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Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kojetína
Ve dnech 5. – 6. října 2018 se konaly volby do zastupitelstva našeho města, zúčastnilo se jich 38,01%
voličů.
Zde jsou výsledky hlasování v pořadí podle kandidujících subjektů:
1. SNK Kojetín 2018 – 33,08 % hlasů (8 mandátů)
2. KDU-ČSL – 16,89 % hlasů (4 mandáty)
3. ODS – 16,17 % hlasů (3 mandáty)
4. ANO 2011 – 11,71 % hlasů (2 mandáty)
5. ČSSD – 11,47 % hlasů (2 mandáty)
6. KSČM – 10,68 % hlasů (2 mandáty)
Zvoleni byli tito zastupitelé:
SNK Kojetín 2018: Leoš Ptáček, Jan Krejsa, Jitka Hálková, Eva Pěchová, Jitka Tvrdoňová, Josef Plesník, Dušan
Meduna, Rudolf Pavlíček.
KDU-ČSL: Jaroslav Minařík, Jaroslav Bělka, Martin Berčík, Ladislav Šťastník.
ODS: Miloslav Oulehla, Jana Palmašová, Hana Svačinová.
ANO 2011: Leoš Ptáček ml., Marek Štětkář.
ČSSD: Martin Hönig, Ilona Kapounová.
KSČM: Jaroslav Drbal, František Krejčiřík.

Ve dnech 5. – 6. října 2018 se konalo 1. kolo senátních voleb v senátním obvodu č. 62 (Prostějov).
Výsledky jednotlivých kandidátů v Kojetíně při volební účasti 30,29%:
Božena Sekaninová (ČSSD) – 18,09 %
Dagmar Halašová (ODS) – 14,71 %
Jitka Chalánková (NK) – 13,87 %
Irena Blažková (ANO 2011) – 12,95 %
Marek Obrtel (ČSNS) – 9,92 %
Zuzana Böhmová (KSČM) – 7,60 %
Pavel Dopita (SPD) – 7,46 %
Jaroslav Fidrmuc (KDU-ČSL) – 6,90 %
Petr Michek (Moravané) – 6,90 %
Jan Krchňavý (PV) – 0,91 %
Pavel Makový (MZH) – 0,63 %
V celém obvodu č. 62 postoupily dle celkových výsledků
do 2. kola senátních voleb ve dnech 12. – 13. října 2018
Božena Sekaninová a Jitka Chalánková.
Jeho vítězkou se celkově stala Jitka Chalánková (NK),
v Kojetíně se ziskem 55,24 %, Božena Sekaninová získala 44,75 % hlasů při volební účasti 7,36 %.
Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 83. schůzi konané dne 17. října 2018
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila přijetí účelové investiční
dotace ve výši 60.000 Kč, na částečnou úhradu výdajů na Technické
vybavení Letního kina Kojetín dle
specifikace uvedené ve smlouvě,
od poskytovatele dotace – Olomouckého kraje,
- schválila výběr dodavatele Tritius Solutions a. s. Brno, na práce
v rámci akce Nákup nového automatizovaného knihovního systému
pro účely spojené s hlavní činností
Městského kulturního střediska Kojetín – pracoviště Městská knihovna, který byl po vyhodnocení doporučen hodnotící komisí na základě
výsledků posouzení a hodnocení
došlých nabídek výběrového řízení za nabídkovou cenu 297.669,68
Kč včetně DPH,
- schválila rozpočtové opatření
č. 13/2018, kterým se zapojují do
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 90,00 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 90,00 tis. Kč,
- schválila ukončení pachtu části pozemku parc. č. 3, zahrada,
v k. ú. Popůvky u Kojetína, ze
Smlouvy o nájmu, dohodou k 31.
12. 2018,
- schválila uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. st. 313/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
545 m2, jehož součástí je budova
č. p. 197, na ulici Hanusíkova, to vše
v k. ú. Kojetín, se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí
20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako

pronajímatelem, a Základní uměleckou školou Kojetín, jako nájemcem,
za podmínek nájmu na dobu neurčitou, s výpovědní dobou v délce šest
měsíců, výši nájemného 28.050 Kč/
rok s účinností od 28. 8. 2018 (od
data kolaudace stavebních úprav
a přístavby), za účelem pokračování v provozování základní umělecké
školy,
- vzala na vědomí obsah doručeného oznámení a žádosti o zveřejnění informace občanům města
o volných bytech v domě s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí 59, 752 01 Kojetín, ve vlastnictví pana Kapouna,
- nesouhlasila s převzetím správy
bytů v domě s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí 59, 752
01 Kojetín, Městem Kojetín,
- uložila tajemníkovi MěÚ zajistit
zveřejnění této informace v aktualitách na www.kojetin.cz a informovat o možnosti ubytování v domě
s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí 59, 752 01 Kojetín,
prostřednictvím zaměstnanců MěÚ,
zejména neuspokojené zájemce
o byty v DPS ve vlastnictví Města
Kojetína,
- schválila uzavření Smlouvy
o dílo k akci „Okrasná výsadba části ulice Palackého v Kojetíně“, mezi Městem Kojetín,
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o. za nabídkovou
cenu 266.887,21 Kč bez DPH.
Nabídková cena bude navýšena

o příslušnou sazbu DPH platnou
v době uzavření smlouvy,
- schválila termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na
rok 2019: 19. 1. 2019, 16. 2. 2019,
16. 3. 2019, 13. 4. 2019, 18. 5.
2019, 15. 6. 2019, 13. 7. 2019, 24.
8. 2019, 7. 9. 2019, 5. 10. 2019, 16.
11. 2019, 14. 12. 2019, doba konání svatebních obřadů je stanovena
od 10 do 13 hodin,
- schválila termíny konání vítání
občánků: 19. 1. 2019, 16. 3. 2019,
18. 5. 2019, 13. 7. 2019, 7. 9. 2019,
16. 11. 2019,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Rodinnému centru Kroměříž,
z. s., ve výši 5.000 Kč, na částečné
pokrytí nákladů, spojených s provozem Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Odbornému učilišti a Základní
škole, Křenovice, ve výši 3.000 Kč,
na činnost kroužku stolního tenisu
při Základní škole Kojetín, Sladovní
492, Kojetín,
- souhlasila s přijetím likvidačního zůstatku ve výši 77.855,46 Kč
spolku Sdružení rodičů „v likvidaci“
při Základní škole Kojetín, náměstí
Míru 83,
- uložila finančnímu odboru MěÚ
Kojetín kontaktovat v dané záležitosti, ve stanovené zákonné lhůtě,
likvidátora Mgr. Radima Janouška,
Advokátní kancelář Olomouc.
Jiří Šírek

Starosta města
zve na

ustavující zasedání
Zastupitelstva města Kojetína
které se uskuteční
v pondělí 5. listopadu 2018 od 17 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8.
Hlavním bodem programu bude volba starosty, místostarosty
a členů Rady města Kojetín na volební období 2018–2022.
Jiří Šírek, starosta
2
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Ve zkratce
Vážení čtenáři Kojetínského
zpravodaje, spoluobčané, přátelé a kamarádi.

Je mou milou povinností rozloučit
se na tomto místě s těmi z vás, kteří jste v našem zpravodaji četli mé
příspěvky, jimiž jsem se snažil informovat o dění v našem městě.
Má dvacetiletá mise ve vedení
Města Kojetína se nachýlila ke svému závěru. V uplynulých volbách
do zastupitelstva jsem již nekandidoval a na ustavujícím zasedání

zastupitelstva města předám funkci
nově zvolenému starostovi města
Kojetína.
Na radnici jsem přišel počátkem
prosince 1998 a po tři volební období jsem byl místostarostou v tandemu se starostou Mojmírem Hauptem. V roce 2010 jsem byl zvolen
starostou města a spolu s Ilonou
Kapounovou jsme pokračovali
v práci pro naše město. Stejně tak
ve volebním období 2014–2018
jsem jako starosta spolupracoval
s Miloslavem Oulehlou. Bylo mi ctí
se všemi výše uvedenými nejbližšími spolupracovníky řešit mnohdy
těžké úkoly, které přede mě, původní profesí zemědělského inženýra, práce v samosprávě postavila,
a vážím si spolupráce s nimi. Byla
to velká škola života a při tomto
kratičkém zhodnocení ani nemohu
vyjmenovat další spolupracovníky,
kteří mi byli oporou.
Každopádně patří dík všem, kteří
pracovali jako členové rady města,
zastupitelům, výbornému týmu pracovníků městského úřadu, městské
policie, pracovníkům Technisu Ko-

jetín, všem příspěvkovým organizacím města, ale také komukoliv kdo
se zastavil na radnici, třeba jen tak
na kus řeči s malým námětem či připomínkou. Bylo mi ctí být starostou
města i spolupracovníkem svých
kolegů v rámci mikroregionu Střední Haná a věřte, že na celé toto období nezapomenu.
Není možné vyhovět v této funkci vždy každému a nelze, aby byl
starosta ten, kdo rozhoduje o všem
možném i nemožném, což si stále
řada lidí myslí. Pokud jsem svým
rozhodnutím někoho poškodil, nebyl to úmysl, ale snaha podle nejlepšího vědomí a svědomí vyřešit
nějaký problém.
Loučím se tedy s občany Kojetína
jako jeho starosta.
Svým srdcem i duchem zůstávám
nadále kojetínským patriotem, který
bude dění v našem městě sledovat
a angažovat se v něm, tentokrát
jako jeho občan bez jakékoliv funkce v orgánech města.
Přeji vám všem krásné a šťastné
dny příští, jasnou mysl a pevné
zdraví!
Jiří Šírek

Informace pro občany
Křížová cesta se vrátila
na kojetínský hřbitov
v renovované podobě
Původní křížová cesta byla osazena 8. září 1903 na popud pátera
Kubánka po obvodu zdi hřbitova.
Vzhledem ke špatnému stavu
a hrozícímu zničení byla část deponována okolo roku 2002 do společnosti Technis Kojetín. Rada Města
Kojetín rozhodla v červnu 2017
o její renovaci.
Oprava začala v roce 2017, dokončena byla v létě 2018. Restauroval
ji Ladislav Werkmann z Olomouce.
V polovině října 2018 započali její

instalaci pracovníci Technisu Kojetín. Protože jim šla práce od ruky,
dílo se podařilo dokončit 25. října
2018, kdy bylo osazeno poslední
ze čtrnácti zastavení. Ozdobné ručně kované skoby vyrobil kovář Libor
Krčmař z Kojetína.
Křížová cesta je nyní na důstojném místě za vstupní branou, která
je u smuteční síně. Působí velmi
emotivně na návštěvníky hřbitova.
Svým zdařilým provedením působí,
jako sakrální galerie, která zaujme
každého, kdo si cení hodnot křesťanských a lidských.

Podařilo se tak zachránit pro další
pokolení jednu z památek, která
bude i nadále připomínat duchovní
a kulturní tradice našich předků.
Jaroslav Bělka
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Informace pro občany
Modernizace a rozšíření
multifunkčního plážového
sportoviště v Kojetíně
Město Kojetín je investorem stavby Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště.
Realizace předmětné stavby je naplánována do poloviny roku 2019
a její financování bude zajištěno
z prostředků města Kojetín a Olomouckého kraje. Finanční podpora
Olomouckého kraje byla poskytnuta
městu Kojetín formou dotace, a to
v rámci dotačního programu na
podporu výstavby a rekonstrukce
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018. Celková výše dotace činí 8 000 000
Kč a její čerpání je nutno provést
do konce roku 2018. Dotace smí

Sběr bioodpadu
v Kojetíně, Popůvkách
a Kovalovicích 2018
Termín přistavení kontejnerů:
* v Kojetíně v pátek 2. 11. 2018 od
8.00 do 18.00 hodin a v sobotu
3. 11. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
 v ulici Olomoucká – za posledním
domem po pravé straně,
 na náměstí Svobody – parkoviště
u hřbitova,
 v ulici Chytilova – u školní jídelny,
 v ulici Přerovská – u pálenice,
 v ulici Polní – u kotelny.
* v Popůvkách v pátek 2. 11. 2018
od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu 3. 11. 2018 od 8.00 do 14.00
hodin
 u kulturního domu v Popůvkách
* v Kovalovicích v pátek 2. 11.
2018 od 15.00 do 18.00 hodin
a v sobotu 3. 11. 2018 od 8.00 do
14.00 hodin
 u kapličky v Kovalovicích.
Pravidelný svoz biologického
odpadu bude zajištěn do pátku
30. listopadu 2018, poté můžete biologický odpad vozit jen na
Sběrný dvůr nebo kompostovat.
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Do kontejneru patří pouze(!):
listí, tráva, plevel, větve stromů do
délky 1 m, ovoce, zelenina a jiný
odpad rostlinného původu.

být použita pouze na provedení
prací a dodávek na předem stanovených stavebních objektech, tedy
na rekonstrukci objektu stravování
spočívající zejména v dodávce moderního vybavení zázemí kuchyně,
včetně nutných stavebních prací,
rozvodů elektřiny, vody, vzduchotechniky a elektronického zabezpečení, dále vybudování vedení teplovodu a doplnění technologie výměníkové stanice k zajištění ohřevu vody v bazénech a sociálním
zařízení koupaliště a kempu, dále
vybudování areálu kempu přiléhajícího ke koupališti, a to zejména
provedením terénních úprav a přípravných prací, výrobou a dodáním
chatek a výstavbou budovy sociálního zázemí kempu (WC, kuchyně,
sklad). Součástí realizace kempu
bude částečně zbudování a opra-

va oplocení areálu koupaliště, dále
zbudování atrakcí, v podobě rovné
skluzavky „kamikadze“ a balančních a posilovacích prvků vypodobněných do vraku ztroskotané lodi.
V rámci provozu bude možné dosáhnout poskytování služeb a zázemí jak pro rekreační využití volného času, tak i pro sportovní přípravu klubů a spolků a v neposlední
řadě také prodloužení koupací sezóny na koupališti na období květen–září.
Takto provedenou rekonstrukcí
bude dosaženo vybudování sportovního a rekreačního areálu, který
bude rozsahem a kvalitou služeb
jediným areálem v širokém okolí Kojetína a tudíž lze v budoucnu
očekávat jeho plnou vytíženost.
Rudolf Drtina, referent odb. výstavby,
životního prostředí a dopravy

Upozornění:
Pro likvidaci odpadů, které vám
vzniknou v domácnostech, můžete využít služeb Sběrného dvora
v Družstevní ulici v Kojetíně.

těchto odpadů hradí i občané města a místních částí.

Na sběrném dvoře je možné uložit tyto odpady a elektrozařízení
určená ke zpětnému odběru:
 Nebezpečné odpady – baterie,
akumulátory, zářivky, léčiva, barvy,
lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné (plechovky, plastové nádoby, skleněné
nádoby od laku, barev, lepidel),
 Odpady ostatní – papír, sklo,
plast, železo, textilní materiály,
pneumatiky (zdarma pneumatiky
osobních automobilů, přívěsů, motocyklů atd.), dřevo, velkoobjemový
odpad, odpad ze zahrad), stavební
suť, tonery, elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky.
 Zpětný odběr elektrozařízení
– vyřazené elektrické a elektronické
zařízení: televizory, monitory, rádia,
elektrotechnické přístroje a zařízení, pračky, ledničky, mrazničky,
vrtačky, vysavače apod.
Uložení odpadů a výrobků určených ke zpětnému odběru je pro
občany Kojetína a místních částí
Popůvky a Kovalovice bezplatné
– mimo uložení stavební suti a pneumatik větších rozměrů (traktory,
nákladní automobily atd.), uložení

Provozní doba
úterý
13.00 – 17.00 hodin
středa–pátek 8.30 – 12.30
13.00 – 17.00 hodin
sobota
8:00 – 12:00 hodin
Žádáme vás, abyste se řídili pokyny pracovníků sběrného dvora, dodržovali provozní dobu a neukládali
odpady mimo stanovené plochy ve
sběrném dvoře.
Podrobnější informace o možnosti
uložení odpadů na sběrném dvoře
můžete získat na tel. č. 581 275
005.
Upozorňujeme, že předpisy na ochranu životního prostředí mimo jiné stanoví, že se za jejich porušení ukládá
sankce. V některých případech se
může jednat o částku u fyzických
osob až do 50 tis. Kč, u právnických
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání o částku pohybující
se v milionech Kč.
Z důvodu provádění zimní údržby
místních komunikací vás žádáme,
aby při parkování vozidel nedocházelo k přesahům jejich části
nad místní komunikací – chodníkem.
Děkujeme za pochopení.
Eliška Izsová
referent odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy
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Informace pro občany
Oslava Dne stromů
v Popůvkách
Den stromů je svátek, který se
slaví po celém světě od poloviny
19. století. Datum oslav Dne stromů
se liší podle klimatických podmínek
jednotlivých zemí. Do Čech myšlenku přinesl "Svaz spolků okrašlovacích" a poprvé se zde Den stromů masově slavil počátkem dubna
roku 1906. Tradice byla přerušena
válkou a bývalým režimem a byla
obnovena až v roce 2000. S nápadem na obnovu této tradice v ČR
přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy a známý
popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný.
Datum první oslavy svátku stromů
bylo stanoveno na 20. října, protože
v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení
stromů a podzim je také časem, kdy
jsou stromy asi nejkrásnější a hrají
všemi barvami.
V našem městě se bude letos oslava stromů konat dne 3. listopadu.
Dřeviny budou vysazeny v blízkosti hřiště v Popůvkách, především

Oznámení
o zprovoznění domu
s pečovatelskou
službou a nabídka
pronájmu bytů
V Kojetíně na adrese Masarykovo
náměstí 59 bylo s podporou Ministerstva pro místní rozvoj nově
zbudováno třináct pečovatelských
bytů, které touto formou nabízíme
do užívání.
Jedná se o historický dům se třinácti byty o rozloze cca 50 m2.

