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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Dvacáté Kojetínské hody s folklórními tradicemi

Ječmínkova jízda králů (král na bílém koni Libor Krčmař)

Starosta města předává chase hanácké hodové právo

Zaplněné kojetínské náměstí - folklórní tradice stále žijí!

Krojovaný průvod městem s téměř 250 účastníky

Chasa starostu odsoudila a stárci ho vyplatili na gatě „feroló“

                       Nechyběly hodové koláčky      Foto: J. Večeřová
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 80. schůzi konané dne 18. července 2018

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Rada Města Kojetín se na 81. schůzi konané dne 22. srpna 2018
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření Města Kojetína za období 
1–7/2018, včetně informace o stavu 
pohledávek k 30. června 2018,
- vzala na vědomí informaci o hos-
podaření zřízených příspěvkových 
organizací za období 1. pololetí 
2018,
- schválila rozpočtové opatření  
č. 11/2018, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 1,165,10 tis. Kč, 
- nové výdaje ve výši 1,165,10 tis. Kč,
- souhlasila s přijetím účelově 
určeného finančního daru od Wo-
men for women, o. p. s., Praha 4, 
Základní školou Kojetín, Svato-
pluka Čecha 586 v rámci projektu 
Obědy pro děti, ve školním roce 
2018/2019 (od 3. září 2018 do 
28. června 2019) v celkové výši 
108.114 Kč,
- nesouhlasila s výkonem příjem-
ce dávek pomoci v hmotné nouzi, 
dávek státní sociální podpory a dá-
vek nemocenského pojištění,
- neschválila v souladu s ustano-
vením § 102, odst. 2, písm. j) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
zvýšení počtu zaměstnanců města 

- schválila navýšení příspěvku 
na provoz na rok 2018 Mateřské 
škole Kojetín, p.o., ve výši 45 tis. 
Kč, dle žádosti této příspěvkové 
organizace,
- souhlasila s opravou majetku 
nad 40 tis. Kč, dle žádosti Mateřské 
školy, p. o.,
- schválila rozpočtové opatření  
č. 10/2018, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 60,00 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 60,00 tis. Kč,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje části pozemku  
p. č. 178/1 ostatní plocha-manipu-
lační plocha o výměře cca 150 m2 
v katastrálním území Kovalovice  
u Kojetína,
- souhlasila s bezúplatným nabytím 
pozemku p. č. st. 1549, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 159 m2 
z vlastnictví Stavebního bytového 
družstva Kojetín do vlastnictví Měs-
ta Kojetína a předloží k projednání 

zastupitelstvu města 09/2018,
- schválila nájem nebytových pro-
stor v objektu polikliniky, prostory  
č. 35, o výměře cca 17,8 m2, jako 
prostory sloužící k podnikání, 
MUDr. Michalu Plintovičovi za úče-
lem rozšíření urologické ambulan-
ce provozované v objektu poliklini-
ky,
- schválila poskytnutí souhlasu 
vlastníka MUDr. Michalu Plintovičo-
vi, jako nájemci prostor sloužících 
k podnikání v objektu polikliniky 
s přenecháním části těchto pro-
stor do podnájmu MUDr. Lukáši 
Vaculovi za účelem rozšíření gyne-
kologické ambulance provozované 
v objektu polikliniky,
- schválila zvýšení nájemného  
o míru inflace za rok 2017 vyjádře-
nou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za dvanáct 
měsíců posledního kalendářního 
roku proti průměru dvanácti před-
chozích měsíců dle údajů České-

ho statistického úřadu, tj. o 2,5 %  
u nájemních smluv,
- schválila zvýšení nájemného  
o míru inflace za rok 2017 vyjádře-
nou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za dvanáct 
měsíců posledního kalendářního 
roku proti průměru dvanácti před-
chozích měsíců dle údajů České-
ho statistického úřadu tj. o 2,5 % 
u nájemních smluv na pronájem 
parkovacího místa v garážovém 
stání domu na ulici Sladovní 1309 
a u nájemních smluv na pronájem 
garáže ve dvorním traktu domu na 
Masarykově náměstí 54 s účinností 
od 1. října 2018,
- schválila uzavření Smlouvy o re-
klamě a propagaci mezi Městem 
Kojetín a společností Vodovody 
a kanalizace Přerov, a. s., jejímž 
předmětem je propagace společ-
nosti v rámci akce Kojetínské hody 
2018 v ceně 40 tisíc Kč.

Jiří Šírek

zařazených do Městského úřadu 
Kojetín z důvodu výkonu činnosti 
zvláštního příjemce dávek pomoci 
v hmotné nouzi, dávek státní soci-
ální podpory a dávek nemocenské-
ho pojištění,
- souhlasila s realizací projektu, 
předkládaným do 80. výzvy IROP 
„Sociální bydlení pro sociálně vy-
loučené lokality II.“ Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR na území města 
Kojetína, organizací Indoma Štěto-
vice z. s., Masarykovo náměstí 60,
- vzala na vědomí žádost spol. Si-
korskij Corporation a. s. Olomouc, 
o odkoupení areálu bývalého SOU 
Kojetín, Křenovská ul. 676, Ko-
jetín, žádost předloží k projednání 
ZM v září 2018,
- schválila uzavření smlouvy  
o realizaci přeložky distribučního 
zařízení v rámci investiční akce 
„Demolice RD Tyršova č. 88 v Ko-
jetíně.“ Smlouva je uzavírána mezi 
žadatelem Městem Kojetín a pro-
vozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., 
za nabídkovou cenu 72.560 Kč bez 
DPH, 
- schválila provedení revize  
č. 1 a č. 2 projektové dokumenta-

ce k investiční akci „Rekonstrukce 
objektu KD Kojetín“ mezi objedna-
vatelem Městem Kojetín a zhotovi-
telem Ing. Pavlem Kramplou, Zlín, 
za nabídkovou cenu 22.500 Kč bez 
DPH,
- schválila uzavření dodatku  
č. 1 smlouvy o dílo na akci „Moder-
nizace a rozšíření multifunkčního 
plážového sportoviště v Kojetíně“, 
předmětem jsou vícepráce k výše 
uvedené akci, dodatek smlouvy je 
uzavírán mezi objednatelem Měs-
tem Kojetín a zhotovitelem PTÁ-
ČEK – pozemní stavby s. r. o., za 
nabídkovou cenu 768.979,11 Kč 
bez DPH,
- schválila odstoupení od projektu 
„Zateplení a stavební úpravy MŠ 
Hanusíkova v Kojetíně“ a odmítnutí 
dotace ze 70. výzvy Operačního 
programu Životního prostředí  
r. 2014–2020 – Specifického 
cíle: 5.1 – Snížení energetické 
náročnosti veřejných budov  
a zvýšení využití obnovitelných 
zdrojů energie, z důvodu malého 
dotačního podílu na celé akci a vel-
kým finančním podílem z rozpočtu 
Města.                               Jiří Šírek
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Ve zkratce

Informace pro občany
Na pokladně městského
úřadu Kojetín
mohou občané platit 
platební kartou 

Občané, kteří přicházejí na poklad-
nu městského úřadu, mohou k plat-
bě poplatků využít kromě hotovosti 
také platební kartu. Bezhotovostně 
lze uhradit veškeré platby, včet-

ně místních a správních poplatků,  
s výjimkou poplatků na matrice, 
které lze hradit pouze hotově. Ter-
minál pro možnost platby kartou je 
nainstalován na hlavní pokladně na 
finančním odboru v 1. patře MěÚ.   
Pokladní hodiny jsou:
Po, St 8.30–11.30 a 12.30–16.30 hodin
Út,Čt 8.30–11.30 hodin
Pá zavřeno.

Hana Večeřová
vedoucí finančního odboru

Starosta města 
zve na 26. zasedání 

Zastupitelstva 
města Kojetína, 

které se uskuteční 
v úterý 18. září 2018 

od 16 hodin 
v sále Vzdělávacího 

a informačního centra, 
Masarykovo náměstí 8.

Jiří Šírek, starosta

  Letošní extrémně suché a hor-
ké léto bude pomalu končit. S jeho 
následky se budou potýkat zejmé-
na zemědělci, ale svým způsobem 
se dotkne každého z nás. Naše 
pole připomínají vysychající stepi  
a některé rybníky, zejména ty, odká-
zané na deště, jsou zcela vyschlé. 
Vegetace je seschlá a usychá i řada 
stromů. Nezbývá než doufat v něja-
kou klimatickou otočku a v to, že 
znovu začne normálně pršet a voda 
se do krajiny vrátí. Přesně před 21 
lety bylo po povodních a voda stála 
skoro všude. Slyšeli jsme o protipo-
vodňových opatřeních a snaze vodu 
co nejvíc eliminovat, aby nepáchala 
škody. Ještě před osmi lety, v roce 
2010, byla naše oblast postižena 
přívalovými dešti, po kterých voda 
vyvěrala i z návrší nad Kojetínem  
a tekla do ulic a na pole. Od té doby 
jsme svědky jen suchých a sušších 
let. Příroda si holt v těchto věcech 
rozhoduje sama, je jen otázkou do 
jaké míry svým počínáním k těmto 
extrémům přispíváme my sami.

  Letošní léto přivedlo na kojetín-
ské koupaliště rekordních více než 
40 tisíc návštěvníků. Pokud jsem 
dobře informován, pak ve velké 
míře spokojených s jeho podobou  
a kvalitou vody i služeb.

  Dne 3. září 2018 nastoupila 
do škol v našem městě více než 
stovka nových žáků, a to nejen 
prvňáčků v základních školách, ale  
i nejmenších dětí v mateřské škole, 
studenti gymnázia a také žáci zá-
kladní umělecké školy. Ta je po re-
konstrukci opravdu reprezentativní 
a skoro nesrovnatelná s podobou, 
v jaké jsme ji znali. V rámci dne ote-
vřených dveří při Kojetínských ho-
dech to potvrdili všichni návštěvníci. 
Nezbývá než popřát jejím učitelům 
a žákům příjemnou výuku a pokra-
čování v úspěšných vystoupeních. 
Jen poznámka – dnešní ZUŠ Ko-
jetín byla postavena z původní sto-
doly, která zde ještě v padesátých 
letech minulého století stála.

  Padesát let od srpnové okupace 
armádami Varšavské smlouvy jsme 
zaznamenali ve všech médiích. Na 
přiložených fotografiích bych chtěl 
připomenout tento tragický moment 
našich dějin pár záběry z Kojetína. 
Fotografie mi poskytl Eda Dočkal 
a ukazují vojska Sovětské armády 
v našem městě po 21. srpnu 1968. 
Lidské dějiny mají tu vlastnost, že 
se rády opakují. Nedopusťme, aby-
chom podobné okamžiky zažívali 
znovu…

Jiří Šírek

Traktor projíždějící po vyprahlém poli
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kojetína podle § 29 
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů a podle § 15 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města 
Kojetín a do Senátu Parlamentu 
České republiky se uskuteční:
v pátek, dne 5. října 2018, od 14 
do 22 hodin a v sobotu, dne 6. říj-
na 2018, od 8 do 14 hodin.

2. Místem konání voleb:
- ve volebním okrsku č. 1 je 
místnost ve Školní jídelně Kojetín, 
Hanusíkova 283, Kojetín, Kojetín  
I-Město, pro voliče bydlící v ulicích: 
Dudíkova, Kuzníkova, Nádražní, 
náměstí Republiky, Padlých hrdinů, 
Rumunská,  
- ve volebním okrsku č. 2 je 
místnost v Základní škole Kojetín, 
náměstí Míru 83, Kojetín, Kojetín  
I-Město, pro voliče bydlící v ulicích: 
Družstevní, Husova, Křenovská, 
náměstí Míru, náměstí Svobody, 
Palackého, Pořadí, Tyršova, Vyš-
kovská,
- ve volebním okrsku č. 3 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586, Kojetín, Kojetín 
I-Město, pro voliče bydlící v ulicích: 
Blanská, Komenského náměstí, 
Kroměřížská, Nová, Růžová, Ztra-
cená,
- ve volebním okrsku č. 4 je míst-
nost v základní škole, Sladovní 
492, Kojetín, Kojetín I-Město (bu-
dova Odborného učiliště a Základní 
školy Křenovice)
pro voliče bydlící v ulicích: Jana 
Peštuky, Sladovní,
- ve volebním okrsku č. 5  je 

místnost v budově Vzdělávacího  
a informačního centra, Masarykovo 
náměstí 8, Kojetín, Kojetín I-Město, 
pro voliče bydlící v ulicích: Masary-
kovo náměstí, Mlýnská, náměstí Dr. 
E. Beneše, Olomoucká, Podvalí, 
Přerovská, Příční, Samota, Struž-
ní, Tržní náměstí, Včelín, Zahradní, 
Závodí,  
- ve volebním okrsku č. 6 je míst-
nost v budově Gymnázia Kojetín, 
Svatopluka Čecha 683, Kojetín, 
Kojetín I-Město, pro voliče bydlící 
v ulicích: Bří Šmejdovců, Čsl. legií, 
Dvořákova, Havlíčkova, Hanusíko-
va, Chytilova, Jiráskova, Marie Gar-
davské, Polní, Sadová, Svatopluka 
Čecha, Stan. Masara, 6. května, 
Tvorovská,   
- ve volebním okrsku č. 7 je míst-
nost v Kulturním domě Popůvky  
37, Kojetín, Kojetín II-Popůvky, pro 
voliče bydlící v Kojetíně II-Popůvky,
- ve volebním okrsku č. 8 je míst-
nost v Kulturním domě Kovalovice 
1, Kojetín, Kojetín III-Kovalovice, 
pro voliče bydlící v Kojetíně III-Ko-
valovice.

3. Voliči bude umožněno hlaso-
vání do Zastupitelstva města Ko-
jetín poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství České 
republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České 
republiky. Totožnost a státní ob-
čanství prokáže volič občan-
ským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, jde-li 
o cizince, průkazem o povolení 
k pobytu.
Voliči bude umožněno hlasování 
do Senátu Parlamentu České re-
publiky poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství 
České republiky (platným ob-
čanským průkazem, cestovním, 

diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem).
Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, ne-
bude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 
tři dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do 
Senátu se tyto uskuteční: v pátek, 
dne 12. října 2018, od 14 do 22 ho-
din a v sobotu, dne 13. října 2018, 
od 8 do 14 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve vo-
lební místnosti ve dnech voleb.

Možnost volit na voličský průkaz:
Možnost volit na voličský průkaz je 
možno pouze u voleb do Senátu 
Parlamentu ČR, a to pouze v rám-
ci volebního obvodu č. 62 (nikoliv v 
rámci celé republiky)
Možnost volit mimo volební míst-
nost:
• ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů může volič požá-
dat MěÚ Kojetín a ve dnech voleb 
i příslušnou okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost (pouze na úze-
mí příslušného volebního okrsku, 
např. doma)
• volič může požádat MěÚ Ko-
jetín osobně nebo telefonicky – na 
pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ 
Kojetín (tel. 581 277 425, 581 277 
426).

