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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Mikroregion Střední Haná i v letošním roce pokračuje 
v pořádání pravidelné jarní akce Střední Hanou na kole, 
která se stala vítanou masovou akcí a setkává se s klad-
ným ohlasem široké veřejnosti.
Letos vyjedou cyklisté ze všech čtrnácti obcí a měst na-
šeho mikroregionu na rovinatou střední Hanou potřetí, 
a to v sobotu 25. května 2019.
Opět budou ve všech obcích zajištěna občerstvovací 
stanoviště, kde účastníci najdou mimo drobného občers-
tvení i propagační předměty a plánky trasy. Nejaktivnější 
účastníci, kteří projedou všemi stanovišti včas, mohou 
získat také ceny.
V Kojetíně se startuje od devíti hodin z koupaliště a po-
kračuje se Špalírem směrem na Uhřičice a dále podle 
plánku trasy, tak aby všichni účastníci objeli všech čtr-
náct stanovišť v obcích a městech celého mikroregionu. 

Stanoviště se uzavřou v patnáct hodin. Od šestnácté 
hodiny bude probíhat závěrečný doprovodný program 
spojený s koupáním ve vyhřívaných bazénech kojetín-
ského koupaliště. Letošní organizace dojezdové akce 
zajišťuje Město Kojetín, které ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže Kojetín připravilo zábavné odpoledne 
spojené s vyhlášením výsledků cyklovýletu. Nebude 
chybět bohaté občerstvení, speciality z grilu, něko-
lik značek piv, do provozu bude uveden i beach bar 
s množstvím míchaných nápojů.
Loňský ročník absolvovalo téměř šest stovek cyklistů. 
Doufám, že i letos atraktivní a nenáročná trať rovina-
tou Hanou, pohostinnost spolupořádajících obcí a měst 
i multifunkční areál kojetínského koupaliště přilákají ještě 
více cyklistů.                                 Za pořadatele se těší a zve

Miloslav Oulehla, místostarosta Města Kojetín
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 4. zasedání konaném dne 2. dubna 2019

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Rady Města Kojetína,
- vzalo na vědomí zprávu o plnění 
usnesení Zastupitelstva města Ko-
jetína,
- vzalo na vědomí zprávu o hospo-
daření města Kojetína za rok 2018, 
- schválilo závěrečnou zprávu 
o provedené inventarizaci majetku 
a závazků Města Kojetína za rok 
2018,
- schválilo závěrečný účet Města 
Kojetína za rok 2018, včetně zprá-
vy o přezkoumání hospodaření za 
rok 2018, a souhlasí s celoročním 
hospodařením,
- schválilo účetní závěrku Města 
Kojetína za rok 2018,
- vzalo na vědomí informaci o hos-
podaření zřízených příspěvkových 
organizací za rok 2018,
- vzalo na vědomí informaci 
o možnosti účastnit se veřejné ne-
dobrovolné dražby, kdy předmětem 
dražby je 36.816 ks akcií společ-
nosti Vodovody a kanalizace Přerov 
a. s., oceněných znalcem na částku 
4,933.344 Kč, které budou draženy 
jako celek, přičemž minimální po-
dání činí 2,5 mil Kč,
- nesouhlasilo s účastí města 
Kojetína ve veřejné nedobrovolné 

dražbě za účelem nabytí 36.816 ks 
akcií společnosti Vodovody a kana-
lizace Přerov a. s.,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 4/2019, kterým se zvyšují:
příjmy 4 952,14 tis. Kč
výdaje 6 952,14 tis. Kč
financování  2 000,00 tis. Kč,
- schválilo nabytí pozemků p. č. st. 
455/7 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 171 m2 a p. č. st. 455/8 za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 
85 m2, nacházející se v katastrál-
ním území Kojetín a obci Kojetín, 
do vlastnictví Města Kojetína, za 
kupní cenu 22.000 Kč, a schválilo 
uzavření kupní smlouvy mezi ČPP 
Transgas, s. p. jako „prodávající“ 
a Městem Kojetínem jako „kupující“,
- schválilo vzdání se předkupního 
práva ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti 180259/456192 na po-
zemku p. č. 2748, lesní pozemek, 
a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti 165235/456192 pozemků 
p. č. 2747, orná půda a p. č. 2754, 
trvalý travní porost, vše se nachá-
zí v katastrálním území Křenovice 
u Kojetína, 
- vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku města Kojetína č. 2/2019, Požár-
ní řád města Kojetína, která upravu-

je organizaci a zásady zabezpečení 
požární ochrany na území města 
Kojetína a kterou se zrušuje Obec-
ně závazná vyhláška č. 2/2013, 
Požární řád ze dne 10. 12. 2013, 
a zrušilo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2003 ze dne 28. 1. 2003, 
kterou se stanoví podmínky zabez-
pečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastní větší počet 
osob, 
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
Centra sociálních služeb Kojetín, 
příspěvkové organizace, za rok 
2018,
- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Školní jídelny Kojetín, příspěvko-
vé organizace, za rok 2018,
- vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku města Kojetína č.1/2019, o noč-
ním klidu,
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
o činnosti Městského úřadu Kojetín 
za rok 2018,
- vzalo na vědomí zápis ze zase-
dání Osadního výboru Kovalovice, 
Kontrolního výboru ZM a Finanční-
ho výboru ZM,
- vzalo na vědomí změnu termíno-
vého plánu zasedání Zastupitelstva 
Města Kojetína v měsíci červnu 
a září 2019.

Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetín se na své 8. schůzi konané dne 2. dubna 2019

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí zprávu o hospo-
daření Města Kojetína za rok 2018, 
- schválila navýšení příspěvku na 
provoz Základní škole Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586, p. o., o částku 
70.000 Kč,
- schválila navýšení dílčího závaz-
ného ukazatele Základní školy Ko-
jetín, Svatopluka Čecha 586, p. o. 
o částku 90.000 Kč – mzdové ná-
klady hrazené z provozního pří-
spěvku od zřizovatele,
- uložila Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, p. o., odvod 
z fondu investic do rozpočtu zřizo-
vatele ve výši 70.000 Kč,
- souhlasila s přijetím účelově ur-
čených finančních darů Domem 
dětí a mládeže Kojetín, p. o., na 
částečné pokrytí nákladů, spoje-
ných s pořádáním sportovní akce 

– běhu pro veřejnost „Hanácká ko-
jetínská desítka“,
- souhlasila s podáním žádosti 
Domu dětí a mládeže Kojetín, p. o., 
o dotaci z rozpočtu Olomouckého 
kraje na rok 2019 v rámci programu 
na podporu práce s dětmi a mládeží 
v Olomouckém kraji v roce 2019,
- souhlasila s přijetím účelově ur-
čeného finančního daru Základní 
školou Kojetín, náměstí Míru 83, 
p. o., na financování projektu Abe-
ceda peněž, 
- souhlasila s rozpočtovým opatře-
ní č. 4/2019, kterým se zvyšují:
příjmy 4 952,14 tis. Kč
výdaje 6 952,14 tis. Kč
financování 2 000,00 tis. Kč,
- schválila uzavření smlouvy 
o pachtu pozemku parc. č. 4452/1, 
vodní plocha, o výměře 83 683 m2,  

v k. ú. Kojetín, na kterém se nachází 
stavba rybníka Na Hrázi ve vlast-
nictví společnosti Rybářství Přerov, 
a. s., mezi Městem Kojetín jako pro-
pachtovatelem a společností  Ry-
bářství Přerov, a. s., jako pachtýřem, 
za podmínek pachtu na dobu neur-
čitou, s účinností od 1. 5. 2019, za 
účelem provozování rybnikářství, 
- schválila přenechání pozem-
ku parc. č. 649/3, ostatní plocha, 
o výměře 115 m2, na ulici 6. května, 
v k. ú. Kojetín, do výpůjčky na dobu 
10 let spolku SK Kojetín 2016, 
z. s., v souvislosti se záměrem re-
konstrukce a přestavby objektu 
č. p. 707 na ulici 6. května, který byl 
schválen usnesením zastupitelstva 
města dne 29. 1. 2019,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Klimatizace MŠ Ha-
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nusíkova v Kojetíně“ mezi objednate-
lem Městem Kojetín a zhotovitelem 
Pavlem Reimerem Holešov, za na-
bídkovou cenu 91.912 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Úprava měření 
tepla dle požadavků Energetického 
regulačního úřadu v kotelně Sever 
I., Sever II. a ul. Nová v Kojetíně“ 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o, za nabídkovou cenu 
437.842,14 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Rekonstrukce mě-
ření a regulace plynové kotelny Se-
ver II. v Kojetíně“ mezi objednate-
lem Městem Kojetín a zhotovitelem 
TECHNIS Kojetín spol. s r. o., za na-
bídkovou cenu 464.597 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo, 
k investiční akci „Rozšíření kamero-

vého systému, beachzóny, veřejné-
ho osvětlení a chodníků v areálu 
koupaliště v Kojetíně“, jejímž před-
mětem jsou stavební práce v rám-
ci výše uvedené akce. Smlouva je 
uzavírána mezi objednatelem Měs-
tem Kojetín a zhotovitelem TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o., za nabíd-
kovou cenu 1,178.705 Kč bez DPH, 
- schválila uzavření smlouvy 
o dílo na zpracování projektové 
dokumentace k akci „Výstavba 
parkoviště Jih“ mezi objednavate-
lem Městem Kojetín a zhotovitelem 
NELL PROJEKT s. r. o., s nabídko-
vou cenou 120.000 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na zpracování projektové dokumen-
tace k akci „Výstavba parkoviště na 
ulici Družstevní v Kojetíně“ mezi 
objednavatelem Městem Kojetínem 
a NELL PROJEKT s. r. o., s nabíd-

kovou cenou 60.000 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Výsadba a mobiliář na dětské 
hřiště Loď“ mezi objednatelem Měs-
tem Kojetín a zhotovitelem TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o., za nabídko-
vou cenu 492.556 Kč bez DPH,
- souhlasila se záměrem zřídit při 
Základní škole Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, jednu přípravnou třídu 
pro školní rok 2019/2020,
- vzala na vědomí zápis z jedná-
ní Komise bezpečnosti a prevence 
kriminality RM a Komise životního 
prostředí a zemědělství RM,
- vzala na vědomí informaci o prů-
běhu konkurzu na obsazení pra-
covního místa ředitele/ředitelky 
Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, a o obsazení toho-
to pracovního místa rozhodne na 
svém zasedání 17. 4. 2019.

Rada Města Kojetín se na své 9. schůzi konané dne 17. dubna 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- určila místo, obřadní síň v budově 
Městského úřadu Kojetín, pro koná-
ní slavnostních obřadů,
- zrušila zasedací místnost v budo-
vě Obecního úřadu Polkovice a sál 
Pivovarského hotelu Kojetín, jako 
místa určená ke konání svatebních 
obřadů,
- zřídila při Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, pro školní 
rok 2019/2020 jednu přípravnou 
třídu,
- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření Města Kojetína za období 
01–03/2019,
- vzala na vědomí informaci o hos-
podaření zřízených příspěvkových 
organizací za období 01–03/2019,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 5/2019, kterým se navyšují:
příjmy 301,28 tis. Kč
výdaje 301,28 tis. Kč,
- schválila zveřejnění záměru 
pronájmu nebytových prostor č. 8, 
č. 9, části č. 6  a č. 7, o celkové vý-
měře cca 37,33 m2, ve 2. podlaží 
objektu na ulici 6. května 1373, Ko-
jetín,  za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou, výši nájemného 541,20 
(552,56) Kč/m2/rok + úhrada záloh 
na služby s nájmem spojených,
- schválila zvýšení nájemného 
za pronájem nebytových prostor 
a prostor sloužících k podnikání 
v objektu na ulici 6. května 1373 

v Kojetíně, s účinností od 1. 7. 
2019, o míru inflace za rok 2018,
- schválila zvýšení nájemného 
v bytech v majetku Města Kojetína, 
vyjma bytů v domech s pečovatel-
skou službou, o výši inflace za rok 
2018,
- schválila poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 7.000 Kč 
žadateli SH ČMS – Sbor dobrovol-
ných hasičů Kojetín,
- stanovila na dobu od května do 
června 2019 celkový počet zaměst-
nanců Města Kojetína, zařazených 
do MěÚ Kojetín, na 28,
- schválila uzavření smlouvy 
o dílo k investiční akci „Klimatiza-
ce v objektu radnice v Kojetíně“ 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem Janem Pekařem-
Chropyně, za nabídkovou cenu 
132.050 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Demolice domu 
Tyršova č. p. 88 v Kojetíně“. Smlou-
va je uzavírána mezi objednatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem 
TECHNIS Kojetín spol. s r. o., za 
nabídkovou cenu 766.175,15 Kč 
bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo, 
na dodávku projektové dokumenta-
ce investiční akce „Rekonstrukce 
chodníků Kojetín“ mezi objedna-
vatelem Městem Kojetín a zhotovi-

telem NELL PROJEKT s. r. o., za 
nabídkovou cenu 578.500 Kč bez 
DPH,
- vzala na vědomí zápis z jedná-
ní Komise pro komunitní pláno-
vání RM a Komise bezpečnosti 
a prevence kriminality RM,
- vzala na vědomí oznámení ředi-
tele Základní školy Kojetín, náměstí 
Míru 83, o vyhlášení volných dnů 
pro žáky, v termínu 6.–7. 5. 2019, 
ze závažných organizačních důvo-
dů,
- vzala na vědomí oznámení ředi-
telky Základní školy Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586, o udělení ředi-
telského volna ve dnech 9.–10. 5. 
2019, z důvodu nezbytné údržby.

Z jednání Rady Města Kojetína

Upozorňujeme občany,
že na úřední desce města Kojetína 

je pod názvem
„Výzva vlastníkům nemovitostí

a dalším oprávněným, kteří
nejsou označeni v katastru

nemovitostí“ zveřejněn seznam 
vlastníků nemovitostí v k. ú.

Kojetín, kteří nejsou v katastru
nemovitostí dostatečně identifikováni.

Nepřihlásí-li se tito vlastníci
u  Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových ke svému 
vlastnictví do 31. 12. 2023,

 připadnou nemovitosti
do vlastnictví státu .
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Areál koupaliště je ozdobou měs-
ta od poloviny sedmdesátých let 
minulého století. Po částečné re-
konstrukci v letech 2005 a 2006 
přistoupilo vedení města ke kom-
pletní revitalizaci a rozšíření are-
álu o ubytovací služby.
O komentář a aktualizaci průbě-
hu prací jsme požádali starostu 
města Leoše Ptáčka.

V roce 2017 jsme započali obnovu 
koupaliště rekonstrukcí budovy re-
staurace. Nově zavlažované trav-
naté plochy a hrací prvky pro děti 
se staly doslova hitem léta. Vyhří-
vané bazény zvýšily komfort našim 
klientům v roce následujícím a letos 
přibude nová adrenalinová atrakce 
– bezmála dvanáct metrů vysoká 
skluzavka a 800 metrů čtverečních 
zavlažovaných trávníků navíc. Už 
takto vysoký standard služeb bude 
ještě umocněný zprovozněním 
beach baru, kde budeme mimo jiné 
nabízet speciality z grilu a míchané 
nápoje pro dospělé i pro děti v pří-
jemném prostředí vytvářeném zele-
ní a plážovým pískem.
Prostor koupaliště bude ale i roz-
šířený, v jeho zadní částí vzniká 
kemp.
Ano, ale nejde úplně říct, že se 
jedná o rozšíření areálu koupali-
ště. Chatový a zároveň stanový 
kemp, který stavíme z prostředků 
Olomouckého kraje, bude žít sa-
mostatným životem a jeho klien-

ti budou, kromě všech sportovišť 
v Kojetíně, využívat i koupaliště, 
a v blízké budoucnosti také nauč-
nou stezku biocentrem nebo cyk-
lostezku podél Moravy. Pokud se 
jedná o samotný areál koupaliště, 
ten bude rozšířený zejména optic-
ky. Plechový plot bude nahrazený 
oplocením průhledným, z koupali-
ště bude tedy výhled na rybník Na 
Hrázi a okolní zeleň.
Mají takto razantní investice zá-
sadní vliv na ekonomiku provozu 
koupaliště?
To naprosto zásadní! V loňském 
roce město ze svých prostředků 
poprvé v pětačtyřicetileté historii 
našeho koupaliště nemuselo pro-
voz dotovat. I přesto, že kojetínské 
děti a mládež mají nově do areálu 
vstup zcela zdarma, což přiroze-
ně znamenalo výpadek v tržbách. 
Zásadním faktorem je samozřejmě 

počasí. Dlouhodobé prognózy jsou 
ale takové, že se úbytku návštěvní-
ků zřejmě obávat nemusíme.
Zmínil jste biocentrum s nauč-
nou stezkou a cyklotrasu podél 
Moravy. O těchto projektech vědí 
už občané několik let. V jakém 
stádiu jsou oba projekty?
Celkem se jedná o projekty tři. Cyk-
lostezku jsme rozdělili na dva úseky. 
První část, od mostu u fotbalového 
stadionu směrem proti proudu Mora-
vy až po katastr obce Uhřičice, je ve 
fázi podané žádosti o dotaci. Reálně 
jsme schopni mít tuto etapu hotovou 
v příštím roce, pokud dotaci odsta-
neme přidělenou… Druhý úsek po 
proudu směrem na Bezměrov má 
vlivem obtíží s výkupy pozemků asi 
roční skluz… Stavbu biocentra na-
startujeme v druhé půlce letošního 
roku, v roce příštím napustíme vo-
dou a snad i zpřístupníme.

Koupaliště v Kojetíně se mění k nepoznání

Letos přibude dvanáct metrů 
vysoká skluzavka, 800 metrů 
čtverečních zavlažovaných 
trávníků a beach bar.

Plechový plot bude nahrazený 
oplocením průhledným, z kou-
paliště bude tedy výhled na 
rybník a okolní zeleň.

Dlouhodobé prognózy jsou  
takové, že se úbytku návštěv-
níků zřejmě obávat nemusíme.
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Očekáváte, že všechny práce 
na koupališti budou dokončeny 
včas? Není letošní koupací sezó-
na ohrožena?
Areál koupaliště bude letos zpro-
vozněný naopak dříve než obvykle. 
Pokud nás nezklame počasí, popr-
vé pro veřejnost otevřeme v neděli 
26.května. Den před tím odprezen-
tujeme naše koupaliště účastníkům 
cyklovýletu „Střední Hanou na ko-
lech“. Start i cíl, spojený s kulturním 
programem a předáváním cen, bude 
letos právě na kojetínském koupali-

Koupaliště v Kojetíně se mění k nepoznání
Areál koupaliště bude letos 
zprovozněný dříve než obvykle.