dětmi a dospělými žijícími v Popůvkách,
kteří za pomocí osadního výboru budou
o dřeviny pečovat,
sledovat jejich vývoj
a chránit je.
Doprovodný program
tradičně připraví pracovnice Domu dětí
a mládeže Kojetín.
Bude zaměřen na fyziologii stromů, především na vodní režim
a fotosyntézu. Toto
téma je zpracované
formou dětem přístupnou – dokreslováním
do pracovního listu,
výrobou ekologického
stromu apod.
Tímto zveme širokou
veřejnost na letošní
oslavu Dne stromů
do Popůvek. Zahájení bude v sobotu
dne 3. listopadu 2018
v 9.00 hodin dopoledne se srazem na
hřišti.
Eliška Izsová
Celý dům je stavebně upraven pro
bezbariérový provoz. Dům je kompletně zrekonstruován a zateplen.
V domě je zbudován výtah
a k domu náleží zahrada o výměře
cca 1000 m2.
Případnou pečovatelskou službu
v domě bude zřizovat Centrum sociálních služeb Kojetín.
Cena nájmu bytové jednotky se
bude pohybovat kolem 3.000 Kč
měsíčně.
Kontakt: Miroslav Kapoun
telefon: 602 142 284
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V uvedeném seznamu jsou uvedeni všichni občané
Kojetína, kteří se stali oběťmi první světové války.
V listinné podobě byl tento přehled uložen ve
schránce – prázdné nábojnici z první světové vál-

ky, do symbolického hrobu na kojetínském hřbitově a také do sbírek kojetínského muzea. Seznam
vznikl díky ochotě a pomoci Jožky Bibra a Miloše
Krybuse.
Jiří Šírek

Jméno
		
Bajer Josef
		
Bernatzký František
		
Bělín Josef
		
Bíbr František
		
Bilík Vincenc
		
Bommer Rudolf
		
Bosák Josef
		
Brázdil Augustin

Narozen
Zemřel
Místo úmrtí
10.11.1874
23.03.1916
u Dubna
16.11.1887
31.08.1915
u Lucku v Rusku
05.01.1896
20.06.1916
u Stojanova
04.05.1883
02.08.1919
Barnaut
30.03.1891
15.05.1915
Nádvorná
01.09.1892
23.03.1916
Malénky (nemocnice Trenčín)
03.09.1873
15.10.1914
Trenčín
1894

Buček Josef
		
Caletka Osvald

25.05.1881
Opava
15.11.1892

23.06.1915

Černoch Karel
		
Černoch Václav
		
Černý Julius
		
Doležel František

04.11.1881
Okřany
26.09.1889
u Lublína
10.04.1875
u Židlové
09.03.1893

15.06.1915

Hrubý Bohumil
		
Hřeblo Alois
		
Hubík Florian
		
Hubka Jaroslav
		
Hýsek Bartoloměj
		
Chmela František
		
Chovanec Jan
		
Chovanec Karel
		
Chyba Kašpar
		
Indrák Josef
		
Indrák Rudolf
		
Ivan Antonín
		
Janoš Vincenc
		
Janů Jan
		
Jasník Jan

07.12.1890
14.03.1922
Kojetín
05.06.1896
13.02.1916
u Tarnopole
23.08.1887
03.08.1914
u Komárova
26.06.1895
20.10.1916
Komůcky u Tarnopole
08.08.1879
10.12.1915
u Dobrdu
18.12.1883
17.06.1917
v Itálii
28.08.1892
31.01.1919
Brno–Černé Pole
29.10.1890
04.05.1919
Kojetín
06.01.1879
09.06.1916
u Podhololouce
1870
09.05.1916
Olomouc
1883
16.11.1917
Enže
25.11.1885
08.12.1914
v Brucku u Vídně
02.06.1897
30.10.1917
Vídeň
18.02.1895
26.06.1915
Grodek, Halič
10.08.1895
nezvěstný

Dostalík Jan

13.05.1891		

Dostalík Rajmund
		
Doubrava Ferdinand
		
Dragoun Josef
		
Ferý Ladislav
		
Grouhar František
		
Grydil Alois
		
Hadamčík František
		
Hebnar Josef
		
Horáček Jindřich
		
Hrabal Antonín
		
Hrabal Jan
		
Hradil Tomáš

29.08.1893
27.04.1915
u Horocholivy
06.02.1893
29.09.1918
Italské bojiště
29.04.1896
16.09.1916
u Synkova
31.12.1893
20.11.1914
u Krzywoplotu
02.04.1887
22.11.1914
u Ivangorodu
18.05.1886
19.06.1918
u San Donu na Piavě
04.10.1884
04.05.1916
u Jelce
1887
01.06.1915
Trenčín
18.05.1872
11.04.1921
Kojetín
22.07.1883
13.07.1917
v ruském zajetí
1867
13.09.1917
Kroměříž
10.04.1872
nezvěstný

Jelínek František
		
Jeřábek František
		
Ježek Josef
		
Kain Julius

03.08.1887
20.06.1916
Italské bojiště
07.10.1893		
Kojetín
15.08.1896
21.03.1916
u Benolian
15.11.1896
nezvěstný

Kalousek Václav
		
Kapoun Josef
		
Karger František
		
Kareš Jindřich
		
Kautský František
		
Kautský Gustav

25.09.1875
31.10.1918
Hranice na Moravě
18.12.1885
1915
Ruské zajetí
21.03.1892
29.06.1916
u Podhajce
28.06.1892
1915
u Baranče
25.08.1893
07.10.1918
Nagy Szomhat
30.09.1891
nezvěstný

Hromada Alois
		

15.12.1882
v Rumunsku

Kment Antonín
		
Kment František
		
Kokeš Josef
		
Konečný Cyril
		

11.06.1899
Lublaň
09.10.1882
nezvěstný
01.01.1879
Italské bojiště
27.06.1899
Italské bojiště

28.03.1921

27.08.1914
29.11.1915
nezvěstný

06.03.1917

31.08.1915
19.01.1915
23.12.1915
21.02.1918
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Kotek Emil
		
Kotek František
		
Koutný Josef

01.09.1895
u Raranče
28.10.1898
u Comperoveru
1895

03.01.1916

Koutný Tomáš

12.12.1896

nezvěstný

Kratochvíl Antonín
		
Kratochvíl Josef
		
Krátký Eduard
		
Krybus Bedřich
		
Krybus Jan
		
Krybus Metoděj
		
Křeček Vladimír
		
Kubes Petr
		
Kulfánek Alois
		
Kulfánek Ferdinand

07.06.1889
1914
Halič
29.03.1876
25.06.1915
u Sandoměře
06.01.1883
22.11.1917
Italské bojiště
02.02.1895
26.08.1915
u Skoromocky
13.12.1887
01.11.1914
u Ivangorodu
16.07.1878
21.08.1918
u Cormonse (Přímoří)
05.07.1889
04.09.1916
u Sinkova
26.06.1880
10.06.1916
u Dubna
07.05.1893
08.09.1918
Kazaň
28.05.1873
nezvěstný

Kutal Josef
		
Kvapil Václav
		
Majda Alois

23.07.1890
30.08.1915
u Chorobrowa
15.07.1871
18.05.1915
Vzireghaze (Uhry)
1879

Marcisz František
		
Mazánek Kliment
		
Mikeš Vladimír
		
Mirvald František
		
Mlynařík Vladimír
		
Mraček Josef

30.08.1883
17.03.1915
Takczány, Ruské Polsko
23.11.1884
11.05.1915
v Karpatech
04.08.1894
05.01.1916
u Barancze u Černovic
20.09.1896
03.09.1915
u Wygody
19.11.1899
28.03.1918
Vídeň
24.02.1887
nezvěstný

Navrátil Alois
		
Navrátil Jakub
		
Navrátil Josef

01.11.1898
Vídeň
30.04.1892
nezvěstný
15.08.1894

29.06.1915

Nosek Josef
		
Novotný Bedřich

19.03.1877
Kojetín
06.03.1894

10.12.1922

Odložil Ferdinand
		
Ořechovský Antonín
		
Pavelka František
		

08.05.1893
27.11.1914
u Lhoty Wolbronské
16.01.1880
27.04.1915
u Záboru
10.10.1883
01.09.1917
Lublaň

15.11.1917
12.12.1916

16.11.1916
nezvěstný

16.08.19??

Pavlík Ludvík
		
Peštuka Alois
		
Peštuka Antonín
		
Peštuka Augustin
		
Pírek Konstantin

14.08.1883
Taškent
01.02.1894
Klimcontov
28.04.1897
Olomouc
10.10.1880
Kojetín
18.02.1875

Pišťák Antonín
		
Pospíšil Adolf
		
Pospíšil Vojtěch

17.10.1886
11.06.1918
Omsk
17.04.1892
16.11.1914
snad u Krzywoplotu
1883
nezvěstný

Raclavský Josef

25.03.1895

Radošínský Josef

18.10.1916
20.05.1915
05.12.1914
10.01.1920
nezvěstný

nezvěstný

1879

Režný Theodor
		
Rosůlek Jakub
		
Rumplík Jan

18.09.1880
16.07.1916
u Smolenska
14.04.1894
04.08.1918
u Jekatěrinburku
24.02.1887
nezvěstný

Rynda Rudolf
		
Řezníček Alois

10.04.1880
u Krzywoplotu
28.12.1891

24.11.1914

Řezníček Jan

11.02.1890

nezvěstný

Sedlák František
		
Seidler Josef
		
Schwarzer Josef
		
Sixta Bohumil
		
Slavík Josef
		
Slepánek Ignác
		
Soušek Jakub
		
Spáčil Cyril
		
Spáčil Jaroslav
		
Stratil Antonín
		
Šacha Josef
		
Šamánek František
		
Šíma Rudolf
		
Šlosárek Cyril
		
Štábl Alois
		
Štábl Augustin

21.11.1886
01.09.1917
Piava
1891
28.08.1914
u Rozvadova v Polsku
23.07.1893
23.08.1915
u Koštěráda u Goszieradowa
03.03.1887
09.12.1931
Kojetín
08.09.1882
08.05.1915
u Strozowky
1885
04.10.1914
u Lublína a Pechówa
1887
08.04.1918
Kroměříž
1885
10.01.1915
Hradec Králové
31.01.1898
09.08.1917
u Černovic
08.01.1894
14.12.1915
Oslava u Gorice
19.03.1893
24.05.1917
u Přeslupě
24.08.1888
19.05.1915
u Wirzowice
18.04.1891
20.07.1915
u Mosty Welke
26.06.1897
05.06.1917
u Okna u Pohorloutz
15.01.1886
01.04.1917
v Rumunsku
17.10.1896
nezvěstný

nezvěstný
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Štábl František
		
Štábl Jan
		
Štábl Josef
		
Šteflovič Metoděj
		
Štěpančík František
		
Štolfa František
		
Šubík Cyril
		
Telička Rudolf
		
Theimer Bohumil
		
Trefil Otakar
		
Trpík Alois
		
Trylč Leopold
		

20.01.1885
04.08.1915
Ferleta
11.01.1885
20.01.1916
u Černovic
28.08.1868
04.05.1917
Opava
09.08.1879
25.07.1917
u Gorice
18.09.1878
26.07.1915
u Lublína
17.12.1880
07.09.1914
mezi Lublínem a Krasnikem
05.01.1882
23.11.1914
u Zlozeniecic
06.12.1885
26.01.1916
u Nižnij Nowgorodu
01.01.1882
08.03.1917
u Marmarožské Sihoty
05.10.1887
03.09.1914
u Sobiezcan blíže Lublína
20.02.1891
nezvěstný
15.11.1890
14.10.1914
u Ivanogorodu

Valášek Jan
		
Valenta František
		
Vařeka Rudolf
		
Vávra Josef
		
Vávra Rudolf
		
Večeřa František
		
Vincour Josef
		
Vojtek Alois
		
Vražina Jaroslav
		
Wágner Hermenegild
		
Zahradníček Antonín
		
Žižlavský Václav
		

27.12.1872
15.05.1917
u Gorice
10.05.1894
13.03.1918
u Bachmače
27.07.1882
13.03.1916
Rumunsko
11.03.1885
1916
Kojetín
16.01.1887
10.12.1919
Kroměříž
1890
25.05.1915
Ustebník
15.03.1893
03.12.1914
u Lhoty Wolbromské
06.06.1889
29.12.1919
Kojetín
27.04.1896
27.06.1918
Plzeň
07.10.1879
12.06.1915
u Žežava
10.01.1891
22.03.1917
Rumunsko
28.07.1894
22.05.1915
u Klimcontova, Ruské Polsko

Padlí vojáci I. světové války z Kojetína ve fotografii

Soukromá sbírka J. Bíbra; na pokračování
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Bajer Josef

Bommer Rudolf

Černoch Karel

Černý Julius

Dostalík Jan

Grouhar František
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Komunální volby 2018
V prvním říjnovém týdnu proběhly komunální volby, které nepatrně zamíchaly s politickou scénou
i v Kojetíně. Jak hodnotí výsledky volebního klání poměrně přesvědčivý vítěz Leoš Ptáček?

Sdružení nezávislých kandidátů
Kojetín 2018 si díky svým voličům
ve volebním klání počínalo znovu
naprosto suverénně, a navíc jsme
obhájili všech osm mandátů. Byli
jsme nadšeni, zejména při neúčasti
odstupujícího starosty Jirky Šírka
jsme tento výsledek neviděli reálně.
V našem táboře tedy velká spokojenost (úsměv).
Na postech nezávislých zastupitelů došlo k několika změnám,
toto u konkurenčních politických stran příliš k vidění nebylo.
I v tomto vidíte pozitivum?
Spíše ano, a to neříkám proto, že
snad zastupitelé, kteří posty neobhájili, pracovali pro město špatně.
Drobné obměny v pracovním týmu
jsou vždy na místě, vnášejí do kolektivu svěží vítr, a navíc volič vidí,
že město nespí a neustále se vyvíjí.
K výraznému omlazení zastupitelstva přispěla i nastupující generace, kandidující za hnutí ANO.
Očekáváte, že nová vládní garnitura města bude pokračovat
v nastoleném trendu? Tedy masívních investic, podpory kultury, sportu, volnočasových aktivit,
péče o seniory apod.?
Tuto nit ani příliš přetrhnout nelze.

Drobné obměny v pracovním
týmu jsou vždy na místě, vnášejí do kolektivu svěží vítr.

Samospráva má bez podpory
vrcholných politiků v podstatě
nulové šance cokoli zásadně
změnit.
Máme rozpracovaných hned několik projektů, které budeme chtít
v příštích dvou letech dokončit.
Poté nutně ale přijde nezbytný
útlum investic a město bude splácet dlužné peníze. Toto období ale,
pevně věřím, zaplní rozsáhlé plány
Správy železniční dopravní cesty
– výstavba dvoukolejné rychlotrati,
úplně nové nádraží a obchvat Kojetína. V tomto čase se budeme na
plný plyn věnovat řízení procesů,
hledáním úspor v provozu města
a otázce bezpečnosti v ulicích Kojetína. Další větší projekty budeme
schopni pomalu startovat zase až
v příštím volebním období.
Je dobře, že jste zmínil bezpečnost v ulicích, která je dnes v Kojetíně možná tématem číslo jedna. V případě, že vás, jako vítěze
voleb, listopadové ustavující zastupitelstvo ze svého středu zvolí do funkce starosty města, máte
připravený plán, jak do Kojetína
vrátit pohodu a občanský smír?
Ano, my máme plán, ale obávám
se, že to nebude stačit. Přinejmenším v nejbližší budoucnosti v tom
téměř jistě zůstaneme sami.
Jak toto myslíte?
Myslím to tak, že místní samospráva má bez podpory vrcholných
politiků od Prahy po Brusel v podstatě nulové šance cokoli zásadně změnit a je, jako první na ráně,
permanentně občany pranýřovaná
za něco, co při nejlepší vůli nemá
schopnost vyřešit. Opora v zákonodárství je naprosto klíčový prvek,
o který musíme svádět neustálý boj
s evropskými větrnými mlýny a žít
v naději, že pod tlakem zespoda
ledy alespoň částečně roztají.
Můžete být konkrétnější?
Dobře tedy. V první řadě je na místě
otevřít Pandořinu skříňku a přestat
zaměňovat základní pojmy. V Kojetíně nikoho netraumatizují nepřizpůsobiví občané, ale cikánská komunita, která se tu za poslední léta
rozrostla do obludných rozměrů. To
přece všichni víme. Před pár týdny byl v Kojetíně na setkání s občany prezident republiky, po jehož

návštěvě se v tisku objevil článek
Petry Obrusníkové „Zeman na hraně rasismu“. Tato mladá pohledná
dáma, pocházející patrně ze sterilního prostředí, za sousedy takřka
jistě cikánskou rodinu mít nebude.
Jistě by nepsala nesmysly o tom,
jak neurvalý prezident napadá
Romy a balancuje při tom na hraně
zákona. Před setkáním s občany
diskutoval Miloš Zeman s představiteli města na úřadě a debatu o cikánské menšině jsem s ním rozvedl
já dotazem, zda si myslí, že existuje
způsob, jak dostat mladé zdravé cikány, bezcílně se potulující po ulicích, na učební obory. Za 25 let ve
stavebnictví sleduji v přímém přenosu katastrofální úbytek řemeslníků a podle mého názoru jsou mladí
cikáni poslední cílovou skupinou,
která je na trhu práce volná. Prezident mi odpověděl, když to zestručním, že vidí cestu v odebrání sociálních dávek lidem, kteří odmítají práci, ve zvýšení minimální mzdy, ale
protože jsou politici zbabělci, světlo
na konci tunelu v této oblasti schází. Na náměstí toto pak zopakoval
a doplnil pár vět, popisujících přístup
minulého režimu, kdy Romové pracovat museli, jinak šli do vězení…
Vysvětlí mi někdo, co je na tomto,
bezpochyby pravdivém popisu stavu věcí, rasistického? Otíráme se
snad o barvu pleti, původ, nebo
odlišný jazyk těchto lidí? Ujišťuji
vás, že šikovný, pracovitý a zcela
přizpůsobivý instalatér cikánského
původu, který řádně vychovává své
děti, bude pro většinovou společnost váženým člověkem, a nikoho
vůbec nebude zajímat, k jaké národnosti se na úřadech hlásí.

V Kojetíně nikoho netraumatizují nepřizpůsobiví občané,
ale cikánská komunita.
Nevedou zmíněnou novinářku
k napsání takového článku například vulgarity, kterými Miloš
Zeman své okolí, a novináře obzvláště, neustále zahrnuje?
Nevím, rád bych se se slečnou
Obrusníkovou v Kojetíně potkal,
abych jí vysvětlil, proč u nás Miloš
Zeman ve volbách exceloval. Že
současný prezident nemluví jako
kniha, je jasná věc. A já s tímto de-
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honestováním jeho úřadu zásadně nesouhlasím a nelíbí se mi to.
Kdyby se ovšem před volbami vyjadřoval kultivovaně, a on to při své
nesporné inteligenci umí, poslední
volby by nevyhrál, a v Kojetíně by
na pódiu velmi diplomaticky pronášel naprosto prázdná prohlášení
profesor Drahoš.