Další informace k volbám najdete 
v aktualitách na www.kojetin.cz

Jiří Šírek
starosta města

Volební právo občanů
jiných členských států 
EU ve volbách
do zastupitelstev obcí

Právo volit a být volen ve vol-
bách do zastupitelstva obce 
upravuje zákon č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále 
jen „volební zákon“) v § 4 a § 5.

Právo volit do zastupitelstva obce 
má občan jiného státu EU, který 
v den voleb (pokud se konají volby 
ve dvou dnech) tak alespoň druhý 
den voleb, dosáhl věku nejméně 
18ti let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému či přechodné-

mu pobytu a jemuž právo volit při-
znává mezinárodní úmluva, kterou 
je Česká republika vázána a která 
je vyhlášena ve Sbírce mezinárod-
ních smluv.

Překážky ve výkonu volebního 
práva:
1) zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu výkonu 
trestu odnětí svobody,
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Burza práce a vzdělání 
v Přerově opět poradí, 
jaké profese se vyplatí 
studovat

Zájemci o čerstvé informace z trhu 
práce se mohou dostavit do Ho-
telu Jana, kde se 25. září 2018 
uskuteční  4. ročník Burzy práce 
a vzdělání Přerov. Tato osvětově 
zaměřená akce cílí na všechny, 
kteří se na vstup na trh práce te-
prve připravují, ale také na ty, kteří 
zvažují změnu profese, či uvažují 
o vhodné rekvalifikaci. Cílem orga-
nizátorů je umožnit mladým lidem, 
jejich rodičům, kariérním poradcům 
a všem ostatním zájemcům, zís-
kání užitečných a praktických in-
formací přímo od zaměstnavatelů, 
popřípadě vzdělávacích institucí, 
které poskytují vzdělání v profe-
sích, které mají vysoké uplatnění 
nejen na regionálním trhu práce. 
„Našim společným cílem je umožnit 
formou osobního kontaktu získání 
aktuálních informací, které všem 
zájemcům pomohou v orientaci 
a v konečném rozhodování, jaké 
vzdělání či profesi zvolit s ohledem 
na osobní předpoklady a budoucí 
profesní uplatnění,“ říká jeden z or-
ganizátorů Burzy Richard Koubek.
„Návštěvníkům se veletržní formou 
představí kolem dvacetisedmi vy-
stavovatelů a také patnáct střed-
ních škol a čtyři vysoké školy s vaz-
bou převážně na přerovský region, 
o jejichž absolventy mají zaměstna-

vatelé největší zájem“, upozorňuje 
ředitelka Kontaktního pracoviště 
ÚP ČR v Přerově Ilona Kapouno-
vá. Na každém ze stánků budou 
zaměstnavatelé připraveni poskyt-
nout informace týkající se např. 
náplně práce jednotlivých profesí, 
žádoucí vstupní vzdělání, postupy 
zapracování nových zaměstnanců, 
např. absolventů, možností profes-
ního rozvoje, poskytování benefitů 
nebo také firemní kultury a další. 
V návaznosti na potřebné vzdělání 
pak návštěvníci mohou kontaktovat 
přítomné zástupce 
středních odborných 
a vysokých škol  
a konzultovat s nimi 
podmínky studia, 
nabízené rekvalifi-
kace, nebo získat 
bližší informace  
o zázemí školy. Ak-
tuální informace, 
statistiky a poraden-
ství při volbě povo-
lání pak přímo na 
místě poskytnou zá-
stupci přerovského 
úřadu práce.
Mnozí vystavovatelé 
Burzu oživí exponá-
ty nebo praktickými 
ukázkami výroby či 
řemesel. „Žáci a stu-
denti se mohou těšit 
na vědomostní sou-
těž o atraktivní ceny, 
která bude probíhat 
přímo na stáncích 
vystavovatelů,“ do-

plňuje Martin Dýčka z Okresní hos-
podářské komory Přerov.
Organizátory akce jsou Okresní 
hospodářská komora Přerov, Úřad 
práce ČR, kontaktní pracoviště Pře-
rov a Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Veškeré informace o přerovské Bur-
ze práce a vzdělání jsou k dispozici 
na webu http://portal.mpsv.cz/upcr/
kp/olk/burzy_prace/burzy_2018 
nebo facebook.com/uradprace.cr.

 Ilona Kapounová
ředitelka kontaktního pracoviště

Přerov, Úřad práce ČR

Oznámení o době a místě konání voleb
2) omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva,
3) zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu, nebo 
4) výkon služby vojáka z povolání 
v zahraničí nebo výkon služby vo-
jáka v záloze v zahraničí.

Právo volit mohou občané jiných 
členských států EU při volbách do 
zastupitelstev obcí na území ČR 
realizovat pouze tehdy, pokud jsou  
u místně příslušného obecního 
úřadu (podle svého trvalého či pře-
chodného pobytu na území ČR) za-

psáni v dodatku stálého seznamu 
voličů.
Žádat o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů může občan jiného 
státu EU žádat jak osobně tak pí-
semně u místně příslušného úřadu 
a to, až do uzavření stálých sezna-
mů voličů, tj. 2 dny přede dnem ko-
nání voleb, do 16 hodin.
Občané jiného státu EU, kteří 
mají trvalý nebo přechodný pobyt 
v územním obvodu města Kojetí-
na, mohou žádat o zápis do do-
datku stálého seznamu voličů na 
Městském úřadě Kojetín, matrice, 
v rámci úředních hodin, tj. pondělí 

a středa od 8.30 do 11.30 a odpo-
ledne od 12.30 do 17.00 hodin.
Zápis do dodatku stálého sezna-
mu voličů může obecní úřad pro-
vést za podmínek, že občan jiné-
ho členského státu EU:
1) dovrší nejpozději druhý den vo-
leb 18 ti let,
2) je v dané obci přihlášen k trva-
lému či přechodnému pobytu, což 
doloží platným dokladem o opráv-
něnosti pobytu,
3) doloží občanství jiného členské-
ho státu EU.

Jiří Šírek
starosta města

Informace pro občany
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Kojetín je i v letošním roce úspěš-
ným žadatelem o dotační peníze. 
O který z projektů se konkrétně 
jedná, jsme se zeptali člena rady 
města Leoše Ptáčka.

Na jaře jsme předkládali na Olomo-
ucký kraj žádost o podporu projektu 
multifunkčního plážového sportovi-
ště na koupališti, jehož součástí je 
i kemp pro sportovce nebo rekre-
anty, s možností ubytování v chat-
kách. Dotací ve výši osm milionů 
nám Olomoucký kraj vypomůže 
s vybudováním kempu asi z deva-
desáti procent. Výsledek je to nad 
všechna naše očekávání a sku-
tečně významný úspěch vedení 
města.

Jedná se o několikátý dotovaný 
projekt v tomto volebním období. 
Čím si vysvětlujete, že je Kojetín 
takto úspěšným žadatelem? Je 
to množstvím vypsaných dotač-
ních programů? Nebo štědrostí 
donátorů?
Projekty pro podporu nejrůznějších 
investic jsou vypisovány pravidel-
ně, v tom to není. Úspěšní jsme 
proto, že máme projektů připraveno 
v krátkém čase momentálně mož-
ná největší množství v porevoluční 
historii Kojetína, a zejména, že jsou 
připraveny kvalitně. Přesněji – lépe 

než projekty konkurenční. Proto 
jsme jako žadatelé tolik úspěšní. 
Každá myšlenka, směřující k po-
skytovateli dotace, musí být zdoku-
mentována ve smysluplném a pře-
svědčivém projektu, který soupeří 
s mnoha dalšími. Uspějí jen ty nej-
lépe zpracované a smysl dávající.

Využití kempu plánujete pouze 
na jaře a v létě? S jakou počítáte 
obsazeností?
Ano, využití kempu v jiných než 
teplých měsících, vidím jako ne-
vhodné, přestože chatky budou vy-
tápěné a velmi komfortní. Počítáme 
se soustředěními sportovců, pří-
městskými tábory, organizovanými 
DDM Kojetín, cykloturisty a nevylu-
čujeme ani klienty, kteří k nám při-
jedou na nízkorozpočtovou dovole-
nou. Po dobudování bude na příští 
sezónu areál koupaliště pro sport 
a rekreaci téměř dokonalý. Bude 
významně přispívat k zviditelnění 
Kojetína a nabídne našim občanům 
všech věkových kategorií, mladým 
sportovcům i případným rekrean-
tům, službu té nejvyšší kvality.

Děti, které budou v kempu trávit 
léto, se mohou těšit současně 
i na přístup na koupaliště?
Ano, toto je další přidaná hodnota 
pro zákazníky i pro nás, jako pro-
vozovatele. Zcela přirozenou ces-
tou přibudou do areálu za sezónu 
stovky klientů, kteří nám pomohou 
zlepšit každoročně ztrátovou eko-
nomiku provozu koupaliště.

Jak se osvědčil systém, umož-
ňující bezplatný vstup dětem ak-
tivním v zájmových organizacích 
na území města?
Velmi dobře, systém nám umožňu-
je mimo jiné vést i statistiku. Pro-
cento dětí – návštěvníků koupaliště 
z řad místních, se každoročně zvy-
šuje. U dospělých tato čísla nijak 
nezjistíme, protože platí vstupné 
stejné, jako klienti, kteří přijedou 
z okolních obcí, ale předpoklá-
dáme, že trend bude stejný. Naši 
občané se na koupaliště začínají 
vracet, a to je pro vedení města ta 

nejlepší zpětná vazba i odměna zá-
roveň.

Přispívá k tomuto trendu i teplá 
voda, která je od letošní sezóny 
ohřátá na stabilních 27 ° C?
Určitě bude, zatím ale nedokážeme 
vyhodnotit, jak moc. Ohřev vody 
v bazénech je pro zvýšení komfortu 
klíčový. Žijeme v mírném pásmu, 
velmi přívětivém pro život a prá-
ci, vysloveně úmorná vedra, jako 
v letošním roce, nejsou jevem pra-
videlným. Po většinu dní, vhodných 
ke koupání, není teplota vzduchu 
dostatečná, aby se voda ohřála 
na příjemnou teplotu přirozeně. 
Vybudování teplovodu byl další 
z důležitých kroků, navíc náklady 
na jeho provoz jsou prakticky nu-
lové, protože využíváme odpadní 
teplo z bioplynové stanice. Spolu 
s hracími prvky pro malé děti, lavič-
kami či lehátky zejména pro starší 
občany, zavlažovanými trávníky, re-
staurací… Další významné vylep-
šení areálu už nás v tuto chvíli příliš 
nenapadá.

Máte v plánu dále zvýhodňovat 
výši vstupného i pro seniory?
Samozřejmě, zatímco vstupné pro 
výdělečně činné občany se v po-
sledních letech zvyšovalo, pro dů-
chodce nikoli. A tento trend máme 
v plánu zachovat. Vidím toto, jako 
jeden z vhodných způsobů, jak li-
dem, kteří po desítky let přispíva-
li k rozvoji společenského života 
v Kojetíně, za jejich práci poděko-
vat. Obecně si myslím, že je fér, 
aby případné zdražování služeb 
nesli na bedrech zejména mladí, 
výdělečně činní lidé, a neposti-
hovalo rovným dílem i seniory. Je 
to otázka úcty ke starším lidem 
a mezigenerační tolerance, která 
by měla být ve vyspělé společnosti 
samozřejmostí.

Třicet sedm milionů korun putuje směrem do Kojetína!

Po dobudování bude na 
příští sezónu areál koupaliště 
pro sport a rekreaci téměř 
dokonalý.

Naši občané se na koupaliště 
začínají vracet, a to je pro 
vedení města ta nejlepší zpětná 
vazba i odměna zároveň.

Úspěšní jsme proto, že 
máme projektů připraveno 
v krátkém čase momentálně 
možná největší množství 
v porevoluční historii Kojetína, 
a zejména, že jsou připraveny 
kvalitně.

Vybudování teplovodu byl 
další z důležitých kroků, navíc 
náklady na jeho provoz jsou 
prakticky nulové, protože 
využíváme odpadní teplo.
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Třicet sedm milionů korun putuje směrem do Kojetína!

Nadpis článku mluví o částce 
37 milionů, zbývá tedy ještě ce-
lých 29!
Pravda, pravda, to nejlepší přece 
vždycky na závěr (úsměv)! V loň-
ském roce jsem občany informo-
val o tom, že pracujeme na projek-
tu Biocentrum Kojetín, který bude 
nejen pokusem o návrat směrem 
k původnímu biotopu v záplavo-
vém území Moravy, ale současně 
lokalitou vhodnou pro procházky 
příkladně prarodičů s vnoučaty, 
maminek s kočárky, manželských 
či mileneckých párů, a amatérští 

Obecně si myslím, že je fér, aby 
případné zdražování služeb 
nesli na bedrech zejména 
mladí, výdělečně činní lidé, 
a nepostihovalo rovným dílem 
i seniory. 

běžci toto místo ocení, myslím, 
rovněž. Louka vedle střelnice se 
díky přidělené dotaci během příš-
tího roku promění v soubor vod-
ních ploch, meandrujícího potůč-
ku a přehlídku nově vysazených 
dřevin.

Dotace je tedy určena pro místo 
k aktivnímu odpočinku a relaxaci 
našich obyvatel?
To není, je určena k obnově krajiny, 
kterou zejména v minulém století 
člověk neuváženými a neodbor-
nými zásahy narušil. Zpřístupnění 

občanům je otázkou našeho roz-
hodnutí, a naopak neuznatelný-
mi náklady projektu. Jedná se ale 
o minimální podíl financování z roz-
počtu města, odhaduji do deseti 
procent z celkových výdajů.

Předpokládáte, že oba projekty 
budou dokončeny do příští letní 
sezóny?
Kemp u koupaliště chceme mít do 
léta zprovozněný určitě. Zrealizovat 
biocentrum pravděpodobně takto 
rychle reálné nebude, odhaduji spí-
še do konce roku 2019.

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
vám, i všem občanům, ať je ve-
dení města nadále stejně úspěš-
né v získávání dotací a rozvoji 
Kojetína.

redakční rada KZ

Biocentrum Kojetín bude ne-
jen pokusem o návrat směrem 
k původnímu biotopu v zápla-
vovém území Moravy, ale sou-
časně lokalitou vhodnou pro 
procházky.