šti. No a kemp musí být předaný do 
užívání v průběhu července, protože 
v srpnu už máme objednávky na ně-
kolik turnusů rekreantů a sportovců.

Děkujeme za rozhovor a držíme 
palce, ať je sezóna úspěšná, ale-
spoň jako ta předchozí.   

          -rr-

V sobotu dne 13. dubna 2019 se 
uskutečnil v Kojetíně čtvrtý ročník 
úspěšné úklidové akce pod názvem 
„Ukliďme Kojetín, Popůvky a Kova-
lovice“. I když nám letos počasí ne-
přálo, tak se úklidu zúčastnilo 110 
osob, z toho 55 dětí. Nasbíralo se 
130 pytlů odpadů a dále byly zapl-
něny dva velkoobjemové kontejne-
ry. Celkem se nasbíralo 4.240 kg 
odpadů.
Sběr probíhal v těchto lokalitách: 
kolem rybníku Na Hrázi, myslivecké 
střelnice, skladu CO, loděnice, polní 
cesty směrem na Včelínské louky, 
příkopy směrem na Měrovice a pol-
ní trať směrem k rybníku „Cholerák“, 
příkopy od trati Brno směrem k Po-
půvkám, louky směrem na Křenovi-
ce, příkopy směrem na Křenovice, 
příkopy směrem na Kojetín. V Kova-
lovicích se uklízelo v okolí zámečku. 
Vysbíralo se velké množství odpadu 
v místech, která nejsou dobře pří-

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019
stupná a nepochopitelně zaplněná 
odpadky.
Celá úklidová sobota se uskutečnila 
díky podpoře Města Kojetína a jeho 
starosty Leoše Ptáčka. Poděkování 
za organizaci patří komisi životního 
prostředí a zemědělství. Největší 
poděkování však patří především 
všem dobrovolným sběračům, sku-
pinám a oddílům, bez nichž by tato 
akce nebyla úspěšná. Jsou to: od-
díl Kanoistiky Kojetín z. s., dobro-
volní hasiči z Popůvek, kteří zajistili 
mimo jiné zázemí po úklidu, osadní 
výbor z místní části Kojetína III–Ko-
valovic, místní skupina "Hanáků" 
z Kojetína, skupina Junák – čes-
ký skaut, středisko Kojetín, z. s. 
a místní organizaci zahrádkářů.
Dobré občerstvení, které bylo za-
jištěno Městem Kojetín v podobě 
opékaných buřtů a osvěžující li-
monády, přišlo po náročné práci 
v deštivém počasí vhod.

Děkujeme i všem celorepubliko-
vým organizátorům za dobrý nápad 
celorepublikové úklidové akce, za 
podporu a zajištění pracovních ma-
teriálů, bez nichž by se úklid nikdy 
neuskutečnil!

Eliška Izsová koordinátorka úklidu 
v Kojetíně a místních částech
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Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta Města Kojetína podle § 32 
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů oznamuje:

1. Volby do Evropského parla-
mentu se uskuteční v pátek, dne 
24. května 2019 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu, dne 
25. května 2019 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Ev-
ropského parlamentu

 ve volebním okrsku číslo 1
je volební místnost ve Školní jídelně 
Kojetín, Hanusíkova 283, Kojetín, 
Kojetín I–Město, pro voliče bydlící 
v ulicích: Dudíkova, Kuzníkova, Ná-
dražní, náměstí Republiky, Padlých 
hrdinů, Rumunská,  

 ve volebním okrsku číslo 2
je volební místnost v Základní škole 
Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín, 
Kojetín I–Město, pro voliče bydlí-
cí v ulicích: Družstevní, Husova, 
Křenovská, náměstí Míru, náměstí 
Svobody, Palackého, Pořadí, Tyr-
šova, Vyškovská,

 ve volebním okrsku číslo 3
je volební místnost v Základní škole 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Ko-
jetín, Kojetín I–Město, pro voliče by-
dlící v ulicích: Blanská, Komenské-
ho náměstí, Kroměřížská, Nová, 
Růžová, Ztracená,

 ve volebním okrsku číslo 4
je volební místnost v základní ško-
le, Sladovní 492, Kojetín, Kojetín I 
–Město (budova Odborného učiliště 
a Základní školy Křenovice) pro vo-
liče bydlící v ulicích: Jana Peštuky, 
Sladovní,

 ve volebním okrsku číslo 5
je volební místnost v budově Vzdě-
lávacího a informačního centra, 
Masarykovo náměstí 8, Kojetín, 
Kojetín I–Město, pro voliče bydlící 
v ulicích: Masarykovo náměstí, 
Mlýnská, náměstí Dr. E. Beneše, 
Olomoucká, Podvalí, Přerovská, 
Příční, Samota, Stružní, Tržní ná-
městí, Včelín, Zahradní, Závodí,  

 ve volebním okrsku číslo 6
je volební místnost v budově Gym-
názia Kojetín, Svatopluka Če-

cha 683, Kojetín, Kojetín I–Měs-
to pro voliče bydlící v ulicích: Bří 
Šmejdovců, Čsl. legií, Dvořákova, 
Havlíčkova, Hanusíkova, Chytilova, 
Jiráskova, Marie Gardavské, Polní, 
Sadová, Svatopluka Čecha, Stan. 
Masara, 6. května, Tvorovská,

 ve volebním okrsku číslo 7
je volební místnost v Kulturním 
domě Popůvky  37, Kojetín, Kojetín 
II–Popůvky, pro voliče bydlící v Ko-
jetíně II–Popůvky,

 ve volebním okrsku číslo 8
je volební místnost v Kulturním 
domě Kovalovice 1, Kojetín, Kojetín 
III–Kovalovice, pro voliče bydlící 
v Kojetíně III–Kovalovice.

3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České repub-
liky, cestovním průkazem České 
republiky), nebo totožnost a státní 
občanství jiného členského státu 
Evropské unie a zápis v evidenci 
obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 
tři dny přede dnem voleb do Evrop-
ského parlamentu hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb Evropského parla-
mentu volič může obdržet hlasova-
cí lístky i ve volební místnosti.

Leoš Ptáček
starosta města

Upozornění pro voliče, kteří volí 
v okrsku číslo 1, tzn. voliče, kteří 
mají trvalý pobyt v ulicích: Dudí-
kova, Kuzníkova, Nádražní, ná-
městí Republiky, Padlých hrdinů, 
Rumunská.

Z důvodu rekonstrukce Sokolov-
ny v Kojetíně, bude volební míst-
nost okrsku číslo 1 pro tyto volby  
v přízemí Školní jídelny v Kojetí-
ně, Hanusíkova ul. 283.

Možnost volit na voličský prů-
kaz:
Voliči, kteří nemohou volit ve svém 
volebním okrsku, mohou požádat 
na pracovišti matriky a ohlašovny 
MěÚ Kojetín o vydání voličského 
průkazu.
 
Možnost volit mimo volební míst-
nost:
• ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů může volič požádat 
MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i pří-
slušnou okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost (pouze na území pří-
slušného volebního okrsku, např. 
doma)

• volič může požádat MěÚ Kojetín 
osobně nebo telefonicky – na pra-
covišti matriky a ohlašovny MěÚ Ko-
jetín (tel. 581277425, 581277426)

Další informace k volbám najdete 
v aktualitách na www.kojetin.cz
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Anketa
První máj a osvobození Československa. Tohle jsou dvě hlavní události v květnu.

A nás zajímalo, jak se zapsaly do podvědomí občanů Kojetína.
Položili jsme jim čtyři otázky:

1. Jak slavíte 1. máj?   2. Vzpomínáte někdy na svou první lásku? Pokud ano, jak?
3. Kdo napsal Máj?   4. Co se stalo 8. května 1945?

Občan 1
1. Svátkem.
2. Ano vzpomínám, potkali jsme se 
v práci a pracovali jsme spolu tři 
roky.
3. Nevím.
4. Osvobození.

Občan 2
1. Dřív do průvodu a dneska podí-
vat se do Kroměříže nebo Přerova.
2. Byla krásná… Tehdy jsme se 
vodili půl roku za ruce a byli jsme 
šťastní.
3. Mácha.
4. Osvobození.

Občan 3
1. Nijak.
2. Vůbec ne.
3. Vzpomněla bych si, ale musím 
přemýšlet nad tím, co mám koupit.
4. Nepamatuju si.

Občan 4
1. Nic.
2. Ano, to je můj manžel.
3. Karel Hynek Mácha.
4. Osvobození.

Občan 5
1. Doma.
2. Manžel je moje první láska.
3. Mácha.
4. Konec války.

Občan 6 
1. Prací na zahradě.
2. Určitě, s fotkami.
3. Mácha.
4. Osvobození.

Občan 7
1. Slavíme.
2. To víte, že jo.
3. Mácha.
4. Skončila druhá světová válka.

Občan 8
1. Doma, dříve povinně.
2. Hezkej kluk, bylo to ve čtrnácti, 
už umřel.
3. Karel Hynek Mácha.
4. Osvobození.

Občan 9
1. Někde venku.
2. Už ne.
3. Karel Hynek Mácha.
4. Nevím.

Ptali se
L. Vitásek a Š. Buriánek, 2. r. GKJ

Kojetínský uličník
Kroměřížská ulice
Tato ulice patří k těm historicky 
nejdéle doloženým ve městě. Jed-
ny z prvních informací o rozděle-
ní Kojetína pocházejí z poloviny 
16. století a již v těchto záznamech 
je Kroměřížská ulice uvedena; do-
konce se v Historii města Kojetína 
můžeme dočíst, že v té době byla 
nejobydlenější částí města. Z pra-
menů se také dovídáme, že ulice 
několikrát vyhořela. 
Tak jako v minulosti i dnes patří tato 
ulice mezi hlavní dopravní tepny, 
neboť je součástí hlavního silniční-
ho tahu z Olomouce na Kroměříž. 
Ulice začíná pod Komenského ná-
městím, chcete-li pod kostelem Na-
nebevzetí P. Marie, a končí u dal-
ší hlavní dopravní tepny Kojetína 
– u železničního přejezdu na trase 
Brno–Přerov. 
V ulici postupem času probíhalo 
mnoho změn: například tam, kde 
nyní stojí restaurace Bowling City, 
dříve stálo kino (a předtím orlovna). 
Tato restaurace není ovšem jedi-

nou, kde se lze v této ulici občers-
tvit: je zde např. i penzion Western. 
Odskočit si na nákup můžete pro 
změnu do provozovny Hruška; na-
jdeme tady ale i prodejnu nábytku. 
Z této ulice vyjíždějí ke svým zása-
hům i místní hasiči, sídlí zde rovněž 
římskokatolická Charita. 
Ulice je krásná, podél cesty je vy-
sázená alej právě teď kvetoucích 
stromů. Samozřejmě pro alergiky 
nic moc, ale pro nás lidi bez alergie 
je to opravdu nádherná podívaná.

Na textu se podílely Veronika 
Skoupilová a Dominika Karásková, 

2. ročník GKJ
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Oběti I. světové války z Kojetína (6)
Kulfánek Alois,
Kulfánek Alois
narodil se dne 7. května 1893 v dnes 
již neexistujícím domě v Olomouc-
ké ulici č. 290, který byl druhým do-
mem na pravé straně od křižovatky 
z náměstí (dnes je to parkoviště ob-
chodního domu), manželům Josefu 
Kulfánkovi, sklenářskému mistru 
v Kojetíně a Petronille, dceři Leo-
polda Pospíšila, obuvníka v Kojetí-
ně. Byl nejmladší z devíti sourozen-
ců. Rozdíl věku mezi nejstarším 
a nejmladším byl 20 let. Všichni se 
narodili v Kojetíně. Jeho nejstar-
ší bratr Ferdinand se narodil dne 
28. května 1873 a zahynul v roce 
1916 ve válce (viz dále). Ses-
tra Františka se narodila dne 
31. března 1875, bratr Karel se na-
rodil dne 24. ledna 1878, oženil se 
22. září 1906 s Vojtěchou Hübnero-
vou, dcerou oficianta c. k. státních 
drah v Uherském Hradišti, zemřel 
5. května 1939 v Kojetíně. Josef se 
narodil dne 18. července 1880, ale 
záhy dne 1. dubna 1882 zemřel, 
František se narodil dne 26. dubna 
1883, zemřel brzy dne 18. prosin-
ce 1885. V roce 1885 dne 12. září 
se narodila další jeho sestra Maria, 
která však dne 19. prosince 1890 
zemřela. 
Jeho další bratr, opět se jménem 
František, narozený dne 1. února 
1888 vystudoval práva (JUDr.) a od 
1. září 1912 byl náměstkem vojen-
ského prokurátora v Olomouci. Do 
války nastoupil v hodnosti desátní-
ka a byl zařazen do 54. Pěšího plu-
ku, 2. Roty. Dne 27. října 1914 byl 
u Ivanogorodu (pol. Dęblin) ruskými 
vojsky zajat a internován do města 
Tumeň (rus. Tjumeň), kde se po ná-
boru rakouských vojáků dne 8. září 
1917 přihlásil do legií a dne 15. pro-
since 1917 byl zařazen v hodnosti 
vojína do formujícího se čs. vojska. 
V legiích působil u Vojenského sou-
du pro Dálný východ, dosáhl hod-
nosti kapitána a po sibiřské anabá-
zi se dne 9. července 1920, vrátil 
do Československa. Po válce se 
dne 24. ledna 1921 ve vojenském 
kostele v Olomouci oženil s Marií 
Drexlerovou (1891 - 1961). V Čes-
koslovenské armádě byl jmenován 
do hodnosti podplukovníka justič-
ní služby Nejvyššího vojenského 

soudu v Praze a v letech 1934 až 
1936 působil jako přednosta Diviz-
ního soudu v Banské Bystrici, další 
roky působil ve stejné funkci v Bra-
tislavě. V době mobilizace v roce 
1938 byl ve funkci rady Vrchního 
polního soudu. Dne 19. února 1947 
mu byla udělena hodnost generála 
justiční služby. Zemřel dne 1. listo-
padu 1947 v Praze. Na kojetínském 
hřbitově má s manželkou náhrobek.

Bratr Josef, narozený dne 4. břez-
na 1890, se oženil dne 31. prosince 
1918 s Leopoldou Šiškovou v Mla-
dé Boleslavi a tamtéž dne 4. února 
1953 zemřel. 
Alois Kulfánek byl krátce v Kojetíně 
učitelem a nebyl ženatý. 
Do války narukoval jako jednoroční 
dobrovolník (EinjFreiw.) v hodnosti 
vojína v srpnu 1914 k 3. Pěšímu plu-
ku (Infanterieregiment Nr. 3) do Kro-
měříže. Pluk byl součástí 23. Pěší 
brigády (IBrig Nr. 23) a ta spadala 
pod 12. Pěší divizi (Infanteriedivi-
zion Nr.12). Divize byla podřízena 
ze začátku války I. Sboru (I. Korps), 
v únoru a březnu 1915 IX. Sboru 
(IX. Korps) a 4. Armádě (4. Armee). 
12. Pěší divize v březnu 1915 ope-
rovala západně od polského města 
Gorlice (něm. Görlitz) a připravova-

la se na útok na toto město, které 
bylo dne 2. května 1915 dobyto 
a z velké části zničeno. 
Podle záznamů byl Alois Kulfánek 
dne 6. března 1915 poblíž Gorlice 
zajat ruskými vojáky. Jako nepřá-
telský zajatec byl poslán na práce 
do města Menselinsk (rus. Menze-
linsk, 55,7320° v.d., 53,0985° s.š.), 
ležícím na levém břehu řeky Kamy 
tisíc kilometrů východně od Moskvy 
v ruské gubernii Ufa (dnešní Tatar-
stán). Když byl v roce 1916 přemís-
těn do zajateckého tábora Troitsk 
(Troitzk, Troytzky) u Taškentu (hlav-
ní město dnešního Uzbekistánu), 
vzdáleného dva tisíce kilometrů na 
jih, kde byl prováděn nábor zajatců 
do československé vojenské jed-
notky, přihlásil se, a dne 20. srpna 
1916 byl zařazen v hodnosti vojína 
do legionářského 2. Střeleckého 
pluku (čs), 1. Roty. 
Na začátku srpna 1918, svedli čes-
koslovenští legionáři spolu s ruský-
mi bělogvardějci bitvu o město Ka-
zaň (49,0803° v. d., 55,8443° s. š.), 
ležícím na levém břehu řeky Volhy. 
Ze strategického hlediska byla jed-
nou z nejdůležitějších epizod bol-
ševické revoluce a občanské vál-
ky. Kdyby Rudou armádu porazili, 
otevřela by se jim cesta na Mosk-
vu, která byla vzdálena 700 km na 
západ. Město bylo legionáři dobyto 
7. srpna 1918 za cenu dvou pad-
lých a sedmi raněných, ukořistě-
ny byly stovky děl a kulometů, na 
sto nákladních lodí i s nákladem, 
množství zásob i válečného ma-
teriálů. Následná obrana Kazaně 
připadla Čechoslovákům a Srbům, 
kteří však neměli dostatek sil k pro-
následování nepřítele, který se tak 
mohl zformovat nedaleko Kazaně. 
Po celý následující měsíc probíhaly 
v okolí města dlouhé a tvrdé obran-
né boje. Po jednom z těchto bojů 
proti ruským bolševikům, byl od 
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Oběti I. světové války z Kojetína (6)
4. září, 25letý svobodník Alois Kul-
fánek, nezvěstný. Dokumenty legio-
nářů uvádí, že padl dne 1. září 1918, 
kojetínský seznam uvádí (spíše ne-
pravděpodobný) den 6. září. Místo 

jeho hrobu není známo.
V bitvě o město Kazaň sice oddíly 
československých legií se svými 
ruskými spojenci - bělogvardějci 
zvítězily, nicméně již 10. září 1918 

byly bolševiky z města vytlačeny. 
Celkem v bojích o Kazaň padlo 
59 čs. legionářů. (Zdroj: Kolektiv 
autorů, Čsl. Obec Legionářská).

Dne 30. června 1925 rozhodl Kraj-
ský soud v Olomouci, na žádost 
matky Aloise Kulfánka, Petronilly 
Kulfánkové, rozené Pospíšilové, 
soukromnice v Kojetíně, a na zá-
kladě provedeného šetření a po 
bezvýsledně provedeném řízení 
vyzývacím (považuje Aloise Kulfán-
ka) za mrtva a vyslovuje se, že den 
31. prosinec 1920 jakožto onen 
den, kterého Alois Kulfánek nepře-
žil, pokládati se má. 
Řízení vyzývací mělo podobu inze-
rátu v některém z novin či časopisů 
a znělo „Prosím všechny velitele 
československých nemocnic, aby 
sdělili do adm. ČSD, nenalézá-li se 
v jejich ošetřování svobodník 1. roty 
2. střel. pluku Alois Kulfánek, raně-
ný…“. Vyšlo v časopise Českoslo-
venské besedy v roce 1919.

