstva Města Kojetína uvolněni,
- schválilo veřejný způsob vol-
by starosty, místostarosty a členů 
Rady Města Kojetína,
- zvolilo starostou města Kojetína 
Ing. Leoše Ptáčka,
- zvolilo místostarostou města Ko-
jetína Miloslava Oulehlu,
- stanovilo počet členů Rady Měs-
ta Kojetína pro volební období 
2018–2022 na sedm členů,
- zvolilo RNDr. Jitku Hálkovou čle-
nem Rady města Kojetína, Mgr. 
Evu Pěchovou členem Rady města 
Kojetína, Dušana Medunu členem 
Rady města Kojetína, MUDr. Janu 
Palmašovou členem Rady měs-
ta Kojetína, Leoše Ptáčka členem 

Rady města Kojetína,
- zřídilo na volební období 2018–
2022 pětičlenný Finanční výbor ZM,
- zřídilo na volební období 2018–
2022 pětičlenný Kontrolní výbor 
ZM,
- zřídilo na volební období 2018–
2022 tříčlenný osadní výbor pro 
část města Kojetín II–Popůvky,
- zřídilo na volební období 2018–
2022 tříčlenný osadní výbor pro 
část města Kojetín III–Kovalovice,
- stanovilo od 5. 11. 2018 měsíční 
odměny neuvolněným členům za-
stupitelstva,
- rozhodlo o peněžitých plněních 
poskytovaných fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva 
obce, za výkon funkce členů vý-
borů, komisí a zvláštních orgánů 
obce,

- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět změny 
schváleného rozpočtu na rok 2018 
formou rozpočtových opatření do 
výše 500 tis. Kč v rámci jednoho 
závazného ukazatele a schvalovat 
veškeré průtokové transfery určené 
pro zřízené příspěvkové organiza-
ce,
- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět změny zá-
vazných ukazatelů hospodaření zří-
zených příspěvkových organizací 
do výše 500 tis. Kč v rámci schvále-
ného rozpočtu na rok 2018,
- svěřilo finančnímu odboru pra-
vomoc provádět změny schválené-
ho rozpočtu na rok 2018 formální 
úpravou rozpočtu z důvodu změny 
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpoč-
tové skladbě.

Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 1. schůzi konané dne 14. listopadu 2018
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření Města Kojetína za období 
1–10/2018,
- vzala na vědomí informaci o hos-
podaření zřízených příspěvkových 
organizací za období 1–9/2018,
- schválila navýšení příspěvku 
na provoz Domu dětí a mládeže 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
 p. o. z důvodu krytí výdajů na ne-
nárokové složky platů zaměstnan-
ců o částku 97.000 Kč,
- schválila navýšení příspěvku na 
provoz na rok 2018 Městskému kul-
turnímu středisku Kojetín, p. o., ve 
výši 35 000Kč,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 14/2018, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové příjmy              222,00 tis. Kč
- nové výdaje             257,00 tis. Kč
- financování                   35,00 tis. Kč,
- souhlasila s návrhem na snížení 
provozního příspěvku pro Centrum 
sociálních služeb p. o., v roce 2018 
o částku 550 tis. Kč a s úpravou zá-
vazného ukazatele výše provozní-
ho příspěvku pro CSS p. o.,
- souhlasila s návrhem rozpočtu 
města Kojetína na rok 2019, který 
zahrnuje:

- příjmy              122 380,04 tis. Kč
- výdaje  187 032,74 tis. Kč
- financování    64 652,70 tis. Kč,
- navrhla svěřit radě města pra-
vomoc schvalovat a provádět 
v průběhu roku 2019 změny schvá-
leného rozpočtu formou rozpočto-
vých opatření do výše 500 tis. Kč 
v rámci jednoho závazného ukaza-
tele a dále schvalovat a provádět 
rozpočtová opatření k veškerým 
průtokovým transferům určeným pro 
zřízené příspěvkové organizace,
- navrhla svěřit radě města pravo-
moc schvalovat a provádět v prů-
běhu roku 2019 změny závazných 
ukazatelů hospodaření zřízených 
příspěvkových organizací na rok 
2019 do výše 500 tis. Kč,
- navrhla svěřit finančnímu odboru 
pravomoc provádět v průběhu roku 
2019 změny schváleného rozpočtu 
formální úpravou rozpočtu z dů-
vodu změny vyhlášky č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě, 
- souhlasila s návrhem Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018, o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, a navrhuje 

stanovit sazbu místního poplatku 
pro rok 2019 v celkové výši 700 Kč,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemku p. č.  827/19 
orná půda o výměře 50 m2, ve vlast-
nictví Města Kojetína, v katastrál-
ním území Kojetín a obci Kojetín, 
zájemci o koupi, za min. kupní cenu 
325 Kč/m2 a za podmínky úhra-
dy veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím,
- schválila uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě – vodovo-
du mezi Městem Kojetínem, jako 
„budoucí povinný“ a společností 
Vodovody a kanalizace Přerov a. s., 
jako „budoucí oprávněný“. Pozem-
ky, které se nachází v katastrálním 
území a obci Kojetín, budou dotče-
ny stavbou „Kojetín – rekonstrukce 
přívodního řadu DN 100 ve směru 
od Měrovic“,
- schválila uzavření Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti 
mezi Městem Kojetínem, jako „bu-
doucí povinný“ a společností Čes-
ká telekomunikační infrastruktura 
a. s., zastoupená společností Ve-
gacom a. s., jako „budoucí opráv-
něný“. Pozemky, které se nachází 
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Z jednání Rady Města Kojetín
v katastrálním území a obci Kojetín, 
budou dotčeny stavbou podzemní 
komunikační vedení veřejné komu-
nikační sítě,
- schválila udělení výjimky 
Vnitřního předpisu Směrnice o za-
dávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, který stanovuje přesný po-
stup při zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu ve finančním limitu 
B a schvaluje výběr dodavatele na 
dodávky elektřiny pro období 2019 
formou elektronické aukce,
- schválila výběr dodavatele na 
sdružené dodávky elektřiny, spo-
lečnost Pražská energetika, a. s., 
a uzavření Smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny mezi 
Městem Kojetínem a společností 
Pražská energetika a. s. Datum za-
hájení dodávky je 1. 1. 2019, ukon-
čení dodávky je 31. 12. 2019,
- schválila uzavření Smlouvy 
o nájmu movité věci mezi Měs-
tem Kojetín, jako pronajímatelem, 
a společností Technis Kojetín spol. 
s r. o., jako nájemcem, na proná-
jem prodejního stánku s příslušen-
stvím, za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou, výši nájemného 12.000 
Kč/rok bez DPH, s výpovědní dobou 
1 měsíc, 
- schválila financování víceprací 
v rámci stavby „Rozšíření MK II. 
Sladovní, nový chodník, zpoma-
lovací pásy“, v celkové ceně 210 
644,99 Kč bez DPH,
- schválila uzavření Dodatku 
smlouvy o dílo k investiční akci 
„Rozšíření MK II. Sladovní, nový 
chodník, zpomalovací pásy“, je-
jímž předmětem je rekonstrukce 
a rozšíření ulice Sladovní v úseku 
od křižovatky s ulicí Polní po bytový 
dům č. p. 1291. Dodatek smlouvy je 
uzavírán mezi objednatelem Měs-
tem Kojetín a zhotovitelem TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o za nabídko-
vou cenu 210 644,99 Kč bez DPH,
- vzala na vědomí informaci o pro-
bíhající realizaci stavby „Rozšíření 
MK II. Sladovní, nový chodník, zpo-
malovací pásy“ dle smlouvy o dílo, 
v jejímž rámci bude nezbytné na-
výšit celkovou cenu stavby ve výši 
realizovaných víceprací. Stavba 
bude dokončena v prvním čtvrtletí 
roku 2019,
- schválila financování víceprací 
v rámci stavby „Nové VO Sladov-

ní, Polní, Sadová a oprava chod-
níku na ulici Polní“, v celkové ceně 
18 212,73 Kč bez DPH,
- schválila uzavření Dodatku 
smlouvy o dílo k investiční akci 
„Nové VO Sladovní, Polní, Sadová 
a oprava chodníku na ulici Polní“, 
jejímž předmětem je osazení 1 ks 
lampy veřejného osvětlení na ná-
roží domu č. p. 936, ulice Sladov-
ní, v rámci rekonstrukce veřejného 
osvětlení v ulicích Polní, Sadová, 
Sladovní, včetně výměny lamp 
a rekonstrukce části chodníku na 
ulici Polní. Dodatek smlouvy je uza-
vírán mezi objednatelem Městem 
Kojetín a zhotovitelem TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o za nabídkovou 
cenu 18 212,73 Kč bez DPH,
- schválila předložený plán zimní 
údržby a plán pohotovosti při za-
bezpečení zimní údržby na míst-
ních komunikacích v zimním obdo-
bí 2018/2019,
- uložila řediteli společnosti TECH-
NIS Kojetín spol. s r.o., zabezpečit 
realizaci schváleného plánu v pl-
ném rozsahu,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
k investiční akci „Rekonstrukce by-
tové jednotky č. 5 v objektu DPS E. 
Beneše v Kojetíně“, jejímž předmě-
tem je kompletní rekonstrukce byto-
vé jednotky. Smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o. za  nabídkovou cenu 
173 545 Kč bez DPH,
- pověřila Evu Pěchovou oddává-
ním v matričním obvodu Městské-
ho úřadu Kojetín a stanovila, že při 
občanských obřadech a jiných vý-
znamných událostech může mimo 
starosty užívat závěsný odznak se 
státním znakem České republiky 
rovněž místostarosta a členové Za-
stupitelstva města Kojetína pověře-
ni oddáváním v matričním obvodu 
Městského úřadu Kojetín,
- jmenovala Adélu Hálkovou člen-
kou Školské rady Základní školy 
Kojetín náměstí Míru a členkou 
Školské rady Základní školy Kojetín 
Svatopluka Čecha,
- schválila výběr dodavatele spo-
lečnost DC4 CZ, a. s., na dodávku 
27 ks stolních počítačů, který byl 
doporučen hodnotící komisí,
- schválila uzavření Smlouvy na 
dodávku 27 ks stolních počítačů 

v rámci dodávky „Dodání PC pro 
Město Kojetín“ mezi objednavate-
lem Městem Kojetín a dodavatelem 
DC4 CZ, a. s. za nabídkovou cenu 
342 360 Kč bez DPH,
- schválila zřízení pracovního mís-
ta na pozici pracovníka v sociálních 
službách (pečovatelka) v rámci 
CSS Kojetín, příspěvkové organi-
zace, a to na období od 1. 1. 2019 
s pracovním úvazkem 1,00,
- schválila termínový a obsahový 
plán jednání Rady Města Kojetína 
na rok 2019,
- souhlasila s návrhem termínové-
ho a obsahového plánu jednání Za-
stupitelstva Města Kojetína na rok 
2019,
- zřídila osmičlennou Komisi škol-
ství, šestičlennou Komisi pro komu-
nitní plánování, šestičlennou Komi-
si životního prostředí a zemědělství, 
šestičlennou Komisi bezpečnost 
a prevence kriminality, šestičlennou 
Komisi pro poskytování dotací, de-
setičlennou Povodňovou komisi,
- schválila obsahové a organizač-
ní zajištění zasedání zastupitelstva 
města dne 4. 12. 2018,
- schválila uzavření Smlouvy 
o poskytování služeb spojených 
s ověřováním platnosti kvalifiko-
vaných elektronických podpisů 
a pečetí, vytváření kvalifikovaných 
elektronických pečetí na dálku a vy-
dávání kvalifikovaných elektronic-
kých časových razítek, mezi objed-
natelem Městem Kojetín a poskyto-
vatelem VERA, spol. s r. o., za cenu 
odpovídající množství odebraných 
služeb s předpokládaným ročním 
plněním do 100 000 Kč bez DPH.

Starosta města zve na

Zasedání
ZastUpItelstVa
Města Kojetína

které se uskuteční 
v úterý 4. prosince 2018

od 16 hodin 

v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8.

                 Leoš Ptáček, starosta
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Den stromů je svátek, který se slaví 
po celém světě od poloviny 19. sto-
letí. Datum oslav Dne stromů se liší 
podle klimatických podmínek jed-
notlivých zemí. V České republice 
s nápadem na obnovu této tradice 
přišli bývalý ředitel Botanické za-
hrady Univerzity Karlovy a známý 
popularizátor stromů Václav Větvič-
ka a dřevosochař Martin Patřičný. 
Datum první oslavy svátku stromů 
bylo stanoveno na 20. října, protože 
v mnoha lokalitách České republi-
ky jde o vhodný termín pro sázení 
stromů a podzim je také časem, kdy 
jsou stromy asi nejkrásnější a hrají 
všemi barvami. 
V našem městě se letos oslava stro-
mů konala dne 3. listopadu 2018 
v Popůvkách. V tento den bylo vy-
sazeno dvanáct bříz podél chod-
níku směrem na hřiště. Spolu s již 
dříve vysazenou druhou stranou se 
povedla vysadit březová alej. Na 
hřišti byla vysazena lípa, ku příleži-
tosti stého výročí vzniku Českoslo-
venské republiky.
Výsadba dřevin přispěla nejen ke 

oslava dne stromů v popůvkách

zlepšení životního prostředí místní 
části Kojetín II, ale díky odbornému 
vedení Anně Acostové, která všem 
přítomným názorně ukázala jak 
správně vysazovat dřeviny, došlo 
určitě k získání nových poznatků 
v oblasti ochrany přírody a také ke 
zvýšení povědomí z oblasti envi-
ronmentální výchovy.
Děkujeme vedení města Kojetín 
a komisi životního prostředí RM 
Kojetín za podporu, Domu dětí 

a mládeže Kojetín za úžasný do-
provodný program a občerstvení, 
dobrovolným hasičům a osadní-
mu výboru z Popůvek za zázemí 
a všem přítomným za bezchybnou 
práci v deštivém počasí, které je 
neodradilo od ekologicky laděné 
akce, určené pro všechny co mají 
rádi přírodu, ale zejména pro děti, 
které se lásce vůči zvířátkům a stro-
mům teprve učí. 

Za město Kojetín Eliška Izsová

Informace
pro veřejnost
o odpadovém systému 
v Kojetíně v průběhu 
vánočních svátků
Vážení občané, upozorňujeme 
vás, že přes vánoční svátky bude 
uzavřen sběrný dvůr v době od 
soboty dne 22. prosince 2018 do 
úterý dne 1. ledna 2019.

Podobně jako v minulých letech bu-
dou v Kojetíně po dobu vánočních 
svátků rozmístěny velkoobjemové 
kontejnery, které slouží výhradně 
na uložení drobného domovního 
odpadu z období vánočních svátků.
Dále vás žádáme, abyste vánoč-
ní stromky ukládali ke stanovištím 
na tříděný nebo komunální odpad, 
odtud budou sváženy samostatně 
v pravidelných intervalech, případ-
ně stromky uložili na sběrný dvůr po 
jeho otevření v lednu.
Svoz směsného odpadu bude i na-
dále probíhat nepřetržitě ve čtrnácti 

denních intervalech bez přerušení 
dle harmonogramu svozu směsné-
ho odpadu.
Svoz bioodpadu bude zahájen opět 
od měsíce března v pravidelných 
čtrnácti denních intervalech nava-
zujících na svoz komunálního od-
padu. V období neprovádění svozu 
můžete vzniklý bioodpad uložit na 
sběrný dvůr, příp. do kontejnerů na 
směsný odpad.
Klidné a spokojené vánoční svát-
ky vám přeje tým pracovníků

Města Kojetína
a TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

Informace pro občany

Dejte mě do kontejneru,
děkuji!

pRoVoZ poKladny
MěstsKého úřadU Kojetín
V době VánoČních sVátKů:

Čtvrtek - 27. prosince 2018 - otevřeno 8.30 – 11.30 hodin
Od 28. prosince 2018 do 13. ledna 2019 - ZAVŘENO 

Otevřeno bude znovu až v pondělí 14. ledna 2019.

V případě potřeby můžou občané platit na účet města
19-1883093339/0800.
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listopadová anketa
naše anketa sbírala odpovědi ohledně sametové revoluce.

občanům Kojetína jsme položili tyto otázky:
1. Víte, co se slaví 17. listopadu?

2. co se vlastně stalo po sametové revoluci?
3. jak hodnotíte tuto událost?

1. Den studenstva a také sameto-
vá revoluce. 
2. Byl pád komunismu, ale nic se 
vlastně nezměnilo.
3. Nemám na to moc dobrý názor. 
Teprve teď se to zlepšuje, vaše ge-
nerace na tom bude lépe.

1. Slaví se sametová revoluce. 
Myslím, že to bylo v roce 1989.
2. Padl u nás komunismus podle 
mě.
3. Tak k něčemu to bylo, ale bylo 
mi 17 a neřešila jsem to moc.

1. V roce 1989 byla sametová re-
voluce.
2. Dosáhli jsme demokracie, ale 
žádnou změnu jsem nepocítil.

3. Já se k tomu stavím spíše ne-
gativně.

1. Slaví se sametová revoluce 
a taky něco se studenty. Přesný rok 
nevím.
2. Cosi s naší formou vlády se sta-
lo, ale v té době mi bylo kolem pat-
nácti, takže…
3. Asi to je dobré pro naši republi-
ku, když se to slaví.

1. Slaví se sametová revoluce.
2. Zvýšila se nezaměstnanost
3. Není to moc dobré pro náš ná-
rod.

1. Sametová revoluce si myslím.
2. Pro „obyčejné lidi“ z toho nic 

dobrého nevzešlo. Žádná změna 
nebyla.
3. Hodnotím to spíše špatně.

