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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Brána do staréch časů na Hané
Po úspěšné podzimní a velikonoční akci Brána do 
staréch časů na Hané, v minulém i letošním roce, jsme 
se rozhodli tuto ukázku lidových řemesel realizovat 
i v následujících podzimních dnech.
Motivací pro naše Městské kulturní středisko Kojetín byla 
nejenom vysoká návštěvnost této akce, ale i obdržená 
cena Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti 
tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních 
hodnot. Proto jsme se rozhodli pokračovat v této tradi-
ci a zveme všechny děti, rodiče, prarodiče, tety, strýce 
a vůbec všechny, kteří mají zájem se dozvědět, jak a co 
se dřív dělávalo a jak se žilo za časů našich stařenek 
a stařéčků. V pátek 11. a v sobotu 12. října si můžete 
vyzkoušet vaření trnkovéch povidel, pečení chleba i bu-
chet, škvaření sádla, stlókání másla a praní prádla na 
valše, letos jsme činnosti obohatili navíc o tradiční mlá-
cení obilí, lópání turkyně ručním strojkem, mletí maku 
a drátkování. Samozřejmě nebude chybět ani zvířecí 
dvorek, na kterém bude k vidění dnes již pomalu exotic-
ká zvěř, jež nesměla chybět dřív v žádném stavení.
Určitě přijďte, vy mladší, se něco přiučit, a ti zkušenější 
zavzpomínat na dobu svého mládí. Samozřejmě nebude 
chybět občerstvení a bodrá hanácká pohostinnost.
Rádi vás uvidíme v pátek 11. října 2019 od 9 do 
12 hodin, poté od 13 do 17 hodin a v sobotu od 
9 do 13 hodin, na nádvoří i v prostorách Vzděláva-
cího a informačního centra na Masarykově náměstí 
v Kojetíně.                                                             -miza-
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetín se na své 19. schůzi konané dne 10. září 2019

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila Komisi pro přípravu roz-
počtu Města Kojetína na rok 2020,
- jmenovala předsedu komise: sta-
rosta města – Leoš Ptáček, členy 
komise: místostarosta města – Mi-
loslav Oulehla, člen rady města 
– Leoš Ptáček, tajemník – Jiří Stav, 
správce rozpočtu – Kateřina Vaško-
vá, vedoucí FO – Hana Večeřová, 
vedoucí odboru VVŠK – Jana Na-
kládalová, vedoucí odboru VŽPD 
– Petr Flora, investiční technik 
– Rudolf Drtina,
- uložila výše uvedené komisi před-
ložit I. verzi návrhu rozpočtu Měs-
ta Kojetína na rok 2020 na jednání 
rady města v 11/2019,
- souhlasila s použitím fondu in-
vestic Mateřské školy Kojetín, p. o., 
k navýšení peněžních prostředků 
určených na financování údržby 
a opravy majetku,
- schválila zveřejnění záměru 
pachtu pozemku parc. č. 230/5, 
orná půda, o výměře 226 m2, 
v k. ú. Popůvky u Kojetína, parc. 
č. 5198/10, orná půda, o výměře 
256 m2, parc. č. 5198/17, orná půda, 
o výměře 443 m2, parc. č. 5198/45, 
orná půda, o výměře 172 m2, parc. 

č. 5384/4, orná půda, o výměře 
1351 m2, parc. č. 5384/5, orná půda, 
o výměře 262 m2, parc. č. 5500/53, 
orná půda, o výměře 481 m2, parc. 
č. 5500/91, orná půda, o výměře 
698 m2, parc. č. 5561/1, trvalý trav-
ní porost, o výměře 626 m2, parc. 
č. 5561/23, trvalý travní porost, 
o výměře 184 m2, parc. č. 5587/91, 
orná půda, o výměře 9110 m2, 
v k. ú. Kojetín, za podmínek pach-
tu na dobu neurčitou, nejdříve od 
1. 11. 2019, výši pachtovného mini-
málně 8.535 Kč/ha/rok u orné půdy 
a minimálně 2.633 Kč/ha/rok u tr-
valých travních porostů, za účelem 
zemědělského obhospodařování,
- schválila uzavření dodatku č. 2 
ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené 
dne 21. 1. 2004, ve znění pozděj-
ších dodatků, mezi Městem Kojetín,  
jako půjčitelem, a Domem dětí 
a mládeže Kojetín, příspěvkovou 
organizací, jako vypůjčitelem, kte-
rým dojde k rozšíření předmětu 
výpůjčky o dětské hřiště „Jih“ v Ko-
jetíně,
- nesouhlasila s uplatněním před-
nostního práva na upsání akcií spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Pře-