Kulfánek Ferdinand,
Kulfánek Ferdinand
narodil se dne 28. května 1873 
v  domě č. 15 na dnešním Masa-
rykově náměstí, což je na sever-
ní straně náměstí třetí dům zleva, 
manželům Josefu Kulfánkovi, skle-
nářskému mistru v Kojetíně a Pet-
ronille, dceři Leopolda Pospíšila, 
obuvníka v Kojetíně. Byl nejstarší 
z devíti sourozenců, o nichž jsem 
psal ve stati o jeho bratrovi Fran-
tišku Kulfánkovi. Vyučil se dekorač-
ním malířem (pokojů). V roce 1898, 
kdy v tu dobu bydlel v městě Bílsku, 
Císařská ulice č. 52, se ve Velké Bí-
teši u Náměště nad Oslavou, ože-
nil s Žofií Rosendorfovou, svobod-
nou dcerou Františka Rosendorfa, 
obuvnického mistra ve Velké Bíteši, 
ulice Lánice č. 62. Od roku 1900 
bydleli v Kojetíně, Havlíčkova ulice 
č. 602 (dnešní ulice 6. května, dří-
ve část Havlíčkovy ulice, domy za 
Gymnaziem). V roce 1902, 28. srp-
na, se jim v Kojetíně narodila dvoj-
čata, Ludvík a Marie, avšak tentýž 
den zemřela. Dne 13. května 1905 
se narodil syn Karel, o kterém jsem 
pouze zjistil, že v roce 1934 bydlel 
v Olomoucké ulice č. 290 s man-
želkou Anežkou a matkou Petro-
nillou. Karel byl obchodníkem. Dne 

14. prosince 1938 zápisem na 
Okresním úřadě v Novém Městě 
(zřejmě na Moravě) „odpadl k bez-
vyznání“, tj. stal se z něho nevěřící. 
V Seznamu pozůstalých po vojá-
cích I. světové války je uvedeno, 
že Kulfánkovi měli čtyři děti: Heř-
mu (Hermínu), Ferdinanda, Martu 
a Karla. V kojetínské matrice jsem 
nalezl pouze výše uvedené. Ostatní 
se narodily pravděpodobně ve Vel-
ké Bíteši, v rodišti matky. 
Ferdinand Kulfánek byl do války 
mobilizován již v prvních dnech srp-
na 1914, a to do 13. Domobranec-
kého pěšího pluku (Landsturm In-
fanterieregiment Nr. 13) v Olomouci 
v hodnosti šikovatele (Feldwebel), 
který měl na starosti dozor vnitřní 
služby setniny (roty). Pluk spadal 
v roce 1916 pod 92. Zeměbra-
neckou pěší brigádu (LIBrig Nr. 

92), která byla součástí 46. Ze-
měbranecké pěší divize (LID Nr. 
46). Divize spadala část roku pod 
XVIII. Sbor (XVIII. Korps) a pod 
1. Armádu (1. Armee). Boje na Ha-
liči dovedly Ferdinanda Kulfánka 
v červnu 1916 až k útoku na ruské 
pozice západně od města Dubno. 
Tady se snažila rakousko-uherská 
1. Armáda postoupit a při postupu 
město Dubno dobýt. Pěší divize 
č. 7, 25, a 46 útočily na ruská vojska 
směrem na východ. Ta však vytvoři-
la obrannou linii tvořenou bažinatým 
tokem řeky Ikwa (ukr. Ikva) a městy 
Bereżcy (ukr. Berežci), Sapanów 
(ukr. Sapaniv), Dubno (ukr. Dub-
no) a Wojnica (ukr. Viinytsia). Dne 
10. června 1916 provedla protiútok 
a donutila ve večerních hodinách 
toho dne ustoupit rakouská vojska 
zpět na západ zhruba třicet km 
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za říčku Plaszewku (ukr. Pljašiv-
ka). Na jih od vesnice Wojnica, 
na kterou ruská vojska zaútočila 
s cílem obklíčit 46. Pěší divizi, leží 
ve vzdálenosti asi 1 km vesnice 
Bokujma (ukr. Bokijma, 25,4652° 
v. d., 50,4804° s. š.), kde měla své 
bojové postavení 92. Zeměbranec-
ká pěší brigáda, přejmenovaná na 
92. Střeleckou brigádu (SchBrig. 
Nr. 92), a zde poblíž vesnice, ve věku 
43 let, Ferdinand Kulfánek v boji padl. 
Kde je pohřben, není známo.

Vdova Žofie Kulfánková po smr-
ti manžela provozovala malířskou 
živnost se svými pomocníky a zů-
stal jí domek v hodnotě 8000 korun 
a dluh 6000 korun.

Vídeň, 10. června 1916. Oficiální 
hlášení: Ruské válčiště - Na rozdíl 
od včerejšího dne na celé severo-
východní frontě vypukly extrém-
ně silné boje. Mezi (městy) Okno 
a Dobronoutz bylo na jednom mís-
tě osm těžkých útoků a pět těžkých 

útoků na dalším (místě), přičemž 
náš slezský Jägerbataillon Nr. 
16 byl obzvláště silně napaden. Na 
dolní Strypě, silné ruské síly, po 
silném boji, tlačily naše jednotky 
z východu na západ. Severozá-
padně od Tarnopolu jsme zmaři-
li mnoho ruských pokusů o útok. 
V oblasti (města) Luck se bojuje 
západně od (řeky) Styr. U (vesni-
ce) Kolki a na severozápadě (měs-
ta) Czartorysk byly ruské přechod-
né pokusy zmařeny.

Marcisz František,
Marcisz Franz
narodil se v Kojetíně dne 30. srpna 
1883 v Kroměřížské ulici v domě 
č. 132 manželům Michalu Marcis-
zovi, dělníkovi v kojetínském cukro-
varu a Anně, dceři Tomáše Göttlera, 
dohlížitele v témže cukrovaru. Povo-
láním byl vařič, taktéž v cukrovaru.
Byl ze čtyř dětí. Starší sestra Ma-
ria se narodila dne 20. února 1881, 
mladší sestra Josefa se narodi-
la 30. prosince 1886 a později se 
dne 12. ledna 1915 se provdala za 
Ignáce Nováka ze Smidar v Če-
chách. Mladší bratr Augustin se 
narodil dne 22. ledna 1889 a byl 
sezdán dne 6. října 1913 v Kojetí-
ně se Štěpánkou Křepelkovou. 
Nejmladší z dětí, Františka, se na-
rodila 1. srpna 1890, ale záhy dne 
15. března 1891, zemřela.
František se oženil dne 25. srp-
na 1913 v kojetínském kostele se 
svobodnou Marií Gabrhelovou, 
narozenou dne 26. prosince 1887, 
dcerou Josefa Gabrhela z Kojetína, 
vařiče v cukrovaru. Dne 22. čer-

vence 1914 se jim v domě č. 57 na 
dnešním Masarykově náměstí na-
rodil syn Antonín.
Odveden do války byl prosinci 1914 
v hodnosti vojína do 67. Pěšího plu-
ku (Infanterieregiment Freiherr von 
Kray Nr. 67), Pluk měl doplňovací 
obvod v Prešově v Horních Uhrách 
(východní Slovensko). Do doplňo-
vací oblasti pluku patřila celá Ša-
rišská, Spišská a Liptovská župa. 
Před první světovou válkou tvořili 
pluk ze 70 % Slováci, 30 % ostatní 
národnosti. Proč byl František Mar-
cisz odveden k tomuto pluku, jsem 
nedohledal. 67. Pěší pluk podléhal 
54. Pěší brigádě (IBrig Nr. 54) a ta 
27. Pěší divizi (Infanteriedivizion Nr. 
27). Divize patřila v březnu 1915 
pod Skupinu Schmidt v rámci 2. Ar-
mády (2. Armee).
V průběhu ledna 1915 se fronto-
vá linie přesunula tlakem ruských 
vojsk VIII. Sboru, na jih z polské 

Haliče přes Karpaty do obcí leží-
cích severně od městečka Stakčí-
na (maď. Takcsány). Nachází se 
v nejvýchodnějším cípu dnešního 
Slovenska. Boje v tomto hornatém 
zalesněném terénu přetrvávaly 
s různou intenzitou až do konce 
května 1915. Intenzita bojů donutila 
rakousko-uherské velení zřídit ve 
Stakčíně lazaret a vojenský zaja-
tecký tábor. 
Těchto bojů se zúčastnil i 67. pěší 
pluk v rámci Skupiny Schmidt a vy-
tláčel ruská vojska zpět na sever 
přes karpatské kopce. 
U vesnice Zemplénoroszi (maď. 
Orozs-Ruska, Ruszka, dnes samo-
ta Ruská, 22,3459° v. d., 49,1089° 
s. š.), která leží 14 km severně od 
města Stakčín a 4 km jižně od pol-
ské hranice, v kopcích kolem 500 m 
n.m. při jednom z těchto bojů, padl 
dne 17. března 1915, 27letý Franti-
šek Marcisz.
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Je pochován na rozsáhlém vo-
jenském hřbitově ve Stakčíně 
(22,2221° v. d., 49,0073° s. š.) 
s plochou 3,4 hektarů, kde je 527 
jednotlivých hrobů a 14 masových 
hrobů, ve kterých jsou uloženy 
ostatky 959 vojáků.
Ruské, zaniklá obec, byla v roce 
1980 vysídlena kvůli výstavbě pře-
hrady Starina. Z obce se zachoval 
obecní hřbitov, kaplička na místě 
zbouraného kostela z r. 1789, vo-
jenský hřbitov z první světové vojny 
a tři domy. Ve středu samoty, pod 
hřbitovem, je při cestě kříž z roku 
1955. Samota Ruské je součástí 
Národního parku Poloniny.

Vídeň, 17. března 1915, v poledne. 
Oficiální hlášení - V ruském Polsku 
a západní Galicii byly včera izo-
lované útoky nepřítele odraženy. 
Žádné významné události na kar-
patské frontě. V oblasti Wyszkow 
se nepřátelské skupiny pokouše-
ly znovu získat pozice, které naši 

vojáci získali opakovanými útoky 
v noci. Útoky neúspěšně selhaly. 
Jižně od řeky Nistr se bojuje na 
místech. Situace se nezměnila. 
Výsledek nepřátelské pěchoty na 
jižním břehu řeky Prut na východ 
od Chernivtsi byl brzy potlačen 
naší palbou.

Mazánek Klement,
Mazánek Klement
narodil se jako druhé dítě manže-
lům Mazánkovým v Kojetíně dne 
12. listopadu 1884 v Chropyňské, 
dnešní Přerovské ulici č. 253 (šestý 
domek na konci vpravo), který dnes 
již neexistuje, a toto číslo má přiřa-
zena benzínová stanice na Tržním 
náměstí. Jeho otec, Jan Mazánek 
se živil jako obuvník v Kojetíně, 
jeho matka Karolína, byla dcerou 
Josefa Rumplíka, krejčího v Ko-
jetíně. Rodiče byli sousedé, otec 
bydlel v domě 242 v Přerovské uli-
ci a matka v domě č. 243, tamtéž. 
Dnes je na tomto místě proluka, 
oba domy jsou zbourány. Klement 
se vyučil obuvníkem, jeho výdělek 
činil 4 koruny denně a nebyl ženatý.
Měl pět sourozenců, z nichž Leo-
pold se narodil dne 30. října 1883, 
ale záhy, dne 13. ledna 1884 ze-
mřel. Další bratr Ludvík se narodil 

23. srpna 1886 a dne 8. září 1912 
se oženil s Marií Řezníčkovou, 
dcerou obuvníka Aloise Řezníčka 
z Kojetína. Sestra Maria, naroze-
ná dne 16. srpna 1889 se provdala 
22. srpna 1910 za Antonína Ryndu, 
obuvnického pomocníka v Kojetí-
ně, narozeného v Mořicích. Sestra 
Františka, narozená dne 1. prosin-
ce 1892, záhy, dne 25. dubna 1893, 
zemřela. Taktéž bratr Jan, naroze-
ný dne 2. května 1894, zemřel již 
4. června 1894. Z šesti sourozen-
ců se vyššího věku dožili pouze tři, 
z nichž jeden, Klement, zahynul ve 
válce.
Klement narukoval ve svých devě-
tadvaceti letech dne 1. února 1915 
do války v hodnosti vojína – pěšáka 
k 54. Pěšímu pluku (Infanterieregi-
ment Nr.54 Olmütz) do Olomouce. 
Pluk na jaře toho roku spadal pod 
velení 10. Pěší brigády (Infanterie-
brigade Nr. 10) a ta pod 5. Pěší divizi 
(Infanteriedivision Nr. 5). Ta v polovi-
ně měsíce dubna operovala 60 km 
severovýchodně od města Krakova, 
u vesnice Pińczów, ale od 1. květ-
na byla divize zařazena do Skupi-

ny Rhemen, která podléhala velení 
XIII. Sboru (XIII. Korps) a musela se 
urychleně přesunout ešalony (vo-
jenskými vlaky) a pěšky na fronto-
vé pozice v Haliči. Velitelem Sboru 
byl generál pěchoty Adolf von Rhe-
men. Sbor byl součástí 7. Armády 
(7. Armee), která bojovala na jižním 
úseku ruské fronty v západní Haliči. 
Polní generál Habermann, velitel 
5. Pěší divize, v té době disponoval 
osmi tisíci muži, mezi nimi i vojínem 
Klementem Mazánkem, měl přes 
tři sta jízdních vojáků a k dispozici 
63 těžkých zbraní. Úkolem Skupiny 
Rhemen bylo získat území za měs-
tem Nadwórna (ukr. Nadvirna), což 
se 13. května podařilo, ale protiútok 
jednotek ruského XXX. Sboru zatla-
čil rakouská vojska zpět a znovu zís-
kal Nadwórnu, včetně území jižně 
za městem. A zde, severně nedale-
ko od vesnice Delatyn (ukr. Deliatyn, 
24,6174° v.d., 48,5285° s.š.), došlo 
dne 16. května 1915 k vzájemnému 
střetu 5. Pěší divize a ruských jed-
notek. V tomto boji, na frontové linii, 
po třech a půl měsících ve válce, 
29letý Klement Mazánek, padl.
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Vzhledem k tomu, že jeho smrt ne-
byla svědky potvrzena, byl Klement 
Mazánek prohlášen za nezvěstné-
ho. Dne 7. října 1926 rozhodl Kraj-
ský soud v v Olomouci, na který se 
obrátili Klementovi rodiče, že na 
základě provedeného šetření a po 
bezvýsledně provedeném řízení 
prohlašuje, že den 16. května 1917, 
tedy dva roky po jeho pravděpo-
dobné smrti, je den, který Klement 

Mazánek, nepřežil. Místo jeho hro-
bu není známo.

Vídeň, 16. května 1915, v poledne. 
Vstup Rakušanů do Samboru. Ofi-
ciální hlášení - Armády postupující 
z Karpat pokračují ve svém postu-
pu. Včera byla zničena silná rus-
ká zpětná hlídka v oblasti kopců u 
města Magiera (ukr. Maheriv, pol. 
Magierów), bylo ukořistěno sedm 

zbraní, jedenáct kulometů a zajato 
přes 1000 vojáků. Naše jednotky 
ráno jásaly v (dobytém) Samboru. 
V jihovýchodní Galicii byly nové 
útoky Rusů odraženy severně od 
Kolomey, což je základna, kte-
rá byla dobyta na nepříteli. Podél 
(řeky) Pruth až k říšským hranicím 
je relativní klid.

Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

Po válce žila v Kojetíně vdova po příslušníku gestapa 2. část
/pokračování z minulého čísla/

Žádost Františky Schoberové 
o udělení domovského práva 
v Kojetíně
V dubnu 1945 byla zatčena gesta-
pem, jež jí několik dní věznilo v br-
něnských Kounicových kolejích, od-
kud se koncem dubna 1945 dostala 
na svobodu. Za dva týdny skončila 
druhá světová válka a s ní též zrůd-
ná éra nacistického Německa.
Všichni sourozenci Františky Scho-
berové žili v Československu, proto 
chtěla v této zemi po válce zůstat 
a časem i získat československé 
státní občanství. Vzhledem k ab-
senci vlastních příjmů byla odká-
zána na podporu sourozenců, což 
byl důvod její žádosti o udělení pří-
slibu domovského práva v Kojetí-
ně, kde žil její bratr Rostislav Ša-
mánek (ročník 1895), vrchní berní 
tajemník (bytem náměstí Svobody, 
č. p. 1042). Z její policejní přihláš-
ky víme, že u bratra bydlela od 
16. května 1945. Domovské právo 
bylo spojeno s právem nerušeného 
pobytu v obci a s chudinským zao-
patřením, proto o něj měla Schobe-
rová zájem.
Žádost datovaná k 14. listopadu 
1946 byla zaslána Místnímu národní-
mu výboru v Kojetíně (Městským ná-
rodním výborem byl až od roku 1960, 
pozn. autora). V žádosti stručně zmí-
nila okolnosti manželova úmrtí.
Funkcionáři MNV Kojetín si chtěli 
nechat údaje ověřit a zároveň zjistit 
více, proto se obrátili na MNV Velké 
Meziříčí. Odpověď byla negativní, 
protože Schoberovi byli ve Velkém 
Meziříčí jen krátce, místní se jim 
navíc vyhýbali. Oblastní úřadovna 
Státní bezpečnosti v Brně napsala 
ve dnech 7. a 10. prosince 1946 
dvě zprávy o Schoberové (obsaho-

vě se věnovaly spíše jejímu muži). 
Jednalo se o souhrn výpovědí ně-
kolika příslušníků gestapa (Eibel, 
Knapp, Rausch).
Další zpráva Státní bezpečnosti 
(z 20. ledna 1947) uváděla podrob-
nosti o Schoberové: „Šetřením bylo 
zjištěno, že jmenovaná po celou 
dobu svého pobytu v Brně, se cho-
vala jako horlivá nacistka a podlé-
hala silně vlivu svého manžela, kte-
rý byl postrachem českých občanů 
v domě, v němž manželé Schobe-
rovi bydleli.“ Uvedla to alespoň jistá 
Františka Kudláčková, která se od-
volávala na rozhovory s německou 
služkou Aloisií Muclingerovou, teh-
dy již nežijící. Zpráva dále uváděla: 
„…jmenovaná chodila velmi často 
do německé společnosti, chodila 
ráda oblékaná v dirndlu, avšak ji-
nak se chovala k občanům české 
národnosti zdrženlivě. Nebylo zjiš-
těno, že by jmenovaná někomu 
z českých občanů vyhrožovala, neb 
dokonce někoho udala.“ Nebylo 

zjištěno, zda byla členkou nacistic-
kých organizací nebo jejích složek 
(nebyla totiž vedena v národnost-
ním katastru Brna, ani v kartotéce 
Němců při Zemském národním 
výboru v Brně). Závěr byl striktní: 
„S poukazem na shora uvedenou 
zprávu nelze jmenovanou poklá-
dati za osobu státně a národnostně 
spolehlivou.“ 
Rada MNV Kojetín rozhodla ve 
schůzi konané 30. ledna 1947 o ne-
vyhovění žádosti Schoberové o pří-
slib domovského práva v Kojetíně. 
Žadatelce bylo doporučeno, aby se 
obrátila na rodnou obec Rataje.