1. To byla ta sametová revoluce.
2. Něco s pádem komunismu 
nebo tak.
3. Moc si na to nevzpomínám, ale 
pád komunismu je určitě dobře.

1. Tak to je jasné, sametová revo-
luce se slaví.
2. Pád komunismu, zvýšená neza-
městnanost.
3. Nevzpomínám na to vůbec dob-
ře, špatné to bylo.

Ptali se Jan Dočkal
a Tomáš Macek, sexta GKJ

Konečně jsme tady
Jsem zdravotní sestra mobilního 
hospice Strom života a chtěla bych 
vám představit novou pobočku 
v Moravskoslezském kraji se síd-
lem v Přerově s působností v širo-
kém okolí. Toto pracoviště v centru 
Přerova vzniklo za velké podpory, 
nadšení a úsilí mnoha lidí, kteří 
chápou a vidí, že konec života, ať 
už vlastního nebo někoho blízkého, 
je bezesporu krajní životní situace 
a že tito lidé a jejich rodiny potřebují 
zvláštní pozornost a péči.
Jako zdravotní sestra s mnoholetou 
praxí v oboru onkologoie, jsem se 
denně setkávala s těžce nemocný-
mi a umírajícími lidmi, často mladý-
mi. Bohužel o komplexní paliativní 
péči nemohla být ani řeč, přitom 

strom života – Mobilní hospic přerov
konec života je bezesporu krajní 
životní situace a podpora a pomoc 
umírajícím a jejich rodinám, kteří 
se rozhodli o své blízké pečovat je 
zcela na místě!
Vážím si toho, že jsem dostala pří-
ležitost být součástí této myšlenky, 
přispět a pomoci vybudovat záze-
mí, funkční tým sester a ostatních 
kolegů, kteří v této nelehké profesi 
dokážou nabídnout laskavost, zku-
šenost, vzdělání a nadšení a tím 
přispět k dobré reputaci a rozvoji 
krásné myšlenky Mobilního hospi-
ce – Strom života.
Nebojte se spolu to zvládneme!

Lenka Šimáčková 
staniční sestra

janička a Martin
Když jsem počátkem června poprvé 
navštívila v rámci psychoterapeu-
tické podpory našeho mladého pa-
cienta Martina, netušila jsem ani já, 
ani on, jak důležité okamžiky jeho 
života spolu prožijeme, byť jen čtr-
náct dní.
Martin 45 let, byl propuštěn domů 
z nemocnice s tím, že mu zbý-
vá několik týdnů života. Málokdy 
se setkáte s člověkem, který svoji 
prognózu přijme s tak neobyčejnou 
pokorou, s jakou ji přijal on.
Nechtělo se mu odejít, ale jak sám 
říkal, osud nepřemůžete. Začali 
jsme si povídat o tom, co by ještě 
chtěl prožít v čase, který mu zbývá, 
v klidu a doma se svojí přítelkyní 
Janičkou. Potom mi svěřil, že na 
7. července 2017 naplánovali ma-
lou svatbu, a že ji chtěl dožít.
Protože jsem věděla, že jeho stav 
se rychle zhoršuje, řekla jsem mu, 
že v té době už na svatbu nebude 
mít sílu a ať s přítelkyní zváží dří-
vější termín, pokud si svatbu chtějí 
užít podle svých představ.
Byl vděčný za to, že jsem s ním ho-
vořila jak já, tak mí kolegové z týmu 
mobilního hospice otevřeně. Říkal, 
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že je to pro něho ohromné ulehčení 
oproti nemocnici, kde všichni mluvi-
li v náznacích, jako by ho nechtěli 
zranit, ale z nich cítil, že ví… Požá-
dal mě o to, abych pravý stav věcí 
– tedy to, že jeho čas je už velmi 
krátký sdělila tatínkovi, se kterým 
bydlel ve společném domě a pří-
ležitostně to také zmínila jeho bra-
trovi. Šla jsem za tatínkem ihned, 
zaklepala jsem na dveře v dru-
hé části domečku, představila se 
a požádala ho, zda by si na mě neu-
dělal chvíli čas. Je smutné sdělovat 
rodiči, že jeho syn, i když dospělý 
umírá.
S Martinem jsme se setkali asi 
třikrát a byla to pro mne nezapo-
menutelná setkání. Mluvili jsme 
o tom, co je v životě důležité, jak 
rád by začal žít nový život s Janič-
kou, a co vše by ještě rád stihl a ví, 
že už to nestihne. Když jsem přije-
la ve čtvrtek v podvečer, týden po 
přijetí do našeho mobilního hospi-
ce, bylo mi na první pohled jasné, 
že Martinův čas se naplnil. Protože 
mě Martin od počátku prosil o to, 
abych s ním mluvila otevřeně a nic 
neskrývala, řekla jsem mu, že podle 
mých zkušeností mu zbývá jen pár 
hodin nebo dní. Řekl jen: „tak už... 
Zeptala jsem se ho, jestli je pro něj 
ještě stále důležité jeho poslední 
přání, které mi před pár dny sdělil, 
a to oženit se s Janičkou. Otevřel 
oči, které měl už únavou většinou 
zavřené a s úsměvem na tváři řekl: 
“ANO.“ Šla jsem na zahradu za 
jeho přítelkyní Janou a zeptala se 
jí, co na to říká.
Těšila se na ten okamžik stejně 
jako Martin, ale měla trošku po-
chybnosti, zda je takového kroku 
Martin ještě schopen…
A pak se roztočil dvouhodinový ko-
lotoč. Sehnat paní starostku – je na 

pohřbu – už tam není – odešla ke 
včelínu – kde je včelín? – někde 
v lese. Hodinová rallye po přileh-
lých kopcích a loukách. Hurá, našla 
jsem paní starostku. Za druhé: se-
hnat matrikářku – z města – místní 
obec nemá svoji – zjistit kde bydlí 
– zajet k ní, vysvětlit ji naléhavost 
a výjimečnost situace – nechat ji 
převléct z pyžama – odvézt na úřad 
– přivézt na místo obřadu. Sehnat 
fotografa, na prstýnky posloužilo 
luční kvítí, které se dá splést, se-
hnat svědky – zaměstnance hospi-
ce, pomoci uvázat svatebnímu otci 
kravatu, obléknout ženicha do oblí-
bené košile. A za písní Jarka Noha-
vici se mohlo začít…
Pár milých vět paní starostky, a už 
je tady otázka, berete si zde pří-
tomnou snoubenku dobrovolně… 
Martin zvedá hlavu, narovnává 
celé tělo, aby tomu okamžiku do-
dal na důstojnosti, podívá se na 
Janu a hlasitě řekne ANO… Stejně 
tak nevěsta – prstýnky – polibek 
a J. Nohavica zpívá dál, jako by se 
nic nestalo. Otevíráme nealko šam-
paňské a povídáme si…
Loučíme se se všemi, Martin do-
stává od zdravotníků svoji večerní 
analgetickou injekci a s úsměvem 
na tváři usíná po boku teď už své 
milované manželky Jany. Násle-
dující ráno v pátek, přijíždí náš 
zdravotník Lukáš s ranní infuzí. Já 
přijíždím po desáté hodině s kra-
bici domácích svatebních koláčků, 
ukážu je ženichovi s poznámkou, 
že bez nich by to nebyla pořádná 
svatba, pouštím Jarka Nohavicu 
a odcházím s manželkou vařit čaj a 
kávu, tatínek sedí u Martina. Začí-
ná těžce dýchat, jsme u něj všichni, 
Janička mu šeptá do ucha to, co 
mu ještě potřebuje říct, od nás ví, 
že sluch je poslední smysl, který 

odchází. Dlouhých nebo krátkých 
dvacet minut? A Martin odchází na 
druhý břeh. Snad šťastný, že si stihl 
splnit svůj poslední velký sen… Ur-
čitě jich tady nechal ještě spoustu 
nesplněných.
Sedíme v posteli již kolem nedý-
chajícího Martina, tatínek i Jana 
pláčou, ale po chvíli přichází úleva 
ve smutku, že Martinovi skončilo 
utrpení způsobené nemocí, a hlav-
ně velký vděk za to, že Martin mohl 
poslední týdny strávit doma ve své 
posteli, na místech, které měl to-
lik rád, a hlavně mezi těmi, které 
měl tolik rád a oni měli rádi jeho. 
Doma…
V pátek za čtrnáct dní. Scházíme 
se u Martina na terase, jen nejbliž-
ší rodina a pár přátel. Vykopáváme 
na zahradě díru, v místě, kde je 
nádherný výhled a do ní postupně 
všichni vsypáváme popel z Marti-
novy urny. Poté dovnitř vkládáme 
strom Gingo-biloba. A to vše za 
doprovodu Nohavicových písní. 
Nejbližší vkládají ke kořenům vzpo-
mínky na Martina. Děti obrázky, 
autíčko... Zasypáváme kořeny, kte-
ré porostou i z Martina hlínou. Po-
sedáváme kolem stromu do trávy 
a začíná vzpomínání na Martina. 
Jak s bráchou řádili, když byli malí. 
Jak dováděl se synovcem. Jak 
kreslil vzkazy na skicák s Ondrou. 
Jak cestovali, a co ještě plánovali. 
Celé odpoledne plné láskyplných 
vzpomínek, vděčnosti a pokory.
Protože se rodíme a žijeme a umí-
ráme a každý z nás má jen určitý 
vyměřený čas a je jen na nás, jak 
ho využijeme.
Díky, že jsem mohla jít na malou 
chvíli vedle vás na vaší poslední 
cestě.
Naučila jsem se mnohému.

Strom života – Mobilní hospic

strom života – Mobilní hospic přerov

Kroměřížská dráha informuje
Vlakem na Vánoce
do tovačova na zámek
Stalo se za poslední roky zvykem, 
že sezónu provozu zvláštních osob-
ních vlaků na trati z Kojetína do To-
vačova zakončují členové spolku 
Kroměřížská dráha vždy na konci 
prvního prosincového týdne jízda-
mi klubového motorového „Hurvín-

ka“ M131.1454 na akci Vánoce na 
zámku, kterou každoročně pořádá 
o. p. s. Tovačovský zámek. 
Ti z vás, kteří s námi jezdí zvláštními 
vlaky do Tovačova pravidelně, dobře 
ví, že jde bezesporu o nejromantič-
tější tovačovskou akci v roce. 
Při speciálních prohlídkách v rámci 
Vánoc na zámku bývá tovačovský 
zámek vánočně vyzdoben vždy 
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Kroměřížská dráha informuje

V dnešní době je čím dál tím těžší 
najít práci, která by člověka bavila, 
a za kterou by byl člověk dobře 
ohodnocený. Pomůžeme vám. 
Jsme zapsaný spolek Hanácká ak-
tivní společnost, který sídlí v Senici 
na Hané. Nabízíme vám možnost 
zapojení do našeho projektu First 
Job. Najdeme a zaplatíme vám 
potřebnou rekvalifikaci nebo další 
vzdělávání v oboru, který vás bude 
bavit a který je aktuálně potřebný na 
trhu práce. Pak si ověříte svoji volbu 
placenou měsíční praxí u ověřené-
ho zaměstnavatele.  A co bude dál? 
To už bude záležet jen a jen na vás. 
Projekt je zaměřený na dvě cílové 
skupiny: na mladé lidi do 25 let, kte-
ří prozatím nevstoupili na trh práce, 
to znamená, že dosud neuzavřeli 
smlouvy typu hlavní pracovní po-
měr nebo dohodu o provedení čin-
nost (na dohodu o provedení práce 
se omezení nevztahuje) a na lidi ve 
věku 50 let a víc, kteří jsou neza-
městnaní – tedy bez práce. U této 
druhé skupiny nezáleží na vzdělání 

hledáte práci? Rádi Vám pomůžeme!
ani na předchozích zaměstnáních. 
Celý projekt probíhá ve spolupráci 
s Úřadem práce, který nám pomá-
há s oslovováním 
vhodných účast-
níků. Účast v pro-
jektu vás nebude 
nic stát, protože je 
celý financovaný 
z prostředků 
Evropská unie.
Pokud si myslíte, 
že vám můžeme 
pomoci, neváhej-
te nás kontakto-
vat na telefonním 
čísle 604 558 643, 
nebo na e-mailu: 
firstjob@aktivse-
nice.cz, kde vám 
rádi odpovíme na 
všechny dotazy. 
Pokud máte zájem 
o další informace, 
sledujte nás na 
Facebooku (www.
f a c e b o o k . c o m /

firstjob.has) nebo na webových 
stránkách projektu www.firstjob.ak-
tivsenice.cz

v duchu nějakého motta, kterým je 
letos „návrat slunce“. Součástí akce 
bývá každoročně také historický 
jarmark, bohaté občerstvení a hoj-
né horké nápoje všech adventních 
vůní a další doprovodný program 
na nádvoří zámku. 
Zlatým hřebem letošního programu 
bude večerní koncert písničkáře 
Tomáše Kočka s Orchestrem, který 
začíná v 18 hodin a potrvá asi do 
19.30 hodin. Koncertu jsou letos při-
způsobeny také naše zvláštní vlaky 
– tedy když s námi pojedete spojem 
v 16:25 z Kojetína, stihnete v Tova-
čově ještě poslední prohlídku zámku 
(v 17 hodin) a po ní rovnou i koncert, 
po kterém odjíždí z Tovačova po-
slední spoj do Kojetína ve 20 hodin. 
Vstup na koncert je zdarma, vánoční 
prohlídka zámku je za 50 Kč.
Jízdné ve vláčku je v už zažité výši 
30 Kč mezi Kojetínem a Tovačovem 
pro dospělého cestujícího, dítě nad 
šest let zaplatí o 10 Kč méně. Obou-
směrná (zpáteční) jízdenka bude 
dospělého stát 50 Kč a dítě od šesti 
do patnácti let rovných 30 Kč. Mlad-
ší děti jezdí samozřejmě zdarma, 
z kapacitních důvodů ale tentokrá-

te nebudeme schopni přepravovat 
neskládací kočárky. Věříme však, 
že vás tento drobný nedostatek od 
svezení vláčkem neodradí a že se 
8. prosince 2018 v kroměřížském 
„Hurvínkovi“ sejdeme v hojném po-
čtu. Jízdní řád zvláštních vlaků při-
pojujeme níže.
Členové Kroměřížské dráhy vám 
velmi děkují za vaši přízeň v celém 
letošním roce a i kdyby náhodou ne 
při posledních letošních jízdách, tě-
šíme se s vámi na svezenou při na-

šich dalších akcích v příštím roce!
Za KMD, z.s. Rostislav Kolmačka
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Mikroregion střední haná
Změny ve vedení
mikroregionu
Po volbách do obecních a měst-
ských zastupitelstev došlo ke 
změnám i ve vedení mikroregionu 
Střední Haná.
Na valné hromadě konané dne 
22. listopadu 2018 v Kojetíně byl 
novým předsedou zvolen Jaroslav 
Lejnar (starosta obce Křenovice), 
místopředsedou se stal Marek 

Svoboda (starosta města Tovačov) 
a členy rady mikroregionu Petr Cet-
kovský (starosta obce Ivaň), Petr 
Hlavinka (starosta obce Lobodice) 
a Rostislav Němec (starosta obce 
Obědkovice).
Změny oproti minulému volební-
mu období na postu starostů jsou 
u členských obcí mikroregionu 
Střední Haná následující (v závor-
ce je uvedeno jméno odstupujícího 
starosty):

Kojetín – Leoš Ptáček (Jiří Šírek), 
Němčice nad Hanou – Jan Vrá-
na (Ivana Dvořáková), Oplocany 
– Jana Hakunová (Hana Skřépko-
vá), Stříbrnice – Martin Tulis (Jiří 
Hepnar), Tovačov – Marek Svobo-
da (Leon Bouchal).
Ve všech ostatních obcích zůstávají 
ve funkci starostové, kteří působili 
již v minulém volebním období.

Jiří Šírek, odstupující předseda 
mikroregionu Střední Haná

junák – český skaut – středisko 714.03 Kojetín
expedice do chKo
litovelské pomoraví
Skautský oddíl v Kojetíně uskuteč-
nil výpravu do přírody o podzimních 
prázdninách, které probíhaly ve 
dnech 27. – 31. října 2018. V so-
botu ráno jsme se sešli na nádraží 
v Kojetíně a vlakem přijeli do vesni-
ce zvané Střeň u Olomouce, která 
leží v oblasti Litovelské Pomoraví. 
Prošli jsme dlouhou vesnicí a za 
mostem přes řeku Moravu došli 
k chatě. Ubytovali jsme se a zahájili 
pestrý program. Hned první večer 
jsme hráli noční hru, která skau-
ty moc bavila. Nedělní dopoledne 
jsme trávili v blízkém okolí a po 
obědě jsme se šli projít do vesnice. 
Večer se hrály klidné hry v jídelně. 
V pondělí byla zatažená obloha 
a chvílemi mžilo. Využili jsme tedy 
vhodného počasí a šli se projít po-
dél řeky Moravy až k jezu Hynkov, 
který se nachází přibližně tři kilo-
metry od chaty. Cestou děti pozná-
valy přírodu a hrály hry v lese. Po 
chvíli jsme došli k jezu, který zaujal 
hlavně ty nejmenší, a zpátky jsme 
se vraceli po druhém břehu řeky. 
Nakonec přestalo pršet, a dokonce 

vysvitlo i sluníčko. Jakmile jsme při-
šli do tepla, čekal na nás horký čaj 
a vydatný oběd. Usušili jsme mokré 
oblečení a odpoledne hráli hry ven-
ku nebo uvnitř, vždy podle počasí. 
Večer jsme zpívali písničky. 
V úterý jsme se sbalili, uklidili po 
sobě a předali chatu majiteli. Po 
obědě jsme vyrazili na nádraží ve 
Střeni, kde jsme čekali na vlak, a do 
Kojetína jsme přijeli v odpoledních 
hodinách. Přestože počasí nevyšlo 
tak, jak bychom si přáli, věřím, že si 
výpravu všichni hodně užili a že se 
příště opět zúčastní. Závěrem bych 
chtěla poděkovat všem vedoucím 
a dětem, kteří se na této akci podí-
leli, protože bez nich by se žádná 
expedice neuskutečnila.

