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Milí spoluobčané!
Je dobrým zvykem v Kojetíně, a pro mě zároveň velkou ctí, 
pozdravit vás v novém roce a popřát všem pevné zdraví 
a dostatek dobré vůle pro společný úkol – rozvoj našeho 
města ve všech oblastech. V letošním roce oslavíme tři-
cáté výročí tzv. sametové revoluce. Dovolte mi tedy krátké 
ohlédnutí se za obdobím, které do našich životů přineslo 
tolik podstatných změn. Sám patřím ke generaci, která 
v minulém režimu prožila podstatnou část života. Mohu 
tedy srovnávat a vytvořit si vlastní, nikým nezprostředko-
vaný, názor. Obecně se samozřejmě dá říct, že obě ob-
dobí dějin naší vlasti přinášela řadu pozitiv a stejně tak 
negativ. Nelze ale jinak než našim dětem prezentovat éru 
komunismu jako neúspěšný režim, kterému byly bohužel 
vlastní zločinecké praktiky, nebo, chcete-li, jako obrovský 
sociálně-ekonomický experiment, který naprosto selhal 
a s jehož následky se potýkáme dodnes. Odpornosti, které 
v českých zemích poznala zejména generace našich rodičů 
či prarodičů, se u nás neděly v takové míře jako v bývalém 
Sovětské svazu či v řadě asijských zemí, ale zapomenout 
nelze a nebylo by to ani správné. Je ale také korektní zdů-
raznit, že jestli měla tehdejší KSČ až milion členů, jistě se 
nejednalo o milion zločinců. Řada lidí vstoupila do komuni-
stické strany z pohnutek, které za zavrženíhodné úplně po-
važovat nelze. Členství ve straně tehdy nesporně vytvářelo 
náskok v otázce vzdělávání potomků. Bez stranické legiti-
mace prakticky nebylo možné zastávat vyšší řídící post, jít 
za kariérou, v dnešní terminologii, manažera. A mnozí jen 
jednoduše podlehli klamné iluzi o světlých zítřcích pod tak-
tovkou sovětských bratří. Ekonomika byla průběžně přidu-
šovaná orientací téměř výhradně na východní trhy, v oblas-
ti inovací nám ve srovnání se západním světem ujel vlak. 
A bohužel o mnoho stanic. V podstatě veškeré výrobní pro-
středky byly ve společném socialistickém vlastnictví, pojmy 
jako obchodní soutěž nebo konkurenční prostředí byly po-
važovány za vulgarismy a pro společnost, kde si mají být 
všichni rovni a pomáhat jeden druhému, zcela nevhodné. 
Naproti tomu bezplatné školství nebo zdravotnictví bylo 
ve své době na velmi dobré úrovni. Bydlení bylo relativně 
snadno dostupné a poměrně levné, energie, bohužel na 
úkor devastace životního prostředí, rovněž. Lidé podstatně 
víc drželi při sobě, bezpochyby i proto, že je sjednocoval 
společný odpor vůči samozvanému režimu. Inu žádná min-
ce nemá jen jednu stranu…

Rokem 1989 se mnohé od základů změnilo a pochopitel-
ně nelze říci, že úplně všechno k lepšímu. Každopádně ale 
naše společnost urazila pořádný kus cesty k obnově prospe-
rity země. Toto nevidí už jen ti, kteří vidět nechtějí. Pozitivní 
výsledky přechodu na tržní ekonomiku jsou zcela zřejmé ze-
jména ve větších městech, kde se čím dál víc koncentruje 
vše podstatné. Naproti tomu velké množství tradičních ven-
kovských sídelních jednotek bohužel, zejména v důsledku 
proměn zemědělské výroby a orientací společnosti na kvalit-
ní služby veškerého druhu, stárne a pustne.
Kojetín se nachází někde uprostřed těchto dvou pólů. 
Nejsme tak malí a bezvýznamní, abychom byli nutně od-
souzeni k úpadku, ale nejsme až tak významnou a atrak-
tivní lokalitou, která je předurčena k dynamickému roz-
voji. O své místo na výsluní musíme tedy svorně bojovat, 
každý v mezích svých možností přiložit ruku k dílu v péči 
o Kojetín, a současně nepodléhat klamu, že se vše při-
hodí ihned a vždy právě podle představ každého z nás.
Milí spoluobčané, přeji vám vše dobré v roce 2019. Přeji 
vám, ať jste obklopeni milující rodinou, nejlepšími přáte-
li a buďte na své město, stejně jako jsem já, pyšní. Važ-
me si všichni zejména toho, že žijeme ve svobodné pro-
sperující společnosti a mějme na paměti, že v českých 
zemích ještě nikdy v jejich historii nebylo tak dobře, jako 
je teď. Leoš Ptáček, starosta města Kojetín; foto: J. Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín

- souhlasila s rozpočtovým opatře-
ním č. 15, kterým se zvyšují/snižují:
příjmy                     1 565,54 tis. Kč
výdaje                  20 276,00 tis. Kč
financování          21 841,54 tis. Kč,
- souhlasila s pověřením vedou-
cí finančního odboru provedením 
posledního rozpočtového opatření 
v roce 2018, kterým  by  byly  pro-
vedeny případné nezbytné úpravy 
a přesuny rozpočtu tak, aby nedo-
šlo k překročení jednotlivých závaz-
ných ukazatelů schváleného roz-
počtu města,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemku p. č. st. 455/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře 110 m2, ve vlastnictví Města 
Kojetína, v katastrálním území Ko-
jetín a obci Kojetín,
- schválila uzavření Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi Městem Kojetínem 
jako „budoucí povinný“ a společ-
ností GasNet, s. r. o., Ústí nad La-
bem v zastoupení GridServices, 
s. r. o., Brno jako „budoucí oprávně-
ný“. Pozemek p. č. 1818/375 orná 
půda, který se nachází v katastrál-
ním území Kojetín a obci Kojetín, 
bude dotčen právem zřídit stavbu 
plynárenského zařízení „přeložka 
A, Němčice nad Hanou, SŽDC VTL 
plynovod“,
- vzala na vědomí informaci 
o možnosti uplatnění nároku na 
náhradu za užívání pozemku parc. 
č. 4452/1, vodní plocha, o výměře 
83 683 m2, v k. ú. Kojetín, ve vlast-
nictví Města Kojetína, na kterém se 
nachází stavba rybníka Pod Hrází 
ve vlastnictví druhé osoby, ve výši 
v místě a čase obvyklého nájemné-
ho – pachtovného v souladu se zna-
leckým posudkem, vyhotoveným ke 
dni 16. 10. 2018, a to ve výši 10 % 
z ceny pozemku tj. 234 982 Kč/rok,
- uložila starostovi města vstoupit 
do jednání s uživatelem pozemku 
parc. č. 4452/1, vodní plocha, o vý-
měře  83 683 m2, v k. ú.  Kojetín,  tj.  
s Rybářstvím  Přerov,  a. s., Přerov, 
ve věci sjednání dohody o výši ná-
hrady za užívání předmětného po-
zemku bez právního důvodu,
- schválila uzavření Smlouvy o ná-
jmu věci movité mezi společností 
Technis Kojetín spol. s r. o., Kojetín, 

jako pronajímatelem, a Městem Ko-
jetín, jako nájemcem, na pronájem  
odpadových nádob umístěných 
před bytovými domy ve vlastnictví 
Města Kojetína a budovou na ulici 
6. května 1373, Kojetín,
- schválila nájem obecních bytů 
v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Ko-
jetín, v DPS na ulici 6. května 1160, 
Kojetín, žadatelům o nájem bytu 
v domě s pečovatelskou službou,
- schválila rozpočty a střednědobé 
výhledy rozpočtu zřízeným příspěv-
kovým organizacím,
- schválila plány oprav a investic 
k čerpání finančních prostředků 
z investičního fondu na rok 2019 
a k čerpání finančních prostředků 
na opravy z provozního příspěvku 
na rok 2019,
- vzala na vědomí petici pro od-
stranění dopravního značení na 
parkovišti v ulici Družstevní 1303–
1304, doručenou Městskému úřadu 
Kojetín dne 19. 11. 2018,
- pověřila starostu města zaslat ini-
ciátorům petice písemné stanovis-
ko RM k uvedené petici,
- schválila uzavření Dodatku 
smlouvy o dílo k investiční akci 
„Rekonstrukce ulice Sladovní“, je-
jímž předmětem je změna termínu 
dokončení díla a ceny díla. Dodatek 
smlouvy je uzavírán mezi objedna-
telem Městem Kojetín a zhotovite-
lem, společností NELL PROJEKT 
s. r. o., Zlín, za nabídkovou cenu 
40 000,00 Kč bez DPH,
- vzala na vědomí informaci o pro-
bíhajícím zpracování projektové 
dokumentace pro realizaci stavby 
„Rekonstrukce ulice Sladovní“ dle 
smlouvy o dílo, v jejíž rámci bude 
nezbytné navýšit celkovou cenu za 
dílo ve výši realizovaných vícepra-
cí. Dílo bude dokončeno do 30. 5. 
2019. Uvedené navýšení celkové-
ho rozpočtu za dílo je zapracováno 
do návrhu rozpočtu Města Kojetín 
pro rok 2019,
- souhlasila s investiční akcí „Cy-
klostezka Kojetín–Tovačov“ v kata-
strálním území Kojetín, která bude 
zahrnuta a financována z rozpočtu 
města Kojetína v roce 2020,
- souhlasila s odvoláním Milosla-
va Oulehly z funkce určeného čle-
na zastupitelstva pro pořizování 

Územního plánu Kojetín a navrhla  
Leoše Ptáčka jako určeného čle-
na zastupitelstva pro pořizování 
Územního plánu Kojetín,
- schválila uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o dílo, jehož předmětem je 
rozšíření počtu aktualizací dat ge-
ografického informačního systému,  
v rámci poskytování technické pod-
pory geografického informačního 
systému MISYS. Dodatek smlouvy 
je uzavírán mezi objednavatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem spo-
lečností GEPRO spol. s r. o., Praha 
5, s nabídkovou cenou ve výši 51 
600 Kč/rok bez DPH. Smlouva je 
uzavírána na dobu neurčitou,
- schválila uzavření dodatků: do-
datek č. 7  ke smlouvě o obstará-
ní správy a provozu veřejných po-
hřebišť, dodatek č. 11 ke smlouvě 
o poskytování odborných služeb, 
dodatek č. 7 ke smlouvě o obsta-
rání  správy a provozu sběrného 
dvora  odpadů a smlouvy o výpůjč-
ce, mezi Městem Kojetín a Technis 
Kojetín spol. s r.o,
- vzala na vědomí přerušení provo-
zu Mateřské školy Kojetín ve dnech 
27. 12. 2018 – 2. 1. 2019,
- vzala na vědomí Organizační 
schéma Centra sociálních služeb 
Kojetín, příspěvkové organizace od 
1. 1. 2019,
- schválila uzavření licenční smlou-
vy mezi nabyvatelem Městem Ko-
jetín a poskytovatelem ORTEX spol. 
s r. o., Hradec Králové, za  cenu 
dokoupeného software a poskytnutí 
služeb ve výši 17 930 Kč bez DPH,
- rozhodla o přenesení pravomoci  
ve věci schvalování uzavíraných  
smluv  a  jejich  dodatků, nepře-
vyšujících částku 25 000 Kč, bez 
DPH, v jednom kalendářním roce, 
na starostu města,
- vzala na vědomí závěrečnou zprá-
vu akce Kojetínské hody 2018, včet-
ně celkového finančního vyúčtování,
- schválila uzavření výpůjčky mo-
torového vozidla Škoda Fabia, ve 
vlastnictví Města Kojetína, mezi 
půjčitelem Městem Kojetín a vypůj-
čitelem Centrem sociálních  služeb 
Kojetín, p. o., za podmínek stano-
vených platným vnitřním předpisem 
Města Kojetína (Zásady pro použí-
vání motorových vozidel).