Komunitní plánování sociálních služeb
Komunitní plánování 
sociálních služeb 
ve městě Kojetíně 
Sociální služby ve městě Kojetí-
ně jsou od roku 2007 plánovány 
metodou komunitního plánování 
sociálních služeb. Tato metoda 
spočívá v určení skutečného sta-
vu nabízených sociálních služeb 
a zjišťování potřeb občanů, které 
nejsou naplněny. Potřeby občanů 
jsou zjišťovány prostřednictvím 
veřejných setkání v organiza-
cích poskytujících sociální služby  
v Centru sociálních služeb Ko-
jetín, p. o. (dále jen CSS Kojetín) 
a Charitě Kojetín. V měsíci čer-
venci 2018 se uskutečnilo setkání 
s uživateli sociálních služeb CSS 
Kojetín v domě s pečovatelskou 
službou St. Masara. Další setkání 
se uskuteční v září 2018 v Cent-
ru denních služeb Charity Kojetín.  
V průběhu měsíce listopadu 2018 
je plánováno setkání ve Víceúče-
lové klubovně CSS Kojetín. Zjiš-
ťování potřeb uživatelů sociálních 
služeb a veřejnosti probíhá také 
prostřednictvím dotazníkového 
šetření. Na základě porovnání 
skutečného stavu poskytovaných 
sociálních služeb a zjištěných po-

třeb uživatelů sociálních služeb 
či případných zájemců o sociál-
ní služby jsou plánovány soci-
ální služby, které jsou nezbytné  
a snadno dosažitelné pro všechny 
občany města.
Nabídka poskytovaných sociál-
ních služeb je neustále rozšiřo-
vána, dochází ke zkvalitňování 
sociálních služeb, provozní doba 
poskytování služeb je prodlužová-
na dle požadavků klientů. Důraz 
je kladen především na rozvoj te-
rénních služeb prováděných v do-
mácnostech klientů. Cílem terén-
ních služeb je, aby občané setr-
vali ve svém přirozeném domácím 
prostředí co nejdéle.  
Od 1. ledna 2018 zahájila Cha-
rita Kojetín poskytování terénní 
odlehčovací služby. Tato služba 
je poskytována na území měs-
ta Kojetína, Němčic nad Hanou 
a v patnácti obcích Mikroregionu 
Němčicko a Mikroregionu  Střední 
Haná. Služba umožňuje uživate-
lům zachování maximální možné 
míry dosavadního způsobu života 
ve svém domácním prostředí bez 
nutnosti odchodu do pobytové so-
ciální služby nebo tento odchod 
oddálit. Přínosem služby je také 
poskytnutí podpory a pomoci pe-
čujícím osobám o seniory a osoby 

se zdravotním postižením. 
V rámci komunitního plánování je 
vydáván Katalog poskytovatelů 
sociálních služeb ve městě Ko-
jetíně, ve kterém jsou uvedeny in-
formace na sociální služby posky-
tované na území Kojetína a jeho 
místních částí.  
S Katalogem poskytovatelů so-
ciálních služeb města Kojetína, 
Komunitním plánem sociálních 
služeb ve městě Kojetíně či dal-
šími dokumenty zpracovanými  
v rámci procesu komunitního plá-
nování sociálních služeb se mů-
žete seznámit na webových strán-
kách města Kojetína http://www.
kojetin.cz/kpss/ nebo na odboru 
vnitřních věcí, školství a kultury 
MěÚ Kojetín, úseku sociálních 
věcí. 
Pokud máte zájem dozvědět se  
o plánování sociálních služeb více 
nebo máte nějaké dotazy týkající 
se oblasti sociálních služeb, při-
jměte pozvání na veřejné setká-
ní, které se uskuteční v Domě 
Sv. Josefa - Centrum denních slu-
žeb Charity Kojetín (budova vedle 
kostela) v úterý dne 18. září 2018 
od 10 hodin. 

Alice Přehnalová
odbor vnitřních věcí, 

školství a kultury 
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Obvodní oddělení Policie ČR v Kojetíně informuje



9/18 Kojetínský zpravodaj

9

Mateřská škola Kojetín
Prázdniny v MŠ Kojetín

Prázdniny nám opět utekly jako 
voda a čas pohody, výletů, dovo-
lených, koupání a odpočinku je ne-
návratně pryč. Všichni si letos užili 
dlouhé tropické léto a plní zážitků 
se vracejí zase zpět mezi své ka-
marády. Na některé nováčky navíc 
čekají první dny v mateřské škole, 
ke kterým neodmyslitelně patří od-
loučení od maminky, zvykání si na 
nový režim v cizím prostředí, nové 
kamarády a na učitelky…
U nás se ale o prázdninách zase tak 
zcela neodpočívalo. Provoz školy  
o hlavních prázdninách probíhal 
pouze v budově na Masarykově 
náměstí, a tak v MŠ v Hanusíkově 
ulici mohly být vymalovány všech-
ny úložné prostory, vstupní hala,  

a všechny třídy i šatny dětí. Z důvo-
du bezpečnosti byly do všech dveří 
nainstalovány nové zámky. 
V MŠ na Masarykově náměstí bylo 
vymalováno schodiště. Jako kaž-
doročně proběhl také velký úklid 
všech prostor obou MŠ. Poděko-
vání patří všem, kteří se podíleli na 
bezproblémovém chodu i na ná-
sledném úklidu a přípravě tříd na 
nový školní rok. 
I v novém školním roce čeká děti 
bohatý program a plno zajímavých 
zážitků. A jaké činnosti nad rámec 
běžných každodenních aktivit děti 
čekají?
- cvičení ve sportovní hale,
- program „malý zahradník“ a „ško-
lička“,
- předplavecký výcvik v plaveckém 
areálu Přerov,
- sauna a rehabilitační cvičení na 

poliklinice v Kojetíně,
- dopravní výchova - návštěvy do-
pravního hřiště v Kroměříži,
- návštěvy kulturních představení, 
divadlo v MŠ,
- keramika a další vzdělávací pro-
gramy ve spolupráci s DDM Kojetín
- spolupráce s Městskou knihovnou 
MěKS Kojetín,
- spolupráce s logopedkou,
- kroužek anglického jazyka, 
- tematické vycházky do okolí měs-
ta.

Věříme, že program školy zaujme 
všechny děti. Přejeme zejména 
malým nováčkům co možná nejmé-
ně problémový vstup do mateřské 
školy a všem příjemný začátek září 
a úspěšný start do nového školního 
roku.

vedení MŠ

Gymnázium Kojetín
Vzhůru do staré dobré 
Anglie

Není nic lepšího ve výuce jazy-
ků, než se učit přímo v zemi, kde 
je daný jazyk doma. Naši studenti 
v hojném počtu (67) tedy využili pří-
ležitosti a v horkém červnovém dni 
vyrazili do osvěžující Anglie.
Domovským městem se na jeden 
týden stal přímořský Brighton. Prá-
vě tam na ně kromě hostitelských 
rodin čekali i lektoři v jazykové 

škole. Samozřejmě nechyběla pro-
hlídka nejznámější památky Royal 
Pavilion a k tomu i návštěva pod-
mořského akvária Sea Life Centre.
V následujících dnech se po do-
polední výuce s rodilými mluvčími 
studenti vydávali za poznáním do 
Salisbury, Stonehenge, Wincheste-
ru, přístavu Portsmouth a na závěr 
je čekal celodenní výlet do Londý-
na. Počasí bylo příjemně slunečné, 
a tak se vše odehrávalo podle plá-
nu.
Samozřejmě nechyběly nezbytné 

nákupy, kterým podlehli chlapci 
i děvčata bez rozdílu. Nicméně je 
potřeba zmínit, že mnohým nebylo 
zatěžko utratit pár liber i za nepo-
vinný vstup do katedrály a zhléd-
nout takový unikát jako je Magna 
Charta.
Na závěr lze snad jen ocitovat jed-
nu ze studentek: „Bylo to hezké, ale 
krátké.“ Tak zase příště!!! 

A. N.
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DDM Kojetín informuje

Dny otevřených Dveří 

Ulov si svoU první rybkU

evropský týDen mobility

kolečkiáDa

Zahájení 6. ročníkU 
velké ceny DDm kojetín

připravUjeme v Září 2018
Zahájení Šťastné osmičky

OD 10. 9. 2018 
Zahájení činnosti 

Zájmových kroUžků

Bližší informace o všech připravovaných zájmových 
kroužcích a akcích najdete na internetových

a facebookových stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici

na www.ddmkojetin.zonerama.com

Léto s domečkem

Během letošních prázdnin DDM 
Kojetín uspořádal pět pobytových 
a osm příměstských táborů. Všem 
dětem i „dospělákům“ děkujeme za 
krásné prázdninové zážitky a těší-
me se opět na setkání. 

DDM Kojetín

LT Cyprinus Carpio Tovačov

LT Cesta kolem světa Nejdek

LT Cesta kolem světa Nejdek

LPT Egypt

LT Outdoor Lipová-lázněLT Outdoor Lipová-lázně

LPT Egypt

LPT Deník malého neposeroutky
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Kroužek plastikových 
modelářů DDM

Již několik desítek dětí prošlo na-
ším kroužkem a je to mnoho let, 
kdy po ukončení roku na DDM 
jezdím na soutěže a beru s sebou 
také modely našich dětí. Je to vždy 
náročné na čas, protože jen cesta 
zabere několik hodin. Na těchto ak-
cích je vždy zajištěný doprovodný 
program, ale i tak pro menší děti 
je celý den dlouhý. I letos jsem 
navštívil „již tradičně“ Modelbraní 
ve Znojmě, Panzershow  v Návsí 
u Jablůnkova a Veškovsky křédlo. 

Na všech bylo modelů dětí jako 
smetí, proto mě potěšilo, že i letos 
jsem mohl dětem na Hodech předat 
ceny, které si získaly svou pra-
cí během roku v kroužku. Natálka 
Brabcová, Manuel Acosta a Jakub 
Sedláček s dalšími prezentují jak 
sebe, tak i naše město a náš DDM. 
Přeji, aby jim to dlouho vydrželo. 
Zvu tímto rodiče a děti do našeho 
kroužku v novém školním roce na 
počáteční schůzku, kde se dozví  
o naší práci, třeba se to zalíbí.

Za kroužek 
plastikových modelářů 

Miloslav Ševeček

DDM Kojetín informuje

LPT Odvážná Vaiana

LPT Pat a Mat 3LPT Barevné pohádky

LT Doplňkománie Luhačovice LPT Kutilové

LPT Sportujeme!

Tvořivá dílna na hody LPT Sportujeme!

LPT Barevné pohádky
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DDM Kojetín informuje
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Městská knihovna MěKS Kojetín

Prázdniny v knihovně
O prázdninách bylo u nás živo
Letos jsme putovali všemi svě-
tadíly. Četli jsme příběhy z po-
lárních krajů (příjemné osvěžení 
v parných dnech horkého léta), 
o indiánech, starověkých Egypťa-
nech, daleké Číně. A také jsme si 
zasoutěžili, zaluštili a něco hezké-
ho vyrobili.
Zábavný program probíhal v měsíci 
srpnu v dětském oddělení Městské 
knihovny.

Prázdniny v knihovně a prázdni-
nové čtení
O srpnových pondělcích se kona-
lo pro děti od sedmi do patnácti let 
zábavné prázdninové čtení spojené 
s tvořivými dílničkami, hrami, sou-

těžemi, luštěním a možností zkusit 
si práci knihovníka.

Středeční prázdninové čtení bylo 
určeno pro děti do sedmi let s ma-
minkami (vítáni byli i tatínkové, ba-
bičky či dědečkové). Společně se 
četly pohádkové příběhy, veselé 
básničky, nechyběly hádanky, hry 
i tvořivé dílničky.

Dopoledne s faraony
V pondělí 16. července 2018 přiví-
taly knihovnice v dětském oddělení 
knihovny MěKS Kojetín děti z let-
ního příměstského tábora „Egypt“, 
pořádaného DDM Kojetín. Zájemci 
o starověkou civilizaci začali své 
putování načerpáním informací 
a zajímavostí z našich knihovních 
fondů.

SPOLUPRáCE
SE ŠKOLAMI

S novým začínajícím školním
rokem Městská knihovna MěKS 
Kojetín opět zahájí spolupráci
se všemi kojetínskými školami, 

školními družinami
a Klubem mladých čtenářů

z Polkovic 

HURá
DO KNIHOVNy!

Děti ze školních družin a Klubu 
mladých čtenářů z Polkovic

se mohou těšit na soutěže, kvízy, 
rukodělné dílničky,
společné čtení...

Z PřIPRAVOVANýCH AKCí - Září 2018
DEN PRO PRVňáČKA

- pro žáky 1. tříd
Den otevřených dveří v knihovně 
pro letošní prvňáčky. Návštěva 

knihovny s programem pro
 začínající čtenáře. Seznámení
s knihovním fondem, pravidly

půjčování, společné čtení a tvořivá 
dílnička.

PODZIMNí
SHAKESPEAROVSKé 

SLAVNOSTI
- pro studenty Gymnázia Kojetína
Zkrocení zlé ženy – čtení z díla  

světového dramatika 
W. Shakespeara 

KAM DOJEDEŠ ANEB
TAJEMSTVíM OPřEDENá 

MíSTA KOJETíNA 4
21. září 2018

V rámci „Evropského týdne
mobility“ připravujeme 4. cyklistický 

výlet pro starší děti po okolí
se zaměřením na historii našeho 
města a spojeným s přespáním

v knihovně. V letošním roce
nás inspirovala pověst

o „Klášternici“ (B. Štéger) a naše 
cesta povede do obce Lobodice, 

kde si prohlédneme místní
památky – žudr ze 17. století

a budovu elektrárny
s letopočtem 1704.

Zájemci o tuto akci najdou
přihlášky v dětském oddělení.

Oddělení pro děti a mládež
pondělí a středa  13–16 hodin
úterý  13–17 hodin

UPOZORNěNí
Změna půjčovní doby od září 2018

Oddělení pro dospělé
úterý a čtvrtek 8–12 a 14–17 hodin
pátek 8–12 hodin
sobota  8–11 hodin

Pokud nás v knihovně již neza-
stihnete, můžete knihy vracet 
i na informace VIC, Masarykovo 
nám. 8 (přízemí).
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„Nakresli obrázek ze světa 
Simpsonů“
V rámci Dne pro dětskou knihu 
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP) pod záštitou ko-
miksového nakladatelství CREW 
vyhlásil soutěž „Nakresli obrázek 
ze světa Simpsonů“. I naše knihov-
na se rozhodla do této celostátní 
akce zapojit a zde jsou výsledky: 
150 registrovaných knihoven a 400 
soutěžících dětí, které kreslily a vy-

mýšlely příběhy ze života oblíbené 
a povedené rodinky Simpsonů. Od-
bornou porotou byl vybrán obrázek 
kojetínského čtenáře Zdeňka Ko-
kyho, který se umístil v první desít-
ce nejlepších kreseb a byl otištěn 
v komiksu „Bart Simpson“. Blaho-
přejeme Zdeňkovi k velkému úspě-
chu, děkujeme za reprezentaci naší 
knihovny a města Kojetína a přeje-
me mu spoustu dalších úspěchů.

