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Výsledky voleb do PS PČR v Kojetíně
Ve dnech 20. - 21. října 2017 se v České republice konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V Kojetíně byla volební účast 51,5 % a naši občané volili
takto:
ANO
SPD
KSČM
ČSSD
ODS
Česká pirátská strana
KDU–ČSL
STAN
TOP 09
Str. zelených
Str. svobodných obč.
Rozumní
Realisté
Str.práv občanů
SPR–RSČ
DSSS
Řád národa – Vl. unie
ODA
Referendum o EU
Dobrá volba
Sportovci
Boj proti islam.
Cesta odpov. spol.

33,30 %
15,25 %
10,27 %
8,88 %
8,81 %
7,26 %
6,75 %
2,68 %
1,93 %
0,86 %
0,86 %
0,51 %
0,51 %
0,47 %
0,39 %
0,27 %
0,23 %
0,15 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,03 %

843 hlasů
386 hlasů
260 hlasů
225 hlasů
223 hlasů
184 hlasů
171 hlasů
68 hlasů
49 hlasů
22 hlasů
22 hlasů
13 hlasů
13 hlasů
12 hlasů
10 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
1 hlas

Ani jeden z občanů našeho města, kteří kandidovali, nebyl zvolen do Poslanecké sněmovny PČR.
Jiří Šírek
Foto: Jaroslav Bělka

Kojetínský zpravodaj

11/17

Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 65. schůzi konané dne 11. října 2017
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na
rok 2018: leden – z důvodu rekonstrukce obřadní síně nebudou stanoveny, únor – z důvodu rekonstrukce obřadní síně nebudou stanoveny,
březen – 10. 3. 2018, duben – 7. 4.
2018, květen – 5. 5. 2018, červen –
2. 6. 2018, červenec – 14. 7. 2018,
srpen – 11. 8. 2018, září – 8. 9. 2018,
říjen – 27. 10. 2018, listopad – 24.
11. 2018, prosinec – 8. 12. 2018,
doba konání svatebních obřadů je
stanovena od 10.00 do 13.00 hodin,
- schválila termíny konání vítání občánků na Městském úřadě Kojetín
na rok 2018: březen – 24. 3. 2018,
květen – 19. 5. 2018, červenec
– 28. 7. 2018, září – 15. 9. 2018, listopad – 10. 11. 2018,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Hospici na Svatém Kopečku
ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených s provozem zařízení, v roce 2017,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č.
179/2, ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 30 m2, ve

vlastnictví Města Kojetína, zájemci
o koupi, za min. kupní cenu 70 Kč/
m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 211/284,
orná půda o výměře 2113 m2, ve
vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním území Popůvky u Kojetína,
zájemci o koupi, za min. kupní cenu
250 Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem
spojených kupujícím,
- schválila pronájem pozemku
parc. č. 657/2, ostatní plocha, o výměře 4924 m2, se všemi součástmi
a stavbami na pozemku vybudovanými, sportovnímu klubu SK Kojetín
2016, z. s., za podmínek nájmu na
dobu neurčitou, výši nájemného
1000 Kč/rok, za účelem provozování činnosti spolku,
- schválila rozpočtové opatření
č. 15/2017, kterým se zapojují do
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 211,38 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 211,38 tis. Kč,
- schválila předložený plán zimní

údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních komunikacích v zimním období 2017/2018,
- uložila řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r. o. zabezpečit
realizaci schváleného plánu v plném rozsahu,
- schválila uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo k investiční akci
„Revitalizace hřbitova – výstavba
chodníků a veřejného osvětlení“
mezi objednatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín
spol. s r. o., za nabídkovou cenu
124.750,64 bez DPH,
- vzala na vědomí návrh výstavby
kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu pro novou výstavbu
v k. ú. Kojetín doručený společností
Vodovody a kanalizace a. s. Přerov
Městu Kojetín dne 5. 10. 2017,
- souhlasila se záměrem vybudování kanalizace a vodovodu na par.
č. 800/125 v k. ú. Kojetín a zapojením finančních prostředků na realizaci uvedeného záměru do rozpočtu Města Kojetína na rok 2018.
Jiří Šírek

pracovní konzultace na úrovni zpracovatele projektu a zainteresovaných
stran. Zúčastňujeme se jich za naše
město také. Jde o akci, která bude
jak projekčně, tak investičně, ale
i provozně náročná. Každopádně je
její realizace otázkou několika příš-

tích, cca osm let. Železniční doprava
úrovně 21. století by měla nahradit všechny překážky spojené s její
realizací.
• Při řeči s jedním známým jsem byl
překvapen, když vyslovil pochvalu
za to, jak se v našem městě stará-

Ve zkratce
• Projekční společnost MCO Olomouc začala s pracemi na projektu
zdvojkolejnění trati Přerov – Brno.
Výsledkem by měla být trať s pojízdnou rychlostí 200 km/hod. Po ukončení projekčních prací pak bude ještě
několik let trvat, než se k tomuto cíli
dospěje. Pro Kojetín bude mít tato
akce kromě nesporného pozitivního cíle také řadu omezení. Musíme
si uvědomit, že v průběhu realizace
stavby budou cestující odkázáni na
náhradní autobusovou dopravu, což
nebude krátkodobá záležitost, jako je
tomu nyní v případě výluk. Na nově
postavené trati již nebude žádný železniční přejezd, všude budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením
s tratí nebo bez náhrady zrušeny.
V případě Kojetína bude křížení řešeno vybudováním rozsáhlého podjezdu na ulici Kroměřížská a směrem
na Popůvky na konci ulice Křenovská
bude vybudován nadjezd. Přejezdy na polních cestách budou zcela
zrušeny. V současné době probíhají
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Ve zkratce
me o drobné památky, kaple, sochy
apod. Bylo to v souvislosti s opravou
kříže a sochy pochodu hladových
u křižovatky na Tržním náměstí. Kříž pochází z roku 1742 a socha, která je dílem našeho rodáka,
sochaře Zdeňka Krybuse, z roku
1972, umístěna sem byla v roce
1983. Údajně to v řadě měst není
zvykem. Jsem rád, že jsme v Kojetíně přistoupili a postupně realizujeme opravy těchto drobnějších

kamenných památek – svědků naší
minulosti. Za posledních pár let je
jich už pěkná řada – pomníky vztahující se k druhé světové válce,
kaple, sochy z 18. století apod. Postupem času budeme pokračovat
s opravami dalších. Jde o cenné
dědictví minulosti, které je třeba zachovat příštím generacím.
• Dobrou zprávou z Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR také je,
že znak našeho města byl podvý-

borem pro heraldiku a vexilologii
(věda zabývající se historií a symbolikou vlajek, praporů a standard)
vložen do Registru komunálních
symbolů a bylo stanoveno slovní
popsání tohoto symbolu Kojetína.
Podvýbor zároveň stanovil slovní
blason (formální popis) znaku města Kojetína takto: „V modrém štítě
zlatě mřežované červené břevno.“
Jiří Šírek

Informace pro občany
Důležité informace
pro majitele psů
 Poplatková povinnost vzniká
v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců.
 Splatnost místního poplatku je do
31. 3. v daném kalendářním roce.
 Platba je možná v hotovosti na pokladně MěÚ nebo přes
bankovní spojení na účet města
19-1883093339/0800 + variabilní
symbol (ten získáte při nahlášení).
 Zdarma obdržíte známku, která

slouží k identifikaci přihlášeného
pejska. Doporučujeme umístit na
obojek. V případě, že se pejsek
zaběhne a je odchycen Městskou
policií, snáze dohledáme jeho majitele.
 Pokud již pejsek není ve vaší domácnosti, je potřeba jej řádně odhlásit.
 Povinností majitele při venčení je
uklízet exkrementy, jinak se majitel
dopouští přestupku, za který mu
hrozí pokuta.
 Sáčky na úklid po pejskovi si mů-

žete zdarma vyzvednout po zaplacení ročního poplatku.
 OZV 3/2011 byla stanovena pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, na vyjmenovaných ulicích
města je možný pohyb psů pouze
na vodítku. Mimo tyto ulice je pohyb
psů bez vodítka možný pouze s náhubkem.
 Podrobné informace naleznete na
stránkách města Kojetína, obecně
závazná vyhláška 4/2010 a 3/2011
(www.kojetin.cz)
Iveta Králová, finanční odbor MěÚ

Anketa
V době pozdního babího léta jsme se vydaly do kojetínských ulic a položily jsme
otázky několika občanům. Ani jeden se nechtěl nechat vyfotit a dokonce nám nechtěl
nikdo sdělit ani své příjmení, a tak jsou odpovědi téměř anonymní...
Otázky zněly následovně:
1. Co máte rád/ráda na podzimních dnech a co se vám naopak nelíbí?
2. K podzimním dnům patří také Památka zesnulých, tzv. Dušičky, jak tento den prožíváte?
3. Ve dnech 20. a 21. října se budou konat volby do PS Parlamentu ČR.
Máte svého kandidáta a budete se voleb účastnit?
Květa
1. Na podzimu mám ráda barevnou
přírodu, zbarvené listí a procházky,
nemusím naopak mlhy.
2. Společně s rodinou obejdeme
hřbitovy, kde máme zesnulé, a jsme
po zbytek dne spolu.
3. Voleb se zúčastním, ale ještě
nejsem úplně rozhodnutá, komu
dám svůj hlas.
Petr
1. Na podzimních dnech mám rád
přírodu a její krásu. Vadí mi chladná
rána, jinak si na nic stěžovat nemůžu.
2. Navečer chodím na hřbitov zapálit svíčky, jinak je pro mě tento den

jako všechny ostatní. Že bych to
nějak prožíval, se říct nedá.
3. Letos se voleb účastnit nebudu.

Marek
1. Na podzimních dnech mám rád
rozhodně to, že už není takové
horko. Jinak pokud neprší měsíc
v kuse, tak nemohu říct, že by mi
něco vyloženě vadilo.
2. S manželkou chodíme na hřbitov
zapálit svíčky, jinak je to pro mě den
jako každý jiný.
3. Účastnit voleb se určitě budu,
akorát nemám žádného kandidáta.
Nechám si to ještě projít hlavou.

Renata
1. Na podzimu mám ráda barevnost
přírody a sbírání hub, naopak mi
v podzimních měsících vadí krátké
dny.
2. S rodinou chodíme na hřbitov
zapálit svíčky, jinak tento den nějak
zvláštně neprožívám.
3. Voleb se účastnit budu, ale kandidáta neprozradím (úsměv) .