Stížnost Schoberové proti kon-
fiskaci majetku
Okresní národní výbor Uherské 
Hradiště rozhodl výměrem ze dne 
18. dubna 1947 (na základě dekre-
tu prezidenta republiky č. 108/45) 
o konfiskaci nepřátelského majet-
ku, v tomto případě manželů Scho-
berových.
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Františka Schoberová podala proti 
konfiskaci odvolání, kterému 19. říj-
na 1948 nevyhověl Zemský národní 
výbor (ZNV) v Brně. Z odůvodnění 
výměru: „konfiskuje se bez náhra-
dy pro Československou republiku 
majetek movitý i nemovitý, který ke 
dni faktického skončení německé a 
maďarské okupace byl nebo ještě 
jest ve vlastnictví osob fyzických 
národnosti německé s výjimkou 
osob, které prokáží, že zůstaly věr-
ny ČSR, nikdy se neprovinily proti 
národu českému nebo slovenské-
mu…“ Šetřením bylo zjištěno, že 
Schoberová získala sňatkem v roce 
1922 státní občanství Rakouska. 
Za okupace byla hlášena s němec-
kou národností, pobírala potravino-
vé lístky jako Němka a domácnost 
vedla v německém duchu. Schobe-
rová navíc 23. července 1947 při-
pustila, že byla členkou NSDAP.
Dne 31. října 1948 Františka Scho-
berová podala ministerstvu vnitra 
dozorčí stížnost vůči oběma zmí-
něným výměrům. První výměr jí 
údajně nebyl doručen, ani neznala 
jeho obsah. Schoberová se pouze 
odvolala prostřednictvím rakouské-
ho konzulátu v Brně proti zadržení 
jejího osobního majetku (bytové za-
řízení), který počátkem dubna 1945 
zanechala v Uherském Hradišti 
(třída Jiřího z Poděbrad, č. p. 452). 
Ve stížnosti popsala, jak probíhala 
její snaha získat od MNV Uherské 
Hradiště bytový majetek. Její bratr 
Rostislav Šamánek jí radil, jak po-
stupovat, později ho pověřila plným 
zastoupením své osoby. Na ZNV 
v Brně se obrátila, poněvadž kore-

Po válce žila v Kojetíně vdova po příslušníku gestapa 2. část
spondence MNV Uherské Hradiště 
neměla charakteristické náležitosti 
úředních výměrů.
Schoberová argumentovala rovněž 
svým českým původem a odbojo-
vou činností manžela, jíž vztahova-
la nejen ke konci války. Na podporu 
odvážného tvrzení předložila ně-
kolik dokumentů. Protinacistickou 
činnost Alexandra Schobera potvr-
zovala písemná sdělení od Fran-
tiška Sedláka (ročník 1900), Anny 
Mertlové (ročník 1899) a Vojtěcha 
Krčmáře, gymnaziálního profesora 
z Velkého Meziříčí. Podle posled-
ně jmenovaného pomohl Schober 
mnoha českým lidem před zatče-
ním a vězněním. Celkově vzato ne-
jsou svědecké výpovědi konkrétní 
ani podrobné a rozhodně nepod-
porují tvrzení Schoberové, že by 
její muž pomáhal odboji někdy jindy 
než v posledních měsících války.
Ministerstvo vnitra odpovědělo 
3. prosince 1948 prostřednictvím 
MNV Kojetín, které vyrozumělo 
Schoberovou 27. prosince 1948. 
O konfiskaci majetku podle dekre-
tu č. 108/1945 Sb. rozhodl k jejímu 
odvolání ZNV v Brně jako odvolací 
instance, takže se jednalo o koneč-
né rozhodnutí, proti němuž nebyl 
přípustný žádný další opravný pro-
středek. Ani ministerstvo vnitra na 
tom nemohlo nic změnit.

Závěrem
Františka Schoberová tedy neuspě-
la ani s jednou žádostí. V Kojetíně 
sice nezískala domovské právo 
(tento právní institut byl mimocho-
dem zrušen k 1. lednu 1949), avšak 

žila v tomto městě až do konce 
svého života a zde také umřela 
(14. února 1976).
Troufám si tvrdit, že jen málokdo 
z místních obyvatel byl obeznámen 
s osudy jejího manžela, který se po 
sedmi letech u gestapa rozhodl pře-
jít na druhou stranu a pomáhat na-
cistickým protivníkům, což ho stálo 
život. Schober je paradoxně jeden 
z mála, komu se v protektorátu po-
dařilo fyzicky zlikvidovat příslušníka 
gestapa. Takových případů se sta-
lo zřejmě jen osm (1942: 3, 1944: 
1, 1945: 4), ani v jednom z nich ne-
šlo o cílený atentát, nýbrž o aktivní 
obranu odbojářů v průběhu přestře-
lek s nacistickým bezpečnostním 
aparátem.

Použité prameny a literatura
Státní okresní archiv Přerov, fond 
Městský národní výbor Kojetín, inv. 
č. 151, karton 58
Státní okresní archiv Přerov, fond 
Městský národní výbor Kojetín, inv. 
č. 178, karton 64
Státní okresní archiv Přerov, Sbírka 
policejního přihlašování obyvatel 
okresu Přerov
Moravský zemský archiv v Brně, 
Matrika narozených v Ratajích v le-
tech 1860–1896
VAŠEK, František – ČERNÝ, Vla-
dimír – BŘEČKA, Jan: Místa zkro-
pená krví. Kounicovy studentské 
koleje v Brně v letech nacistické 
okupace 1940–1945. Brno 2015, 
s. 492-495.

Petr Jirák, archivář a historik
Státního okresního archivu Přerov

Výstava Převratná léta 1945–1968
V měsíci březnu a dubnu měli mož-
nost návštěvníci galerie VIC zhléd-
nout výstavu Františka Riegla s ná-
zvem Převratná léta 1945–1968. 
Návštěvníci expozice mohli na-
hlédnout do historie našeho národa 
od konce druhé světové války po 
okupaci  vojsk Varšavské smlou-
vy. Mezi těmito lety se stalo mno-
ho zásadních historických mezníků 
pro náš národ. Výstava připomněla 
dobu znárodňování, bouřlivý únor 
roku 1948, kolektivizaci zeměděl-
ství i vykonstruované procesy z let 
padesátých i uvolněnou dobu před 
rokem 1968. Na několika panelech 

se zájemci o historii mohli setkat 
s dobovými dokumenty a reálie-
mi. Výstavou provázel návštěvníky 
sám autor výstavy František Riegl, 

který obohatil tuto expozici svým 
zajímavým výkladem.  

          -miza-
Foto. J. Bíbr
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Mateřská škola Kojetín
Duben ve škole
Jaro je v plném proudu, zelenají se 
louky a příroda načerpala nové síly 
po nekonečné zimě. Teplé sluníč-

ko vylákalo děti ke hrám na obou 
školních zahradách. Předtím ale 
musely proběhnout sadové úpravy 
a opravy průlezek a hracích prvků, 
které po zimě potřebovaly nutnou 

údržbu. Děti ze všech tříd se také 
s nadšením těšily, až se z nich opět 
stanou malí zahradníci, prokypří 
hráběmi půdu ve svých zahrádkách 
a zasejí semínka hrášku, ředkviček, 
sazenice kedluben…
V pátek 12. dubna 2019 děti ze tří-
dy „Pastelek“ a „Sluníček“ navštívily 
nádvoří VIC Kojetín. Byly seznáme-
ny s tradicemi Velikonoc, vyzkouše-
ly si, co se dělávalo na jaře za časů 
našich stařečků a stařenek, např. 
malování vajec, pletení tatarů, otló-
kání píšťalek, cvrnkání kuliček…
Děkujeme za krásné ukázky a těší-
me se na další setkání.
Ani Kašpárek na nás nezapomněl 
a přišel za námi s maňáskovou 
pohádkou, kterou zahrály dětem 
učitelky. Děti ze třídy „Pastelek“ 
navštívily keramickou dílnu DDM 
Kojetín, kde vyráběly dárky pro ma-
minky, které jim předají na blížící se 
oslavě svátku našich maminek.
V úterý 16. dubna 2019 čekal na 
děti již ráno autobus, který nejstarší 
děti z obou škol odvezl do Kromě-
říže na dopravní hřiště. Navázali 
jsme tak na podzimní návštěvu. 
Děti se v první části ve skupinách 
seznámily s dopravním hřištěm, 
v hlavní části si pak vyzkoušely jíz-
du na koloběžkách, ti zdatnější na 
kolech a učily se řešit dopravní si-
tuace v praxi. 
Na čarodějnické rejdění se děti ze 
třídy „Sluníček“ a „Pastelek“ tě-
šily na konci dubna. Do příprav 
jsme zapojili také rodiče, kteří při-
pravili dětem čarodějnické masky 
a pořádné koště. Nejdříve si děti 
vyslechly příběh čarodějnické He-
xany z vesničky „Ježibabí Lhota“ 
a za doprovodu kytary si zazpívaly 
písničku „Na svatého Jána“. Dále 
proběhla čarodějnická diskotéka 
a potom nás čekaly různé soutěže: 
let na koštěti mezi překážkami, hod 
košťátkem, jak se na lopatu sedá… 
Den plný čarování a kouzel se nám 
moc vydařil.
A co nás čeká v květnu? Chystáme 
zápis do mateřské školy, nejvíce 
očekávanou akcí jsou každoroč-
ně oslavy svátku našich maminek 
a vyrazíme na školní výlety do ZOO 
Lešná. A také si konečně začneme 
užívat her a sportování na obou 
školních zahradách.

vedení MŠ
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Mateřská škola Kojetín

Základní škola náměstí Míru Kojetín

…a ještě tu
o Červené Karkulce
Výuka povinně volitelného předmě-
tu dramatická výchova probíhá le-
tos na naší škole již třetím rokem. 
Během nemnoha let ovšem prošla 
„průpravou k improvizaci v každé 
životní situaci“ pěkná řádka žáků. 
Náplň předmětu se mezitím ustáli-
la; divadelníci si tradičně připravu-
jí program pro své prvostupňové 
spolužáky a se staršími se loučí 
závěrečným vystoupením. Dopo-
sud jsme kromě pásem krátkých 
jednoduchých pohádek odehrá-
li autorské představení, drama-
tizované čtení, kabaret na téma 
20. století a další drobné etudy. Le-
tos mají naši herci za sebou zatím 
jedno představení, a to na Jarním 
plese uspořádaném DDM Kojetín. 

Loni se na této akci uvedla dra-
matická výchova dvěma klasický-
mi pohádkami poprvé, letos jsme 
s díky za pozvání odehráli opět 
jednu z nejznámějších pohádek 
– Červenou Karkulku. Stává se pra-
vidlem, že se do řad herců rekrutují 
žáci, kterým projev před kolektivem 
ve třídě, natož 
na veřejnosti, 
činí nemalé 
potíže.
V předcho-
zích letech 
se několik 
z nich poda-
řilo s úspě-
chem „roz-
mluvit“, a jak 
se ukázalo na 
již zmíněném 
vystoupení , 

i současní herci na sobě dovedou 
zapracovat. Svoji snahu budou mít 
možnost zúročit – kromě zmiňova-
ných vystoupení v rámci školy je to-
tiž čeká představení pro předškol-
ní děti a také další ve spolupráci 
s DDM Kojetín.

Markéta Matějková

Zápis do prvních tříd
Oficiální přivítání ve škole mají naši 
budoucí prvňáčci za sebou. Během 
dvou dnů prvního dubnového týdne 
jich překročilo práh školní budovy 
bezmála sedmdesát. V doprovodu 

rodičů přišli k zápisu ukázat, jak 
jsou na školní docházku připraveni 
a také, zda se na přestup z mateřin-
ky do základní školy těší. 
O hladký průběh zápisu se se vší 
péčí postarali pedagogové z prv-
ního stupně a také žáci, pro které 

bude povinná školní docházka za-
nedlouho minulostí. Všem, kteří se 
podíleli na přípravě zápisu, patří 
velký dík a novým žákům vzkazuje-
me: brzy na viděnou!

Markéta Matějková
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Přípravná třída – zápis 
pro školní rok 2019/2020
Od září nového školního roku 2019–
2020 bude v Základní škole Svato-
pluka Čecha v Kojetíně opět otevře-
na přípravná třída pro děti s odlo-
ženou školní docházkou, ale také 
pro děti předškolního věku, které 
půjdou k zápisu do prvních tříd až 
v příštím roce 2020. V přípravné tří-
dě jsou děti průběžně vedeny k cí-
lenému nabývání kompetencí. Na-
bízíme jim činnosti a podněty, které 
nabývání kompetencí umožňují, 
postupně přispívají k jejich zdoko-
nalování a které tak dítě posouvají 
směrem k získávání kompetencí 
obecnějších, postupně pak kom-
petencí klíčových. Rozvíjení těchto 

klíčových kompetencí děti podně-
cuje k tvořivému myšlení, logické-
mu uvažování a k řešení problémů, 
k všestranné a účinné komunikaci, 
rozvíjení schopnosti spolupraco-
vat a respektovat úspěchy vlastní 
i druhých. Dětem bude poskytová-
na pravidelná logopedická interven-
ce i speciálně pedagogická péče 
přímo ve škole. V přípravné třídě je 
doporučen nižší počet dětí a výuka 
probíhá převážně hravou formou 
v kratších intervalech. Třída je vy-
bavena množstvím didaktických 
pomůcek. Děti tak mají možnost 
učit se cílevědomě řízené činnos-
ti pomalu, nenásilnou, pozvolnou 
a zajímavou formou. Účastní se 
běžného života školy, jako jsou ná-
vštěvy kulturních akcí, sportovní 

soutěže, výtvarné soutěže, výstav-
ky a besídky. Výhodou pro rodiče 
je bezplatnost výuky. Děti obdrží 
zdarma různé pomůcky a potřeby. 
Možnost pobytu ve školní druži-
ně v ranním i odpoledním čase je 
spojena s možností odebírat obědy 
ve školní jídelně. Naše zkušenosti 
a výsledky nás opravňují k vřelému 
doporučení navštěvovat přípravnou 
třídu. Předškolní děti zde získají zá-
klady vědomostí, dovedností a ná-
vyků potřebných pro úspěšný vstup 
do 1. třídy základní školy.
E-mail:
reditelka@zssvcecha.kojetin.cz
Telefon: 581 762 032
V případě zájmu nás kdykoli může-
te navštívit. Těšíme se na vás.

ode

Prezentace projektu
E-bezpečí a jeho aplikace
Projekt E-Bezpečí je celorepubliko-
vý certifikovaný projekt zaměřený 
na prevenci, vzdělávání, výzkum, 
intervenci a osvětu spojenou s ri-
zikovým chováním na internetu 
a souvisejícími fenomény. V po-
sledních letech se projekt také vě-
nuje pozitivnímu využívání IT ve 
vzdělávání a běžném životě. Pro-
jekt E-Bezpečí je realizován Cen-
trem prevence rizikové virtuální 
komunikace Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého ve spolupráci 
s dalšími organizacemi. 