-jl-

Městská knihovna MěKS Kojetín

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
na facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Kojetínské kulturní léto 
(hudební i filmové)
Ani v letních měsících se na kultuře 
nezahálelo, pro vyprahlé návštěvní-
ky byl připraven žánrově různorodý 
program. V rámci Kojetínského hu-
debního léta koncertovali ve středu 
11. července 2018 na kojetínském 
náměstí Ondra a Kačka. V jejich 
podání zazněly známé folkové  
i pop-rockové melodie. Posluchači 
ocenili jak kytarový přednes Ond-
řeje Morkuse, tak bravurní hru na 
housle a vynikající zpěv Kateřiny 
Skřebské, se kterou si zanotovali 
známé písně od skupiny Čecho-
mor, či bratří Nedvědů. Pro Ko-
jetínské a nejen pro ně, bylo určitě 
milým překvapením vystoupení bý-
valých zpěváků a zpěvaček orches-
tru Diskant ve středu 25. července 
2018, kdy na připraveném pódiu 
zazněly hitovky, hrávané na zába-
vách a plesech v druhé polovině 
dvacátého století. Sami účastníci 
byli překvapeni, kolik evergreenů  
z té doby znají. Písně Yvety Simo-
nové, Milana Chladila, Karla Hály 
a dalších zpěváků této éry přilá-
kalo na náměstí rekordní počet 
návštěvníků. Na počátku srpnové-
ho měsíce nás příjemně osvěžily 
holky z Cantasu, které opanovaly 
pódium kojetínského náměstí ve 
středu 8. srpna 2018, na pomoc si 
přizvaly známé hudebníky z Coun-
tria; ti nejenom že doprovodili do-
mácí dámy při jejich koncertu, ale 
v samostatném country bloku hu-
dební odpoledne zahájili. Završe-
ním kojetínského hudebního léta se 

stal koncert již mnohokrát osvědče-
ného hudebního tělesa Arrhythmia. 
I přes nepřízeň počasí se náměstí  
zaplnilo posluchači, jenž duchaplně 
vybaveni deštníky obsadili všech-
ny připravené lavičky. Arrhythmii 
a deštivé počasí vystřídala záhy 
rock´n´rollová hulínská kapela  
Hanz´s Fuckers.
Souběžně s hudebním létem pro-
bíhalo i léto filmové. V prostorách 
nádvoří VIC se mohli bavit naši nej-

menší, dospívající, dospělí ba i se-
nioři. Po Hastrmanovi (22. června)
si mohly děti vyzkoušet Čertoviny 
(29. června), maminky a především 
tatínkové se posléze dozvěděli jak 
správně Vrtěti ženou (4. červen-
ce).  Já, padouch 3 (13. červnece) 
nebyl, jak by se podle názvu dalo 
předpokládat, o naší politické scé-
ně, ale přesvědčil nejmenší ná-
vštěvníky o tom, že není bratr jako 
bratr. Vzhledem k tomu, že už bylo 

Ondra a Kačka / Postópky

Countrio / Hodonín a Cantas / MěKS Kojetín

Hudba pro pamětníky

Arrhythmia / Přerov Hanz´s Fuckers / Hulín
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín

Když ještě technika
byla v plenkách

V hodový pátek 17. srpna 2018 po 
páté hodině odpolední se libě ro-
zezněly klavírní tóny v prostorách 
galerie VIC, ty v podání Miluše 
Venclíkové lákaly návštěvníky na 
vernisáž výstavy Když ještě tech-
nika byla v plenkách. Po úvod-
ní skladbě si vzala řeč ředitelka 
MěKS, Hana Svačinová, a srdečně 
přivítala všechny příchozí. Záhy se 
galerií nesla druhá klavírní melodie 
v koketním rytmu swingu, po níž 
se ujal výkladu autor výstavy Milan 
Zahradník. Návštěvníky krátce pro-
vedl jednotlivými částmi expozice, 
kde si připomněli mnohdy přístroje 
a aparáty, se kterými se v minulosti 
setkávali v běžném životě. V první 
části expozice tak mohli vidět his-
torické fotoaparáty s příslušenstvím 
na zvětšování a sušení fotografií. 
Další zákoutí této výstavy jsou pře-
vážně věnována psacím strojům, 
šlapacím šicí strojům, historickým 
rádiím, gramofonům, fonogra-
fům, hracím strojům a promítacím 
přístrojům. Pro příchozí si autor 
připravil i soutěžní kvíz, kdy měli 
návštěvníci poznat melodie z flaši-
netu, hracího obrázku, gramofonu 
a polyfonu. Kupodivu žádný ze sou-

těžících nepoznal známý populární 
šlágr z flašinetu „Za tou naší garáží, 
Anča na mě doráží…“ Jako doplňky 
jsou vystaveny i různorodé zajíma-
vé předměty jako je například ma-
sážní strojek Omega z počátku prv-
ní republiky nebo doposud funkční 
žárovka Elektrárny města Kojetín 
z počátku 20. let minulého století. 
Tu na závěr vernisáže symbolicky 
rozsvítil starosta města Kojetína Jiří 
Šírek, s přáním, aby do budoucna 
pomyslně svítila v srdcích kojetín-
ských občanů. Výstavu doprovází 
i exponáty, jenž si mohou návštěv-
níci vlastnoručně vyzkoušet. Patří 
mezi ně Meoskop – předchůdce 
3D obrázků, psací stroj, indukční 
přístroj tzv. Pioňer vyděržaj, rádio 
bez elektriky – krystalka, či funkční 
telefony na kliku. Zajímavým zážit-
kem může být i posezení v improvi-
zovaném kině, kde se můžete se-
známit s krátkými dokumentárními 
filmy Jaroslava Kačírka staršího, na 
nichž je zachycen život v Kojetíně 
a okolí v 50. a 60. letech minulé-
ho století. Kdo by si chtěl odnést 
památku, má možnost se zvěčnit 
v improvizovaném ateliéru Hugo 
Lóbala z Kojetína, kde má možnost 
si vypůjčit dobové kostýmy i rekvi-
zity. Expozice je výjimečná i tím, že 
mimo sbírky Muzea Kojetín a auto-
ra výstavy, řadu předmětů zapůjči-

li ochotní občané města Kojetína 
i blízkého okolí, za což jim patři vel-
ký dík. Výstava bude otevřena do 
26. října 2018.  Během této doby  
v případě zájmu, po domluvě  
s autorem, jsou možné komento-
vané prohlídky jak pro školy, tak  
i pro skupinky a jednotlivé zájemce  
o tuto expozici.                      -miza-

Foto: J. Večeřová

po žních, mohl si nejeden divák 
zaběhat jako v mládí, se Zdeňkem 
a Janem Svěrákovými, Po strništi 
bos (18. července). Toho, kdo vi-
děl Tři billboardy kousek za Ebbin-
gem (20. července), pak dokázala 
zchladit jedině Sněhová královna 
(27. července). Aby toho nebylo 
málo, na nádvoří VIC se objevily Dvě 
nevěsty a jedna svatba (1. srpna) 
a za nimi mladý býček Ferdinand 

(15. srpna). Ještě k tomu všemu 
Ztratili jsme Stalina (22. srpna), na-
štěstí nám pomohla Tátova volha 
(29. srpna), jejíž zásluhou byla finál-
ní Cesta za králem Trollů (31. srpna) 
absolvována bez úhony. Děkuje-
me všem, kteří naše akce navštívili 
a doufáme, že i v příští letní sezóně 
uspokojíme široké spektrum diváků 
a posluchačů.                         -miza- 

Foto: J. Večeřová, MěKS Kojetín
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Město Kojetín, CSS Kojetín, DDM Kojetín, MěKS Kojetín a SK Kojetín vás zvou na program
v rámci celorepublikové akce 

evropský týDen mobility
„kombinuj a jeď!"

ve dnech 3. – 27. září 2018
Předběžný program (změny vyhrazeny):

Evropský týden mobility 2018

Pondělí 3. září 2018
cvičení bosU balance
každé pondělí od 18.00 do 19.00 hodin
každá středa od 19.00 do 20.00 hodin
sál VIC Masarykovo nám. 8, Kojetín

Cvičitelka: Radka Michálková

Sobota 15. září 2018
volejbalový tUrnaj 
smíŠených DrUžstev

„o pohár
majitele pohřebního ÚstavU“

9.00 hodin – Areál Sokolovny Kojetín
Startují smíšená družstva,

systém bude určen na místě dle počtu přihlášených
Informace a přihlášky: zdenek.baca@atlas.cz 

(SK Kojetín)

Středa 19. září 2018
pěŠí návŠtěva

ZrekonstrUovaného
místního koUpaliŠtě

a vyUžití prostor
pro minigolf

Sraz účastníků u DPS nám. Dr. E. Beneše 3
ve 13.00 hodin,

odkud bude přesun na místní koupaliště,
kde proběhne komentovaná prohlídka. 

Připravené bude posezení u kávy s možností
hry minigolf. Trasa je vhodná pro mobilní
i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.

Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.
(CSS Kojetín)

Čtvrtek 20. září 2018
návŠtěva

pivovarU ZUbr v přerově
Odjezd vlakem v 8.40 hodin, z kojetínského nádraží.

Hodinová exkurze s ochutnávkou
piva  v ležáckém sklepě.

Účast na akci je nutno nahlásit do 11. září 2018
na telefon: 727 813 601.

Pozor! Počet míst je omezen.
Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.

(CSS Kojetín)

Pátek 21. září 2018
kam DojeDeŠ

aneb
tajemstvím opřeDená místa 

kojetína 4
Sraz v 16.00 hodin před budovou VIC

Čtvrtý cyklistický výlet pro starší děti po okolí
se zaměřením na historii našeho města a spojeným

s přespáním v knihovně.
V letošním roce zaměřeno na pověst o „Klášternici“

(B. Štéger) a cesta povede do obce Lobodice,
kde si děti prohlédnou místní památky

– žudr ze 17. století a budovu elektrárny
s letopočtem 1704.

Zájemci o tuto akci najdou přihlášky
v dětském oddělení.

(Městská knihovna MěKS Kojetín)

Sobota 22. září 2018
cyklovýlet

se starostoU kojetína
Za voDoU v naŠí krajině

9.30 hodin –  sraz účastníků z Kojetínska
na Masarykově náměstí v Kojetíně

10.00 hodin - odjezd
Trasa: Kojetín - Mlýn Kojetín - Vantroky a Sifon v Uhřičicích

- Národní přírodní rezervace Zástudánčí - Soutok Bečvy
a Moravy - Troubecké jezero - Elektrárna Lobodice

Trasa vede polními a lesními cestami, vhodné i pro děti
Závěrečné občerstvení: U Orlů v Lobodicích

s harmonikou a zpěvem...
(Město Kojetín a MěKS Kojetín)

Úterý 25. září 2018
fUnkční cvičení

se ZDravotním Zaměřením
každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin

sál VIC Masarykovo nám. 8, Kojetín
Cvičitelka: Monika Paráková

Čtvrtek 27. září 2018
kolečkiáDa

aneb s větrem o ZávoD
16 hodin – prostranství u Sportovní haly Kojetín

Soutěže pro děti, závody – odrážedla, kola,
koloběžky, brusle a skateboardy...

Startovné: 10 Kč
(DDM Kojetín)
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Kam za kulturou v Kojetíně

Stálá celoroční expozice muzea
Ztracená tvář hané (Ze života na Hané)

Dnes již jinak vypadající kroje i krojové součástky, keramika, porcelán, sbírky hodin,
původní hanácký nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena i improvizovaná hanácká jizba.

Koutek se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie Gardavské a předměty spojené s lidovými řemesly.
Expozice je oživena krojovanými figurami. Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Stálá celoroční expozice
hrůZostraŠné sklepení (ATRAKCE, KTERá Má VZBUDIT STRACH)

Jedná se o atrakci, která má v návštěvnících vzbudit strach - ovšem ne strach v pravém slova
smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že všechno je jen jako.

Expozice sklepení není nijak historicky podložena, ani spjata s Kojetínem, slouží pouze k pobavení.
Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Výstava technických zajímavostí z depozitáře kojetínského muzea,
soukromých sbírek Milana Zahradníka a ostatních ochotných občanů města Kojetína a okolí 

kDyž jeŠtě technika byla v plenkách
Na expozici jsou vystaveny historické fotoaparáty s příslušenstvím na zvětšování a sušení fotografií, 

psací stroje, šlapací šicí stroje, historická rádia, gramofony, fonografy, hrací stroje a promítací přístroje. 
Výstavu doprovází i exponáty, jenž si mohou návštěvníci vlastnoručně vyzkoušet. 

Patří mezi ně Meoskop – předchůdce 3D obrázků, psací stroj, indukční přístroj tzv. Pioňer vyděržaj, 
rádio bez elektriky – krystalka, či funkční telefony na kliku. 

Zajímavým zážitkem bezesporu je posezení v improvizovaném kině, kde se promítají 
krátké dokumentární filmy Jaroslava Kačírka staršího, na nichž je zachycen život v Kojetíně 

a okolí v 50. a 60. letech minulého století nebo se můžete zvěčnit
v ateliéru Hugo Lóbala z Kojetína, zde jsou k zapůjčení dobové kostýmy i rekvizity.

Výstava otevřena do 26. října 2018.
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

VIC otevřeno: po – pá 9 –11.30 a 12.30 – 17 hodin, so a ne po telefonické dohodě – mobil: 774 001 403
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Dvacáté Kojetínské
hody
O víkendu 17.–19. srpna 2018 se  
tisíce návštěvníků bavily na tra-
dičních Kojetínských hodech. 
Hodové oslavy tradičně zahájila 
v pátek 17. srpna 2018 vernisáž 
výstavy v prostorách galerie VIC 
Kojetín s názvem Když ještě byla 
technika v plenkách.  Úderem páté 
hodiny odpolední se galerie otevřela 
návštěvníkům, kteří se přenesli do 
dob dávno minulých, kdy gramofo-
ny, fotoaparáty a rádia byli něčím 
výjimečným a nevšedním. Stačilo 
popojít o pár metrů a na nádvoří 
VIC se od osmnácti hodin rozezněla 
Kojetínská kytara, v pořadí už šes-
tá. Zúčastnění si mohli vyslechnout 
kapely Hannibal Lecter, Inception of 
Fall, Wolf Pain, Route to the Other 
Side a sólistku Lucii Matějčkovou. 
Ten, kdo chtěl trochu potrápit své 
tělo, mohl startovat v 17.00 hodin 
na hřišti v Kovalovicích, kde se za-
čínal Pivní pochod aneb Kojetínská 
pivní míle, která končila v podniku 
Bowling City. Hodovníci lačni zážit-
ků mohli v páteční večer navštívit 
i pohostinská zařízení, ať už Na Hrá-

zi U Tondy nebo Hospůdku U Pedy-
ho, kde probíhaly hudební večery.
Hodové sobotní dopoledne se nes-
lo ve sportovním duchu. Od devíti 
hodin soutěžili hasiči „O hodový 
koláč“ na hřišti u stadionu Morava 
Kojetín.  Ve stejném čase započal 
Turnaj Střední Moravy ve volejbalu 
v areálu sokolské zahrady. Pro mi-
lovníky fauny a flóry si chovatelé se 
zahrádkáři připravili tradiční výstavu 
květin a expozici drobného zvířec-
tva v areálu na Podvalí. Nejmenší 
diváky bezesporu zaujalo skákání 
králíků přes překážky, vědomostní 
kvíz či ukázka práce s asistenč-
ním psem. V odpoledních hodinách 
se sjeli do Kojetína harmonikáři 
z Moravy, Slovenska, ba dokonce 
i z Vídně a na nádvoří VIC od čtr-
nácti hodin obveselovali četné obe-
censtvo, které navštívilo už osm-
nácté Setkání harmonikářů Vladi-
míra Pospíšila. V kategorii pianová 
harmonika se umístili soutěžící 
následovně: 1. místo – Josef a Mi-
roslav Mikulovi, 2. místo – Vladimír 
Matoušek, 3. místo – Dětkovčáci. 
V kategorii chromatická harmonika 
získali: 1. místo – Roman Straka, 
2. místo – František Kapsa a koneč-