Anketu připravily žákyně 2. ročníku
Gymnázia Kojetín
Zuzana Žatecká
a Veronika Hepplerová
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Mateřská škola Kojetín
Říjen v MŠ Kojetín
Léto je nenávratně pryč a podzim
se naplno ujal vlády. Děti si při vycházkách všímají podzimu v jeho
proměnách, jak hraje barvami od
červené až po žlutou. To by nedokázal namalovat žádný malíř. Podzimní příroda je nejen krásná, ale
nabízí pestré využití svých darů
a přímo vybízí k tvořivosti. Tvůrčí
nálada se přenesla do všech tříd
v obou mateřských školách. Děti
s nadšením kreslily šípkový keř,
zdobily jej z nasbíraných šípků, dlabaly dýně, otiskovaly barevné listí,
sestavovaly obrázky z kaštanů.
Od začátku října všechny děti zahájily cvičení ve sportovní hale. Mají
tak možnost dokonale se vyřádit
v dobře vybaveném sportovním
prostředí a jsou z toho doslova nadšené.
Od října nám také začala výuka an-
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glického jazyka v odpoledním čase.
Tyto aktivity probíhají jedenkrát týdně a potrvají do konce května 2018.
V říjnu jsme opět v obou mateřských školách s nadšením přivítali
Kašpárka s maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti připravily
učitelky. V pondělí 9. října 2017 děti
v dopoledních hodinách navštívily
sál sokolovny, kde měly možnost
zhlédnout veselou pohádku plnou
humoru a písniček v podání Divadla Scéna Zlín s názvem „Pohádky
z pařezové chaloupky“, které pro ně
zajistilo Městské kulturní středisko
Kojetín.
V průběhu měsíce října se seznámily děti ze třídy Pastelek s keramickou dílnou DDM Kojetín. Nejdříve si prohlédly velkou keramickou
pec, seznámily se s keramickou
hlínou a potom se pustily do výroby
vánočního dárku pro své nejbližší.
Nejlákavější akcí tohoto měsíce se

stal již 13. ročník drakiády, který se
konal v úterý 17. října 2017 v areálu
školní zahrady a přilehlém sportovním areálu v Hanusíkově ulici. Po
úvodním přivítání a krátkých organizačních pokynech jsme pouštění
draků na kopci za mateřskou školou odstartovali písničkou o dráčkovi. Součástí drakiády byl také
táborový oheň, kde si každý mohl
opéct špekáček a zazpívat s kytarou nebo vyrobit dráčka. K tomu se
podával teplý čaj a nějaká ta dobrota. Závěrem drakiády byl nástup
všech malých účastníků na hřišti
školy a odměňování. Rozdávaly se
medaile, diplomy a sladké odměny.
Všichni se rozloučili hlasitým pokřikem „Hurá, hurá, hurá“ a rozešli se
s přáním, aby ta příští 14. drakiáda
dopadla tak úspěšně, jako ta letošní. Poděkování samozřejmě patří
všem, kdo se na organizaci akce
podíleli.
vedení MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Jak to tehdy bylo aneb
Po stopách lovců
mamutů
„V jeskyni, která je vzdálena našemu obydlí na těžko přístupném místě, přebývají síly tajemna. Už dlouho lovci čekají na zvěř, kterou by
mohli ulovit. Všechny sužuje hlad.
Lovci navštíví svatyni, kde v hloubi
země, v záblescích plamene stanou tváří v tvář bizonovi a skolí ho.
Tady… teď, tak jako v budoucnu.“
Opusťme virtuální svět a pojďme
s pokorou a zájmem naslouchat
hlasu přírody a historie. Vydejme se
putovat krajinou, kterou před tisíci
lety táhla stáda mamutů a přidejme
se ke statečným lovcům – našim
předkům. Vypravme se na cestu
časem zpět do doby, kdy člověk teprve začal chápat svou schopnost
poznávat a tvořit…
V průběhu školního roku učitelé
naší základní školy uvažují, čím
mohou dětem zpříjemnit výuku,
jaký jim nabídnout program. Děti
naplno prožívají to krásné těšení se
a je na nás, učitelích, zda program
splní jejich očekávání.
V letošním školním roce se děti
čtvrtých tříd seznamují poprvé ve
výuce vlastivědy s obdobím pravěku. A nutno podotknout, že žáčky
učivo zaujalo, dokonce si mnozí
z nich vytvořili svá první vlastivědná portfolia, která zdobí jejich třídy.
Pro názornost se pojďme blíže podívat na zmíněný vlastivědný projekt „Cesta do pravěku“, na kterém
s dětmi v současné době pracujeme. Jeho základem jsou pravěké
počátky pohledu na svět a prožívání člověka.
A jak nejlépe dětem zpřístupnit teoretické informace? Určitě formou
osobního prožitkového programu.
Proto jsme nemuseli s dětmi dlouze
přemýšlet. Volba byla jasná! Pojedeme za lovci mamutů a dozvíme
se více informací o způsobu života
v pravěku z archeologických nálezů.
Dobrodružná cesta pro děti 4. tříd
naší školy začala 10. října 2017,
kdy se ocitly v kouzelném autobusu,
který je odvezl vstříc velkému pravěkému dobrodružství po stopách

„Lovců mamutů“ do Muzea Komenského v Přerově. Na vlastní kůži si
tak děti mohly vyzkoušet život bez
elektřiny, seznámit se se způsoby
odívání, stravování i pohřebních rituálů pravěkého člověka. Na naše
objevitele čekalo velké překvapení
v podobě skutečného zubu mamuta či jeho kosti, většina z nich tyto
vzácné nálezy držela v rukou poprvé. Nadšení nebralo konce, když si
žáci v závěru zahráli na skutečné
archeology. Pomocí různých nástrojů vyhledávali ve vrstvách spraše cenné artefakty – kusy uhlíků,
úlomky keramiky, pazourky apod.
Čas nám však neuvěřitelně ubíhal
a přiblížil se konec naší výpravy.
Protože všechny třídy byly velice
šikovné, obdržely Badatelské listy
a velkou pochvalu od paní lektorky.
Naše cesta určitě splnila dětská
očekávání. Snažili jsme se v dětech
probudit vnímání jedinečnosti každého významného nálezu jako šance dozvědět se něco nového
o naší historii.
Ve vyučování došlo na společnou
reflexi s dětmi, kdy se každé z nich
pokusilo vyjádřit své myšlenky, zážitky, emoce i dojmy z návštěvy muzea. Pojďme nahlédnout na sdílené
prožitky některých z nich:
Vojta Hrdlička 4.A: „Líbilo se mi,
jak jsme šli po tmě. Super bylo, jak
jsme zkoušeli práci archeologa. Líbil se mi společný hrob s kostmi nalezený v Předmostí.“
Pavla Košťálková 4.A: „Výlet se mi
moc líbil, celý zámek, obrazy, do
věže jsem se bála vstoupit, neboť
byla velmi vysoká. Dozvěděla jsem
se, v jakých třídách se učily generace dětí v minulém století i dříve.“
Magdaléna Hedvíčková 4.A: „Moc
hezké. Nejvíce mě zaujaly skutečné nálezy z pravěku, soška Věstonické venuše a práce archeologa.“

Filip Řihošek 4.B: „Uděluji paní
učitelce velkou pochvalu za smích
a super vyučování v muzeu. Rád
jsem si vyzkoušel práci archeologa.“
Maruška Marečková 4.B: „Věž
byla nádherná. Vyhrabávání kostí
a kousků nádob bylo super.“
Matěj Wohlrab 4.B: „V muzeu se mi
líbilo hodně věcí – mamut, mamutí
kosti, cestička tmou.“
Dominik Krybus 4.B: „Nejvíce se mi
líbilo vykopávání kostí a předmětů.
Děkuji paním učitelkám a všem pracovníkům muzea, kteří se na tomto
programu podíleli.“
Bára Šilhánková 4.C: „Nejvíce se
mi líbila výstavka motýlů a kamenů,
práce archeologa a prohlídka skutečných věcí z pravěku.“
Anežka Skřipcová 4.C: „Líbily se
mi staré třídy a výstava kamenů.
Z věže byl krásný výhled. Expozice
pravěku nám nabídla prohlídku pravých mamutích zubů, náhrdelníků.“
Amálka Hřeblová 4.C: „Cesta autobusem netrvala dlouho. Moc se
mi líbilo, jak nám pan průvodce
ukazoval, jak se děti učily před 200
lety. Potom jsme s paní průvodkyní
vykopávali v expozici pravěku kosti a kameny. Bylo tam moc pěkně,
chtěla bych se tam vrátit.“
Děkujeme dětem za příjemně strávený den.
Lenka Vernerová

ZŠ nám. Míru Kojetín nabízí
k pronájmu prostory
tělocvičny v budově školy
cena 150 Kč/h.
Přijďte si zahrát badminton, volejbal, nohejbal,
kopanou nebo florbal.
Kontakt pro zájemce: 731 483 561
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Pozvánky
Školní jídelna Kojetín
příspěvková organizace

Jídelna
otevřená rodičům
V týdnu
od 20. do 24. listopadu 2017
mohou rodiče sedět
se svými dětmi u stolu v jídelně
a ochutnávat,
co jejich děti obědvají.
Milí rodiče, máte tak příležitost
přesvědčit se o tom,
že pro naše strávníky
připravujeme jídlo zdravé,
pestré a chutné.
Budeme rádi
i za vaše připomínky a názory,
které pak můžeme realizovat.
Přijďte posedět, ochutnávat
a pobesedovat s hlavním
kuchařem a kuchařkami.
						
Hana Rohová, ředitelka ŠJ

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Čtenářské dílny
V minulých letech kniha byla vždy
nedílnou součástí přání každého
dítěte. Bohužel v poslední době
plné nejmodernějších vymožeností,
jako jsou chytré telefony, počítače
a tablety již tomu tak není. Proto
jsme se rozhodli na naší škole zapojit do projektu pod názvem: Čtenářské dílny. Cílem je seznámit
děti se zajímavými knižními tituly,
ale také jim ukázat cestu, že i kniha může být zajímavá, napínavá,

Drakiáda
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Příchod podzimu je již tradičně spojen se zhoršením počasí, začíná být
chladněji a hlavně větrno. Proč tedy
tohoto počasí nevyužít? Letos poprvé jsme se rozhodli udělat drakiádu!
V pátek během dopoledního vyučování jsme se vydali procházkou
k loukám, kde jsme měli dostatek
prostoru a taky nám tu dobře foukalo. Rozdělili jsme se do skupinek.
Každá skupinka měla svého letce.
A že byli někteří hodně povedení! Na
začátku jsme si každého draka peč-

ale hlavně zábavná. Setkáváme se
s dětmi pravidelně každý týden. Vždy
si přečteme úryvek z vybrané knihy,
děti pak zajímavou formou plní úkoly
spojené s přečtením knihy, diskutujeme a nejzajímavější momenty se
snažíme zachytit do čtenářských deníků, které byly zakoupeny naší ředitelkou Olgou Odehnalovou. Žáky
tyto aktivity moc baví a já jen doufám, až budou letos psát Ježíškovi,
že jedním z jejich přání bude právě
kniha, třeba ta, kterou jsme si prohlíželi při návštěvě knihovny nebo ta,

kterou jsme si četli právě v našich
čtenářských dílničkách.
Ivana Hýbnerová

livě prohlédli a ohodnotili. Pak už následovalo vypouštění našich pestrobarevných draků. Některé skupinky
byly úspěšné, jiné zase méně. Vů-

bec nám to ale nevadilo, užili jsme
si spoustu legrace. Doufejme, že
i z drakiády si uděláme každoroční
tradici.
Ivana Hýbnerová
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Halloween
Rok se s rokem sešel a o své slovo se opět přihlásil pestrobarevný
podzim. Toto roční období na naší
škole ZŠ Svatopluka Čecha začínáme tradičně slavit pod názvem
Halloween. Nejedná se sice o ryze
český svátek, ale u dětí se těší velké oblibě a myslím, že nejen u těch
malých…
Jako každoročně si tuto akci necháváme před odchodem na podzimní
prázdniny. Všichni žáčci 1.stupně si
hned ráno obléknou své strašidelné kostýmy a moc se těší až celá
akce vypukne. Letos si každá třída připravila, pro nás ostatní, krátké vystoupení, básničky, říkanky,
písničky a dokonce zazněla i jedna opravdu strašidelná pohádka.

Záložka do knihy
spojuje školy
V letošním školním roce se ZŠ Svatopluka Čecha zapojila do mezinárodního projektu „Záložka do knihy
spojuje školy“. Práce se zúčastnili
žáci z čtvrtého a pátého ročníku
a žáci z celého druhého stupně.
Jednalo se o vlastnoručně vyráběnou záložku. Taková záložka nemusí potěšit jen knihomola, ale může
být i způsobem, jak inspirovat čtenáře k tomu, aby knihu otvíral s větším nadšením. Jakákoliv činnost,
která u dětí podporuje chuť číst je
velmi blahodárná. Všichni žáci se
aktivně zapojili a velmi svědomitě
a pečlivě tvořili, výroba byla velmi
zábavná a zdařilá. Každý žák byl
na svoji žáložku velmi pyšný. Naší
partnerskou školou se stala ZŠ

A samozřejmě nemohlo chybět vyřezávání dýní, za které děkuji naší
ředitelce Olze Odehnalové. Na výzdobě se podíleli žáci 4. a 5. ročníku a výborné sladké odměny nám
připravila děvčata z vyšších ročníků
pod vedením učitelky Skaličkové.