Velmi by zabraly tvrdé tresty
za neplnění čehokoli.
S názorem Miloše Zemana tedy
souhlasíte?
Ne. Odebrání sociálních dávek by
nevedlo k tomu, že si cikánská mládež, případně jejich rodiče, uvědomí, že žít jde i jinak než v otřesných
podmínkách, mnohdy po uši utopení v dluzích. Vedlo by k tomu, že by
si základní životní potřeby obstarali
nezákonným způsobem a napětí by
se ještě zvýšilo. Pomohla by povinná docházka do mateřských škol,
aby malé děti získávaly základní
návyky v raném věku. Pomohlo
by povinné vzdělání až do úrovně
středních škol. Pomohly by povinně odpracované hodiny při úklidu
města. Ne ale 30 hodin měsíčně,
30 hodin týdně. Pomohlo by, až toto
někdo uvede do praxe, aby tomu
ombudsmanka neučinila přítrž nepatřičnými zásahy s odkazem na
lidskou důstojnost. A v neposlední
řadě by zabraly velmi, a to bych
rád zdůraznil, velmi tvrdé tresty
za neplnění čehokoli. Pomocnou
ruku naše společnost už podala
opakovaně a vůbec to nefunguje.
Chyby děláme všichni, ale jen hlupáci je opakují. Naprosto nechápu,
proč mocní této země toto nevidí
a po vzoru západního světa dál
a dál pokračují v politice diktatury
menšin většině. Cikánské etnikum
si jednoduše s dnešní obrovskou
mírou svobod nedokáže poradit
a já nemám vůbec nic proti tomu,
abychom jim pomohli. Bez tvrdých
trestů za neplnění svých povinností
jim ale v konečném důsledku nepomůžeme v žádném případě.
Proč si myslíte, že toto zákonodárci nevidí?
Ale já myslím že i vidí, jenže se
valné většiny z nich problémy příkladně Kojetína, Lipníka nebo Přerova v jejich každodenním životě
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přímo netýkají. Káží vodu a sami
pijí víno. Kdyby byli v Praze ubytovaní v domě, kde bude polovina
služebních bytů vyčleněná pro poslance a druhá pro, jak oni říkají,
nepřizpůsobivé občany, a vyzkoušeli by si specifika takového soužití,
ve sněmovně by se toto téma stalo
velmi rychle tématem vážným a alibistická řešení by byla stejně rychle
vytěsněna.
Nezvažujete například vy aktivní
angažování se v nejvyšší politice?
Nezvažuji nic takového, jako nezávislý poslanec bych byl se svými
teoriemi v lepším případě pro smích
a nic bych neprosadil. Ostatně jsem
zvědavý, zda ze mě nějaký moudrý
novinář nebo kriminalista neudělá
po přečtení tohoto článku rasistu,
přisluhovače vulgárního prezidenta, či rovnou neonacistu. Nechci se
v této oblasti posouvat nikam výš,
chci sloužit v rámci svých schopností Kojetínu, chci žít se svou rodinou a v blízkosti svých přátel. Toto
chci.
Vy zastáváte jednoznačně názor,
že Romové jsou úplně všichni
stejní?
Já zastávám jednoznačně názor, že
všichni stejní nejsou! A já to dokonce s jistotou vím. Z mých úst to není
populistická fráze ani promyšlený
politický tah, ale výsledek osobních
zkušeností. Sám jsem těchto lidí za
svůj život zaměstnal desítky a všichni ti, převážně pocházející z tradičních kojetínských rodin, dobře ví, že
se k nim chovám vždy velmi slušně,
naprosto korektně, a že tady není
řeč o nich. Ale to se bavíme bohužel o jednotkách procent z celého
etnika. V tomto mě opravdu nikdo
nebude školit, toto mohu vyučovat
já. I v jejich kultuře lze najít pozitiva
a výrazné osobnosti, osobně mám
hrozně rád hudbu Idy Kelarové, Ivy
Bittové, naši rodiče obdivovali Antonína Gondolána, Monika Bagárová
pohne hormony každého normálního chlapa. I Lujku Zobar byl frajer,
přestože to byl zloděj koní. Z mého

Z mého pohledu i cikáni, kteří
ještě v první polovině minulého století kočovali ve vozech
a kradli slepice, měli svůj půvab.

Systémová řešení nejsou
téma pro nás, stejně jako vyplácení nejrůznějších sociálních dávek, které není v gesci
města.
pohledu i cikáni, kteří ještě v první
polovině minulého století kočovali
ve vozech a kradli slepice, měli svůj
půvab. Ovšem ukrást v marketu,
v konečném důsledku beztrestně,
zalisované krůtí stehno a k tomu
vynadat prodavačce nebo městskému strážníkovi tak, že ve frontě
u kasy rudne i dlaždič, svou poezii
poněkud ztrácí.
Vraťme se tedy k vašemu prohlášení, že máte plán, jak občanské
soužití v Kojetíně stabilizovat.
Toto je příliš silný výrok, mně sebevědomí nikdy nescházelo, ale takto
bych to neformuloval. My naplníme
jeden z bodů volebního programu
a personálně posílíme městskou
policii. K tomuto jen na okraj, pokud
by si někdo náhodou myslel, že je
to úkol snadný, nevěřte. Žádné zástupy vhodných uchazečů o post
městského strážníka v Kojetíně se
nekonají. Jsme připraveni potírat
běžný zlořád. Po několika fyzických útocích z před pár týdnů jsme
nastartovali komunikaci s policisty
z Přerova, kteří jsou nadřízenými
obvodnímu oddělení státní policie
v Kojetíně. Jsme připraveni průběžně zajišťovat pořádek na sportovištích a stejně tak dětských hřištích, jako se nám to daří například
na koupališti… Systémová řešení,
o kterých jsem se zmínil, ale nejsou
téma pro nás, stejně jako vyplácení
nejrůznějších sociálních dávek, které není v gesci města. My můžeme
přijít s vlastním názorem, podněty,
návrhy, ale to je vše.
Proč je podle vás právě Kojetín
jedním z takto problematických
sídel?
Toto má, bohužel pro nás, logiku.
Vysvětlím to na konkrétním příkladu. Před několika lety za mnou přišel tehdejší majitel domu vedle pošty s tím, zda jej nechci koupit. Cena
byla naprosto přijatelná, ale mně
by dům k ničemu nebyl. Koupil jej
nakonec podnikatel, který v přízemí
provozuje samoobsluhu a v horních
patrech pronajímá prostorné byty.
Takový majitel stojí před rozhodnu-
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tím, zda každý z bytů za statisíce
opravit, a pak tržit, odhaduji pět,
možná s obtížemi sedm tisíc, za
nájem od kultivovaně se chovající
rodiny. Anebo byty, kde teče voda,
dá se rozsvítit a zatopit, za pár korun vymalovat, a nabídnout za podstatně vyšší nájem, který nesmyslně zadotuje stát, početné rodině,
která každý měsíc vzhlíží k datu,
kdy si vyzvedne další finanční injekci na příslušném úřadě. To je přece
jasná volba a já se na takto přemýšlejícího majitele ani příliš nezlobím, jedná racionálně. Problém je
samozřejmě v systému, který
tomuto neuvěřitelně výnosnému
obchodu s chudobou vytváří ideální
podhoubí.
A proč právě Kojetín?
No, protože podobná nemovitost
v centru Kroměříže stojí pětkrát víc, v centru Brna desetkrát,
a o Praze se nemá smysl bavit vůbec. Na této rovnici není nic složitého. Pomáhat s integrací do společnosti má smysl jen těm lidem, kteří
sami vykazují snahu se začlenit.
Těm ostatním prokážeme v konečném důsledku nejlepší službu, když
je naopak vyčleníme zcela na okraj
a od těch snaživých zřetelně oddělíme. Jen tak budou mít motivaci ve
svém životě něco změnit. Tím, že

V televizních debatách se
všichni děsně diví, když občané hledají útěchu u nejrůznějších alternativních hnutí
a populistů.
všem plošně podstrojujeme, také
všechny plošně demotivujeme,
a důsledkem je neustálé zhoršování společenského postavení těchto
rodin. Jak si matka, která po celodenní šichtě vystoupí na náměstí
z autobusu, spěchá s dětmi udělat
úkoly a uvařit večeři, může vážit
devadesátikilové dámy se svéráznými hygienickými návyky, která
se po celodenním odpočinku na
lavičce odměňuje zmrzlinou, nebo
náctiletých výrostků, kteří ji obtěžují
obscénními gesty, případně slovními útoky se sexuálním podtextem?
Za tento stav věcí nesou odpovědnost vrcholní politici, kteří problém
nechali dojít příliš daleko. Potom se
všichni v televizních debatách děsně diví, když občané hledají útěchu
u nejrůznějších alternativních hnutí
a populistů. Což ještě není úplná
tragédie. Až budou lidé, a to se týká
celé Evropy, nejen nás, zoufalí úplně, a uchýlí se masově k pravicovému extrémismu, který už už čeká
na svou historickou příležitost, bude

Poděkování
Kandidáti a zvolení zastupitelé
za KDU ČSL Kojetín
děkují voličům za jejich hlasy
a projevenou důvěru.
Díky vám jsme obhájili stejně jako minule
čtyři mandáty a umístili jsme se
mezi volenými stranami na 2. místě.
Vítěz voleb „Kojetín 2018“ však s námi
do koalice a Rady Města Kojetín nepočítá!
Přesto budeme i nadále pracovat
v Zastupitelstvu Města Kojetín,
naplňovat náš volební program
a aktivně se podílet
na zlepšování života občanů Kojetína,
zejména našich dětí a dalších generací.

ještě výrazně hůř. Žádný městský
policajt ani starosta toto nevyřeší.
My se můžeme pouze ozvat a věřit, že budeme alespoň částečně
vyslyšeni. Třeba i náš rozhovor
pro zpravodaj, jinak velmi pěkného
a v mnohém úspěšného městečka
v srdci Hané, k postupným změnám
přispěje.
Chtěl byste občanům, před svým
pravděpodobným nástupem do
funkce starosty města, něco
vzkázat?
Chtěl bych jim vzkázat, že jsem
pro každého slušného člověka, bez
rozdílu barvy pleti, pohlaví či tvaru očních víček, připraven udělat,
co bude v mých silách. Chtěl bych
je poprosit, aby neklesali na mysli
a pomohli mi, a celému vedení města, obnovit slávu Kojetína a předně
bych chtěl požádat mladé lidi, aby
zvážili, zda je jediným sexy řešením
odejít bydlet do velkých měst. Nabízíme variantu založit rodinu za nesrovnatelně nižších nákladů v Kojetíně, pomoci naše město rozvíjet
a za prací případně dojíždět. Není
toto dnes zásadní problém.
Přejeme vedení města z celého
srdce, aby je nadšení neopustilo
a chceme věřit, že to vše myslíte
velmi vážně.
Můžete mi věřit…

Poděkování
Místní sdružení ODS Kojetín
děkuje
všem svým voličům
za přízeň, důvěru a hlasy,
které věnovali kandidátům
Občanské demokratické straně
ve volbách
do Zastupitelstva Města Kojetín.
Velmi si vaší podpory vážíme.
Místní sdružení ODS Kojetín

Zvolení zastupitelé za KDU ČSL ve volbách 2018
Jaroslav Minařík, Martin Berčík, Jaroslav Bělka
a Ladislav Šťastník
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Kojetínský uličník
Havlíčkova ulice
Asi mi dáte za pravdu, když řeknu,
že Kojetín není zrovna velkoměsto
– což je všehovšudy fakt. Na druhou stranu má více než šest tisíc
obyvatel, což z něj dělá město se
vším všudy. A jedna z vlastností města je to, že má ulice známé
i méně známé. Pochopitelně, všichni znají centrum města a hlavní ulice, které jsou pro ně nejdůležitější.
Jenže ne vždycky to bylo tak jako
teď: jako krásný příklad můžeme
vzít Havlíčkovu ulici. V současnosti se pro někoho, kdo není místní,
nabízí jediná otázka, a to sice „Kde
to je a kam to vede?“ Odpověď
by byla, že Havlíčkova ulice leží
zhruba v půli cesty mezi nádražím
a Gymnáziem Kojetín (ul. Svatopluka Čecha) a vede… odnikud

nikam. Kdybyste se ale podívali
do minulosti, konkrétně do začátku
dvacátého století, zjistíte, že Havlíčkova ulice ve své původní podobě tvořila velmi důležitou spojnici
s nádražím (čerpáno ze vzpomínek
kronikáře Karla Štégera). To bylo
v té době, stejně jako dnes, jedním
z nejvýznamnějších míst ve městě
– a s tím je spojeno také to, že se
na Havlíčkově ulici nacházel panský dvůr, konkrétně jeho stodola,
na jejímž štítu bylo napsáno „VII.
Nepokradeš“. Proč by kdo na štít
psal jedno z desatera přikázání?
Zdá se, že zpráva je celkem jasná:
panský dvůr musel být tak majetný, že se nepochybně našli i takoví
lidé, kteří by si na panském majetku
rádi přilepšili…
Co se stalo pak? Doba se změnila,
město si, stejně jako zbytek Evro-

Poděkování „Dobrým duším“
Chtěli bychom moc poděkovat
za obrovský finanční dar Dobrým
duším a nadaci Šance Olomouc,
kteří už třetím rokem zaštiťují
dobročinnou hudební akci v Kojetíně, také děkujeme „dračákům“
z Kojetína, dále všem, co se na této
akci podíleli a v neposlední řadě
všem zúčastněným a všem dárcům.
Abych ale začala od začátku…
Jmenuji se Zdeňka Císařová,
v roce 2015 se nám narodil s přítelem Ondrou vytoužený syn Toníček.
Po narození Toníčka jsme prožívali
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py, prošlo zničující válkou, po které
přišel nárůst populace, město se
zvětšovalo a centrum se posunulo
dál od nádraží, čímž se do pozadí
dostala také Havlíčkova ulice.
V současné době je ulice něco přes
čtyři sta metrů dlouhá, nachází se
zde 24 adres, z toho dvanáct živnostníků a jedna firma. Můžeme
zde nalézt praktického lékaře, kadeřnictví, stříhání psů… Havlíčkovu ulici kříží ulice Tyršova, na koncích pak navazuje na ulice Nová
a 6. května. Není to odtud daleko
k obchodům, sokolovně ani poliklinice.
Jaké by bylo celkové hodnocení ulice? I přes to, že centrum se od dob
největší prosperity této části města
posunulo, pořád není tak daleko,
aby se tam nedalo pohodlně dojít
pěšky.
M. Flídr, sexta GKJ
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Poděkování „Dobrým duším“
nejkrásnější chvíle radosti společně
s celou rodinou. Zlom nastal přibližně v sedmi měsících, kdy Toníček
začal mít zdravotní problémy. Nastal kolotoč vyšetření a hospitalizací v nemocnici. Verdikt zněl Westův syndrom a lissencefalie mozku
a s ní spojená těžká psychomotorická retardace.
Byla to obrovská rána, velká a těžká zkouška, ale museli jsme se
vzchopit a jít kvůli Toníčkovi dál.
Nedávno Toníček oslavil své třetí
narozeniny, nyní je na úrovni jedenácti měsíčního dítěte a potřebuje

čtyřiadvaceti hodinovou péči. Toníček je ale velký bojovník a i díky
vám všem jde pomaličku krůček po
krůčku dopředu.
Jako rodiče se pro Toníčka snažíme udělat maximum a věříme, že si
bude brzo hrát s ostatními dětmi na
hřišti. Nikdy to nevzdáme!
Ještě jednou z celého srdce děkujeme za finanční příspěvek na Toníčkovy rehabilitace.
Dobročinná akce Dobré Duše Kojetín (22. září 2018, nádvoří Vzdělávacího a informačního centra Kojetín) 97.500 Kč, Dračí lodě Kojetín

(25. srpna 2018, loděnice Kojetín)
9.400 Kč.
Zdenča, Ondra a Toníček

Anketa
Naše anketa hledala odpovědi na – pro Kojetín stále aktuální, i když ožehavé
– téma soužití majoritní společnosti s romskými spoluobčany,
které se opět vyhrotilo po nedávném incidentu před místní hospodou
v Olomoucké ulici naproti prodejně Albert.
Zazněly tyto otázky:
1. Víte, jaký incident se v poslední době odehrál v Kojetíně v okolí Alberta?
2. Jaký máte na tuto událost názor? 3. Jak byste danou situaci řešili?

1. Nevím o ničem, já tady nebydlím,
já jsem o tom jen slyšela a četla na
internetu.
2. Tak jako, asi by se to dít nemělo,
to určitě no.
3. Určitě ti, co dělali nepořádek, by
za to měli jít sedět. Jenže my, bílí,
s tím nic neuděláme. Ale vím o tom
málo, podrobnosti opravdu nevím.
1. Vím to jen proto, protože jsem to
viděla na Facebooku.
2. Je to hrozné a hodně nepříjemné.
3. Tato situace nemá řešení.
1. Já nevím, Romové tam cosi měli,
jinak nic nevím. Nevím tomu hlavy
ani paty.
2. Já bych je pos... Tak nepracují
a nic, a lidi na ně ještě doplácí.
3. S tím ale asi nic neuděláme. Vyřešit to nejde. Pokud to nebudou řešit navrchu a budou jim dávat pořád
peníze, tak to nebude mít konec.
1. Vůbec nic nevím, jen to, co jsem
četla v Kojetínských novotách. Já,
co jsem slyšela, tak to vyprovokovali Romové. Není tu bezpečno,
mám 16 letého kluka a bojím se ho
pouštět večer ven. I když mi říká,
že se večer nebojí, tak mám i přesto strach, protože je nic neodradí.

Nejhorší na tom je, že tohle vadí
i těm normálním místním Romům.
Já mám kamarádku Romku a tohle jí taky štve, přesto, že jsou to
taky Romové, tak chodí jako všichni
ostatní do práce a vydělávají. Můj
syn tohle už jednou zažil, a to jen
kvůli tomu, že požádal nějakého
Roma, aby se posunul kousek od
regálu, aby si můj syn mohl vzít pití.
V tenhle moment už byl problém.
2. Můj názor na to je takový, že
by se měla sepsat nějaká petice
a všichni konfliktní Romové by se
měli dostat z Kojetína pryč. Nelíbí
se mi to, že se tohle děje, protože
mám strach o svoje dítě.
3. Doufám, že policisté něco vymyslí a v brzké době k tomu už nedojde.

a dovolí si ke každému všechno.
Následuje nepublikovatelná pasáž.