ně kategorie he-
ligonek: 1. místo 
– Jaroslav Meli-
cherik, 2. místo 
– Isabela Zbo-
řilová, 3. místo 
– L´udovít Šal-
ka. Věříme, že 
všichni zúčast-
nění harmoniká-
ři si i mimo cen 
a pamětních lis-
tů odnesli krás-
ný pocit z odpo-
ledne protkané-
ho písničkami 
a dobrou ná-
ladou. K so-
botnímu pod-
večeru patřila 
neodmyslitelně 
také mše svatá 
v kostele Nane-
bevzetí Panny 
Marie, která se 
stejně jako den 
předtím odbýva-
la od osmnácté 
hodiny. Kdo se 

chtěl bavit večer, bezesporu na-
vštívil areál sokolské zahrady, kde 
se konala sobotní hodová zábava  
s kapelou TipTop-Q.
Završením a zlatým hřebem celých 
hodových oslav byla neděle. Ráno 
v devět hodin začal sváteční den 
mší svatou a krojovaným průvo-
dem městem s Ječmínkovou jízdou 
králů. Z důvodu rekonstrukce soko-
lovny letos průvod vyšel od Školní 
jídelny, kde měli krojovaní zároveň 
i zázemí. Odtud se tedy průvod 
krátce po deváté hodině ubíral přes 
Hanusíkovu ulici, ulici Svatoplu-
ka Čecha, přes Komenského ná-
městí až na Masarykovo náměstí. 
V čele jezdců letos při Ječmínko-
vě jízdě vévodil král Libor Krčmař 
mladší. Po okázalém korzu po 
Masarykově náměstí se krojovaní, 
v popředí s domácí Hanáckou bese-
dou a souborem Kordulka, ubírali k 
radnici, kde rychtář a chasa vyzvali 
starostu Jiřího Šírka, aby jim předal 
hodové právo a symbol hodů – Fe-
rolu. Tento akt se odehrál následov-
ně na připraveném pódiu za četné 
účasti z řad diváctva. Po předání 
těchto atributů hodů byl starosta po 
zásluze potrestán rychtářem Jaro-
slavem Minaříkem. Rychtář staros-
tovi vyčetl rekonstrukci sokolovny 
a nemožnost pořádání plesů v roce 
2019, následně obdržel kojetínský 
starosta pět ran na gatě od hopa-
řa Evžena Fréhara. Po skončení 
těchto nezbytných úkonů připra-
vená Hanácká beseda a soubor 
Kordulka předvedly krátké taneční 
pásmo. Dalším souborem na pro-
gramu byli nejmenší hanáčci ze 
Sluníčka Kojetín, kteří pod vedením 
Kateřiny Pastyříkové a Hany Dvou-
leté předvedli, jak se kdysi museli 
živit poctiví řemeslníci na Hané. 
Poté už následoval bohatý folklór-
ní program, ve kterém se předsta-
vily soubory Ječmínek Chropyně, 
Hlahol Mysločovice, Klas Kralice 
na Hané, Hanácké sóbor Hruška, 
Kosíř Kostelec na Hané, Mužácký 
sbor z Kněžpola, Hanák Troubky 
a naši milí zahraniční hosté Folk-
lórní skupina Sobotiště ze Sloven-
ska. Lidový program zakončila de-
chová hudba Hanačka z Břestu. 
V odpoledním programu starosta 
Jiří Šírek ocenil mladého sportovce 
Jiřího Minaříka z Kojetína. Osvěžu-

Kojetínské hody 2018
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Vernisáž výstavy Když ještě byla technika v plenkách Kojetínská kytara

Hasičské závody „O hodový koláč“ Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

Jízdy zvláštními vlaky - KrokodýlPouťové atrakce

Večer s hudbou U Pedyho

Setkání harmonikářů

Krojovaný průvod městem Ječmínkova jízda králů

Kojetínské hody 2018

Národopisné soubory na náměstí

Více foto na:
https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hody_2018_17.-19.8.2018/

jící vložkou bylo vystoupení malých 
tanečníků z Tanečního klubu KST 
Swing Kojetín, kteří předvedli stan-
dardní i latinskoamerické tance. 
Pro ty, jenž byli po hodovém obědě 
ještě vyhládlí, pořadatelé připravili 
soutěž v pojídání pukačů. Z řad žen 
se na prvním místě umístila Marie 
Šálková, která v čase 1:32 minuty 
spořádala pět pukačů. V kategorii 
mužů zvítězil Roman Makuňa, ten 
v čase 1:06 minuty spolykal deset 
pukačů. V dalších hodinách pat-
řilo hodové pódium pop-rockové 
kapele Crossband z Nymburku, 
Vypsané Fixe, která k nám dora-
zila z Pardubic a punk-countryové 
kapele Poletíme? z nedalekého 
Brna. V rámci kojetínských hodů se 

konalo také mnoho doprovodných 
akcí, které obohatily celkový dojem  
z těchto slavností. Na Masarykově 
náměstí si mohli nejen nejmenší 
zaskotačit na pouťových atrakcích, 
či navštívit Hrůzostrašné sklepení 
v prostorách VIC spolu ze stálou 
expozicí Ztracená tvář Hané. Od 
soboty byl z Kroměříže vypraven 
zvláštní vlak Krokodýl, který pend-
loval mezi Kojetínem a Tovačovem.  
Ten, kdo se chtěl na chvíli osvěžit, 
mohl navštívit den otevřených dve-
ří na koupališti a posléze zavítat 
do zrekonstruované budovy ZUŠ 
Kojetín. Pozadu nezůstal ani Hu-
sův sbor, ten si připravil v hodovou 

neděli slavnostní bohoslužbu a od 
patnácti hodin hodovní prohlídky 
židovské synagogy. Restaurační 
zařízení nabídla příchozím také za-
jímavý program, například projížď-
ky na koních a ponících, které si 
mohli zájemci vyzkoušet Na Hrázi 
U Tondy. Jako každý rok nesměly 
chybět ani pestré stánky se suvenýry 
a občerstvením lemující Masaryko-
vo náměstí.
Děkujeme všem, kteří přispěli ja-
koukoliv měrou k pořádání a or-
ganizaci těchto důstojných slav-
ností a na závěr můžeme zvolat: 
„Čí byly hody? Naše!“

-miza-; foto: J. Večeřová
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Předání hodového práva Hanácká beseda a Kordulka Kojetín

Hanák Troubky

Ječmínek Chropyně

Hanácké sóbor Hruška Kosíř Kostelec na Hané

Klas Kralice

Hanácké sóbor Hruška - dětský

Hlahol Mysločovice Mužácký sbor z Kněžpola

Sluníčko Kojetín

Taneční klub KST Swing Kojetín

Kanoista Jiří Minařík se starostouFolklórna skupina Sobotiště Dechová hudba Hanačka Břest

Kojetínské hody 2018



9/18 Kojetínský zpravodaj

21

Soutěže v pojídání pukačů Hodový jarmark

Králičí HOPVýstava květin Expozice drobného zvířectva

Kojetínské hody 2018

Crossband / Nymburk Vypsaná fixa / Pardubice Poletíme? / Brno

Cimbálová muzika Dubina Den otevřených dveří na koupališti Den otevřených dveří na ZUŠ

fIREMNí I RODINNOU OSLAVU NEBO SVATBU
MůžETE SLAVIT V PROSTORáCH

VZDěLáVACíHO A INfORMAČNíHO CENTRA KOJETíN

K těmto příležitostem Městské kulturní středisko Kojetín krátkodobě pronajímá
SáL, BISTRO (SALONEK) I NáDVOří (včetně nádobí a ubrusů) VIC KOJETíN.

Informace: Vzdělávací a informační centrum – informace nebo kanceláře MěKS
Masarykovo náměstí 8, Kojetín, telefony: 581 202 202, 774 001 403 nebo 581 76 20 46, 774 001 405



Kojetínský zpravodaj 9/18

22

Propagace Kojetína a turistika - nové předměty

Vše v nabídce
na informacích
Vzdělávacího

a informačního centra
Kojetín

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Provozní doba:
pondělí – pátek:

9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin
sobota a neděle:

po telefonické dohodě
telefon: 581 202 202
mobil: 774 001 403

Stolní kalendář – Mikroregion 
Střední Haná 2019 z ptačí per-
spektivy, cena: 30 Kč

Magnetky Sestav si svůj svět® 
– Kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie; Kojetínské hody; cena: 30 Kč

Oválný štítek Kojetín č. 323 na 
hole (barva zlatá / stříbrná), cena: 
35 Kč

Odznak Kojetín (barva zlatá / stří-
brná), cena: 35 Kč

Jubilejní stamp štítek; turistický 
odznak – 100 let založení samostat-
né ČSR (barva zlatá), cena: 35 Kč

Výroční turistická známka – 50 
let od vpádu vojsk Varšavské 
smlouvy; 25 let od vzniku České 
republiky, cena: 30 Kč

Výroční turistické známky - 100. 
výročí vzniku Československé 
republiky 1918 - 2018 (dva druhy), 
cena: 30 Kč

Výroční vizitka - 100. výročí vzni-
ku Československa, cena: 20 Kč

Výroční vizitka - 50. výročí Praž-
ského jara a okupace Českoslo-
venska, cena: 20 Kč

NOVě V PRODEJI!
Turistická vizitka – Sifon u Uhřičic (Největší technická památka své-
ho druhu v Evropě, 110 let) , cena: 12 Kč

Stamp medaile – Město Kojetín 
– Hornomoravský úval No. 501 
(barva zlatá / stříbrná) CESTA ZA 
POKLADEM, cena: 69 Kč
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Centrum sociálních služeb informuje
Studenti VU3V navštívili 
Valašské Klobouky

V květnu 2018 naši studenti VU3V 
úspěšně ukončili studium letního se-
mestru na téma „Cestování“. V rám-
ci cestování uspořádali studenti ve 
vlastní režii návštěvu města Valašské 
Klobouky. Na cestu jsme se vydali 
za krásného počasí dne 11. června 
2018. Hned po příjezdu do města 
jsme naplánovali prohlídku měst-
ského muzea, které provozuje dva 
objekty, kterými jsou Stará radnice  
a Červený dům. Po prohlídce obou 

budov jsme prošli náměstí a odpoči-
nuli si u odpoledního menu v místní 
restauraci.  Po procházce a podrob-
né prohlídce města jsme se přesunuli 
autobusem do nedaleké Horní Lidče, 
kde jsme navštívili místní betlém. 
Součástí expozice betlému je kromě 
vyřezávaných dřevěných postaviček 
a architektur filmový snímek, který 
byl pro tento účel natočen. Návštěv-
níkovi přibližuje nejzajímavější histo-
rické momenty, události, zvyky a sta-
rá původní řemesla. 
Bohatý program nám zajistil spous-
ty pěkných zážitků a dojmů ze spo-
lečně stráveného dne. Jsme rádi, 

že studenty studium baví a už teď 
se těší na svůj nový zimní semestr 
s tématem „Barokní architektura  
v Čechách“.                                 Ž. H.

Bezpečnost 
a prevence pro seniory
Dne 25. června 2018 jsme uspo-
řádali v kulturní místnosti na DPS 
J. Peštuky besedu se seniory a se 
zástupci Komise pro bezpečnost  
a prevenci Jiřím Hübnerem a Ja-
nem Poláchem. Besedy se účast-
nilo šestnáct zájemců, převážně 
z řad obyvatel DPS. Přednášející 
hned na začátku zaujali posluchače 
videoukázkou o podvodném sjed-
návání smluv, které dostaly senio-

ry do tíživé situace. Upozornili ze-
jména na vyskytující se kriminalitu 
zaměřenou na nejvíce ohrožené 
cílové skupiny seniorů. Na příkla-
dech z praxe poučili seniory, jak 
se zachovat, kdyby se dostali do 
podobné situace. Na závěr byl dán 
prostor pro debatu, při které měli 
senioři možnost vyjádřit navrhova-
né změny. Cílem besedy bylo do-
statečně informovat seniory o opat-
řeních, která snižují rizika tak, aby 
se nestali obětmi trestného činu. 
Jsme rádi, že za námi zástupci Komi-
se pro bezpečnost a prevenci přišli  

a prodiskutovali s námi tíživá téma-
ta.                                            

Ž. H.

Letní grilování 
při harmonice

V létě je v oblibě grilování pod 
širým nebem. I v naší organiza-
ci je nedílnou součástí léta, a tak 
jsme si i my letos v období letních 
prázdnin pro naše seniory připra-
vili dvě „Letní grilování při harmo-

Domeček plný květin

V průběhu měsíce července jsme 
si pro naše seniory v jednotlivých 
DPS připravili v rámci procvičování 
jemné motoriky tvoření domečku 
z lékařských dřívek. Našim účastni-
cím tak vznikla originální dekorace 
do bytu ve tvaru domečku, který byl 
ozdoben umělými květy. Při výrobě 
bylo potřeba jistě trochu zručnosti  
a hlavně hodně trpělivosti.  Dle 
předlohy a s trochou pomoci pra-
covnice CSS zvládl dílo každý a 
domů odcházel spokojený se svým 

vlastním výrobkem. Seniorky si při 
tvoření procvičily jemnou motoriku, 
strávily čas se svými vrstevníky a 
zpříjemnily si odpoledne jednodu-

chým tvořením, na jehož konci byl 
vlastnoruční výrobek s letní temati-
kou.