Samozřejmě nemohly chybět soutěžní disciplíny a přehlídka těch
nejstrašidelnějších kostýmů. Celou
akci jsme si moc užili a všem, kteří
se aktivně zapojili, bych chtěla touto cestou poděkovat.
Ivana Hýbnerová

s materskou školou Kolta na Slovensku. Slovenským kamarádům
jsme do balíčku přidali i upomínkové předměty z našeho města.
Myslím, že spolupráce proběhla

k oboustranné spokojenosti a pevně doufám, že i slovenským dětem
se záložky od nás budou líbit. Určitě se rádi připojíme i v příštím roce.
Lenka Skaličková

torka Galová a seznámila nás
s přátelským papouškem Edou (Ara
ararauna), který má v oblibě oříšky
podávané od hezkých slečen. Po
milém přivítání následovala asi půlhodinová přednáška o etologii doplněná prezentací a krátkým videem
o terénním pozorování horských
goril. Amaričanka Dian Fossey žila
20 let v jejich blízkosti, studovala
jejich chování. Bohužel při své práci přišla o život, byla zavražděna

pytláky. Nejbližším příbuzným člověka, šimpanzům, se do dnešních
dnů věnuje Angličanka Jane Goodall. Odjela do Tanzanie ve svých
26 letech, dnes ve svých 83 letech
se stále věnuje vědě, zabývá se
ochranou šimpanzů, cestuje po celém světě, pořádá přednášky. Více
informací o této významné osobnosti najdete na http://www.janegoodall.org/. Lektorka nám představila i další významné osobnosti za-

Gymnázium Kojetín
Exkurze do ZOO
Dne 18. září 2017 v 7.40 hodin
se sešli studenti 3. ročníku a septimy a také učitelky Trávníčková
a Kebzová na vlakovém nádraží
v Kojetíně. Zde začala cesta do brněnské ZOO. Za hodinu jsme přijeli
do Brna, koupili si jízdenky a následovala zhruba půlhodinová cesta
„šalinó“ do ZOO v Brně Bystrci.
Hned po příjezdu nás uvítala lek-
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Gymnázium Kojetín
bývající se etologií. Za zakladatele
tohoto oboru je považován Konrad
Lorenz, výzkumům v tomto oboru
se věnoval i dlouholetý ředitel pražské zoologické zahrady Zdeněk Veselovský. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí např. o chování hmyzu,
ptáků, slonů a jiných zvířat.
Poté jsme se šli podívat na šimpanze. ZOO Brno chová v současné
době dvě samice a jednoho samce. Paní lektorka nám je představila a vyprávěla mnoho zajímavostí
z jejich života. Dva z nich měli narozeniny a nachystané dárky, překvapení zabalené v lesklém červeném
papíře, které si sami rozbalovali.
U toho jsme je sledovali a zapisovali si poznámky k jejich chování.
Rozlišovali jsme apetenční chování – rozbalování a prozkoumávání
dárku (v krabici byly burské oříšky
a plyšák), potravní chování – oříšky byly samozřejmě k snědku, ale
co kdyby v tom plyšákovi bylo také

něco schované. Zajímavé bylo pozorovat sociální chování, komunikaci. Samec si vzal pro sebe dvě
krabice, mladší samička Mary prosila o další oříšky, což šimpanz dělá
tak, že se dotýká ústy obličeje toho
druhého. Starší samice Gina celou dobu pouze pozorovala ostatní
a nakonec se spokojila s hračkou,
vzala si ji do sousedního výběhu
a hrála si s ní. Do přehledné tabulky jsme si svá pozorování zaznamenávali. Brněská ZOO se stále

rozvíjí, koncem srpna byl mimo jiné
otevřen i nový výběh pro lvy. Vnitřní
prostory pro šimpanzy jsou rekonstruované a stavět se pro ně bude
také zcela nový výběh.
Nakonec jsme měli všichni hodinový rozchod po ZOO, následovala
cesta zpět vlakem zase domů. Myslím, že jsme si to všichni naplno
užili.
Za třetí ročník a septimu
Aneta Kebísková a Věra Trávníčková
foto: Zuzana Kebzová

Střípky z Buchlovic

150, 1250, 13, 158 - a víme, k čemu
náleží, simulujeme poskytování
první pomoci, protože co kdyby náhodou… aj.
To neméně důležité se pak odehrává mezi všemi těmito programy,
během chvilek volna, odpoledních
klidů, večerních programů obou tříd
a výjimečně i po večerce - tehdy
mizí rozdíly i ostych mezi starými
gympláckými mazáky z kvinty a nováčky z prváku…
Na závěr konkrétní hodnocení
kurzu studenty: „Byla to perfektní
akce!“ Tento kurz jsem si velmi užil!“
„Bylo to super!“ „Hodnotím 13 bodů
z 10…“ „Fajn lidi, fajn seznamování“ „Bylo to v klidu, bezva túra!“ „Pozitivní přístup“ „Dobrá atmosféra

a program!“ „Pavel byl super!“ „Hofa
byl super!“ „Bylo to úžasné, moc se
mi to líbilo.“ „Všechno dobré, až
na ranní běhání“ „Libový!“ „Krásný
týden plný zážitků!“ nebo „Dalo se
to.“ „Hodnotím 4/20, docela DANK.“
-eml-

Oblast Buchlovic je pro naši školu
tradičním místem, kam v září míří
kvintáni a prváci na adaptační kurz
nebo – chcete-li – seznamovák.
Útulné, příjemné a velmi vstřícné
zázemí s výbornou kuchyní nám
tentokrát poskytl penzion Na Přehradě.
Studenti se na kurzu neseznamují
jen mezi sebou navzájem, seznamují se i sami se sebou. A protože
taková cesta do hlubin každého
z nás je setsakra složitá, bývá
moudré vzít si na ni osvědčeného
a pohodového průvodce – a tím nám
byl (už poněkolikáté a snad setrvá
v této roli i nadále) Pavel Rampas
z agentury Midas. S ním jsme nacházeli odpovědi na otázky: Kdo
jsme? Proč jsme právě takoví? Dá
se s tím něco dělat? Budeme platnými členy týmu? Kam máme v životě
směřovat? A na mnoho dalších.
A jelikož je tento kurz školní akcí,
mezi nedílné součásti týdenního
pobytu patří i vzdělávání, za nímž
se šplháme na hrad Buchlov, zkoumáme květenu a zvířenu v parku
zámku Buchlovice, určujeme pochodové úhly, abychom se neztratili
nejen v životě, ale ani v terénu, sypeme z rukávu čísla 587, 112, 155,
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Gymnázium Kojetín
Mravenci v primě
V návaznosti na posilování vztahů
ve třídě a prevenci rizikového chování si žáci primy prošli i prvním programem primární prevence, který
realizovala KAPPA-HELP z Přerova.
Ve čtvrtek 19. října 2017 k nám na
gymnázium přijely dvě lektorky, které
se postaraly o zábavně naučný program na celé dopoledne. Tématem
byla „zodpovědnost“. Na úvod jsme
se hravou formou dozvěděli, co si žáci
myslí, za co že mají zodpovědnost.
Ať už sami za sebe, za své mazlíčky
nebo třeba za své mladší sourozence. Ve hře s názvem „Mravenci“ si vyzkoušeli skupinovou práci a způsob
komunikace. Jako třída prý odolávali

Máme srdce
Ve středu 20. října 2017 se v Kojetíně uskutečnil již tradiční „Srdíčkový den“, který od roku 2000 pomáhá rodinám s těžce nemocnými
či handicapovanými dětmi po celé
republice.
Skupinka gymnazistů se tedy vydala napříč ulicemi a prodávala drobné dárkové předměty jako magnetky, přívěsky se žetony a nově
i propisky. I přes nepříznivé počasí se vám podařilo přispět krásnou
částkou 10.598 Kč.
Tváří podzimní sbírky byl roční
Honzík s Hirschprungovou nemocí,
která výrazně omezuje život celé

nájezdu cizího mravence nejdéle
v historii tohoto programu. Následně si primáni zahráli na novináře,
kdy zjišťovali od starších spolužáků
a učitelů odpovědi na otázky zaměřené na prevenci škodlivých vlivů,
jako je závislost, kouření, alkohol

aj. Na stejná riziková témata pak
ve skupinkách vymýšleli i krátké
scénky, kdy ne vždy bylo tak, jak se
zdá na první pohled. Z reakcí žáků
bylo vidět, že byl program zajímavý
a pro naprostou většinu i poučný.
VP

rodiny a chlapeček s ní bojuje od
narození. Jde o to, že mu v tlustém
střevě nefunguje nervový systém
a navíc mu nefungovaly buňky ani
v polovině tenkého střeva. Tyhle
části musely být odstraněny a nyní
jeho tělíčko pracuje pouze s 37 cm
tenkého střeva. Statečný Honzík už
má za sebou tři operace.
Jménem studentů GKJ bych vám
ráda poděkovala a zároveň upozornila na náš nadcházející „Srdíčkový den“, který proběhne v ulicích
Kojetína v prosinci před Vánocemi.
Na závěr mi už jenom zbývá popřát
Honzíkovi a všem ostatním dětem
hodně štěstí a hlavně zdraví!
Michaela Zavřelová
studentka sexty
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Základní umělecká škola Kojetín
Začátek školního roku
a podzimní čas
Budova ZUŠ stále prochází náročnou rekonstrukcí, a tak nový školní
rok odstartoval opět v náhradních
prostorách obou základních škol
a MěKS Kojetín.
Přesunutí výuky v květnu a červnu
loňského školního roku bylo velmi
hektické, ale nespornou výhodou
bylo, že školní rok dobíhal s jakousi, již zajetou, setrvačností.
Letošní září ovšem přineslo zcela
novou situaci. Bylo nutné vytvo-

Zahraniční přesahy
ZUŠ Kojetín
Již několik let se Základní umělecká škola Kojetín spolupodílí na části
programu Mezinárodního festivalu
současného umění s duchovním
zaměřením FORFEST CZECH REPUBLIC.
V tomto roce se FORFEST konal
nejen v České republice (Kroměříž,
Olomouc), ale také za hranicemi
– na Slovensku (Bratislava – zahajovací koncert a výstava)
a v Republice San Marino (závěrečná výstava a koncert).
Na realizaci obou těchto zahraničních akcí se podstatnou měrou podíleli dva z učitelů kojetínské ZUŠ
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řit rozpisy a rozvrhy tak, aby byla
v co největší míře zachována plynulá návaznost individuální a kolektivní výuky napříč mezi prostorami
ZŠ nám. Míru, ZŠ Sv. Čecha a Sokolovnou. Vše jsme se snažili řešit
s maximálním ohledem na žáky
i rodiče.
I když nebylo možné zajistit takový
komfort, jaký je běžný při provozu
v jedné budově, díky vstřícnosti
vedení základních škol a MěKS,
profesionálnímu přístupu učitelů
a pochopení rodičů se nestandardní situace během prvního měsíce
školního roku ustálila.
S přicházejícím podzimem se aktivity žáků a učitelů ZUŠ pomalu začínají rozbíhat.
V měsíci září se konal v Palazzo
Grazianni v San Marino City houslový recitál Zdenky Vaculovičové.
Toto vystoupení se uskutečnilo
v rámci festivalu Forfest, jehož je
naše ZUŠ spolupořadatelem.
Na tovačovském zámku se konaly
akce, které po hudební stránce zajišťovala učitelka Lenka Čechová,
rovněž v Tovačově si zahraje 29.
října 2017 na tradiční vzpomínkové
akci žesťový kvintet svěřenců učitele
Libora Žabenského.
Dne 15. října 2017 se uskutečnil ve
Valašských Kloboukách v kostele
Povýšení sv. kříže koncert s názvem „Housle a housloví jubilanti“,
na tomto koncertě se představili
učitelé ZUŠ Kojetín Zdena Vaculovičová, Miluše Venclíková a Václav
Vaculovič.