1. Ano, vím.
2. Můj názor je, že by se měl začít
Kojetín více hlídat a že je spatně,
když začnete vídat policisty projíždět Kojetínem pouze tehdy, když
se najednou něco stalo. Mělo by to
tak bývat průběžně, a ne až když se
něco stane.
2. K tomu bych se raději nevyjadřovala.
3. Ano přijde mi, že ti spoluobčané
si myslí, že mají vládu nad náma
bílýma, když je jich na místě víc

1. Ano, vím o jistém incidentu.
2. Nemůžu tuto událost objektivně posoudit, nebyla jsem naštěstí
u toho. Vše, co vím, jsou domněnky
a dohady, ale z toho, co jsem slyšela, to byla hrůza.
3. Zavolala bych policii, na nic jiného bych si asi netroufla.

1. Ano vím.
2. Bylo to až moc drastické a pro
okolí hodně nebezpečné, ale možná to pomůže do budoucna.
3. To nemůžu říct, na tom místě
jsem nebyla.
1. Vím jen, že tam byla rvačka.
2. Názor si na to nedělám, mě se to
netýkalo, tak to neřeším.
3. Věřím, že si s tím poradí policie.
1. Ano, vím, co se stalo.
2. Nepřijde mi to v pořádku.
3. Měla by to více řešit policie. Ne
jenom, že postaví hlídky v noci dva
týdny po tom, co se něco stalo.

						
Ptaly se
K. Vybíralová a L. Mychajlivová,
sexta GKJ
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Mateřská škola Kojetín
Říjen v MŠ Kojetín
Podzim si dal letos načas a léto se
jen těžko pouštělo své nadvlády.
Postupně se příroda začala barvit do podzimních barev, a tak si
děti při vycházkách mohly všímat
proměn počasí i přírody. 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. Vznikala přehlídka nápaditých a velmi zdařilých
výrobků, které zdobí prostory obou
školiček.
Ve středu 3. října 2018 jsme v obou
mateřských školách přivítali divadlo
Silesia Ostrava s pohádkou „Budu-
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línek“. Pohádka byla proložena písničkami, vtipem, kouzlem, ale také
i přímým kontaktem s dětmi.
Od začátku října všechny děti
z obou MŠ zahájily cvičení ve sportovní hale. Mají tak možnost dokonale se vyřádit ve sportovním prostředí a jsou z toho doslova nadšené. Tato aktivita probíhá jedenkrát
týdně a potrvá do konce května
2019.
Od pátku 5. října 2018 začal pro
velkou část nejstarších dětí tříměsíční předplavecký výcvik v plaveckém areálu v Přerově, který potrvá
až prosince. Děti se jedenkrát týdně
seznamují s vodou, učí se základům plavání a celkově si vytvářejí
kladný vztah k vodě a plavání. Bez-

pečnost dětí zajišťují kvalifikovaní
lektoři a náš pedagogický dohled.
Po ukončení kurzu dostanou tradiční „Mokré vysvědčení“.
V úterý 9. října 2018 navštívily děti
ze starších tříd služebnu PČR v Kojetíně. Seznámily se s prací policisty a prohlédly si služebnu. Každý si
mohl vyzkoušet, jak se střílí na terč,
prohlédnout policejní vůz – který
nám i na závěr zahoukal.
V průběhu měsíce října se také
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. Navštívili jsme i soukromého zemědělce Jaroslava Minaříka. Prohlédli jsme si zemědělské
stroje a seznámili se s jejich uplatněním. Děti s nadšením přivítaly
tuto možnost a se zaujetím prožily
příjemné dopoledne.
Nejlákavější akcí tohoto měsíce se
stal již 14. ročník drakiády, který se
konal za krásného slunečného počasí v úterý 16. října 2018 v areálu
školní zahrady a na přilehlém kopci
u sportovní haly. Po úvodním přivítání jsme odstartovali básničkou
o dráčkovi pouštění draků. Součástí drakiády bylo také opékání
špekáčků a zpívání písniček s kytarou. K tomu se podával teplý čaj
a nějaká ta dobrota. Na závěr se
všem malým účastníkům rozdávaly
medaile, diplomy a sladká odměna.
Všichni se rozloučili hlasitým pokřikem „Hurá, hurá, hurá“ a rozešli se
s přáním, aby ta příští 15. drakiáda
dopadla tak parádně, jako ta letošní. Poděkování samozřejmě patří
všem, kdo se na organizaci akce
podíleli.
vedení MŠ
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Exkurze do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
ČR
Úterý 16. října 2018 byl pro nás neobyčejný den. Jsou pozvání, která
se neodmítají, a toto mezi ně rozhodně patřilo. Společně s naší třídní učitelkou jsme byli pozvaní poslancem Miloslavem Roznerem
na prohlídku Poslanecké sněmovny do Prahy. Vyjeli jsme časně
ráno, abychom přesně v poledne
stihli prohlídku. Vše začalo promítáním krátkého filmu o Poslanecké
sněmovně v informačním středisku
na Malostranském náměstí. Poté
následovala téměř dvouhodinová
prohlídka významných prostor Poslanecké sněmovny s výkladem.
Nejvíc času jsme strávili v hlavním
zasedacím sále. Vyzkoušeli jsme si
také, jaké je to sedět v poslaneckých lavicích nebo stát u řečnického
pultu. Po prohlídce jsme se prošli
i v doprovodu poslance po Kampě,

Výlet na Rešovské
vodopády
Ve čtvrtek 18. října 2018 jsme vyjeli
na poznávací vlastivědnou exkurzi do Jeseníků. Naším cílem byly
Rešovské vodopády ležící na říčce Huntavě, která na svém horním
toku vyhloubila obří zářezy do skal.
Výlet jsme absolvovali v doprovodu některých rodičů. Začali jsme
v Tvrdkově. Tam jsme se posilnili
a vydali se na cestu do údolí. Prošli jsme kolem chat a chalup, v lese
jsme našli houby, jejichž názvy
jsme si hned připomněli – klouzek,
suchohřib, ale i několik hřibů smr-

kde si s námi, ještě než se rozloučil,
povídal. A když už jsme byli v Praze, nevynechali jsme ani procházku
po Karlově mostě, Staroměstském
i Václavském náměstí.
Všichni jsme plni dojmů a shodli
jsme se, že to byl náš nejlepší školní výlet. Ještě jednou velmi děkujeme poslanci Roznerovi za pozvání.
„Když jsme dorazili do Prahy na
hlavní nádraží, tak si nás vyzvedl
jeden pán, paní učitelka ho znala…
ani mě nenapadlo, že je to poslanec.“
„Nabídl nám tykání, na které jsem
si nemohl zvyknout. Poté nás začal
provázet po Praze.“
„Když jsme dorazili na místo, představoval sem si tu jednací síň, kterou znám ze zpráv… Původně jsem
si myslel, že je větší. Výzdoba zdí
byla nádherná, lavice a židle staromódní.“
„Jak jsme se dodívali na film, přesunuli jsme se na kontrolu, tohle mě
nejvíc vyděsilo… Naštěstí nic nepíkových. Na místě nad vodopády
nás zastihla přeháňka s vydatným
deštěm, zřejmě proto, abychom vyzkoušeli pláštěnky. A již jsme začali
sestupovat kolem několika vodopádů, které patří k nejkrásnějším v Jeseníkách. Přelézali jsme skály, sestupovali po dřevěných schodech,
přecházeli přes říčku a vodopády
z jedné strany na druhou.
V dolní části u Fialova mlýna jsme
posvačili a vykročili na poslední kilometr strmého stoupání do obce

palo, bylo vše v pořádku.“
„Naše průvodkyně (budovou parlamentu – pozn.) byla velice milá
a snažila se nás zapojovat. (…)
Procházeli jsme se po spletitých
chodbičkách sněmovny. V jedné
z nich jsme narazili na staré dekrety
a ve druhé zase na vlajky členů EU,
v další jsme vyšli v prostoru pro tiskové konference.“
„Byl to hrozně úžasný výlet.“
žáci 9. A
a učitelka Alena Sedláčková

Rešov. Výstup jsme zvládli a začali
pomýšlet na zpáteční cestu. Na ní
jsme se pokochali pohledem na
hrad Sovinec, ale to jsme už měli
pomaličku na dohled Olomouc a za
chvíli jsme byli zpátky u školy.
Všem se exkurze líbila, prohlédli
jsme si nejen vodopády, houby, ale
i měnící se barvy podzimního listí,
vrcholek Pradědu a další zajímavosti, na které jsme cestou narazili.
František Štěpánek,
třídní učitel 4.B
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Preventivní program
ústní hygieny
Již před několika lety jsme navázali spolupráci se studentkami zubního lékařství Univerzity Palackého
v Olomouci, které si pro naše děti
chystají přednášky na téma Prevence ústní hygieny. Jelikož se
říká: „Opakování – matka moudrosti,“ pozvali jsme k nám studentky
i letos. Ty dětem ukázaly správnou
techniku čištění zubů, což si děti
mohly vyzkoušet jak na modelu, tak
samy na sobě. Po praktické části
programu byla dětem připomenuta
nutnost pravidelného čištění zubů,

Drakiáda 2018
V úterý 16. října 2018 jsme se sešli
již na 2. ročníku drakiády. Kalendářně máme sice podzim v plném
proudu, ale aktuální počasí nám
velmi přálo. Sluníčko krásně svítilo
na cestu, teplota byla přímo úžasná, akorát větřík mohl být o kapánek silnější. Někteří draci byli troš-

Erasmus+
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Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období
2014/2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách
vzdělávání, v odborné přípravě atd.
Programu se mohou kromě žáků
a studentů účastnit i učitelé, zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti a navazovat spolupráci s kolegy ze zahraničí.
Učitelé z naší školy již měli možnost
zúčastnit se výjezdu do zahraničí,
konkrétně do Dánska, a to v rámci
Výzvy 56 MŠMT v roce 2015.
Stáž v Dánsku pro mne byla velmi
inspirující. Proto jsem se rozhodl pokusit se navázat kontakty se zahraničními školami i v dalších letech.
Pokud pomineme MŠMT, jediným
programem, který toto v současné
době umožňuje, je program Erasmus+. V jeho rámci pedagogové
mohou získat jazykové vědomosti
v jazykovém kurzu v zahraničí, stínovat své kolegy nebo si mohou
zkusit i výuku na partnerských školách. Rozhodl jsem se pro druhou
možnost – stínování. Nejtěžší bylo
získat zahraniční partnery. V pro-

pravidelné preventivní prohlídky
u zubního lékaře a děti byly poučeny o důležitosti správné volby zubního kartáčku a zubní pasty.

Celý program byl velmi hezky připraven. Děti výuka zaujala, byly
zvídavé a aktivní.
Renata Vysloužilová

ku zlobivější a létat se jim moc nechtělo, ale nakonec jsme to všichni
společně zvládli. Dobrá nálada se
nás držela po celou dobu akce.
Drobnou sladkost obdrželi všichni
zúčastnění. Snad se i příští rok potkáme a z drakiády se již stane moc
milá tradice.
Ivana Hýbnerová
gramu Erasmus+ probíhá všechna
komunikace v anglickém jazyce
a bez pomoci učitele Kovaříka a mé
dcery Diany, by se mi partneři sháněli daleko obtížněji. I tak to bylo
velmi náročné období, na jehož konci se podařilo získat tři partnerské
školy – 46 Dimotiko Sxoleio Patron
z Řecka, Szkola Podstawowa
nr. 11 im. Henryka Jordana z Polska a CEIP Gines Morata ze Španělska. Musím poděkovat také
kolegům z těchto škol, bez jejichž
vstřícnosti bychom náš projekt realizovat nemohli.
Samotný projekt Moderní škola
umožní osmi pedagogům z naší
školy navštívit tři výše uvedené
školy a stínovat kolegy. Co to je?
Stínování neboli job shadowing je
metoda, která umožňuje pozorovat kolegy a jejich výukové metody
přímo při práci. Učitelé budou moci
sledovat nejnovější metody výuky
reálně a ne si o nich jen vykládat ve
sborovně či si o nich číst v odborných knihách a časopisech. Velmi
důležitou součástí projektu je jazyková příprava. Nejméně půl roku
se budeme pravidelně vzdělávat
v anglickém jazyce, abychom zvýši-

li své jazykové kompetence a mohli
se stínování aktivně zúčastnit. Poté
proběhne stínování na školách
v zahraničí a poslední fází projektu
bude jeho vyhodnocení a aplikace
nabytých zkušeností.
Díky hlavní aktivitě – stínování
– má dojít ke zkvalitnění vzdělávání
– zavedení moderních vyučovacích
metod, zvýšení přitažlivosti vyučovaných předmětů a v konečném
důsledku zvýšení školní úspěšnosti
žáků.
Celý projekt je hrazen z rozpočtu
Evropské unie.
V dalších letech bych rád pokračoval v programu Erasmus+, jelikož je
možné realizovat i jazykové pobyty či vyučovat přímo na zahraniční
škole a dokonce organizovat výměnné pobyty žáků. Ti by v tomto
případě měli možnost zakusit, jak
vypadá vyučování v zahraničí. Ale
to je hudba budoucnosti.
Pavel Navrátil
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Městská policie
ve škole
Opakovaně
skloňované
téma
o dopravě si pro žáky třetí, čtvrté
a páté třídy připravili policisté z našeho města. Zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Zaměřili se zejména na problematiku
chodců a cyklistů. V úvodu besedy
si se žáky zopakovali správné přecházení vozovky a pár základních
pravidel silničního provozu.
Připomenuta byla důležitost reflexních prvků, viditelnost zejména
v zimním období a také za šera
a v noci. Důležitým tématem byli
i cyklisté a vybavení jízdních kol.
Nevynechali ani velmi důležitou
věc, kterou je cyklistická helma. Mít
ji řádně připevněnou na hlavě je po-

Recyklace hrou
Na úterý 9. října 2018 bylo pro
všechny žáky naší školy připraveno malé překvapení v podobě výjezdního programu s tematikou zaměřenou na recyklaci. Každá třída
prvního i druhého stupně strávila
s lektorem 45 minut. A na co všechno jsme našli odpovědi? Tak napří-

Náš první výlet
do Přerova
Dne 2. října 2018 jsme se společně vydali na návštěvu muzea
v Přerově. I když nám počasí zrovna moc nepřálo, cesta za to určitě
stála. Byl pro nás připravený velmi
pestrý výukový program o životě
Jana Amose Komenského. Průvodkyně „Magdaléna Komenská“ nás
provedla zajímavým a nesnadným
životem učitele národů. Žáčci měli

Terezín 2018
Naše škola realizuje dlouhodobý
projekt Zmizelí obyvatelé Kojetína.
Díky tomu se zabýváme historií
židovské obce v Kojetíně. Nejprve
jsme si sami zjišťovali informace,
poté jsme s doktorem Františkem
Řezáčem absolvovali přednášku
o historii židovské obce a vycház-

vinností každého cyklisty ve věku
do 18 let.
Zmíněna byla také povinnost poutat se bezpečnostními pásy při jízdě v autě, jak takové pásy fungují, k čemu slouží a jak se správně
a bezpečně používají.
Na besedě zaznělo mnoho otázek
a děti na ně odpovídaly. Např.: Jak
přecházíme přes přechod? Má
tramvaj přednost? Ano, vždy. Jak
se chodí po chodníku? Co mám
nosit, když je tma? Jak přecházím,
když na přechodu jsou semafory? Jak se budu rozhlížet? Jak se
chovat na dětském hřišti, které je
v blízkosti cesty? Jak nastupovat
a vystupovat z auta? Vždy na chodník, ne na cestu. Musím se v autě
poutat? Musím mít autosedačku?
Musím použít podchod? Celkové
výsledky znalostí našich žáků byly
dobré.

Každodenní samozřejmostí při pohybu venku, zejména na ulici, na
chodníku, na silnici, prostě a jednoduše v silničním provozu, by měla
být pozornost a ostražitost každého
z nás. Vždyť bezohledných řidičů
v dopravním provozu neubývá, spíše naopak.
ZŠ Sv. Čecha Kojetín

klad už víme, kde se dá objevit zlato
ve staré pračce, proč dopřát starým
spotřebičům a bateriím „žít svůj druhý život s novou tváří“ a spoustu dalších zajímavých věcí. Žáci byli také
hravou formou seznámeni se základy třídění, což je v dnešní době tolik
důležité. Jednalo se o povedenou
akci a pevně věřím, že jsme se neviděli naposledy.
Ivana Hýbnerová
možnost se seznámit se záhadnými dobovými předměty, které tento
„učitel národů ˮ běžně ve své době
používal nebo se s nimi setkával.
Také pro nás byla připravena badatelská práce nad časovou osou,
která nám přiblížila téměř celé
17. století. Určitě to nebyla naše
poslední návštěva, protože jsme si
tento den všichni moc užili. Už teď
se těšíme na další celodenní výlet
za poznáním!
Ivana Hýbnerová
ku na židovský hřbitov. Navštívili
jsme i synagogu. Realizovali jsme
exkurzi do židovského města v Boskovicích. To jsme si vybrali kvůli
zachovalému rázu. Tam jsme mohli
zhlédnout, jak vypadá zachovalé židovské město.
Vyvrcholením
byla
dvoudenní exkurze do Terezína, kam byl
22. června 1942 vypraven transport

Židů z Kojetína. V Terezíně jsme si
nejprve prohlédli samotné pevnostní město. Navštívili jsme terezínské
pevnostní podzemí a Muzeum Terezína, abychom získali základní
přehled o historii města. Nejdůležitější součástí však byla návštěva
Malé pevnosti Terezín, kde byla za
války umístěna věznice pražského gestapa. Měli jsme velké štěs-
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tí, provázel nás velmi fundovaný
a ochotný průvodce, který nás velmi detailně seznámil s historií tohoto nechvalně známého místa. Nelze slovy vyjádřit, jak na nás Malá
pevnost zapůsobila. Snad se takové hrůzy již nebudou opakovat.
Náš projekt samozřejmě bude ještě
pokračovat. Všechny získané informace zpracujeme a vytvoříme krátký dokument o tom všem, co jsme
absolvovali a zjistili.
Pavel Navrátil