Rada Města Kojetín se na své 2. schůzi konané dne 4. prosince 2018
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 2. zasedání konaném dne 4. prosince 2018

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo uzavření Dodatku č. 1 
k Darovací smlouvě ze dne 7. 12. 
2016, uzavřené mezi Olomouckým 
krajem, jako „dárcem“ a Městem 
Kojetínem, jako „obdarovaným“, 
z důvodu změny smluvních ujedná-
ní uvedených v darovací smlouvě,
- schválilo rozpočtové opatření 
č.  15/2018, kterým se zvyšují/snižují:
příjmy                     1 565,54 tis. Kč
výdaje                  20 276,00 tis. Kč
financování          21 841,54 tis. Kč,
- souhlasilo s provedením posled-
ního rozpočtového opatření týkají-
cího se roku 2018,
- pověřilo vedoucí finančního od-
boru provedením posledního roz-
počtového opatření v roce 2018, 
kterým by byly provedeny případné 
nezbytné úpravy a přesuny rozpoč-
tu tak, aby nedošlo k překročení 
jednotlivých závazných ukazatelů  
schváleného rozpočtu města,
- schválilo snížení provozního pří-
spěvku a změnu závazného ukaza-
tele výše provozního příspěvku pro 
Centrum sociálních služeb Kojetín, 
v roce 2018 o částku 550 tis. Kč,
- souhlasilo s uložením odvodu  
části provozního příspěvku Centra  
sociálních služeb Kojetín ve výši 
550 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele,
- schválilo rozpočet města Kojetí-
na na rok 2019, který zahrnuje:
příjmy                 122 380,04 tis. Kč
výdaje                187 032,74 tis. Kč
financování          64 652,70 tis. Kč,
- schválilo střednědobý výhled roz-
počtu na roky 2020 a 2023,
- uložilo Radě města zabezpečit 
hospodaření města Kojetína v roce 
2019 podle schváleného rozpočtu,
- svěřilo Radě města pravomoc  
schvalovat a provádět v průběhu  

roku 2019 změny schváleného roz-
počtu formou rozpočtových opatře-
ní do výše 500 tis. Kč v rámci jed-
noho závazného ukazatele a dále 
schvalovat a provádět rozpočtová  
opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené 
příspěvkové organizace,
- stanovilo závazné ukazatele 
schváleného rozpočtu města a zá-
vazné ukazatele hospodaření zří-
zeným příspěvkovým organizacím 
na rok 2019,
- uložilo ředitelům zřízených pří-
spěvkových organizací povinnost 
zajistit hospodaření p. o. tak, aby 
nedošlo k překročení stanovených 
závazných ukazatelů rozpočtu na 
rok 2019,
- svěřilo Radě města pravomoc  
schvalovat a provádět v průběhu  
roku 2019 změny závazných uka-
zatelů hospodaření zřízených pří-
spěvkových organizací na rok 2019
do výše 500 tis. Kč,
- vzalo na vědomí oznámení 
o konání Veřejné soutěže o nej-
vhodnější nabídku od společnosti 
ČPP Transgas, Praha 10 – Vršovice 
a nesouhlasilo s podáním nabídky 
na koupi pozemků p. č. st. 455/7 za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 
171 m2 a p. č. st. 455/8, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 85 m2, ve 
vlastnictví České republiky,
- vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2018, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů,
- vzalo na vědomí výroční zprávy 
Základní školy Kojetín, náměstí Míru 
83, Základní školy Kojetín, Svato-
pluka Čecha 586 a Mateřské školy 

Kojetín za školní rok 2017/2018,
- schválilo investiční akci „Cyklo-
stezka Kojetín–Tovačov“ v katas-
trálním  území Kojetín, která bude 
zahrnuta a financována z rozpočtu 
města Kojetína v roce 2020,
- schválilo odvolání Miloslava Ou-
lehly z funkce určeného člena za-
stupitelstva pro pořizování Územní-
ho plánu Kojetín a jmenovalo Leoše 
Ptáčka jako určeného člena zastu-
pitelstva pro pořizování  Územního 
plánu Kojetín,
- zvolilo předsedu Finančního vý-
boru Zastupitelstva města Kojetí-
na Ilonu Kapounovou a další členy 
Finančního výboru Zastupitelstva 
města Kojetína – Ladislava Šťast-
níka, Františku Drbalovou, Martina 
Bartáka, Leoše Ptáčka,
- zvolilo předsedu Kontrolního vý-
boru Zastupitelstva města Kojetí-
na – Jaroslava Bělku a další členy 
Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Kojetína Dášu Zendulkovou, 
Karla Divilu, Josefa Plesníka, Dali-
mila Kolka,
- zvolilo předsedu Osadního vý-
boru Popůvky Petra Tejchmana a 
další členy Osadního výboru Po-
půvky – Mariána Rusňáka a Jiřího 
Hübnera,
- zvolilo předsedu Osadního vý-
boru Kovalovice Petru Skřipcovou 
a další členy Osadního výboru Ko-
valovice – Petru Ulmanovou a Moj-
míra Večerku,
- schválilo termínový a obsahový 
plán jednání Zastupitelstva Města 
Kojetína na rok 2019.

Starosta města zve na

zasedání
ZastuPitelstVa
Města Kojetína

které se uskuteční 
v úterý 29. ledna 2019

od 16 hodin 

v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8.

                 Leoš Ptáček, starosta

Změna místního poplatku za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem

(„poplatek za popelnice“)
Upozorňujeme občany, že byla schválena nová obecně závazná vy-
hláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, kterou je nově stanovena sazba poplatku ve výši 700 
Kč na poplatníka/rok. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději 
do 30. 6. kalendářního roku. Vyhláška je zveřejněna na webových strán-
kách Města Kojetína.

Hana Večeřová, vedoucí finančního odboru MěÚ Kojetín



Kojetínský zpravodaj 1/19

4

Co se v Kojetíně podařilo v roce 2018
Z řady investic a oprav usku-
tečněných v loňském roce chtěl 
bych připomenout jen ty zásadní.
1. Podařilo se opravit a zcela zrekon-
struovat budovu základní umělecké 
školy v Hanusíkově ulici, prakticky 
poslední školský objekt v Kojetíně, 
který neprošel za poslední roky to-
tální renovací. Nový kabát i oprave-
né vnitřní prostory umožní kvalitní 
výuku pro žáky této zájmové školy.

Základní umělecká škola Kojetín

2. Kojetínský hřbitov byl opraven 
zejména díky realizaci dlažeb, do-
plněním osvětlení a novým mobiliá-
řem. Renovována a znovu usazena 
byla i Křížová cesta. Všech čtrnáct 
reliéfů bylo po renovaci umístěno 
na zeď u přístupové cesty k obřadní 
síni. Na symbolický hrob za branou 
hřbitova byla u příležitosti 100 let od 
konce první světové války umístěna 
schránka se jmény všech padlých 

Křížová cesta

Dětské hřiště

Kojetínský hřbitov

kojetínských občanů v této válce.
3. Nedaleko rybníka Na Hrázi bylo 
vybudováno nové dětské hřiště ve 
stylu přístavu a lodí
4. Začala jedna z největších inves-
tičních akcí posledních let – rekon-
strukce devadesát let staré budovy 
sokolovny, která bude sloužit kul-
turním a společenským událostem 
v Kojetíně.

Jiří Šírek, foto autor

Sokolovna Kojetín

Umístění schránky do symbolického hrobu
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jedním z příjemných překvapení 
letošních Vánoc byl nový prodej-
ní stánek, kterým se vedení měs-
ta rozhodlo zpestřit život v cent-
ru Kojetína.

jak je s výsledkem spokojený 
starosta?
Velmi, musím odpovědět takto bez 
zaváhání. Nepochybovali jsme 
o úspěchu v den rozsvěcení vánoč-
ního stromu. S napětím jsme ale 
očekávali, jak lidé naši myšlenku při-
jmou další prosincové dny, kdy bývá 
na náměstí bohužel obvykle pusto.
a najednou nebylo…
(smích) Ale tak, tohle úplně říct ne-
jde, zkrátka jsme pro Kojetín stvořili 
další z bodů, kde se mají lidé důvod 
scházet. Třeba přerušit procházku, 
pobavit se s přáteli, ochutnat dob-
rý nápoj, poslechnout si, případně 
i zanotovat, koledy. A troufnu si vy-
slovit, že řadu z nich jsme dokázali 
vytrhnout ze stereotypu domácí sie-
sty a punč na náměstí se stal rov-
nou plánovaným cílem podvečerní 
procházky.
Možná je škoda, že Vánoce jsou 
u konce a stánek zase na celý rok 
zmizí…
Právě že nezmizí! Přiznám se, že 
i mně to přišlo líto, a tak jsme se 
rozhodli, že stánek odvezeme, až 
bude zřejmé, že jsme Koječáky 
naší novou atrakcí přesytili.

stánek může tedy být v provozu 
celou zimu?
Teoreticky ano, my jsme na to při-
praveni. Rozhodne to zájem lidí, 
uvidíme, jak jim u nás bude po no-
vém roce chutnat (úsměv).
Vánoční stánek se stal také prv-
ním bodem, kde se občané mají 
možnost seznámit s podobou ná-
zvu města, kde je „o“ nahrazeno 
srdcem. Co si myslíte o případ-
ném budoucím úspěchu tohoto 
nápadu? jaké byly prvotní reak-
ce lidí?
Já jsem zatím z reakcí lidí napros-
to nadšený. Vysloveně negativní 
jsem nezaznamenal opravdu ani 
jednu. Možná mi ale lidé nechtěli 
kazit svátky (smích). Teď nás čeká 
další důležitý krok – musíme zjistit, 
jestli má smysl tuto myšlenku roz-
víjet dál, zda si lidé srdce nespojili 
výhradně s atmosférou Vánoc, kdy 
obvykle roztají i ti největší škarohlí-
dové, a při jiných příležitostech už 
by je náš pokus spíše obtěžoval.
jakou formou máte v plánu toto 
zjistit?
Napadá mě anketa, půjdeme názo-
ru našich občanů naproti, vyhodno-
tíme, a až pak zvolíme další postup.
takže o dalším osudu hrníčku se 
srdcem rozhodne až anketa?
Nene! Hrníčky byly vyprodané 
během prvních tří týdnů, tady se 
úspěch jednoznačně dostavil. Ob-
jednali jsme další, v půlce ledna bu-
dou zase na pultu, nemějte obavy.

jsme velmi zvědaví na výsledky 
průzkumu mínění občanů!
Uvidíme, před časem mi udělal vel-
kou radost kamarád, který zcela 
vážně mluvil o tom, že za posled-
ní rok pozoruje ve svém nejbliž-
ším okolí, jak lidé o Kojetínu mluví 
pěkně a takového toho neustálého 
nadávání na vše možné slýchá čím 
dál méně. Těžko považovat jeden 
postřeh za bernou minci, třeba jsme 
ale ledy malinko pohnout dokázali 
a lidé v budoucnost svého měs-
ta začínají více věřit. Před časem 
jsme, myslím, zabodovali se spor-
tovní halou, která Kojetín posunula 
o mílový krok dopředu. Hitem mi-
nulého léta bylo zrekonstruované 
koupaliště, které se stalo jasnou 
jedničkou v regionu. Uměleckou 
školu jsme si rovněž vyšperkovali 
ke spokojenosti žáků, jejich rodičů 
i pedagogů. Při slavnostním ote-
vření nově zrekonstruované školy 
dokonce náměstek hejtmana pro 
školství pronesl, že Kojetín vnímá 
jako jedno z center vzdělanosti 
v Olomouckém kraji. O unikátnosti 
kojetínské loděnice jsem mluvil už 
několikrát. A samozřejmě přizdo-
bením náměstí o vánoční stánek 
nekončíme. O dalších nápadech 
až zase někdy jindy, ať nevystřílím 
všechny náboje najednou…

Díky Vám za rozhovor, a za celou 
redakci přejeme hodně tvůrčích 
sil do roku 2019!
Děkujeme…                                   -rr-

Vánoční stánek
Musíme zjistit, zda si lidé srdce 
nespojili výhradně s atmosfé-
rou Vánoc, a při jiných příleži-
tostech už by je náš pokus spí-
še obtěžoval.

Řadu lidí jsme dokázali vy-
trhnout ze stereotypu domácí 
siesty a punč na náměstí se 
stal plánovaným cílem podve-
černí procházky.

Třeba jsme ledy malinko po-
hnout dokázali a lidé v bu-
doucnost svého města začí-
nají více věřit. 
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XXii. lékařské sympózium
V letošním roce se XXII. lékařské 
sympozium uskutečnilo v prosto-
rách Pivovarského hotelu v pátek 
dne 23. listopadu 2018. Sympozi-
um bylo slavnostně zahájeno jeho 
organizátorem, Pavlem Matouškem 
a poté následoval bohatý odborný 
program. Program byl členěn do 
čtyř přednáškových bloků. Zkuše-
nosti a poznatky ze svých odbor-
ností zde představili lékaři z růz-
ných oborů medicíny. 
Zastoupena byla chirurgie, interní 
lékařství, ortopedie, plastická chi-
rurgie, infekční a cestovní medicí-
na, patologie, kožní lékařství, lym-
fologie a taktéž jsme se seznámili 
s nejnovějšími poznatky a možnost-
mi léčby konopím v humánní medi-
cíně a v neposlední řadě i s novin-
kami v lékařském právu.
Svůj prostor na sympoziu měly jako 
vždy i farmaceutické firmy, také 
se prezentovali výrobci léčebných 
a ortopedických pomůcek.
Odborný program byl ukončen 
v osmnáct hodin a následoval raut 
a společenský večer s hudbou.
Za hladkým a příjemným průběhem 
celé akce se skrývá práce mnoha 

ochotných a obětavých lidí. Přispě-
ní každého jednotlivce pomohlo 
k zajištění velmi kvalitní úrovně 
sympozia.
Poděkování patří všem aktivním 
účastníkům z řad lékařů a zdravot-
ních sester.
Obsluha audiovizuální technika 
pod vedením Jiřího Stona byla bez-
chybná.
Je nutno ocenit vysokou úroveň ca-
teringových služeb Pivovarského 
hotelu, zajištění prostor a profesi-
onální organizaci personálu hotelu 
v čele s Bronislavou Dohnalovou.
Nemohu opomenout farmaceutické 
firmy, které přispěly k zajištění akce 
formou svých sponzorských darů.

Máme před sebou celý rok k načer-
pání nových zkušeností a poznat-
ků. Rok pro další nápady, inovace, 
podněty.
Těším se na společné setkání 
v roce 2019.           

Pavel Matoušek

informace pro občany
Úprava harmonogramu 
svozu komunálního
odpadu v Kojetíně

Z technických důvodů došlo 
s platností od 1. 1. 2019 k pře-
sunu svozu komunálního od-
padu z pondělí na úterý.

První svoz bude proveden 
v úterý dne 8. 1. 2019, stejně 
jako v předešlém roce se jed-
ná o sudý týden.

Úprava harmonogramu svozu se 
týká následujících ulic:

Křenovská, Hanusíkova, Vyškov-
ská, tyršova, náměstí Republiky, 
6. května, Havlíčkova, nádražní 
(mezi Kuzníkovou a nádražím), 
Kuzníkova.

Děkujeme vám za pochopení.

Tým pracovníků Města Kojetína 
a společnosti Technis Kojetín

spol. s r. o.