Čas se nedá zastavit a zanedlouho
tady bude adventní období, které se bez předvánočních besídek
a koncertů žáků a učitelů ZUŠ zcela
jistě neobejde.
Školní rok 2017/18 bude opět ve
znamení soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT, v měsíci lednu nás čekají školní kola soutěží žáků ve hře
na zobcovou flétnu a žesťové nástroje. Do soutěžení se ve velkém
počtu zapojí i žáci pěveckého a bicího oddělení. Příprava na soutěže
a na jakákoliv vystoupení, včetně
jejich realizace, bez zázemí školní
budovy nebude jednoduchá.
Prosíme rodiče a všechny příznivce ZUŠky o toleranci, shovívavost
a pochopení. Jen s pomocí a podporou se nám podaří nelehkou situaci zvládnout. Věříme, že i v letošním roce budou žáci ZUŠ Kojetín
stejně úspěšní jako v minulých letech a těšíme se, až budeme moci
zaplnit nově zrekonstruovanou
budovu diplomy a úspěchy našich
žáků – vašich dětí.
Vaše ZUŠka

– manželé Zdena a Václav Vaculovičovi.
V Bratislavě v Zichyho paláci prezentoval Václav Vaculovič svoji výtvarnou tvorbu květnovou výstavou
s názvem „Vysoko nad morom“.
U příležitosti vernisáže se konal
slavnostní umělecký večer „Stretnutie múz“, na němž vystoupila za
Českou republiku houslistka Zdeňka Vaculovičová spolu se slovenskými umělci – klavíristkou Elenou
Letňanovou a hercem Ivanem Kováčem.
Hlavní proud festivalových akcí
proběhl v Olomouci a Kroměříži
v termínu 11. června – 1. července
2017. Na koncertech, výstavách,
uměnovědném kolokviu a festiva-

lových workshopech participovali
interpreti, výtvarníci, hudební vědci,
kunsthistorici a komorní ansámbly z dvanácti zemí Evropy, Asie
a Severní Ameriky (Německo, Irsko, Makedonie, Francie, Itálie,
Republika San Marino, ČR, SR, Ja-
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Základní umělecká škola Kojetín
ponsko, Thajsko, Vietnam a USA).
FORFEST 2017 uzavřely pak ve
druhé polovině srpna a na začátku
září poslední dvě akce v Republice
San Marino. I na nich prezentovali
ukázky současné české umělecké tvorby oba manželé Vaculovičovi. Výstava „Místa zapomnění“
z malířské tvorby Václava Vaculoviče v Palazzo Graziani (16. srpna
– 3. září 2017) byla slavnostně zakončena sólovým houslovým recitálem Zdeny Vaculovičové v prostorách galerie Palazzo Graziani
(3. září 2017). Na programu koncertu, který byl realizován v rámci

spolupráce Forfestu s italským festivalem Maskfest, byla díla soudobých českých a slovenských skladatelů. Recitál i derniéra výstavy se

uskutečnily u příležitosti významného státního svátku Republiky San
Marino.
Sabina Vášová

DDM Kojetín informuje
Připravujeme v LISTOPADU
3. 11. 2017
Pohádkový podzim – lampiónový průvod
4. 11. 2017
Den stromů – Loděnice Kojetín
11. 11. 2017
Tvořivá dílna – polštář se zimní tematikou
12. 11. 2017
Turnaj ve florbalu – Sportovní hala Kojetín
16. 11. 2017
Vánoční tvoření – Adventní věnce
24. 11. 2017
Rozsvícení vánočního stromečku
– výtvarné dílničky v galerii VIC Kojetín
25. 11. 2017
Patchwork s Markétou Pavlíkovou
Velká cena DDM - vytvořit „Betlém“
Šťastná osmička – Z pohádky do pohádky
Keramické výukové programy pro MŠ a ZŠ
Bližší informace o všech připravovaných zájmových
kroužcích a akcích najdete na internetových
a facebookových stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici
na www.ddmkojetin.zonerama.com

Ulov si svou první rybku
Přes padesát dětí si přišlo v pátek
22. září 2017 vyzkoušet ulovit svou
první rybku. Začínající mladí rybáři
lovili za pomoci vedoucích a instruktorů rybářských kroužků – Slávka,
Tomáše a Renka. Pomocnou ruku
přiložili i někteří tatínkové a maminky. Uloveno bylo několik karasů
a kaprů. Tradiční akce se uskutečnila ve spolupráci ČRS MO Tovačov a DDM Kojetín.
-mb-
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Cyprinus Carpio
V sobotu 23. září 2017 proběhl
9. ročník dětských rybářských závodů „Cyprinus Carpio“ na Hradeckém rybníce v Tovačově. Závody
pořádal ĆRS MO Tovačov ve spolupráci s DDM Kojetín. I přes nepřízeň počasí se závodu zúčastnilo
22 mladých rybářů a pět rybářek.
Závodilo se ve dvou kategoriích
o hodnotné ceny. Děkujeme Jiřímu
Zahradníčkovi – Rybářství Tovačov
za možnost uspořádání závodů na
Hradeckém rybníce.
Výsledková listina - závodníci do
11 let: 1. Tereza Vavříková, 2. Tereza

Monitoring autoprovozu
Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu automobilů projíždějících
městem Kojetínem a především
v blízkosti kojetínských škol se
uskutečnil ve středu 27. září 2017
od 7.30 do 12.00 hodin monitoring
autoprovozu. Cílem akce bylo poukázat na to, že je situace oprav-

Kolečkiáda aneb
S větrem o závod
Ve středu 27. září 2017 se uskutečnila již tradiční akce DDM Kojetín
v rámci Evropského týdne mobility.
Jako první závodili na svých odrážedlech za velkého potlesku a nadšení všech přítomných nejmenší
účastníci do tří let. V cíli byli řazeni
za sebou a ihned odměněni oplatkovými medailemi. Potom se na
start postavily děti předškolní a pro

Universal Run
Pod tímto názvem se ukrývá outdoorový závod pro zdatné sportovce. Závod, 6. října 2017, zahájil
5. ročník celoroční soutěže Velké
ceny DDM Kojetín pro školní rok
2017/2018. Účastnilo se jej dvanáct

12

Večerková, 3. Max Tilšar.
Závodníci od 12 do 15 let: 1. Adam
Juračka, 2. Lukáš Opelík, 3. Lukáš
Mauler.

Vítězům blahopřejeme. Velké uznání patří všem závodníkům, kteří
i přes deštivé počasí vydrželi a lovili
až do ukončení závodů.
Slávek Ruman

du kritická. Monitoring probíhal na
třech stanovištích – před školou
ZŠ Sv. Čecha, Gymnáziem Kojetín
a ZŠ nám. Míru. Žáci a studenti
zaznamenávali do tabulky počet
osobních a nákladních aut v určitém čase a své výsledky každá
škola zpracovala. Nejvíce osobních
aut projelo ulicí Sv. Čecha kolem
9.00 hodin v počtu cca 120 a ná-

kladních aut bylo také nejvíce v tomto čase v počtu cca 60. Zpracované
výsledky budou předány k dalším
možným krokům, které povedou
k jejímu zlepšení. Děkujeme za
spolupráci Městské policii Kojetín,
Policii České republiky – Obvodní
oddělení Kojetín a všem zúčastněným školám.
-po-

ty byla připravena náročnější trasa
mezi překážkami a již s měřením
času. Tuto závodní trať absolvovaly
i děti na kolečkových bruslích a koloběžkách. Nejvíce závodníků přijelo jako obvykle na kolech a závodili
na kruhové trati kolem sportovní
haly a hřiště. Pro zpestření závodu se na závodišti objevila malá

kolečka a malé tatrovky, s kterými
nejlépe jezdili ti nejmladší účastníci. Průběžně závodníci vystoupili na
stupně vítězů podle toho, na kterém
vozidle jeli a dle svých kategorií
byli odměněni oplatkovou medailí,
diplomem a drobnými předměty.
Sportu a kolečkiádě zdar!
-po-

týmů z 6. až 9. tříd a odpovídajících
ročníků gymnázia. Pro účastníky
byl připraven terén plný překážek.
Prověřil nejen fyzickou kondici, ale
i psychickou odolnost všech jedinců, jejich koordinaci, schopnost
orientace, obratnost, zručnost, odvahu a samozřejmě především tý-

mového ducha a smysl pro fairplay.
Závod běžela šestičlenná družstva,
s minimálním počtem dvou děvčat.
Družstva vybíhala jednotlivě, v časovém rozestupu cca deset minut.
Záměrem celého závodu bylo, aby
celý tým běžel pohromadě a rozvíjel
týmovou spolupráci, bez které jed-
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DDM Kojetín informuje
notlivé překážky nemohly být zdolány. Na trase se závodníci museli potýkat celkem s dvanácti úkoly a překážkami v ne úplně jednoduchém
terénu, kde se občas nevyhnuli
kontaktu s vodou a blátem. Pro starší kategorii byla trasa prodloužena
o běžeckou část Špalírem. Vítězové
byli odměněni sladkostí pro doplnění energie a body do soutěže. Děkujeme za spolupráci Hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého

kraje, Sdružení myslivců v Kojetíně, Janu Krejsovi a dobrovolníkům

z řad studentů a dospělých.

Den s Novou
V sobotu 9. září 2017 jsme se vydali na Den s Novou. Jelikož akce
byla až v Praze, tak jsme si museli trochu přivstat. Vstali jsme okolo
šesté, rychle se sbalili a jeli na nádraží, odkud nám jel přímý spoj až
do Prahy.
Když jsme přijeli do Prahy-Hostivaře, nedělalo nám problém akci najít,
protože už od nádraží byli slyšet fanoušci. Původně jsme si mysleli, že
to budou přímo ateliéry TV Nova,
proto nás zaskočilo, že se akce konala ve venkovním areálu podobnému „škváráku.“ Po celém areálu
bylo rozmístěno několik stanů patřícím jedné stanici TV Nova, ve kte-

rých jsme plnili úkoly a za ně pak
dostávali razítka. Například jsme si
vyzkoušeli jaká je soutěž „Chcete
být milionářem,“ nahlédli jsme do
střižny „Tvoje tvář má známý hlas“
nebo jsme usedli za zprávařský
stůl a vyzkoušeli si uvádět televizní noviny. Po obdržení všech razítek jsme kartičku dali do slosování
a tak jsme soutěžili o zájezd do
Arabských Emirátů.
Moderátorem celé akce byl Petr
Říbal, který se postaral o příjemnou atmosféru celého dne. Akci
doprovázelo několik koncertů, ale
také autogramiáda tváří Novy, na
kterou se stála celý den dlouhá
fronta. Netrpěliví fanoušci se tlačili
ze všech stran, proto se řada téměř

neposouvala. Někteří lidé včetně
nás stáli frontu nekonečných šest
hodin, a přesto se na řadu nikdy nedostali. Já jsem, ale měla to štěstí
a podařilo se mi tam dostat. Měla
jsem tu čest se potkat se známými
herci, zpěváky i moderátory.
Natálie Čechová – ZK Mladí reportéři

Sraz LT Nejdek
v Kovalovicích

příjemné chvíle strávené na letním
táboře a utužit přátelství, která tam
vznikla. K celkové pohodové atmo-

sféře přispělo i příjemné prostředí
kovalovského zámečku a slunečné
babí léto.
ddm

Takřka okamžitě po zahájení akce
zavládla velmi tvořivá atmosféra.
Děti za pomoci dospělých vyřezali opět krásné a originální dýně
a bylo velmi těžké vyhodnotit pět
nejzdařilejších. Výherci byli letos
Libor Blaštík, Anna Acostová, Adéla Behúlová, Filip Behúl a Adélka
a Klárka Kudláčkovy. Děti se zapo-

jily také v dalších rukodělných dílnách, kde si vyrobily sovy, myšky
a vraní zápichy k podzimní dekoraci. Ti odvážní pak mohli navštívit
„sovu v jejím úkrytu“.
Součástí programu bylo také vyhodnocení výtvarné soutěže. Letošním
tématem byl „Pohádkový podzim“.
Obrázky zobrazovaly podzimní (po-

„Stále nekončíme“, tak zněl název víkendové akce (14.–15. října
2017), která byla určena účastníkům letního tábora v Nejdku. Hlavním cílem bylo zavzpomínat na

Dýňová slavnost
v Polkovicích
Ač se to zdá neuvěřitelné, uplynul další rok a v Hanáckém dvoře
v Polkovicích jsme opět přivítali návštěvníky již tradiční Dýňové slavnosti.