Základní škola a mateřská škola Polkovice
Škola oslavila 100 let
republiky

18

V Česku si 28. říjen připomínáme státním svátkem vznik Československa. Prezident v tento den
uděluje státní vyznamenání a na
mnoha místech republiky probíhají tradiční pokládání věnců. Mnozí,
zejména odborná veřejnost, však
nadále označují 28. říjen 1918 za
klíčový moment ve formování českého národa. Je to nejdůležitější
státní svátek v roce. Rozhodně by
neměl zevšednět.
V sobotu 13. října 2018 ZŠ a MŠ
Polkovice oslavila 100 let republiky.
Žáci ZŠ, MŠ a veřejnost se sešli
odpoledne v budově základní školy
a zavzpomínali na vznik republiky.
Děti z mateřské školy svým vystoupením hostům připomenuly léta
strávená v mateřské škole. Návštěvníci si zavzpomínali na svá
první slůvka, říkadla, básničky i tanečky.
Žáci ze základní školy připomenuli
všem jejich školní docházku. Připravili si vystoupení tvořené písničkami a historickými momenty za
posledních 100 let naší republiky.
Zazněla oblíbená píseň T. G. Masaryka Ach synku, synku a řada
známých písní z let 1918–2018. Při
vystoupení jsme zaznamenali vojáky i zvonění klíčů z roku 1989. Své
vystoupení žáci ukončili básněmi
i písněmi, které se učí dnes.
Historií republiky nás provedla ředitelka školy, která nás rovněž seznámila s historií a současností
ZŠ a MŠ v Polkovicích.
Během svátečního odpoledne si
všichni návštěvníci mohli prohléd-

nout budovy ZŠ i MŠ, výstavku
učebnic a učebních pomůcek, didaktických her, hraček, školní zahradu v MŠ s novými herními prvky,
kroniky školy a fotografie ze školních akcí.
Po slavnostním zahájení se uskutečnilo setkání seniorských zaměstnanců a současných pracovníků
školy. Naši hosté zavzpomínali na
léta, kdy pracovali v MŠ či ZŠ.
Připomněla se jména i těch pracovníků, kteří již nejsou mezi námi.
Na jejich památku zaměstnankyně školy na jejich hroby v Kojetíně
a v Uhřičicích položily květiny.
Výborné občerstvení pro návštěvníky připravily pracovnice školní
jídelny.
Na závěr školních oslav ředitelka
poděkovala představitelům obce
za pomoc, spolupráci a financování školského zařízení během celého roku, rodičům za spolupráci
a vzájemnou pomoc, dětem popřála příjemné studium a velké množství dovedností, mnoho kamarádů
a přátel na celý život, zaměstnancům za přípravu celé akce a přátelům ZŠ a MŠ za přízeň a náklonnost ke škole.
Leona Indráková, ředitelka školy

11/18

Kojetínský zpravodaj

Gymnázium Kojetín
Projekt Keňa
na gymnáziu
Jak někteří z vás možná ví, Gymnázium Kojetín se poslední dva
roky zapojovalo do projektu Světová škola. Pro ty z vás, kteří
o tom slyší poprvé, Světová škola
je dlouhodobý projekt na podporu
rozvojového vzdělávání. V praxi pro
nás tento projekt znamená, že si
každý rok vybereme nějakou zemi,
poskládáme tým studentů, dobrovolníků, a celý rok se pod vedením
učitelky Dany Dýmalové toto téma
snažíme nějakým způsobem zpracovat a tím i pomoct.
V prvním roce bylo naše téma
Kambodža. Jedna naše studentka
odsud pochází, proto jsme si vybrali právě tuto zemi. Pilně jsme
si nastudovali důležité informace
o Kambodži a problémech, které
se jí týkají. Na konci školního roku
jsme uskutečnili výstavu na VIC Kojetín, ale nejenom to. Udělali jsme
veřejnou sbírku oblečení, které putovalo do sirotčince v této zemi.
V loňském roce jsme zpracovávali
Ukrajinu, protože na našem gymnáziu máme studenty i odsud. Na
konci roku jsme znovu uskutečnili
veřejnou výstavu, kde byly vystaveny i obrazy fotografky Ivy Zímové.

V rámci tohoto projektu jsme sbírali
papír, za který se nám podařilo získat přes 5000 Kč. Tyto peníze putovaly do města Mukačevo, kde se
z peněz financovaly školní obědy
pro děti, které by si je samy nemohly dovolit.
Letos jsme si vybrali zemi bez návaznosti na jakéhokoliv našeho studenta, nicméně doufáme, že tento
rok bude minimálně stejně úspěšný, jako ty předešlé. Naše letošní
téma, jak už nadpis prozrazuje, je
Keňa. No a jak chceme pomoci? Už
jsme sbírali oblečení a papír, tentokrát jsme se tedy rozhodli, že to budou plechovky od nápojů.
Sami bychom to však nezvládli,
proto žádáme o pomoc. Pokud jste
sami poživatelé jakýchkoliv moků
z plechu, plechovku příště po dopití nevyhazujte. Raději ji vymyjte,
zmačkejte a doneste na sběrné
místo ve vašem okolí. V Kojetíně
se bude sbírat na těchto místech:
Gymnázium Kojetín, DDM Kojetín,
Městská knihovna MěKS Kojetín
a Sportovní hala Kojetín. Dále pak
pro Kroměříž a okolí: ZŠ Chropyně
J. Fučíka 675, MŠ Chropyně, Dětský svět Floria Kroměříž, BC Bruiser – zimní stadion v Kroměříži, Restaurace „Zelená“ na Rusavě. No
a nakonec Němčicko–Prostějovsko:
Sportcentrum – DDM Prostějov,

SVČ-Orion Němčice nad Hanou,
Knihovna Němčice nad Hanou,
TJ Sokol Klenovice na Hané.
Na všechna tato místa můžete od
15. října 2018 do 31. května 2019
nosit plechovky. Výtěžek poputuje
na nákup školních potřeb pro keňské děti.
O průběhu naší práce vás budeme
pravidelně informovat v místním periodiku. Pokud vás náš projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více,
můžete nás najít na facebooku pod
názvem Projekt Keňa.
Každá plechovka se počítá, tak sbírejte a sdílejte, děkujeme.
Lucie Sigmundová
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Gymnázium Kojetín
Jirku vítali spolužáci
dortem a šampaňským
V sextě Gymnázia Kojetín se to
sportovci jen hemží – máme tu
sportovce pasivní, aktivní, úspěšné spíš více než méně… A SPORTOVCE OLYMPIJSKÉHO, jímž je
JIRKA MINAŘÍK.

Reprezentuje naši vlast, kojetínskou kanoistiku a také tak trochu
naši školu už několik let a zatím to
vypadá, že z každé vody, po níž na
závodech sviští, vyloví vždy medaili
– ať se jedná o republikové mistrovství, mistrovství světa, Evropy nebo
teď naposledy o III. letní olympijské
hry mládeže, které se letos v říjnu
konaly v dalekém Buenos Aires,
a Jirka zde získal bronz v kategorii
C1.
Moderní média nám umožnila na
dálku sledovat Jirkovy závody
v Argentině a povzbuzovat ho. Po
návratu ke školním povinnostem
Jirku čekala ještě jedna z odměn –
dvěma spolužačkami vlastnoručně
upečený (a výborný) čokoládový
dort a jednou spolužačkou zakoupených pět lahví (nealkoholického!)
šampáňa!!! O pochutiny i zážitky se
s námi Jirka podělil, o jeho sportovní úspěchy se s vámi ještě příště
podělíme my v rozhovoru, který připravujeme.
-EM-

Základní umělecká škola Kojetín
Bubeníci ZUŠ Kojetín
na mezinárodní akci
„Heart of Europe“ aneb
Ohlédnutí za horkým
létem
Je k neuvěření, že školní rok
2018/19 pomalu ale jistě spěje ke
konci čtvrtletí. Je ale třeba ještě zmínit některé vybrané události. Stejně jako při účasti učitelů i žáků na
mezinárodním festivalu současného
umění Forfest Czech republic 2018,
měla i některá prázdninová vystoupení opět mezinárodní punc.
Na začátku prázdnin 12. července
2018 se s velkým ohlasem setkalo
vystoupení žáků bicího oddělení na
mezinárodní akci “Heart of Europe“
v Olomouci. Tento debatovací turnaj
spojuje lidi z různých kultur po celém světě v duchu přátelství a učení.
Koná se od roku 2001 v Olomouci
v České republice.
Bubeníci ZUŠ Kojetín měli čest zúčastnit se akce, na které se setkávají mladí lidé z celého světa již po
čtvrté. Svými vstupy skvěle dotvořili atmosféru slavnostního zahájení
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turnaje a v přítomných vyvolali mimořádné nadšení.
Dalším dokladem toho, že ZUŠce se v horkém létě 2018 naprosto vyhnula prázdninová idyla klidu
a pohody, byla plánovaná „Veřejná
prohlídka budovy“ u příležitosti Kojetínských hodů.
Před slavnostním otevřením celé
zrekonstruované i přistavěné části
školy, nás čekala obrovská spousta práce. Výsledek však stál za to,
což potvrdilo na 1500 návštěvníků,
kteří v rámci hodových slavností ve
dnech 18. – 19. srpna 2018 zavítali do našich školních „škamen“.
S nadšením procházeli původní zrekonstruovanou
budovou a nově zařízenými
učebnami.
S obdivem usedali do
našeho nového koncertního sálu a sledovali video, na kterém je
zachycena rekonstrukce školy od stěhování,
přes počátky rekonstrukce, kdy prakticky
nezůstal kámen na
kameni až po poslední závěrečné záběry

nové, zrekonstruované moderní
a vkusné budovy. Mnozí dokonce
zamáčkli slzičku dojetí. Zvláště pak
ti, co přicházeli s nostalgií a vzpomínali na svá školní léta, která trávili
v „lidušce“, jak se dříve říkalo základním uměleckým školám. Ve
školní kronice a na vystavených
starých fotografiích se mnozí s nadšením poznávali, a tak se v nové
učebně hudební nauky při kávičce
a vdolečcích vzpomínalo, diskutovalo a příjemně povídalo. Atmosféru
a pohodu těch dvou hodových dnů
si budeme, my všichni zúčastnění,
ještě dlouho připomínat.
Vaše ZUŠka
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Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín opět
v mezinárodním světle

lé a žáci Základní umělecké školy
Kojetín / Petra Smílková, Ludmila
Daňková, Zdenka a Václav Vaculovičovi a žačka 6. ročníku houslové
třídy Zdenky Vaculovičové – Anička Hrušáková, která se v kolektivu
profesionálních hudebníků uplatnila s překvapivou zralostí a vysokou úrovní projevu. Typ autorského festivalu staví na profesionalitě
a kvalitě jednotlivých hráčů, nepracuje tedy s masovostí jako
u amatérských akcí. O to více hřeje
ocenění recenzentů – dopisovatelů předních českých i zahraničních
hudebních magazínů. ZUŠ Kojetín
se tak objevuje v dobré společnosti spolupořádajících top institucí na
národní i evropské úrovni. Zapojení
mladých skladatelů a instrumentalistů patří k tradičním devízám
festivalu – každoročně jsou to také
mistrovské kompoziční kurzy s mezinárodní účastí a bienále kolokvia,
kterého se zúčastňují profesoři vý-

Aktivity ZUŠ nabírají
na tempu

besídky a vybraní žáci pěveckého
oddělení se ve dnech 22. – 24. listopadu 2018 zúčastní prestižní soutěže Pěvecká soutěž – Olomouc
2018.
Jako každým rokem se přijdeme
s hudební nadílkou při Rozsvícení
vánočního stromu a protože čas
letí jako bláznivý, vánoční besídky
na sebe nenechají dlouho čekat.
V prosinci nás čekají mimo besídek
a menších akcí opět dva tradiční
významné koncerty – Vánoční koncert učitelů a Předvánoční vyhrávání žáků ZUŠ. Oba tyto koncerty,
stejně jako besídky, se budou konat
v novém hudebním sále ZUŠ.
O všech akcích a jejich termínech
budeme postupně informovat na
webových i facebookových stránkách školy, prostřednictvím Kojetínského zpravodaje a v prostorách
školy.
Vaše ZUŠka

XXIX. ročník Mezinárodního festivalu současného umění Forfest
Czech republic 2018 byl věnovaný
letošnímu stému výročí vzniku Československa a hostil řadu renomovaných sólistů a souborů ze třinácti
zemí Evropy a zámoří (Francie,
Německo, Rakousko, Polsko, Itálie,
Republika San Marino, Rusko, Slovenská republika, Japonsko, Kanada, USA, Velká Británie a Česká
republika). Festival, který je členem
EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe Brussels - více na:
www.effe.eu) se každoročně koná
pod záštitou ministerstva kultury
a dalších institucí (Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy,
Česká komise pro UNESCO, Arcibiskupství Olomouc).
Mimo hostů z celé republiky se projektu aktivně zúčastnili také učite-

Na začátku září přivítala ZUŠ Kojetín ve svých řadách spoustu nových žáků, potencionálních muzikantů. Zájem byl obrovský a ač nám
to bylo velmi líto, některé zájemce
jsme museli z kapacitních důvodů
prozatím odmítnout.
Září a říjen bývají zpravidla přípravné měsíce před nadcházejícím
hektickým obdobím pozdního podzimu a především adventu a doby
předvánoční. Žáci i učitelé se musí
symbolicky nadechnout, mnohé
zopakovat a postupně začít přípravy na kolotoč besídek, koncertů
a akcí, které jsou před nimi. Je tomu
tak každým rokem a ani ten letošní
v tomto směru není nijak výjimečný.
V listopadu se již budou konat první

znamných českých, evropských
i zámořských univerzit.
Z více jak týdenního programu
festivalu mimo jiné zaujal vokálně-instrumentální liturgický projekt
„Na počátku bylo slovo“ mladého
komponisty Petra Vaculoviče, který
se konal v akusticky nejlepším prostředí města Kroměříže v chrámu
sv. Mořice.
Atraktivnost podtrhuje i mimořádné prostředí, v němž se jednotlivé
akce festivalu konají – koncerty
letošního festivalu byly situovány
do čtyř měst (Kroměříž – Olomouc
– Hodonín – Ostrava) využívají reprezentativních prostor Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži
(zejména nádherného Sněmovního
sálu, zámecké Sala Terreny a zcela
jedinečného prostředí rekonstruované Rotundy Květné zahrady),
kroměřížských chrámů, olomouckého Dómu sv. Václava aj.
Vaše ZUŠka

AKCE

ZUŠ KOJETÍN
V MĚSÍCI LISTOPADU
8. 11. 2018

Třídní besídka
J. Leszczynského
sál školy, 17.00 hodin
13. 11. 2018

Podzimní koncert
sál školy, 17.00 hodin
22. – 24. 11. 2018

Pěvecká soutěž
Olomouc 2018
žáci pěveckého oddělení
ZUŠ Kojetín
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Školní jídelna Kojetín
Projekt „Kuchyně
našich babiček“
odstartoval ve Svitavách
Pardubický kraj se rozhodl podpořit
školní jídelny v jejich nelehkém úsilí
vařit zdravě, chutně a podle nejnovějších trendů i nutričních doporučení. V uplynulém školním roce
začal odbor školství hledat inspiraci
a připravovat vlastní akce, které by
v tomto směru „aktivní“ školní jídelny a jejich práci zviditelnily u široké
veřejnosti, a současně se takové
školní jídelny mohly stát inspirací pro další zařízení v kraji, příp.
i mimo něj. Výměna zkušeností
a vzájemná podpora je totiž tím nejcennějším, co může pracovníkům
školních jídelen pomoci v jejich práci a pracovníci krajského úřadu se
snaží jim cestu k chutnému, zdravému a modernímu vaření ulehčit.
Prvotní odhodlání však musí být na
straně školní jídelny a jejího vedení. Pokud své práci člověk věří a je
sám přesvědčen o správnosti jejího
vykonávání, je to zajisté poznat i na
předloženém výsledku – tedy talíři
s jídlem.
Jedním takovým projektem Pardubického kraje je projekt s názvem
„Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje“, který byl spuštěn
letos v červnu. Autorovi projektu
a hlavnímu koordinátorovi Vladimíru Štefančíkovi z odboru školství
Krajského úřadu Pardubického kraje byla inspirací kuchyně našich babiček. Proč nečerpat inspiraci tam,
kde nám samotným vždy chutnalo?
Většina z nás jistě ráda vzpomíná
na jídla našich babiček. Na poctivě

Hostování ŠJ Kojetín
v ŠJ při SZŠ ve Svitavách
Ve čtvrtek 14. června 2018 letošního roku jsme se v rámci projektu
„Moderní pojetí tradičních receptur
ve školních jídelnách Pardubického kraje – Kuchyně našich babiček“ podíleli na přípravě oběda ve
školní jídelně při SZŠ ve Svitavách.
Referent oddělení organizačního
a vzdělávání odboru školství Krajského úřadu Pardubického kra-
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uvařená jídla bez náhražek, jídla
vařená s láskou. Projekt Pardubického kraje tak nese ve svém názvu
podtitul „Kuchyně našich babiček“.
V rámci projektu budou v každém
ze čtyř okresů Pardubického kraje
vyhledávány školní jídelny s ambicí se do projektu aktivně zapojit.
V těchto jídelnách se pak jednou za
pololetí uskuteční jednodenní akce
– vaření pod odborným dohledem
garanta projektu. Odborným garantem projektu se stala Školní jídelna
Kojetín, příspěvková organizace,
konkrétně ředitelka školní jídelny
Hana Rohová a hlavní kuchař Oldřich Szedlák. V rámci této dílčí akce
bude ve zvolené školní jídelně připraveno obědové menu podle návrhu odborného garanta za účasti
místního personálu.
Do projektu budou zařazována
taková tradiční menu z národní
gastronomie, která odpovídají současným moderním trendům a výživovým doporučením (omezování cukru, soli, správný výběr tuků,
vhodná kombinace jednotlivých složek pokrmu, dostatek ovoce a zeleniny, využívání nutričně bohatých
surovin, čerstvých surovin a lokálních výrobků atd.). Důležité je, aby
to byly pokrmy oblíbené dětskými
strávníky. Pokrmy, které jsou moderní, zdravé a chutné. „Snažíme
se dlouhodobě podporovat školní
jídelny a zdravé vaření. Projekt má
ukázat, že našim kuchařkám nemůže žádný ´fast-food´ konkurovat,"
doplňuje Bohumil Bernášek, radní
zodpovědný za školství, který nad
celým projektem převzal záštitu.
Cílem projektu je motivovat školní
jídelny v Pardubickém kraji k:
• odkazům na tradice a krajovým

specialitám,
• uplatnění přístupu moderního,
zdravého a chutného vaření,
• využívání nejmodernějších gastronomických technologií a trendů,
• dodržování zásad zdravé výživy
dětí, žáků a studentů na školách
a školských zařízeních,
• dodržování výživových norem stanovených vyhláškou o školním stravování,
• využívání nutričního doporučení
Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši za využití čerstvých
surovin z lokálních zdrojů,
• prezentaci sebe sama, svojí školní
jídelny a své školy.
První akce v rámci tohoto projektu se uskutečnila dne 14. června
2018 ve Svitavách, kde společnou
přípravu obědového menu pro své
strávníky využila školní jídelna
místní střední zdravotnické školy.
Akce ve Svitavách předčila i původní očekávání organizátora, neboť
přítomný člen rady Pardubického
kraje, starosta města Svitav, ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a předseda
pobočky Východní Čechy Asociace
kuchařů a cukrářů České republiky
se rozhodli aktivně zapojit do přípravy projektového menu pro strávníky. Pracovníci krajského úřadu
Pardubického kraje budou s projektem dále pokračovat, věří, že všeobecná spokojenost všech účastníků
této akce zvýší zájem o další akce
tohoto typu a pomůže k šíření dobré praxe ve školních jídelnách Pardubického kraje.