rov a. s., a upsáním nových akcií,
- schválila smlouvu o dílo na po-
skytnutí redakčního a publikační-
ho systému, vytvoření grafického 
vzhledu a jeho implementace do 
RS, poskytování technické pod-
pory a webhostingu pro doménu 
www.kojetin.cz mezi nabyvatelem 
Městem Kojetín a poskytovatelem 
as4u.cz, s. r. o., Praha 6, za cenu 
do 72.501 Kč bez DPH a technic-
kou podporu a hosting za cenu 900 
Kč/měs. bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Výměna střešní 
krytiny na objektu bytového domu 
Sladovní 1309 v Kojetíně“. Smlou-
va je uzavírána mezi objednatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem 
Miroslavem Chalánkem, Měrovice 
nad Hanou, za nabídkovou cenu 
1,267.282,50 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o po-
skytování servisních služeb ke kli-
matizačním jednotkám mezi objed-
natelem Městem Kojetín a zhotovi-
telem Janem Pekařem, Chropyně, 
za cenu 3.500 Kč/rok bez DPH,
- schválila zápis do kroniky města 
Kojetína za rok 2016.

Z jednání Zastupitelstva města Kojetína
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 8. zasedání konaném dne 10. září 2019

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady města Kojetína, která od 
zasedání Zastupitelstva města Ko-
jetína dne 11. 6. 2019 jednala se-
dmkrát – 25. 6., 12. 7., 17. 7., 2. 8., 
21. 8., 30. 8. a 10. 9. 2019, 
- vzalo na vědomí zprávu o plnění 
usnesení Zastupitelstva města Ko-
jetína, 
- vzalo na vědomí zprávu o hos-
podaření Města Kojetína za období 
1. pololetí 2019, včetně informace 
o plnění rozpočtu k 31. 7. 2019 
a o stavu pohledávek k 30. 6. 2019, 
- vzalo na vědomí informaci o hos-
podaření zřízených příspěvkových 
organizací za období 1. pololetí 
2019,
- neschválilo poskytnutí účelové 
investiční dotace ve výši 1,200.000 
Kč žadateli Kanoistika Kojetín, z. s.,
- schválilo poskytnutí účelové in-
vestiční dotace ve výši 80.000 Kč 

žadateli Základní umělecká škola 
Kojetín,
- schválilo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Městem Kojetínem a Základní umě-
leckou školou Kojetín,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 13/2019, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši   528,36 tis. Kč
nové výdaje ve výši   528,36 tis. Kč,
- schválilo dohodu o společné stra-
tegii měst a obcí, ve znění dle pří-
lohy tisku Z/65, kterou se největší 
akcionáři společnosti Vodovody 
a kanalizace Přerov, a. s., kteří mají 
zastoupení v orgánech společnosti, 
zavazují zejména zachovat součas-
nou podobu společnosti a zabránit 
v budoucnu prodeji akcií, které jsou 
v držení obcí.  Dohoda bude uzavře-
na na dobu určitou do 31. 12. 2029,
- nesouhlasilo s účastí a majet-