-po-
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hádkový) les. Fantazie autorů pracovala – 93 dětí malovalo, kreslilo, otiskovalo listy, ruce, využity byly i bramborová razítka, ovčí rouno. Vybrané
práce byly vyhodnoceny a oceněny.
Všechny výtvory si mohli návštěvníci
prohlédnout přímo na místě.

14

Program letošní Dýňové slavnosti v závěru vyvrcholil vystoupením
skupiny Awertima, která předvedla
strhující ohňovou show.
Jako každý rok bylo pro účastníky
připraveno občerstvení, horké nápoje a dýňové speciality – dýňové

bramboráky, dýňový štrúdl, koláč,
muffiny.
Jsme rádi, že jsme letos mohli opět
přivítat téměř 300 návštěvníků
a doufáme, že se v hojném počtu
setkáme zase za rok.
-mh-
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Říjen v knihovně
Týden knihoven
Ve dnech 2.–8. října 2017 se
i naše knihovna přidala k 21. ročníku celostátní akce Týden knihoven,
letos zaměřený na práci s dětmi.
V dětském oddělení probíhaly po
celý týden hry, soutěže, luštění
a tvoření a také vyhlášení vítězů
soutěže „Prázdniny v knihovně“.
V dospělém oddělení jsme již tradičně uspořádaly exkurze žáků
9. tříd a gymnázia.
Nabídku bezplatné registrace do
konce roku 2017 a čtenářské amnestie využila řada uživatelů naší
knihovny.
Aktuální čísla z Týdne knihoven:
Nově zaregistrovaní čtenáři: 105

Návštěvníci exkurzí (žáci 9. tříd ZŠ,
kvarta a 1. roč. GKJ):
97
Počet aktivních návštěvníků: 388
Počet výpůjček:
809
Setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Setkání proběhlo 18. října 2017
v bistru Vzdělávacího a informačního centra Kojetín.
Halloween v knihovně
O strašidelný program (čtení, luštění, tvoření) v dětském oddělení byl
velký zájem.
Lekce informační výchovy
Tentokrát byli žáci 7. tříd ZŠ informováni o naučné literatuře – jejím
třídění, stavění podle MDT s praktickým cvičením.

Předčítaly jsme z knih autorů Ivana
Krejčího, Martiny Drijverové, Miloše
Kratochvíla a Marie Formáčkové.
Ulov si svou knihu aneb Indiánské léto v knihovně
V měsíci říjnu byl pro děti ze školních
družin připraven zábavný program
– střelba z luku.
Jitka Lorencová

Nezoufejte! Jsou ještě horší děti
než ty vaše.
S veselou literární besedou o rodičovství a dětech navštívily knihovnice klienty Domu svatého Josefa
a Centra sociálních služeb. Vzpomínali jsme na dobu, kdy jsme se stali
rodiči, na naše první dítě, či další děti,
kterými nás život či osud obdaroval
a které nám převrátily život naruby.

PŘIPRAVujeme na LISTOPAD a PROSINEC 2017:
Expedice Altiplano
Monika a Jirka
Vackovi
8. listopadu 2017 - 17.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
14.224 km na kole
přes devět zemí Jižní Ameriky!
Obrázky, videa a povídání z celé
osmi a půl měsíční expedice.
Podíváme se i na Galapágy,
Velikonoční ostrovy a Antarktidu!
Zpestřením bude také svatba
v Buenos Aires. Cestovatelská
beseda s promítáním.
Komiksový workshop
28. listopadu 2017 - 8.15 a 10.15 hod.
sál VIC Kojetín
pro žáky 7. tříd ZŠ a primy GKJ
Workshopy - tvůrčí činnost,
která děti baví!
Pod vedením komiksového
scénáristy Daniela Vydry,
provázené kresbami ilustrátorky
Markéty Vydrové.
Děti si vyzkouší svoje schopnosti
komiksového tvůrce,
ať už scénáristy nebo kreslíře.

Lekce
informační výchovy
listopad 2017, pro žáky 6. a 8. tříd
ZŠ a souběžných ročníků GKJ
Práce s on-line katalogem
a praktická cvičení.
Cílem lekcí informační výchovy
je seznámit žáky s knihovnou
a s jejími službami, pomoci jim
zorientovat se v knihovním fondu
a naučit je pracovat s informacemi.
Pokusit se vzbudit v dětech zájem
o knihy a potřebu číst.
Podzimní čtení
listopad 2017, pro straší děti MŠ
a žáky 1. tříd ZŠ
Sdílené čtení nad knihou
L. Rožnovské: „Kocour Josef“
Bertíkovo „rošťačení“
a „Moje narozeninová
oslava“
listopad 2017, pro školní družiny
– žáky 1. - 4. třídy ZŠ
Sdílené čtení z knížky
A. MacDonalda - „Rošťák Bertík“
a vyhlášení výtvarné
a literární soutěže.

Hedvábné šátky Jitky
Kláskové
20. listopadu - 3. prosince 2017
dospělé oddělení knihovny
Výstavka ručně malovaných
výrobků ze 100% hedvábí tvořené
kvalitními barvami a různými výtvarnými technikami. Každý kousek
je skutečný originál. Výrobky Jitky
Kláskové jsou pěkným módním
doplňkem pro ženy každého věku
a v předvánočním čase i krásným
dárkem. Navštivte naši knihovnu,
potěšte oko a udělejte radost sobě
i svým blízkým!
Upozornění
Upozorňujeme naše čtenáře
na uzavření knihovny
dne 18. listopadu 2017
(sobota po státním svátku)
Děkujeme za pochopení!
Více se dozvíte na webových
stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská
knihovna MěKS Kojetín.
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Z akcí MěKS Kojetín
Křemílek a Vochomůrka
V pondělí 9. října 2017 se na Sokolovně v Kojetíně rozhostila pohádková atmosféra, kterou nám přinesli
dva známí filutové z mechu a kapradí, Křemílek s Vochomůrkou. Nejmenší diváci měli možnost prožít
s těmito pohádkovými postavičkami
jejich nevšední příběhy, které znají
i ze stejnojmenného populárního večerníčku Václava Čtvrtka. Asi v hodinovém představení si děti mohly
spolu s Křemílkem a Vochomůrkou
zazpívat řadu písniček a pomoci jim

Divadlo žije!
Ve středu 11. října 2017 k nám zavítaly hned dva divadelní soubory Divadlo Šumperk a D 123, které představily divákům sicilskou gangsterku
o několika málo dějstvích Maria III.
aneb Godmother ve stínu své krve.
Hra Leontýny T. zavedla publikum
do období 30. let, kdy se ovdovělá
Maria Ciccotela snaží obchodovat
s vínem, které po smrti Giovanniho,
jejího manžela, bohužel postrádá
onu pověstnou jiskru na základě
čehož ztrácí rodinný obchod své
zákazníky. Jediným východiskem
je převzetí rodinného podniku ně-

Prodloužená tanečních
Ve středu 25. října 2017 se především v sále Sokolovny konala prodloužená lekce tanečních. Rodiče
i známí účastníků kurzu se mohli
přesvědčit, jak si mladí tanečníci
počínají pod vedením zkušeného
tanečního mistra Igora Henzélyho
z Kroměříže. V sále vládla uvolněná
atmosféra a v průběhu příjemného
podvečera se účastníci kurzů předvedli v několika tanečních disciplínách. Přihlížející tak mohli ocenit

Bethrayer Meatfly Fest
V sobotu 14. října 2017 proběhl v kojetínské Sokolovně Bethrayer Meatfly Fest 2017. Tento hudební festival
zaměřený na tvrdou muziku pořádaný kojetínskou kapelou Bethrayer se
každoročně těší velké oblibě. Stejně
tak tomu bylo i letos, kdy se prostory zase zaplnily a na akci si našlo
cestu okolo 400 lidí. Atmosféra byla
perfektní a vše mělo hladký průběh

16

například vzbudit semínko fialy, které vlastně ani fialou nebylo, nebo
s nimi pozorovat co se vykuklí ze
záhadné larvy. Všechna tato dobrodružství prožili přítomní spolu s her-

ci divadla Scéna Zlín, kterým tímto
děkujeme za to, že vykouzlili úsměv
na tváři malých diváků a udrželi je
v pozornosti po celou dobu představení.
-miza-

kterým ze tří synů, kteří vstupují do
děje a rozehrávají rodinné drama.
Aby toho nebylo málo, do děje ještě
vstoupily dvě dívky, každá s jiným
posláním. Převzal rodinný podnik
hloubavý a jemný Sonny, prudký
a ohnivý Johny nebo Bonnie, který

vynikal tancem a zálibou v ženských
šatech? Jak to nakonec vlastně dopadlo se dozvěděli diváci, kteří se
přišli pobavit a zavítali do prostorů
Sokolovny, kde bylo víno s jiskrou
minimálně v prostorách vestibulu.
-miza-

dosavadní získaný um žáků při tancích jako je polka, tango nebo čača
i styl výuky samotného tanečního
mistra. Součástí lekcí je i seznámení s etiketou, tu měli někteří mladí
pánové zvládnutou na jedničku, což
bylo patrné z drobných dárků, kterými obdarovávali své taneční partnerky. O tom, jak se mladí účastníci
kurzu vytančí, se mohou přesvědčit jak rodinní příslušníci, tak i širší
veřejnost při závěrečné koloně tanečních, která se uskuteční v pátek
8. prosince 2017 od šesté hodiny

večerní v prostorách Sokolovny
Kojetín. Tímto vás srdečně zveme,
přijďte si zatančit nebo aspoň připomenout léta malin nezralých. -miza-

bez komplikací a všichni si akci náramně užili.
-aku-
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Městské muzeum MěKS Kojetín
Historie sochy prvního
prezidenta Osvoboditele
T. G. Masaryka v Kojetíně
Snaha o realizaci pomníku prvnímu prezidentovi a padlým v první
světové válce v Kojetíně se datuje hned do doby po první světové
válce. Z různých důvodů k tomuto
počinu však delší dobu nedošlo.
Zadostiučinění v této záležitosti dosáhl spolek pro postavení pomníku
presidentu Osvoboditeli T. G. Masarykovi a padlým občanům v Kojetíně. Socha byla slavnostně odhalena v neděli 13. března 1939, tedy
dva dny před příchodem německých vojsk na naše území. Skulptura byla přivezena z Kopřivnice,
kde stála od roku 1928 do podzimu roku 1938. Během protektorátu
v roce 1940 byla plastika odstraněna
a v Berlíně přetavena na děla.
V roce 1946 byla socha díky nadšencům znovu zrealizována v jiné
podobě, kterou ztvárnil sochař
J. Bílek, její sádrová předloha je
umístěna ve sbírkách našeho muzea. V roce 1963 byla tato socha
znovu odstraněna a následně instalována v uvolněné době před
srpnovou okupací dne 21. června
1968. Plastika vydržela na svém
místě až do roku 1974, kdy vyšel
v ideologické periodiku Tribuna článek Jana Pavlíka z Přerova, který
upozorňoval na tyto pozůstatky
kapitalismu a pranýřoval fakt, že
socha TGM doposud v Kojetíně
(a nejen tam) stojí. Následně byla
socha opět sesazena a odvezena
do depozitáře Vlastivědného muzea v Olomouci. Později byla roztavena ve slévárnách Přerovských

Postavení sochy T.G.M. v roce 1968

Článek Jana Pavlíka v politickém
časopise Tribuna z roku 1974

Současná socha T.G.M.