Výbor
Honebního společenstva

Morava Kojetín

zve všechny své členy na

Valnou
hromadu

která se koná
dne 15. února 2019

v 16.00 hodin
v restauraci na Hrázi u tondy

v Kojetíně.

občerstvení zajištěno.
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anketa
naše anketa tentokrát cílila na plány do roku 2019, a protože jsme studenti,

naše otázky směřovaly k prioritám kojetínského školství:
Ke každému novému roku patří předsevzetí a často nějaký ten plán, který se pak po celý rok s menšími

či většími úspěchy snažíme dodržet nebo splnit… Třeba to, že se konečně dokopeme do posilovny,
začneme žít zdravěji nebo si konečně splníme svůj sen. Tato předsevzetí doprovází i větší celky,

jako jsou firmy, sportovní oddíly – anebo školská zařízení, ke kterým máme my, studenti, přeci jen nejblíž.
A právě proto jsme se rozhodli vyzpovídat ředitele kojetínských škol. 

Položili jsme jim dvě krátké otázky:
1. Co máte v plánu udělat se svou školou v roce 2019?

2. Co byste si přáli, aby se změnilo ve školství v roce 2019?

ivana Krčmařová – Mateřská ško-
la Kojetín 
1. Všechny naše plány se odvíjí od 
toho, kolik dostaneme od města 
peněz; potřebovali bychom opravit 
budovu v Hanusíkově ulici (reku-
perace, fasáda, oprava chodníku, 
vstupní brány atp.).
2. Přála bych si, aby se zvětšila 
prestiž učitelů. A také by bylo dobré 
se zamyslet nad stávajícím systé-
mem inkluze, který přináší spoustu 
nejen administrativních problémů.
 
Rudolf Pavlíček – Základní škola 
nám. Míru Kojetín
V příštím roce očekáváme vyhod-
nocení žádosti o dotace v rámci 
programu IROP. Prostřednictvím 
města máme podaný návrh na 
úpravu půdních prostor, kde by 
mohly vzniknout nové odborné 
učebny (jazykové, přírodovědné, 
počítačové i speciální pro inkluzi) 
s nezbytným zázemím.

olga odehnalová – Základní ško-
la svatopluka Čecha Kojetín
1. Brzy budu ve své funkci končit, 
je to pro mne poslední rok, a pro-
to jsem moc plánů nepřipravovala, 
tato otázka bude spíše pro nové 
vedení školy.
2. Přála bych si jasnější pravidla 
pro vzdělávání, aby zůstala pořád 
stejná úroveň, a taky pokud chce-
me do škol zavést inkluzi, mělo by 
na ni být dostatek peněz, ty ve ško-
lách chybí.

Radka Dufková – odborné učiliš-
tě a Základní škola Křenovice (ZŠ 
sladovní ulice Kojetín)
1. Hodně záleží na městě, kolik 
dokáže zainvestovat do opravy 
budovy, ale myslím si, že vyba-
veni jsme velmi dobře, protože 
v každé třídě můžeme najít inter-
aktivní tabuli, taky máme počíta-

čové učebny, kde mají žáci každý 
svůj počítač.
2. Jako první mě samozřejmě na-
padá inkluze, protože děti, které po-
třebují větší péči, by měly být zařa-
zeny do škol určených pro mentál-
ně postižené, kde jsou specialisté, 
kteří dokáží tomuto žakovi předat 
maximum.

Květoslava Švédová – Gymnázium 
Kojetín
1. Rozhodně chceme opravit hřiště, 
které je v dezolátním stavu; oprava 
by se měla uskutečnit do dvou let. 
Další věc, která je v plánu, protože 
nám tady v létě zateklo, je oprava 
chlapeckých záchodů a vymalová-
ní. Samozřejmě také počítám s tím, 
že proběhnou v pořádku maturity, 
že na gymnáziu zůstane skvělá at-
mosféra, jaká tu doposud panuje. 
Chválím si i komunikaci s žákov-
ským parlamentem a doufám, že to 
tak bude pokračovat i nadále.
2. Strašně bych si přála školství 
vrátit o několik let zpět, kdy učitel 
měl více času komunikovat s žáky 
a nemusel všechen čas věnovat 
administrativě, protože velkou část 
času učitelům i mně sebere právě 
poměrně zbytečné papírování.

Mojmír Přikryl – Základní umě-
lecká škola Kojetín
1. Byl bych rád, kdyby se zvýšila 
úroveň vzdělávání a komunikace 
mezi žáky a pedagogy. Přál bych si, 
aby se naplno využil náš i žákovský 
potenciál.
2. Měla by se změnit administrati-
va, protože některá pravidla jsou 
zbytečná; spousta věcí je dělána 
tak, že se předpokládá, že chce-
me někoho o něco připravit..., 
jsme stavěni do role zloděje, jako 
bychom chtěli někoho okrást, a je 
třeba nás proto hlídat, což kom-
plikuje fungování školství obecně. 

Zbytečně vzniká administrativní 
zátěž u věcí, kde to není potřeba.

na závěr jsme navštívili i sta-
rostu leoše Ptáčka. tomu jsme 
položili otázku: „Co má v plánu 
město ve vztahu ke kojetínskému 
školství?“ 
Budovu Mateřské školy v Hanusí-
kově ulici bychom jako město chtěli 
opravovat po etapách. Čekají nás 
také malé opravy venkovních pro-
storů. Konkrétně např. klimatizace 
by se měla do budovy zavést už 
v 1. pololetí 2019. Na náměstí je 
budova školky v solidním stavu. 
V podobném duchu mohu hovořit 
i o Základní škole na Sladovní uli-
ci; i ta je podle nás v přiměřeném 
stavu.
Na Základní škole nám. Míru jedná-
me o půdní vestavbě se specializo-
vanými učebnami a kabinety;  jsme 
ve druhém kole žádosti o dotaci, 
v prvním jsme z nějakých důvodů 
neuspěli a teď máme podanou dru-
hou žádost. Pokud se toto vydaří, 
tak bychom začali stavět.
Na ZŠ Svatopluka Čecha jsou nutné 
jen drobné opravy střechy a okapů.
Gymnáziu by město chtělo pomo-
ci opravit sportoviště, a protože je 
gymnázium kraje, a ne města, tak 
pomoc by měla směřovat do pod-
pory při získávání dotací. Chtěli 
bychom také s ředitelkou posílit 
sportovní třídy. Sázím na kano-
istiku a chlapecký volejbal, fotbal 
nebo dívčí volejbal v Kojetíně podle 
mě nemá smysl, protože v okolí je 
spousta klubů, kterým Kojetín ne-
dokáže konkurovat.
Základní umělecká škola nebude 
potřebovat větší rekonstrukci ales-
poň dvacet let, protože jedna velká 
byla dokončena před nedávnem.

ptali se Jiří Minařík
a Tomáš Ptáček, sexta GKJ
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Kojetínský uličník
Chytilova ulice
K významným osobnostem měs-
ta Kojetína bezpochyby patří další 
z řady moravských historiků před-
minulého století – PhDr. Josef Chy-
til. A i on – stejně jako třeba Beda 
Dudík – má v Kojetíně po právu 
svou ulici.
Záslužná byla především Chytilova 
práce pro Moravský zemský archiv, 
přepsal mnoho listin důležitých pro 
moravské dějiny, pořídil jejich se-
znamy a rejstříky. Za své zásluhy 
byl jmenován dopisujícím členem 
Královské společnosti věd v Praze. 
Císař František Josef I. ho vyzna-
menal zlatým záslužným křížem 
a korunou. Svému rodnému Kojetí-
nu věnoval práci „Paběrky z dějů 
kojetínských“, které vyšly tiskem 
v Brně roku 1851.
A čím je „záslužná“ Chytilova uli-
ce? Především tím, že nás dovede 
směrem od polikliniky k ulici Dvo-
řákově, tedy k části s moderními 
rodinnými domky. Nebo tím, že jí 
mohou dojíždějící studenti rychle 
proběhnout, když spěchají ze škol-
ní jídelny, aby chytili svůj vlak. Cel-
kově by však měla tato ulice přeci 
jen lépe chytit příležitost za pačesy 
– oprava chodníku či samotné ces-
ty by jí neuškodila.

Studenti Gymnázia Kojetín

oběti i. světové války z Kojetína (2)
Pokračování z KZ 12/2018
Dovoluji si tímto příspěvkem čte-
nářům Kojetínského zpravodaje 
přiblížit v následujích vydáních ži-
vot a osudy jednotlivých padlých 
kojetínských spoluobčanů za I. svě-
tové války. Mnozí z nich mají zde, 
v Kojetíně, své potomky, kteří 
o nich možná ani neví, mnozí jsou 
zapomenuti. Ale zapomínat by-
chom neměli.
Skutečnosti zde uvedené, nejsou 
zcela jistě konečné. Věřím, že 
v mnoha rodinách je ještě mnoho 

zajímavých a podnětných dokumen-
tů, které by mohly přispět k větší 
přesnosti zjištění osudu padlých vo-
jáků. Velmi bych ocenil, kdyby obča-
né města Kojetína mohli v budoucnu 
do svých knihoven zařadit knihu po-
jednávající o osudech padlých spo-
luobčanů za I. světové války.
Uvedené fotografie vojáků mi byly 
poskytnuty s laskavým svolením  
Josefa Bíbra z Kojetína, za což mu 
velmi děkuji. 
Při zpracování veškerých údajů 
v následujících textech jsem vy-

cházel z veřejně přístupných zdrojů 
a vlastních dokumentů.

Miloš Krybus, Kojetín

Zkratky pro zdroje:
„Österreich-Ungarns letzter Krieg 
1914-1918“ Band I–VII. Verlag der 
Militärwissenschaftlichen Mitteilun-
gen, Wien 1930–39. – ÖUlK; Digi-
tální knihovna Kramerius, Národní 
knihovna ČR – DKK; Digitální ar-
chív Zemského archivu v Opavě 
– ZAO; Vojenský historický archiv 
v Praze – VHA; osobní archiv – OA

Bělín josef, Bělin josef
narodil se dne 5. ledna 1896 v Ko-
jetíně v domě č. 535 v dnešní uli-
ci Padlých hrdinů manželům Janu 
Bělínovi, stolářskému dělníku v Ko-
jetíně a Marii, dceři Jana Štecha, 

řezníka v Kojetíně.  Matka Marie 
mu zemřela v březnu 1901, když 
mu bylo 5 let a 34letý otec Jan se 
znovu oženil. V lednu 1904 si vzal 
32letou Františku Zelinkovu, slu-
žebnou v Kojetíně, svobodnou dce-
ru Jana Zelinky, podruha z Bezmě-

rova. Josefa tedy vychovávala ma-
cecha. Vyučil se obuvníkem a podle 
záznamů činil jeho týdenní výdělek 
20 korun. Nebyl ženatý.
Do války byl odveden v roce 1915 
a zařazen do 13. Domobraneckého 
pěšího pluku (Landsturm Infante-
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rieregiment Nr. 13) do Olomouce. 
Začátkem června 1916 se jeho jed-
notka dostala do oblasti zhruba 50 
km jižně od města Łutsk (ukr. Luck). 
Zde probíhaly na úseku bojové 
fronty od severu na jih přidělené 
1. armádě (1. Armee) mezi městy 
Peremyl (ukr. Peremyl´), Korsów 
(ukr. Korsiv) a Brody (ukr. Brody) 
v okolí řeky Styr (ukr. Stir) prud-
ké obranné boje proti ruským voj-
skům. 1. Armádě podléhal XVIII. 
Sbor (XVIII. Korps) a pod něj 
46. Střelecká divize (SchD Nr. 46), 
v jejímž rámci operovala 92. Stře-
lecká brigáda (SchBrig Nr. 92) 
s 13. Pěším plukem, v němž bojoval 
i Josef Bělín. Během června 1916 
se frontová linie pohybovala jed-
nou na východ, podruhé na západ. 
V jednom z těchto střetnutí, 20letý 
Josef Bělín, dne 20. června 1916, 
padl. Dokumenty sdělují, že padl 
u Stojanova (ukr. Stojaniv, 24,6554° 
v. d., 50,3725° s. š.), ale toho dne, 
který je udán jako den jeho úmrtí, 
byla frontová linie zhruba 30 km vý-
chodně od Stojanova.
 
Bělínova rodina obdržela ozná-
mení o smrti Josefa od 13. Pě-
šího pluku. Majetek - dům, který 
musela obhospodařovat Františ-
ka (zřejmě již vdova), bez pomo-
ci nevlastního syna, měl hodnotu 
tehdejších 4000 korun, ale byl zde 
i dluh 800 korun.

Josef Bělín je pravděpodobně po-
hřben na Stojanovském hřbitově 
(24,6295° v. d., 50,3711° s. š.), le-
žícím asi 2 km východně od centra 
městečka.

Vídeň, Vrchní velitelství oznamu-
je, 20. června 1916: Východní bo-

oběti i. světové války z Kojetína (2)

jiště - Silné ruské útoky v prostoru 
kanálů jihozápadně od Logischi-
nu se zhroutily s těžkými ztrátami 
v bahně. Nepřetržitá snaha nepří-
tele proti linii řeky Styr na západě 
od města Kolki zůstala neúspěšná. 
U Gruzlatynu je boj zvláště silný. 

Mezi silnicí Kovel - Luck a Turyou 
se naši vojáci rozdělili na několika 
místech proti houževnatému ruské-
mu odporu, který byl obzvlášť silný 
u Kisielina a boje dále pokračova-
ly. Jižně od Turya byly nepřátelské 
útoky odraženy.