Lucie Hanáková

poznáte se?
Kdo se pozná
ať se, prosím, ozve na telefon:
604 652 398 – František Riegl. 

Pro výstavu hledám i jednotlivé 
části pionýrského a svazáckého 
oblečení z dob socialismu.
Děkuji předem za případné zapůj-
čení...

František Riegl

poděkování
všem, kdo umožnili, nebo sami 
požádali o výstavu „100 let Česko-
slovenska“ určenou původně pro 
Kojetín. Tato výstava se stala pu-
tovní od Kojetína po Mořice. Kojetín 
– 465 návštěvníků), Pivín – 260, 
Vrchoslavice – 230, Prosenice – 620,
Víceměřice – 120, Mořice – 80. Cel-
kem 1.765 návštěvníků.      F. Riegl
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oběti I. světové války z Kojetína
Koncem října tohoto roku byl slav-
nostně uložen Seznam padlých vo-
jáků rakousko-uherské armády za 
I. světové války z Kojetína a okolí, 
do Památníku padlým hrdinům (Pi-
etní hrob) na místním kojetínském 
hřbitově.
Myslím, že tímto gestem, i když ve 
velmi malé míře, byla uctěna pa-
mátka padlých spoluobčanů nejen 
k 100. výročí ukončení války, ale 
i k 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. Je nutno však 
říci, že i ty jedny z nejmenších obcí 
pro své padlé postavily pomníky 
padlým s jejich jmény a mnohdy 
s fotografiemi. Bohužel za celých 
100 let nedošlo v Kojetíně k nápra-
vě tohoto ostudného stavu žádným 
z vedení města a na tuto stále opo-
míjenou skutečnost „padá prach“. 
Proč se tak nestalo hned po válce, 
jsem podrobně popsal v novinách 
Nové Přerovsko - deník ze dne 
16. listopadu 2012 v článku 

„A máme po Dušičkách aneb Vzpo-
mínka na padlé ve válce“.
Dovoluji si aspoň tímto příspěvkem 
čtenářům Kojetínského zpravoda-
je přiblížit v následujích vydáních 
život a osudy jednotlivých padlých 
kojetínských spoluobčanů za I. svě-
tové války. Mnozí z nich mají zde, 
v Kojetíně, své potomky, kteří 
o nich možná ani neví, mnozí jsou 
zapomenuti. Ale zapomínat by-
chom neměli.
Věřím, že v těch dalších 100 letech, 
se podaří vybudovat důstojný po-
mník těm, kteří ve svém osudu měli 
napsáno, že dají svůj život za něko-
ho, za koho ani nechtěli.

Skutečnosti zde uvedené, nejsou 
zcela jistě konečné. Věřím, že 
v mnoha rodinách je ještě mnoho 
zajímavých a podnětných dokumen-
tů, které by mohly přispět k větší 
přesnosti zjištění osudu padlých vo-
jáků. Velmi bych ocenil, kdyby obča-

né města Kojetína mohli v budoucnu 
do svých knihoven zařadit knihu po-
jednávající o osudech padlých spo-
luobčanů za I. světové války.
Uvedené fotografie vojáků mi byly 
poskytnuty s laskavým svolením  
Josefa Bíbra z Kojetína, za což mu 
velmi děkuji. 
Při zpracování veškerých údajů 
v následujících textech jsem vy-
cházel z veřejně přístupných zdrojů 
a vlastních dokumentů.

Miloš Krybus, Kojetín
Zkratky pro zdroje:
- „Österreich-Ungarns letzter Krieg 
1914-1918“ Band I–VII. Verlag der 
Militärwissenschaftlichen Mitteilun-
gen, Wien 1930–39. – ÖUlK
- Digitální knihovna Kramerius, Ná-
rodní knihovna ČR – DKK
- Digitální archív Zemského archivu 
v Opavě – ZAO
- Vojenský historický archiv v Praze 
– VHA
- osobní archiv – OA

bernacký František, 
bernatzky Franz emil 
Studující inženýr, se narodil dne 
6. listopadu 1887 v Kojetíně v domě 
č. 465, což je číslo bývalého cukro-
varu v Kojetíně, manželům Emilovi 
Bernackému, úředníku v cukrova-
ru, původem z Kvasic a Anně, dceři 
Františka Göpferta, hostinského 
v Kojetíně. V dospělém věku se 
přestěhoval do Zdounek.
V době války nastoupil jako jedno-
roční dobrovolník desátník (Ein-
jährig-Freiwilliger, zkratka E. F. před 
názvem hodnosti) k Divizi těžkých 
houfnic č. 14, 1. Praporu (EinjFre-
iKorp., Schw.HbDiv.Nr.14,Batt.1) 
ve XIV. Sboru, 1. Armády. Se svou 
vojenskou jednotkou bojoval na vý-
chodní frontě. Během srpna 1915 
útočila R-U vojska v čele s 1. Ar-
mádou na haličské město Łuck, ze 

kterého byla ze strany ruské armá-
dy udělána pevnost. 
František Bernacký, ve věku 27 let, 
při útoku na město Łuck, dne 31. 
srpna 1915 u vesničky Walerya-
nówka (ukr. Valerianivka, 25,2768° 
v. d., 50,8761° s. š.) padl a je po-
chován na místním hřbitově.
Waleryanów-
ka se nachází 
20 km severně 
od města Łuck 
(ukr. Lutsk) na 
Ukrajině ve Vo-
lyňské oblasti 
a v době vál-
ky měla okolo 
třiceti domů 
a 250 obyvatel.
Oficiální zprá-
va z Víd-
ně ze dne 
31. srpna 1915 

z tohoto bojiště zněla: Na severu 
a severovýchodně od Lucka (měs-
to Łuck) setkání s nepřítelem, kte-
rý byl včera vyhnán silnými boji 
na jih. Bylo zajato dvanáct důstoj-
níků, více než 1500 mužů, pět ku-
lometů, pět lokomotiv, dva vlaky 
a mnoho válečného materiálu. 

bilík Vincenc, bilik Vinzenz
narodil se dne 30. března 1891 
v Kojetíně v domě č. 206, v dneš-
ní Ztracené ulici, manželům Janu 
Bilíkovi, předměšťanu v Kojetíně a 
Marii, dceři Josefa Kotka, předměš-
ťana v Kojetíně. Vyrůstal v rolnické 
rodině. V roce 1911 absolvoval ma-
turitou studium na Českém gym-
nasiu v Kroměříži. V jednom z ma-
teriálů, týkající se padlých vojáků, 

je veden jako 
právník, stu-
doval na Práv-
nické fakultě 
v Praze. 
Do války na-
stoupil jako jed-
noroční dobro-
volník (EinjFre-
iw. TitKorps) do 
pěšího pluku 
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č. 1, 16. Rota (IR, Nr.1, 16. Komp.) 
v hodnosti desátníka. Pěší pluk 
č. 1 měl velitelství v Opavě a patřil 
pod velení 10. Pěší brigády (velitel 
generál major Richard Kutschera 
v roce 1914). Tato brigáda byla 
součástí I. Sboru (I. Korps) s veli-
telstvím v Krakově (pol. Kraków) 
a 1. Armády. V průběhu války byl 
přeřazen k XIII. Sboru v rámci 7. Ar-
mády v čele s generálem svob. pá-
nem von Rehmen k 36. Pěší divizi 
(36. ID) v čele s polním maršálem 
Czibulkou na východní frontu. 
Při vzájemných střetnutích mezi 

oběti I. světové války z Kojetína
r u s k ý m i 
a spojeneckými  
vojsky v okolí 
města Nádvor-
ná (Nadvirna, 
N a d w ó ŕ n a ) , 
Vincenc Bilík, 
ve věku 24 let, 
dne 15. května 
1915 u vesnice 
Horní Majdan 
(ukr. Verkhnii 
Maidan, 24,6544° v. d., 48,6142° 
s. š.), cca 5 km východně od Ná-
dvorné, padl. Jak je uvedeno v re-

gistračním lístku padlých vojáků, 
jeho tělo bylo „...ponecháno nepříteli 
k pochování“.

Černoch Karel,
Černoch Karl

Narodil se dne 4. listopadu 1881 
v Kojetíně, v domě č. 363 v Olo-
moucké ulici manželům Ferdinandu 
Černochovi, obuvníkovi v Kojetíně 
a Julii, dceři Františka Smutného, 
domkáře z Krumlova (zřejmě Mo-
ravského). Byl profesí obuvník.
Dne 11. září 1906 se oženil ve far-
ním chrámu Páně v Kojetíně se 
švadlenou Emilií, dcerou svobodné 
Marie Koutské, z dnes již neexistují-
cího domu č. 795 v Kojetíně. Bydleli 
v Husově ulici č. 768. Měli tři děti, 
dceru Ludmilu, narozenou v roce 
1908, syna Vladimíra, narozeného 
v roce 1910 a dceru Karlu, pohrob-
ka, narozenou 7. července 1915, 
tedy necelý měsíc po smrti svého 
otce. V Adresáři města Kojetína 
z roku 1934 je Vladimír Černoch 
veden jako obuvník, bydlící v Ha-

sičské ulici (dnešní Husova) č. 768 
s manželkou Bohumilou. Emílie 
Černochová, vdova, kramářka, by-
dlela taktéž v Hasičské ulici č. 794. 
Karel Černoch byl do války povo-
lán k olomouckému pěšímu pluku 
č. 54, 10. rotě (IR Nr. 54, 10. Komp.), 
v hodnosti vojína pěšáka již v roce 
1914, podřízenému 9. Pěší brigádě 
(9. Infanteriebrigade), 5. Pěší divi-
zi (5. Infanterie-Divizion), tedy pod 
1. Armádu s velitelstvím v Krakově 
(pol. Kraków). Později byl pluk pře-
řazen pod XIII. Sbor, 7. Armádu.
Se svou jednotkou na jaře roku 
1915 bojoval na východní frontě 
v Haliči v oblasti města Kolomea 
(ukr. Kolomyja) v rámci 5. Pěší 
divize, jejímž velitelem byl polní 
maršál Ha-
bermann. Při 
bojích kolem 
města Tluma-
cze (ukr.Tlu-
mach) u dvora 
Boski (M.H.Bo-
ski, Meierhof 
– dvorec, po-
plužní dvůr Bo-
ski) 25,0650° 
v. d., 48,8695° 
s. š.), ležícím 
mezi městem 

Tlumacze a nedalekou vesnicí Ok-
niany (ukr. Viknyany), zhruba 2 km 
východně od Tlumacze, Karel Čer-
noch, ve věku 34 let, padl. 
Dvůr Boski je v polských mapách 
z 19. století nazýván M. H. Lypnik. 
Dnes na tomto místě žádná budova 
není, zůstal zde pouze volný, neza-
lesněný prostor a zbytek původního 
malého rybníčka. 
Vídeň, 13. června 1915, v poledne. 
Oficiální ohlášení: Ruské válčiště 
- V jihovýchodní Galicii vojenské 
síly nadále napadají nepřítele. Po 
tvrdých bojích byly včera dobyty Ty-
smienice, Tlumacz a výšiny sever-
ně od Oleszy. Jižní Czernelice byla 
vybojována. Nové ruské útoky proti 
Zaleszczyki byly krvavě odraženy.



12/18 Kojetínský zpravodaj

11

oběti I. světové války z Kojetína
Černý julius,
czerny julius

Narodil se 10. dubna 1875 man-
želům Josefu Černému, obecnímu 
sluhovi v Kojetíně a Marii, dceři 
Vincence Slováčka, zámečníka 
v Kojetíně v domě č. 20, což je číslo 
domu radnice, dnes tedy Městské-
ho úřadu na náměstí. Jeho otec Jo-
sef, později městský strážník, měl 
na radnici byt. 
Julius, stolářský pomocník a poz-
ději zároveň i městský strážník, měl 
se svou manželkou Annou, dcerou 
Františka Šmídy, dělníka v kojetín-
ském cukrovaru, dvě děti: Bohumi-
la, narozeného v roce 1899 a Bla-

ženu, narozenou v roce 1901. Man-
želka však 7. ledna 1916 ve věku 
37 let, v domě č. 240 v Chropyňské 
ulici (dnešní Přerovská) zemřela na 
tuberkulózu a děti zůstaly bez rodi-
čů. Jejich otec Julius byl v té době 
už mrtev. 
Do války nastoupil již 1. srpna 1914 
k Domobraneckému pluku č. 102 
(Landsturm-Infanterie regiment Nr. 
102) v hodnosti svobodníka. Osudy 
této jednotky, kterou jsem ani ne-
našel v systematizaci R-U armády, 
nejsou známy. Nicméně Julius Čer-
ný se dostal na podzim roku 1915 
na území Haliče před město Kovel 
(pol. Kowel) a v této oblasti byl rus-
kými vojsky zajat.
 Jako zajatec pracoval v uhelném 
dole (šachtě) a zřejmě na skvrnitý 
tyf v obci Zilov (ukr. Zilove, Zilovo, 
Silov) asi 10 km západně od města 
Kovel 29. listopadu 1915, ve věku 
39 let, zemřel. Následující den, byl 
podle zápisu, pohřben na hřbitově 

v Zilově. O smrti svého otce byla 
rodina obeznámena prostřednic-
tvím Zpravodajního úřadu rakous-
ké společnosti Červeného kříže se 
sídlem ve Vídni, který v době svě-
tové války velmi účinně působil na 
bojištích pro záchranu raněných 
vojáků. Je zajímavé, že podle map, 
území, kde podle úmrtního listu ze-
mřel, patřilo v té době dlouhodobě 
R-U armádě. 
Během 1. světové války zabil skvr-
nitý tyfus jen v Rusku více než 
3 milióny lidí, další pak v Polsku 
a Rumunsku. Na Západní fron-
tě pomohlo zřízení odvšivovacích 
stanic, na Východní frontě však 
tyfus řádil mezi bojujícími vojáky 
bez omezení. Úmrtnost byla mezi 
10 až 40 %. Skvrnitý tyfus byl záro-
veň hlavní příčinou smrti mezi těmi, 
kteří ošetřovali zraněné.
Vídeň, 29. listopadu 1915, Oficiál-
ní hlášení: Ruské válčiště - Žádné 
zvláštní události.

Kojetínský uličník
husova ulice
Tento měsíc se projdeme po Huso-
vě ulici nacházející se blízko Ma-
sarykova náměstí; vlastně bychom 
mohli s trochou nadsázky říct, že 
tato ulice tvoří jakýsi obchvat centra 
města.
Ulice je zahnutá jako bumerang, 
domy jsou postavené do oblouku, 
dříve totiž stály podél západních 
hradeb města. Je tedy zřejmé, že 
Husova ulice existuje již několik 
staletí. Dříve se jí však říkalo Židov-
ská, jelikož patřila do části města, 
kde od 15. století až do roku 1942 
přebývali Židé. Ti byli za okupace 
transportováni do koncentračních 
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Mateřská škola Kojetín
listopad v MŠ Kojetín
Listí ze stromů pozvolna opadalo, 
dny se začínají zkracovat a sych-
ravé nevlídné počasí už převzalo 
svou nadvládu. Není pochyb, že 
příroda se pomalu začala připravo-
vat na zimu. O to více jsme se těšili 
na cvičení ve sportovní hale nebo 
na předplavecký výcvik na bazéně 
v Přerově.
V listopadu čekala děti hned dvě 
kulturní představení. Ve středu 
14. listopadu 2018 navštívilo obě 
školičky divadlo Lenky Sasíkové 
z Uherského Hradiště a děti se 
mohly těšit z pěkných pohádek: 
Červená Karkulka a Perníková 
chaloupka. Pohádky byly veselé, 
proložené písničkami, kouzlem, ale 
i přímým kontaktem s dětmi. A jako 
každý měsíc jsme s nadšením při-

vítali „Kašpárka“ s maňáskovou po-
hádkou, kterou si pro děti připravily 
učitelky.
V závěru měsíce listopadu nás 
opět ve třídě „Sluníček“, „Pastelek“ 
a „Rybiček“ navštívila Iva Kusáková 
z městské knihovny. Zábavnou for-
mou proběhla literární beseda s ná-
zvem „Jak to chodí v psí školce“. Děti 
měly možnost také nahlédnout do 
knížek z knihovny. Děkujeme za pěk-
né vyprávění a těšíme se na další.
A co nás čeká v měsíci prosinci? 
Nejstarší děti ukončí předplavecký 
výcvik v plaveckém areálu měs-
ta Přerova a všichni „skoro plavci“  
obdrží mokré vysvědčení. Svatý 
Mikuláš ani čerti nespí a chystají se 
určitě na návštěvu i k nám, do obou 
školiček. Všechny děti s nadšením 
čekají na 5. prosinec, až za námi 
do obou školiček přijdou. A uvidí-

me, jestli tam bude od Mikuláše 
i nějaká ta sladká nadílka. V po-
lovině prosince pozveme své nej-
bližší na oslavu vánočních svátků 
a s krátkým vystoupením půjde-
me potěšit seniory a zaměstnance 
MěÚ Kojetín nebo zaměstnance 
Školní jídelny Kojetín.
A protože předvánoční čas je tady, 
přijměte od nás tedy přání proži-
tí neuspěchaného a pohodového 
adventu, kouzelné Vánoce v kruhu 
svých nejbližších a také zdraví, op-
timismus a úspěchy v roce 2019 .