Původní socha T.G.M. postavená v březnu 1939

strojíren. Znovuvzkříšení se socha
TGM dočkala 7. května 1993, kdy
byla, snad už naposledy, slavnostně odhalena. Autorem byl akademický sochař Antonín Chromek,
který vycházel při realizaci sochy
TGM z Bílkovy předlohy z roku
1946.
-mizaFoto: soukromý archív F. Riegla
a MěKS Kojetín

Slavnostní odhalení sochy T.G.M. v roce 1946

19

Kojetínský zpravodaj

11/17

Centrum sociálních služeb informuje
Zahájení zimního
semestru VU3V
Dne 27. září 2017 jsme v konzultačním středisku Kojetín (dále KS)
zahájili zimní semestr 2017/2018 s
tématem „Dějiny oděvní kultury III“.
Je to již třetí díl, který se věnuje odívání a od pravěku jsme se přes tuniky, těžkopádné oděvy a krinolíny
dostali až po 20. století. Ve třetím
díle Dějin oděvní kultury nahlédneme v šesti přednáškách do období
1. světové války až do 80. a 90. let
20. století.

Účast v soutěži
„Pro radost a potěšení“
V rámci Týdne sociálních služeb
vyhlásily Sociální služby Lipník
nad Bečvou již VII. ročník soutěže
v ručních pracích s názvem „Pro radost a potěšení“. Výstavu prací bylo
možné navštívit ve zmíněné organizaci od 2. do 6. října 2017. Za naši
organizaci jsme se soutěže zúčastnili s výrobky seniorů, které připravili v rámci volnočasových aktivit,
již potřetí. Prezentovány byly ruční
práce seniorů z celkem jedenácti

Podzimní vyhrávání
Týden sociálních služeb a Den seniorů jsme oslavili společně s našimi seniory na tradičním setkání
v sále Sokolovny Kojetín. Přivítali
jsme nadcházející podzim a oslavili
tak významný svátek bohatým kulturním programem.
Poté, co ředitelka centra pozdravila
všechny přítomné seniory, slovo si
vzal náš host, místostarosta města
Kojetín Miloslav Oulehla, a přítomné návštěvníky přivítal milým slovem a podzimní básní. Pak již přišlo
na řadu první vystoupení, o které
se postarali muzikanti z Prostějo-
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Jsme rádi, že se Virtuální univerzita třetího věku těší velké oblibě
a do kurzu se v tomto semestru zapsalo 28 studentů. Je to již
desátý kurz od úplného zahájení

Virtuální univerzity v našem KS.
Studenti se pravidelně setkávají
s vrstevníky a mají tak dobrý pocit
z plnohodnotně stráveného času
získáváním nových poznatků. Ž. H.

měst, které vytvořili dle své fantazie
z různých materiálů a různými technikami. Na slavnostním vyhodnocení jsme se sice nedostali mezi
první tři ohodnocené, ale jsme rádi,
že jsme mohli načerpat inspiraci do
dalšího tvoření a zároveň byli inspirací pro ostatní soutěžící. Po předání věcných cen vítězům a pamětních
listů všem účastnákům, zpříjemnily dopolední program Zpěvanky
z Olomouce. Všichni jsme organizátorům slíbili účast v příštím roce.
Děkujeme všem seniorům, kteří
byli ochotni zapůjčit své výrobky

do soutěže. Jsme rádi, že si ve
volných chvílích tvořením procvičí
jemnou motoriku i mozek. Těšíme
se, že v příštím roce vystavíme jistě
nové kousky.
Ž. H.

va. Sami se nazývají HKP a hned
v úvodu nám vysvětlili, že zkratka
znamená „Hraje, kdo přijde“. Někdy
se jich sejde i šest, za námi přijeli
jako trio ve složení Josef Zapletal
– harmonika, Miloš Korhoň – kytara
a Pavel Šubčík – basa. Pro tentokrát zvolili výběr hitů z 60.–70. let
a trefili se do písní z mládí téměř
všech posluchačů, kteří si s nimi
v sále rádi zanotovali.
Po hudebním vystoupení následovala pauza, během které bylo možné ve vestibulu Sokolovny navštívit
výstavu prací z pedigu od manželů
Macourkových z DPS J. Peštuky.
Dalším naším hostem byla lektorka

Lenka Javůrková z alzheimerovské
společnosti Pamatováček, o. p. s.
Jak sám název společnosti napovídá, dozvěděli jsme se, co je Alzheimerova choroba, jak se projevuje
a jaké jsou její příznaky. Pro mnohé hosty byla jistě zajímavá nabídka vyšetření paměti zdarma, které
jsme umožnili v našich prostorách
víceúčelové klubovny.
Průběh odpoledne nám také zpestřil taneční soubor Sluníčko Kojetín
pod vedením Hany Dvouleté a Kateřiny Krčmařové. Připravili si pro
nás pásma hanáckých tanců „Povídám, povídám pohádku“ a „Dež
sem já bel malé chlapec“.
Druhou přednášku jsme si po-
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Centrum sociálních služeb informuje
slechli od ředitelky školní jídelny
Hany Rohové, která za námi přišla
s prezentací o zdravé stravě. Všechny účastníky seznámila se skladbou jídla a z jakých surovin vaří.
Samozřejmě se jedná nejčastěji
o čerstvé suroviny a pokud možno
od dodavatelů z místního regionu
a okolí. Nezbytnou součástí bylo
také připomenout si vhodný stravovací jídelníček a jistě nikomu neuni-

kl počet ohodnocení, které ŠJ Kojetín získala.
Přítomní návštěvníci si na závěr
užili parketu při poslechu zpěvu
a hry na klávesy od Jaroslava Přikryla. Celé odpoledne se nám - dle
ohlasů přítomných - opět podařilo
vyplnit zajímavými hosty a příjemnými melodiemi. Těšíme se na viděnou v příštím čtvrtletí na další
z našich setkání.
Ž. H.

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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

PROGRAM NA MĚSÍC listopad 2017
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Zde pro vás připravujeme Vánoční jarmark výrobků!
Můžete se těšit na tradičně vánoční svícny, adventní
věnce, svíčky, hvězdy na dveře, andílky...
Setkáte se s mnoha výrobky pro radost i pro denní
užívání (pečený čaj) a další.
Potěšte své příbuzné i známe ručně vyráběnými
dárečky od seniorů z „TVOŘIVÉ DÍLNY“
Domu sv. Josefa!

13.–20. listopadu 2017
„ZIMNÍ SNĚNÍ“
Výstava výrobků našich uživatelů
v Městské knihovně MěKS Kojetín.
Každý den dle provozní doby knihovny.
Na Vánočním jarmarku, který bude následovat
(24. listopadu 2017) si můžete všechny výrobky
zakoupit, včetně čerstvých adventních věnců.
Obdarujte své blízké a i vy si vyzdobte vaše domovy.

Čtvrtek 30. listopadu 2017 od 9.00 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele
i dobrodince.

20. – 22. listopadu od 10.00 hodin
VÝROBA VÁNOČNÍ DEKORACE
Pátek 24. listopadu 2017 od 10.00 do 19.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Nadechněte se s námi příjemné adventní atmosféry
při rozsvěcení vánočního stromečku
na Masarykově náměstí v Kojetíně!

Město Kojetín finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.

Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v listopadu 2017
„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty,
kdo zesnuli v něm.“ 1. Tesalonickým 4,14
1. 11. 2017 Středa – Slavnost světel
modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

19. 11. 2017 Neděle – 17. listopad
– Den boje za svobodu
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

5. 11. 2017 Neděle – Památka zesnulých
vzpomínkové bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

26. 11. 2017 Neděle – Den Bible a J. A. K.
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

12. 11. 2017 Neděle – Památka Bílé hory
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále
přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země
propadla a hory se hroutily do moře...“ Žalm 46,2-3
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Církev Československá husitská
Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; 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 první středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na faře v kanceláři (zpravidla
poslední čtvrtek v měsíci „promítání“). Neděle: Bohoslužby ve sboru
(zpravidla první neděle v měsíci
– rodinné bohoslužby, po jejich
skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti a mládež).
Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář
v přízemí) je k dispozici členům
i veřejnosti od pondělí do středy
od 9 do 15 hodin. Jinak dle dohody.
Volejte na tel. 777 706 511 nebo pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Všechna naše setkávání jsou přístupná členům i veřejnosti. Po dobu
obřadů jsou prostory sboru nepřístupné k prohlídce, máte-li zájem
o prohlídku sboru (synagogy), kontaktujte předem farní úřad či Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8. Naše
společenství je „otevřené“ všem
„hledajícím“! Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho
dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.
cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského
zpravodaje.
Právě dokončujeme další etapu
oprav památek na Husovce. Oprava fasády fary – průčelí. Děkujeme
tímto magistrátu města Přerova
– odb. památkové péče, olomoucké diecézi CČSH a Městu Kojetín.
Poděkování patří také ukázněným
spoluobčanů, kteří po dobu prací
dbali své osobní bezpečnosti při
průchodu uličkou mezi farou a kostelem.
1662–2017: Komenského Všenáprava (PANORTHOSIA) - 355 let
od prvního vytištění „Všeobecné
porady o nápravě věcí lidských“.
Je šestá část sedmidílné Všeobecné porady o nápravě věcí lidských.
První dva svazky dokončil Komen-
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ský 1662 a vytiskl. Ostatní svazky
byly připraveny v rukopisech, něco
jen v náčrtech a osnovách. Dokončení a vydání svého velikého
poradního díla podle připraveného
plánu uložil Komenský před smrtí
pod nejpřísnějšími závazky svému
synu Danielovi a dalšímu českému
spolupracovníku Kristiánu Nigrinovi. Trvalo řadu let, než uspořádali
dílo k tisku. Ale vytiskly se jen ukázky. Rukopisy se dostaly do Halle
nad Sálou, kde zapadly na půdě
sirotčince. Jeho zázrakem je v roce
1934 objevil ruský profesor Dimitrij
Cyževský. Celé dílo bylo pak vytištěno v Praze teprve v roce 1966
(Pansophia, Pampaedia, Panglottia, Panorthosia, Panathusia). Nicméně Všenápravu vydal už v roce
1950 Orbis v překladu prof. Jos.
Hendricha.
Všenáprava podává návod k nápravě „veřejného stavu vzdělání, náboženství a občanského zřízení čili jak
vyvrátit rychle a od základu veliký
Babylon našich zmatků a jak ukázat národům světa Boží Sion v jeho
vznešeném světle“ – praví plný titul
knihy. Měla navazovat na předchozí
části „Všeobecné porady“.
Protože už jsme před koncem světa, máme nepochybnou naději na
nápravu. Bude dílem Kristových,
ale je třeba lidské spolupráce. Začátek této nápravy se musí stát
mezi křesťany. Po této první části
přichází Komenský k praktickým věcem celého plánu. Nejdříve je třeba
odstranit příčiny poruch – bezbožnost, nelidskost, lehkovážnost a násilí. Vlastní náprava bude spočívat
v tom, že se zavede nová všeobecná filosofie (souhrn veškeré moudrosti), nová všeobecná politika,
která bude lidstvo usměrňovat k dokonalému stavu, a nové všeobecné
náboženství. K tomu se ještě zavede všeobecný jazyk, jemuž Komenský přikládá velikou váhu.
Tento úkol bude mít na starosti sbor
světla (vzdělanci), mírový soud (politikové) a světové konsistoře (teologové). Reformace bude probíhat
na několika rovinách: každého jednotlivce, v rodinách, ve školách,
v církvích i ve státní správě. Zárukou této reformace bude světový
sněm (ekumenický koncil).
V předposlední kapitole pak Ko-