Dostalík Raimund,
Dostalik Raimund
narodil se 29. srpna 1893 v domě 
č. 261 v dnešní Přerovské ulici 
manželům Valentinu Dostalíkovi, 
obuvníkovi v Kojetíně a Terezii, 
dceři Josefa Otáhala, domkaře 
z Měrovic. Povoláním byl tesař. Ve 
svém věku 21 let, kdy nastoupil do 
války, nebyl ženatý.
Povolán do války byl v srpnu 1914 
a jako vojín pěšák byl zařazen k 54. 
pěšímu pluku, 10. rotě (IR. Nr. 54, 
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10. Komp.), 9. Pěší brigádě (IBrig. 
Nr. 9), pod velení 5. Pěší divize (ID 
Nr. 5), do Olomouce. Tato jednot-
ka byla součástí I. sboru (I. Korps) 
s velením v Krakově. 
Se svou jednotkou bojoval na vý-
chodní frontě, v Haliči. Během bojů 
se dostal v měsíci dubnu 1915 
s 5. pěší divizí pod velením polního 
maršála Czibulky, která držela pozi-
ce 15 km jižně od města Stanislau 
(ukr. Ivano-Frankivsk), k vesnici Ho-
rocholina (ukr. Horokholyna, Gorok-
holina), v jejíž jižní části se nachází 
zalesněný kopec zvaný Horocholin-
ska gura. Při vzájemných střetech 
v lesním terénu s ruskými vojáky 
byl Raimund Dostalík 27. dubna 
1915 střelen do hlavy (Kopfschuss 
laut ärzlichem Befund) a na násled-
ky poranění, ve věku 23 let, zemřel. 
Podle matriky pěšího pluku č. 54 
vydal zprávu o jeho smrti Dr. Ema-
nuel Vařeka, lékařský asistent. Ná-

sledující den 28. dubna byl pohřben 
a dle zápisu v seznamu „odpočívá 
u myslivny“. Myslivna je na mapě 
označena písmeny J. H. – Jäger 
Haus. Podle dnešních podrobných 
map objekt myslivny již neexistuje. 
Je možné, že ostatky Raimunda 
Dostalíka byly později přemístěny 
na hřbitov vesnice Horocholina, 

oběti i. světové války z Kojetína (2)
který se nachází nedaleko chrámu 
svatého Arkhystratyha (Archanděla 
Michaela), (ukr. Khram Svyatoho 
Arkhystratyha) v severní části obce.

Vídeň, 27. dubna 1915. Oficiální 
hlášení: Východní fronta - Žádné 
zvláštní události na celé frontě. 
V některých částech prudké boje. 

Doubrava Ferdinand, 
Doubrava Ferdinand
narodil se 16. února 1893 v Kojetíně 
č. 498 v Chropyňské ulici, v dnešní 
ulici Přerovské, manželům Floria-
nu Doubravovi, domkaři v Kojetíně 
a Františce, dceři Jana Kraváčka, 
podruha z Křenovic.
Vojenskou službu nastoupil již 
v srpnu 1914 a byl zařazen jako 
dělostřelec ke 2. polnímu kanóno-
vému pluku (Feldkanonregiment 
Nr. 2), který byl součástí 46. Země-
braneckého polního houfnicového 
divisionu (Landwehr Feldkanonen-
division Nr. 46) do Olomouce. 
V průběhu války a změně formací 
rakousko-uherského vojska v květnu 
1917 a bojích v Itálii byl zařazen do 
36. Pěšího pluku (Infanterieregiment 
Nr. 36), 2. Pěší roty (2. Marschkom-
panie) s místem určení – bojiště v již-
ním Tyrolsku (Süd Tirol). Tento pluk 
spadal pod 36. Pěší divizi, která byla 
vedena jako rezervní (36. ID. Armee-
reserve). Na bojiště do Itálie byl 36. 
Pěší pluk přesunut z Haliče (Neu 
Sadagóra) přes Budapešť do města 
Sacile u Pordenone, které leží zhru-
ba vzdušnou čarou 80 km od města 
Asiago. Při útocich italských vojsk 
k osvobození měst Asiago a Gallio se 
jednotky této rezervní divize taktéž 
zúčastnily bojů. 
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Střety s italskými vojáky byly ve-
deny v kopcích nad oběma městy 
v pohoří Dohrbellele, kde na kopci 
Monte Dorole (Mt. Dorole,1551 m 
n.m.,11,4870° v.d., 45,9077° s.š.), 
vedle nedalekého kopce Mount 
Mosciagh ( dříve Mt. Moschicce 
nebo Mosciah), asi 3 km severně 
od města Asiago (prov. Venezia), 
Ferdinand Doubrava, ve věku 25 

oběti i. světové války z Kojetína (2)
let, dne 4. října 1918, padl.
Dne 31. října 1918 rakousko-uher-
ské jednotky ustoupily z držených 
pozic, takže Asiago a Gallio se do-
staly do italských rukou.
Hrob Ferdinanda Doubravy nelze 
s přesností určit, ale nejpravděpo-
dobněji leží v jednom ze tří hřbitovů 
(Cimitero di guerra Austroungarico 
Mosciagh – 1, 2 a 3) v okolí kopce 

Monte Dorole nebo na hřbitově cca 
1 km západně od Gallia (Cimitero di 
Gallio, Gallio VI), se sektorem hro-
bů s rakousko-uherskými vojáky.
Vídeň, 4. října 1918. Oficiální hlá-
šení: Italské válčiště - Dělostřelec-
ké útoky italských útočících vojsk 
na pozice v Judikarii (oblast jižních 
Alp) selhaly v granátovém (dělo-
střeleckém) ohni našich vojsk.

Grohar František,
Grohar Franz

narodil se 2. dubna 1887 v Kojetí-
ně, Kroměřížské ulici, domě č. 124 
(tento dům stával vedle dnešní re-
staurace Morava) svobodné matce 
Aloisii Kautzké, dělnici cukrovaru 
v Kojetíně, dceři svobodné děl-
nice Františky Kautzké. Dne 12. 
září 1888 se přihlásil k otcovství 
František Grohar a syn přejal jeho 
příjmení. Vyučil se strojním zámeč-
níkem. V roce 1911, dne 21. úno-
ra se oženil s Veronikou Lorišovou 
z Větřkovic (obec mezi Fulnekem 
a Opavou). 
Do války byl povolán k 54. Pěší-
mu pluku, 2. Setnině strojních pu-
šek (IR Nr.54, II. ErsKomp) jako 
náhradní záložník do Olomou-
ce, brzy po vypuknutí války. Se 
svou jednotkou v rámci 1. Armády 
(1. Armee) bojoval v Čenstochov-
sko-krakovské operaci, která vznik-
la ústupem spojeneckých němec-
kých a rakousko-uherských vojsk 
z dobytých pozic z oblasti mezi měs-
ty Varšava a Přemyšl. Útok ruských 
vojsk v druhé polovině listopadu za-
tlačil spojenecká vojska na linii Ka-

liš, Krakov, Karpaty. Na frontě úse-
ku 1. Armády zavládl v posledních 
listopadových dnech klid, protože 
obě znepřátelené strany začaly bu-
dovat pevné pozice. A zde zastihla, 
ve věku 27 let, Františka Grohara 
smrt. Podle úmrtního podání padl 
v boji. Stalo se to 28. listopadu 1914 
u Lhoty Wolbromské (pol. Lgota 
Wolbromska) zhruba 2 km západ-
ně od města Wolbrom, které leží 30 
km severně od Krakova. 
Není udáno, kde je pohřben, avšak 
nedaleko asi 1 km od Lgoty Wol-
bromské za obcí Kališ, je v zalesně-
ném háji vojenský hřbitov z I. svě-
tové války (pol. Cmentarz wojenny 
Kaliś,( 19,7359° v. d., 50,3752° 
s. š.), kde „…spoczywa 855 pole-
głych, w tym 733 Austriaków, je-
den polski legionista, 81 Rosjan, 
Austriacy z 1, 13, 54, 93, 8, 49, IR, 
12, 13 pułku Landsturmu, 31 pułku 
Honvedów, 2 batalionu Saperów, 

31 FJB, 3FKR, 4FHR, Rosjanie ze 
składu XVIII Korpusu…“ . 
Na hřbitově je tedy pohřbeno 855 
vojáků, z toho 733 rakousko-uher-
ských vojáků, jeden polský legio-
nář z 81. Pluku. Rakousko-uherští 
vojáci jsou z 1., 13., 54., 3., 8., 49. 
Pěšího pluku, 12. a 13. Domobra-
neckého pluku a 31. Pluku honvé-
dů, dále vojáci z 2. Praporu ženistů, 
31 vojáků z FJB, 3 z FKR , 4 z FHR. 
Pohřbeni jsou i vojáci ruské armády 
z XVIII. Sboru. Hřbitov se jmenuje 
Ogonów. Zde by mohl být pohřben i 
František Grohar.
Vídeň, 28. listopadu 1914, v pole-
dne. Oficiální hlášení: Situace se 
nezměnila. V ruském Polsku byl 
včera všeobecně klid, některé sla-
bé ruské útoky byly odraženy. Boj 
v Karpatech pokračuje.

Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště
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Mateřská škola Kojetín
Vánoční atmosféra
v MŠ Kojetín
Na konci roku na nás opět čekal 
ten tajemný čas a s dětmi jsme po-
čítali dny na adventním kalendáři, 
které zbývají do tolik očekávaného 
Štědrého dne. Ke sváteční náladě 
přispívala vlastnoručně vyrobená 
vánoční výzdoba v obou školách 
i jednotlivých třídách.

V úterý 4. prosince 2018 děti ze tří-
dy „Sluníček“ a „Pastelek“ navštívily 
ZŠ nám. Míru, kde se konal „Den 
otevřených dveří“. Každá třída do-
stala svého průvodce z řad žáků 
devátého ročníku a společně jsme 
si prohlédli prostory školy. Nejví-
ce se nám líbilo v učebnách fyziky 
a chemie, kde nám kluci a holky 
ukázali řadu zajímavých pokusů. 
A někteří předškoláci se už do školy 
začali těšit.
Příchod Mikuláše byl jednou z nej-
více očekávaných událostí. Ve stře-
du 5. prosince 2018 oči všech dětí 
zůstaly upřeny ke dveřím, když se 
v nich ukázala usměvavá tvář Mi-
kuláše s doprovodem andělů a čer-
tů. A mohla tak začít „Mikulášská 
nadílka“, která se uskutečnila ve 
spolupráci s žáky ZŠ Svatopluka 
Čecha. Děti Mikulášovi zazpívaly 
veselé písničky, slíbili, že budou 
hodné a na závěr dostali všichni 
očekávanou sladkou nadílku.
V pátek 7. prosince 2018 nejstarší 
děti z obou MŠ ukončily předpla-
vecký výcvik v plaveckém areálu 
města Přerova. Děti se s vodou do-
slova sžily a za svou aktivní účast 
a získání plaveckých dovedností do-
staly na závěr „Mokré vysvědčení“.

Druhý a třetí adventní týden byl u nás 
slavnostní, protože v obou mateř-
ských školách jsme přivítali své nej-
bližší na vánočním setkání s vystou-
pením dětí. Ty svou šikovnost také 
předvedly při výrobě dárečků. 
V průběhu prosince jsme všich-
ni využili možnost prohlédnout si 
tradiční adventní výstavu Betlémy 
v budově Vzdělávacího a informač-
ního centra Kojetín. Děti ze třídy 
„Pastelek“ a „Sluníček“ měly mož-
nost se dokonale vyřádit ve spor-
tovní hale při vánočním turnaji ve 
florbale. Všichni soutěžili s plným 
nasazením, a tak každý účastník 
turnaje byl za svou snahu oceněn 
drobnou odměnou. 
Děti ze třídy „Pastelek“ v prostorách 
Školní jídelny Kojetín nezapomněly 
popřát krátkým pásmem krásné Vá-
noce bývalým zaměstnancům MěÚ 
Kojetín, děti z „Rybiček“ zase podě-
kovaly všem zaměstnancům MěÚ 
za celoroční spolupráci, a nakonec 
i děti ze „Sluníček“ poděkovaly za-
městnancům Školní jídelny Kojetín. 
Mezi děti nakonec v obou mateř-
ských školách naposledy v letošním 
roce zavítal Kašpárek s maňásko-
vou pohádkou, kterou si pro děti 
opět připravily učitelky.
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Mateřská škola Kojetín

Základní škola náměstí Míru Kojetín

Družina ve znamení
Vánoc
Jako každý konec kalendářního 
roku i ten náš v družině byl ve 
znamení vánočních přání, pře-
kvapení, malování a vyrábění růz-
ných dárků.
Letos se malovalo snad na 
vše. Prvňáčci i druháci praco-
vali s dřevěnými kolečky, tře-
ťáci malovali na sklo. Všich-
ni vyráběli různé druhy přání, 
z papírových tašek sněhuláky 
a musím říct, že se všem velice 
dařilo a odnášeli si spoustu krás-
ných výrobků domů.
Ale abychom nemysleli jen sami 
na sebe, tak nejen družina, ale 
i některé třídy naší základní ško-
ly, se zapojily do projektu Je-
žíškova vnoučata. Dětmi nama-
lovaných 150 přání bylo odesláno 
do Prahy, kde budou společně 

Výlet do olomoucké
svíčkárny

Pouhý den po mikulášském nadě-
lování se žáci všech pátých a jed-
né čtvrté třídy naší školy zúčastnili 
exkurze do svíčkárny v Olomouci. 
V příjemném, voskem provoněném 
prostředí si vlastnoručně vyrobi-
li svíčky, lodičky z vosku i balíček 
vonné koupelové soli. Tvoření dě-
tem zpříjemňovali dva Ara papouš-
ci. Odvážné děti se fotografovaly 
s papouškem na ramenou. Na zá-
věr si všichni odnesli několik vlast-
noručně vyrobených vánočních 
dárečků. Kromě toho měly děti 

možnost zakoupit si spoustu barev-
ných a voňavých výrobků. Vánočně 
laděná výprava se u všech setkala 
s velkým úspěchem.
„Svíčky jsme barvili horkými barva-
mi a zdobili. S paní učitelkou jsme 
si to náramně užili.“
„Také tam měli dva obchůdky a pre-
zentaci, jak se vyrábí svíčky.“
„Mně se tam líbilo všechno, ale ti 
papoušci byli nejlepší, protože uměli 
mluvit a mohli jsme si je pochovat.“
„Byl tam i obchod, ve kterém jsme 
si mohli koupit svíčku, klidně i větší, 
než je naše hlava.“
„Zatím to byl nejlepší výlet tohoto 
roku.“

Iva Trefilková a žáci pátých tříd

s dárky ostatních pře-
dány seniorům. Ales-
poň takto jsme se roz-
hodli někomu jinému 
v období Vánoc udělat 
radost. 
V druhém pololetí nás 
v družině čekají výlety, 
nocování, spolupráce 
s PČR, HZS, Červe-
ným křížem a spousta 
celodružinových akcí. 
Doufáme, že nám vše 
vyjde podle plánů, 
bude nám přát poča-
sí a co nejvíce času 
budeme trávit venku 
v parcích a na hřištích.