je Vladimír Štefančík nás oslovil
a vybral do projektu, jehož smyslem
je nejen propagace školního stravování s odkazem na národní gastronomické tradice a krajové speciality, ale zároveň nám umožňuje
vyměňovat si zkušenosti s jinými
jídelnami, poukázat na problematiku školního stravování: často málo
pracovních sil, nedostatečně vybavené kuchyně a s tím spojená těžká
práce v kuchyni.
Do projektu byli zapojeni ředitel
školy, starosta města Svitav, rad-

ní Pardubického kraje a jiní hosté,
čímž bylo dosaženo spolupráce
mezi školní jídelnou, ředitelem školy a zřizovatelem.
Na jídelníček jsme zařadili: polévka ze zeleniny od místního farmáře
s vločkami; kuřecí nudličky v bylinkovo-sýrové omáčce; pečené
brambory se semínky; lívanečky
s ovocem a zakysanou smetanou.
Samotnému vaření předchází příprava. Navázali jsme spolupráci
s Věrou Kavalcovou, vedoucí školní jídelny Střední zdravotnické ško-

Vladimír Štefančík, krajský metodik
pro školní stravování
Pardubického kraje
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Školní jídelna Kojetín
ly Svitavy, která zajistila suroviny
a vše mohlo začít.
Náš hlavní kuchař Oldřich Szedlák
řídil samotnou přípravu a realizaci
oběda. Snad byly i obavy, jak nás
personál v kuchyni příjme, neboť
jsme tam byli cizí. Přijetí bylo ale
velmi milé, jak ze strany zaměstnankyň jídelny, tak ze strany ředitele
školy Radima Dřímala. Obavy tak
ihned opadly. Do vaření se zapojili
i představitelé zřizovatelů i jiní hosté
a atmosféra v kuchyni byla opravdu
skvělá. Vařilo se z čerstvých surovin
z místních zdrojů. A tak se čistilo,
krájelo, vařilo, peklo, míchalo, ochucovalo, dochucovalo, servírovalo.
Hlavní kuchař Oldřich Szedlák, kuchařky, vedoucí jídelny a zúčastnění hosté svoji práci odvedli opravdu výtečně a největší odměnou
pro nás všechny byla spokojenost
a nadšení strávníků. A to je cílem
našeho vaření – spokojený a naje-

dený strávník za předpokladu nutričně vyváženého oběda.
Jednu z pozitivních stránek této
akce vidím v aktivní účasti ředitele,
zřizovatele, starosty města, neboť
kde jinde, než v kuchyni, mohou poznat, co taková práce obnáší, a že
to není práce lehká. A přitom tolik
potřebná.
Výsledkem této akce je nejen ukázka zdravého vaření z čerstvých surovin podle „starých“ receptur, ale
i zviditelnění náročné práce kuchařek, kterou poznali i naši zřizovatelé. Za zmínku stojí i skutečnost, že
se při takových akcích dají navázat
kontakty a zahájit spolupráce, která
může obohatit naši činnost a pomoct získat zkušenosti jiné jídelny.
Tak se tomu stalo i v tomto případě.
V srpnu jsme přivítali u nás v jídelně zaměstnankyně ŠJ, ředitele Radima Dřímala a učitele ze SZŠ ve
Svitavách, rovněž krajského meto-

dika Vladimíra Štefančíka, vedoucího odboru školství Pardubického
kraje Martina Kisse, radního Pardubického kraje Bohumila Bernáška, a radního Olomouckého kraje
Ladislava Hynka. Hosty přivítal
starosta města Jiří Šírek na radnici
a poté si prohlédli jídelnu a ochutnali naše jídlo. Atmosféra byla přátelská a získané zkušenosti jsou
přínosem pro naši činnost.
Hana Rohová,
ředitelka Školní jídelny Kojetín
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DDM Kojetín informuje
Připravujeme na LISTOPAD 2018
3.11. 2018
Den stromů v Popůvkách

Šťastná osmička
Strom naší rodiny

9.11. 2018
Světýlkový průvod

Výukové Programy Keramické
pro MŠ a ZŠ

30. 11. 2018
Tvořivé dílničky
při rozsvícení vánočního stromu

Zima na horách

VELKÁ CENA DDM Kojetín
Naše třída dnes a před 100 lety

Universal Run
Dne 5. října 2018 se uskutečnil
první úkol celoroční hry Velké ceny
O putovní pohár ředitelky DDM
Kojetín, a to sice Universal Run.
Jednalo se o zajímavou a fyzicky
náročnou akci, do které se účastníci hrnuli s odvahou a nadšením.
Závodilo se ve dvou kategoriích
– mladší žáci šesté a sedmé třídy
a starší žáci osmé a deváté třídy. Sešlo se krásných třináct týmů, sedm
v mladší a šest ve starší kategorii.
Každý tým si prošel jedenácti úkoly,
které měly prověřit nejen jejich fyzickou kondici a výdrž, ale také zápal do hry a smysl pro komunikaci
a vzájemnou spolupráci. Všechny
týmy si v úkolech vedly bravurně
i přes četná příkoří, jenž způsobovala vlhká půda, kluzká tráva nebo nepřipravenost (ať už
psychická, fyzická či oděvní) na
podmínky trasy. Závodníci si vyzkoušeli například štafetu s pneumatikou, kdy pomocí dřeva přenášeli ve dvojicích starší gumy.

24

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

Tím však složité úkoly a zábava
s nimi spojená zdaleka neskončila.
Pro závodníky byl připraven i běh,
podlézání i těžké vypětí mozkových
závitů při zapamatovávání tajných
hesel.

Nakonec se však snaha všech
účastníků vyplatila a bez úrazu došli ke kýženému cíli. Tím se šestý
ročník opět vydařil a maminkám
a tatínkům se domů kromě unavených dětí dostavila i zábava v podobě prádla, které je třeba vyprat.
Doufejme jen, že i další disciplíny
v soutěži budou stejně úspěšné
jako ta první.
ZK Mladí reportéři, Sára Kurowská
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DDM Kojetín informuje
Překvapení v Šumperku
Dne 13. října 2018 jsme s dětmi
a rodiči Brabcovými a Acostovými
byli na soutěžní výstavě Modelfest
v Šumperku. Bylo možno zhlédnout
přes 700 modelů všeho, co modelaření obnáší. Sešly se výjimečně
vypracované výtvory z Čech, Slovenska a Polska. Krásný den využili skoro všichni k prohlídce města,
které je čím dál hezčí. Vyhodnocení začalo pompézně za účasti

starosty Šumperka, speciální ceny
předávali ti nejlepší modeláři Čech
a Slovenska a pak dostávaly ocenění zúčastněné kategorie. Vždy
se začíná žákovskými cenami a byli
jsme všichni překvapeni, že v jedné
kategorii ocenili práci našeho mladého modeláře. Lukáš Oulehla získal 3. místo s modelem automobilu
Shelby Mustang. Ceny jsem mu
předal s blahopřáním v kroužku na
DDM, kde vzbudil oprávněný zájem
ostatních. Jsem rád, že se snaha

dětí takto projevuje, a že takto prezentují naše město a DDM.
M. Ševeček

Cvičení
pro
nejmenší
děti
(1 - 4 roky)

Sportovní hala
Kojetín
každou středu
od 9 do10 hodin
25
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Z připravovaných akcí – LISTOpAD 2018
Skautská pošta
– spolupráce s Českou televizí
říjen, listopad 2018
dětské oddělení
Naše knihovna se připojila
k zajímavé aktivitě v podobě
spolupráce s ČT a už jsme přivítali
první účastníky
zábavně-vzdělávacího seriálu.
Věříme, že děti pořad zaujme
a zapojí se. Více informací na
www.skautskaposta.cz
Den stromů
listopad, kvíz pro všechny
soutěživé děti, dětské oddělení
Den stromů je svátek, který stromy
oslavuje prostřednictvím
jejich společného sázení.
V současné době se Den stromů
slaví ve více jak čtyřiceti zemích
světa. Většinou se slaví na jaře
nebo na podzim, ale datum není
celosvětově jednotné a liší se
podle klimatických podmínek
a doby vhodné k sázení stromů
v jednotlivých zemích.
V roce 2015 se naše knihovna také
zapojila do společného
vysazování. Hádejte, kde roste
strom „Pohádkovník“? Vyfoťte ho
(stačí mobilem), či nakreslete,
zjistěte jeho latinský název
a se správnou odpovědí spěchejte
do knihovny, kde na vás čeká
odměna!

Lekce informační
výchovy
listopad, pro žáky 8. tříd
základních škol a souběžných
ročníků gymnázia
Práce s on-line katalogem,
praktická cvičení.
Podzimní čtení
listopad, pro žáky 1. tříd ZŠ
Sdílené čtení s knihou
L. Rožnovské: „Kocour Josef“
Jak to chodí
v psí školce
listopad, pro děti z MŠ
Začteme se do pohádkových
příhod psích předškoláků.
Literární beseda o knize I. Geckové.
Halloween v knihovně
listopad, dětské oddělení
Strašidelný program
(čtení, luštění, tvoření)
Plechovky – sběrné
místo v knihovně
15. 10. 2018 – 31. 5. 2019
Projet Keňa Gymnázia Kojetín.
Finance vybrané ze sběru
a následného prodeje plechovek,
využije škola na nákup školních
potřeb pro keňské děti.
Pomozte i vy!

Žena za dva muže
Literární beseda pro seniory
6. 11. 2018 v 10.00 hodin
Dům sv. Josefa Kojetín
15. 11. 2018 ve 14.00 hodin
Centrum sociálních služeb
Kojetín, J. Peštuky
Literární hodinka věnovaná Marii
Terezii, arcivévodkyni rakouské,
královně uherské a české.
Ženě zpočátku podceňované
a později opěvované.
Zimní snění
19. 11. – 24. 11 2018
v půjčovních hodinách
oddělení pro dospělé čtenáře
Nalaďme se na adventní čas
s výrobky klientů Domu sv. Josefa.
Již tradiční a velmi oblíbená
výstavka v naší knihovně.
Originální šperky
Alice Stonové
26. 11. – 8. 12. 2018
v půjčovních hodinách
oddělení pro dospělé čtenáře
Prodejní výstavka originálních
šperků a obrázků členky
kojetínské tvůřčí skupiny Signál 64
– Alice Stonové.

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

Říjen v knihovně
Týden knihoven
Již tradičně v prvním říjnovém týdnu (1. – 7. října 2018) probíhá celostátní akce SKIPu na podporu četby
a knihoven nazvaná „Týden knihoven“ (letos již 22. ročník), ve kterém
jsme „pečovali“ o naše čtenáře, jak
stávající, tak i nové.
Ústředním tématem byla regionální
historie.
V dětském oddělení probíhala registrace prvňáčků a dále byla pro
děti připravena hra s luštěním
a hledáním pokladu – nazvaná podle místní pověsti Bohumíra Štégera
„Poklad na Šprlochu“.
V dospělém oddělení jsme již tradičně uspořádali exkurze žáků 9. tříd
a gymnázia.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Dále bylo možno využít nabídku
bezplatné registrace do konce roku
2018 a čtenářské amnestie v obou
odděleních knihovny.
Aktuální čísla z Týdne knihoven:
počet nově registrovaných čtenářů:
95; počet návštěvníků v rámci exkurzí: 124 (žáci 1. a 9. tříd ZŠ, kvarta
a 1. ročník Gymnázia Kojetín); počet
aktivních návštěvníků: 336; počet
výpůjček: 770.

České století
Ve dnech 22. až 27. října 2018 mohli v dospělém oddělení návštěvníci
zhlédnout výstavku knih ke 100. výročí založení republiky, zároveň si
mohli vystavené knihy zapůjčit.

Setkání dobrovolných knihovníků
střediska Kojetín
Setkání proběhlo ve středu 10. října
2018 v bistru VIC Kojetín.
Velký knižní bazar
Výprodej
straších
opotřebovaných knih se uskutečnil ve dnech
23. a 24. října 2018 v kavárně VIC
Kojetín.
-jl-

Lekce informační výchovy
Žáci 6. tříd základních škol a souběžných ročníků gymnázia si na
lekcích vyzkoušeli on-line katalog
a praktická cvičení.
Lekce informační výchovy
Žáci 7. tříd základních škol se seznámili s naučnou literaturou, jejím
tříděním, zařazením podle mezinárodního desetinného třídění, vše
s praktickým cvičením.

Kam za kulturou v Kojetíně
Stálá celoroční expozice muzea

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ (Ze života na Hané)
Dnes již jinak vypadající kroje i krojové součástky, keramika, porcelán, sbírky hodin,
původní hanácký nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena i improvizovaná hanácká jizba.
Koutek se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie Gardavské a předměty spojené s lidovými řemesly.
Expozice je oživena krojovanými figurami. Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Stálá celoroční expozice

HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ (atrakce, která má vzbudit strach)
Jedná se o atrakci, která má v návštěvnících vzbudit strach - ovšem ne strach v pravém slova
smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že všechno je jen jako.
Expozice sklepení není nijak historicky podložena, ani spjata s Kojetínem, slouží pouze k pobavení.
Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Výstava ke 110. výročí založení sportovní organizace

Slavoj Kojetín

Výstava otevřena od 2. listopadu do 23. listopadu 2018.
Adventní výstava na památku zakladatelky této každoroční výstavy Marie Kalovské z Kojetína

BETLÉMY

Výstava otevřena od 30. listopadu do 19. prosince 2018.
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
VIC otevřeno: po – pá 9 –11.30 a 12.30 – 17 hodin, so a ne po telefonické dohodě – mobil: 774 001 403

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

Betlémy můžete přinést a předat na informace Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín, do 28. listopadu 2018 v době od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.
Děkujeme všem za podporu této krásné adventní tradice! MěKS Kojetín
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Brána do staréch časů
V pátek a v sobotu 5. a 6. října
2018 jsme otevřeli bránu do starých
časů v prostorách nádvoří VIC. Už
od rána proudily na pomyslný selský dvorek davy dětí i dospělých.
Ti všichni se chtěli podívat, jak naši
předkové uměli zpracovávat přírodní produkty, a co všechno se
z nich dalo udělat. Zajímavým lákadlem byl i výběh se zvířaty, která
z venkovských dvorků dnes už pomalu vymizela. Pro děti už takřka exotická zvířata, jako krocani, perličky, husy,
kachny, slepice a kozy, dokreslovala
líbivou atmosféru zašlých časů.
Při příchodu do časů našich stařenek a staříčků přivítal návštěvníky
vařič povidel stréc Milan, která míchal tzv. trdlem. To bylo uchyceno
do trámu jako neodmyslitelná součást kotle, ve kterém se vařily trnky.
Každý s příchozích si mohl vyzkoušet ono míchání, které mnohdy trvalo víc jak osm hodin a míchat se
opravdu muselo poctivě, jinak by

Mimoni v Holešově
V neděli 14. října 2018 přijal dětský
soubor Mimoni MěKS Kojetín pozvání od holešovských ochotníků
a zahrál v tamním kině Svět svou
Skópó Barku. Představení naši
Mimoni zahráli v rámci III. ročníku
soutěžní přehlídky amatérských
souborů. Skópó Barku odehráli Mimoni jako nesoutěžní představení
a zároveň touto chytrou pohádkou ukončili samotnou přehlídku.
O tom, že se Mimoňům v Holešově
hrálo výborně, svědčily ohlasy diváků, jejich hlasité reakce na gagy
a závěrečný bouřlivý potlesk. Odměnou po představení, pro nás
i děti ze souboru, bylo pozvání na
další angažmá v Lukovečku. Dal-

se připálená povidla mohla vyhodit. Když si malí účastníci nabrali
na vařečku povidla, mohli ochutnat
„lézačku“. Vedle vaření trnek jsme
škvařili také sádlo, aby nejmladší
viděli, jak vzniká tradiční hanácká pomazánka. Kdo se ušpinil od
„lézačky“, nebo zamastil od sádla,
ten si mohl vzápětí vyzkoušet praní
na valše v neckách mýdlem s jelenem. Vzhledem k tomu, že nastal
čas sklizně zelí, připravili jsme pro
návštěvníky lavor, v němž si mohli
zašlapat. Pokud byli vysíleni tímto úkonem, měli možnost si zajít
do pekárny U Tří tetin. Tam pekly
chleba a výborné buchty tetiny Jituna Poláková, Maruška Gardavská
a Hana Svačinová. Někdo mohl
oponovat, že ač je čerstvě upečený chleba výborný, chtěl by něčím
namazat. Tento problém jsme odstranili na dalším stanovišti, kde se
v máselnici od pana Soldána stloukalo lahodné máslo. Ve vnitřních
prostorách našeho muzea byla
umístěná improvizovaná selská

jizba, kde zručné přadleny Janča
Nováková a Kačka Pastyříková
předváděly zpracování lnu, spřádání různých materiálů a tkaní na
destičkovém stávku. Pro zájemce, bez alergie na peří, čekala ve
svojí komůrce děvčica Kačka, které mohli příchozí pomoct při draní
prachového chmýří. V neposlední
řadě poděkování patří také tetinám
Ivě, Jarce, Marcele, Radaně, pacholkům a děvečkám z Mimoňů za
pomoc při této akci.
Celou akci provázela vynikající nálada a vzpomínky pamětníků, kteří
mnohé z těchto tradičních činností
ještě běžně pamatovali a nadšeně
o nich vyprávěli svým vnoučatům.
O dobrém nápadu a vydařené akci
svědčí i počet návštěvníků, kterých
bylo kolem jednoho tisíce. Věříme,
že tato interaktivní a naučná akce
otevřela nejen bránu do starých
časů, ale i bránu do srdcí příchozích, kteří si připomenuli práci našich předků.
-miza- foto: Barbora Poláková