menský vykresluje obraz nového,
lepšího světa a v poslední kapitole
končí celé své dílo hymnem k Trojsvatému. Základní jednotkou všenápravy je RODINA. Nepodaří-li
se náprava v rodině, pak je všecko
ostatní úsilí zbytečné. Tomu ještě
předchází sebenáprava. Komenský
praví: měj vždy na mysli Boha, buď
jist, že tě vidí. Svou sebenápravu si
usnadníš nejvíce, budeš-li pamětliv,
že tvá vlast je nahoře, zde že jsi jen
cizincem a hostem, a nebudeš-li se
upínat k žádným zbytečnostem.
Rodina má být „malou církvičkou
v domě“. Ale Komenský si nedělá
iluze a ví, že „přemnohé rodiny nejsou nic než chlívky prasečí a stáje
dobytčí, kde se nestarají o nic než
o krmení břicha.“ A přece i zde je
možno začít s nápravou… Rodiny
mají být především spoutány poutem řádu. Komenský myslí na jakýsi
psaný domácí řád, jaký on sám napsal pro svou rodinu. Ráno se má
vyvěsit tabulka s úkoly a večer se
má zjišťovat, zda se splnily. V každém domě má být jednoduchost,
prostota a pořádek.
Náprava se má dít i v církvi. Pro
Komenského je CÍRKEV nemyslitelná bez řádu. Církev má být jako
seřazený šik a ne jako stádo vepřů
nespořádaně se rozbíhajících. Má
rozdělit své údy na tři třídy: začínající, pokračující a dokonalé. Svou
práci má církev konat podle stupně
pokročilosti jednotlivých tříd. I kázání má být trojí, pro každý stupeň
zvlášť. Při odpoledních nešporách
má být rozhovor o kázání. To vyžaduje, aby každý, kdo umí psát, si
kázání zapisoval. Po kázání se má
zkoušet, zda každý všemu rozuměl.
„Je třeba, aby každý posluchač měl
bibli a přinášel ji s sebou do sboru
a tam v ní listoval.“
Místo kázání se také může číst Písmo svaté, za hodinu 3-5 kapitol se
stručnými vysvětlivkami a aplikacemi. Má se hodně zpívat, především
žalmy, vesele, předně ústy, ale mohou se také přidat nástroje.
Náprava veřejného života má začínat od ŠKOL. Naděje v lepší časy
se soustřeďuje jen a jedině na
správnou výchovu mládeže a tím
na řádné zřízení škol. Cílem školy
je připravovat rostoucí nový lid pro
církev a stát. Školy mají být dílnami
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Církev Československá husitská
zbožnosti. V každé škole se má učit
hudbě a mají se zpívat žalmy.
Náprava SVĚTSKÉ SPRÁVY. Nejvyšším zákonem kterékoli republiky má být blaho lidu. Soudy musí
hájit právo a spravedlnost. Ze státní
správy se musí odstranit bezbožníci, pochlebovači a udavači. Každý
vladař (i každý člověk) by měl mít
svého kazatele, právního znalce,
filosofa a lékaře (správce života
a zdraví).
ÚŘADY se mají starat o veřejné
stavby, jako jsou chrámy, nemocnice, sirotčince, starobince, školy,
věznice (ne popravovat, ale napravovat), o hodiny, o veřejné cesty
(silniční sloupy s nápisy, ukazatelé
směru s přesnými vzdálenostmi),
o mosty, přívozy, hospody při cestách, aby byly u cest stromy, o veřejnou bezpečnost.
Mladí lidé mají cestovat. Stát má

vyzývat lidi, aby se neváleli doma,
když svět je jim otevřen. Po návratu
domů mají prospívat obci. V každé
republice (či velikém městě) by se
měla zřídit zoologická a botanická
zahrada (zahrada utěšené podívané). Je třeba se smířit s jednoduchostí ve všem, zejména ve stravě,
v odívání a titulech. Komenský doporučuje vrátit se k antické formě:
Aristoteles Filipovi. Chudší lidé mají
dostávat podporu na stravu. Oblékat se tak, aby to slušelo věku, stavu a postavení.
Komenský nezapomíná ani na
hry, na radosti a zábavy. Divadelní představení mají být především
na náměty z dějin. Čas od času se
mají konat olympijské hry.
SVĚTOVÝ SNĚM se má svolat,
aby se všichni poradili, jak už konečně plně zabezpečit a šířit spásu
celého lidského pokolení. Sněm vy-

hlásí milostivé léto, svobodu. Svolají jej králové a republiky křesťanského světa, nejlépe do Benátek.
Svolají jej co nejdříve, protože už
dobíhá šesté tisíciletí světa, koncil má zahájit veliké milostivé léto.
Sněm zřídí stálý orgán, nápravný
sbor, jenž by mohl sídlit v Londýně
a mít své zástupce na celém světě.
Předsedové se mohou střídat podle
národů. Hlasy se mají sbírat bez
nátlaku, jen jednomyslné usnesení
je právoplatné.
„Všenáprava“, která se nám před
lety dostala skoro zázračně do rukou, má co říci i nám dnes, i našim
státníkům a politikům. Především
volá církev k odpovědnosti za svět.
Miroslav Frydrych, evangelický
farář; http://www.nase-reformace.
cz/2017-komenskeho-vsenaprava-panorthosia/
Jiří Pleva

K velkému talentu a píli Alena Pátková připočítává i vzornou péči
Milana Peterky, který jí pomáhá
s přípravou a udržováním ve výtečné sportovní kondici.

Nezbývá, než blahopřát k vzorné
reprezentaci naší země i města
a těšit se na další úspěchy na domácích i zahraničních závodech.
Jiří Šírek

Ze sportu
Další úspěch
Aleny Pátkové
Ve dnech 4.–10. září 2017 se konalo
ME v radiovém orientačním běhu v
litevském městě Druskininkai. Běhalo se v těžkém severském terénu,
který tvořily mírně zvlněné písečné
duny s bažinami a rybníky. Naše tradičně úspěšná závodnice se neztratila v těžké konkurenci ani tentokrát
a znovu přivezla cenné kovy.
Získala dvě zlaté medaile v soutěži
družstev a byla 4. a 8. v kategorii
jednotlivců.
Česká výprava byla tentokrát suverénně nejúspěšnější ze všech
zúčastněných – získala celkem
55 medailí a 1. místo v hodnocení
národů.
Z mistrovství České republiky, které
se letos konalo na šumavské Přimdě, si Alena odvezla dvě zlaté medaile – v klasických závodech frekvence 144 MHz a 3,5 MHz nenašla
ve své kategorii konkurenci.
Sportovní úspěchy kojetínské závodnice jsou, zejména vzhledem
k dlouhodobým vynikajícím výsledkům, obdivuhodné. Dokázat takto
konkurovat a porážet závodnice
z celé Evropy i světa, a to v průběhu řady let, stojí za velké uznání.
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín-Kovalovice
Fotbalové snažení
v říjnu bylo
se střídavými výsledky
Muži A – 1.A třída skupina B
Po 12. kole jsou na 8. místě ze čtrnácti týmů se 17 body a skórem
28:27.
Po nadějném začátku se přestalo od
kontumace 0:3 venku s SK Lipovou
dařit. Následovala série čtyř zápasů, kdy tým získal pouze 1 bod. Slavoj prohrál doma 2:3 s Plumlovem,
přitom ve dvanácté minutě vedl
2:0, a vypadalo to na jednoznačné
vítězství! Ale útlum ve 2. poločase
znamenal odevzdané body hostům.
Podobný průběh měl zápas v Protivanově, kde jsme vedli 2:0. Domácí
bojovali do konce a otočili skóre na
3:2 a euforie Protivanovských neznala mezí. Tyto dva zápasy jsme
si prohráli vyloženě sami, kdy jsme
školácky promrhali slibný náskok.
Také v Bělotíně jsme hráli dobře
první poločas 0:0, ale vyhořeli 0:4
ve druhém. V domácím zápase
s Brodkem u Přerova naopak Slavoj dotáhl bojovností náskok soupeře z 0:2 na 2:2, ale pak prohrál
na penalty 2:3 a získal jediný bod.
V posledním domácím zápase
jsme konečně zabodovali naplno
a porazili Beňov 6:2. Přitom druhý
poločas se proměnil ve střeleckou
exhibici domácích. Na suverénní
první Opatovice ztrácíme 19 bodů,
přitom jsme je doma už měli „na lopatě“ a vedli 3:2, ale soupeř tehdy
otočil na 4:3. A to jsme „opakovali“
v dalších třech zápasech, což znamenalo ztrátu 12 bodů ve prospěch
našich soupeřů. Přitom nehrajeme
špatný fotbal, ale máme nepochopitelné zkraty a zaváhání. Poslední

dva zápasy hrajeme s týmy, které
jsou v tabulce výše než my (Čechovice, Kostelec na Hané), a tak udržet už tak malou naději na případný postup bude těžké. Navíc oba
zápasy hrajeme ve stejný termín,
kdy hrají Slavoj i Kovalovice, a to je
vždy problém dát dohromady dvě
kvalitní jedenáctky.
Muži B Kovalovice – 1.B třída
skupina A
Od poslední domácí prohry s Želatovicemi se Kovalovicím naopak
začalo dařit nejen venku, ale hlavně doma. Potěšující je, že se výrazně zlepšila střelecká produktivita. Výhra ve Smržicích 5:4, doma
s Tovačovem 5:3 a s Újezdcem
3:0 vylepšila postavení v tabulce.
Pouze prohra v Klenovicích 2:5 je
ztrátou, i když soupeř byl „hratelný“.
Vyrovnávací branku na 1:1 dostaly
Kovalovice těsně před koncem poločasu. Pak už začal úřadovat domácí kanonýr s tenisovým jménem
Radek Štěpánek a využil nedůraznost hostů a dal hattrick. Je dobré
si v rámci taktické přípravy zjistit
o soupeři důležité údaje.
Kovalovice sice postupové ambice nepreferují, ale hrají pohledný
fotbal, který potěší jejich fanoušky. Ještě na podzim je čekají dva
zápasy na horké půdě v Pivíně
a v Radslavicích.
Dorost U 19 – krajská soutěž skupina B
Zatím se jim nedaří, jsou na posledním místě s nulovým ziskem. Je to
náročná soutěž často se soupeři,
kteří disponují věkově a fotbalově
vyspělejšími hráči. V tomto věku,
kdy mladí mají už vyhraněné zájmy,
je složité se plně soustředit jen na

fotbal. Navíc v Kojetíně je konkurentem fotbalu volejbal a je těžké
stíhat obojí. Proto je důležité hrát
a doufat, že situace se postupně
bude lepšit.
Starší žáci – okresní přebor
Po 8. kole jsou na 4. místě z deseti
týmů se 14 body a skórem 56:15.
Celkem mají čtyři výhry za 3 body,
dvě remízy za 1 bod a dvě prohry.
Starší žáci se dostali do dobré herní pohody. Prohráli první zápas
s Beňovem 1:4 a pak venku s prvním Tovačovem 1:4. Jinak už bodovali doma 21:1 s KMK ZUBR Přerov, 3:3 s Kozlovicemi a 9:0 s Říkovicemi. Venku pak vyhráli v Lipníku
12:1, 6:0 v Opatovicích a remizovali
3:3 v Lověšicích.
Mají nejlepší útok v soutěži, ale ještě je čeká na podzim kvalitní útočný soupeř Brodek u Přerova, který
má skóre 55:22 a je s 19 body na
2. místě.
Starší přípravka – krajský přebor
Kluci (2008 a 2007) se snaží a bojují se soupeři s daleko početnější
základnou a slavných názvů. Přesto se podařil í parádní výsledek jako
je porazit slavnou SIGMU Olomouc.
Naši kluci roč. 2008 ji porazili 13:11.
Kdy se to podařilo v historii Slavoje? Také za to dostali od trenéra
Rudy Popovského velkou pizzu.
Mladší přípravka – okresní přebor
V mladší přípravce hrají už také
nejmladší, kteří byli na jaře ještě
tzv. benjamínci. V této kategorii se
nehledí na výsledky, ale hlavní je
od mala si zvykat, že fotbal je týmová hra, která má přinášet radost
z pohybu.
Jaroslav Bělka

 Muži FK Slavoj Kojetín. Kovalovice B – 1.B třída
skupina A – sezona 2017/2018.
Horní řada zleva: brankář Vít Švec, trenér Marek Ševeček, Milan Mareček, Tomáš Hromada, Jakub Krčmař,
Jan Kantor, Petr Ernst, Dušan Židlík, Ondřej Janováč,
kapitán Michal Bělaška, hrající asistent trenéra Miroslav Polách, asistent trenéra Michal Štolfa, vedoucí
mužstva - Pavel Kusák.
Dolní řada zleva: Tomáš Kravar, Martin Šafránek,
Tomáš Jarmer, Tomáš Kantor, Zdeněk Zezula.
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín–Kovalovice
 Starší přípravka - FK Slavoj Kojetín-Kovalovice
- KP 2017/2018 před zápasem s FC Kozlovice.
Horní řada zleva: trenér Michal Kapoun, Patrik Hanák,
David Skácelík.
Sedící zleva: David Štábl, Radim Hönig, Marian Csocso, Štěpán Kapoun, Jiří Hrdlička, Vojtěch Hrdlička.
Pod nimi: Michael Hrabčík.