Ž. H.

nice“. Při prvním grilování jsme se 
sešli v červenci v přilehlé zahradě 
v DPS Stan. Masara. Počasí sice 
nebylo úplně letní a ke konci grilo-
vání nám trochu zapršelo, ale nijak 
nás to neodradilo. V altánu jsme 
byli před deštěm dobře schovaní  
a grilování jsme dotáhli do konce. 
Druhé grilování se uskutečnilo  
v srpnu, a to v přilehlém altánu DPS 
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Centrum sociálních služeb informuje

Církev Československá husitská

Program svátečních setkání v září 2018
NáBOžENSKá OBEC V KOJETíNě A TOVAČOVě

2. 9. 2018 (neděle)
roDinné bohoslUžby

(s požehnáním dětem do nového školního roku)
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu) 

od 10.00 hodin v Husově sboru

9., 16. a 23. 9. 2018 (neděle)
bohoslUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu!
                             Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“      Žalm 103,1-2

12. 9. 2018 (středa)
vikariální konference

od 9.30 hodin v Přerově (sbor Jana Blahoslava)
přednáší naše ses. far. Petra Hrušková 

„Pastorační péče o seniory“

30. 9. 2018 (čtvrtek – „sv. knížete Václava“)
slavnostní bohoslUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru

 „Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“  1. list Petrův 5,7

6. května. Tentokrát nám počasí 
přálo a sluníčko svítilo po celou 
dobu grilování. Při obou grilová-
ní jsme si zazpívali při harmonice 
s naším oblíbeným harmonikářem 
Václavem Noskem. Není divu, že 
grilování se těšilo velké účasti, 
neboť zábava při harmonice pod 
širým nebem a setkání s přáteli, 
kteří mají rádi hudbu patří k velkým  
a neodolatelným lákadlům. Obě 
letní grilování je možno zhodno-

akce css v rácmi etm 
Pořádané pro klienty CSS Kojetín

Středa 19. září 2018
PěŠí NáVŠTěVA 

ZREKONSTRUOVANéHO 
MíSTNíHO KOUPALIŠTě

A VyUžITí PROSTOR 
PRO MINIGOLf

Sraz účastníků u DPS nám. Dr. E. 
Beneše 3 ve 13 hodin, odkud bude 

přesun na místní koupaliště,kde 
proběhne komentovaná prohlídka. 

Připravené bude posezení 
u kávy s možností hry minigolf. 

Trasa je vhodná pro mobilní
i částečně imobilní klienty CSS 

Kojetín. 

Čtvrtek 20. září 2018
NáVŠTěVA PIVOVARU 

ZUBR V PřEROVě
Odjezd vlakem v 8.40 hodin

z Kojetínského nádraží.
Hodinová exkurze 
s ochutnávkou piva 
v ležáckém sklepě.

Účast na akci 
je nutno nahlásit 
do 11. září 2018

na telefoním čísle: 
727 813 601.

Pozor!
 Počet míst je omezen!

tit jako velmi vydařená. K tomuto 
přispělo nejen chutné občerstvení, 
krásná hudba, ale zejména uvol-
něná atmosféra. Jsme velmi rádi, 

že jsme se sešli v počtu třicetosm 
účastníků a letní setkání se vydaři-
lo. Již nyní se těšíme na jeho další 
ročník.                                      Ž. H.

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 „Dob-
rá zpráva“ v Klubovně modlitebny 
(zpravidla 1. středa v měsíci). 
Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé 
v Husově sboru (zpravidla 1. středa 
v měsíci). 
Čtvrtek: Biblická hodina s besedou 
na faře v kanceláři (zpravidla po-
slední čtvrtek v měsíci promítání). 
Neděle: Bohoslužby ve sboru 
(zpravidla 1. neděle v měsíci - ro-

dinné bohoslužby, po jejich skonče-
ní následuje 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 pon-
dělí do středy od 9 do 15 hod. Jinak 
dle dohody. Volejte, laskavě, na tel. 
č. 777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@centrum.cz.
Od 1. března 2018 je naší ses. 
far. Petra Hrušková z Přerova, tel: 
606 207 782 email: petra.hrusko-
va@email.cz.
Naše společenství je „otevřené“ 

všem „hledajícím“! 
Stále je možno požádat o prohlíd-
ku Husova sboru (synagogy). Před 
návštěvou kontaktujte laskavě pře-
dem farní úřad nebo VIC, Masary-
kovo nám. 8., 752 01 Kojetín: http://
mekskojetin.cz/vzdelavaci-a-infor-
macni-centrum.
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

Slavnostní bohoslužba k uctění sv. 
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Církev Československá husitská
knížete Václava připadá letos na 
neděli 30. září 2018 od 10 hodin 
v Husově sboru.
V září měla podle plánu začít dal-
ší etapa obnovy památek na Hu-
sovce, konkrétně kompletní rekon-
strukce hlavního bohoslužebného 
sálu. Bohužel, doposud jsme neob-
drželi kladné rozhodnutí z MK ČR  
o přidělení ORP dotace na tento 

Biblický verš měsíce:

rok. Pokud se tak nestane, letošní 
práce bychom, ač neradi, museli 
odložit na příští rok. Každopád-
ně tímto děkujeme městu Kojetín  
a magistrátu města Přerova, odb. 
památkové péče, za vzornou mno-
haletou spolupráci.
Hodovní prohlídky Husova sbo-
ru se opět velmi vydařily. Husův 
sbor (bývalá židovská synagoga) 

přivítal hojný počet zájemců o pro-
hlídky. Návštěvníci bohužel letos 
postrádali oblíbeného průvodce, 
váženého bratra Františka Řezáče, 
který se omluvil. 
Děkujeme firmě Technis Kojetín za 
vzorný úklid okolí Husova sboru 
před letošními hody.

Jiří Pleva
Myšlenka měsíce: Citát měsíce:

            DůM SVATéHO JOSEfA 
CENTRUM DENNíCH SLUžEB PRO SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNíM POSTIžENíM

PROGRAM NA MěSíC Září
 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

Charita Kojetín

Pátek 7. 9. 2018 
od 10 hodin

NORDIC WALKING 
S INSTRUKTáží 

BEáTy BROŠOVé 
V PODZáMECKé ZAHRADě 

V KROMěřížI
Zveme vás 

na asi jeden kilometr
 dlouhou procházku 

Podzámeckou zahradou 
s holemi Nordic walking.  

Akce je organizována  
ve spolupráci s I. Interní klinikou 
Fakultní nemocnice v Olomouci. 

Součástí akce je 
prohlídka zámku 

a možnost oběda. 
Akce je vhodná pro zdatnější 

seniory, kteří zvládnou 
chůzi na dlouhé trasy.
Pro bližší informace  

se obracejte na pracovnice  
Domu sv. Josefa.  

Na akci je nutné závazně 
se přihlásit kvůli zajištění holí!

Úterý 18. 9. 2018 
od 10 hodin

SETKáNí S UžIVATELI 
A ZáJEMCI O SOCIáLNí SLUž-

By V RáMCI 
KOMUNITNíHO PLáNOVáNí 

MěSTA KOJETíN
Zveme vás na setkání 

se zástupci města Kojetín.

Úterý 25. 9. 2018 
od 10 hodin

CESTOMáNIE: 
AMERICKý SEN 

PLNý DOBRODRUžSTVí
Zveme vás na besedu 

se studentkami Vyšší odborné 
sociální školy v Ostravě, 

které prožily léto cestováním 
po Americe!

Čtvrtek 27. 9. 2018 
od 9 hodin

MŠE SVATá 
za Charitu Kojetín, její pracovníky, 

uživatele i dobrodince. 

Středa 26. 9. 2018
od 9 do 12 hodin

Zveme vás na Masarykovo 
náměstí v Kojetíně na 

DEN CHARITy
spojený s prodejní výstavou 

výrobků uživatelů a pracovníků 
Charity Kojetín. 

Můžete se těšit i na měření tlaku 
zdarma a prezentaci všech 

zařízení Charity Kojetín.

Každé úterý a pátek 
od 9 do 10 hodin

ZDRAVOTNí CVIČENí
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč. 

Možnost cvičení 
na rotopedu  

během pracovní 
doby kdykoliv. 

Město Kojetín 
finančně přispívá 

na činnost Domu sv. Josefa.
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Ze sportu
Kojetín má Mistra
Evropy v olympijské 
disciplíně
Dne 30. června 2018 se „Koječák“ 
Jiří Minařík, člen Kanoistiky Kojetín 
společně s Jiřím Zalubilem z Os-
trožské Nové Vsi stali juniorskými 
mistry Evropy na olympijské trati 
v kategorii C2 1000m v Italském 
Auronzo di Cadore. 

Část rozhovoru:
„Závod byl těžký, hodně těžký, ale 
stál za to,“ říká Jiří Minařík z Ko-
jetína. „V začátku jsem měl dost 
nervy, protože všichni hodně vy-
pálili. Poslední třístovku jsme to 
začali dohánět a dali jsme do toho 
úplně všechno. Šli jsme do vedení 
a tak to i zůstalo.“ Zadák Jiří Zalu-
bil z Ostrožské Nové Vsi dodává: 
„Už před pětistovkou do toho Jirka 
hrábnul. Na poslední třístovce jsem 
viděl, že vepředu jsou už jen tři lodě 
a my pořád jedeme dopředu. Už 
jsem to jen tlačil, co to šlo, a nako-
nec to vyšlo.“
Jedná se o obrovský úspěch, jak 

pro Jirku, náš oddíl Kanoistiky Ko-
jetín, tak i pro město Kojetín.

Rychlostní kanoistika zůstává veli-
ce skromným, přátelským a příro-
dě blízkým sportem, nezatíženým 
skandály ani manýry hvězd. Záro-
veň se však v současnosti jedná 
o náš jednoznačně nejúspěšnější 
olympijský sport, kdy pravidelně re-
prezentace ČR vozí medaile z mis-
troství světa i olympiád. 
V téměř sedmdesátileté historii ko-
jetínské Kanoistiky se jedná o náš 
dosavadní největší úspěch. Záro-
veň doufáme, že zdaleka ne po-
slední a já věřím, že při troše štěstí 
budeme Jirkovi za pár let držet pal-
ce na Olympiádě.
Kanoistika Kojetín patří v součas-
nosti k výsledkově nejlepším klu-
bům v rámci ČR. V našem klubu 
momentálně trénuje asi čtyřicet 
dětí, z nichž 7–10 vykazuje fyzické  
a charakterové předpoklady, které 
jim dávají šanci uspět podobně jako 
Jirka. Extrémně vysoká úroveň to-
hoto sportu znamená, že kojetínští 
svěřenci patřící do špičky v rámci 
České republiky zároveň patří do 

špičky světové. 
V posledních třech letech se nám 
za významné podpory města Ko-
jetína, Olomouckého kraje a Čes-
kého svazu kanoistů podařilo vy-
budovat špičkové sportovní zázemí 
pro naše svěřence, kde se snažíme 
na principech dobrovolnictví a dis-
ciplíny v dětech rozvíjet nejen sou-
těživost, ale především je vedeme 
k zavilosti a houževnatosti. 
Tento Jirkův úspěch bychom rádi 
využili k náboru nových dětí do 
našeho klubu, veškeré podrobněj-
ší informace naleznete na našich 
stránkách www.kanoistika-kojetin.
cz. Máme v loděnici bezva partu 
jak dětí, tak dospělých a o každého 
svěřence se rádi postaráme.
Zároveň vás zveme 22.–23. září 
2018 do Kojetínské loděnice na zá-
vody Českého poháru v rychlostní 
kanoistice, kde bude Jirka závo-
dit včetně kompletní mládežnické 
špičky. Republikové závody nejvyš-
ší kategorie se konají v Kojetíně po 
25 leté odmlce a lze očekávat na 
900 závodníků.

Miroslav Kapoun

MS klubových posádek 
dračích lodí Szeged
17. – 21. 7. 2018
Jedenácté mistrovství světa klu-
bových posádek 2018 se konalo 
na olympijském závodním kanále 
v maďarském Szegedu. Mistrovství 
se zúčastnilo rekordních 6000 zá-
vodníků ze čtyř kontinentů a téměř 
z třiceti zemí světa.
Klubová posádka veteránů Kano-
istiky Kojetín „Dragonteam Kojetín 
Oldies“ reprezentovala Českou re-
publiku ve věkové kategorii senior 
C 60+. V konkurenci jedenácti po-
sádek ze čtyř kontinentů si kojetín-

ští veteráni odvezli domů titul mis-
trů světa na trati 200 metrů. Na trati 
500 metrů si vybojovali třetí místo a 
získali bronzovou medaili. 
V kategorii Mix, kdy posádku tvořilo 

pět žen a pět mužů, přivezli domů 
titul vicemistr světa na trati 200 me-
trů i na trati 500 metrů a získali dvě 
stříbrné medaile. Celkovým ziskem 
čtyř medailí pak ve své kategorii 
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Ze sportu
obsadili druhé místo v  hodnocení 
medailových umístění klubů. V ab-
solutním hodnocení medailových 
umístění bez rozdílu věkových ka-
tegorií jsme obsadili 20. místo.  
Dračímu sportu se kojetínská posád-
ka veteránů věnuje  již od roku 2008, 
kdy poprvé startovala na ME náro-
dů v italské Sabaudii. První start na 

klubovém ME byl v roce 2009 v Bu-
dapešti,  kde jsme vstoupili mezi ev-
ropské kluby ziskem titulu vicemist-
rů Evropy. Pak následovali další MS 
a ME, kdy jsme pokaždé obsadi-
li medailové pozice a po dlouhou 
dobu deseti let jsme dokázali potvr-
dit, že jsme posádka světové úrovně 
uznávaná jak IDBF tak EDBF. 

Těchto výsledků bychom nemohli 
nikdy dosáhnout bez podpory na-
šich nejbližších, bez podpory Ka-
noistiky Kojetín, bez podpory města 
Kojetín, které vytváří velmi příznivé 
podmínky pro realizaci sportu v na-
šem městě. Věřím, že dosažené 
výsledky přispějí k podpoře všech 
sportujících občanů našeho města 
a rozvoji dalších sportovních aktivit.  
Závěrem bych chtěl poděkovat ka-
pitánovi a manažerovi naší posádky 
Ladislavu Oulehlovi. Pro dosažení 
našich výsledků obětoval spoustu 
volného času, vložil hodně energie 
a psychického vypětí do vyřizování 
všech náležitostí spojených s orga-
nizací a přípravou na mistrovské 
závody. 

Pavel Válek,
trenér posádky veteránů

“fC BUBU“

Do prestižní fotbalové soutěže 
“PLMK” – přerovské ligy malé kopa-
né, se přihlásil poprvé v historii této 
soutěže i kojetínský tým pod názvem 
“FC BUBU”. Poprvé z toho důvodu, že 
ještě nedávno pravidla “PLMK” nedo-
volovaly start týmům ze vzdálenějších 
obcí od Přerova ,mezi něž Kojetín 
patřil. Po jednání s hlavním vedoucím 
ligy a kapitány ostatních týmů se nám 
toto podařilo změnit a tím byl umožněn 
start našeho mužstva.
Tímto úspěšným krokem se tak 
mohl zrealizovat nápad sestavit 
tým ze skvělých fotbalistů, kteří se 
již dál z důvodů např. časových, 
pracovních nebo zdravotních ne-
mohli nadále věnovat fotbalu na ta-
kové profesionální úrovni jako dří-
ve. “PLMK” v době naší přihlášky 
v roce 2016 čítala pátá liga asi po 
čtrnácti mužstvech. Každý nově při-
hlášený fotbalový tým vždy startuje 
od nejnižší ligy této soutěže, což 
pro nás znamenal start v 5. lize ve 
které náš tým “FC BUBU” zvítězil 
a zajistil si tak postup do 4. ligy 
v  roce 2017. I tuto 4. ligu tým bu-
báků v letošním roce 2018 na jaře 
uzavřel 1. místem v tabulce, což 
znamená jediné,  a to je, že další 
sezónu 2018/19 bubáci nově zahájí 
již ve 3. lize PLMK, ve které budou 
měřit síly s novými soupeři a usi-

lovat o postup do 2. ligy. Termíny 
a místa utkání je možné zjistit jed-
nak na webových stránkách PLMK 
nebo v Kojetíně na vývěsce hřiště 
gymnázia (u polikliniky).
Často se nás fanoušci ptají jak 
vznikl název “FC BUBU” a co 
vlastně znamená. Jde o navázání 
a pokračování velmi úspěšného ko-
jetínského fotbalového týmu, který  
v době svého působení sklízel mno-
ho úspěchů v různých soutěžích  
a fotbalových turnajích a který svý-
mi výkony a nevyzpytatelnou herní 
strategií naháněl strach soupeřům 
různých kvalit. Podobně i nyní je 

našim cílem strašit soupeře svými 
výkony,  proto “ BUBÁCI” a proto 
také “FC BUBU“!
Nejlepší střelci v posledních se-
zónách: Ondra Šírek (Pepe); Pat-
rik Miko (Mikofiko); Tumi Nguyen; 
Honza Šírek (Šiša), další hráči 
týmu – Nick Hruboš, Patrik Vaši-
ca, Radek Krýbus, Tomáš Zvardoň, 
Laďa Hanák, Petr Formánek, Kuba 
Palkovský, Dalibor Sanitrník,  Zde-
něk Hruboš (el kap. – Zdenda Hrrr), 
Golman: Honza Palkovský.