 Lucie Krejsová

Prosinec plný zážitků je za námi, 
stojíme na prahu roku 2019 
a v těchto chvílích si navzájem pře-
jeme jen to nejlepší. Přijměte tedy 
i od nás přání, aby ten nastávající 
rok byl pro nás všechny, pro děti, 
rodiče a i pro ty, kdo právě čtou tyto 
řádky, rokem šťastným, úspěšným 
a plným dobrých zpráv.

   

vedení MŠ
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Základní škola svatopluka Čecha Kojetín
Beseda pro žáky ZŠ
svatopluka Čecha
Kojetín
Dne 28. listopadu 2018 proběhla 
na škole beseda pro žáky druhého 
stupně – Trestní odpovědnost mlá-
deže, trestní řízení, soudní řízení, 
agresivní projevy chování mladist-
vých. Besedu vedla kurátorka pro 
děti a mládež z Magistrátu města 
Přerova. 
Nejprve si všichni společně charak-

terizovali pojem právo a morálka, 
dodržování právního a společen-
ského chování v různých situacích. 
Všichni ve třídě věděli, že po pat-
náctém roku jejich věku, jsou za 
svoje činy trestně odpovědni. 
V rámci besedy se žáci seznámili 
s trestní odpovědností, s rozdílem 
mezi přestupkem a trestným činem 
a v neposlední řadě také s tím, jaké 
postihy a opatření v jejich věku při-
padají v úvahu. V druhé části bese-
dy byla pozornost věnována agre-
sivním projevům chování, záškolác-

tví a neomluvené absenci ve škole. 
Žáci byli seznámení s možnými po-
stihy ze strany školy, soudu a jiných 
institucí, a to jak u dětí, tak u rodičů. 
Podrobně rozebrali, jaké tresty 
mladistvým mohou hrozit za jejich 
protiprávní jednání. Dozvěděli se 
i něco málo o historii práv. Mezi 
žáky se našli i jedinci, kteří už se 
s těmito právy a zákony osobně se-
tkali. Z dotazníku na zpětnou vazbu 
vyplynulo, že beseda byla pro žáky 
přínosná, dozvěděli se informace 
potřebné pro život.                    ode

odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Mimořádné úspěchy na 
Mistrovství republiky.
Žáci Základní školy ve Sladovní 
ulici již dlouhodobě dosahují velmi 
dobrých výsledků v soutěžích ve 
stolním tenise. Nebylo tomu jinak 
ani v letošním školním roce. Dívky 
zvítězily v okresním kole, poté ode-
hrály výborně i Mistrovství Moravy 
ve Zlíně, v čele s Agnesou Čurio-
vou, která vybojovala titul Mistryně 
Moravy. Za ní se umístily i další tři 
dívky a zajistily si tím postup na 
Mistrovství České republiky. Po-
dobně si vedli i hoši, kteří v silné 
konkurenci obsadili 3. a 5. místo 
v krajském přeboru a taktéž postou-
pili na Mistrovsví České republiky, 
které se konalo ve dnech 14.–15. 
listopadu 2018 v Hradci Králové. 
Tohoto mistrovství se z naší školy 
zúčastnili čtyři dívky a dva chlapci 
– Agnesa Čuriová, Paulína Džugo-

vá, Monika Csocsová a Dominika 
Csocsová, Justin Čuri a David Svo-
boda jako náhradník.
Všichni hráli výborně, někteří až mi-
mořádně. Největším překvapením 
se stal výkon Justina Čuriho, který 
zvítězil v silně obsazené chlapecké 
kategorii a získal titul Mistr České 
republiky ve stolním tenise žáků 
speciálních škol!
Také děvčata nezklamala. Agne-
sa Čuriová prohrála až ve finále 
a skončila celkově na druhém mís-
tě se stříbrnou medailí. Dominika 
Csocsová vyhrála souboj o bronzo-
vou medaili, Monika Csocsová se 
umístila na čtvrtém a Paulína Džu-
gová na pátém místě.
Další bronzovou medaili vybojovala 
Agnesa Čuriová ve čtyřhře žen.
Naše výprava se čtyřmi medaile-
mi byla nejúspěšnější výpravou 
z celé České republiky, trenérka 
Alena Dufková byla vyhlášena nej-

lepší trenérkou. Za naše úspěchy 
jsme byli pochváleni ředitelstvím 
školy i ostatními vyučujícími, vel-
kou odměnou nám bylo i přijetí 
u starosty města, který se zájmem 
vyslechl sdělení o našich úspěších, 
prohlédl si medaile, diplomy i pohár 
pro vítěze. Závěrečná společná fo-
tografie je toho důkazem.
Děkujeme všem zúčastněným za 
dobrou reprezentaci školy, města 
i celého kraje.                           A.D.

Základní škola a mateřská škola Polkovice
Vánoční dílničky
pro rodiče a dětičky
Premiérové Vánoční dílničky pro 
rodiče a dětičky si v prostorách ZŠ 
Polkovice v pátek 7. prosince 2018 
odpoledne nenechalo ujít přes pa-
desát účastníků. Na své ratolesti 
dohlíželi jejich rodiče, kteří zároveň 
spoluvytvářeli jednotlivé výtvory.
Děti ze ZŠ a MŠ v průběhu odpo-
ledne vytvářely zápich na špejli do 
květináče, ozdobu z ořechové sko-
řápky, vánoční přání, zvoneček, 
svícen, baňku, vánoční dekoraci 
z CD, papírový věnec a plno jiných 

nádherných vánočních dekorací. 
Učitelky ze školy připravily celkem 
osm pracovních dílen. Příjemnou 
vánoční atmosféru všem účastní-

kům zpříjemnily pracovnice školní 
jídelny svým vánočním punčem 
a napečenými sladkostmi.
Ve škole nešlo o první akci tohoto 
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druhu, ale poprvé se uskutečnila 
v odpoledních hodinách, tak aby 
se jí mohlo účastnit co nejvíce dětí, 
rodičů či prarodičů a pro všechny 
zájemce byla zdarma.
„Celou akcí jsme chtěly zkrášlit dě-
tem předvánoční čas, rozvíjet jejich 
kreativitu, zručnost a zároveň zkrá-
tit čekání na Ježíška. Jsme nadše-
ny, že se akce zúčastnilo tolik dětí. 
Odpoledne si všichni užili. Jejich 
výtvory stojí za to,“ říká k tomu za 
organizační tým učitelka ze ZŠ.
Jednotlivé výrobky si zájemci od-
nesli do svých domovů, kde jim 

Základní škola a mateřská škola Polkovice
budou připomínat nádherné odpo-
ledne strávené společně se svými 
blízkými. Všichni se již těší na další 

dílničky, které pracovnice ZŠ a MŠ 
mají naplánované na jaro.

Leona Indráková, ředitelka školy

návštěva záchranné 
stanice v Přerově
Koncem listopadu 2018 žáci ZŠ 
a MŠ Polkovice vyjeli do ORNISU 
v Přerově. Čekalo na ně nádherné 
dopoledne plné nových poznatků 
a zajímavých dovedností.
Žáci absolvovali výukové programy 
Ježkův rok a Ptáci v záchranné stani-
ci. Seznámili se s ježkem, kterého na-
krmili, někteří si i pohladili a na konci 
programu vrátili do jeho zimoviště.
Ve voliérách si prohlédli zraněné 
ptáky, ve vitrínách jejich vycpaniny 
a během programu poznávali ptáky 
z naší oblasti. Složili si pro ně ně-

kolik druhů budek. Porovnali různé 
velikosti ptačích vajíček a hnízd.
Závěrem všichni účastníci zavzpo-
mínali na dvě sovy ze záchranné 
stanice, které se na jaře vypouštěly 

v Polkovicích zpět do volné přírody. 
Všem účastníkům se pobyt v zá-
chranné stanici líbil a s množstvím 
zážitků se vraceli domů.

Leona Indráková
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odjezdy autobusů z Kojetína
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odjezdy vlaků z Kojetína
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Gymnázium Kojetín
Den otevřených dveří
aneb u nás v Keni
Dne 1. prosince 2018 proběhl na 
Gymnáziu v Kojetíně Den otevře-
ných dveří. Neváhali jsme proto 
a rozhodli jsme se přiblížit Projekt 
Keňa návštěvníkům naší školy. 
Všichni příchozí měli příležitost se 
o našem projektu dozvědět více, 
dát si pravou keňskou kávu, koupit 
si něco z obchůdku Centra Narovi-
nu, se kterým spolupracujeme, či si 
dát malé občerstvení v podobě pití 
z plechu. Pro ty mlsnější se našel 
i koláček a jako pozornost každý 
dostal odznáček na památku. Den 
se opravdu povedl, děkujeme za 
návštěvu a znovu se na vás bude-
me těšit na druhém DOD, který pro-
běhne dne 26. ledna 2019.
Dále bychom chtěli poděkovat za 
pozvání na předávání cen Dětské-
ho činu roku, který proběhl 6. pro-
since 2018 na Staroměstské radnici 
v Praze. V naší kategorii jsme sice 
nevyhráli, ale projekty z předcho-
zích let, tedy Kambodža a Ukrajina, 
se porotcům tak líbily, že nám uděli-
li Speciální cenu! Moc děkujeme za 
krásnou odměnu, návštěvu muzea 
čokolády a voskových figurín. 
Mimo jiné si studenti připravili již 
třetí ze série prezentací pro mladší 
studenty, v měsíci prosinci tentokrát 
na téma Historie Keni. Dva chlapci 
z kvinty se úkolu zhostili velmi pěk-

ně, zábavnou formou shrnuli vše 
podstatné od dob pravěku až po 
současnost. 
Poslední školní den se chystá vel-
ké divadlo s názvem „Keňa není 
růžová“, které studenti sami napsali 
a secvičili, o tom však až v příštím 
čísle. 

Nezapomeňte nás sledovat na 
facebooku, najdete nás pod ná-
zvem „Projekt Keňa“, sdílejte a sbí-
rejte, každá plechovka se počítá. 
Do nového roku bychom vám záro-
veň chtěli popřát jenom to nejlepší, 
zdraví, klid a pohodu (a hodně ple-
chovek).             Sigmundová Lucie

Kojetínští debatéři
reprezentují i v zahraničí
Debatní klub našeho gymnázia za 
dobu svého působení odchoval pod 
vedením učitelky Taťány Dohnalo-
vé již nespočet dobrých debatérů 
i rozhodčích, není tudíž divu, že 
jsme známí v rámci všech debat-
ních asociací působících na úze-
mí České republiky. Když se nám 
tedy naskytla nabídka na několi-
kadenní pobyt v Athénách spojený 
s workshopy zaměřenými na rozvoj 
kritického myšlení a zdokonalení 
řečnických dovedností, neváhali 
jsme ani chvíli a vyrazili do světa.
Za naši školu jsme ve složení Tere-
za Skaličková (2. r.), Ondřej Galeta 
a Jakub Okruhlica (oba septima) 
vyrazili v období 25. až 29. října 
2018 vstříc novým dobrodružstvím 

a zážitkům. Náš edukativně-pozná-
vací zájezd zahrnoval mnoho těž-
ko popsatelných zážitků. Poznali 
jsme krásy i strasti nočních Athén 
již od prvního dne příjezdu, na 
vlastní kůži prožili atmosféru míst, 
kde před tisíci lety vznikala naše 
demokracie, naplno pocítili moc 
a bezmoc hlavního města státu, 
který prochází ekonomickou nesta-
bilitou. Dále jsme rozvíjeli své zna-
losti angličtiny, debatování, kritic-
kého myšlení, vzájemné tolerance 
a schopností porozumění na spous-
tě workshopů a nejedné anglické 
debatě formátu WSDC, ba dokonce 
jsme stihli i „debatu“ v rámci naší 
Asociace debatních klubů České 
republiky při plavání v Egejském 
moři! Vyvrcholením celého pobytu 
v Athénách byla návštěva velvy-
slance České republiky v Řecku, 

Jana Bondyho. Následná rozprava 
s ním byla vskutku nevšední osla-
vou 100 let Československa. 
Po této tečce nás čekaly ještě perné 
zážitky během cesty letadlem, pře-
devším při přistávacím manévru, 
kdy pilota zradily naváděcí přístro-
je. Naštěstí se již na druhý pokus 
přistání podařilo (hlavně díky pilo-
tovi a jeho schopnosti dosednout 
při nulové viditelnosti s nefunkčním 
naváděcím zařízením) a my se již 
mohli přivítat s našimi známými, 
kolegy, přáteli či láskami, neb nás 
přijeli uvítat až do příletového ter-
minálu pražského Letiště Václava 
Havla a připravili nám tímto skvělé 
přivítání s naší rodnou krajinou.
Jednoznačně můžeme říci, že jsme 
náš debatní klub, školu i republiku 
reprezentovali hrdě a nejlépe, jak 
jsme mohli. Rovněž nemůžeme 
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Gymnázium Kojetín
zapomenout na naše nově získané 
či rozvinuté znalosti kritického myš-
lení, debatování, schopnosti tolero-
vat se a spousty dalších dovednos-
tí.  Věříme, že nešlo o poslední akci 
tohoto typu a vy, kteří jste se bohu-
žel nemohli zúčastnit tohoto pobytu 
naživo stejně jako my, věřte, že se 
od nás můžete před Vánoci těšit na 
detailní cestovatelskou přednášku. 