 Mladší přípravka FK Slavoj Kojetín-Kovalovice
– okresní přebor – sezona 2017/2018.
Horní řada zleva: Oliver Tinka, Matouš Zítka, Tomáš
Hys, Jakub Zítka, Tadeáš Hanák.
Dolní řada zleva: Martin Zaoral, brankář Jakub Langr,
Filip Šimek, Martin Vymazal.
 Benjamínci 2017 - FK Slavoj Kojetín-Kovalovice
Horní řada zleva: trenéři Lukáš Chytil, Pavel Hajda,
Marcel Lukáš.
Pod nimi zleva: Tomáš Hys, Matouš Zítka, Martin Zaoral, Filip Šimek, Oliver Tinka, Michal Jedinák.
Ležící: Jakub Zítka.

Výzva občanům
Vyzýváme a prosíme všechny občany,
kteří vlastní jakékoliv betlémy (i domácí výroby),
aby je zapůjčili na adventní výstavu

BETLÉMY,
která bude otevřena v prostorách galerie
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
od 24. listopadu 2017 do 20. prosince 2017
na památku zakladatelky této každoroční výstavy
Marie Kalovské z Kojetína.
Betlémy můžete přinést a předat na informace
Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín,
do 22. listopadu 2017
v době od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.
Děkujeme všem za podporu
této krásné adventní tradice!
MěKS Kojetín

Foto: Jaroslav Bělka

Podzim
Na dveře ťuká listopad a s ním přichází déšť a chlad.
Nálada smutná tíží nás a dny jsou šedé, bez příkras.
Z polí začíná vítr vát a příroda se chystá spát.
Ze stromů listí opadává
a krásný čas nám z dálky mává.
Ptáci už dávno odlétli přes moře a kus světa.
Za sluncem, teplem a pohodou krásného žhavého léta.
My zatím jdeme zdobit hroby a zapalovat svíce,
svým drahým, co nás opustili a nevrátí se více.
Věnujeme jim tichou vzpomínku,
která přiletí jak lehký vánek.
Památce jejich se pokloníme
a popřejeme jim sladký spánek.
Slzičku setřeme z očí a na tváři,
záplava květů a světýlek hřbitovem zazáří.
S nostalgií pak odejdeme, své drahé tam zanecháme,
však v našich srdcích jsou s námi stále
a s láskou na ně vzpomínáme.
Nad námi plují oblaka a vítr zpívá svoji píseň.
On zaplaší nám chmury z čela a vyžene ze srdcí tíseň.
A. R.
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Inzerce

Pozvánka
komise bezpečnosti
a prevence kriminality
(BaPK) Rady Města Kojetín
na

setkání
s veřejností
středa 15. listopadu 2017
v 18.00 hodin

v bistru Vzdělávacího a informačního centra
(1. patro)
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Máš rád(a) tanec, hry a zpěv
do Sluníčka spěchej hned!
Městské kulturní středisko Kojetín
v letošním roce otevírá

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR
SLUNÍČKO

pro všechny děti od 4 do 15 let.
Pravidelné zkoušky
budou probíhat každou středu od 17 do 18 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.
Přihlášky a informace:
Městské kulturní středisko Kojetín,
náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
Kateřina Krčmařová, telefon: 581 76 20 46

Na základě iniciativy občanů z 14. června 2017
Rada Města Kojetín aktivně jednala
a zřídila komisi BaPK.
Předsedou komise je Leoš Ptáček,
členy komise jsou Adéla Hálková, Blanka Hönigová,
Jiří Hübner, Jaroslav Bělka a Jan Polách.
Tajemníkem komise je Adrian Jiřík.
Na jednáních komise byly postupně projednávány
požadavky občanů města a předána stanoviska
a doporučení radě města.
Plánujeme pravidelná setkání s veřejností.
Tímto vás současně zveme na první setkání,
které se uskuteční ve středu 15. listopadu 2017
v 18.00 hodin v bistru Vzdělávacího a informačního
centra (1. patro), Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Přítomné seznámíme s výsledky dosavadní činnosti
a záměry komise BaPK,
prodiskutujeme aktuální bezpečnostní situaci
a potřeby občanů, zaznamenáme nové podněty.
Kontakt komise bezpečnosti a prevence kriminality
RM Kojetín pro náměty občanů Kojetína je

obcankojetina@gmail.com

Komise BaPK RM Kojetín
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Vzpomínky
Odborná literatura se hemží jmény významných osobností,
jsou jich plné encyklopedie, denně nás o jejich osudech
informují sdělovací prostředky. V naší zemi ale také žije spousta prostých
lidí s obyčejnými životy, které jsou plné radosti, různých zvratů a mnohdy
životních tragédií. Jsou to osudy zcela neznámých, prostých bytostí,
o kterých se nikde nedočtete, prostě se o nich nemluví.
Jeden takový zcela obyčejný život žil i náš děda,

pan Luďa Vašíček,
který letos v červnu ukončil svou pozemskou pouť.
Velmi chybí nejen svým nejbližším, ale také na něho s úctou vzpomíná mnoho jeho přátel, kolegů z práce,
sousedů, či těch, kteří ho prostě jen znali a potkávali se s ním na ulici. Děda Vašíček nikdy nikoho nezarmoutil,
pro každého měl dobré slovo či nějakou radu, byl milým a ochotným sousedem. Spousta lidí na něho vzpomíná
jako na veselého, bodrého starého pána. Byl znám jako skalní rybář, výborný řemeslník.
Spousta obyvatel Kojetína má doma ještě jeho stolářské výrobky. S kamarády se do vysokého věku scházel
na Břehuli, kde vzpomínali na své mládí. Děda Vašíček byl člověk ryzího srdce, nevím, zda si ho někdo pamatuje
zamračeného, nepříjemného nebo neochotného vždy poradit a pomoci. Miloval přírodu, lidi i zvířata.
Kojetínští pejskaři by mohli vyprávět. Přesto, že měl velmi těžký život, zejména dětství,
kdy vyrůstal ve válečné době jen s mladším bratrem a matkou, nikdy nezahořkl a na strasti této doby
vzpomínal vždy s nostalgií a nadhledem. Tyto zkoušky života ho naopak posílily a daly mu do vínku
jeho pověstný nadhled nad vším, co mu později nelítostný osud připravil. Celý život děda Vašíček poctivě
pracoval, vzorně se staral o rodinu a zároveň zůstal dobrým kamarádem, který nepokazil žádnou legraci.
Svému koníčku, rybaření, se věnovával do vysokého věku a také se mu málem stal osudným.
Postupně ubývaly síly, slábnul zrak i sluch a rybář se už nemohl dostat ke své milované řece Moravě.
I tak ale dál rozdával kolem sebe dobrou náladu a nikoho nezarmoutil. Jeho neobyčejná vnitřní energie
se projevila naplno ve chvílích nejtěžších. Děda Luďa Vašíček nám všem moc chybí, osiřela jeho zahrádka,
místo v křovinách na břehu řeky Moravy má stále rezervované. Kolemjdoucí vyhlíží jeho prošedivělou hlavu
a podvědomě čekají, že na ně zavolá, pohladí jejich pejska a k tomu přidá nějakou lichotku či vtípek.
Já osobně děkuji, za celou mou rodinu, že jsme měli možnost v posledních letech a chvílích jeho života s ním
trávit tolik času, který pro nás mnoho znamenal a budeme z něj čerpat sílu do konce našich dní.
Dědo, za všechno Ti děkujeme a dokud budeme žít, budeš pořád s námi, v našich srdcích, protože i malý
obyčejný život může mnoho znamenat. Když si na Tebe vzpomeneme, tak slyšíme slova písně Michala Tučného:
Měl jsem rád stín stromů, říční proud. Štíty hor, co nelze obejmout.
Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeských bran…
Pan Luďa Vašíček zemřel 28. června letošního roku, v Domově pro seniory v Soběsukách na Plumlově.
Byla mu tam do posledních chvil života věnována vzorná péče, za kterou mnohokrát děkujeme.
Všem, kdo jste měli pana Luďu Vašíčka rádi, nebo jste ho jen znali, děkujeme za tichou vzpomínku.
Snacha Jarmila Vašíčková se svou rodinou.
Dne 30. listopadu 2017 to bude 28 let co zemřela maminka a babička

paní Růžena Večerková, rozená Charuzová
Vzpomíná dcera Zdenka s rodinou.
Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.
V sobotu 25. listopadu 2017 vzpomeneme na 12. smutné výročí úmrtí

pana Vladimíra Svozila z Kojetína
S láskou vzpomínají maminka, sestry s rodinami,
dcera i syn a bývalá manželka.
Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínka zůstává v našich srdcích dál.
Dne 27. listopadu 2017 uplynou dva roky od úmrtí

paní Ludmily Krejčíříkové
S láskou a úctou vzpomíná synovec Ladislav s rodinou.
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Vzpomínky
Jsou to dva roky, co chtělo se Ti spát, zavřela jsi oči, aniž jsi tušila, co to má znamenat!
Už se k nám nevrátíš, už není naděje. Všem nám moc chybíš, myslíme pořád na Tebe!
Dne 29. října 2017 tomu byly dva smutné roky, co nás náhle opustila
maminka, babička, prababička

paní Jarmila Podaná
S láskou stále vzpomínají dcera Šárka s manželem, vnuk Lukáš s manželkou,
vnučka Denisa s přítelem a pravnučka Eliška.
Dne 20. listopadu 2017 si připomeneme 4. smutné výročí úmrtí

paní Jarmily Ernstové
S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti s rodinami.
Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou, jak nejkrutější sen.
Ten sen stále trvá, trvá každý den, nemůžeme zapomenout, nezapomeneme!
Dne 28. listopadu 2017 si připomeneme třetí smutné výročí úmrtí
našeho milovaného syna, bratra a vnuka

pana Jiřího Zakopala
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi.
Dne 17. listopadu 2017 si připomeneme smutnou událost úmrtí

pana Vojtěcha Ševčíka
Stále s láskou vzpomíná manželka Ludmila, dcera Dagmar s rodinou,
vnoučata Vendula, Filip a Lukáš.
Dny plynou jako řeky proud, na ten den však nelze zapomenout.
V Kojetíně hřbitov stojí, vede k němu cestička.
A my jdeme se svíčkami a krásným kvítím se vzpomínkou u srdíčka.
Již nevrátíš se mezi nás, to všichni víme, však věříme, že přijde čas, kdy se všichni uvidíme.
Dne 20. listopadu 2017 připomeneme si 5. výročí náhlého úmrtí mého syna a bratra

Ladislava Bartošky z Kojetína
Stále vzpomíná maminka a sestra s rodinou.
Dne 9. listopadu 2017 to bude sedm let, co zemřel náš bratr

pan Vladimír Charuza
který by se 4. února 2018 dožil 83 let.
Vzpomínají sestry Zdenka a Růža s rodinami.
Tvůj hlas i úsměv vítr vzal, jen vzpomínku na Tebe zanechal.
Dne 23. listopadu 2017 tomu budou čtyři roky, co od nás navždy odešel

pan Viktor Spáčil
Stále vzpomínají a nezapomenou manželka Hana, synové Erik a Viktor a vnoučata.
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