Projekt E-Bezpečí se specializuje 
zejména na kyberšikanu a sexting 
(různé formy vydírání, vyhrožování, 
poškozování obětí s pomocí infor-
mačních a komunikačních techno-
logií), kybergrooming (komunikace 
s neznámými uživateli internetu 
vedoucí k osobní schůzce), kyber-
stalking a stalking (nebezpečné 
pronásledování s použitím ICT),  
rizika sociálních sítí (zejména sítě 
Facebook), hoax, spam a fake 
news, online závislosti (netolismus, 
nomofobie), fenomén youtubering 
a zneužití osobních údajů v prostře-
dí elektronických médií.
Lektorka se našim žákům maximál-

ně věnovala a profesionálně reago-
vala na jejich dotazy. Prezentace 
případů k tématu byla velice zají-
mavá. Nejen naši žáci, ale i my pe-
dagogové jsme byli překvapeni, jak 
velkým nebezpečím mohou internet 
a sociální sítě být.                     ode

Hra na hraně – program 
primární prevence
problémového hraní
Dne 27. března 2019 proběhl na 
naší škole vzdělávací program pře-
vzatý od americké společnosti „Ha-
zelden“, transformovaný do české-
ho prostředí. Program je zaměřený 
na prevenci problémového hráčství 
mezi teenagery a mladými dospě-
lými.
Cílem programu bylo informovat 
mladé lidi o skutečnosti souvise-
jících s problémovým hráčstvím 
a riziky, povzbuzovat odpovědné 
rozhodování a předejít tomu, aby 
se z mladých lidí stali problémoví 
hráči.
Hra na hraně je vzdělávací pro-
gram o třech výukových blocích 

zaměřený na prevenci problémo-
vého hráčství (zábavné a poutavé 
multimediální metody, návaznost 
lekcí, důraz na výuku rozhodova-
cích procesů a řešení problémů, 

poselství propagující zodpovědné 
hráčství chápané jako rozumné 
podstupování rizik, spíše než totál-
ní abstinenci).

ode
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Klub zábavné logiky
a deskových her
Letošní rok 2019 mají možnost zví-
daví a hraví žáci navštěvovat Klub 
hravé logiky. Pravidelně jedenkrát 
do týdne se po vyučování děti se-
tkají a řeší různé hádanky, hlavola-
my a zajímavé logické úlohy. Hrají 
deskové a společenské hry, které 
se mohly zakoupit díky projektu. 
Děti se tak nejen pobaví, ale také 
se naučí logickému myšlení, spo-
lupráci, rozvíjí početní schopnosti, 
slovní zásobu, paměť, postřeh, ale 
i umění přijmout porážku.
Mladší žáci si oblíbili hru V kost-

ce, která obsahuje kartičky 
s výjevy z různých pohádek. 
Děti se seznámí s příběhy, 
ale také trénují paměť. Star-
ší žáci rádi hrají Ubongo 
nebo nestárnoucí hru Logik. 
Vzdělávací hra Cortex pro-
cvičuje paměť, logiku, ale 
také schopnost rozpoznat 
předměty podle hmatu nebo 
zapojit pravou a levou hemisféru 
mozku. Různé typy úkolů umožní 
každému dítěti vyniknout. V jedné 
z hodin jsme dětem připravili turnaj 
v piškvorkách a dámě. Pro vítěze 
byla připravená sladká odměna.
Jsme rádi, že v dnešní technické 

době, kdy děti upřednostňují elek-
troniku, jim můžeme ukázat i jakou 
zábavu klasické hry přináší. Rov-
něž z reakcí dětí je vidět, že krou-
žek přijaly s nadšením a rády ho 
navštěvují.            

                      ode

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín

Projektový den
ve školní družině
S příchodem jara jsme s dětmi po-
zorovali změny po zimě a vyprávěli 
si o probouzející se přírodě. Vhod-
nou motivací, zajištěním pomůcek 
a materiálu jsme se snažili povzbu-
dit děti k činnosti. Projevily a uplatni-
ly svoji fantazii a kreativitu. Při práci 
jsme používali nejrůznější techniky 
(pro děti známé i úplně nové). Četli 
jsme si básničky a povídky o jaru, 
tvořili motýlky, hlemýždě, kytičky 
a namalovali spoustu jarních kytic. 
Nezapomněli jsme ani na rozverné 
jarní sluníčko a ptáčky, kteří jsou 

vyrobeni z kartonu, barevného pa-
píru a bambulek z vlny. Nechyběla 
ani výroba zvířátek ze sena. Poda-
řil se nám zajíc a slepičky. K jaru 
patří i „Jarní víla“, tu jsme umístili 
hned u vchodu do školy, aby jaro co 
nejdříve přišlo. Také jsme malovali 
a různě zdobili kraslice, pletli po-
mlázky a zasadili obilí do vlastno-
ručně vyrobených květináčků. Na 
závěr jsme si ve školní kuchyňce 
napekli velikonoční jidáše, uvařili 
čaj a užívali si hezký jarní den. Vý-
robky z celé akce nám nyní zdobí 
nejen školní družinu, ale i vstupní 
prostory naší školy. 

ode

Vítání jara ve škole
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
Mateřská škola Polkovice
V měsíci březnu 2019 děti z ma-
teřské školy byly na návštěvě v ko-
jetínské knihovně. Navštívily dětské 
oddělení, kde si pro ně knihovnice 
Ivana Kusáková přichystala spoustu 
krásných obrázkových knížek a po-
vídala jim o známých ilustrátorech. 
Cílem besedy bylo pozitivně ovlivnit 
děti v jejich vztahu ke knihám a čtení, 
přenést kladný postoj ke čtenářství 
i do jejich osobního života a tím ales-
poň částečně kultivovat i jejich domá-

cí prostředí. Na závěr si každý mohl 
vybrat a prohlédnout knížku, která 
ho zaujala. Dětem se projektový den 
v knihovně velice líbil.
Jako každý rok, tak i letos se děti 
z mateřské školy těšily na jaro, pro-
tože byla zahájena PONY školička 
na Hanáckém dvoře v Polkovicích. 
Koně jsou pro školičku pečlivě vy-
bíráni. Školička si zakládá na indi-
viduálním přístupu k dítěti, a hlavně 
na dodržování zásad bezpečnosti. 
Každý pátek si děti zajezdí na ko-
níčcích a dozví se nové informace 

z oblasti jezdectví. Zkušení cvičite-
lé, pod dohledem pedagogických 
pracovníků z MŠ Polkovice, se dě-
tem věnují celé dopoledne. Učí je 
jízdy na koních, udržení rovnováhy, 
stability a jednoduché cviky na ko-
ních.

Leona Indráková, ředitelka školy

Základní škola Polkovice
Možností, jak můžeme poměřovat 
své síly a schopnosti, je spousta. 
Příznivci krásné literatury se proto 
ve středu 27. března 2019 rozhodli 
utkat v klání o nejlepšího recitáto-
ra. A zájem nebyl malý. Recitač-
ního klání se zúčastnilo celkem 
35 žáků 1.–5. ročníku, kteří soutě-
žili ve třech kategoriích. Boj to byl 
urputný, ale vzhledem k tomu, že 
všichni se pečlivě připravovali, tak 
se celé klání odehrálo v přátelské 
a podporující atmosféře. Po vyhlá-
šení výsledků ze všech účastníků 
definitivně spadla tréma a soutěž 
se tedy nenápadně proměnila v pří-
jemné setkání, během nějž si spo-
lužáci sdělovali nejen své dojmy 
a postřehy. Velké poděkování patří 
porotě z řad zaměstnanců školy za 
jejich nelehké rozhodování, třídním 
učitelkám za přípravu recitátorů 
a v neposlední řadě soutěžícím za 
nádherné výkony.

V úterý 2. dubna 2019 se usku-
tečnil zápis do první třídy na škole 
v Polkovicích. Pro budoucí školáč-
ky je tento den významnou událostí 
a měl by pro ně být nezapomenu-
telný. Děti byly přivítány v krásně 
vyzdobené třídě pedagogickými 
pracovnicemi školy. Malé žáčky 
doprovodili rodiče. Všechny přichá-
zející děti byly dobře připraveny 
z mateřské školy a domova. Děti 
poznávaly barvy, čísla, přednášely 
básně a zpívaly písničky. Všichni 
nastávající žáci nám sdělili, že se 
do školy moc těší a někteří od Je-
žíška již dostali školní tašku, penál 
a další školní věci.

V naší škole se již několik let schází 
čtenářský klub. Je otevřený přibliž-
ně pro sedmnáct dětí 2.–5. ročníku. 
Žáci se ve formátu volnočasové 
aktivity potkávají jedenkrát týdně. 
Cílem setkání je vytváření čtenář-
ského společenství. Cílem klubu 
je poskytnout čtenářům nejen pro-
stor, kde by si mohli povídat o právě 
čtených či přečtených knihách, ale 
i místo, kde by nacházeli například 
informace o autorech, zajímavosti 
ohledně knih, novinky ze světa li-
teratury a upozornění na kulturní 
a literární akce, ovlivňovat vztah 
ke knihám a čtení, přenést kladný 
vztah ke čtenářství i do jejich osob-
ního života a tím alespoň částečně 
kultivovat i jejich domácí prostředí.
Klademe důraz na sdílení vlastní-
ho čtenářství spolu s doporučová-
ním si četby navzájem, půjčování 
knih domů a přímou práci s knihou 
během samotné schůzky při čte-
nářských lekcích. Čtenářský klub 
nemá být příjemným a inspirativním 
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prostředím jen pro děti, nýbrž i pro  
učitelku, která jej vede. Škola spo-
lupracuje s kojetínskou knihovnicí, 
která obohacuje zaběhlé postupy 
pedagogů o nový rozměr. Knihovní-
ci mají větší přehled o dětské litera-
tuře, nejsou svázáni učebními plá-
ny a často se jim lépe daří vytvořit 
tu správnou volnočasovou atmosfé-
ru.Věřím, že fungování Čtenářské-
ho klubu ve škole je pro všechny 
zúčastněné přínosem, ať již tím, 
že jsme motivováni číst knihy, po 
kterých bychom sami jinak nesáh-
li. Klub je vybaven relaxačními pytli 
na čtení a novými knihami ve školní 
knihovničce, které se neustále do-
kupují.
Dne 9. dubna 2019 se žáci zá-
kladní školy zúčastnili Velikonoční 
čtenářské soutěže, kterou pořáda-
la učitelka ze Čtenářského klubu 
v ZŠ Polkovice. Soutěž byla rozdě-
lena do dvou kategorií. V I. kate-
gorii soutěžili žáci druhého ročníku 
a v II. kategorii žáci 3.–5. ročníku. 
Celkem se zúčastnilo šestnáct sou-
těžících. Příjemným zjištěním je, 
že i v dnešním přetechnizovaném 
světě se stále najdou děti, které 
rády sáhnou ve volných chvílích 
po knize. Což dokázaly vědomost-
mi ve čtenářském kvízu. Soutěžící 
četli neznámý text, odpovídali na 
otázky, doplňovali slova do dvojic, 
hledali rýmy a určovali význam slov. 
Během soutěže panovala přátelská 
a pohodová atmosféra. Děti si domů 
odnášely nejen novou zkušenost 
a snad i příjemné zážitky a ti nejlep-
ší navíc hodnotné ceny, samozřej-
mě v podobě knih. Ráda bych podě-
kovala všem zúčastněným žákům, 
pedagogům, kteří své žáky vedou 
tím správným směrem v oblasti čte-
nářské gramotnosti a v neposlední 
řadě také rodičům, kteří své děti 
v četbě podporují.

Základní škola a mateřská škola Polkovice
Dodavatel mléčných výrobků v pro-
jektu „Mléko do škol“, zaslal do naší 
školy ochutnávkový koš mléčných 
výrobků. A co jsme ochutnali? Sýry 
různých typů, mléka ochucená i ne-
ochucená, tvarohy a cottage sýry. 
Z některých surovin si žáci ve škol-
ní družině upekli moučník. Jogurty 
jsme si rozdělili, aby každý oprav-
du mohl ochutnat (třeba jen jednu 
lžičku) a zároveň se s výrobky ne-
plýtvalo. Kdo chtěl, dostal přidáno. 
Největším lákadlem bylo karamelo-
vé mléko. Vše se nakonec snědlo 
a vypilo. Za plná bříška a ochutnáv-
ku tradičních i netradičních mléč-
ných výrobků velmi děkujeme.

Jaro přichází a s ním všechno pěk-
né, milé a příjemné. Příroda se pro-
bouzí, sluneční pa-
prsky hřejí a všude 
kolem nás je ba-
revný svět. Spolu 
s jarem přichá-
zejí i Velikonoce. 
A tak pracovnice 
ZŠ a MŠ Polkovice 
připravily Veliko-
noční dílničky pro 
rodiče a dětičky. Na 
šesti stanovištích si 
žáci spolu s rodiči 
mohli vyrobit krasli-
ce, ozdobit perníč-
ky, připravit zápich 
do květináče a plno 
dalších pěkných 
ozdob. Všichni se 
s nadšením pustili 
do stříhání, lepení 
a vázání stužek. 
Někteří zájemci si 
vytvořili květináč 
z plastové láhve, do 
kterého si násled-
ně připravili hlínu 
a zaseli semínka 

jarního osení. S pomocí rodičů i pra-
rodičů žáci vytvářeli velmi pěkné jar-
ní výtvory. Téměř všichni si odnáše-
li domů výrobky ze všech stanovišť. 
Během akce jsme návštěvníkům 
nabídli pohoštění, které připravily 
pracovnice školní jídelny. Po celou 
dobu dílniček panovala dobrá nála-
da a chuť do práce. Rodiče s dětmi 
odcházeli s úsměvem na tváři. Za-
městnanci školy děkují rodičům za 
krásné páteční odpoledne. Poděko-
vání náleží i všem zaměstnancům 
ZŠ a MŠ Polkovice, kteří přispěli 
k vytvoření příjemné atmosféry 
a tvořivého zázemí.

Leona Indráková, ředitelka školy
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Gymnázium Kojetín
Bronzová příčka
v celostátním kole
ruské olympiády
Ruštinářům v gymnáziu se letos 
opravdu daří. Po prvních místech 
v Překladatelské soutěži a Ruské 
olympiádě v krajských kolech zís-
kali další cenné trofeje. Michaela 
Zavřelová ze Septimy absolvova-
la 53. ročník recitační, hudební 
a dramatické soutěže zaměřený 
na ruskou kulturu ARS POETICA 
a v krajském kole obsadila 2. mís-
to. Na festivalu se potkali žáci 
a studenti celého Olomouckého 
a Zlínského kraje. Míša si vybrala 
oblast slovního sólového projevu 
a vystoupila s úryvkem známého 
díla L. N. Tolstého „Vojna a mír“.
Do Prahy odjela Zuzana Žatecká 
z 3. ročníku. Zuzana je opravdu ta-

lent. Soutěžit v celostátním kole už 
potřetí – to se někomu jen tak ne-
podaří. Olympiáda proběhla v Rus-
kém středisku vědy a kultury Na 
Zátorce a každý kraj ČR nominoval 
vždy jednoho zástupce. Začínalo 
se poslechem a pak už dialogem 
s porotci na zcela libovolná a nepři-
pravená témata. V porotě zasedli 
učitelé UK Praha a MU Brno včet-

ně rodilých mluvčích, předsedkyní 
letošní poroty kategorie SŠ I byla 
Simona Koryčánková, proděkanka 
PF MU. Zuzka obstála na výbornou 
a dovezla sobě i Olomouckému 
kraji 3. místo v republice.
Více: http://rsvk.cz/cs/blog/2019/04/11/
finale-olympiady-z-ruskeho-jazyka-v-
-rsvk-v-praze/

M.D.

Hovor do Keni?
Na gymnáziu je možné vše! 
Pozor, pozor, na vědomost se dává, 
že my, studenti Gymnázia Kojetín, 
jsme volali do Keni přímo dětem, 
kterým chceme skrz náš projekt 
pomoct. Studenti Septimy v jedné 
hodině zeměpisu za dozoru naší 
zdatné učitelky informatiky volali 
přímo na Ostrov naděje, kam chce-
me veškeré vybrané peníze poslat. 
Zážitek to byl ohromný, jak pro nás, 
tak pro zahraniční studenty. Pro-
brali opravdu mnohé, ukázali nám 

Úspěch Gymnázia
Kojetín na soutěžním 
veletrhu
Studenti naší školy dosáhli úspěchu 
na 24. ročníku soutěžního veletrhu 
JA Studentská Firma roku, který se 
konal 4. dubna 2019 v obchodním 
centru Harfa v Praze. Šest žáků 
Septimy a druhého ročníků pod ve-
dením ředitele firmy Jakuba Okruh-
lici založilo studentskou firmu eWa 
Collector, která se zabývá vývojem 
a výrobou sběrače dešťové vody. 
Soutěžního veletržního klání se 
zúčastnilo celkem 43 studentských 
firem z celé ČR a porota složená 
z osobností podnikatelské a finanč-
ní sféry vyhodnocovala několik 
soutěžních kategorií. Představitelé 

firmy eWa Collector byli celkem čty-
řikrát pozvání na veletržní pódium, 
aby převzali následující ocenění: 
2. místo v kategorii Nejlepší ino-
vace, 2. místo v kategorii Student-
ská aplikace, 3. místo v kategorii 
E-shop, 3. místo v kategorii Cena 

Tomáše Bati: Vystavovatel.
Na závěr několikanásobného oce-
nění studentské firmy z Kojetína 
podotknul při předávání cen jeden 
z porotců: „Je moc dobře, že je to 
na Moravě.“

J. Růžička
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prostory i okolí školy, dozvěděli 
jsme se spoustu informací o jejich 
životech a oni zase na oplátku něco 
málo a naší škole. 
Mimo jiné pomalu ukončujeme 
sběr plechovek, doneste proto po-
slední hliníkové kousky na sběrná 
místa. 
Blíží se nám konec školního roku 

Gymnázium Kojetín
a společně s tím i konec našeho 
projektu. Při této příležitosti jsme 
se rozhodli uspořádat malé rozlou-
čení a ohlédnutí se za tím, co jsme 
za celý rok udělali. Proto bychom 
si vás dovolili pozvat na oficiální 
ukončení Projektu Keňa, které pro-
běhne 7. června 2019 na VIC Ko-
jetín. Můžete se těšit na opravdu 

bohatý program, budeme hrát di-
vadlo „Keňa není růžová,“ poslech-
neme si africké rytmy, které nám 
zprostředkuje Escola de Samba 
Brno a mnoho dalšího. Dočkáte se 
i malého občerstvení, tak neváhej-
te dorazit! Vstup je zdarma, těšíme 
se na vás.  