Za účastníky akce „Creating Critical 
Minds and Voices in Europe 2018“ 

z debatního klubu
Gymnázia Kojetín

Jakub Okruhlica 

Základní umělecká škola Kojetín
Vánoční koncert učitelů 
ZuŠ aneb Pohlazení
na duši
Tak zněla moje slova po koncer-
tě učitelů ZUŠ v Kojetíně, který se 
konal 12. prosince 2018 v krásném 
prostředí nově zrekonstruované bu-
dovy ZUŠ.

Sál byl vánočně vyzdobený a celá 
atmosféra napovídala blížícím se 
svátkům.  
Vysoce profesionálně zahrané 
skladby potěšily nejen mě, ale 
i všechny diváky v sále a přinesly
nám nevšední zážitky. 
Všem, kteří se na vánočním kon-
certě podíleli, děkuji a přeji šťastné 
prožití Vánoc.        Olga Parobková

Závěr roku 2018
…dřina a úspěch 
Závěr roku 2018 v Základní umě-
lecké škole byl tradičně naplněn 
mnoha hudebními dárky ve formě 
vystoupení, besídek a koncertů 
žáků i učitelů. Ještě před začátkem 
adventu, na konci listopadu, se vy-
braní žáci pěveckého a žesťového 
oddělení zúčastnili dvou prestižních 
soutěží. Tou první byla ve dnech 
23. a 24. listopadu 2018 celostát-
ní pěvecká soutěž Olomouc 2018. 
V obrovské konkurenci 180 žáků 
pěveckých oddělení z celé repub-
liky se naše děvčata opět neztrati-
la. Aneta Šubíková získala ve své 
kategorii 3. místo a Eliška Bělková 
čestné uznání.
Dne 29. listopadu 2018 se konala 
v Trenčíně soutěž ve Hře na žesťo-
vé nástroje a i tady jsme dokázali, 
že naši žáci jsou schopni poměřit 
své síly s ostatními nejen v celostát-
ních soutěžích, ale i za hranicemi. 
Od našich slovenských sousedů 
si tak naši zástupci přivezli nové 
zkušenosti, plno dojmů a krásné 
2. místo pro Jakuba Žabenského. 
Všem soutěžícím žákům patří 

uznání. Oceněným samozřejmě 
gratulace s přáním dalších úspěchů 
a učitelům dík za jejich výbornou 
práci.

…shon a radost z dobře vykona-
né práce
Adventní období jsme zahájili 
30. listopadu 2018 vystoupením 
při Rozsvícení vánočního stromu 
na kojetínském náměstí, na němž 
se představili žáci pěveckého, klá-
vesového a žesťového oddělení. 
Program si připravili pod vedením 
učitelů K. Uhlířové, L. Čechové 
a V. Škrabala. V chladném počasí, 
které v letošním roce přinesl po-
slední listopadový den, jsme snad 
přispěli svým malým dílem ke skvě-

lé atmosféře této tradiční akce.
Prosinec byl jako každý rok ve 
znamení vánočních besídek, které 
jsme si poprvé užívali v novém hu-
debním sále.  
Ve středu 12. prosince 2018 se 
uskutečnil Vánoční koncert učitelů.
V hodinu a půl trvajícím koncertu, 
se posluchačům představili téměř 
všichni učitelé ZUŠ a byly to výkony 
na vysoké úrovni, příjemnou atmo-
sféru doplňovalo svátečně laděné 
průvodní slovo a hosté odcházeli 
z koncertu s velkým uspokojením. 
O týden později 19. prosince 2018 
proběhlo tradiční Předvánoční vy-
hrávání žáků ZUŠ. Zájem byl ob-
rovský a nový hudební sál doslova 
praskal ve švech. Byla to zatěžká-
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vací zkouška těchto nových prostor, 
jak z hlediska počtu účinkujících, 
tak především z hlediska množství 
posluchačů, rodičů a rodinných pří-
slušníků.
Velký dík patří všem účinkujícím 
dětem za výborné výkony a krás-
nou vánoční náladu, kterou svým 

Základní umělecká škola Kojetín
uměním každoročně při těchto kon-
certech rozdávají.
Adventní čas jistě patří mezi nej-
krásnější období v roce a k adventu 
a Vánocům patří hudba. Bez hudby 
si lze vánoční atmosféru představit 
jen stěží. Právě hudba dotváří nála-
du, emotivní obsah chvíle. Doufám, 

že ZUŠka nadělila svými vystoupe-
ními každému právě to, co hledal, 
nebo očekával.
Přejeme všem úspěšný a poho-
dový rok 2019 se spoustou ra-
dosti z hudby a dovednosti va-
šich dětí.

Vaše ZUŠka

DDM Kojetín informuje

Výroba adventních věnců
Ve dnech 28. a  29. listopadu  2018 
proběhly vánoční dílny určené pro 
děti i dospělé. Během dvou dnů 
vzniklo 21 krásných adventních 
věnců.

tvořivé dílny
u vánočního stromu
V pátek 30. listopadu 2018 si děti 
mohly při čekání na rozsvícení vá-
nočního stromečku vytvořit malý 
vánoční svícen a nazdobit anděla, 
a tak si udělat drobné dekorace 
a odnést si je s sebou domů.

Výroba keramického 
betlému
Dne 6. prosince 2018 se sešlo de-
set dětí na adventní podvečerní 

dílničce. Děti vyráběly z keramické 
hlíny betlémy a hliněné ozdoby. 

ZK Rybáři iii 
Naši rybáři se sešli 8. prosince 
2018 na předvánočním rybolovu, 
tentokrát na Brněnské přehradě.

Výukové programy
Práce s keramickou hlínou,
dekorace střepu
Od října do prosince 2018 proběhlo 
deset programů pro mateřské a zá-
kladní školy. Na 194 dětí vytvořilo 
mnoho krásných originálních výrob-
ků, především s vánoční tematikou.

Plastiková zima
a Modelářský košt…
To jsou názvy dvou soutěží, které 
jsem opět navštívil i s modely na-
šich dětí. První se konala v Bratisla-
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vě  24. listopadu 2018 – je to jedna 
z nejmasivnějších akcí ve střední 
Evropě. Stovky modelů od těch nej-
mladších až po zkušené modeláře. 
Zájem byl tradičně velký, někdy byl 
problém si modely prohlédnout. Již 
během odpoledne jsem věděl, že 
nás ocenění nemine, protože pořa-
datelé umisťovali k modelům plake-
ty zvláštních cen a štítky s dosaže-
ným místem na stupínek vítězů. Ze 
starších žáků si odnesl 3. místo On-
dra Sedláček s Dodge Viper, mladší 

DDM Kojetín informuje
žáci dostali plakety a Natálka Brab-
cová 3. místo se Spitfirem. 
Za týden 1. prosince 2018 jsem byl 
v Uherském Hradišti. Soutěž byla 
komornější, ale i tak přes dvěs-
tě modelů, hlavně dětí a juniorů. 
V této konkurenci získal 2. místo 
Lukáš Oulehla se svým automobi-
lem Shelby Mustang.
Jsem rád, že se naši malí modeláři 
takto opět prosadili a tím také pre-
zentovali náš DDM z Kojetína.

Za DDM M. Ševeček

Připravujeme na leden

11. 1. 2019
Pohádkový pátek: Princ Bajaja

25. 1. 2019
Šťastná osmička

3. úkol: Zimní pohádka
Zima 2019

Výuka lyžování a snowboardingu
Jednodenní výlety

do Koutů nad Desnou

Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete na internetových a facebookových stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na www.ddmkojetin.zonerama.com

Městská knihovna MěKs Kojetín
Prosinec v knihovně
tritius – nový knihovní systém
Koncem listopadu byl v naší knihov-
ně spuštěn ostrý provoz nového 
knihovního informačního systému 
Tritius, který jsme připravovali po 
celý rok, od podání projektu k do-
tačnímu řízení na MK až po realiza-
ci. Tritius je nástupcem úspěšného 
systému Clavius (námi používaný) 
– nejrozšířenějšího knihovního sys-
tému v ČR a SR. Vývoj a podpora 
Clavia končí v roce 2020, a proto 
bylo nezbytné uskutečnit přechod 
na nový systém. Na pořízení Tritia 
jsme získali významnou dotaci MK 
– VISK3 ve výši 60,47 % z pořizo-
vací ceny programu. V následují-
cích dvou letech nebude situace 
v získání dotace tak příznivá jako 
letos, jelikož se předpokládá velký 
počet žádajících knihoven, které 
budou nuceny přechod na nové 
systémy řešit.
Tritius je moderní plně webový in-
formační systém nové generace, 
který propojuje čtenáře, knihovny 
a další poskytovatele obsahu a 
bude sloužit v knihovně další dese-
tiletí. Je šitý na míru českého pro-
středí a plně vyhovuje požadavkům 
českých knihoven.
Systém pracuje v zabezpečeném 
protokolu https a splňuje požadav-
ky nařízení EU – GDPR.
Co nového přináší našim čtenářům, 
uživatelům a široké veřejnosti? Pře-
devším moderní, přehledný a rychlý 
webový katalog s podporou mobil-
ních zařízení. Prezentuje naše data 

v „moderním kabátě“, umí vyhledá-
vat v našich fondech, řadit, expor-
tovat, hodnotit, sdílet na sociálních 
sítích, doporučit uživatelům další 
díla a mnoho dalšího.
Věřím, že Tritius je významným 
krokem vpřed a po překonání prvot-
ních nesnází patřičně oceníme jeho 
přednosti, a to nejen my knihovníci, 
ale i veřejnost.
Dovolte mi, abych touto formou po-
děkovala všem za pomoc – zřizo-
vateli městu Kojetínu, provozovateli 
knihovny MěKS Kojetín a IT speci-
alistům.
A na závěr pár užitečných odkazů:
Manuál katalogu TRITIUS (návod 
na vyhledávání, novinky, rezerva-
ce, objednávky, čtenářské konto):
https://www.knihovnafl.org/sites/
default/files/soubory/ostatni/manu-
al_katalog_tritius.pdf
On-line katalog:
https://katalog.kojetin.cz/
Knižní novinky:
https://katalog.kojetin.cz/news

Šperky alice stonové
Prodejní výstavka originálních 
šperků a obrázků členky kojetín-
ské tvůřčí skupiny Signál 64 – Ali-

ce Stonové, instalována v oddělení 
pro dospělé čtenáře, se moc líbila 
a mnohým z nás šperky udělaly ra-
dost i pod vánočním stromečkem.

i komiks najdeš v knihovně!
Velká komiksová soutěž s naklada-
telstvím CREW byla vyhlášena pro 
dětské čtenáře.

adventní rozjímání s Poslední aris-
tokratkou (naše literární kavárna)
Předvánoční zastavení s knihou 
se konalo v kavárně VIC v úterý 
11. prosince 2018. V době, kdy 
jsme ze všech stran slyšeli koledy 
a obchody nás lákaly na vánoční 
nákupy, jsme občanům našeho 
města nabídli zastavení s velkou 
porcí komických situací.
Naše literární kavárna nabízela 
sdílené čtení z nejhumornější kni-
hy roku 2012 „Poslední aristokrat-
ka“ autora Evžena Bočka a šálek 
horkého punče.
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lekce informační výchovy
Lekce s naučnou literaturou (orien-
tace a vyhledávání v encyklopedi-
ích a na internetu – srovnání, prak-
tická cvičení) byla určena pro žáky 
5. tříd základních škol.

Vánoce v knihovně
Mikulášský a vánoční program 
– čtení, soutěže, luštění a tvořivá 
dílnička – výroba vánočního přáníč-
ka a záložky do knih – byl přichys-
tán v oddělení pro dětské čtenáře 
pro školní družiny, Kroužek malých 
čtenářů z Polkovic a všechny další 
malé zájemce.

Vánoční besedy
Sdílené čtení z knih „Vánoční příbě-
hy“ (Astrid Lindgrenová), „Průšvihy 
Billa Madlafouska“ (David Laňka), 
„V peřině myš“ a dalších jsme četli 
s žáky 3. tříd základních škol.

Jitka Lorencová

Městská knihovna MěKs Kojetín

PŘIPRAVujeme V lednu 2019
PleCHoVKy

sBěRné Místo V KniHoVně
15. 10. 2018 – 31. 5. 2019

Projet Keňa Gymnázia Kojetín.
Finance vybrané ze sběru

a následného prodeje plechovek 
využije škola na nákup školních 

potřeb pro keňské děti.
Pomozte i vy!

josíFKu, K noZe!
- pro žáky 2. tříd ZŠ

Literární beseda s knihou
Daniely Krolupperové,

oblíbené dětské autorky

leKCe inFoRMaČní VýCHoVy
- pro žáky 4. tříd ZŠ

On-line katalog knihovny, základní 
vyhledávání, praktická cvičení.

tříKRáloVé Čtení
- pro školní družiny a „Klub malých 

čtenářů z Polkovic“ v oddělení
pro dětské čtenáře

Sdílené čtení inspirované knihou 
„Příšerné příběhy vánoční“

od Chrise Priestleyho.

KůstKoVa ČtenářsKá VýZVa
- oddělení pro dětské čtenáře
Čtenářská soutěž roku 2019!

Jeff Smith Kůstek – komiksový 
hrdina, zve děti ke knižní hře.