vedení MŠ

táborů a po válce se nikdo z nich 
(ani ti, kteří přežili) zpět do Kojetína 
nevrátil. 
Nejvíce je ulice známá díky syna-
goze. Kojetínská synagoga vznikla 
v 15. století a podle některých od-
borníků je v České republice nej-
starší stavbou tohoto druhu, do-
konce patří mezi chráněné kulturní 

památky České republiky. V sou-
časnosti slouží jako kostel Církve 
Československé husitské. Na vněj-
ší zdi jsou pamětní desky věnované 
židovským obětem druhé světové 
války. Ulice je v současnosti nově 
zrekonstruovaná a sídlí v ní šest fi-
rem.                          M. Žemličková
            a V. Bartošková, sexta GKJ

Kojetínský uličník
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Základní škola nám. Míru Kojetín
narozeniny
Koncem roku 2003 si škola připo-
menula 100 let od svého otevření. 
V Okresním domě byla otevřena 
výstava s památkami a vlastními 
výtvory tehdejších žáků, v Soko-
lovně se uskutečnila přehlídka vy-
stoupení některých tříd zakončená 
porcováním „stoletého“ dortu – od-
měny pro účinkující. Večerní oblohu 
pak rozzářil památeční ohňostroj. 
Následující den si rodiče i přátelé 
školy prožili příjemný společenský 
večer na parketu Sokolovny.
Co se od té doby ve škole událo? 
Za ten čas ji absolvovalo 596 žáků 
devátých tříd, ze školy na víceleté 
gymnázium přešlo téměř 150 žáků 
pátých tříd. Často máme možnost 
se s nimi opět setkat. Rádi je pro-
vedeme školou, aby se podívali 
na místa, kde studovali. Máme co 
předvést?
Díky řadě projektů se podařilo ško-
lu výrazně zmodernizovat. K naší 

„stovce“ se podařilo získat finance 
na dvouetapovou rekonstrukci ško-
ly – oblékla si nový kabát a vylepši-
la kompletní vnitřní instalace (elek-
třina, voda, topení, datové rozvody, 
zabezpečení). Dalším krokem bylo 
vybudování naší multimediální 
učebny (posluchárny) s kompletním 
zázemím, poté se podařilo získat 
prostředky na renovaci odborných 
přírodovědných učeben. Díky pod-
poře zřizovatele se také daří po-
stupně vybavovat učebny moder-
ními podhledy s úspornými svítidly 
a interaktivními systémy.
A co děti? Poslední roky se počty 
žáků pohybují na hraně kapacity 
školy, tj. 460 žáků. I to je vizitka 
úrovně práce našich vyučujících, 
vychovatelek a v poslední době 
i asistentek pedagogů. Všichni ve 
spolupráci se správními zaměst-
nanci vytváří příjemné prostředí pro 
práci. Vlastní výuku prokládáme 
řadou zajímavých aktivit. Plavecká 
škola a pobyty v přírodě jsou ty-

pické pro třídy I. stupně, lyžařský, 
snowboardový kurz a tematické ex-
kurze doplňují výuku na II. stupni. 
Patří sem samozřejmě i podpůrné 
projekty s nabídkou kroužků a klu-
bů, které nám pomáhají rozšířit 
zázemí moderních užitečných po-
můcek. Když připočítáme návštěvy 
divadelních i filmových představení 
společně s besedami a výukovými 
programy, je skladba života ve ško-
le velice pestrá.

K narozeninám patří přání všeho 
nejlepšího nejen současným ško-
lákům i jejich vyučujícím a spolu-
pracovníkům, ale současně i všem 
našim kolegům i kolegyním, kteří 
jsou na zaslouženém odpočinku. 
Čas se nezastaví a v budoucnu jis-
tě přinese další prospěšné novinky. 
Rádi vám je ukážeme i na našem 
tradičním narozeninovém Dni ote-
vřených dveří – letos v úterý 4. pro-
since 2018.

vedení školy
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Základní škola svatopluka Čecha Kojetín
policie na škole
Ve středu 21. listopadu 2018 na-
vštívili školu policisté z Městské po-
licie Kojetín. Tato návštěva nebyla 
náhodná. Policisté, kteří navštívili 
naši školu patří k preventivně infor-
mační skupině a přišli s cílem obe-
známit žáky 1. a 2. stupně s tím, 
v čem práce policie spočívá.  Be-
sedu vedl velitel Městské policie se 
svým kolegou. Hlavním tématem 
byla kriminalita dětí a mladistvých, 
vandalismus a krádeže. 
Policisté vycházeli z faktu, že jed-
ním z dlouhodobých celospolečen-
ských problémů je výrazný podíl 
dětí na trestné a přestupkové čin-
nosti. A to jak v postavení pachate-
lů, tak také obětí. Za nejrizikovější 
lze pokládat děti ze sociálně zne-
výhodněných a společensky nepři-
způsobených rodin. 
Smyslem besedy bylo posílit u dětí 
správné postoje, nebýt lhostejnými 

k chování jiných, být zodpovědnými 
za své vlastní jednání, umět pomoci 
sobě i jinému, ale i umět říci ne v pří-
padě rizika. Žákům bylo zdůrazněno, 
že každá situace je řešitelná, a že je 
důležité vědět, jak se zachovat, pří-
padně kam se obrátit o pomoc.
Na konec besedy děti mohly poklá-
dat různé dotazy ohledně policejní 
práce. Nejvíce dotazů směřovalo 
k hledání a pronásledování zlo-
činců a k užívání zbraní. Policisté 
ochotně odpovídali na každý dotaz. 
Hlavním cílem besedy byla inspira-

ce a motivace dětí v cílové skupině 
ke smysluplnému trávení volného 
času a v návaznosti na to i získává-
ní základů právního vědomí a pravi-
del občanského soužití.
Neméně významné bylo i posilová-
ní důvěry,  otevřeného vztahu k po-
licii a porozumění postavení policie 
ve společnosti.
Informace byly žákům předávány 
srozumitelnou, zábavnou a interak-
tivní formou s přihlédnutím k věko-
vým zvláštnostem.

halloween
Konec října už máme na naší škole 
spojený s dýňovou slavností, ve svě-
tě známou jako Halloween. Ani letos 
to nebylo jinak. Žáci 1. stupně se již 
ráno převlékli do strašidelných kostý-
mů, a že jim to teda i letos moc sluše-
lo! Během dopoledne si každá třída 
vyřezala svou vlastní dýni. Pak ná-
sledoval skupinový workshop, jehož 
cílem si bylo vytvořit co nejstrašidel-
nější plakát s pavouky, čarodějnicemi 

a jinými charakteristickými věcmi, 
které k Halloweenu neodmyslitelně 
patří. Jako odměnu každý účastník 
této vydařené akce dostal halloween-
ský perníček, za což děkuji zástupky-
ni Miluši Štefanové, která se  podílela 
na přípravě těchto sladkostí spolu 
s děvčaty z 2. stupně. Závěrem sa-
mozřejmě nemohly chybět soutěže 
a různé hry, které mají děti tolik rády.
Děkuji ředitelce Olze Odehnalové 
za podporu této akce.

Ivana Hýbnerová
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Gymnázium Kojetín
projekt Keňa úspěšně
pokračuje!
Minulý měsíc jsme vás informovali 
o našem začínajícím Projektu Keňa 
na Gymnáziu v Kojetíně. V uplynu-
lých dnech jsme rozhodně nelenili 
a udělali pěkný kus práce.
Mimo jiné jsme se rozhodli Keňu 
přiblížit jak sobě, tak studentům 
nižšího gymnázia, kteří by jinak ne-
měli možnost se do projektu aktivně 
zapojit. Přednášky budou probíhat 
pravidelně, každý měsíc si dvojice 
dobrovolníků z vyššího gymnázia 
vybere předmět, do kterého toto 
povídání zařadí, pečlivě si připraví 
dotazník a zpříjemní takto vyučová-
ní mladším žákům. 
Dva studenti ze septimy si připravili již 
v říjnu první prezentaci do zeměpisu 
o keňské přírodě. Prezentace sklidila 
nemalý úspěch, na konci si samozřej-
mě otestovali, kolik si toho žáci zapa-
matovali, při dostatečném počtu bodů 
za ohodnocení v podobě jedničky do 
zeměpisu. Dotazníky dopadly dob-
ře, nad některými odpověďmi jsme 
se však museli pousmát. Z Com-

monwealthu byl například Comwarin, 
keňský šilink se přeměnil na svahil-
skou korunu, či, jak nám jeden žáček 
napsal: „Mají svoji měnu keňskou 
šinčí“. Jako bonus jsme dostali vzkaz, 
o který by byla škoda se nepodělit: 
„PS: prosím jedničku, dík.“ Další pre-
zentace proběhla v biologii. Děvčata 
opět ze septimy žáky provedla keň-
skou flórou a faunou. I zde byly dotaz-
níčky plné zajímavých informací. 
V duchu Halloweenu septimáni 
secvičili krátké divadlo. V legendě 
o Jack-o-Lanternovi se v hospodě 
pilo samozřejmě z plechu. Divadlo 
mělo velký úspěch, kdo ho stihl, ne-
litoval, dokonce i učitelský sbor byl 
s výkonem studentů spokojen. Vel-
ký podíl na tom však nejspíš měla 
sladká odměna v podobě domácích 
perníčků, které se na představení 
rozdávaly. 
A jedna listopadová novinka na 
závěr: V úterý 6. listopadu 2018 
se v ekologickém centru Sluňákov 
konala Krajská konference envi-
ronmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty. Odbor Školství a mláde-
že Olomouckého kraje zde mimo 

jiné vyhlásil výsledky soutěže Zele-
ná škola za školní rok 2017–2018. 
Uvedený titul získalo celkem pět 
škol Olomouckého kraje, v kategorii 
gymnázií naše škola zvítězila! Po-
dařilo se nám to už podruhé, popr-
vé jsme titul získali ve školním roce 
2015-2016. Nemalý podíl na zisku 
titulu sehrál úspěšný loňský projekt 
Světové školy na téma Ukrajina.
Další překvapení už se chystají, 
nicméně sběr plechovek pokra-
čuje, tak sbírejte a sdílejte, každá 
plechovka se počítá. Srdečně vás 
zároveň zveme na Den otevřených 
dveří který se koná dne 21. ledna 
2019 od 9 do 12 hodin. 

Sigmundová Lucie 

úspěch slavíků z GKj
v okresním kole
Tak jako každý rok i letos se naše 
žákyně účastnily okresní pěvecké 
soutěže Slavíci z Přerova, kterou 
už 16 let pořádá Středisko vol-
ného času Atlas a BIOS Přerov. 
V předchozích letech jsme měli 
hodně úspěšných účastníků. Po-
slední roky ovšem předčily všechna 
kola dřívější. O tom však za chvíli. 
Do soutěžního klání dne 8. listo-
padu 2018 byly přihlášeny čtyři žá-
kyně, kvůli nemoci jedné z nich se 
zúčastnily pouze tři: Veronika Vy-
skotová z primy, Aneta Šubíková 
ze sekundy a Anička Hrušáková 
z kvarty. Účastníci soutěže před tří-
člennou odbornou porotou zpívají 
bez hudebního doprovodu písně dle 
svého výběru a libovolného žánru. 

Jak to tedy dopadlo? V. Vyskoto-
vá soutěžila letos poprvé a přesto 
si vyzpívala stříbrné pásmo v ka-
tegorii A2. Ve stejné kategorii po 
zkušenosti z loňska se ve zlatém 
pásmu a celkově na 3. místě usa-
dila A. Šubíková. No a to nejlepší 
nakonec. Mám pocit, že se to za-
tím v této soutěži nikomu nepoda-
řilo. Anička Hrušáková totiž třetí rok 
za sebou obsadila v kategorii B2 
první místo. A to s maximálním po-
čtem bodů. V této kategorii zpívalo 
26 soutěžících. Pro své vystoupe-
ní si vybrala muzikálovou melodii 
Somewhere Over The Rainbow. Tu 
po vyhodnocení soutěže zazpívala 
všem účastníkům a dokázala svým 
procítěným přednesem, že opráv-
něně získala metu nejvyšší. Byla 
za to odměněna potleskem všech 
přítomných.

Co říci závěrem? Přejeme všem, 
aby se jim v hudbě dařilo i v bu-
doucnu. Děkujeme za vzornou 
reprezentaci nejen gymnázia ale 
z velké části ZUŠ v Kojetíně, kde 
se děvčata ve svém volném čase 
věnují svému pěveckému zdokona-
lování.     

                       M. Matějček

Život bez odpadu
– ano, či ne?
V pátek 9. listopadu 2018 jsem 
se zúčastnila konference „Byznys 
a Zero Waste – ANO, či NE?“, kte-
rou pořádala úžasná nezisková 

organizace BEZOBALU.
 Bylo zde mnohem více lidí, než 
jsem čekala, což je velmi dobře, 
protože je to důkaz toho, že je stále 
víc a víc lidí, kterým naše planeta 
není lhostejná, snaží se něco dě-
lat a zlepšit tak současnou situaci, 

která je teď hodně špatná.
 Informaci o konferenci jsem 
objevila úplně náhodou ve středu 
před páteční akcí. (Náhoda, nebo 
to tak prostě mělo být?) Hned jsem 
volala, jestli je ještě možné se při-
hlásit. Možné to bylo, a tak jsem 
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nadaná studentka
gymnázia finalistkou 
Mezinárodní olympiády
Zuzana Žatecká, studentka 3. roč-
níku kojetínského gymnázia, už 
od září soutěžila v XVI. ročníku 
mezinárodní olympiády v ruském 
jazyce. Účast v soutěži si získala 
vítězstvím v Konverzační soutěži 
v Olomouckém kraji a následně 
skvělým umístěním v celorepubli-
kovém finále v Praze. 

Olympiádu, která je určena všem 
zahraničním studentům, organizu-
je Puškinův státní institut ruského 
jazyka v Moskvě. V září proběhlo 
kvalifikační kolo, 20. října ve 23.59 
moskevského času se uzavřelo se-
mifinále. Zuzka prokázala svůj vel-
ký talent, vůli a pracovitost, protože 
v obou kolech uspěla a Puškinův 
institut ji pozval do Moskvy do finál-
ního kola. 
V letošním roce se na portále 
«Образование на русском» za-
registrovalo 1640 žáků, do finá-

le postoupilo 140 žáků z 39 zemí 
Evropy, Asie, Severní a Jižní Ame-
riky.                    Marcela Dejdarová

v pátek brzy ráno vyrazila do Pra-
hy. A protože jsem měla možnost 
se zúčastnit, chci se s vámi podělit 
o své poznatky a předat dál to, co 
mi tahle konference dala, i to, co mi 
už delší dobu leží na srdci. I kdy-
by si tenhle text přečetl jen jeden 
člověk a něco pozitivního by v něm 
zanechal, budu to brát jako úspěch.
Konference byla určená především 
majitelům firem, ale i mně opravdu 
hodně dala. Cílem bylo ukázat, že 
to jde i jinak, než jaká je skutečnost. 
Škoda jen, že akce nebyla povinná 
pro všechny firmy. Protože podniky, 
které změnu nehledají a je jim jed-
no, jak se chovají (ať už k životnímu 
prostředí, lidem nebo zvířatům), nic 
měnit nebudou.
Proto je řada na NÁS. Líbila se mi 
myšlenka KREDITNÍ KARTA = VO-
LEBNÍ HLAS. Je jenom na každém 
z nás, pro co se rozhodneme a co 
podpoříme. Je na nás, jestli si kou-
píme produkt z EKOLOGICKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ, které je šetrné 
k přírodě, zvířatům i lidem, založe-
né čistě na používání organických 
hnojiv atd., nebo podpoříme kon-
venční zemědělství zaměřené pou-
ze na maximální výnos a zisk na 
úkor úplně všeho.
Je na nás, jestli budeme používat 
kosmetiku a čisticí prostředky, kte-
ré jsou přírodní, nebo takové, které 
zničí i to, co jste nechtěli.
Je na nás, jestli si koupíme každý 

Gymnázium Kojetín
den kávu s sebou do plastového 
kelímku (nebo takového kelímku, 
tvářícího se jako papírový), který 
pak stejně vyhodíme do směsného 
odpadu, protože prostě zrovna ni-
kde poblíž není kontejner na plasty, 
nebo si budeme nosit svůj „cestovní 
hrnek“.
Je na nás, jestli podpoříme super-
markety (ano, taky jsem tam praco-
vala, otevřelo mi to oči a díky tomu 
jsem teď tam, kde jsem), které pro-
dukují neuvěřitelné množství odpa-
du každý den, nebo si vyhledáme 
místní farmáře, zdravé výživy a nej-
lépe bezobalové obchůdky, kterých 
je v dnešní době už dost a díkybohu 
stále přibývají.
Samozřejmě i já chodím stále do 
supermarketů, ale o hodně méně, 
než dříve. Je hodně těžké se tomu 
v dnešní době úplně vyhnout, a tak 
dělám aspoň to, co můžu. Napří-
klad, že na ovoce, zeleninu a peči-
vo používám látkové pytlíky místo 
igelitových sáčků, takže si třeba 
místo balených rajčat vezmu ty na 
váhu (i když jsou balená rajčata 
zrovna v akci), nosím si svoji tašku, 
nekupuji zbytečnosti atd.
1 minuta = 1 milion prodaných PET 
lahví. Jako proč?! To si lidi nemů-
žou koupit jednu láhev a nosit si ji?! 
VŠECHNO JE JEN NA NÁS! Když 
to nikdo nebude kupovat, přesta-
nou to prodávat.
Další věc je TŘÍDĚNÍ ODPADU. 