Za tým “ FC BUBU”
zakladatel (el kapit.)

Zdeněk Hruboš
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Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
TJ Sokol Kovalovice
Kovalovice se opět představují v 1.B 
třídě pod názvem tradujícím se od 
roku 1942. Na rozdíl od Slavoje ne-
mají žákovské družstvo potřebné 
dle soutěžního řádu a budou muset 
tuto absenci kompenzovat finančně. 
Za to mají početnou lavičku, z které 
trenér Marek Ševeček bude moci 
vybírat. Nastupují tito hráči: brankář 
Vít Švec, Tomáš Hromada, Ondřej 
Janováč, Petr Ernst, Dušan Židlík, 
Lukáš Haloda, Michal Bělaška, Jo-
sef Peřina, Zdeněk Zezula, Josef 
Zavadil, Petr Novák, Adam Chytil, 
Jakub Ševeček, Miroslav Polách, 
Martin Šafránek, Milan Mareček, Ja-
kub Krčmář, Filip Rybovič a Tomáš 
Kantor. Trenéři: Marek Ševeček  
a Miroslav Polách.
Již v prvním domácím zápase Kova-
lovice ukázaly útočnou sílu. Svého 
soupeře a FK Haná Prostějov pře-
válcovaly 6:0 a vylepšily si tak nejen 
skóre, ale i hodovou náladu. Pozoru-
hodným je hattrick mladého Jakuba 
Ševečka, který ač nastoupil až v 65. 
minutě nasázel soupeři tři branky. 
Další branky dali: Michal Bělaška, 
Miroslav Polách a Zdeněk Zezula.

Také v druhém zápase na hřišti no-
váčka Sokola Otaslavic udržely po 
výhře 2:0 čisté konto. Úspěšní byli 
Filip Rybovič a Zdeněk Zezula.
Za to další dva zápasy skončily vý-
sledkovým fiaskem. Doma s Tova-
čovem 1:5 (čestný gól vstřelil kapitán 
Michal Bělaška) a venku s Ústím „B“ 
0:7. Výsledek ukazuje na problémy, 

které je třeba urychleně řešit. Po čtvr-
tém kole je TJ Sokol Kovalovice na  
devátém místě ze čtrnácti týmů 
s dvěmi výhrami za tři body a dvěmi 
prohrami, skóre 9:12 s šesti body.
Věřme, že jde jen o chvilkové zavá-
hání a v Kovalovicích se budou těšit 
diváci z tradičně dobrého fotbalu.

Jaroslav Bělka

Ze sportu – TJ Slavoj Kojetín

fK Slavoj Kojetín 
a TJ Sokol Kovalovice
ukončily spolupráci
Nový ročník 2018/2019  už oba klu-
by hrají samostatně. Dohodly se tak 
ve smlouvě o ukončení fúze. Na je-
jím základě Kovalovice hrají stejnou 
soutěž jako loni - 1.B třídu, jinak by 
hrály okresní přebor. Smlouva se 
týká i  rozdělení hráčů, kdo bude za 
koho hrát. Valná hromada FK Slavo-
je Kojetín 10. srpna 2018 rozhodla, 
že název klubu bude FK Slavoj Ko-
jetín. 

fK Slavoj Kojetín
Letos se zásadně změnil kádr hráčů 
zejména z důvodu ukončení fúze. 
Za Kovalovice se rozhodli hrát: Mi-
lan Mareček, Martin Šafránek, Zde-
něk Zezula, Jakub Ševeček, Jakub 
Krčmař. Hostování ukončili: Martin 
Salajka a Michal Baran.

Za Slavoj nyní hrají: brankář Michal 
Gajdoš, Martin Dočkal, Jan Křížek, 
Tomáš Hrušák, Jan Kantor, Fran-
tišek Plajner, Libor Žůrek, Tomáš 
Jura, David Javořík, Tomáš Jarmer, 
Daniel Lýsek. Nastupují i dorostenci: 
Marcel Lukáš, Jakub Bureš, Tomáš 
Krčma. 
Přišli noví hráči: brankář Pavel Zá-
peca z Kralic na Hané, Jiří Kamenov 
z Mostkovic, Adam Josif z Tovačo-
va, Richard Podaný  z Chropyně.
Trenéři: Radek Tomšic, Jaroslav Ře-
hák (z Určic).
V prvním zápase Slavoj podal na 
hřišti nováčka FK Spartak Lipník 
nepřesvědčivý a nevýrazný výkon  
a prohrál 1:3, Korigující branku těs-
ně před koncem dal z penalty David 
Javořík.
Do prvního domácího zápasu s FK 
Slavonín nastoupil Slavoj i s uzdra-
veným Liborem Žůrkem a dalšími 
posilami. Na výkonu a herním proje-
vu se projevilo markantní zlepšení. 

Ve velice zajímavém utkání  padlo 
celkem šest branek. Po vyrovna-
ném poločase 2:2, domácí rozehráli 
úspěšnou útočnou partii a celkově 
vyhráli 4:2. Kromě zmíněného střel-
ce Libora Žůrka se prosadili Jiří Ka-
menov, Tomáš Jura a David Javořík. 
Na další utkání jel Slavoj do Brodku 
u Přerova. Tam se ukázalo, že po-
kud nehraje jedna z opor a tvůrců 
hry a to jsou Libor Žůrek a Tomáš 
Hrušák, výkon týmu jde herně dolů. 
Tentokrát absence Tomáše Hrušáka  
byla znát.  První poločas jsme drže-
li krok a skore 0:0. Pak dali domácí 
rychlý gól a Brodek, který dosud ne-
vyhrál, se chytil a zvítězil 3:1. Hlavič-
kou gól na 1:1 dal Tomáš Jura. 
V posledním srpnovém víkendu 
jsme přivítali lídra soutěže SK Lipo-
vou. Po období veder bylo konečně 
příjemné počasí. Slavoj, i když měl 
pět hráčů na marodce, uhrál remízu 
2:2 s góly Libora Žůrka a Richarda 
Podaného. O druhém  bodu rozhod-

Rozlosování soutěže 2018/2019
TJ Sokol Kovalovice

Muži - 1.B. třída, skupina A
So 4. 8. v 16.00 Kovalovice – TJ Haná Prostějov
So 11. 8. v 17.00 Sokol Otaslavice – Kovalovice 
Ne 19. 8. v 16.30 Kovalovice – Sokol Tovačov
Ne 26. 8. v 10.00 Sokol Ústí B – Kovalovice 
Ne 2. 9. v 16.00 Kovalovice – Klenovice n.H.
Ne 9. 9. v 16.00 Sokol v Pivíně – Kovalovice 
Ne 16. 9. v 15.30 Kovalovice – FK Troubky
So 22. 9. v 15.30 Sokol Mostkovice – Kovalovice 
Ne 30. 9. v 15.30 Kovalovice – FK Němčice n.H.
Ne 7. 10. v 10.00 Sokol Jezernice – Kovalovice 
Ne 14. 10. v 15.00 Kovalovice – FC Želatovice B
Ne 21. 10. v 14.30 Kovalovice – FC Újezdec
Ne 28. 10. v 14.30 SK Radslavice – Kovalovice
So 3. 11. v 14.00 TJ Haná Prostějov – Kovalovice 
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ly penalty, kdy dva pokusy soupeře 
vychytal brankář Michal Gajdoš. Vý-
hra 5:4 zajistila druhý bod.
Pokud se vrátí uzdravení hráči, je 
předpoklad zlepšení herního a stře-
leckého projevu.
Po 4. kole je FK Slavoj Kojetín na 
10. místě ze 14 týmů s jednou vý-
hrou za tři body, jednou výhrou za 
dva body a dvěmi prohrami, skórem 
8:10 a pěti body. 
fK Slavoj Kojetín žákovské a mlá-
dežnické kategorie
Potěšující je, že od nové sezony 
bude mít FK Slavoj Kojetín o jeden 
tým žákovské kategorie více, bude 
jich celkem pět. 
Dorost – krajská soutěž Olomouc-
kého kraje 
Dorost svou soutěž už rozehrál 
v polovině srpna. První zápas pro-
hrál venku se sdruženým týmem 
Němčic a Brodku u Prostějova 0:5. 
Nehrál špatně, ale dvě branky dostal 
těsně před koncem.
V dalším zápase doma se Sokolem 
Bělotín prohrál 3:6, přitom v první 

půli dotáhli naši dorostenci stav 1:3 
na 3:3 brankami Marcela Lukáše, 
Jirky Nguyena a Tomáše Krčmy. 
Pak však soupeř využil chyby v naší 
obraně a odvezl si tři body.
Tým nastupuje ve složení: brankář 
Adam Toráč, Jam Šmída, Adam 
Svačina, Tomáš Krčmař,  Martin Li-
gač, Ondřej Zaťko, Jan Válek, Jakub 
Bureš, Jirka Nguyen, Pavel Hajda, 
Marcel  Lukáš, Tomáš Krčma, Matěj 
Vojáček, David Bíbr, Erik Miko, Voj-
těch Ošťádal a Emil Zgyuga.
Trenér: Zdeněk Krčmař.
Starší žáci –  krajská soutěž Zlín-
ského kraje
Pro nedostatek hráčů v těchto věko-
vých kategoriích se kluby dohodnou 
na tzv. „sdruženém startu“. Slavoj 
Kojetín a FK Chropyně daly dohro-
mady tým, který bude hrát pod ná-
zvem FK Chropyně. Dle dohody se 
bude střídat domácí hřiště v Kojetí-
ně a Chropyni. První domácí zápas 
v Kojetíně hrají v sobotu 1. září 2018 
se složeným týmem Kvasic a Hulí-
na. Zajímavý soupeř je FK Vigantice, 

kde začínala baníkovská legenda 
Milan Baroš. Celkem najezdí hodně 
kilometrů na hřiště soupeřů do Vel-
kých Karlovic, Luhačovic apod. Ale 
budou hrát také se sousedním FC 
Ajax Bezměrov.
Mladší žáci - okresní přebor
První zápas v Beňově prohráli 1:3.
Starší přípravka – krajská soutěž 
Olomouckého kraje. 
Systém je turnajový, kdy se na jed-
nom místě utkají čtyři týmy. Napří-
klad v sobotu 8. září 2018 v Kojetíně 
budou hrát Čechovice, Kozlovice  
a Šumvald. Sice nebudou mít za 
soupeře tak zvučné kluby jako SK 
Sigma Olomouc, ale přijatelné sou-
peře s kterými si zahrají o body.
Mladší přípravka – okresní přebor 
První zápas v Přerově s Viktorií Pře-
rov C remizovala 7:7.

Přejeme všem týmům radost ze hry 
a výsledků a divákům zajímavou 
podívanou okořeněnou vstřelenými 
góly zejména do sítě soupeře. 

Jaroslav Bělka

Radost domácích po výhře  
nad SK Lipová

Nástup dorostu FK Slavoj Kojetín 
doma se Sokolem Bělotín 

Losování v utkání  
FK Slavoj Kojetín – FK Slavonín

Okénko do historie 
kojetínského fotbalu

V tomto ohlédnutí se podíváme do 
roku 1960, kdy naši dorostenci usi-
lovali o nejvyšší ligovou soutěž. Na-
posledy taková ligová šance byla 
v roce 1946, kdy muži hráli o postup 
do II. ligy.
Proto jsem rád, že jsem mohl na-
vštívit jednoho z hráčů této úspěšné 
éry Slavoje Pavla Janečky. Strávili 
jsme spolu hodinku vzpomínání nad 
fotografiemi týmu, kde hrával coby 
sedmnáctiletý mladík. 
Pavel Janečka se narodil v roce 
1943.v Rumunské ulici. Se svým 
kamarádem Zbyňkem Bosákem za-

čínal s fotbalem na pláccích, které 
byly všude po městě. 
„Bohužel teď se plácky záměrně 
ruší, třeba ten za kotelnou na Kuz-
níkové, aby lidé měli klid. Já si pa-
matuji, že jsem s malými kluky začal 
hrát na plácku mezi paneláky na Se-
veru. Stačily dvě branku a už se to 
čutalo.  Pak nám hodní lidé pořídili 
branky, a to už bylo skoro jako do-
opravdy. Také to byly mače dlouho 
do večera. Jsem rád, že ti malí kluci 
spolu se mnou prožili šťastné chvíle 
dětství, na které se vzpomíná celý 
život.  Ale to je jen už nostalgická 
vsuvka.“ řekl Pavel Janečka.
V době, kdy Pavel Janečka byl malý, 
probíhaly urputné boje fotbalových 
part ze Záuličí, Lešetína, Židáku či 

za stodolami u sokolovny. Organizo-
vaně začal hrát fotbal v rámci pobytu 
na učilišti v Mariánském údolí, kde 
se vyučil nástrojářem.
Ve Slavoji se zapojil za dorosty 
v šestnácti letech, pod vedením 
respektovaného trenéra Františka 
Bibra. V té době měl Slavoj v této 
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kategorii dva týmy „Áčko“ a „Béčko“. 
V zimním období Pavel hrál v sále 
sokolovny pod vedením trenéra Třa-
sáka košíkovou.
V sezoně 1959/1960 Měl Slavoj silný 
dorostenecký tým, který hrál Morav-
skoslezskou ligu a bojoval o postup 
do 1. ligy. Běžně na zápasy na nový 
stadion Morava chodilo 200 diváků. 
V rozhodujícím domácím zápase 
s Moravskými železárnami Olomouc. 
prohrál Slavoj děsivým poměrem 
1:7. Hráči se stali základem pro nové 
„Ačko“ mužů, které postoupilo do 1.A 
třídy. Zde exceloval jako střelec Zde-
něk Hovorka, který dal v mistrovské 
soutěži 31 branek. 
Za dorostence tehdy nastupovali: 
brankář – Miroslav Nesvadba (Mici-
na), Miroslav Krybus, obrana – Jan 
Šmída, Zdeněk Řezníček (Peda), 
Pavel Janečka (Faust), Karel Jab-
lonský (Šeďa), záloha – Miroslav 
Němeček (Němenda), Zdeněk Je-
žek (Pilsa) Miroslav Pešek (Džege), 

Antonín Hubík (Tonda), Vincent 
Nagy (Vinco), Útok – Zdeněk Hovor-
ka (Princ), Zbyněk Bosák (Seňor), 
Jaroslav Kotek (Balda), Zdeněk Mo-
tlitba (Ťápala), Další hráči: Petr Jan-
da, Eduard Šťastník, ? Kucharčík.
Bohužel většina už odešla do fotba-

TJ Slavoj Kojetín – dorost kolem roku 1960, stojící zleva: Trenér František 
Bibr, Miroslav Němeček, Viktor Nagy, Zdeněk Hovorka, Zdeněk Motlitba, 
Zdeněk Řezníček, Zdeněk Ježek, Pavel Janečka, Klečící zleva: Jan Šmída, 
Antonín Hubík, Miroslav Nesvadba, Zbyněk Bosák, Jaroslav Kotek 

lového nebe a zůstalo je pár z nich.
Dnešní dorostenci mají jiné pod-
mínky a zájmy. Tak jen přání, aby 
svá fotbalová léta ve Slavoji prožili 
s podobným nadšením jako jejich 
předchůdci. 