Lucie Sigmundová

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ open a ZUŠ Kojetín 
již potřetí
Již potřetí se kojetínská Základní 
umělecká škola zúčastní celostát-
ního happeningu – projektu nadace 
Magdaleny Kožené – ZUŠ Open. 
Součástí tohoto happeningu jsme 
již od samého začátku. Stejně jako 
v minulých letech připravujeme hu-
dební program určený všem gene-
racím. Nebudou chybět koncerty pro 
žáky základních škol, akce a kon-
certy pro širokou veřejnost. V letoš-
ním roce bude ZUŠ Open probíhat 
na celostátní úrovni ve dvou dnech 
31. května a 1. června 2019.  Naše 
škola v rámci projektu rozšíří své ak-
tivity i mimo Kojetín. 1. června 2019 
vystoupíme na Dětském dnu v prosto-
rách zámeckého parku v Tovačově. 
Program akcí v rámci ZUŠ Open:

29. 5. 2019
Koncerty pro žáky

ZŠ nám. Míru Kojetín
29. 5. 2019 Pochod bubeníků

30. 5. 2019
Koncerty pro žáky

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
31. 5. 2019

Kojetínské hudební léto
Koncert žáků ZUŠ

na Masarykově náměstí Kojetín
1. 6. 2019

Dětský den v zámeckém parku 
tovačovského zámku

Podrobný program posledního 
květnového týdne a konkrétních 
akcí vztahujících se k celostátnímu 
projektu ZUŠ Open, se dozvíte na 
našich webových a facebookových 
stránkách a prostřednictvím plakátů 
a pozvánek.
Co je to ZUŠ Open? 
Celostátní happening základních 
uměleckých škol ve veřejném pro-
storu. 
• Dny oslav, sdílené radosti a re-

spektu k unikátnímu systému zá-
kladního uměleckého vzdělávání.
• Základní umělecké školy předsta-
ví to nejlepší ze své práce již potřetí 
ve dnech  31. května a 1. června 
2019.
• Program pro širokou veřejnost 
napříč hudebními obory i žánry po 
celé České republice zdarma.
• Hudba, tanec, divadlo, výstavy 
v podání malých umělců v malých 
i velkých městech.
• Pestrá paleta unikátních progra-

mů s podporou aktivních umělců 
a kulturních institucí.
• Prostor pro setkání žáků, pedago-
gů, rodičů a všech, kteří mají zájem 
o umění a kultivaci nejmladší gene-
race.
Cíle ZUŠ Open
Zviditelnění systému ZUŠ jako mo-
derní způsob vzdělávání, práce 
a úspěchů škol na celostátní úrov-
ni i v rámci regionů, posílení jeho 
respektu a komunikace směrem 
k veřejnosti.                          ZUŠka

akce ZUŠ kojetín v měsíci květnU a červnU 2019

15. 5. 2019 – 1. Absolventský koncert (sál školy, 17.30 hodin)
19. 5. 2019 – Zahradní koncert /Dechový orchestr, Křenovice/
20. 5. 2019 – Květnová besídka žáků flétnového, kytarového
                      a klávesového oddělení (sál školy, 16.30 hodin)
22. 5. 2019 – Besídka žáků bicího oddělení (sál školy, 17 hodin)
24. 5. 2019 – Noc kostelů (kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín,18 hodin)
26. 5. 2019 – Festival dechových hudeb (Chropyně)
29. 5. 2019 – Koncerty pro ZŠ nám. Míru (sál školy, 8.30 a 10.30 hodin)
29. 5. 2019 – Besídka žáků akordeonového, klávesového a dechového  
                      oddělení (sál školy, 16.30 hodin)
30. 5. 2019 – Koncerty pro žáky ZŠ Sv. Čecha (ZŠ Sv. Čecha Kojetín)
31. 5. 2019 – ZUŠ Open - Kojetínské hudební léto
                     (Masarykovo náměstí Kojetín,16 hodin)
1. 6. 2019 – Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů
                    (Konzervatoř Brno)
1. 6. 2019 – Dětský den (zámecký park tovačovského zámku)
3.–7. 6. 2019 – Postupové zkoušky
6. 6. 2019 – Červnová besídka žáků klávesového, houslového
                    a kytarového oddělení (sál školy, 16.30 hodin)
8. 6. 2019 – Hodové slavnosti (Dechový orchestr, Bezměrov)
10. 6. 2019 – 2.  Absolventský koncert (sál školy, 17.30 hodin)
12. 6. 2019 – Kojetínské hudební léto – Pěvecký sbor
(Masarykovo náměstí Kojetín, 17 hodin)
14. 6. 2019 – Závěrečná besídka žáků flétnového, klavírního
                      a kytarového oddělení (sál školy, 15.00 hodin)
15. 6. 2019 – Hodové slavnosti – Dechový orchestr (Lutopecny)
17.–20. 6. 2019 – Zápis dětí do ZUŠ Kojetín pro školní rok 2019/2020
                            (Po–Čt od 13 do 16.30 hodin)

Soupis akcí bude postupně doplňován a upřesňován,
podrobnosti o výše uvedených i dalších akcích

se dozvíte na webových, facebookových stránkách školy
a prostřednictvím plakátů a pozvánek v budově školy.
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DDM Kojetín informuje

PřIPRAVUJEME
NA KVĚTEN 2019

2. 5. 2019
DEN ZEMĚ

Pro žáky I. stupně 
9. 5. 2019

ZLATý LIST
Místní kolo postupové

přírodovědně-ekologické soutěže
10. 5. 2019

POHáDKOVý PáTEK
Princezna na hrášku

12. 5. 2019
HANáCKá

KOJETíNSKá DESíTKA
Běh na 10 kilometrů

25. 5. 2019
STřEDNí HANOU NA KOLE 2019

Cyklovýlet po krásách Střední 
Hané se slavnostním ukončením 

na Kojetínském koupališti
(plavky s sebou)

25. 5. 2019
FESTIVAL

VOLNOČASOVýCH AKTIVIT
Na koupališti – přehlídka

zájmových kroužků DDM Kojetín, 
hry, soutěže, koupání

31. 5. 2019
UKONČENí

ZáJMOVýCH KROUŽKů
pro školní rok 2018/2019

31. 5. – 2. 6. 2019
DáMSKá JíZDA
Kouty nad Desnou

ŠťASTNá OSMIČKA
Jaro na papíře

VELKá CENA DDM KOJETíN
Vytvořit název svého týmu

pomocí graffity
VýUKOVé PROGRAMy

Dopravní výchova
Keramika pro MŠ a ZŠ

Hanácká kojetínská
desítka se vrací
na loděnici
Chybělo málo a loňský šestý roč-
ník mohl být poslední. Bohužel, už 
v tomto formátu a rozsahu se nedá 
organizovat jako rodinný podnik ve 
dvou lidech a dalších dobrovolni-
cích. Naštěstí se nabídl Dům dětí 
a mládeže Kojetín, který má s orga-
nizací běžeckých závodů zkušenosti. 
I když se letos koná 7. ročník, bude 
to tak trochu společná premiéra. 
Další novinkou je návrat po dvou 
letech na rekonstruovanou lodě-
nici. Celý areál doznal řadu změn 
k lepšímu, což by se mělo proje-
vit i v kvalitě zázemí běhu. Jeden 
z důvodů je ukázat běžcům z celé 
Moravy, že sport v Kojetíně má 
podporu radnice, 
Olomouckého kraje 
a vynaložené inves-
tice se projeví v kva-
litních podmínkách.
Letos se běží v ne-
děli 12. května 2019. 
Start desítky je 
v jedenáct hodin. 
Prezence je v lodě-
nici od 9.30 hodin. 
Běh je součástí seri-
álu Velké ceny vytr-
valců olomouckého 
kraje a Vyškovské 
běžecké tour. Oče-
kávaná účast je ko-
lem stovky běžců 
a běžkyň. Pro běž-
ce z mikroregionu 
Střední Haná jsou 
připraveny motivač-
ní kategorie Nérych-
léši Hanák a Ha-
načka. Pro děti jsou 
připraveny od deseti 

hodin propagační běhy na jeden 
a tři kilometry v omezeném rozsa-
hu, jednak jako zpestření programu 
a také pro motivaci dětí vyzkoušet 
si běh v rámci běžeckých závodů.
Trať je stejná jako minulé dva roky, 
kdy se běželo ze stadionu. Okruh je 
veden kolem mrkvárny ke Včelínu 
směr Lobodice k reliéfu Sv. Jakuba. 
Dále kolem dubu – krále lesa na 
okraj lesa a k uhřičickému mostu 
a po levém břehu k mostu Dr. Ší-
leného. Po jeho přeběhnutí budou 
muset běžci absolvovat asi 150 me-
trů kolem protipovodňové zídky na 
otočku, která bude asi 500 metrů 
před cílem. Běží se za každého po-
časí a snad nebude takové vedro, 
jako bylo minulý ročník. Pokud se 
nepostavíte na startovní čáru, tak 
přijďte povzbudit běžce, kteří se ak-
tivně zúčastní našeho běhu.

Obušku z pytle ven!
Byl název dalšího pohádkového 
pátku pro předškolní děti. Připravili 
jsme si kouzelné prostírání, zahrá-
li si hry s neposedným obuškem 
a na závěr se zatřásl beránek 
a vydal dětem odměny v dárkovém 
balíčku. Poslední pohádka v tomto 
školním roce – Princezna na hrášku 
se uskuteční 10. května 2019.
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DDM Kojetín informuje

Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete na internetových a facebookových stránkách
DDM Kojetín. Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na ww.ddmkojetin.zonerama.com
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Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘiPravUjeme v květnU a červnU 2019

KůSTKOVA
 ČTENářSKá VýZVA

Čtenářská soutěž roku 2019!
Stále probíhá!

KDO TO NAKRESLIL?
pro školní družiny

Vědomostní soutěž k získání
vědomostí o českých ilustrátorech 

dětských knih.

LEKCE
INFORMAČNí VýCHOVy
pro 2. třídy základních škol

Základní rozdělení literatury, popis 
knihy, představení nejznámějších 
spisovatelů a ilustrátorů dětských 

knih, praktická cvičení.

PříBĚHy O RUDOLFU II.
pro 4. třídy základních škol

Literární beseda o významném 
českém panovníkovi Rudolfu II.

a jeho době. Děti si rozšíří
své znalosti české historie.

POKLAD NA ŠPRLOCHU
pro Klub malých čtenářů z Polkovic 
Hra s luštěním a hledáním pokladu 

– nazvaná podle místní pověsti
B. Štégera „Poklad na Šprlochu“.

TýDEN ČTENí DĚTEM
1. – 7. června 2019

1. třídy základních škol
9. ročník tradičního celostátní akce 

v rámci projektu
„Celé Česko čte dětem“ .

V rámci tohoto týdne navštívíme 
prvňáčky v jejich třídách

a budeme jim předčítat z knihy 
spisovatele Miroslava Tvrze
a ilustrátorky Aleny Schulz

– Kde se nosí krky,
ty potom zůstanou dětem ve škole 

k dalšímu společnému čtení.
Knihy jsme získali v rámci

projektu „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“ jejímž cílem

je rozvoj čtenářských návyků 
žáků již od prvního ročníku školní 
docházky. Do projektu přihlašuje 

letošní žáky prvních tříd základních 
škol veřejná knihovna

ve spolupráci se školami v místě 
působnosti knihovny. 

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

Duben 2019 v knihovně
Noc s Andersenem 2019
Ve dnech 29.–30. března 2019 pro-
běhl 19. ročník celostátní akce „Noc 
s Andersenem“, která je zaměřena 
na podporu dětského čtenářství. 
V naší knihovně se konala už po-
šesté a byla určená pro děti 1.–4. 
tříd základních škol, které jsou ak-
tivními čtenáři naší knihovny. Za-
hájení Noci proběhlo za účasti mís-
tostarosty města Kojetína Miloslava 
Oulehly, který přišel děti pozdravit, 
popovídat si a také předčítat.
Hlavními letošními tématy byly:  
Andersen známý – neznámý, kdy 
jsme si připomněli autorovy u nás 
zcela neznámé pohádky (např. kni-
ha „Při nejzazším moři“), 70. výročí 
nakladatelství Albatros s jeho kme-
novými autory – např. E. Petiška, 

F. Nepil, P. Sís, O. Sekora a dal-
ší. Jejich tvorba nás inspirovala při 
hrách, soutěžích a výtvarné dílničce.
Nechyběla ani tradiční „stezka od-
vahy“.
V sobotu, po snídani, okolo osmé 
hodiny za doprovodu rodičů se děti 
rozcházely domů. Noc se velmi vy-
dařila a moc se těšíme na další!
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Mistr četby
I letos jsme v rámci akce Březen 
– měsíc čtenářů, vybírali čtená-
ře roku, tentokrát muže. Vítězem 
se stal Alois Zlámal, který má na 
svém čtenářském kontě za mi-
nulý rok 244 přečtených knih! 
S Aloisem Zlámalem jsme se setka-
li 4. dubna 2019 dopoledne v oddě-
lení pro dospělé čtenáře, abychom 
mu poblahopřáli, předali diplom 
a malý dárek v podobě zápisníku 
pro jeho vlastní tvorbu. Alois Zlámal 
je nejenom aktivní čtenář, ale také 
sám velmi dobře píše. Přejeme mu, 
aby mu čtení knih i vlastní psaní na-
dále přinášelo radost do života.

Městská knihovna MěKS Kojetín
Jaro už je tu
Výstavka prací klientů Domu sv. Jo-
sefa s jarní a velikonoční tématikou 
byla k vidění v oddělení pro dospělé 
čtenáře.

Napoleon Bonaparte
Letos si připomeneme 250. výro-
čí narození Napoleona Bonaparte 
(narozen 25. srpna 1769). Spiso-
vatelka a lektorka Dana Šimková, 
v dobovém kostýmu, nám předsta-
vila osobnost slavného vojevůd-
ce. Přednáška se konala 3. dubna 
2019 a byla doplněna promítáním 
ukázek z historických filmů a byla 
určena pro širokou veřejnost.

Velikonoce v knihovně
Tvořivá dílnička spojená se čtením 
o lidových zvycích a tradicích a ve-
selých velikonočních příběhů pro-
běhla v oddělení pro dětské čtená-
ře pro školní družiny a Klub malých 
čtenářů z Polkovic.

Lekce informační výchovy 
Vysvětlení základních pojmů – jak 
vzniká kniha, kdo je spisovatel, ilu-
strátor, co je knihovna, uspořádání 
fondu v knihovně x pořádek v do-
mácí knihovničce, půjčovní doba 
a knihovní řád, na závěr praktická hra 
na půjčování v knihovně. Určeno pro 
žáky 1. tříd základních škol.           -jl-

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Velikonoce na Hané
V pátek a v sobotu 12.–13. dubna 
2019 jsme o týden dříve přivítali 
Velikonoce v prostorách nádvoří 
Vzdělávacího a informačního cen-
tra. Akce s názvem Velikonoce na 
Hané navázala na úspěšnou akci 
z podzimu Brána do staréch časů 
na Hané a byla určena jak pro škol-
ská zařízení, tak i pro celé rodiny 
bez ohledu na věk návštěvníka. 
Příchozí přivítala předzvěst jara 
v podobě nádvoří vyzdobeného 
kraslicemi a pučícími ratolestmi. 
Hraví jedinci si mohli vyzkoušet, 

jak se kdysi bavily děti hrou v ku-
ličky nebo mrskáním vlka. Mrs-
kání vlka zdatně předváděla teti-
na Svača, na které bylo očividně 
patrné, že má s touto technikou 
letité zkušenosti. Kdo se při hře 
unavil, mohl se posilnit v hanác-
kém okénku, kde tetiny Zlatka 
a Jarka připravovaly jidáše a boží 
milosti. Ve venkovní části, si pak 
mohli nejmenší, i ti věkově pokro-
čilí, uplést tatar se strécem Rober-
tem, nebo vyrobit píšťalku za pomo-
ci stréca Milana. Komu se chtělo do 
jarního úklidu, zajisté našel inspira-
ci ve výrobě metlí, které si po ukáz-

ce této techniky mohl doma zhoto-
vit. Ve vnitřních prostorách čekala 
výtvarně zdatné účastníky děvčica 
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Kačka. Ta pomohla každému při 
výzdobě kraslic všemožnými tech-
nikami. V další části pokračovalo 
tvoření u paňmám Kačky a Janči, 
tady si mohli příchozí vyzkoušet, 
jak se dřív vyšívalo, a že to nebyla 

žádná legrace. Celou akcí se i přes 
nepříznivé počasí nesla výborná 
nálada a vůně z pečených jidášů, 
atmosféru také dokreslovala vý-
stava vyšívaných kuchařek neboli 
vařenek, zapůjčených například od 

Kateřiny Pastyříkové, nebo dědka 
Dostalíka z Kojetína. Samozřejmě 
nesměl chybět ani improvizova-
ný dvorek se zvířaty, který se těšil 
velké pozornosti z řad nejmenších 
návštěvníků.                          -miza-

Vynášení Moreny Dne 7. dubna 2019, na takzvanou 
Smrtnou neděli, se sešly v odpo-

ledních ho-
dinách před 
Vzdělávacím 
a informačním 
centrem děti 
z folklórního 
souboru Slu-
níčko. Oble-
čeny, jak jinak 
než v hanác-
kých krojích, 
se vydaly 
spolu s řadou 
přihlížejících 
rodinných pří-
slušníků a nad-
šenců ke Stru-
ze, ve které 
měla Morena 
zakončit svo-

ji vládu zimy. Už před informačním 
centrem přivítaly děti diváky zpěvem 
a říkáním, které se k tomuto oby-
čeji váže. Zpěv, říkání a veselá ná-
lada provázely děti po celou cestu, 
až k „véhonu z kojeckyho mléna“, 
kde Morenu odstrojily a hodily ji do 
vody za všeobecného jásotu. Poté 
následovalo vystoupení před re-
staurací Na Hrázi u Tondy, za hojné 
účasti hostů tohoto zařízení i přihlí-
žejících z průvodu. Malí Hanáčci 
předvedli v krátkém pásmu tance 
Hanko rozmilá a Valašenku, které 
s nimi nacvičily Kateřina Pastyříko-
vá a Hana Dvouletá, hrou na har-
moniku je doprovodil Milan Zahrad-
ník. Děti si poté vychutnaly sladkou 
odměnu v podobě poháru, Morenu 
unášel proud Struhy do Moravy 
a nedělní odpoledne klidně plynulo 
a slibovalo krásné jarní dny.   -miza-

Cena Olomouckého
kraje
Ve středu 10. dubna 2019 obdrže-
lo Městské kulturní středisko Ko-
jetín významné ocenění v podobě 
Ceny za výjimečný počin v oblas-
ti tradiční lidové kultury, ochrany 
a popularizace kulturních hodnot 
za projekt „Brána do staréch časů 
na Hané“. Do Moravského divadla 
v Olomouci se vydali zaměstnanci 
kulturního střediska Kateřina Lýs-
ková a Jan Šírek, aby toto ocenění 

přijali z rukou Miroslava Černoška 
a Petra Vrány, za účasti moderá-
tora Marka Ebena. V rámci večera 
vystoupil i slavný slovenský muzi-
kant a zpěvák Vašo Patejdl. Slav-
nostnímu předání ještě předcházel 
přípitek s hejtmanem Olomoucké-
ho kraje Ladislavem Oklešťkem. 
Jsme rádi, že jsme se ocitli mezi 
devíti oceněnými osobnostmi a po-
činy z celého Olomouckého kraje, 
a zároveň je to pro nás motivace do 
budoucna při pořádání akcí obdob-
ného charakteru.                     -miza-

Kojetínský Majáles 
(Dubňáles) 2019
Letošní Velikonoce se nesly ve zna-
mení metalu a dobré nálady. První 
ročník festivalu Dubňáles, který 
proběhl na nádvoří Vzdělávacího 
a informačního centra byl úspěš-
ný. Tímto chceme poděkovat všem 
účastníkům a vystupujícím kape-
lám (Olovan / black Kojetin, Incep-
tion of Fall / death metal Kroměříž, 
IQ Opice / croosover Kojetín, Radio 
Blunt / hip hop Přerov, X-Core / me-
tal-ramp Znojmo, Hannibal Lecter 
/ ganjacore Hell, Dark Gamballe 

/ croosover Vyškov) za super atmo-
sféru. Akce proběhla za podpory 
Městského kulturního střediska Ko-
jetín.                             Ted Bunndy
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Kam za kulturou

VýZVA
Hledáme tvořivé jedince, kteří by rádi

přispěli k plánované výstavě
v rámci Kojetínských hodů!

Hledáme umělce z řad amatérů,
jakéhokoliv věku a zaměření, kteří by rádi přispěli 

svou troškou do mlýna k připravované výstavě
tvůrčí skupiny Signál 64
Galerie Fortna.

Výstava těchto děl by měla probíhat
v rámci Kojetínských hodů

od pátku do neděle 16.–18. srpna 2019
v prostorách tzv. Fortny (proluka mezi Pivovarským 

hotelem Kojetín a Podvalím)

- Téma výstavy je Kojetín a jeho okolí a vše,
co se ke Kojetínu váže.
- Technika je libovolná

(olej, pastel, akvarel, koláž, fotografie atd…)
- Formát A5-A2

Svá díla můžete přinést na
Vzdělávací  a informační centrum v Kojetíně,

Masarykovo nám. 8, Kojetín, nebo do kanceláře 
MěKS Kojetín tamtéž.