Pomozte Kůstkovi přečíst pět knih 
se zadanou tematikou a pomůžete 

mu tím zastavit invazi Krysáků
do Kůstkova. Každá přečtená
kniha = pečeť, kterou nalepíš

do mapy – obojí získáš v knihovně. 
Úspěšné řešitele čeká odměna.

noVoRoČní setKání
DoBRoVolnýCH

KniHoVníKů
střeDisKa Kojetín

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKs Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

facebooku a rajče.net
– Městská knihovna

MěKs Kojetín
 

Městské kulturní středisko Kojetín
Rozsvěcení vánočního
stromu v Kojetíně
I v Kojetíně se v pátek 30. listopadu 
2018, dva dny před adventní nedělí, 
rozsvěcoval vánoční strom. Pro pří-
chozí byl připraven bohatý program 
stávající se jak z hudebních, tak 
i dramatických bloků. Již od desáté 
hodiny dopolední zaplnili náměstí 
prodejci, kteří nabízeli příchozím 

pestrý sortiment zboží, občerstvení 
i zážitků v podobě pouťových atrak-
cí. Okolí náměstí provoněl punč 
z nově otevřeného stánku, na němž 
se skvěl nápis Vánoce v Kojetíně. 
Samotný program začal tradiční 
výstavou betlémů, pořádanou na 
památku zakladatelky Marie Ka-
lovské, v prostorách galerie VIC. 
Příchozí návštěvníky přivítal něko-
lika koledami pěvecký sbor Cantas, 

který navodil tu správnou vánoční 
atmosféru. Letos byla výstava bet-
lémů obohacena o nové exponáty. 
Za pozornost stál například betlém 
z pohlednic kojetínské malířky Marie 
Gardavské nebo polínkové jesličky 
vyrobené pracovníky MěKS Kojetín. 
Hlavní program na náměstí zaháji-
li žáci ZUŠ, kteří i přes nepříznivé 
větrné počasí zahráli a zazpívali 
několik vánočních písní. Po vystou-
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mYSlIVeCKÝ PleS
sobota 26. ledna 2019, Zámeček Kovalovice

mAtuRItní PleS GYmnÁZIA
KOjetín – 4. ROčníK A OKtÁVA

pátek 18. ledna 2019, Kulturní dům Chropyně

dĚtSKÝ KARneVAl
sobota 19. ledna 2019, VIC Kojetín

HAnÁCKÉ BÁl
sobota 16. února 2019, Kulturní dům Křenovice

Plesová sezóna 2019
VOdĚní medVĚdA

sobota 2. března 2019, ulice Kojetína

HASIčSKÉ BÁl
S POCHOVÁVÁním BASY
sobota 2. března 2019, VIC Kojetín

dĚtSKÝ KARneVAl
sobota 9. března 2019, Zámeček Kovalovice

SPORtOVní VečíReK
sobota 9. března 2019, Zámeček Kovalovice

pení mladých talentů následovaly tři 
série písní s vánoční tematikou od 
kojetínské PC Music v čele s Lenkou 
a Františkem Nikodýmovými, ke kte-
rým se přidali Stanislava Dluhošová 
a Hynek Dostál. Po hudební složce 
přišla očekáváná pohádka, tentokrát 
krkonošská. Především nejmen-
ší, ale nejen ti, se mohli přesvědčit 
o tom, jak chtivý Trautenberk lačný 
muštelkového kožichu zle pochodil, 
a spravedlivý Krakonoš na něj zase 
vyzrál a zjednal si pořádek. Po tom-
to naučném příběhu, kterým herci 
strhli publikum i kulisy, následova-
lo samotné rozsvěcení vánočního 
stromu. Na pódium vstoupil starosta 
Leoš Ptáček s místostarostou Mi-
loslavem Oulehlou a spolu s dětmi 
odpočítali poslední vteřiny před oka-
mžikem, kdy světla zazářila nejen na 
stromě, ale i v dětských očích. Ten-
to sváteční okamžik posléze završil 
ohňostroj na večerní, skoro advent-
ní, obloze. Po celou dobu této akce 
mohli návštěvníci zhlédnout výstavu 
betlémů, nebo navštívit v prostorách 
VIC dílničky pořádané DDM Kojetín. 
Ve vánočním čase by měl myslet člo-
věk na druhé a potřebné, kteří nemají 
to štěstí jako ostatní a postrádají to 
nejcennější – zdraví. Proto patří vel-
ké poděkování všem, kteří mysleli 
nejen na sebe a zakoupili si vánoční 
hvězdu ve prospěch nadace Šance 
při hemato-onkologickém oddělení 
dětské kliniky Fakultní nemocnice 
v Olomouci. Jsme rádi, že jste při-
šli uvítat advent právě v Kojetíně 
a stejně pohodově, jako probíhala 
tato akce, jste prožili celé vánoční 
svátky.                                      -miza-

Foto: J. Večeřová, L. Fík

Městské kulturní středisko Kojetín
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Městské kulturní středisko Kojetín
Mikuláš
Ve sváteční předvečer svatého Mi-
kuláše, ve středu 5. prosince 2018, 
se vydala nebeská družina nadělo-
vat dárky v ulicích Kojetína. Samo-
zřejmě, že si nebešťané přivzali na 
pomoc i pekelníky, pro případ, že 
by některé z dítek mělo těžký hřích. 
Nakonec nebylo čertů ani moc za-
potřebí, protože i ti větší hříšníci se 
vykoupili nějakou tou pěknou bás-
ničkou, nebo písničkou. Mikulášská 
družina obešla na osmdesát rodin 
a byla potěšena tím, co všechno 
děti umí a samozřejmě je za to od-
měnila.                                     -miza-

Závěrečná tanečních
Po úspěšném absolvování taneč-
ních kurzů přichází vytoužená 
závěrečná kolona. V ní se mají 
možnost předvést mladí tanečníci 
a ukázat, čemu se v předcházejících 
lekcích naučili. Nejinak tomu bylo 
i letos 7. prosince 2018. Z důvo-
du rekonstrukce Sokolovny pro-
bíhala závěrečná kolona na přání 
studentů v prostorách kulturního 
domu v Chropyni, i přes to, že jim 
byla nabídnuta schůdnější varianta, 
a to konat tuto akci v kulturním 
domě v Křenovicích. I přes veškeré 
organizační peripetie a informační 
šumy nakonec nastal onen večer, 
kdy rodiče a prarodiče viděli své 
ratolesti na parketu v plném lesku. 
Zahájení probíhalo tradičně slav-

nostní polonézou, kdy mladé páry 
za zvuku slavnostních tónů vpluly 
do sálu. Celý večer vedl pevnou 
rukou taneční mistr a lektor Igor 
Henzély, který si připravil i dopro-
vodný program v podobě tanečních 
vstupů profesionálů z klubu Hen-
zély-Swing. K tanci i poslechu hrála 
celý večer a napříč všemi hudeb-
ními žánry kapela Benny-Q. Ani v 

průběhu pokročilého večera nene-
chal lektor Igor Henzély tanečníky 
zahálet a připravil si pro ně řadu 
disciplín a soutěží. Doufejme, že si 
mladí absolventi tanečních odne-
sou do života i něco z pravidel sluš-
ného chování, která se v kurzech 
také probírala, ta jsou totiž v dnešní 
době mezi lidmi jaksi odsunuta na 
okraj žebříčku hodnot.           -miza-

Vánoční koncert
Cantasu
Ve středu 19. prosince 2018 si všichni 
příchozí do Vzdělávacího a informač-
ního centra mohli vychutnat nejen vý-
borný vánoční punč, ale především 
sborový zpěv koled a vánočních pís-
ní v podání pěveckého sboru Cantas. 
Každý návštěvník beze sporu ocenil 
výběr repertoáru ve skvělém prove-
dení našich zpěvaček. V téměř ho-
dinu a půl dlouhém bloku s názvem 
„…za tou cestou ku Betlému“ přítomní 
slyšeli vánoční písně z Argentiny, An-
glie, Katalánska, Ameriky, Slovenska, 
od renesance až po modernu. Samo-
zřejmě nechyběly ani koledy české 
a moravské provenience. Zážitek ze 
sborového zpěvu byl umocněn instru-
mentálním doprovodem, kterého se 

ujala vedoucí sboru Cantas Zuzana 
Zifčáková (klávesy), Veronika Vysko-
tová (zobcová flétna) spolu s hostu-
jícími muzikanty Ondřejem Sekerou 
(klarinet), Ivou Parolkovou (housle) 
a Lucií Matějčkovou (kytara). Průvod-
ní slovo obstaral svým milým proje-
vem osvědčený Čestmír Novotný. 
V samotném závěru si diváci spolu 

s účinkujícími zazpívali píseň Pet-
ra Kotvalda „Vánoce hrajou glórijá“, 
a zapojili se tak i do samotného pro-
gramu. Věříme, že tento koncert při-
spěl k navození příjemné předvánoč-
ní atmosféry v Kojetíně, což potvrzuje 
i fakt, že v sále VIC byla tentokrát 
„hlava na hlavě“.                 

                    -miza-
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Městské kulturní středisko Kojetín
Štědrovečerní vyhrávání
K vánočním svátkům patří neodmyslitelně návštěva půl-
noční mše. Navštěvují ji i ti, kteří nejsou věřící, ale v tento 
svatvečer si chtějí třeba jen prohloubit duchovní proži-
tek. Po půlnoční mši si mohli návštěvníci kostela umocnit 
sváteční atmosféru poslechem koled z balkonu Vzdělá-
vacího a informačního centra. Zpoza rozsvícených oken 
této secesní budovy se úderem jedenácté hodiny objevi-
la na galerii pětice mladých muzikantů, která prvními tóny 
koled v brzké chvíli zaplnila prázdné a ztichlé Masary-
kovo náměstí. Bylo to krásné zakončení Štědrého veče-
ra, kdy se na náměstí sešlo na pět set posluchačů. Toto 
vyhrávání se v Kojetíně stalo už druhým rokem tradicí 
a doufáme, že v ní budou i nadále mladí muzikanti od-
chováni zdejší ZUŠ pokračovat.                              -miza-
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
test paměti
Jedno listopadové odpoledne jsme 
zahřívali naše mozkové závity. Měli 
jsme nachystáno několik úkolů, 
které jsme se snažili splnit na vý-
bornou. Jako první jsme v piktogra-
mech hledali česká přísloví. Tenhle 
úkol byl těžký, ovšem společnými 
silami jsme ho zvládali a všechna 
přísloví jsme rozluštili. Následo-
valy přesmyčky známých českých 
měst, zvolili jsme i těžší varianty, 

nad kterými jsme se chvilku poza-
stavili, ale opět jsme všemu přišli 
na kloub. A samozřejmě to nejlepší 
a možná i nejtěžší jsme si nechali 
na konec. Měli jsme sepsaný ná-
kup, který jsme si museli během 
30 sekund zapamatovat a poté vy-
psat co nejvíce položek, které ná-
kup obsahoval. I přesto, že tenhle 
úkol byl velmi náročný, to dopadlo 
nad očekávání a na nákupních se-
znamech se všem objevily veškeré 
položky.                                       LP

Závěrečná hodina Vu3V
Ani jsme nemrkli a přišel konec zim-
ního semestru. Opět jsme se sešli 
v hojném počtu na zakončení 
kurzu.
Společně jsme prošli v šesti hodi-
nách barokní architekturou v Če-
chách. Dozvěděli jsme se mnoho 
o známých architektech, o jejich 

nejvýznamnějších stavbách i o je-
jich životě. Popřáli jsme si krásné 
vánoční svátky a mnoho úspě-
chů do dalšího semestru. Studenti 
úspěšně dokončili zimní semestr 
a už se těší na ten letní. Téma pro 
letní semestr je již vybrané a bude 
se zabývat lesnictvím. Již nyní se 
těší na krásy našich lesů.

               LP

Vánoční posezení
V prosinci 2018 jsme se opět sešli 
v sále Vzdělávacího a informač-
ního centra v Kojetíně. Program 
byl plný různorodých vystoupení. 
S přáním krásných Vánoc a jen 
toho nejlepšího do nového roku 
k nám promluvila ředitelka centra 
Blanka Laboňová. Po jejích milých 
slovech jsme zahájili již připravená 
vystoupení. Krásná, a hlavně růz-
norodá vstoupení, si pro nás připra-
vili studenti a také učitelé Gymná-
zia Kojetín. Mezi vystoupeními byl 
například přednes textu, zpěv nebo 
hra na kytaru. Sladkou tečkou na 
konec bylo divadelní představení 
o Sněhurce. Následně převzala 
mikrofon ředitelka Gymnázia Ko-
jetín Květoslava Švédová, která 
nám řekla milá slova a všechny tak 
potěšila. Naše klienty přišel také 
pozdravit starosta Kojetína Leoš 
Ptáček. Program nám obohatily 

dva taneční páry – Liduška Ptáč-
ková s Jirkou Smutkem a Jůlinka 
Ptáčková s Davidem Mihókem. 
Oba taneční páry předvedly ukázky 
standardních i latinskoamerických 
tanců a podaly nádherný výkon. 
V programu nechyběl Mikuláš 
s čerty a anděly, kteří přišli zkontro-
lovat, zda byli všichni hodní. Jako 
dáreček každý účastník dostal ruč-
ně zdobený perníček. Celá akce se 

nesla v duchu Vánoc a měla příjem-
nou atmosféru.
Na závěr patří velké poděkování 
všem účinkujícím, kteří se jakkoli 
na této akci podíleli, ředitelce Gym-
názia Kojetín Květoslavě Švédo-
vé, učitelům Miroslavu Matějčkovi 
a Janě Rotreklové. Poděkování 
směřuje i Školní jídelně Kojetín, 
která nám zajistila občerstvení. 