Prý jsme v tom u nás v ČR hodně 
dobří. Myslím si ale, že to není ře-
šení. Řešení není ani možnost růz-
ných alternativ, jako jsou bioplasty, 
kompostovatelné plasty, bionafta. 
Tyhle výmysly prý vůbec nejsou tak 
ekologické, jak se zdá. Když se nad 
tím zamyslím, už jen ty názvy samy 
o sobě říkají, že tu něco nehraje.
ZERO WASTE: V dnešní době je 
nemít vůbec žádné odpadky velmi 
těžké a prakticky skoro nemožné. 
ŘEŠENÍ ale je produkovat odpa-
du co nejméně a postupem času 
se snažit opravdu ho nemít vůbec! 
To možné je. A myslím, že spolu 
s tříděním, zálohováním atd. by to 
mohlo fungovat! Důležité je začít. 
ZAČNĚME krůček po krůčku. Pře-
berme ZODPOVĚDNOST do svých 
rukou! Protože čím je větší zodpo-
vědnost, tím je menší lhostejnost, 
které vidím kolem nás stále ještě 
dost. Vidím ale i hodně SNAHY 
a těší mě to.
Každý by se nad tím měl zamyslet 
a hlavně by měl každý něco začít 
dělat.
Je totiž nutné jednat TEĎ - dřív, než 
bude pozdě!
Já už jsem začala!
JESTLI CHCEŠ ZMĚNIT SVĚT? 
ZAČNI NEJPRVE SÁM U SEBE!
Jestli text někdo dočetl až sem, vel-
mi si toho vážím! Děkuji.  

Lucie Matějčková

Když jsem začínal,
žádné očekávání jsem 
neměl, říká úspěšný 
rychlostní kanoista
jirka Minařík

Ve dnech 6. – 18. října 2018 bojo-
vali mladí čeští sportovci o medai-
le na 3. letních olympijských hrách 
mládeže v buenos aires. o jednu z 
medailí se zasloužil mladý kojetín-
ský rodák jiří Minařík. Mluvíme 
zde o jediné medaili z rychlostní 

kanoistiky tohoto ročníku. jirka se 
svěřil, že ho trochu potrápila ne-
tradiční trať ve tvaru osmičky, i tak 
se ale může pyšnit bronzovou me-
dailí, a dokonce i nejrychlejším ča-
sem 3. závodu. nás jirkův úspěch 
inspiroval k tomuto rozhovoru:
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jirko, ty jezdíš na kanoi už šest 
let, co tě ke kanoistice přivedlo? 
proč sis nevybral například fot-
bal, volejbal nebo něco jiného?
Ke kanoistice mě přivedla asi rodi-
na. Byl jsem strašně líné dítě, rodi-
na mě k tomu tak trochu dokopala. 
Původně jsem ani nic dělat nechtěl.
jsi tedy rád, že jsi začal s kanois-
tikou a zůstal u toho? 
No asi jo, teda můžu říct, že jsem. 
Samozřejmě mě baví i jiné věci, 
jako je například plavání, ale nej-
sem si jistý, jestli bych v tom byl 
dobrý jako v kanoistice, jsem totiž 
celkem prcek.  Taky se mi ještě moc 
líbí atletika.
Máš nějaký vzor, který tě moti-
vuje?
Ne nemám, jedu čistě sám na sebe. 
Pokud chci být nejlepší, nemůžu se 
na nikoho dotahovat a musím pře-
konávat sám sebe. Jako malý jsem 
měl spoustu vzorů, teď už ne.
Žádný vzor nemáš, co tě tedy 
nejvíce žene kupředu?
Výhra, nevím, být nejlepší? Chci 
být nejlepší. Taky vrátit všem ten 
čas, co do mě vrazili. A samozřejmě 
taky má rodina a přátelé.
Když se nad tím zamyslíš, co po-
važuješ za svůj největší úspěch?
To bude asi mistrovství Evropy… 
nebo jako nepovažuju to za největ-
ší úspěch, ale určitě nejemotivnější. 
Jel jsem tam double a čtyrák (závod, 
kdy jedou společně čtyři závodníci 
na jedné kanoi).  Double jsme vy-
hráli a ve čtveráku byli na 6. místě.   

Gymnázium Kojetín

Máš nějaký rituál, který provádíš 
před závodem?
Rozcvičím se třeba, ale žádný ritu-
ál jako takový nemám. Možná bych 
mohl říct, že můj rituál je příprava, 
pořádné rozcvičení, rozdýchání, 
protažení.
jaké pocity máš před důležitým 
závodem? 
Jak kdy, někdy jsem zbytečně klid-
ný, někdy tak akorát nervní, ale 
nemám takové stavy, že bych se 
z toho klepal nebo tak.
být zbytečně klidný, co to zna-
mená?

srdíčkový den bude
na začátku prosince
V prvním prosincovém týdnu vás 
možná osloví dvojice studentů 
gymnázia a nabídnou vám některý 
z drobných charitativních předmětů 
– tradiční srdíčka, delfínky, propiso-
vací tužky, magnetky, kávu, náram-
ky apod. Peníze ze sbírky půjdou 
jako vždy do rodin dětí, které jsou 
nemocné a potřebují nadstandardní 
péči, zdravotní pomůcky či mate-
riál. Veřejné zdravotní pojištění na 
takové věci nestačí, proto jsou rodi-
ny dětí nesmírně vděčné za jakou-
koliv pomoc. Během školního roku 
pořádáme dvě sbírky – podzimní 
v září a vánoční v prosinci. V té zá-
řijové se obyvatelé Kojetína uká-

No to znamená, že se nedostanete 
do závodního režimu a přijedete na 
start nenabuzený, takže vám trvá 
strašně dlouho, než se nastartujete, 
a to je špatně.
Máš už nějaký plán do budouc-
na? Víš, kam chceš, aby se tvá 
kariéra ubírala?
Asi jako každý sportovec chci vy-
hrát olympiádu. Kanoistiku chci dě-
lat, jak jen to bude možné, ale těžko 
říct, co bude za deset let. Mám také 
i jiné plány, chtěl bych například 
cestovat nebo podnikat, na to mám 
ale zatím ještě čas.
Když si vzpomeneš na své začát-
ky, je tu něco co bys poradil začí-
najícím kanoistům?
Makej, to je vše, co můžu poradit. 
To, že jsi přišel na trénink, nezna-
mená, že makáš, to, že jsi zrovna 
vyhrál, neznamená, že to bylo kvůli 
tomu, že jsi makal. Slovo 'makat' 
nebo 'dřít' má pro mě obrovský vý-
znam, není to pro mě jen prázdné 
slovo. Takže jediné, co můžu pora-
dit, je: Makej.  

ptaly se K. Halenková
a A. Krčmářová, sexta GKJ

zali opět jako vstřícní a empatičtí 
lidé, protože se podařilo shromáždit 
a za Kojetín odeslat 12.592 Kč! Dě-
kujeme a doufáme, že se společně 

s námi pustíte i do sbírky prosincové.
Více najdete (včetně poděkování 
rodin) na: http://www.zivotdetem.
cz/podekovani/.                        M.D.



Kojetínský zpravodaj 12/18

18

Základní umělecká škola Kojetín
slavnostní otevření
budovy ZUŠ aneb
Když se dílo podaří
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 pro-
běhlo slavnostní otevření zrekon-
struované budovy Základní umělec-
ké školy Kojetín, za účasti čelních 
představitelů Olomouckého kraje 
a města Kojetína v čele se sta-
rostou Leošem Ptáčkem a dalšími 
významnými hosty. Ale pojďme se 
vrátit o nějaký rok zpět.
Na počátku byla vize vytvořit školu, 
která náleží do 21. století, je schop-
na poskytnout žákům a pedagogům 
podněty, které je poté možné reali-
zovat, má vysokou esteticko-kultur-
ní úroveň a je schopna poskytovat 
a rozvíjet standardy základního 
uměleckého vzdělávání na evrop-
ské úrovni. Stavební práce na škole 
trvaly celý školní rok 2017/18. Veš-
kerý inventář byl z budovy vystě-
hován. Bylo třeba nalézt náhradní 
prostory pro výuku, které nám po-

skytly kojetínské školy a instituce, 
za což patří vedením těchto organi-
zací veliké díky. Práce na škole byly 
od počátku pojaty velmi důkladně. 
Ostatně stav budovy byl opravdu 
v žalostném stavu. Došlo ke kom-
pletní rekonstrukci od podlah až po 
střechu budovy, učebny jsou oddě-
leny akustickými příčkami a vyba-
veny akustickými podhledy, škola je 
kompletně datově zasíťovaná, má 
bezbariérový přístup, novou učeb-
nu teoretických předmětů, nový sál 
osazený skvělou zvukovou, audio-
vizuální a osvětlovací technikou, 
zvukovou kabinu a výborné akus-
tické vlastnosti. 
Výsledek tohoto projektu zhodnotili 
ve svých projevech vážení hosté: 
náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje Ladislav Hynek, vedoucí od-
boru školství a mládeže Olomouc-
kého kraje Miroslav Gajdůšek, sta-
rosta města Kojetína Leoš Ptáček a 
ředitel školy Mojmír Přikryl. Projevy 
spojovala jedna myšlenka – inves-
tice a vynaložené úsilí měly obrov-
ský smysl.
Po přestřižení pásky proběhl kon-
cert. Na tomto koncertě vystoupili 
úspěšní žáci a absolventi školy, kte-
ří pokračují ve studiu na konzerva-
tořích a akademiích doma i v zahra-
ničí. Skvělé výkony Evy Mizerové, 
Anety Dostalíkové, Anny Hrušáko-
vé a Víta Andrýska demonstrovaly, 
jaké talenty máme v našem regio-
nu, a jaké výsledky je naše škola 
schopna generovat. Po velmi kvalit-
ním hudebním zážitku následovala 
projekce videa mapující průběh re-
konstrukce, prohlídky prostor školy 
a občerstvení ve formě rautu.
Lze tedy shrnout, že vynaložené 
úsilí a investice měly opravdu smy-
sl a že původní vize byla naplněna 
a dotáhnuta do konce. Skvělé vý-

sledky, které škola v posledních 
letech generuje, nebývalý zájem 
veřejnosti o studium, její dobré jmé-
no a zvuk (zde si dovolím použít 
slova vedoucího odboru školství 
a mládeže Olomouckého kraje  Mi-
roslava Gajdůška – „zvuk Základní 
umělecké školy Kojetín se zmnoho-
násobil“. To vše je nyní podpořeno 
krásnou, inspirativní budovou, která 
bude skvěle reprezentovat Kojetín 
a Olomoucký kraj, podtrhne a pod-
poří práci na kvalitním pedagogic-
ko-výchovném procesu a přispěje 
ke zvyšování kulturní, sociální a es-
tetické úrovně, a to nejen ve vztahu 
k žákům a pedagogům školy, ale 
také směrem k veřejnosti. Základní 
umělecká škola Kojetín se etablo-
vala mezi čelní základní umělecké 
školy Olomouckého kraje. Hluboké 
díky městu Kojetín, Olomouckému 
kraji a všem, kteří se podíleli na 
tomto projektu.

Mojmír Přikryl
ředitel ZUŠ Kojetín

předvánoční pozvánka
ZUŠ
Podzimní měsíce se pomalu chýlí 
ke konci a závěr roku 2018 je za 
dveřmi. Kdybychom chtěli položit 
otázku, podle čeho poznáte, že 
se na ZUŠce blíží poslední měsíc 
v roce? Stačilo by projít školní bu-
dovou a otázka se sama zodpoví 
tóny znějícími téměř z každé třídy. 
Koledy a vánoční písně se koncem 

roku stávají nedílnou součástí re-
pertoáru žáků i učitelů. Je to možná 
nejhezčí období z celého školního 
roku. Vánoční besídky a koncerty 
mají své jedinečné kouzlo. Melodie 
Tiché noci a ostatních vánočních 
koled, zpívaných a hraných ne de-
sítky, ale stovky let, interprety i po-
sluchače vždy rozněžní a dojmou.
Poprvé v historii ZUŠ tradiční 
akce jako Vánoční koncert učitelů 
a Předvánoční vyhrávání žáků za-

plní hudbou „domácí prostory“ no-
vého školního sálu.
Přijmete prosím pozvánku na obě 
pravidelné předvánoční akce. Vá-
noční koncert učitelů se uskuteční 
12. prosince 2018 v 17.30 hodin. 
O týden později se můžete těšit na 
muzicírování našich žáků – vašich 
dětí. Vyhrávat před Vánocemi se 
bude jako každým rokem, letos ve 
středu 19. prosince 2018 v 17.00 
hodin.                           Vaše ZUŠka
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Základní umělecká škola Kojetín

5. 12. 2018 v 17.00 hodin
VánoČní besídKa

ŽáKů ZUŠ

11. 12. 2018 v 17.00 hodin
VánoČní besídKa

ŽáKů ZUŠ

12. 12. 2018 v 17.30 hodin
VánoČní KonceRt UČItelů

akce v prosinci 2018
13. 12. 2018 v 17.00 hodin

VánoČní besídKa
ŽáKů ZUŠ

19. 12. 2018 v 17.00 hodin
předVánoČní VyhRáVání

21. 12. 2018 v 15.00 hodin
VánoČní besídKa

ŽáKů ZUŠ

Všechny akce se konají
V sále ZUŠ Kojetín.

Program akcí bude aktualizován
a doplňován. O případných dalších 
koncertech, vystoupeních žáků

a učitelů naší školy budete
informováni na webových

i facebookových stránkách ZUŠ 
Kojetín a samozřejmě na plakátech 

v prostorách školní budovy.

Základní škola a mateřská škola polkovice
Keramika ve školní
družině v polkovicích
V úterý 6. listopadu 2018 se sešli 
žáci ZŠ Polkovice ve školní družině 
a vyráběli vánoční dárek z kerami-
ky. Kdy jindy se lépe hodí namoti-
vovat děti na práci s keramikou než 

v předvánočním čase? 
Výrobky z keramické hlíny - stro-
mečky a anděly rozdají svým nej-
bližším u vánočního stromečku. 
Práce byly povedené a dárky ur-
čitě všechny obdarované potěší. 
Vánoční tvoření si pro žáky škol-
ní družiny připravila vychovatelka 

Rozsvícení Vánočního
stromu v polkovicích
Předvánoční atmosféra dýchla na 
obyvatele i návštěvníky Polkovic 
už v pátek 30. listopadu, kdy byl 
„Advent v Polkovicích“ slavnostně 
zahájen rozsvícením Vánočního 
stromu.
Čekání na tento okamžik v Polko-
vicích zpříjemnilo vystoupení dětí 
a žáků ZŠ a MŠ Polkovice pod ve-
dením pedagogických pracovníků.
Občané obce Polkovice si při-
šli zazpívat koledy a popovídat si 
v předvánočním čase s ostatními 
sousedy. Perníčky pro návštěvníky 
upekly děti z MŠ a ZŠ Polkovice. 
K zahřátí všech se podával výborný 
vánoční punč od pracovnic školní 
jídelny.
Advent je období, které trvá čtyři 
týdny a patří mezi nejoblíbenější 
chvilky v roce. Během něj se chys-

táme na Vánoce. Musíme stihnout 
napéct cukroví, nakoupit dárky, 
uklidit, navštívit vánoční trhy a ad-
ventní koncerty. Příležitostí je mno-
ho, ale času velmi málo.
Ještě před začátkem adventu se 
často začínají péct perníčky a ná-
sledně se pokračuje s pečením dal-
šího cukroví. Advent je to nejlepší 
období na všechny příjemné povin-
nosti.
Letošní advent začal 2. prosince 
2018. Na jednu stranu je to celkem 

Hana Zatloukalová s Maruškou 
Beránkovou z DDM v Kojetíně.
Výrobky se všem vydařily a žáci za-
žili nádherné odpoledne při tvoření 
z keramické hlíny.

Leona Indráková, ředitelka školy

pozdě, na druhou stranu do Vánoc 
je to přesně 22 dní, což pro mnoho 
lidí může být dostatek času.
Vánoce mají jinou úlohu, ale ta se 
jaksi z povědomí vytratila. Měl by to 
být čas k radosti, k veselí, ke štěstí, 
čas na obdarování nejen dárky, ale 
i lásky, která by měla sídlit v našich 
srdcích. 
Tradice českých Vánoc má své 
počátky v době pohanské. Slunce 
bylo symbolem síly a ke Slunci se 
upíraly modlitby, obřady a zvyky. 
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Původní zvyky dodržují většinou už 
jen starší lidé. 
K vánočním symbolům patří Bet-
lém, strom, jmelí, ryba, zvon, host, 
cukroví a dárky.
Vánoční svátky jsou určitě tou nej-
lepší příležitostí k dělání radosti 
svým blízkým. Děti by už měly od 
malička vědět, co je smyslem vá-
nočního obdarovávání. Měli by-
chom je naučit nejen dárky přijímat, 
ale i  darovat. 

Leona Indráková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola polkovice

Školní jídelna Kojetín

den otevřených dveří
s ochutnávkou
vánočních pokrmů
Zveme vás na den otevřených 
dveří do naší jídelny, který se 
koná dne 11. prosince 2018. 
Přijďte se k nám podívat a ochut-
nat vánoční pokrmy české ku-
chyně z dob našich babiček i ze 
současnosti. Návštěvníci mohou 
vyzkoušet některé lidové štědro-
večerní zvyky: rozkrojení jablíčka, 

pouštění skořápkových lodiček. 
Můžete zhlédnout ukázku aranžmá 
štědrovečerního stolu.
Jídelna bude pro návštěvníky ote-
vřena od 14.00 do 17.00 hodin.
Na jídelníčku bude:   
Sváteční houbová polévka se sme-
tanou.
Smažená ryba v jogurtovém obalo-
vání, bramborový salát se zakysa-
nou smetanou.
Rybí ragů, pečené brambory.
Kančí kostky, šípková omáčka, 
houskový knedlík.

Houbový Kuba.
Zabíjačkové speciality: jitrnicový 
prejt, jelítka, tlačenka, ovar.