Bližší informace na tel: 581 202 202, 581 762 046 
nebo na emailu: zastupce@meks.kojetin.cz
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Kojetínské hudební léto 2019
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Kojetínské filmové léto 2019 a Kojetínské hody 2019
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Vítání jara
Čím byl významný den 20. břez-
na 2019? Nejen tím, že to byl prv-
ní jarní den, ale také tím, že jsme 
se opět sešli v sále VIC Kojetín, 
abychom jaro řádně přivítali. A co 
se nám všem spojí, když se řekne 
jaro? Slunce, zpěv ptáčků a vese-
lá nálada. A přesně v tomhle duchu 
se neslo i naše odpoledne. Slunce 
krásně vykouklo a svými paprsky 
rozzářilo den. Ptáčky jsme vyměnili 
za trio krásných a hlavně talentova-
ných slečen, které nám celé odpo-
ledne zpříjemnily svým nádherným 
zpěvem. What about trio slečen 
nám zanotovalo jak české lidovky, 
tak i jazzové a modernější skladby. 

Písně jsme vyslechli v českém ja-
zyce, ale také v anglickém i ve fran-
couzském. Jak bývá zvykem, tak 
nás navštívili i naši hosté z města. 
Tentokrát jsme v sále přivítali mís-
tostarostu města Kojetína Milosla-

va Oulehlu, radní města Kojetína  
Evu Pěchovou a sociální pracov-
nici Městského úřadu Kojetín Alici 
Stavovou. Jarní odpoledne jsme 
oslavili a s veselou náladou jsme 
odcházeli domů.                         AZ

Závěrečná hodina
lesnictví
Když se řekne les, tak si každý 
vybaví myslivce v zelené kami-
zolce, který má na hlavě klobouk 
ozdobený peřím. A přesně v to-
mhle duchu se nesla naše po-
slední hodina letního semestru. 
Jelikož naši studenti VU3V jsou 
skvělá parta, přišli oblečení jako 
praví myslivci, náležitě k tématu 
letního semestru. Přednášky byly 
i tento semestr velice zajímavé, 
studenti se dozvěděli mnoho no-
vého. Ale závěrečnou hodinou 
nekončíme. Čeká nás totiž ještě 

zajímavá přednáška, přímo od 
odborníka a také závěrečný se-
minář ve Šternberku. Zvoleno 

je i téma na následující semestr 
a to nese název „Potraviny a spo-
třebitel“.                                   AZ

Velikonoce v DPS
Velikonoční atmosféra nám klepe 
na dveře a tak přišlo na řadu tvo-
ření. Z ruliček toaletního papíru 
jsme vytvořili krásného zajíčka. Ba-
revnými papíry jsme ruličky obalili, 
poté jsme vystřihli hlavu a ouška. 
Pomocí lýka jsme udělali vousky. 
Z vaty jsme přilepili ocásek a zajíček 
byl na světě. Ale to nebylo vše. Aby 

naše domy s pečovatelskou službou 
byly velikonočně naladěny, tak jsme 
našli v každé  zahradě strom, který 
jsme pojmenovali Kraslicovník. Kaž-
dý nájemník domu mohl celý týden 

chodit a strom ozdobit velikonoční 
ozdobou a zkrášlit tak naše jarní 
zahrady. Na Kraslicovník jsme za-
věsili i naše zajíčky. Tímto děkujeme 
všem, kteří se zapojili.                  AZ
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            DůM SVATéHO JOSEFA 
CENTRUM DENNíCH SLUŽEB PRO SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNíM POSTIŽENíM

ProGram na měsíc květen 2019

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

Charita Kojetín

Pátek 17. 5. 2019 od 10 hodin
oD srDce k srDci

Posezení k oslavě dne maminek, babiček,
prababiček, ale i tetiček a dalších žen s vystoupením 

dětí z MŠ sv. Josefa, čtením básní a zpíváním
písniček. Drobné pohoštění bude připraveno.

Úterý 21. 5. 2019 od 10 hodin
trÉnink Paměti s Paní sLÁvkoU 

Pokračujeme v pravidelném trénování paměti
s Miloslavou Kullašovou, která je trenérka paměti

I. úrovně. Trénink bude zaměřený na levou i pravou
hemisféru, čísla, slova, paměťová cvičení

a cvičení jemné motoriky.

Úterý 28. 5. 2019 od 10 hodin
tvoŘení Dekorace

Pracujeme s různými materiály a tvoříme
venkovní i vnitřní dekoraci a dárky blízkým.

Čtvrtek 30. 5. 2019 od 9 hodin
mŠe svatÁ

za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele
i dobrodince. 

Každé úterý a pátek od 9 do 10 hodin
ZDravotní cvičení

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

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

5. 5. 2019 Neděle
– 2. po Velikonocích (Misericordias Domini)

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

12. 5. 2019 Neděle – 3. po Velikonocích (Jubilate)
bohosLUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

19. 5. 2019 Neděle – 4. po Velikonocích (Cantate)
BOHOSLUŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

26. 5. 2019 Neděle – 5. po Velikonocích (Rogate)
bohosLUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Program svátečních bohoslužeb v květnu 2019 (v čase „máje“)

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové došli
u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme,

nevzniklo z ničeho viditelného.“ Židům 11,1-3

„Bůh ať je požehnán – mou prosbu neodmítl,
svou lásku mi neodňal!“ Žalm 66,20

Církev Československá husitská

26. 5. 2019 Neděle
žehnÁní Pramenům

– ekUmenickÁ sLavnost
Zahájení lázeňské sezóny v lázních Skalka

od 14.00 hodin otevřen lázeňský areál
jarmark, stánky, občerstvení, muzika

Slavnost začíná ve 14.30 hodin
(lázeňský park „u Pramenů“)

2. 6. 2019 Neděle – 6. po Velikonocích (Exaudi)
bohosLUžby

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

Srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského náboženství 
a duchovní výchovy – na faře a v 
klubovně modlitebny. Středa: Klub 
dětí a mládeže "Dobrá zpráva" v 
Klubovně modlitebny (zpravidla 
první středa v měsíci). Středa: 
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově 
sboru (zpravidla 1. středa v měsí-

ci). Čtvrtek: Biblická hodina s be-
sedou na faře v kanceláři (zpravidla 
poslední čtvrtek v měsíci promítá-
ní). 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 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  ses. far. je Petra Hrušková 
z Přerova, tel: 606 207 782 email: 
petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! Od května je 
opět možnost požádat o prohlídku 
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Církev Československá husitská
Husova sboru (bývalé synagogy). 
Návštěvy je třeba hlásit předem! 
Kontaktujte, laskavě, farní úřad 
nebo VIC, Masarykovo nám. 8., 
752 01 Kojetín: http://mekskojetin.
cz/vzdelavaci-a-informacni-cent-
rum. Z důvodu rekonstrukce bude 
až do odvolání prohlídka zkrácena 
o hlavní sál sboru. Děkujeme za 
pochopení. Podrobnější informace 
a aktuální data setkání i mnoho dal-
šího najdete na našich webových 
stránkách: http://ccshkojetin.cz/ 
a v aktuálním čísle Kojetínského 
zpravodaje. Fotogalerie: https://
www.zonerama.com/captainjtc 
Seznam nedělí po Velikonocích
1. Quasimodogeniti: Odhoďte proto 
všechnu zlobu, každou lest, pokry-
tectví, závist i všechno pomlouvání a 

jako čerství novorozenci se dožaduj-
te neředěného mléka Božího slova, 
abyste jím rostli ke spáse. 1. Petrův 
2,1-2  2. Misericordias Domini: Ať 
volá radostně k Bohu celý svět, o jeho 
slavném jménu zpívejte, jeho chválu 
slavně hlásejte! Řekněte Bohu: Jak 
ohromné jsou skutky tvé! Žalm 66,1-
3  3. Jubilate: Spravedlnost a právo 
miluje, Hospodinovy lásky je plná 
zem! Hospodinovým slovem vznikla 
nebesa, celý jejich zástup duchem 
jeho úst. Žalm 33,5-6
4. Cantate: Zpívejte Hospodinu no-
vou píseň, vždyť přece činí zázra-
ky! Svojí pravicí, paží své svatosti 
vydobyl sobě vítězství. Hospodin 
předvedl svoje spasení, svou spra-
vedlnost zjevil před všemi národy. 
Žalm 98,1-2  5. Rogate: Zvěstujte 

zvučným jásotem, všude to roz-
hlaste, vyřiďte ve všech zemských 
končinách:  „Hospodin vykoupil 
svého služebníka Jákoba!" Izaiáš 
48,20   Oslavení - nanebevstoupe-
ní Páně:  Vystoupils do výšin, zajal 
jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, do-
konce i ty, kteří se bouří, že by měl 
Hospodin Bůh u nás přebývat! Žalm 
68,19  6. Exaudi: Slyš mě, Hospo-
dine, hlasitě volám, smiluj se nade 
mnou, vyslyš mě. O tobě přemítá 
mé srdce, že říkáš: „Hledejte mou 
tvář!“ Tvou tvář tedy hledám, Hos-
podine, neskrývej přede mnou svou 
tvář!  Svého služebníka v hněvu ne-
odmítej, býval jsi přece mou pomo-
cí! Nenechávej mě a neopouštěj, 
Bože mé záchrany! Žalm 27,7-9

Jiří Pleva

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce: Citát měsíce:

Zahrádkářské okénko
Nedávno procházely Kojetínem 
a jeho blízkými předměstskými 
zákoutími skupinky dobrovolníků, 
kteří shromažďovali nebo sbírali 
nepatřičnosti, které jiní zde vyhodili 
nebo jen „zapomněli“. Třebaže po-
časí nebylo těmto aktivistům zrov-
na příznivě nakloněno, výsledkem 
bylo množství kusových předmě-
tů a pytlů s nejrůznějšími odpady. 
Bezesporu tato bezvadně zorga-
nizovaná masová akce přispěla 
vzhledu našeho města a byla vý-
znamným příspěvkem pro zlepšení 
životního prostředí našich obyvatel. 
Proti předchozím ročníkům „Ukliď-
me Česko“ bylo potěšitelné, že se 
do akce aktivně zapojili také členi 
zahrádkářské ZO, letos v celkovém 
počtu 19. Rád bych jim i touto ces-
tou poděkoval za jejich přiložení 
ruky ke společnému dílu.

Zájemcům o aktivní rekre-
aci a relaxaci na vlastní 
zahrádce v některé ze za-
hrádkových osad můžeme 
nabídnout pozemek o vý-
měře cca 300 m2. V součas-
né době máme čtyři volné 
zahrádky, v lokalitách Pře-
rovská ulice a Školní za-
hrada. 

Třebaže letos zahrádkáři neorga-
nizují autokarový zájezd do Kro-
měříže na zahradnickou prodejní 
výstavu Floria – Jaro, dovoluji si 
na ni upozornit a zájemce pozvat. 
Výstava bude probíhat ve dnech 
1. až 8. května 2019 na Výstavišti 
Kroměříž.

Pavel Ryšavý
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Ze sportu
Český pohár TeamGym 
2019 v Třebíči 
Město Třebíč v sobotu 30. března 2019 
pořádalo 1. závod ,,Českého poháru 
TeamGym 2019“. Tohoto závodu se 
zúčastnila také tři chropyňská družstva 
– Junior I, Junior II a Senior B.
Náročný závodní den začal hned 
brzy ráno s družstvem Junior I (Nela 
Baďurová, Ela Nosková, Elen Chylí-
ková). Jelikož nám opět některé hol-
ky odrostly do starší kategorie, větší 
polovina družstva je nová a v Třebí-
či si odbyly svou premiéru. Holky se 
snažily a dělaly, co bylo v jejich silách. 
Nevyvarovaly se však chyb a nako-
nec si vybojovaly 11. místo.
Po obědě nastoupila na závodní 
plochu družstva Junior II (Marie 
Medunová, Lenka Kusáková, Ve-
ronika Vyskotová) a Senior B (Te-
reza Baďurová). Děvčata Junior 
II nastupovala jako první na pohy-
bovou skladbu. Až na pár chybek 
z nervozity se jim skladba povedla, 
následně holky předvedly pěknou 
akrobacii i trampolínu a vybojovaly 
krásné 2. místo. Souběžně s Juni-
or II probíhal závod Senior B. Hol-
ky začaly na akrobacii, kde udělaly 
pár chybek, pak ale následovala 
„krásná trampolína“, kterou nám 
v závodě pochválil i moderátor. Celý 
závod završily krásnou pohybovou 
skladbou a zaslouženě vybojovaly 
1. místo ve své kategorii.
Domů se všechny dívky vracely 
spokojené a nachystané vypilovat 
chyby, aby další závod dopadl ještě 
lépe. Příštím závodem bude MČR 
v Olomouci, které ve spolupráci 
s ČGF a za finanční podpory města 
Chropyně pořádá náš oddíl. Koho 
z vás náš sport zaujal, máte jedi-
nečnou možnost přijet se nadýchat 
závodní atmosféry ve dnech 10.–11. 
května 2019 do Olomouce. Budeme 
se na vás těšit!     Regina Horáková

Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
Muži 1.A třída skupina B
Začátek jarní sezóny byl rozpačitý, 
ale tým se pak chytil a jede na vítěz-
né vlně. Do týmu na jaře přišli Yurii Li-
ashuk ze Sokola Zborovice a Miloslav 
Krejčí ze Sokola Boříkovice. Odešli 
Tomáš Jarmer do Sokola Kovalovice 
a činnost ukončil Filip Raška. 

Odehrané zápasy:
30. března 2019 doma se Sokolem 
Brodek u Přerova 0:1. Na týmu se 
projevila ještě nesehranost a stře-
lecká neschopnost proměňovat 
šance. 
7. dubna 2019 venku s SK Lipová 
prohra 0:1. Se suverénně vedoucím 

týmem tabulky, který má na druhé-
ho náskok dvanáct bodů, sehrál 
Slavoj více než vyrovnanou partii. 
Bohužel rozhodla sporná penalta 
v šedesáté minutě zápasu.
13. dubna 2019 doma se Soko-
lem Bělotín výhra 2:0. Se šestým 
               /pokračování na straně 35
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
Muži FK Slavoj Kojetín (1.A třída skupina B)

Termín Utkání

So 04.05. 16:30 Sokol Dub n. M. – Kojetín 

So 11.05. 16:30 Kojetín – Sokol Čechovice

Ne 19.05. 17:00 SK Protivanov – Kojetín 

So 25.05. 17:00 Kojetín – FC Beňov 

So 01.06. 17:00 Kojetín – FC Kostelec n.H.

Ne 09.06. 17:00 Sokol Určice – Kojetín  

So 15.06. 17:00 FK Slavonín – Kojetín  

Muži TJ Sokol Kovalovice (1.B. třída skupina A)
Termín Utkání

Ne 05.05. 16:30 Kovalovice – Sokol Mostkovice

Ne 12.05. 16:30 FK Němčice n. H. – Kovalovice 

Ne 19.05. 17:00 Kovalovice – Sokol Jezernice

Ne 26.05. 17:00 FC Želatovice B – Kovalovice
So 01.06. 17:00 FC Újezdec – Kovalovice 
Ne 09.06. 17:00 Kovalovice – SK Radslavice 

Ne 16.06. 17.00 Kovalovice – Sokol Otaslavice 

Dorost FK Slavoj Kojetín krajská soutěž skupina B
Termín Utkání

So 04.05. 11:00 Kojetín – FK Kozlovice 

Ne 12.05. 10:00 Sokol Plumlov – Kojetín 

So 18.05. 17:00 Kojetín – Sokol v Pivíně 

So 25.05. 14:30 Spartak Lipník – Kojetín 

Ne 02.06. 09:30 Kojetín – SD Ústí/Opatovice 

So 08.06. 11:00 SD Protivanov/Brodek u K. – Kojetín

So 15.06. 13:30 Kojetín – SD Němčice/Brodek u Pr. 