Jaroslav Bělka

fk slavoj kojetín: roZlosování soUtěže 2018/2019 - poDZim

Muži 1.A třída skupina B
So 4. 8. v 17.00 Spartak Lipník – Kojetín
So 11. 8. v 17.00 Kojetín – FK Slavonín
Ne 19. 8. v 16.30 FK Brodek u Přerova – Kojetín 
So 25. 8. v 16.30 Kojetín – SK Lipová
So 1. 9. v 16.00 Sokol Bělotín – Kojetín 
So 8. 9. v 16.00 Kojetín – Sokol Plumlov
So 15. 9. v 15.30 OC Chomoutov – Kojetín 
So 22. 9. v 15.30 Kojetín – TJ SokolL Dub n.M.
So 30. 9. v 15.30 TJ Sokol Čechovice – Kojetín 
So 6. 10. v 15.00 Kojetín – SK Protivanov 
Ne 14. 10. v 15.00 FC Beňov – Kojetín 
Ne 21. 10. v 14.30 FC Kostelec na Hané – Kojetín 
So 27. 10. v 14.30 Kojetín – Sokol Určice
So 3. 11. v 14.00 Kojetín – Spartak Lipník

Madší přípravka: okresní přebor skupina B
So 25. 8. v 12.30 FC Viktorie Přerov C – Kojetín 
Ne 2. 9. volný los
So 8. 9. v 14.00 Sokol Čekyně – Kojetín
Ne 16.09. 09:00 Kojetín – FK Troubky 
Ne 23.09. 13:30 Sokol Vlkoš – Kojetín
So 29.09. 09:00 Kojetín – FK Kozlovice
So 06.10. 09:00 Kojetín – KMK Zubr Přerov
Ne 14.10. 09:00 Sokol Lazníky – Kojetín
So 20.10. 10:00 FC Viktorie Přerov B – Kojetín 

Dorost: krajská soutěž  skupina B
So 18. 8. v 10.00 Němčice/Brodek u PV – Kojetín
So 25. 8. v 13.00 Kojetín – Sokol Bělotín
Ne 2. 9. v 16.00 Sokol Horní Moštěnice – Kojetín
Ne 9. 9. v 15.00 Kojetín – Haná Nezamyslice
Ne 16. 9. v 13.00 Sokol Otaslavice – Kojetín
So 22. 9. v 14.00 FK Kozlovice – Kojetín 
So 29. 9. v 15.00 Kojetín – Sokol Plumlov
So 6. 10. v 12.30 Sokol v Pivíně – Kojetín
So 13. 10. v 14.30 Kojetín – Spartak Lipník
Ne 21. 10. v 14.00 Kojetín – Protivanov/Brodek u K.
So 27. 10. v 14.30 Ústí/Opatovice – Kojetín

Mladší žáci: okresní přebor
Ne 26. 8. v 11.00 FC Beňov – Kojetín 
St 29. 8. v 17.00 Kojetín – Sokol Hustopeče n. B.
So 1. 9. v 13.30 Kojetín – KMK ZUBR Přerov
So 8. 9. v 9.30 Kojetín – Všechovice/Ústí
Ne 16. 9. v 10.30 Sokol Lazníky – Kojetín
St  19. 9. v 17.00 Lobodice/Tovačov – Kojetín 
So 22. 9. v 9.30 Kojetín – Sokol Bělotín 
So 29. 9. v 11.30 Sokol Újezdec – Kojetín 
So 6. 10. v 11.00 Kojetín – FK Kozlovice
St  10.10. v 16.00 Kojetín – FK Spartak Lipník
Ne 14.10. v 12.30 Sokol Horní Moštěnice – Kojetín 
Ne 21.10. v 9.30 Kojetín – Sokol Čekyně
Ne 28.10. volný los
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Starší žáci: sdružený start s fK Chropyně v krajské soutěži Zlínského kraje 
pod hlavičkou fK Chropyně

So 1. 9. v 9.30 v Kojetíně fK Chropyně/Kojetín – FC Kvasice/Hulín
So 8. 9. v 9.30 FK Bystřice p.H. – fK Chropyně/Kojetín
So 15. 9. v 9.30 v Kojetíně fK Chropyně/Kojetín – FK Luhačovice
So 22. 9. v 9.30 v Chropyni fK Chropyně/Kojetín – FK Vigantice
So 29. 9. v 9.30 TJ Juřinka – fK Chropyně/Kojetín
So 6. 10. v 9.30 v Chropyni fK Chropyně/Kojetín – SK Elko Holešov
So 13. 10. v 9.30 SK Louky – fK Chropyně/Kojetín
So 20. 10. v 9.30 v Kojetíně fK Chropyně/Kojetín – FC Ajax Bezměrov
So 28. 10. v 9.30 FC Velké Karlovice - fK Chropyně/Kojetín

Starší přípravka: krajská soutěž – hraje se turnajově – čtyři mužstva / jeden turnaj
termín pořadatel za účasti dalších týmů
Ne 2. 9. v 10.00 Sokol Olšany FK Nové Sady, Sokol Čechovice, fK Slavoj Kojetín
So 8. 9. v 9.30 fK Slavoj Kojetín Sokol Čechovice, FK Kozlovice,SK Šumvald
So 15. 9. v 9.30 OMK Šternberk fK Slavoj Kojetín, FK Kozlovice, SK Šumvald
Ne 23. 9. v 9.30 ZUBR Přerov FK Medlov, FK Nové Sady, fK Slavoj Kojetín
So 29. 9. v 10.30 fK Slavoj Kojetín SK Uničov, OMK Šternberk, Sulko Zábřeh
So 6. 10. v 9.00 FK Kozlovice FK Medlov, Sulko Zábřeh, fK Slavoj Kojetín
So 13. 10. v 10.00 ZUBR Přerov OMK Šternberk, SK Uničov,fK Slavoj Kojetín
Ne 21. 10. v 9.30 OMK Šternberk FK Kozlovice, Sulko Zábřeh, fK Slavoj Kojetín

fk slavoj kojetín: roZlosování soUtěže 2018/2019 - poDZim

Poděkování
Rády bychom touto formou poděkovaly za krásný koncert kojetínského 
pěveckého souboru Cantas, který vystoupil dne 8. srpna 2018 na Masa-
rykově náměstí. Zároveň také děkujeme všem oraganizátorům letošních 
Kojetínských hodů, které byly také velmi vydařené.

Věra Štáblová a Marie Vaculová

přiDejte se k nám!
* DěTSKý NáRODOPISNý SOUBOR SLUNíČKO

Zkoušky každou středu od 15.30 hodin, VIC Kojetín

* NáRODOPISNý  SOUBOR KORDLULKA
Zkoušky každý čtvrtek od 19.00 hodin, VIC Kojetín

* NáRODOPISNý  SOUBOR HANáCKá BESEDA
Zkoušky každý pátek od od 20.00 hodin - tělocvična  ZŠ nám. Míru Kojetín

* TANEČNí SKUPINA  LUCKy WHILE
Zkoušky každý pátek od 17.00 hodin - tělocvična  ZŠ nám. Míru Kojetín

* PěVECKý SOUBOR CANTAS
Každou středu od 18.30 hodin Víceúčelová klubovna  CSS Kojetín

* TVůRČí SKUPINA  SIGNáL 64
Nepravidelné schůzky – klubovna na Poliklinice Kojetín

* PříLEžITOSTNá DIVADELNí SKUPINA
„VEDLE JAK TEN SMRK“

Skupina hrající jen u vánočního stromu, zkoušky v listopadu
Informace: 

Městské kulturní středisko Kojetín,  Masarykovo náměstí 8,  Kojetín
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

cvičení v kojetíně

bosU balance
Začíná se v pondělí 3. září 2018

každé pondělí 18 – 19 hodin
každá středa 19 – 20 hodin

sál Vzděl. a informačního centra, 
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Cvičitelka: Radka Michálková

fUnkční cvičení
se ZDravotním

Zaměřením
Začíná se v úterý 25. září 2018

každé úterý 19 – 20 hodin
sál Vzděl. a informačního centra, 

Masarykovo nám. 8, Kojetín
Zdravé cvičení, které uzdravuje, stabilizuje, 

omlazuje, okysličuje a nezatěžuje,
je vhodné i pro seniory.

Cvičitelka: Monika Paráková

Celkový přehled
cvičení a sportování v Kojetíně

bude v září aktualizován
na webových stránkách

MěKS Kojetín

http://mekskojetin.cz/cviceni-a-
-sportovani-v-kojetine
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Inzerce

   prOč VOlit NezáVislé KaNdidáty
 Jsme týmem lidí, kteří mají bohaté zkušenosti s řízením prací ve veřejném sektoru, 
      i v úspěšných soukromých firmách.
 Za našeho vedení v právě končícím volebním období jsme realizovali a dále rozpracovali  
     řadu významných projektů, které je třeba dokončit.
 Jsme velmi úspěšní v získávání dotací z různých zdrojů.
 Aktivně spolupracujeme v rámci mikroregionu Střední Haná na projektech přesahujících  
     hranice našeho města.
 Dlouhodobě a systematicky podporujeme školství, kulturu a sport, velkou pozornost 
     věnujeme péči o seniory a postižené občany.

Ing. Leoš Ptáček
47 let, ředitel

stavební společnosti

RNDr. Jitka Hálková
66 let, lékárník

Mgr. Eva Pěchová
58 let, učitelka

Mgr. Rudof Pavlíček
53 let, ředitel školy

MVDr. Marek Odložilík
52 let, veterinář

Mgr. Josef Plesník
59 let, ředitel školy

Jitka Tvrdoňová
49 let, zdravotní sestra

Jan Krejsa
39 let, hasič

Mgr. Bc. Blanka Laboňová
54 let, ředitelka Centra

sociálních služeb

Mgr. Pavel Válek
64 let, státní zaměstnanec

Jana Vondrová
58 let, bankovní poradce

Ing. Roman Dočkal
48 let, vedoucí oddělení 

údržby silnic

Dušan Meduna
44 let, OSVČ

Mgr. Květoslava Švédová
55 let, ředitelka gymnázia

Aleš Stavinoha
47 let, zahradník

Bc. Petr Křepelka
33 let, vedoucí monitoringu 

pohledávek

Richard Barkoci
38 let, vedoucí prodeje

Volvo Selekt

Marie Němečková
62 let, důchodkyně

Marek Ševeček
50 let, vedoucí

MTZ Tereos TTD

Milan Peterka
40 let, praktik

čínské medicíny

Pavel Zapletal
51 let, skladník

3

3

 Chceme dál zlepšovat přívětivou tvář 
     a bezpečnost našeho města.
 Neslibujeme nesplnitelné a jednáme velmi 
      operativně.

Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje,
přeji vám, ať je vaše volba do zastupitelstva 
města šťastná a pro Kojetín ta nejlepší!
                Leoš Ptáček, lídr kandidátky KOJETÍN 2018
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500 - 1500 Kč

Firma HANÁK NÁBYTEK, a.s.  
v Popůvkách u Kojetína  

hledá nového zaměstnance na pozici 
*vrátný / ostraha bUDov*  

Jedná se o práci ve směnném provozu, 
vhodnou pro starobního důchodce, 

popř. invalidního důchodce.  
V případě zájmu kontaktujte:  

paní Kamila Králíčková, tel. 581 250 411.

přijmeme 
proDavačkU 

na 1/2 pracovní 
úvazku, 

nejlépe důchodkyni.

telefon: 
581 763 349

Ahoj!
Je ti více jak čtyři roky?

Rád se hýbeš?
Nebaví tě sedět 
jen tak doma?

Tak si přijď s námi 
zahrát!

fK Slavoj Kojetín 
pořádá 

nábor mlaDých 
fotbalistů 

a fotbalistek
každé 

pondělí a čtvrtek
od 16.30 do 17.30 hodin

na fotbalovém stafionu 
Morava.

Přijď, podívej se 
a odzkoušej si, jaké to 

je být jedním z nás!

Pro více informací 
volej:

606 623 073
Rodolf Popovský
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Blahopřání

Vzpomínky

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 23. srpna 2018 jsme si připomněli druhé smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan Josef Huječek
S láskou a úctou vzpomínají dcera Andrea a syn Petr s rodinami.

V sobotu 28. července 2018 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Adriana Ševečková Liliana ŠevečkováJana Zdráhalová

Emily Šubíková Isabella Hanáková

františek Ivan

Laura Brázdilová foto: Jana Večeřová

Čas plyne a roky utíkají, jen vzpomínky v srdci zůstávají…

24. srpna 2018 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka

pana Jiřího Krybuse
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Hana a Jitka s rodinami.

Čas plyne a roky utíkají, jen vzpomínky v srdci zůstávají …
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen vzpomínka v srdci zůstává dál.

Dne 14. září 2018 si připomeneme sedmé smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan Josef Kusák
Nikdy nezapomenou manželka, synové s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Oči slepé, srdce bolí, tohle už nikdo nepochopí. 
Slané slzy polykáme, na krásné chvilky vzpomínáme! 

Být s tebou už nemůžeme, jak ten smutek přemůžeme. 
Chvíle s tebou krásné byly, ale teď se rozplynuly. 

Dne 11. srpna tomu bylo 15 let, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček, 

pan Oldřich Podaný z Kojetína
Stále vzpomínají  a nikdy nezapomenou dcera Šárka s manželem, vnuk Lukáš s manželkou, 

vnučka Denisa s přítelem a pravnučky Eliška a Karolínka.