Rýžová kaše se švestkami a man-
dlemi.
Vánoční štola.
Pumprnikl (točený perník s povi-
dly, sušeným ovocem a ořechy).
Domácí vánočka.
Vánoční punč.

Na vaši návštěvu se těší
zaměstnanci školní jídelny

ddM Kojetín informuje
den stromů 
V tomto roce jsme se sešli v Po-
půvkách dne 3. listopadu 2018, 
abychom zasadili stromy v blízkos-
ti hřiště.  Po odvedené práci jsme 

si pochutnali na jablečném štrúdlu 
a teplém čaji, barvili jsme listy posy-
pané krupicí na vytvořený ekologic-
ký strom, zdobili jsme deníčky, opé-
kali jsme špekáčky… strávili jsme 
příjemné dopoledne. Tato akce pro-
běhla ve spolupráci s MÚ Kojetín, 
Osadním výborem v Popůvkách 
a dalšími.                                  -po-

připravujeme na prosinec
6. 12. 2018

    adventní dílna
– výroba keramického betlému

14. 12. 2018
Ukončení zájmových kroužků

v letošním roce
18. 12. 2018

3. úkol Velké ceny ddM Kojetín
– vědomostní soutěž RISKUJ

29. 12. 2018 – 2. 1. 2019
silvestr na horách

Keramické výukové programy
pro MŠ a ZŠ
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světýlka pro skřítka
Tradiční akce je pořádána pro ro-
diny a jejich děti. Jedná se o pod-
večerní procházku tajemnými kou-
ty města s lampiony. Letos jsme 
posvítili všem skřítkům, broučkům 
a beruškám na cestu do jejich do-
mečků dne 9. listopadu 2018. Prů-

ddM Kojetín informuje
vod procházel od DDM – parkem 
k ZŠ Nám. Míru, Husovou ulicí 
přes park Palackého k hospůdce 
U Pedyho. Na Masarykově náměs-
tí bylo rozmístěno sedm stanovišť, 
na kterých děti plnily úkoly s Knof-
líkovým, Šiškovým, Mochomůrko-
vým, Bramborovým, Lístečkovým, 
Kaštánkovým skřítkem a skřítkem 

Sportáčkem. V cíli – na nádvoří VIC 
– přivítali všechny děti dva skřít-
ci, kteří rozdávali sladké odměny 
a teplý čaj. Další část programu byla 
zaměřena na tanečky, děti si vyro-
bily i papírové skřítky. Poděkování 
patří strážníkům Městské policie 
Kojetín, kteří zajišťovali bezpečnost 
všech zúčastněných.               -mb-

NA FACEBOOK
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Městská knihovna MěKs Kojetín
listopad v knihovně
náš osudový Madagaskar – Mo-
nika a jiří Vackovi
Cestovatelská beseda s promítá-
ním se konala v sále Vzdělávacího 
a informačního centra dne 31. října 
2018.
Cestovatelé, manželé Monika a Jir-
ka Vackovi, nám představili 4. nej-
větší ostrov světa -  Madagaskar, 
který jim učaroval natolik, že ho  již 
dvakrát navštívili. Poprvé se skoro 
neznali, podruhé se na ostrov vrá-
tili již jako manželé. Své zajímavé 
povídání, plné osobních zážitků, 
doplňovali překrásnými fotografiemi 
zcela unikátní fauny a flóry, jejichž 
jedinečnost způsobila dlouhá izola-
ce ostrova a je z 90 % endemická.

skautská pošta – spolupráce 
s Českou televizí
Naše knihovna se připojila k zají-
mavé aktivitě v podobě spolupráce 
s ČT, ve které figurovala jako kon-
taktní místo pro soutěžící děti. Te-
levizní seriál se připojil k oslavám 
100. výročí vzniku republiky.

hledání stromu „pohádkovník“
Kvíz, který proběhl k mezinárod-
nímu „Dni stromů“ (20. říjen). Děti 
hledaly kojetínský „Pohádkovník“ 
(symbolický strom akce Noc s An-
dersenem) a byly úspěšné! Kojetín-
ský „Fabularius Anderseni“ byl vy-
sazen v roce 2015 v Husově ulici. 
Děti měly za úkol ho najít, vyfotit 
či nakreslit, zjistit jeho celý latinský 
název a své odpovědi přinést do 
knihovny, kde byly za svoji aktivitu 
odměněny.

lekce informační výchovy
Tentokrát se žáci 8. tříd základních 
škol a souběžných ročníků gymná-
zia seznámili s on-line katalogem.

podzimní čtení
Pro žáky 1. tříd ZŠ bylo určeno sdí-
lené čtení s knihou L. Rožnovské 
„Kocour Josef“.

jak to chodí v psí školce
S dětmi mateřských škol jsme se 
začetli do pohádkových příhod 
psích předškoláků. Literární bese-
da o knize I. Geckové.

halloween v knihovně
Pro kroužek Malých čtenářů z Pol-
kovic – v rámci pravidelných ná-
vštěv naší knihovny - jsme zpro-
středkovali návštěvu „Strašidelného 
sklepení“ v budově VIC. Byl pro ně 
také připrven strašidelný program 
(čtení, luštění, tvoření).

studentská noc
Sedmnáctý listopad slavíme jako 
mezinárodní den studenstva. 
Dne 16. listopadu proběhlo v naší 
knihovně přátelské setkání studen-
tů Gymnázia Kojetín, kteří si spo-
lečně zavzpomínali na historické 
události spojené s datem 17. listo-
padu. Četlo se a povídalo dlouho 
do noci, probírala se témata vážná 
i veselá.

Žena za dva muže
Cyklický pořad Literární hodinka 
(literární beseda pořádaná pravi-
delně dvakrát ročně pro seniory na-
šeho města – klienty CSS a Domu 
sv. Josefa Kojetín), kterou jsme ten-
tokrát věnovali Marii Terezii, mocné 
panovnici, reformátorce a zajímavé 
ženě, která ovlivnila evropské ději-
ny a významně zasáhla i do našich 
životů. Literární ukázky nám pood-

kryly její soukromí i připomněly his-
torické události.

Zimní snění
Výstavka výrobků uživatelů Domu 
sv. Josefa byla k vidění v oddělení 
pro dospělé čtenáře ve dnech 20. 
- 24. listopadu 2018. Byly zde vy-
staveny nápadité a rozmanité deko-
race s vánoční tematikou.

-JiL-

Upozornění
Upozorňujeme naše čtenáře

a uživatele na
UZaVření KnIhoVny

ve dnech:
22. prosince 2018
– 1. ledna 2019!

Těšíme se na vás opět
2. ledna 2019!
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Městská knihovna MěKs Kojetín

PŘIPRAVujeme V PRosIncI 2018

Městské kulturní středisko Kojetín

Více se dozvíte na webových
stránkách MěKs Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

facebooku a rajče.net – Městská 
knihovna MěKs Kojetín.

prodloužená tanečních 
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se 
v sále VIC konala prodloužená lekce 
tanečních. Rodiče i známí účastníků 
kurzu se mohli přesvědčit, jak si mla-
dí tanečníci počínají pod vedením 

zkušeného tanečního mistra Igora 
Henzélyho z Kroměříže. V sále vlád-
la uvolněná atmosféra a v průběhu 
příjemného podvečera se účastníci 
kurzů předvedli v několika taneč-
ních disciplínách. Přihlížející tak 
mohli ocenit dosavadní získaný um 
žáků při tancích jako je polka, tango 
nebo cha-cha i styl výuky samotné-
ho tanečního mistra. Součástí lek-
cí je i seznámení s etiketou, tu měli 
někteří mladí pánové zvládnutou na 
jedničku, což bylo patrné z drobných 
dárků, kterými obdarovávali své ta-
neční partnerky. O tom, jak se mladí 
účastníci kurzu vytančí, se mohou 
přesvědčit jak rodinní příslušníci, tak 
i širší veřejnost při závěrečné koloně 

tanečních, která se uskuteční v pátek 
7. prosince 2018 od šesté hodiny ve-
černí v prostorách Kulturního domu 
v Chropyni. Tímto vás srdečně zve-
me, přijďte si zatančit nebo aspoň při-
pomenout léta malin nezralých.

-miza-

oRIgInální šPeRky
AlIce stonoVé

26. listopadu - 8. prosince 2018
v půjčovních hodinách oddělení 

pro dospělé čtenáře.
Prodejní výstavka originálních 

šperků a obrázků členky kojetínské 
tvůřčí skupiny Signál 64.

I komIks nAjdeš
V knIhoVně!

Pravidla najdeš v knihovně.
Uzávěrka soutěže je 13. 12. 2018.

– pro všechny šikovné děti,
registrace v oddělení
pro dětské čtenáře

Velká komiksová soutěž
s nakladatelstvím CREW.

Napiš a nakresli fantasy příběh
ve formě komiksu a odevzdej ho

v knihovně. Možná právě ty
vyhraješ komiksy ze značky 

CREW KIDS.

AdVentní Rozjímání
s Poslední ARIstokRAtkou

(naše literární kavárna)
11. prosince 2018 v 18.30

kavárna VIc – Masarykovo nám. 8
Přijměte pozvání na krátké humorné 
zastavení v předvánočním shonu.

V kavárně VIC vás pobavíme
četbou z knihy „Poslední aristokratka“, 

která v roce 2012 – zcela právem
obdržela cenu M. Švandrlíka

(získává ho nejlepší humoristická 
kniha sepsaná českým autorem).

Co všechno je člověk schopen 
udělat, aby zachránil svůj hrad, 

tedy i svoji historii?

lekce
InfoRmAční VýchoVy

– pro 5. třídy ZŠ
Naučná literatura – orientace

a vyhledávání v encyklopediích
a na internetu – srovnání,

praktická cvičení.

Vánoce V knIhoVně
- pro školní družiny, Kroužek 

malých čtenářů z polkovic
a všechny malé čtenáře,

oddělení pro dětské čtenáře
Vánoční program – čtení, soutěže, 

luštění a tvořivá dílnička
(výroby vánočního přáníčka

a záložky do knih).

PlechoVky – sběRné 
místo V knIhoVně

15. října 2018 – 31. května 2019
Projet Keňa Gymnázia Kojetín.

Finance, vybrané ze sběru
a následného prodeje plechovek, 
využije škola na nákup školních 

potřeb pro keňské děti. Pomozte i vy!

Mimoni ve Václavově
Poslední letošní štací našeho diva-
delního souboru Mimoni byla účast 
na přehlídce O Václava 2018. Do 
Václavova jsme se těšili, proto-
že k nám do Kojetína Václavovští 
pravidelně jezdí. Naposledy nás 
navštívili v rámci Divadelní přehlíd-
ky 2018, kdy zahráli operetu Járy 
Beneše Na tý louce zelený, která 
sklidila nevídaný úspěch. Cesta 

autobusem probíhala v družném 
duchu a veselé náladě, zvláště 
díky maminám Mimoňů, které jely 
svoje ratolesti podpořit. Z úrodné 
rovinaté podzimní Hané jsme se rá-
zem octli v kopcovité krajině za Zá-
břehem lemované lesními potoky 
a malebnými chalupami. Ve Vác-
lavově nás srdečně uvítali organi-
zátoři a naši známí Jirka s Pepou. 
S kulisami a rekvizitami nám po-
mohl i náš kamarád Racek, kte-

rý dlel na přehlídce ve Václavově 
už třetí den. Po ubytování v šatně 
a zjištění, že místo domnělé zapnu-
té žehličky je cítit spáleninou Kubo-
va bunda, kterou hodil na rozžhave-
ný radiátor, se Mimoni vrhli s vervou 
na divadelní prkna. Je ku podivu, že 
v takové malé obci jako je Václavov 
navštívilo odpolední představení 
na sto osmdesát diváků. Mimoňům 
se hrálo dobře i díky zpětné vazbě 
návštěvníků, kteří nakonec naše 
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Městské kulturní středisko Kojetín
herce odměnili dlouhým bouřlivým 
potleskem. V domácí a pohostinné 
atmosféře nám bylo opravdu skvě-
le a ještě skvělejší bylo zjištění, že 
naši Mimoni vyhráli v kategorii cena 
dětského diváka. Jsme rádi, že 
sami organizátoři si naši hru vyhlídli 
a zařadili ji na svůj program, stejně 
jak tomu bylo i v Holešově. Příznivci 
našich Mimoňů budou mít možnost 
rozloučit se se Skópó Barkó v měsí-
ci lednu, kdy proběhne na sále VIC 
derniéra.                                -miza-

Výstava k 110 letům
od založení fotbalu
v Kojetíně
Jak si v letošním roce připomínáme 
100 let české státnosti, tak v Ko-
jetíně jsme si letos připomněli 110 
let od založení kopané v Kojetíně 
a to výstavou, která shrnula historii 
fotbalu od počátku, tedy od 1. lis-
topadu 1908, kdy byl klub oficiálně 
založen až do současnosti.
Archiv FK Slavoj Kojetín byl z velké 
části zničen při povodních v roce 
1997, kdy byl uskladněn v prosto-
rách stadionu, a tak jsme začínali 
znovu. Od nápadu k realizaci vý-
stavy proběhlo spoustu mravenčí 

a detektivní práce několika nadšen-
ců, kteří dali dohromady fotky, popi-
sy fotek, materiály z archivů a jiné. 
Těmto lidem patří velký dík, bez 
nich by výstava nebyla. Dále patří 
i velké poděkování lidem, kteří nám 
ze svých soukromých sbírek a ar-
chivů zapůjčili materiály a fotky pro 
uspořádání výstavy a někteří i při-
dali vzpomínky na svá léta ve fotba-
le se svými kamarády a spoluhráči.
A výsledek? Výstava se povedla. 
Spousta z nás si připomněla svá 
„mladá léta“ a ve vzpomínkách 
se vrátila zpět do doby, kdy půso-
bili ve Slavoji Kojetín nebo ještě 
i v prvním SK Kojetín (jako J. Venc-
lík), ať už jako hráči nebo i funkcio-
náři. Příznivci fotbalu si připomněli 

své příbuzné, kamarády. Kdyby jen 
jednomu z nás vykouzlila výstava 
na tváři úsměv a vyvolala krás-
nou vzpomínku, tak výstava měla 
úspěch. A podle pamětní knihy na 
výstavě bylo těchto lidí mnohem 
více než jen jeden a to je nejlepší 
odměna pro organizátory akce, že 
jejich práce měla smysl.
Velké díky patří i MěKS v Kojetíně 
za propůjčení prostor galerie VIC 
Kojetín k uspořádání akce a za 
podporu při její realizaci. Organizá-
toři akce děkují všem, kteří se podí-
leli na realizaci výstavy i všem, kteří 
tuto akci podpořili svými vzpomín-
kami, fotkami a ostatními materiály, 
bez nich by výstava nebyla.

FK Slavoj Kojetín

Realizace výstavy – Dušan Kolda,
v pozadí Antonín Petura (hráč a funkcionář)                                      

Jaroslav Lužný, brankář                                                                                      Stanislav Kolda, brankář

poděKoVání
Výbor FK Slavoj Kojetín ve spolu-
práci MěKS Kojetín, při příležitosti 
110. výročí založení fotbalového 
klubu v Kojetíně, uspořádal výsta-
vu Historie kojetínského fotbalu 
od počátku do současnosti. Vý-
stava se konala v galerii VIC Ko-
jetín od 2. do 23. listopadu 2018. 
Za úspěch výstavy se zasloužili 
Alena Koldová, Dušan Kolda, 
Milena Peturová, Antonín Petura 
a Jaroslav Bělka.

Moc děkujeme, fanoušci fotbaluSK Kojetín v roce 1923
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Kam za kulturou
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centrum sociálních služeb Kojetín informuje
beseda s pracovnicemi
Městské knihovny 
MěKs Kojetín
Jedno listopadové odpoledne jsme 
si zpříjemnili besedou s názvem 
Žena za dva muže. Tuto besedu 
si pro nás připravily pracovnice 
Městské knihovny MěKS Kojetín. 
A co přesně skrývá název, který 
tato literární hodinka nesla? Pra-
covnice nám vyprávěly o životě 
Marie Terezie, o jejích úspěších 
i strastech.  Dozvěděli jsme se, 
kolik měla dětí, jaký byl její denní 
rozvrh, ale i to, že si uměla život, 
i při svých povinnostech, velmi 
užít. A jako bonus nám pracov-
nice sdělily zajímavou informaci 
a to, že Marie Terezie projížděla 
i naším městem Kojetín. Také jsme 
zjistili, že po smrti svého manže-
la chodila celá v černém. Marie 
Terezie umírá ve stejný den, jen 
o několik let později, jako stejně vý-
znamný Karel IV. Odpoledne jsme 
strávili v milé společnosti, sešlo se 
nás poměrně dost a všichni jsme 
si zajímavé, chvilkami i dojemné, 
povídaní velice užili. 

                      AZ

Zahájení zimního
semestru Virtuální
univerzity třetího věku
Dne 10. října 2018 jsme se opět 
sešli v hojném počtu ve Víceúče-
lové klubovně k příležitosti zaháje-
ní Zimního semestru VU3V. Téma 
zimního semestru si studenti zvo-

lili již v tom předchozím semestru, 
kde se rozhodli zabývat se barokní 
architekturou v Čechách. Stu-
denty čekají zajímavé přednášky 
o architektech a jejich stavbách. 
Na zahájení semestru jsme si připili 
s tím, že i tento semestr dokončíme 
ve vší parádě a s nadšením se vrh-
neme i do dalšího.