  LP
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Charita Kojetín
Křesadlo 2018 – cena
pro obyčejné lidi, kteří 
dělají neobyčejné věci 
Dne 17. prosince 2018 byl završen 
devátý ročník oceňování nejlepších 
dobrovolníků Olomouckého kraje 
cenou Křesadlo 2018. Každoročně 
nominuje široká veřejnost své kan-
didáty a nezávislá komise vybere 
těch osm nejlepších dobrovolníků 
v různých oblastech. Jsou to sociál-
ní služby, volnočasové aktivity dětí 
a mládeže, zdravotní oblast, ekolo-
gické aktivity, spolková činnost, hu-
manitární pomoc, rozvojové projek-
ty, dobrovolní hasiči. Celá slavnost 

se letos opět odehrávala v Arcibis-
kupském paláci v Olomouci v rámci 
adventního koncertu. 
Pro město Kojetín má letošní roč-
ník zvláštní kouzlo. V rámci dob-
rovolnictví v sociálních službách 
byla totiž mezi oceněnými občanka 
Kojetína Marie Horňáková. Mnozí ji 
neznají ze sociálního sektoru, ale 
spíše jako dlouholetou cvičitelku 
v Sokole. Ale ono to s tím souvisí. 
Marie Horňáková působí totiž již 
dvanáctý rok jako cvičitelka zdra-
votního cvičení v Domě sv. Josefa 
– v centru denních služeb pro seni-
ory a lidi se zdravotním postižením 
na Charitě v Kojetíně. Začala již 
v roce 2006. Od té doby pravidelně 

2x i 3x týdně předcvičuje, vysvětluje 
a motivuje k pohybu. S velkou em-
patií vnímá různé druhy a stupně 
postižení a bolesti druhých. Proto-
že se snaží hledat ty nejvhodnější 
způsoby pomoci, snaží se neustále 
rozvíjet své schopnosti a znalosti 
samostudiem i účastí na různých 
seminářích. V současnosti využívá 
při svých hodinách především over-
bally, gymbally a SM systém spirál-
ní stabilizace zad.   
Velmi oceňujeme, že Marie Horňáko-
vá není jen vynikající cvičitelka, ale 
především žena plná radosti, optimi-
smu a zápalu pro dobrou věc. Kéž 
jí tento zápal vydrží ještě dlouhou 
dobu.   Němčáková, Charita Kojetín  

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

tŘíKRÁlOVÁ SBíRKA 2019
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic 

a zazvoní u vašich dveří
V SOBOtu 12. lednA 2019

Otevřete, prosím, svá srdce a přispějte tak těm, 
kteří se bez vaší pomoci neobejdou.

Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou Charity Česká republika
a zapečetěnou pokladničkou.

DůM sVatéHo joseFa 
CentRuM DenníCH sluŽeB PRo 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

PRoGRaM na MěsíC leDen
 PRo VŠeCHny senioRy

a liDi se ZDRaVotníM PostiŽeníM

Úterý 15. 1. 2019 od 10.00 hodin
neW YORK CItY

Těšíme se na naše milé studentky a pokračovaní
jejich cestománie po krásách Ameriky.

Úterý 22. 1. 2019 od 10.00 hodin
Pletení Z PAPíROVÉHO PROutí

Pleteme z papírového proutí,
od základů jednoduchého pletení po složitější tvary.

Úterý 29. 1. 2019 od 10.00 hodin
tRÉnInK PAmĚtI

Přijďte si s námi protáhnout mozkové závity!
Čtvrtek 31. 1. 2019 od 9.00 hod.

mŠe SVAtÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky,

uživatele a dobrodince. 

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

Program svátečních setkání v lednu 2019 (v čase nového roku a „Zjevení“ Páně)
náBoŽensKá oBeC V Kojetíně a toVaČoVě

6. 1. 2019
Neděle – Zjevení Páně; Tři králové; 99. výročí CČSH

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

13. 1. 2019 Neděle – 1. po Zjevení Páně
BoHosluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

20. 1. 2019 Neděle – 2. po Zjevení Páně
BoHosluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně) 

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

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

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

čtvrtek v měsíci - promítání). Nedě-
le: Bohoslužby ve sboru (zpravidla 
první neděle v měsíci – rodinné bo-
hoslužby, po jejich skončení násle-
duje tradiční „nedělní škola“ pro děti 
a mládež).

oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Huso-
va 796, kancelář v přízemí) je k dis-
pozici členům i veřejnosti od pondě-
lí do středy od 9 do 15 hodin. Jinak 
dle dohody. Volejte, laskavě, na tel. 

č. 777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, tel: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz

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

27. 1. 2019 
Neděle – 3. po Zjevení Páně

BoHosluŽBy
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

3. 2. 2019
Neděle – Hromnice; Uvedení do chrámu

BoHosluŽBy
od 8.15 hodin ve Skalce

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

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce: Citát měsíce:

Na informacích VIC
(Masarykovo náměstí 8)

 si můžete zakoupit
stolní kalendář

Kojetín na rok 2019.

Kalendář obsahuje historické 
fotografie Kojetína

a firmy působící v Kojetíně.
Cena: 30 Kč

stolní kalendář – Kojetín 2019
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sK Kojetín 2016, z. s.

2. liga mužů skupina C
12. 1. 2019 v 9.00 a 13.00 hodin

sK Kojetín – tj sokol Česká třebová ii
19. 1. 2019 v 9.00 a 13.00 hodin

sK Kojetín – tj sokol Šlapanice u Brna
9. 2. 2019 v 11.00 a 15.00 hodin

sK Kojetín – tj Holubice
23. 2. 2019 v 11.00 a 15.00 hodin

sK Kojetín – Blue Volley ostrava
16. 3. 2019 v 11.00 a 15.00 hodin
sK Kojetín – Volejbal ostrava

 

1. liga juniorů skupina D
12. 1. 2019 v 11.00 a 15.00 hodin

sK Kojetín „B“ – Va Havířov
19. 1. 2019 v 11.00 a 15.00 hodin

sK Kojetín “B“ – Blue Volley ostrava
16. 2. 2019 v  9.00 a 13.00 hodin

sK Kojetín “B“ – Volejbal ostrava
16. 3. 2019 v 9.00 a 13.00 hodin

sK Kojetín “B“ – VK Valašské Meziříčí

Extraliga juniorů sk.B
13. 1. 2019 v 10.00 a 14.00 hodin

sK Kojetín – VK ostrava
20. 1. 2019 v 10.00 a 14.00 hodin

sK Kojetín – tj nový jičín
10. 2. 2019 v 10.00 a 14.00 hodin
sK Kojetín – sK volejbal Brno

Volejbal v Kojetíně v roce 2019 (utkání hraná ve Sportovní hale Kojetín)

Přebor Olomouckého kraje mužů
2. 2. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin
sK Kojetín “B“ – tj samotišky
9. 3. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin
sK Kojetín “B“ – tj Šumperk

Přebor Olomouckého kraje žen
2. 2. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin
sK Kojetín – sK Velká Bystřice
2. 3. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin

sK Kojetín – tj sokol Bohuňovice

Přebor Zlínského kraje žen
27. 1. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin

sK Kojetín – Vollejball Club Kroměříž
17. 2. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin
sK Kojetín – sKV Hošťálková

17. 3. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin
sK Kojetín – Vysokoškolský sportovní klub

univerzita Zlín
 

Přebor Olomouckého kraje kadetů
3. 3. 2019 v 10.00 a v 13.00 hodin

sK Kojetín – VaM olomouc
 

Přebor Olomouckého kraje žáků
3. 2. 2019 v 9.00 hodin

sK Kojetín – VsK Zábřeh – VaM olomouc
(turnajovým způsobem)

tenis v Kojetíně
v roce 2018
V roce 2018 se uskutečnil již 37. 
ročník tenisového turnaje Sokol 
Cup. Loňské vítězství obhájil su-
verénní Jiří Finger mladší. Prošel 
turnajem bez jakéhokoliv zaváhání 
a ve finále zdolal Martina Pištěláka 
3:0 (6:2, 6:2, 7:6). Účast v semifiná-
le si vybojovali veteráni, kteří tento 
turnaj v roce 1982 zakládali – Zde-
nek Dravecký a Jiří Šírek, oba po-
ražení semifinalisté si zahráli zápas 
o 3. místo a v něm Dravecký zvítězil 

nad J. Šírkem 3:0. Hrál se i tradič-
ní Veteran Cup. Ve finále se potkali 
Petr Formánek a Jiří Šírek, Formá-
nek zvítězil jasně 2:0 a v zápase 
o 3. místo porazil Josef Roh Vlasti-
mila Botka 2:1. Bohatě obsazen byl 
i turnaj Šmatla Cup, kterého se zú-
častnilo osmnáct hráčů, mezi nimi 
i dvě ženy. Jeho vítězem se stal 
Honza Kantor, který ve finále zdo-
lal Martina Plesníka 2:0, na třetím 
místě skončil Pavel Zapletal po ví-
tězství nad Dušanem Medunou 2:0.

Jiří Šírek, foto autor

Vítěz Sokol Cupu 2018 Jiří Finger Martin PIštělák obsadil v Sokol Cupu 2. místo

Pavel Zapletal a Dušan Meduna
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silvestrovský turnaj ve 
stolním tenisu
V neděli 30. prosince 2018 se na 
Bowling City odehrál tradiční tur-
naj ve stolním tenisu, patřící k tra-
dičním sportovním akcím závěru 
roku. Sešlo se celkem dvanáct hrá-
čů, kteří si zahráli systémem každý 
s každým. Vítězem se stal Tumi před 
Ondrou Šírkem, Aloisem Šírkem 
a Honzou Šírkem. Další pořadí: Mirek 
Svobodník, Jiří Šajer, Mirek Skoupil, 
Jakub Skoupil, Josef Němeček, Zde-
něk Novák, Pavel Pospíšil.              jš

stolní tenis Kojetín

inzerce
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Dne 1. prosince 2018 by se dožila 80 let

paní Marie Šmídová
Dne 12. prosince 2018 jsme vzpomněli 20. smutné výročí úmrtí mého bratra

pana Františka Šmídy
Stále vzpomíná Marie Burešová s rodinou.

Dne 7. ledna 2019 to bude 30 let co zemřel

pan antonín Večerka
a 9. února 2019 by se dožil 79 let.

Vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami.

Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme a na Tebe budeme stále vzpomínat.

Dne 25. ledna 2019 by se dožil 58 let

pan Vladimír svozil z Kojetína
S láskou vzpomínají maminka, sestry s rodinami.

Vzpomínky

inzerce

* informace
Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

* Městská knihovna MěKs Kojetín,
Masarykovo 8, Kojetín

* MěKs Kojetín
- Vzdělávací a informační centrum

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
* Potraviny Dobrůtky od Verunky,

nám. Republiky, Kojetín
* Potraviny Do laBuŽ,

Masarykovo náměstí 54, Kojetín
 * Potraviny, ulice Padlých hrdinů, Kojetín

* ivana Krejčiříková, Kovalovice

Kde zakoupíte
Kojetínský zpravodaj

Ceník inzerce ve zpravodaji
A4 (275 x 190 mm)  = 1 800 Kč
1/2 A4 (190 x 137 mm) = 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm)  = 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm)  = 225 Kč
1/16 A4 (68 x 47 mm) = 110 Kč
menší velikost = smluvně

uzávěrka čísla: vždy k 20. předešlého měsíce...



Vzpomínky
Čas neúprosně plyne, bolest v srdci zůstává.

Dne 27. ledna 2019 vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka 

pana stanislava Pechy

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

Jsou to čtyři roky, co chtělo se Ti spát, zavřela jsi oči, aniž jsi tušila, co to znamená.
Už se k nám nevrátíš, už není naděje. Všem nám moc chybíš, myslíme pořád na Tebe. 

Dne 29. ledna 2019 si připomeneme čtvrté výročí úmrtí

paní Marie Vystavělové 
S láskou vzpomínají děti Hana a Milena s rodinami, František a Ladislav s přítelkyněmi.

Dny plynou jako řeky proud, na ten den však nelze zapomenout. V Kojetíně hřbitov stojí, vede k němu cestička.
A my jdeme se svíčkami a krásným kvítím se vzpomínkou u srdíčka.

Již nevrátíš se mezi nás, to všichni víme, že přijde čas, kdy se všichni uvidíme. 

Dne 4. ledna 2019 si připomeneme třetí výročí úmrtí

 pana Zdeňka řeháka
S láskou a úctou vzpomínají manželka Blanka,

syn Martin s rodinou, dcery Blanka a Zdeňka s rodinami.

Bylas tu s námi určitý čas, při tom Ti zešedl nejeden vlas. Odešlas maminko milá, my přáli si,
abys tu byla. Každý den vzpomeneme, každý den sníme, těžko žít bez Tebe, dneska už víme. 

Dne 5. ledna 2019 vzpomeneme šesté smutné výročí, kdy nás navždy opustila

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

Kojetínský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín, vychází v nákladu 650 výtisků.
Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, PSČ 752 01.
IČ: 00368903. Telefon: 581 762 046, 774 001405, e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Hana Svačinová.
Redakční rada: Kateřina Lýsková, Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Ing. Jiří Šírek, Jakub Šírek, Milan Zahradník.
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Tvůj hlas i úsměv vítr vzal, jen vzpomínku na Tebe zanechal. 

Dne 25. ledna 2019 si připomeneme první výročí úmrtí

pana jana Vystavěla
S láskou a úctou vzpomínají sestry Hana a Milena s rodinami

a bratři František a Ladislav s přítelkyněmi. 

Jak by bylo hezké Ti poblahopřát, tak těžké je u Tvého hrobu stát. Kytičku položit a tiše vzpomínat.
Dík za to, čím jsi nám, tatínku, v životě byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

Tvůj odchod stále bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 19. ledna 2019 vzpomeneme desáté smutné výročí, kdy nás opustil

pan Karel Mirwald
S láskou vzpomíná manželka, dcera Markéta s rodinou, syn Karel s rodinou

a dcera Jana s rodinou. 

Loučení žádné, nezbyl ti čas, jen bolest v srdci nechalas v nás. Největší bolest zmírnil čas,
přišla však lítost a bolí zas. Navždy nám zůstane nejhezčí vzpomínka na bytost nejdražší, tou byla maminka.  

Dne 17. ledna 2019 vzpomeneme páté smutné výročí, kdy nás navždy opustila

paní Marie Pivná
S láskou vzpomíná dcera Marie, vnučka Markéta s rodinou,

vnuk Karel s rodinou a vnučka Jana s rodinou. 