ší odměna přišla od pořadatelů,
kteří Mimoně zahltili kopou sladkostí, chlebem s řízkem a figurkou
Kašpárka. Jsme rádi, že tato moudrá pohádka pana Wericha zaujala

diváky i mimo Kojetín, a do konce
tohoto roku ji budeme mít možnost
ještě zahrát například na divadelní
přehlídce v Zábřehu–Václavově.
-miza-

29

Kojetínský zpravodaj

11/18

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Kojetínem
napříč dějinami
Ve čtvrtek 25. října 2018, ve dnech,
kdy vrcholily přípravy oslav ke stu
letům od vyhlášení Československa, se rozhodlo Městské kulturní středisko Kojetín ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Kojetín
uspořádat naučnou stezku určenou
pro rodiny s dětmi. Účelem akce
bylo populárně naučnou formou připomenout mládeži některé důležité
okamžiky, které náš národ ovlivnily
právě v průběhu sta let. Na sedmi
stanovištích mohli návštěvníci vidět

Výročí sta let od vzniku
Československa

30

V pátek 26. října 2018 jsme si připomněli sto let od událostí, kterými vyvrcholila snaha o samostatný československý národ. Výročí vzniku
Republiky československé si účastníci připomenuli prvně u pomníku
T. G. Masaryka na náměstí Republiky. K této sváteční atmosféře
přispěla i účast místních uniformovaných složek městské policie
a hasičů. Čestnou stráž před pomníkem drželi také kojetínští Hanáci
a skauti. Pietní akce započala Československou hymnou, po které následoval milý a vlastenecký projev
starosty města Kojetína Jiřího Šírka. Ten vzápětí vyzval svoji kolegyni Evu Pěchovou, aby s ním položila věnec k pomníku T. G. Masaryka
a vzdali tak hold myšlenkám a činům této ikony první republiky. Mezitím kojetínští skauti vysadili u této
příležitosti dvě lípy svobody. První
část této pietní akce byla završena
písní T. G. Masaryka Ach synku,
synku. Poté se průvod odebral na
místní hřbitov, kde si přítomní při-

zrod naší republiky 28. října 1918,
návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v Kojetíně v roce 1929, pohnuté dny v roce 1938, osvobození
v květnu 1945, únorový převrat
roku 1948, napadení naší vlasti
vojáky Varšavské smlouvy v srpnu
roku 1968 a konečně sametovou
revoluci v listopadu 1989. Na všech
stanovištích účinkovaly historické
postavy v dobových kostýmech,
které měly za úkol seznámit příchozí s kontextem a událostmi daného
údobí, a co vše posléze následovalo. Připomenuty byly okamžiky
příjemné a osvobozující, i ty, které
náš národ ponížily a utlačily na ně-

kolik let, či desetiletí. Aktéři se úkolu
ujali opravdu zodpovědně a nejen,
že si práci v dobových kostýmech
užívali, ale připravili si i řadu her
a soutěží pro historie chtivé účastníky. Bohužel byl o tuto akci ze
strany veřejnosti malý zájem, zřejmě proto, že se nenabízelo nic zadarmo, snad až na pár laskomin za
správně vyplněný kvíz a vědomosti.
Každopádně jak protagonisté, tak
na padesát absolventů procházky,
si akci náležitě užili a všem, kteří se
do této akce zapojili, patří velký dík
za to, že jim není lhostejná historie
našeho národa.
-miza- foto: Jana Večeřová

pomenuli padlé vojáky a oběti první
světové války, kteří se svobodné
republiky nedožili, nebo ji zažili jen
krátce. V rámci vzpomínky byla do
symbolického hrobu obětem první
světové války uložena dělostřelecká nábojnice z první světové války.
Ta obsahovala seznamy obětí této
hrozné války a tím, jak poznamenal
starosta Jiří Šírek, byl aspoň částečně splacen dluh Kojetínských
vůči našim předkům. Po krátkém
projevu a písni Ktož jsú boží bojovníci následovalo pokládání věnce,
kterého se tentokrát ujala Eva Pěchová spolu s místostarostou Miloslavem Oulehlou. Děkujeme všem,
kteří si přišli připomenout vznik Re-

publiky československé, dobu, kdy
se v našem národě formovala demokracie a uctili zároveň i památku
obětí hrůzné první světové války.
-miza-
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Centrum sociálních služeb informuje
Komentovaná
prohlídka místního
koupaliště
V rámci Evropského týdne mobility,
který každoročně probíhá v týdnu
od 16. – 22. září 2018, jsme připravili rovnou dvě akce pro naše seniory (účast – 25 osob). První z nich
byla pěší návštěva místního koupaliště s komentovanou prohlídkou.
Na koupaliště zvolila většina z nás
pěší přesun, jiní na kolech. Přivítal
nás ředitel Technisu Kojetín Vlastimil Psotka a vedoucí provozu Luděk Nákladal. Společně nám osvětlili režim a chod koupaliště. Ukázali
nám změny, které byly v průběhu
roku provedeny, a zároveň nám prozradili i pár dalších, které se teprve
chystají. Prohlídka byla zajímavá
a všem nám přinesla nové informa-

Výstava Pro radost
a potěšení
Centrum sociálních služeb Kojetín
se opět zúčastnilo v Lipníku nad
Bečvou výstavy „Pro radost a potěšení“. Tuto výstavu organizoval
poskytovatel sociálních služeb Sociální služby Lipník nad Bečvou,
v jejichž sídle výstava probíhala.
Výstavy se účastnilo dvanáct soutěžících, mezi které patřili nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale
i jednotliví vystavující. Milým slovem výstavu zahájila ředitelka a vedoucí pečovatelské služby. Jedním

Exkurze do Pivovaru
Zubr Přerov
V rámci Evropského týdne mobility jsme jako druhou akci měli připravenou návštěvu Pivovaru Zubr
v Přerově. Pro tentokrát jsme se
sešli v menším počtu, ale to vůbec
nevadilo. Z kojetínského vlakového
nádraží jsme se dopravili do Přerova a vyrazili směr pivovar, kde na
nás čekala příjemná průvodkyně.
Vzala nás do provozních prostorů pivovaru, vysvětlila nám, jak se

Senior sympozium
K příležitosti oslav „Dne seniorů“
a zároveň i Týdne sociálních slu-

ce. Poté, co nás pánové opustili,
jsme si celý areál prošli. Prohlídku
jsme zakončili příjemným posezením v areálu restaurace, a jelikož
jsme se sešli v hojném počtu, měli
jsme si o čem povídat. Odpoledne
nám také zpříjemnilo krásné počasí
a akci jsme si všichni užili.
-AZbodem z programu bylo taneční
vystoupení, které si připravily dámy
z Týnského babince. Vyhlášení proběhlo v příjemné atmosféře, dokonce jsme přivezli domů drobný dárek
s pamětním listem, jelikož jsme se

umístili na krásném 7. místě. Tímto bychom chtěli poděkovat našim
seniorům a seniorkám, kteří nám
přispívají svými výrobky, a díky nim
se můžeme účastnit pořádaných
výstav.
-AZ-

pivo vyrábí, jaké suroviny potřebujeme. Náš menší počet nám dal
možnost ptát se na různé otázky,
které nám průvodkyně ráda zodpověděla. Průvodkyně nás také vzala
do haly, která je v celém pivovaru
vybavená nejnovější technologií
a přiblížila nám tak procesy spojené
s lahvováním. Viděli jsme, jak kvasí pivo a přímo v ležáckém sklepě
jsme jako ochutnávku dostali pivo
nepasterizované. Prohlídku, která
trvala zhruba hodinu, jsme si všichni užili a poté jsme se plné nových

informací vydali na zpáteční cestu
do Kojetína.
-AZ-

žeb si pracovnice Centra sociálních
služeb Kojetín, p. o. přichystaly
pro klienty akci Senior sympozium.
Letošní sympozium neslo název

„Nejlepším lékem na stáří je láska“.
Program zahájila úvodním slovem
Blanka Laboňová, ředitelka CSS
Kojetín. Všechny nás mile přivítala
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Centrum sociálních služeb informuje
a na podium pozvala studentku
Gymnázia Kojetín Dorotu Baškovou, která svým pěveckým vystoupením zahájila sympozium.
Moderátorkou tohoto odpoledne
byla Marie Němečková. Několik
milých slov nám řekl místostarosta
Kojetína Miloslav Oulehla a radní
a zastupitel města Leoš Ptáček.
S první přednáškou se nám představila Adéla Hálková, za Lékárnu
U Zlatého lva Kojetín, která svou
přednášku zaměřila na obezřetnost
při užívání léků a také věnovala pozornost jejich kombinaci. Poté se
slova ujala Jitka Lorencová, vedoucí Městské knihovny MěKS Kojetín.
Svou prezentací nás seznámila se
službami a akcemi, které knihovna
poskytuje a pořádá. Krátká pauza,
která následovala, byla vyplněna
hudbou Jaroslava Přikryla, se kterým si mnoho z nás i zazpívalo.

Druhý blok přednášek nám otevřelo téma Péče o seniory v Domově
u rybníka, se kterým se nám představil ředitel Domova u rybníka
Víceměřice, Felipe Sánchez López. Poslední přednášku jsme si
vyslechli od Markéty Polákové za
firmu Optik Janoušek, která si zvolila téma Diagnostiku oční vady
a správný výběr brýlí. Tímto jsme
ukončili poučný program a vystou-

pením pěveckého souboru Cantas
zahájili ten zábavný. Jako překvapení pro účastníky bylo připraveno vystoupení Radima Uzla a herečky Uršuly Klukové. Pro seniory
bylo připraveno malé občerstvení
a drobný dárek. Děkujeme všem,
kteří se jakkoliv podíleli na Senior
sympoziu a již nyní se těšíme na
další společné setkání.
-AZ-

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 160, mobil: 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz,www.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Pondělí 5. 11. a středa 7. 11. 2018
Marie Terezie
život a vláda
Promítání dvoudílného dokumentu
„Marie Terezie“ natáčeného
i v kroměřížském zámku.
Úterý 6. 11. 2018 od 10.00 hodin
Žena za dva muže
Beseda nad knihou o Marii Terezii.
Těšíme se na besedu
s pracovnicemi Městské knihovny
MěKS Kojetín.
19. 11. – 26. 11. 2018
ZIMNÍ SNĚNÍ
Výstava výrobků našich uživatelů
v Městské knihovně MěKS Kojetín.
Každý den dle provozní doby
knihovny. Na Vánočním jarmarku,
který bude následovat (30. 11.),
si můžete všechny výrobky
zakoupit, včetně čerstvých
adventních věnců.
Obdarujte své blízké a i vy si
vyzdobte vaše domovy.
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19. 11. – 21. 11. 2018
od 10.00 hodin
VÝROBA VÁNOČNÍ
DEKORACE
Pátek 30. 11. 2018
od 10.00 do 18.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
Nadechněte se s námi příjemné
adventní atmosféry při rozsvěcení
vánočního stromečku
na Masarykově náměstí.
Zde pro vás připravujeme
Vánoční jarmark výrobků!
Můžete se těšit na tradičně
vánoční svícny, adventní věnce,
svíčky, hvězdy na dveře, andílky...
Setkáte se i 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!

Čtvrtek 29. 11. 2018
od 9.00 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.
Možnost cvičení na rotopedu,
během pracovní doby kdykoliv.
Město Kojetín
finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC V KOJETÍNĚ A TOVAČOVĚ
Program svátečních setkání v listopadu 2018 (v čase „dušiček a vzpomínání“)
„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
4. 11. 2018 Neděle – Památka zesnulých
vzpomínkové bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

18. 11. 2018 Neděle
– 17. listopad – Den boje za svobodu
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

11. 11. 2018 Neděle – Památka Bílé hory
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

25. 11. 2018 Neděle
– Den Bible a Jan Ámos Komenský
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 hroutily se do moře...“ Žalm 46,2-3
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
1. středa v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru
(zpravidla 1. středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na
faře v kanceláři (zpravidla poslední
čtvrtek v měsíci promítání). Nedě-

le: Bohoslužby ve sboru (zpravidla
1. 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 laskavě na tel.
č. 777 706 511 nebo pište na email:
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-

ková z Přerova, tel: 606 207 782
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“!
Letošní prohlídky Husova sboru
(synagogy) byly ukončeny.
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje. Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc
Jiří Pleva

Myšlenka měsíce:

Citát měsíce:

Biblický verš měsíce:

Prohlídka Husova sboru (synagogy) pro školy ze dne
25. září 2018

Noční prohlídka u příležitosti 100. výročí ČSR ze dne
26. října 2018
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Ze sportu – SK Kojetín 2016, z.s.
Volejbalový kalendář soutěží
Muži 2. liga
(hraje se v Olomouci)
Sobota 10. 11. 2018: 9.–10. kolo
SK Kojetín - Lanškroun
Sobota 1. 12. 2018: 13.–14. kolo
SK Kojetín - Morávka
Sobota 15. 12. 2018: 17.–18. kolo
SK Kojetín - Nový Jičín
Junioři – extraliga
(hraje se ve Sportovní hale Kojetín)
Sobota 1. 12. 2018: 9.–10. kolo
SK Kojetín - Ostrava
Neděle 2. 12. 2018: 11.–12. kolo
SK Kojetín - Beskydy
Junioři – 1. liga
(hraje se ve Sportovní hale Kojetín)
Sobota 10. 11. 2018: 9.–10. kolo
SK Kojetín - Opava
Sobota 8. 12. 2018: 13.–14. kolo
SK Kojetín - S. Město

Žáci – OLK
(hraje se ve Sportovní hale Kojetín)
Neděle 25. 11. 2018: 2. kolo
Mladší žáci – OLK
Pátek 9. 11. 2018 (Olomouc)
Čtvrtek 6. 12. 2018 (Kojetín)
Muži B – OLK
(hraje se ve Sportovní hale Kojetín)
Sobota 3. 11. 2018:
SK Kojetín - Šumperk
Sobota 24. 11. 2018:
SK Kojetín - Přerov
Sobota 8. 12. 2018:
SK Kojetín - Hodolany
Neděle 16. 12. 2018:
SK Kojetín - Mohelnice
Začátky sobotních a nedělních
utkání v 10 hodin.

Ženy OLK/ZL
(hraje se ve Sportovní hale Kojetín)
Sobota 10. 11. 2018:
SK Kojetín - Uh. Brod
Neděle 18. 11. 2018:
SK Kojetín - Uherské Hradiště
Extraliga kadetů
(hraje se ve Sportovní hale Kojetín)
Sobota 17. 11. 2018 od 10 hodin
SK Kojetín 2016 – TJ Nový Jičín
Sobota 17. 11. 2018 od 16 hodin
SK Kojetín 2016 – TJ Slavia
Hradec Králové
Neděle 18. 11. 2018 od 9 hodin
SK Kojetín 2016 – SK Volejbal
Kolín
Neděle 18. 11. 2018 od 15 hodin
SK Kojetín 2016 – TJ Spartak
Velké Meziříčí

Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
Konec října přinesl
zase herní pohodu
Posledního září doma Kovalovice
podlehly v místním derby tabulkově horším Němčícím 0:1 po špatném výkonu celého týmu. V dalším
zápase v Jezernici bylo ještě hůř.
V dresu Kovalovic nastoupili hráči,
kteří neměli potřebné registrace,
což se záhy zjistilo. Bohužel trest
v podobě citelné finanční pokuty
a kontumace výsledku 0:3 by měl
být dostatečným mementem podobné experimenty nezkoušet.
Od poloviny října nastal konečně
obrat k lepšímu. V domácím zápase
se hráči trefili do branky FC Želato-
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vic B celkem sedmkrát a soupeř ani
jednou. Prostě zápas, kdy se daří
snad všechno, a navíc i chybující
brankář hostí, který třikrát dopustil
snadné zakončení Kovalovic.
Následující odložený zápas s Mostkovicemi se hrál 19. října 2018 na
umělé trávě za umělého osvětlení
od 19.15 hodin v Prostějově. Tam
prvních dvacet minut byla hra zcela
v režii Kovalovic a mohly vést 2:0.
Byl to oboustranně zajímavý zápas
hraný za sportovního povzbuzování
fanoušků obou týmů. Po remíze 2:2
se kopaly penalty, kdy Mostkovice
vyhrály 6:5.
Remízou 2:2 skončil i poslední domácí zápas s Újezdcem. Domácí

doháněli náskok hostí a poslední minuty měli dvě tutové šance.
Druhý bod získali v penaltách, kdy
brankář Vít Švec dal i zlikvidoval
penalty soupeřů.
Nyní hrají Kovalovice dvakrát venku
s týmy z konce tabulky v Radslavicích a na umělé trávě Hané Prostějov.
Mají šanci si vylepšit postavení v tabulce. Jsou nyní devátí ze čtrnácti
týmů. Se čtyřmi výhrami za 3 body,
se dvěma výhrami na penalty za
2 body, jednou pohrou na penalty za 1 bod a pěti prohrami. Skóre
27:25 a sedmnáct bodů.
Jaroslav Bělka

Muži TJ SOKOL Kovalovice
– 1.B třída skupina A KFS Olomouc
– sezona 2018/2019
Po vítězném zápase s FK Želatovice B
předseda Pavel Kusák, Michal Bělaška, Jakub Krčmař, Petr Ernst,
Zdeněk Zezula, Filip Rybovič, Petr
Novák, Jakub Ševeček, trenér Marek Ševeček, Ondřej Janováč, asistent trenéra Jiří Šubík.
Dolní řada zleva: zdravotník Jaroslav Zapletal, Tomáš Kantor, Martin
Šafránek, Milan Mareček, Vít Švec.
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Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice

Rozcvičení při umělém osvětlení
– zápas s Mostkovicemi v Prostějově

Lavička Sokola Kovalovice při zápase s Mostkovicemi v Prostějově

Fanoušci Sokola Kovalovice

Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
Říjnové babí léto přálo
fotbalistům
Muži 1.A třída skupina B
Tento podzim se zdá být poněkud
nešťastný, řekl by klasik pohlédnuvší na výsledky týmu, který se
potácí na konci tabulky. Ale první
náznaky zlepšení přece jen jsou.
Tak tedy postupně jak šel čas.
Dne 30. září 2018 venku s Čechovicemi první venkovní bod za remízu
1:1, na penalty prohra 8:9, branku
dal: Daniel Lýsek. Dne 6. října 2018
doma s Protivanovem remíza 1:1
a další bod za penalty, které jsme
vyhráli 4:3, branku dal: Libor Žůrek.
Dne 14. října 2018 venku v Beňově prohra 0:1, ale Slavoj naznačil
vzestup formy. Dne 21. října 2018
venku výhra v Kostelci na Hané 3:1
a plný bodový zisk, branky dali: Tomáš Jura, Martin Dočkal, Libor Žůrek.
Po 12. kole je Slavoj na 12. místě
ze čtrnácti týmů. Má dvě výhry za
3 body, tři výhry na penalty za
2 body, dvě prohry na penalty za
1 bod a pět proher za 0 bodů, brankové skóre 20:29, 14 bodů.
Nejlepší střelci branek: šest Libor
Žůrek, čtyři Jiří Kamenov, čtyři David Javořík.
Do konce podzimní části chybí dva
domácí zápasy 27. 10. 2018 hostíme Určice a 3. 11. 2018 od 14.00
hodin předehrávka 1. jarního kola
Spartak Lipník.
Dorost U19 – krajská soutěž
Stále se nedaří porazit některého
ze slabších soupeřů, i když k tomu
bylo blízko.
Dne 29. září 2018 doma s Plumlo-

vem prohra 2:3, i když s prvním
týmem tabulky to bylo vyrovnané
utkání, branky dali: Ondřej Zaťko,
Marcel Lukáš. Dne 6. října 2018
venku s Pivínem prohra 5:3, byla
to přetahovaná ve vedení, domácí
měli v konci navrch, branky dali:
Jan Šmída, Tomáš Krčmar, Marcel
Lukáš. Dne 13. října 2018 doma
s Lipníkem 3:3, na penalty prohra
4:5. Soupeř byl k poražení. V poločase naši vedli 3:0, ale pak místo
udržení výsledku dostali pět žlutých karet a vypadli z tempa. Tato
ztráta bodů mrzí a byla zbytečná.
Branky dal Marcel Lukáš (tři). Dne
21. října 2018 doma s Protivanovem/Brodkem u Konice prohra 0:1,
další zbytečná ztráta zaviněná nedisciplinovaností – čtyři žluté karty,
a dokonce i jedna červená.
Po 10. kole jsou na předposledním 11. místě s jednou výhrou za
3 body, jednou prohrou na penalty
za 1 bod, osmi prohrami za 0 bodů,
brankové skóre 17:44, 4 body.
Nejlepší střelci branek: deset Marcel Lukáš, dvě Vojtěch Ošťádal.
Starší žáci U15 sdružený start
FK Chropyně/FK Slavoj Kojetín
– krajská soutěž Zlínského kraje
Patří výsledkově i tabulkově
k úspěšným týmům v mládežnických kategoriích.
Dne 29. září 2018 venku s TJ Juřinka výhra 3:1, všechny góly dali
hráči z Chropyně. Dne 6. října 2018
v Chropyni prohra s Elko Holešov
2:6, z Kojetína dal branku Adam
Svačina. Dne 13. října 2018 venku
s TJ Louky prohra 0:2. Dne 20. října
2018 doma v Kojetíně v derby s FC
Ajax Bezměrov výhra 2:0, branky

dali Ondřej Tichý a Jan Válek.
Po 8. kole jsou na 5. místě z deseti – pět výher a tři prohry – skóre
18:15 – 15 bodů.
Nejlepší střelci branek z Kojetína:
tři Adam Svačina, tři Jan Válek
Mladší žáci U13 – okresní přebor
Již ukončili podzimní část. Trenéři
Petr Hrabčík a Michal Kapoun své
svěřence úspěšně vedou a zdravě
motivují do každého zápasu. Dokonce mají svůj FB profil FK Slavoj
Kojetín mladší žáci, kde informují
o zápasech.
Dne 29. září 2018 venku v Újezdci prohráli 2:6, branky dvakrát Radim Hönig. Dne 3. října 2018 doma
odložený zápas s Bělotínem prohra 0:4. Dne 6. října 2018 doma
s prvními Kozlovicemi prohra 0:10.
Dne 10. října 2018 doma s Lipníkem prohra 0:5. Dne 14. října 2018
venku v Horní Moštěnici výhra 3:2,
branky dali Michael Hrabčík, David
Svoboda, Radim Hönig. Dne 21. října 2018 doma s Čekyní výhra 5:0,
branky: dvě Patrik Sedlák, Štěpán
Kapoun, Adam Šmída, Radim Hönig.
Po odehrané polovině soutěže jsou
na 7. místě ze třinácti – pět výher,
sedm proher, skóre 35:50, 15 bodů.
Nejlepší střelci: devět Radim Hönig,
čtyři Michael Hrabčík.
Starší přípravka U11 – krajská
soutěž
Starší přípravky hrají soutěž formou
turnajů, kde se střetnou čtyři týmy.
Dne 6. října 2018 pořadatel FK
Kozlovice: FK Slavoj Kojetín – Sulko Zábřeh B 4:2, Medlov 1:6, Kozlovice 2:4. Dne 13. října 2018 pořada-
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tel Zubr Přerov: FK Slavoj Kojetín
– Uničov 0:10, Šternberk 2:2 na penalty 3:5, Zubr Přerov 4:3. Dne 21.
října 2018 pořadatel 1. OMK Šternberk: FK Slavoj Kojetín – Sulko Zábřeh 4:6, Šternberk 6:3, Kozlovice
2:2 (na penalty 4:2).
V této soutěži se tabulky nevedou.
Nejlepší střelci Slavoje: patnáct David Popovský, devět Jan Matějka.
Mladší přípravka U9 – okresní
přebor
Má svou podzimní část odehranou
a zde se také tabulky nevedou, tak
jen přehled výsledků.
Viktorie Přerov C venku remíza 7:7,
Sokol Čekyně venku prohra 6:10,
FK Troubky doma prohra 4:16, Sokol Vlkoš venku prohra 7:11, FK
Kozlovice doma výhra 9:8, Zubr
Přerov doma prohra 3:6, Sokol Lazníky venku výhra 3:1, FC Viktorie
Přerov B venku prohra 1:12.
V této kategorii se nevede ani statistika střelců.
Hlavní je si zahrát a to, že děti fotbal
baví. Záměrně uvádím děti. Hraje
zde nadaná malá fotbalistka Terezka Svobodová. I v dalších týmech
hrají kluci a dívky. Třeba se toho
dožiji, kdy vnučka Anežka bude hrát
fotbal. Zatím doma pilně trénujeme.
Jaroslav Bělka

Losování dorost se Spartakem Lipník, vpravo Marcel Lukáš

Brána borců opět
v novém
V minulosti proběhlo u nás v období 1955 až 1985 šest hromadných
cvičení – spartakiád. Cvičenci na
plochu vstupovali Branou borců.
Jedna z mála se zachovala i v Kojetíně a patří k symbolům stadionu
Morava.
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Mladší přípravka
Slavoj Kojetín

Starší přípravka
Slavoj Kojetín

Nástup týmů – utkání dorostu se
Spartakem Lipník

Nástup starších žáků k utkání s FK
Ajax Bezměrov
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Bohužel od dob její výstavby uplynulo víc než šedesát let, a to se
podepsalo na jejím stavu. Poslední dva roky kromě fotbalu se zde
koná i běžecký závod Hanácká
kojetínská desítka za účastí běžců
takřka celé Moravy a u Brány borců
se startuje a po oběhnutí po dnes
už pomyslném oválu se vybíhá na
trať a vrací zpět do cíle. Proto je záslužné rozhodnutí výboru FK Slavoj

Kojetín renovovat její vzhled.
Pracovníci TECHNISu se zhostili role restaurátorů, a jak se jim to
povedlo posuďte na fotkách nebo
přímo na stadionu.
Škoda jen, že silueta cvičence, kterému se říkalo údajně podle vedoucího nácviku pana Sýkory, se zatím
ztrácí na pozadí.
Jaroslav Bělka

Okénko do historie
kojetínského fotbalu
Další setkání mi nabídl Vlastimil
Drábek, věrný fanoušek Kovalovic,
který nevynechá žádný zápas svého týmu.
Tak jsme si po zápase sedli v útulné sokolské kovalovské hospůdce
a dali se do vzpomínání nad fotografiemi z fotbalového mládí.
Vlastík je ročník 1949. S fotbalem
začínal v Polkovicích. Pak hrál za
dorosty Slavoje Kojetín. Zde se
setkal s kojetínskou a pozdější baníkovskou legendou Rostislavem
Vojáčkem, který je stejný ročník
a s fotbalem začínal v Sokole Křenovice. Spolu hráli pod vedením
trenéra Vítězslava Hovorky. Rosťa hrál v obraně a Vlastík v útoku.
V roce 1967 vykopali postup do
1.A třídy. Poté se jejich cesty rozešly. Vlastík šel na vojnu a hrál
fotbal za Duklu Terezín. Rostislav
pokračoval v Dukle Kroměříž, pak
v Dukle Tábor. Svou hvězdnou kariéru dovršil v Baníku Ostrava, kde
od roku 1970 do roku 1986 odehrál
rekordních 380 ligových zápasů

Vlastimil Drábek v dresu dorostu Slavoje

TJ Slavoj Kojetín – muži 1.A třída – rok 1967 – utkání na Meoptě Přerov
Stojící zleva: Jiří Formánek, Ladislav Stavinoha, Zdeněk Hovorka, Václav
Ernst, Ladislav Baroš, Rostislav Vojáček, Josef Indrák; dřepící zleva: Vladimír Zaoral, František Staroba, Antonín Hubík, Vlastimil Drábek
a čtyřicetkrát reprezentoval Československo. Vlastík pak hrál za Slavoj a Kovalovice.
Oba fotbaloví kamarádi jsou stále
v kontaktu. Rostislav Vojáček většinou odpočívá na chatě a má zdravotní potíže s nohama. Ale chystá
se do Kojetína příští rok, kdy budou

mít sedmdesátníci výročí narození. Vlastík kypí zdravím a pozitivní
energií, a tak se těší ze života. Radost mu dělá, když Kovalovice hrají
dobrý fotbal a je zde parta zanícených fanoušků a kamarádů.

Vlastimil Drábek dnes

Vlastimil Drábek s R. Vojáčkem, fanouškem a zaníceným cyklistou

Jaroslav Bělka
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FK Slavoj Kojetín přeje svému dlouholetému hráči, trenérovi, funkcionáři a kamarádovi

Luďku Peprnému
který v listopadu slaví kulaté jubileum,
pevné zdraví, hodně energie a radosti ze života
a děkuje mu za obětavou práci pro kojetínský fotbal.
Výbor, hráči a příznivci FK Slavoj Kojetín

Luděk Peprný, Slavoj sedmdesátá léta, první stojící
zprava

Luděk Peprný 2002, asistent trenéra můžů, stojící druhý
zleva

Luděk Peprný, asistent trenéra dorostu, 2018

Luděk Peprný, vedoucí týmu mužů, 2017/2018

Ze sportu – Sokol Kojetín
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Ze sportu – Kanoistika Kojetín
Velký úspěch
kojetínské kanoistiky
Koječák a člen kojetínské kanoistiky Jiří Minařík vybojoval na
Olympijských hrách mládeže
v argentinském Buenos Aires
bronzovou medaili a zakončil tak
svoji skvělou sezónu, ve které
získal společně s Jiřím Zalubilem
na deblkanoi zlato na juniorském
mistrovství Evropy a bronz na
světovém šampionátu.

účastní. „Reprezentovat Českou
republiku na olympiádě mládeže je
skvělý pocit, ta atmosféra tady je
úplně jiná,“ říká Jirka.
Při závodě ho jako šéf české mise
sledoval i dvojnásobný olympijský
vítěz Martin Doktor. „Kdybych měl
jet na takové vodě, tak jsem z toho
rozhozený rok dopředu, protože
vlny tam byly fakt velké. Naučit se
v tom reagovat a ještě zatáčet, to
není nic jednoduchého.“
Minařík uspěl v rozjížďce, ve čtvrtfinále zajel dokonce nejrychlejší čas.

„Moc si jí cením. Vyřazovací soutěžní formát se běžně nejezdí – já
jsem ho jel poprvé v životě a bylo
to hodně těžký. Je to pro mě velký
úspěch,“ řekl Minařík.
Právě po mistrovství světa se Jirka
naplno pustil do příprav na Olympijské hry mládeže, kde se závodí
vyřazovacím způsobem. Jirka kvůli
přípravě na tuto, pro mladé sportovce nejvýznamnější událost, vynechal i mezinárodní regatu Olympijských nadějí, které se pravidelně

„Škoda semifinále, tam to Jirkovi
úplně nevyšlo. Při vyjetí obrátky
udělal chybu, což ho zdrželo,“ popsal prohraný semifinálový závod
s Uzbekem Abdusalamovem reprezentační trenér Pavel Hottmar. „Jirka mohl být klidně první nebo pátý,
jsme moc rádi, že to takhle dopadlo. Byla tu spousta velmi vyrovnaných závodníků.“
Jirku společně s Alešem Zendulkou
a Františkem Krejčiříkem trénujeme od jeho šesti let, kdy se začal

postupně seznamovat s vodou.
S regulérním tréningem začal v deseti letech. Jirka je velkým talentem
a příslibem do budoucna – pokud
nebude mít smůlu, věřím, že během
dalších pár let ho budeme vídat na
vrcholných soutěžích pro dospělé,
a to jak na mistroství světa, tak i na
olympiádě.
Jeho organismus se velice dobře adaptuje na tréninkovou zátěž,
zároveň má vynikající disciplínu
a závilost. Velice dobře snáší jak
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četnost, tak tréninkový objem.
Drobné nedostatky má v intenzitě.
Toto v kombinaci s podmínkami,
které mu v současnosti poskytuje
kojetínská loděnice, vedlo k jeho
výsledkům, které jsou zejména
v této sezóně fantastické.
Kojetínská kanoistika vůbec v letošním roce prožívá nejlepší rok ve
své 67leté historii.
O mezinárodních výsledcích Jirky
jsem se již zmínil, je ovšem zapotřebí vyzvednout i úspěchy dalších
odchovanců a celého spolku. Kanoistika Kojetín patří v rámci republiky
k nejlepším oddílům, a to ve sportu,
který je v současnosti našim nejúspěšnějším olympijským sportem.
Naši odchovanci pravidelně získávají tituly z mistroství republiky
a účastní se i mezinárodních mládežnických závodů. Jen v letošním
roce jsme na mistroství ČR získali
osm titulů mistra republiky napříč
kategoriemi, a to jak u dívek, tak
i chlapců. Tři naši členové si vyjeli
pozvánku do SCM, což je reprezentační příprava pro žáky a dorost.
Zároveň se nám letos dostalo cti
od svazu kanoistiky pořádat závody Českého poháru. Náš spolek se
tohoto podniku za výrazné pomoci
města i kraje zhostil velice dobře.
Takto významný závod se do naší
moravské země vrátil po víc jak
čtvrt století.
Závodů se zúčastnila kompletní
česká špička ve všech mládežnických kategoriích. Soutěžilo zde na
700 závodníků a včetně trenérů
a doprovodů zde strávilo víkend na
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1200 vodáků.
Za pomoci města, svazu a kraje jsme v posledních pěti letech
v Kojetíně vybudovali naprosto špičkové sportovní středisko
s perfektním technickým zázemím,
což nám umožnilo během závodu
kamerami snímat celou trať a závod živě přenášet na obrazovky,
a to včetně on-line výsledků. Za
toto patří dík zejména Dušanu Chovancovi a Tomáši Hastíkovi. Jsme
jediná loděnice v rámci ČR, která
v současnosti něco takového dokáže a svaz to náležitě ocenil. Za
pořadatelství jsme byli pochváleni
a náš závod byl vyhodnocen jako
nejlépe připravený a organizačně
zvládnutý za poslední roky.
Zvláštní pochvala se dostala zejména „Matkám loděnice“, což jsou maminky a příznivci našich svěřenců.

Tyto dámy pod vedením Ladislavy
Minaříkové a Dáši Zendulkové dokázaly naprosto bezchybně zorganizovat a zajistit dostatek kvalitního
a velice chutného jídla. Což při tak
masivní návštěvě bylo velice složité
jak na přípravu, tak na realizaci.
I touto formou bych chtěl poděkovat
všem, kteří se nějakým způsobem
zasadili o naše úspěchy.
Také si neodpustím oslovit vás, rodiče potenciálních dětských členů
našeho spolku – neváhejte a svěřte nám své ratolesti. Rádi se jich
ujmeme. V loděnici je skvělá parta
jak dětí, tak dospělých. Kanoistika
je navíc naprosto zdravý a bezpečný sport, nevznikají žádné úrazy
a pobyt na čerstvém vzduchu u vody
s kamarády a komáry mezi kopřivami vašim potomkům jen prospěje.
Miroslav Kapoun
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inzerce

500 - 1500 Kč
firemní i Rodinnou oslavu nebo svatbu můžete slavit v prostorách
vzdělávacího a informačního centra kojetín

K těmto příležitostem Městské kulturní středisko Kojetín krátkodobě pronajímá
sál, bistro (SALONEK) i nádvoří (včetně nádobí a ubrusů) VIC KOJETÍN.
Informace: Vzdělávací a informační centrum – informace nebo kanceláře MěKS

Masarykovo náměstí 8, Kojetín, telefony: 581 202 202, 774 001 403 nebo 581 76 20 46, 774 001 405
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Vzpomínky
Rok za rokem utekl jako voda, zdá se to být jako dnes.
V uších zní bolestivá slova, že jsi náhle odešel a nevrátíš se zpět.

Dne 28. listopadu 2018 to budou 4 roky, co nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr a vnuk

pan Jiří Zakopal
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.

Dne 18. listopadu 2018 si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí naší drahé dcery a maminky

paní Jiřinky Výborné
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka, dcera Andrea a syn Petr s rodinami.

V neznámý svět šla jsi spát, zaplakal každý, kdo tě měl rád.

Dne 27. listopadu 2018 si vzpomeneme 3. výročí úmrtí

paní Ludmily Krejčíříkové
S láskou vzpomíná synovec Ladislav s rodinou.
Tvůj hlas i úsměv vítr vzal, jen vzpomínku na Tebe zanechal.

Dne 23. listopadu 2018 vzpomeneme 5. výročí úmrtí

pana Viktora Spáčila
S láskou stále vzpomínají manželka, synové Erik, Viktor, vnoučata a celá rodina.

Dne 30. listopadu 2018 to bude 29 let co zemřela maminka a babička

paní Růžena Večerková rozená Charuzová
Vzpomíná dcera Zdenka s rodinou.

Dne 9. listopadu 2018 to bude 8 let, co zemřel náš bratr

pan Vladimír Charuza
a 4. února 2019, kdy se dožil 84 let.
Vzpomínají sestra Zdeňka a Růža s rodinami.

Dne 20. listopadu 2018 si připomínáme páté smutné výročí úmrtí

paní Jarmily Ernstové
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.
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