AZ

charita Kojetín
Využití peněz
z tříkrálové sbírky 2018
Na počátku roku 2018 proběhl 
v celé České republice další roč-
ník Tříkrálové sbírky. Tato sbírka 
má mnohaletou tradici a pevně 
stanovený klíč, podle kterého jsou 
vykoledované peníze rozdělovány: 
58 % z vybrané částky a výtěžek 
z DMS se vrátí zpět na projek-
ty místních Charit, do nouzového 
fondu se odvádí 2 %, do krizového 
fondu 5 %, na projekty diecézního 

střediska putuje 15 %, projekty po-
moci do zahraničí jsou dotovány 
10 %, na projekty sekretariátu 
CHČR je určeno 5 % a režie spo-
jené s pořádáním sbírky činí 5 %.
V Kojetíně a okolních obcích se při 
Tříkrálové sbírce, která se uskuteč-
nila 6. ledna 2018, vybralo celkem 
102.693 Kč. Částku 61.376,50 Kč, 
která se Charitě Kojetín vrátila zpět 
a s níž jsme mohli disponovat, jsme 
rozdělili následujícím způsobem: 
- na doplacení auta, které slouží ke 
svozu našich uživatelů na Domě 

sv. Josefa, jsme použili částku 
51.376,50 Kč,
- pro přímou pomoc potřebným, 
kteří se na nás obracejí v nouzi, 
jsme použili částku 10.000 Kč.  
Touto cestou bych chtěla ještě jed-
nou poděkovat nejen jménem naší 
Charity, ale určitě především také 
jménem těch, kterým jsme těmito 
penězi pomohli, za to, že jste na 
naši výzvu uslyšeli, a přispěli tak na 
dobrou věc. 
Současně vás všechny prosím 
o pomoc při organizování sbírky 
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roku 2019. Potěší nás, když budete 
mít chuť a čas strávit s námi sobot-
ní dopoledne dne 12. ledna 2019 
a vyrazit s našimi koledníky do ulic. 
Každá vaše pomoc je vítána, dob-
rých lidí není nikdy dost. 
Pokud byste vy nebo vaše děti chtě-

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

tŘíkRáloVá sbíRkA 2019
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic 

a zazvoní u vašich dveří

V sobotu 12. lednA 2019
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.

charita Kojetín
li na naši výzvu reagovat, ozvěte se 
nám nebo za námi rovnou přijďte, 
budete vítáni.

Jménem Charity Kojetín a všech je-
jích zaměstnanců bych vám chtěla 
popřát krásné a pokojné svátky vá-

noční prožité v kruhu svých nejbliž-
ších a úspěšný celý rok 2019. 
Kontakt: Charita Kojetín, Kroměříž-
ská 198, telefon 581 761 828

Helena Gračková,
ředitelka Charity Kojetín

            důM sVatého joseFa 
centRUM denních slUŽeb pRo senIoRy a lIdI se ZdRaVotníM postIŽeníM

pRoGRaM na Měsíc pRosInec
 pRo VŠechny senIoRy a lIdI se ZdRaVotníM postIŽeníM

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

Pondělí 10. 12. 2018 a 17. 12. 2018
 od 10.00 hodin

Vánoční Pečení Aneb
kdyŽ zAVoní VAnIlkA

Pečeme vánoční cukroví podle 
receptů našich babiček.
Dům sv. Josefa provoní

vanilka, skořice a čokoláda. 

Pondělí 10. 12. 2018
– úterý 18. 12. 2018
8.00 – 14.30 hodin

Vánoční VýPRodej
VýRobkŮ

Doprodej výrobků z jarmarku
při rozžíhání vánočního stromu

na náměstí v Kojetíně. 

Úterý 18. 12. 2018
od 10.00 hodin

Vánoční Posezení
PRo uŽIVAtele

Zveme všechny naše uživatele
na posezení u stromečku v Domě 

sv. Josefa. Ochutnáte cukroví
dle receptů nejen našich babiček. 
Možná přijde i Ježíšek s nadílkou.

Čtvrtek 20. 12. 2018
od 9.00 hodin
mše sVAtá

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i dobrodince. 

Tento den zařízení otevřeno
pouze do 12.00 hodin.

Ve dnech
21. 12. 2018 – 2. 1. 2019 bude 

zařízení uzavřeno! 
Děkujeme všem uživatelům,

rodinným příslušníkům,
návštěvníkům, sponzorům

i dalším příznivcům
Charity Kojetín

a Domu sv. Josefa
za celoroční podporu!

budeme se na vás těšit
od 3. 1. 2019!

Město Kojetín 
finančně přispívá 

na činnost Domu sv. Josefa.

Vánoce v Kojetíně v chrámu nanebevzetí panny Marie 
pondělí 24. pRosInce 2018

– ŠtědRÝ den
Kostel bude otevřen pro veřejnost 
od 14.30 do 16.00 hodin. Můžete
si prohlédnout historický betlém 
a pokud si přinesete svíci s krycí 

nádobou, je možné si domů
odnést betlémské světlo.

15.00 – Vánoční besídka dětí
– Vánoční příběh.

22.00 – „Půlnoční“ mše svatá
(účinkuje chrámový sbor).

úteRÝ  25. pRosInce 2018
9.00 –  Mše svatá

– Slavnost Narození Páně
(účinkuje chrámový sbor).

Kostel bude otevřen pro veřejnost 
od 14.00 do 16.30 hodin. 

středa 26. pRosInce 2018
9.00 – Mše svatá – Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka.
Kostel bude otevřen pro veřejnost 

od 14.00 do 16.00 hodin. 

úteRÝ 1. ledna 2019
9.00 – Mše svatá

– Slavnost Matky Boží
Panny Marie

V ostatních dnech
vánočního týdne

se konají bohoslužby
v době uvedené
na vývěskách

u bočních vchodů do kostela.
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církev Československá husitská

program svátečních setkání v prosinci 2018 (v čase adventu, Vánoc a nového roku)
náboŽensKá obec V Kojetíně a toVaČoVě

2. 12. 2018 Neděle – 1. adventní
bohosluŽby

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

9. 12. 2018 Neděle – 2. adventní, sv. Mikuláše
bohosluŽby

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

16. 12. 2018 Neděle – 3. adventní
bohosluŽby

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

23. 12. 2018 Neděle – 4. adventní
bohosluŽby

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
(„Adventu se konec blíží…“)

„Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost,
ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě:

„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Galatským 5,13-14

24. 12. 2018 Pondělí – Štědrý den
PŮlnoční bohosluŽby

od 22.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
(„Nám, nám, narodil se…“)

26. 12. 2018 Středa – Sv. Štěpána
sVáteční bohosluŽby

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

30. 12. 2018 Neděle
sVáteční bohosluŽby

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
(„Rok starý v moře věků se noří již“)

6. 1. 2019 Neděle – Zjevení Páně, Tři králové
slAVnostní bohosluŽby

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

Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi.
Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11

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 (Huso-
va 796, kancelář v přízemí) je k dis-
pozici členům i veřejnosti od pondě-
lí do středy od 9 do 15 hodin. Jinak 
dle dohody. Volejte laskavě na tel. 
č. 777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@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

Informace o stavu oprav kultur-
ních památek: husova sboru 
a fary (bývalé synagogy a rabín-
ského domu): 
- 1. a 2. etapa rekonstrukce elekt-
roinstalace Husova sboru (vstup-
ní prostory, kolumbárium a mod-
litebna včetně klubovny pro děti 
a mládež), byly dokončeny v letech 
2013–2014.

- Také byla provedena částečná 
rekonstrukce farního bytu včetně 
výměny oken a oprava střechy fary. 
Na farním dvorečku jsme zřídili 
malé sezónní posezení pro členy 
a návštěvy, rok 2014–2015. 

- V roce 2017 byla dokončena 
2. etapou oprava fasády fary. Fara 
je tedy (téměř) kompletně oprave-
na. V letech 2015–2017: střecha, 
fasáda, štíty a průčelí. V příštích 
letech nás čeká výmalba vstupních 
prostor, schodiště, dolní koupelny 
a farní kanceláře.

- V následujících letech nás ne-
zbytně čeká 3. etapa rekonstrukce 

elektroinstalace ve sboru (hlavní 
sál) včetně vyspravení kopule, kte-
rá bude mimořádně finančně ná-
ročná a také přetření fasády sboru 
(dle požadavků památkářů, také 
restaurování židovského rituálního 
umyvadla Kijor a kamenného portá-
lu - původního vchodu do synagogy 
ze 17. století).

poděkování:
Děkujeme starostovi města, radě 
a zastupitelstvu města Kojetína za 
dlouholetou spolupráci. Také děku-
jeme radnici a městskému úřadu 
v Kojetíně za spolupráci a pomoc 
při obnově památek na Husovce. 
Poděkování patří také odboru pa-
mátkové péče Magistrátu města 
Přerova. 
Děkujeme fy Technis za vzornou 
správu okolí fary a sboru. Děkuje-
me Městské policii Kojetín za na-
sazení a snahu o udržení veřejné-
ho pořádku ve složitých lokalitách 
a podmínkách.
Poděkování patří všem partnerům 
a spolupracovníkům. Také Městské 
knihovně MěKS Kojetín, Městské-
mu kulturnímu středisku Kojetín 
a TJ Sokol Kojetín.

Jiří Pleva
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církev Československá husitská
biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce: citát měsíce:

Branou Adventu vstupujeme do no-
vého církevního – liturgického roku 
a do vánočního času. Adventní 
doba je čas naděje, čas očekávání. 
Pojďme tedy, s touto nadějí, a ví-
rou, vyhlížet ono neuhasitelní Svět-
lo, které září v temnotách. Pojďme 

vyhlížet Boží království. Vždyť náš 
Pán Ježíš Kristus nás ujišťuje, že: 
"Je již blízko!" (Lukáš 21,31). To je 
slavné poselství křesťanského ad-
ventu. Radujeme se!
Ať se o Vánocích upevní naše víra, 
naděje a láska v jistotu Božího ve-

dení, v dobro, pravdu a krásu, a to 
vše kéž nás provází i po celý nový 
rok LP2019. 

S láskou přejí, farní úřad a rada 
starších CČSH

v Kojetíně

Ze sportu – sK Kojetín 2016, z.s.

Muži 2. liga
(hraje se v olomouci)

Sobota 1. 12. 2018: 13.–14. kolo
SK Kojetín - Morávka

Sobota 15. 12. 2018: 17.–18. kolo
SK Kojetín - N. Jičín

junioři – extraliga (hraje se
ve sportovní hale Kojetín)

Sobota 1. 12. 2018: 9.–10. kolo
SK Kojetín - Ostrava

Neděle 2. 12. 2018: 11.–12. kolo
SK Kojetín - Beskydy

Volejbalový kalendář soutěží
junioři – 1. liga (hraje se

ve sportovní hale Kojetín)
Sobota 8. 12. 2018: 13.–14. kolo

SK Kojetín - S. Město

Mladší žáci – olK
Čtvrtek 6. 12. 2018 (Kojetín)

Muži b – olK (hraje se
ve sportovní hale Kojetín)

Sobota 8. 12. 2018:
SK Kojetín - Hodolany
Neděle 16. 12. 2018:

SK Kojetín - Mohelnice

Začátky sobotních a nedělních utkání v 10 hodin.

Ze sportu – FK slavoj Kojetín
Výstava 110 fotbalu
v Kojetíně
Ve dnech 5. až 23. listopadu 2018 
uspořádal FK Slavoj Kojetín výsta-
vu ke 110 výročí organizované ko-
pané v Kojetíně. Dne 1. listopadu 
1908 byl založen jako odbor SK 
Kojetín. Předsedou SK Kojetín byl 
zvolen Dr. Jan Černý, členem výbo-
ru za odbor kopané Jan Hylák.
Zmapovat historii klubu nebylo 
snadné. Pokud je dochovaný ar-
chív, opráší se fota, další artefakty 
a doplní současnými, většinou už 
pořizovanými moderními záznamy. 
Bohužel povodeň v roce 1997 zce-
la zničila materiály. Nebyla jediná, 

která se stadionem prohnala. 
Nastala mravenčí práce, znovu se 
pokusit slepit mozaiku historie klu-
bu. Naštěstí jsou zachovalá fota 
zhruba od roku 1923, ale většinou 
bez popisu. Pamětníci, kteří by je 
mohli znovu popsat už nežijí. Nej-

starším pamětníkem je dnes 91letý 
(ročník1927) Josef Venclík z Uhři-
čic. Zažil éru bratří Nováků, kdy Ko-
jetín mohl hrát 2. nejvyšší soutěž. 
Na výstavě jsem se poslední den 
setkal s panem Jaroslavem Luž-
ným (ročník 1932 – 86 let), který 

Instalace výstavy Vystavené poháry



Kojetínský zpravodaj 12/18

30

Ze sportu – FK slavoj Kojetín
patřil mezi brankářské legendy klu-
bu. Dalším pamětníkem je Jaromír 
Huťka (ročník 1936 – 82 let), který 
nejen hrál fotbal, ale na špičkové 
úrovni i stolní tenis.
Fotografie zapůjčili i další: Alena 
Palánková, dcera Františka Nová-
ka, Vlastimil Drábek, Pavel Janeč-
ka, Jaroslav Kotek, Miroslav Poli-
šenský, Luděk Peprný, Josef Bibr 
a další. 
Výstavu uspořádali a připravili Ale-
na a Dušan Koldovi spolu s Anto-
nínem Peturou, za což jim patří po-
děkování.

Návštěvníci se tak mohli seznámit 
s bohatou historií klubu. Mnozí 
z nich pak zavzpomínali na dobu 
svého mládí nebo na své fotbalové 
předky. Výstava se líbila, jak se dá 
vyčíst ze zápisů v pamětní knize. 
Tak jen aby těšil své příznivce i ko-
jetínský fotbal.

Jaroslav Bělka

Antonín Petura a Alena Koldová při 
instalaci fotografií

Antonín Petura při instalaci fotografií Jaroslav Lužný při zápisu do knihy

Alois Hromada při prohlížení vysta-
vených fotografií

Muži 1.a třída skupina b KFs 
olomouc

Konec sezony vyšel na jedničku. 
Od výhry 3:1 dne 21. 10. 2018 
v Kostelci na Hané tým bodoval na-
plno.
Doma 27. 10. 2018 porazil Sokol 
Určice 2:0; góly Libora Žůrka. 
Poslední letošní zápas byl přede-
hrávkou 1. jarního kola. Na domá-
cím hřišti 3. 11. 2018 přivítal Slavoj 
třetí tým Spartak Lipník. V létě za 

tropického vedra Lipník doma vy-
hrál 3:1. Na podzim se týmy utkaly 
znovu. Slavoj předvedl takřka ex-
hibiční výkon a svého soupeře de-
klasoval 4:0. Branky dali: 2x Tomáš 
Hrušák, 1x Tomáš Jura, 1x Libor 
Žůrek.
Tým si na konci sezony takzva-
ně sedl a podal kolektivní výkon. 
Škoda jen, že taková herní pohoda 
nepřišla dříve, protože má na lepší 
umístění než stávající 9. místo. Po-
kud forma vydrží můžeme se těšit 

na březnové jarní zahajovací kolo.
Z podzimní statistiky týmu:
Celkem se na soupisce objevilo 
22 hráčů, z nich jediný Tomáš Jura 
odehrál všech čtrnáct zápasů. Tým 
dostal 38 žlutých karet, což není 
moc chvályhodné. Naopak neob-
držel ani jednu červenou. Střelci 
branek: 9x Libor Žůrek, 4x David 
Javořík, Tomáš Jura a Jiří Kame-
nov, 2x Daniel Lýsek, Martin Dočkal 
a Tomáš Hrušák, 1x Richard Poda-
ný. Trenér Radek Tomšic.

Rk. družstvo Záp. V Vp pp p skóre body výsledek
1. Sportovní klub Lipová 14 11 1 2 0 43:12 37 D 2:2 PK 5:4
2. FC Beňov 14 8 0 1 5 39:22 25 V 0:1
3. Sokol Čechovice 14 6 3 1 4 27:24 25 V 1:1 PK 8:9
4. Sokol Plumlov 14 5 4 2 3 31:30 25 D 2.2 PK 7:8
5. Lipník nad Bečvou 14 7 1 1 5 27:21 24 V 1:3 D 4:0
6. Sokol Bělotín 14 6 2 1 5 33:27 23 V 1:8
7. FK Brodek u Přerova 14 5 4 0 5 27:22 23 V 1: 3
8. SK Protivanov 14 5 1 4 4 23:21 21 D 1:1 PK 4:3
9. FK slavoj Kojetín 14 4 3 2 5 26:29 20 -

10. FC Kostelec na Hané 14 4 2 3 5 29:27 19 V 3:1
11. TJ Sokol Určice 14 5 1 1 7 25:34 18 D 2:0
12. FK Slavonín 14 5 1 0 8 24:42 17 D 4:2
13. Olomouc-Chomoutov 14 4 0 2 8 21:39 14 V 1:2
14. Sokol Dub nad Moravou 14 0 0 3 11 7:32 3 D 3:3 Pk 4:3
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Ze sportu – FK slavoj Kojetín
dorost U19 – krajská soutěž sku-
pina b – KFs olomouc

V této kategorii je problém dát do-
hromady kvalitní tým, tak se kluby 
spojují třeba jako Němčice s Brod-
kem u Prostějova, Ústí s Opatovi-
cemi nebo Protivanov s Brodkem 
u Konice.
V Kojetíně si zatím vystačíme sami, 
ale třeba hoši, kteří stíhali fotbal 
a volejbal, už se plně věnují volejba-

lu. V porovnání s minulou sezonou 
ubylo dvojciferných proher a přibylo 
vyrovnanějších zápasů. Třeba těs-
ná domácí prohra s prvním Plumlo-
vem byla solidním výsledkem. O to 
víc musí mrzet ztráta bodů doma 
s Lipníkem, kdy v poločase byl 
stav 3:0 pro Slavoj, nakonec utkání 
skončilo remízou 3:3 a prohrou na 
penalty 4:5.
Z podzimní statistiky týmu: Celkem 
se na soupisce objevilo 25 hráčů. 