Sdružené družstvo s FK Chropyně v krajské
soutěži Zlínského kraje pod hlavičkou FK Chropyně
Termín Utkání

Ne 05.05. 09:30
Vigantice

FK Vigantice
– SD Chropyně/Kojetín

Ne 12.05. 12:30
Kojetín

SD Chropyně/Kojetín
– TJ Juřinka  

So 18.05.  09:30
Všetuly

SFK ELKO Holešov
– SD Chropyně/Kojetín

Ne 26.05. 09:30
Kojetín

SD Chropyně/Kojetín
– SK Louky   

Ne 02.06. 09:30
Bezměrov

FC AJAX Bezměrov
– SD Chropyně/Kojetín

So 08.06. 09:30
Chropyně 

SD Chropyně/Kojetín
– FC Velké Karlovice  

Mladší žáci FK Slavoj Kojetín okresní přebor
Termín Utkání

St 01.05. 16:30 Sokol Hustopeče n. B. – Kojetín 
So 04.05. 14:30 Sokol Bělotín – Kojetín 

St 08.05. 16:30 Spartak Lipník – Kojetín
So 11.05. 09:30 Kojetín – Sokol Újezdec

Ne 19.05. 11:30 FK Kozlovice – Kojetín 
So 25.05. 09:30 Kojetín – Sokol Horní Moštěnice

So 01.06. 15:00 Sokol Čekyně – Kojetín  
Ne 09.06. volný los

So 15.06. 10:30 Kojetín – SD Lobodice/Tovačov

Starší přípravka FK Slavoj Kojetín – krajská soutěž; hraje se turnajově: 4 mužstva/1 turnaj
Termín pořadatel Zápasy FK Slavoje Kojetín

So 04.05. 09:30 Slovan Černovír 09:30 SK Šumvald, 10:15 Sulko Zábřeh, 11:00 Slovan Černovír

Ne 12.05. 09:30 FK Slavoj Kojetín 09:30 FK Kozlovice, 10:15 FK Medlov, 11:00 Sokol Olšany

Ne 19.05. 10:00 SK Šumvald 10:00 Sokol Olšany, 10:45 KMK Zubr Přerov, 11:30 SK Šumvald

Ne 26.05. 09:30 FK  Nové Sady 09:30 KMK Zubr Přerov, 10:15 FK Nové Sady, 11:00 Slovan Černovír

So 01.06. 09:30 OMK Šternberk hřiště Lužice 09:30 FK Nové Sady, 10:15 FK Medlov, 11:00 1. OMK Šternberk

Mladší přípravka FK Slavoj Kojetín
okresní přebor skupina B

Termín Utkání

So 04.05. 09:00 Kojetín – Sokol Opatovice

Ne 12.05. volný los

So 18.05. 09:00 Kojetín – SK Hranice

Pá 24.05. 18:00 1. FK Viktorie Přerov A – Kojetín

So 01.06. 09:00 Kojetín – Sokol Vlkoš 

ČT 06.06. 17:00 1. FK Viktorie Přerov D – Kojetín

So 15.06. 09:00 Kojetín – Sokol Lazníky 

Redakční rada Kojetínského zpravodaje se omlouvá autorovi za špatně uvedenou tabulku v minulém čísle.
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
týmem tabulky se hrálo na těžkém 
terénu po celodenním dešti a v chla-
du. Domácí vyhráli brankami osvěd-
čeného střelce Libora Žůrka, který 
zkušeně skóroval po dvou sólech 
v 19. a 63. minutě zápasu. Tým už 
naznačil zlepšenou kombinační hru.
19. dubna 2019 venku výhra se So-
kolem Plumlov 5:1. Poločas byl 1:0 
pro Slavoj brankou Tomáše Jury. 
Druhá polovina už vyzněla daleko 
jasněji pro Slavoj, kdy góly Danie-
la Lýska, Tomáše Hrušáka, Libora 
Žůrka a Marcela Lukáše proměnily 
utkání v exhibici hostí. Plumlov za-
chránil od „pětky“ čestný gól domá-
cích v 83. minutě.
Tým se z 11. místa postupně dere 
tabulkou nahoru. Po 19. kole je na 
8. místě. Skóre 33:32 s 26 body, za 
šest výher za tři body, tři výhry na 
penalty za dva body, dvě prohry na 
penalty za jeden bod a sedm proher 
za nula bodů.
Uzávěrka zpravodaje je před zápasy, 
které jsou na programu viz strana 34.
Dorost U19 – krajská soutěž 
Po podzimu, kdy skončili na před-
posledním místě s pouhými čtyřmi 
body na jaře, nastal zásadní obrat 
k lepšímu. Každý rok v tomto věku 
je poznat a tým dozrává i po strán-
ce herní vyspělosti.
7. dubna 2019 v Bělotíně se Soko-
lem vyhráli 5:4, po poločase 3:2. 
Střelecky se hattrickem prosadil 
Matěj Vojáček a dvěma brankami 
Marcel Lukáš.
14. dubna 2019 doma porazili So-
kol Horní Moštěnici 3:2. Během 
zápasu dokázali obrátit nepříznivé 
skóre z nepříznivých stavů 0:1 a 1:2 
na konečných 3:2. Branky vstřelili 
dvakrát Jirka Nguyen a jedenkrát 
Marcel Lukáš. Oba nastupují i v ká-
dru týmu mužů.
20. dubna 2019 v Nezamyslicích si 
s posledním týmem hravě poradili 
a vyhráli 5:0 brankami: Dvakrát Voj-
ta Ošťádal, dvakrát Matěj Vojáček 
a jedenkrát Marcel Lukáš.
V tabulce jsou na 10. místě se skó-
re 31:55 a 13 body za čtyři výhry za 
tři body, jednu prohru na penalty za 
jeden bod a devět proher za nula 
bodů.
Starší žáci U15 sdružený start 
FK Chropyně/FK Slavoj Kojetín 
– krajská soutěž Zlínského kraje
Spolu s mladými fotbalisty z Chro-

pyně se pohybují ve středu tabulky.
14. dubna 2019 na hřišti v Hulíně 
porazili sdružený tým Kvasice/Hulín 
3:1. Branky dali Jan Válek, Mikuláš 
Hříbek z Chropyně a Adam Svačina.
20. dubna 2019 na hřišti v Chro-
pyni uhráli remízu 1:1 s týmem FK 
Bystřice pod Hostýnem. Branku dal 
Yani Williams ze Slavoje. Penaltový 
rozstřel vyzněl ve prospěch hostů 
v poměru 3:4.
Tým je na 5. místě se skóre 22:20 
a 19 body za šest výher za tři body, 
jednu prohru na penalty za jeden 
bod a pět proher za nula bodů.
Mladší žáci U13 – okresní přebor
Mají také za sebou úspěšný vstup 
do jarní části.
6. dubna 2019 doma porazili FC 
Beňov 3:2. Brankami, které vstře-
lili David Svoboda, Patrik Sedlák 
a Štěpán Kapoun.
21. dubna 2019 dokonce na hřišti 
v Ústí porazili spojený tým Všecho-
vice/Ústí 2:0 brankami Adama Šmí-
dy a Štěpána Kapouna.
Tým je na 6. místě se skóre 40:52 
a 21 bodů se sedmi výhrami za 
tři body a sedmi prohrami za nula 
bodů.

Starší přípravka U11 – krajská 
soutěž 
Zahájila jarní sezonu 14. dubna 
2019 domácím turnajem za účasti 
dalších tří týmů.
V zápasech plných bojovnosti a zá-
palu do hry porazila OMK Šternberk 
7:5 a Sokol Olšany 4:2. S vítězem 
turnaje SK Uničov to byla prohra 
0:7.
Další turnaj odehrála 20. dubna 
2019 na hřišti KMK Zubr Přerov 
s výsledky se Zubrem Přerov 1:11, 
FK Medlov 1:10 a Sokolem Čecho-
vice 1:4. 
Kluci si vyzkouší, jaké je to hrát 
zápas v soutěžní atmosféře řízené 
rozhodčím.
Mladší přípravka U9 – okresní 
přebor 
Většinou jsou to kluci a Terezka 
Svobodová, kteří s fotbalem začí-
nají, a tak každé vítězství je pro ně 
vzpruhou.
13. dubna 2019 doma porazili své 
vrstevníky z Unionu Lověšice 7:5.
V této soutěži se moc vážně na 
body nehraje a také nevedou ta-
bulky, ale každé vítězství potěší 
a motivuje.                Jaroslav Bělka

Dorost FK Slavoj Kojetín – krajská soutěž KFS Olomouc, jaro 2019

Starší přípravka U11 FK Slavoj Kojetín
– krajská soutěž KFS Olomouc, jaro 2019
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Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
Kovalovicím se více daří na hřiš-
tích soupeřů 
Zimní přestávku strávily na 9. mís-
tě tabulky s dvaceti body. Do týmu 
přišli Tomáš Jarmer ze Slavoje Ko-
jetín, Tomáš Kravar z Měrovic, Mar-
tin Chytil z Uhřičic a Martin Plesník 
ze Zborovic.
Odehrané zápasy:
31. března 2019 překvapily výhrou 
3:2 s domácím favoritem Sokolem 
Tovačov brankami Tomáše Kanto-
ra, Michala Bělašky a vlastním gó-
lem Tovačova.
7. dubna 2019 ale doma s prvním 
týmem tabulky Ústím B prohrály 
gólem v 84. minutě 1:2. Bohužel 
doplatily na bídnou koncovku, kdy 
jediný gól vstřelil Jakub Krčmář.
13. dubna 2019 opět zabodovaly 
v Klenovicích na Hané, gólem Zdeň-
ka Zezuly v poslední minutě vyhrály 
1:0, a tak potěšily své fanoušky, kteří 
je na každý zápas doprovázejí.
21. dubna 2019 Kovalovice přivítaly 
na svém hřišti nepříjemného rivala 
z Pivína. Utkání má vždy náboj der-
by. Ještě v 65. minutě Kovalovice 
vedly 3:1 a soupeř dohrával v dese-
ti. Ale soupeř zmobilizoval své síly 
a vyrovnal čtyři minuty před koncem 
na 3:3. Branky Kovalovic dali Zde-
něk Zezula, Ondřej Janováč a Filip 
Rybovič. V případě remízy se kopou 
penalty, které rozhodnou o druhém 
bodu. Ten získaly domácí Kovalovi-
ce, kdy dvě penalty chytil brankář Vít 
Švec. Tak se mohly radovat ze zisku 
prvních domácích jarních bodů.
Na jaře vybojovaly Kovalovice osm 
bodů a jsou na 7. místě se skóre 
40:37 a ziskem 28 bodů za sedm 

Nástup týmů Kovalovic a Pivína

Přestávková idyla v Kovalovicích

Martin Plesník jedna z jarních posil Opora týmu brankář Vít Švec

výher za tři body, tři výhry na pe-
nalty za dva body, jednu pohru na 
penalty za jeden bod a sedm proher 
za nula bodů.
Do Kovalovic se jezdí nejen na zají-

mavý fotbal, ale i do příjemného pro-
středí, kde chutná pivečko a makrely. 
Vše je rámováno přátelskou atmosfé-
rou a partou lidí, která preferuje fotbal 
jako zábavu.              Jaroslav Bělka

Ze sportu – Kanoistika Kojetín
Smolný začátek
Mistrovství ČR
na dlouhých tratích
Ve dnech 27.–28. dubna 2019 se 
konalo MČR v rychlostní kanoistice 
ve 270 km vzdáleném jihočeském 
městě Týn nad Vltavou.
Doprava na mistrovství byla vskutku 
smolná. Na jednom z vleku vezou-
cím lodě se přetrhl vázací popruh. 
Uvolněná loď pod náporem větru 
uletěla na krajnici vozovky. Tuto ne-
obvyklou situaci žádný z řidičů Ka-

noistiky Kojetín nepředpokládá a za 
posledních dvacet let se toto nesta-
lo. Bez povšimnutí pokračoval řidič 
dál a asi po deseti kilometrech byl 
upozorněn dojíždějícím vozem na 
tuto nemilou skutečnost. Loď byla 
natolik poškozená, že start našeho 
nadějného kanoisty Robina Hirsche 
byl ohrožen.
Při příjezdu do Týna nad Vltavou se 
nám rozkryl pohled na majestátnou 
jadernou elektrárnu Temelín, která 
svým posazením na pahorkatině 
dominuje celému okolí.
Mistrovství ČR začalo v deset hodin 

závodem benjamínků (8–12 let) na 
trati v délce 2500 m. Starší závod-
níci startovali na trati 5000 m.
Postavili jsme si oddílový stan na 
břehu řeky Vltavy, kde nás v prů-
běhu závodů mohlo navštívit 752 
závodníků ze 43 oddílů.
Dopolední sobotní atmosféra byla 
velmi napjatá, protože se jednalo 
o první závod celorepublikového 
klání, které prověřilo důslednost 
a pevnou vůli při zimní přípravě ka-
noistů, kanoistek, kajakářů a kaja-
kářek.
Hned první závod nám potvrdil 
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Ze sportu – Kanoistika Kojetín
kvalitní zimní přípravu v Kojetíně, 
neboť jsme v závodě šedesáti zá-
vodníků obsadili 2., 9. a 21. mís-
to. Další velkou radost a zklidnění 
v řadách trenérů a rodičů přinesl 
následný závod K1 žáků, kdy On-
dřej Hirsch vystoupil na bronzový 
stupeň a Pavel Kapoun si odnesl 
bramborovou medaili v konkurenci 
sedmdesáti pádlujících.
V nastoleném výsledkovém tren-
du jsme pokračovali celou sobotu, 
kdy zlaté koření přinesla na mK1 
benjamínka Klára Zendulková. 
V osmnácti sobotních závodech 
jsme celkem sedmkrát dosáhli na 
ceněné kovy.
Nedělní chladné a větrné ráno 
zahájily deblové disciplíny K2 be-
njamínci, ve kterém vyhrála loď 
kojetínských barev s posádkou To-
máš Kapoun a Martin Chovanec. 
Třicet minut poté do cíle dorazila 
modro bíločervená loď s číslem 58 
ve složení Ondřej Hirsch a Pavel 
Kapoun na prvním místě v katego-
rii K2 žáci. Výkřik „konečně“ z úst 
Ondřeje Hirsche završil prolomení 
sportovní smůly. Pravidelný čtenář 
Kojetínského zpravodaje si zajisté 
vzpomíná na loňské Mistrovství ČR 
a sportovní tragédii, kdy tato po-
sádka chytla na kormidlo igelitový 
pytlík, který je stál medaili z MČR 
a cenné body do Českého poháru.
Odpoledne tekly slzy proudem ma-
minkám při závodu K2 benjamínky, 
kdy pomyslnou cílovou pásku pro-
ťala posádka ve složení Julie Has-
tíková a Klára Zendulková, které 
nenašly přemožitelky na trati 2500 
m s obrátkou.
Velmi důležitý závod pro nominaci 
na Mezinárodní Regatu v Piešťa-
nech, která se koná 25. května 2019 
(ve stejném termínu jako Moravský 
pohár v Kojetíně) a kde se účastní 
všechny evropské státy, dopadl na 
jedničku pro Miroslava Kapouna, 
který vyhrál v kategorii K2 doros-
tenci společně s Radkem Valsou 
z TSE (Tatran Sedlčany).
S nominací v kapse a s osmnác-
ti cennými kovy jsme se vydali na 
zpáteční cestu domů. Naši ostra-
žitost prověřila drobná kolize při 
střetu osobního auta s naším vle-
kem. Ale ani tato závěrečná dávka 
smůly nezkazila chuť do dalších 
tréninků.

Výsledky Kanoistika Kojetín - 
MČR Týn nad Vltavou:
Sobota 27. dubna 2019: mK1 Ben-
jamínci A – Kapoun Tomáš 2. místo, 
Chovanec Martin 9. místo, Havlíček 
Tomáš 21. místo; K1 Žáci – Hirsch 
Ondřej 3. místo, Kapoun Pavel 
4. místo; C1 Žačky – Hejcmanová 
Leona 6. místo; mK1 Benjamínky A 
–  Zendulková Klára 1. místo, Hastí-
ková Julie 9. místo; mC1 Benjamín-

ci – Prokeš Antonín 2. místo, Hirsch 
Robin 4. místo, Úlehlová Štěpánka 
8. místo; K1 Junioři – Zendulka On-
dřej 13. místo, Hejcman Jakub 14. 
místo; K2 Benjamínky B+C – Cho-
vancová Daniela 18. místo; C1 Ju-
nioři – Minařík Jiří 2. místo; C1 Do-
rostenci – Uher Miroslav 12. místo; 
K1 Dorostenky – Úlehlová Markéta 
19. místo, Jurečková Petra 21. mís-
to; K2 Benjamínci B+C – Říhošek 
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římskokatolická farnost Kojetín
Noc kostelů
Letos se již pojedenácté bude ko-
nat Noc kostelů.
V pátek 24. května 2019 se ote-
vřou v českých a moravských 
diecézích pro širokou veřejnost 
brány chrámů, aby nabídly mož-
nost navštívit kostely a modli-
tebny v neobvyklou denní dobu 
a poznat jejich kulturní hodnoty  
a také seznámit se s křesťanstvím 
prostřednictvím hudby, výtvarného 
umění, divadelního představení, 
rozhovoru či setkání.
Vůbec první Noc kostelů (Lange 
Nacht der Kirchen) se uskutečnila 
v roce 2005 ve Vídni. Do České re-
publiky pronikla Noc kostelů v roce 
2009 a v Kojetíně, v chrámu Nane-
bevzetí Panny Marie, se uskuteční 
letos podruhé.
Všichni jste srdečně zváni. Neod-
mítněte  pozvání vstoupit a nechat 
se uvést do smyslu a souvislostí ar-
chitektury a uměleckých děl s jejich 
duchovní stránkou.                    řez

Tomáš 3. místo, Hastík Tomáš 
23. místo, Hošek Dominik 23. mís-
to; K1 Dorostenci – Kapoun Mi-
roslav 4. místo; Veteráni – Mucha 
Jaroslav 2. místo.
Neděle 28. dubna 2019:
K2 Benjamínci A – Chovanec Mar-
tin 1. místo, Kapoun Tomáš 1. mís-
to; C2 Benjamínci – Hirsch Robin 
2. místo, Prokeš Antonín 2. místo; 
K2 Žáci – Hirsch Ondřej 1. místo, 
Kapoun Pavel 1. místo; mK1 Ben-
jamínky C – Chovancová Daniela 
6. místo; C2 Žačky – Hejcmanová 
Leona 3. místo; K2 Benjamínky A 
– Hastíková Julie 1. místo, Zendul-
ková Klára 1. místo; mK1 Benjamín-
ci C – Hastík Tomáš 15. místo, Ho-
šek Dominik 17. místo; K2 Doros-
tenci – Kapoun Miroslav 1. místo; 
mK1 Benjamínci B Říhošek Tomáš 

Ze sportu – Kanoistika Kojetín
10. místo; C2 Junioři Minařík Jiří 
2. místo; K2 Dorostenky – Jurečko-
vá Petra 5. místo, Úlehlová Marké-

ta 6. místo; K2 Junioři – Hejcman 
Jakub 5. místo, Zendulka Ondřej 
5. místo.                      Aleš Zendulka
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Inzerce

STAVEBNí FIRMA
PřIJME BRIGáDNíKy
(nejlépe důchodového věku)

na
POMOCNé

STAVEBNí PRáCE
s nástupem květen 2019.

Nabízíme 120 Kč / hodina,
odvoz na stavbu

a možnost krácení pracovní doby.

Řidičský průkaz skupiny „B“ vítán.

Pro bližší informace
kontaktujte

pana Nováka
na telefonu

606 951 111

ZDe může bÝt

vÁŠ

inZerÁt
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Dne 11. května 2019 oslaví krásné osmdesáté narozeniny náš tatínek, dědeček a pradědeček

pan František Minařík
Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí do dalších let přeje celá rodina. 

Tak krátko jsem šel s vámi. Hle, tu se cesta dělí – a ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli… (J. Wolker) 

Dne 5. května 2019 uplynulo osm let od úmrtí

pana Jaroslava Kratochvíla
Vzpomínají rodiče, dcery Tereza a Karolína a sestry s rodinami. 

Dne 15. května 2019 to bude 24 let, co umřel

pan Karel Večerka
a 25. srpna 2019 by se dožil 76 let. 

Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou. 

Kdo žije v srdcích svých milých, neumřel, je jen vzdálen…
A čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout. 

Dne 22. května 2019 uplynul jeden smutný rok, kdy od nás navždy odešel
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan Václav Cibulka
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Zdena, dcera Zdena Peterková,

vnuk Milan Peterka s manželkou Petrou, vnuk Václav Peterka,
pravnučky Anička, Eliška a Barborka, rodina Kurfürstova. 

Už jen kytičky květů na hrob Ti můžeme dát, zapálit svíci a tiše vzpomínat.

Dne 3. května 2019 vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka

pana Vladimíra Svízely
Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou. 

Dne 14. května 2019 to bude již 15 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka, babička a sestra

paní Marie Charuzová, rozená Zapletalová
S láskou vzpomínají rodina Charuzova a Zapletalova.

Nikdy nezapomeneme.