Všech jedenáct zápasů odehráli To-
máš Krčma a Tomáš Krčmař. Kvali-
tou vysoce převyšuje Marcel Lukáš. 
Tým dostal třináct žlutých karet 
a dokonce jednu červenou kartu, je 
třeba krotit emoce.
Střelci branek: 10x Marcel Lukáš, 
2x Vojtěch Ošťádal, po jedné bran-
ce dali Tomáš Krčma, Tomáš Krč-
mař, Martin Ligač, Jirka Nguyen, 
Jan Šmída, Adam Toráč a Ondřej 
Zaťko. Trenér: Zdeněk Krčmař.

Rk. družstvo Záp. V Vp pp p skóre body výsledek
1. Sokol Plumlov 11 9 1 0 1 60:15 29 D 2:3
2. FK Kozlovice 11 9 1 0 1 46:13 29 V 0:11
3. Ústí / Opatovice 11 7 0 2 2 42:21 23 V 1:5
4. Sokol v Pivíně 11 6 2 0 3 37:30 22 V 3:5
5. Sokol Otaslavice 11 6 1 1 3 42:21 21 V 3:6
6. Horní Moštěnice 11 5 1 1 4 23:23 18 V 0:4
7. Sokol Bělotín 11 5 0 2 4 52:31 17 D 3:6
8. Němčice / Brodek u/PV 11 4 1 1 5 36:20 15 V 0:5
9. Protivanov / Brodek u/K 11 4 0 1 6 19:28 13 D 0:1

10. Lipník nad Bečvou 11 1 2 0 8 13:57 7 D 3:3 PK 4:5
11. FK slavoj Kojetín 11 1 0 1 9 18:49 4 -
12. Haná Nezamyslice 11 0 0 0 11 4:84 0 D 3:0

starší žáci sdružený start s FK 
chropyně U15 – krajská soutěž 
skupina a – KFs Zlín 

Premiéra sdruženého startu star-
ších žáků se povedla. I když je stále 
co po herní stránce zlepšovat. Tým 
má kladnou bilanci s kluby ze spod-
ní části tabulky. S těmi lepšími má 
šanci bodovat na jaře doma. Domá-

cí zápasy hraje střídavě v Chropyni 
a Kojetíně. Tréninky probíhaly tak, 
že v úterý hráči trénovali samo-
statně a ve čtvrtek byl společný 
v Kojetíně. Zimní příprava je opět 
samostatná.
Z podzimní statistiky týmu: Celkem 
se na soupisce objevilo 22 hráčů, 
z toho dvanáct z Kojetína. Všech 
devět zápasů odehrál z Kojetína 

Adam Toráč. Tým dostal pět žlutých 
karet a žádnou červenou kartu.
Střelci branek: 5x Dominik Donát 
(Chropyně), 3x Adam Svačina, Jan 
Válek (oba Slavoj), 2x Lukáš Zdra-
žil (Chropyně), 1x Lukáš Jura, Matěj 
Otáhal, Ondřej Tichý, Yani Williams 
(všichni Slavoj), Stanislav Mokrýš, 
Matyáš Doležel (oba Chropyně). 
Trenér Slavoje Kojetín: Matěj Řezáč.

Rk. družstvo Záp. V Vp pp p skóre body výsledek
1. Vel. Karlovice 9 7 1 1 0 44:6 24 V 0:3
2. Holešov 9 7 0 1 1 39:9 22 D 2:6
3. Louky 9 7 0 1 1 35:12 22 V 0:2
4. Bystřice pod Hostýnem 9 5 0 1 3 21:12 16 V 1:5
5. Luhačovice 9 3 3 0 3 20:10 15 D 2:1
6. chropyně/Kojetín 9 5 0 0 4 18:18 15 -
7. Bezměrov 9 3 0 0 6 26:35 9 D 2:0
8. Kvasice/Hulín 9 1 1 1 6 10:43 6 D 5:0
9. Vigantice 9 1 0 1 7 8:44 4 D 3:0

10. Juřinka 9 0 1 0 8 8:41 2 V 3:1

Mladší žáci U13 – okresní přebor 
– oFs přerov 
Sbírají zkušenosti v utkáních s fot-
balovějšími soupeři. V této kategorii 
ještě herní disciplína není vázána 
taktikou. Více se útočí než brání, 

a tak i skóre tomu odpovídá. Ale pod 
vedením trenérů se tým postupně 
zlepšuje. Důležitá je v tomto věku 
i podpora rodin fotbalistů. 
Z podzimní statistiky týmu:
Celkem se na soupisce objevilo 

21 hráčů. Všech dvanáct zápasů 
odehráli Jakub Hrabčík a Štěpán 
Kapoun. Žluté a ani červené karty 
nebyly potřeba.
Střelci branek:
9x Radim Hönig, 7x Ondřej Žiga, 
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4x Michael Hrabčík, 3x Marian Cso-
cso, Patrik Sedlák, 2x Adam Jurač-
ka, Luboš Pluhař, 1x Yari Hussain 

Ze sportu – FK slavoj Kojetín
Selsdon, Vojtěch Hrdlička, David 
Svoboda, Adam Šmída, Štěpán Ka-
poun.

Trenéři: Petr Hrabčík, Michal Ka-
poun.

Rk. družstvo Záp. V Vp pp p skóre body výsledek
1. FK Kozlovice, z. s. 12 12 0 0 116:10 36 D 0:10 D 2:2 PK 5:4
2. SK/TJ Sokol Lobodice/To-

vačov, z. s.
12 10 0 2 83:21 30 V 2:11 V 0:1

3. TJ Sokol Bělotín, z. s. 12 10 0 2 62:14 30 D 0:4 V 1:1 PK 8:9
4. FK Spartak Lipník n. B., z. s. 12 9 0 3 76:15 27 D 0:5 D 2.2 PK 7:8
5. TJ Sokol Újezdec z. s. 12 7 1 4 47:30 22 V 2:6 V 1:3 D 4:0
6. SD Všechovice/Ústí, z. s. 12 5 2 5 42:31 17 D 6:3 V 1:8
7. KMK Zubr Přerov, z. s. 12 5 0 7 41:43 15 D 1:4 V 1: 3
8. FK slavoj Kojetín z. s. 12 5 0 7 35:50 15 - d 1:1 pK 4:3
9. FC Beňov, z. s. 12 4 2 6 32:38 14 V 1:3 -

10. TJ Sokol Hor. Moštěnice, z. s. 12 3 1 8 30:42 10 V 3:2 V 3:1
11. TJ Sokol Čekyně, z. s. 12 2 1 9 16:75 7 D 5:0 D 2:0
12. TJ Sokol Hustopeče n. B., z. s. 12 2 1 9 27:107 7 D 7:2 D 4:2
13. TJ Sokol Lazníky, z. s. 12 0 0 12 6:137 0 V 8:0 V 1:2

starší a mladší přípravka

Obě přípravky své soutěže na pod-
zim dohrály. V těchto kategoriích se 
tabulky nevedou.

Vysvětlivky k tabulkám:
V – výhra za 3 body, VP – výhra 
na penalty za 2 body, PP – pro-
hra na penalty za 1 bod. Pokud 
utkání skončí remízou týmy získají 

jeden bod pak o dalším bodu roz-
hodnou penalty. Sloupeček „vý-
sledek“– výsledky FK Slavoje D 
– doma, V– venku na hřišti soupe-
ře.                            Jaroslav Bělka

okénko do historie
fotbalu

Na závěr miniseriálu pohledů do 
110tileté minulosti kopané je zasta-
vení se sportovcem tělem i duší, 
který se nesmazatelně zapsal do 
sportovní historie Kojetína.
Je to Jaromír Huťka, u kterého jsem 
jako u prvního získal historické foto-
grafie ze sportů, které miloval a ak-
tivně hrával, a to fotbalu a stolního 
tenisu.
V listopadu jsem se zastavil u Jaro-
míra Huťky znovu na zajímavé po-
vídání o jeho sportovním i osobním 
životě.
Narodil se v roce 1936. Bydlel 
s rodiči, dvěma staršími bratry 

a sestrou v Kojetíně v bývalé Ha-
sičské ulici, tam kde je dnes DPS 
(pečovatelský dům). Otec pracoval 
na dráze u „traťovky“. Po válce při 
jízdě drezínou u Měrovic byl dne 
6. června 1945 povolán k likvidaci 
miny pyrotechnikem Klusákem. To 
se mu stalo osudným, neboť mina 
vybuchla a oba zabila. Dodnes je 
na tom místě směr Němčice kří-
žek. Jaromír pak musel pomáhat 
mamince v domácnosti a na poli 
a záviděl ostatním klukům, že mů-
žou sportovat. Na tenisových kur-
tech, které byly Na hrázi vedle 
fotbalového hřiště si přivydělával 
jako sběrač míčků. Jeho sportovní 
nadání se však nakonec prosadilo 
a začal trénovat stolní tenis pod ve-
dením Rudolfa Silnouška. Hrávalo 

se ve sklepě sokolovny, pak nahoře 
v kavárně a zápasy se hrály na sále. 
Kojetín se stal místem, kde probí-
haly velké turnaje za účasti hráčů 
z celé republiky. Konaly se exhibice 
s mistrem světa Váňou a v roce 
1966 přátelské utkání ČSR a An-
glie. Za Kojetín hrával druhou nej-
vyšší stolně tenisovou ligu v roku 
1964–1966 Po sestupu od roku 
1967 hrával za Kroměříž. Dosud 
tam jezdí na setkání tenisových 
veteránů. Také ve fotbale začínal 
po válce, hrál za žáky a dorosty 
SK Kojetín pod vedením trenéra 
Františka Bíbra. V dorosteneckém 
věku hrál již za muže. Na začátku 
na kopačky neměl, tak fotbal hrál 
v komisňákách (pracovní obuvi).
Hrával v útoku na levém křídle. 

Jaromír Huťka a Krist. Škobrtalová 
při utkání II. ligy 60. létaJaromír Huťka, stolní tenis 60. létaJaromír Huťka, současné foto
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Jeho přezdívka byla „Nimba“. Spo-
lu s ním hráli Károš (Jaroslav Za-
pletal), Maca (Miloš Pavlík), Zoro 
(Zdeněk Pavlík), Princ (Zdeněk Ho-
vorka), Vanštroček (brankář Karel 
Slovák), Opica (Ota Novák), Bocin 
(Rudolf Zapletal), Šmérek (Jaroslav 
Kopřiva) a další. Ještě si zahrál 
i s Františkem Novákem, což byl 
„pan“ fotbalista.
Na vojně byl v roce 1955–1957, 
kde hrál fotbal za Zdiby u Prahy. 
V roce 1958 se oženil s Věrou Bar-
toškovou. Pracoval v cukrovaru 
v Kojetíně. Dostal nabídku na byt 
s tím, že bude hrát za Přerov, ale zů-
stal v Kojetíně a od roku 1959 bydlí 
na Nádražní ulici. Kromě sportu ho 
bavil tanec a rybaření, kdy odmala 
chodili s kluky chytat do Žlutého dolu.
Ještě hrával i košíkovou (s Jiřím 
Ježem, Jirkou Hubeným, Jarosla-
vem Třasákem) v sokolovně. Tam 
se koše daly na balkon a na kraj 
jeviště. V zimě zase hokej na ledě 
u sokolovny nebo na Jordáně, kde 
hrál i slavný LTC Praha.
Ale fotbal byl opravdu pro něj „dro-
gou“, která ho bavila. Za zápasy se 
jezdilo daleko třeba do Oder, Ful-
neku, Šumperku. Aby to stíhal, šel 
hrát i po noční stolní tenis a pak fot-
bal. Na zápasy jezdili se Zdeňkem 
Mrázkem (Holmanem), který byl 
fotbalista, dlouholetý hráč a před-
seda oddílu stolního tenisu.
V roce 1965 skončil se soutěžním 
fotbalem. Jako zaměstnanec cukro-
varu se dál účastnil potravinářských 
fotbalových turnajů.
V roce 1980 utrpěl vážný úraz. 
Pomáhal kamarádovi stavět chatu 
v Rajnochovicích, a při přenášení 
pražců spadl z výšky a utrpěl ně-

Ze sportu – FK slavoj Kojetín
kolik zlomenin levé nohy. Dlouho 
marodil, byl zasádrován tak, že se 
nemohl hýbat. Skončil v invalidním 
důchodu. Toto nejhorší období své-
ho života s pomocí manželky pře-
konal. A po deseti letech se aktivně 
zapojil do sportu.
Od roku 1994 byla obnovena čin-
nost oddílu stolního tenisu. S par-
tou nadšenců se podařilo upravit 
bývalou kotelnu na Dudíkově ulici 
na hernu, a to s přispěním Cukro-
varu a Lihovaru Kojetín. Stolní te-

nis hrál Jaromír Huťka až do roku 
2010.
V současnosti už odpočívá doma 
a na chatě, kam dosud jezdí au-
tem. Také zajde povzbudit své te-
nisové následníky a na srazy bý-
valých spoluhráčů do Kroměříže. 
V jeho bohatém sportovním životě 
je opravdu na co vzpomínat.
Jak říká paní Huťková s úsměvem: 
„Kde se hrálo s balonem či pukem, 
tak náš táta nemohl chybět“.

Jaroslav Bělka

Slavoj Kojetín, jaro 1965

Slavoj Kojetín, 60. léta

Slavoj Kojetín, podzim 1961

Jaromír Huťka, stolní tenis 60. léta
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Ze sportu – tj sokol Kovalovice
Kovalovicím přijde
zimní přestávka vhod
Kovalovice sice přezimují v po-
měrně klidném středu tabulky, ale 
výsledková kolísavost varuje před 
spokojeností. 
V posledním podzimním kole ještě 
bodovaly na hřišti dvanáctých Rad-
slavic naplno za výhry 2:1. V přede-
hrávaném prvním jarní kole na hřišti 
poslední Hané Prostějov předvedly 

výsledkový veletoč. Po vyhraném 
poločase 2:0 se oddaly předčasné-
mu zimnímu spánku a soupeř otočil 
na 2:4. Částečně tomu dopomohla 
oslabená sestava Kovalovic bez 
náhradníků, ale podcenění soupeře 
v druhé půli znamenalo zbytečnou 
ztrátu vyhraného zápasu, i když do-
hrávaly se dvěma zraněnými hráči.
Z podzimní statistiky týmu: Celkem 
se na soupisce objevilo 22 hráčů, 
z nich Michal Bělaška, Vít Švec 

a Jakub Ševeček hráli ve všech čtr-
nácti zápasech. Tým dostal 24 žlu-
tých a tři červené karty, které zna-
menaly zbytečné oslabení týmu.
Střelci branek: 8x Zdeněk Zezula, 
6x Jakub Ševeček, 5x Jakub Krč-
mař, 3x Ondřej Janováč, 3x Michal 
Bělaška, 2x Filip Rybovič, 1x Petr 
Ernst, 1x Miroslav Polách. Trenér: 
Marek Ševeček, asistent Jiří Šubík.

Jaroslav Bělka

Rk. družstvo Záp. V Vp pp p skóre body výsledek
1. Sokol Ústí"B" 14 10 1 1 2 41:16 33 V 0:7
2. Sokol v Pivíně 14 9 2 0 3 36:25 31 V 0:2
3. Klenovice na Hané 14 5 4 3 2 35:21 26 D 1:1 PK 4:2
4. Sokol Mostkovice 14 6 2 2 4 28:28 24 V 2:2 PK 5:6
5. Sokol Tovačov 14 6 1 3 4 28:23 23 D 1:5
6. FK Troubky 14 6 2 1 5 30:33 23 D 4:1
7. Sokol Újezdec 14 4 4 2 4 24:24 22 D 2:2 PK 5:4
8. Sokol Jezernice 14 5 1 3 5 28:25 20 V 0:3 kont.
9. sokol Kovalovice 14 5 2 1 6 29:29 20 -

10. FC Želatovice "B" 14 6 0 1 7 31:36 19 D 7:0
11. Sokol Otaslavice 14 5 1 0 8 23:26 17 V 2:0
12. SK Radslavice 14 4 0 2 8 22:28 14 V 2:1
13. FK Němčice nad Hanou 14 4 1 0 9 18:32 14 D 0:1
14. TJ Haná Prostějov 14 2 0 2 10 15:42 8 D 6:0 V 2:4

Inzerce
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Vzpomínky
Tvůj hlas i úsměv vítr vzal, jen vzpomínku na Tebe zanechal. 

Dne 30. prosince 2018 by se dožila 50 let

paní hana Kozová
S láskou stále vzpomínají maminka Hana, dcera Hana, sestra Lenka,

neteř Lenka, synovec Roman a ostatní příbuzenstvo. 

Dne 8. prosince 2018 si připomeneme páté smutné výročí úmrtí

pana Milana Kořénka
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Inzerce

Dne 24. prosince 2018 to bude 10 let, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička

paní Marie Malíková
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami. 

Dne 5. prosince 2018 vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí

pana aloise Vojáčka
S láskou vzpomínají manželka, dcera Jitka a synové Roman a Libor s rodinami. 
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Vítání občánků

Všem čtenářům
Kojetínského zpravodaje 
přejeme radostné prožití

svátků vánočních 
a úspěšné vykročení

do nového roku 2019.
Vaše Městské kulturní středisko Kojetín 

a redakční rada
Kojetínského zpravodaje

V sobotu 24. listopadu 2018 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Štěpán bajer

Blahopřejeme!   Foto: J. Večeřová

adam Zifčák petr Večerka Mia přecechtělová

Karina Zakopalová Karla Matoušková carolina složil samuel benek

Klaudie Měsíčková nikol Kuciánová