kovým vstupem Města Kojetína do 
společnosti Servisní společnost od-
pady Olomouckého kraje a. s.,
- schválilo uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnic-
kého práva k nemovitým věcem 
a o zřízení věcného práva k pozem-
kům parc. č. 651/1, ostatní plocha 
-manipulační plocha o výměře 225 
m2 a parc. č. 7187, ostatní plo-
cha-jiná plocha o výměře 251 m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, z vlastnictví České republi-
ky - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Praha 2, jako 
„převodce“ do vlastnictví Města Ko-
jetína, jako „nabyvatele“, 
- souhlasilo s podáním žádosti o fi-
nanční příspěvek na Státní fond do-
pravní infrastruktury pro výstavbu 
nové cyklistické stezky s názvem 
„Cyklostezka Kojetín–Tovačov“, 
která bude zahrnuta a financována 
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Z jednání Zastupitelstva města Kojetína
z rozpočtu města Kojetína v roce 
2020,
- souhlasilo s podáním žádosti o fi-
nanční příspěvek na Státní fond do-
pravní infrastruktury pro výstavbu 
nové cyklistické stezky s názvem 
„Cyklostezka kolem Alberta“, která 

bude zahrnuta a financována z roz-
počtu města Kojetína v roce 2020,
- vzalo na vědomí informaci 
o upisování nových akcií společ-
nosti Vodovody a kanalizace Přerov 
a. s., za účelem zvýšení základního 
kapitálu společnosti o 57,500.000 

Kč dle rozhodnutí představen-
stva VaK a. s. ze dne 27. 8. 2019 
a o možnosti využití přednostního 
práva stávajících akcionářů na upi-
sování akcií a neuplatní přednostní 
právo na upsání akcií společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov a. s.

V létě schválilo zastupitelstvo 
budoucí odprodej pozemků pro 
přístup do průmyslové zóny. 
V jakém stádiu je projekt teď, 
jsme se zeptali starosty města 
Leoše Ptáčka.

Se společností Accolade, která, 
pevně věříme, splní roli investora, 
jsme více než rok v neustálém kon-
taktu. Projekt je ve fázi posouzení 
vlivu na životní prostředí a pokud se 
nestane nic zásadního, počátkem 
příštího roku by mohl projít územ-
ním řízením. Až poté bude investor 
vyhledávat budoucí zaměstnavate-
le, které do Kojetína přivede.
Město tedy nebude mít žádný vliv 
na to, kdo bude v novém průmys-
lovém parku podnikat?
To nebude. Mým osobním přáním 
je jakákoli sofistikovaná výroba, 
která by k nám přivedla vzdělané 
lidi a přispěla k tomu, že naše děti 
by nutně nemusely odcházet za 
pracovními příležitostmi jinam. By-
dlení je v Kojetíně ve srovnání s vel-
kými městy finančně podstatně do-
stupnější a v občanské vybavenos-
ti jsme po sérii významných inves-
tic v oblasti školství, kultury, sportu 
a volnočasových aktivit získa-
li obrovský konkurenční náskok. 

V Kojetíně vznikne nový průmyslový park!

Mým osobním přáním je ja-
kákoli sofistikovaná výro-
ba, která by k nám přived-
la vzdělané lidi a přispěla 
k tomu, že naše děti by nut-
ně nemusely odcházet za 
pracovními příležitostmi ji-
nam.

K tomu finalizujeme nový územní 
plán, ve kterém počítáme nejméně 
se třemi lokalitami pro rodinnou vý-
stavbu.
Před několika lety jste, pokud si 
dobře pamatujeme, psal, že se 
Kojetín nepotřebuje rozrůstat do 
okolních polí...
A za tím si stojím. Budoucí stavební 
pozemky jsou vytipované tak, aby 
nezabíraly další ornou půdu. Navíc 
je s těmito záměry spojeno téměř 
vždy zdemolování přežitých objek-
tů. A stejně tak průmyslová zóna 
zemědělce nepřipraví o půdu, na 
níž hospodaří. Výrobní haly, ve kte-
rých najdou práci stovky lidí, budou 
stát v prostoru bývalých kališť zde-
molovaného cukrovaru.
Naplnění těchto vizí by Kojetín 
obrovsky posunulo!
A není důvod myslet si, že se to 
nestane. Kojetín jde a bez pochyby 
dál půjde nahoru, jen musíme být 
trpěliví a nenechat se znechutit díl-
čími neúspěchy.

Nebude vám vadit, když se ješ-
tě jednou vrátíme k červnovým 
událostem na náměstí, které vám 
přinesly nejen vrásky na čele, ale 
i obvinění ze šíření rasové ne-
snášenlivosti?
Nene, do fáze obvinění se moje 

kauza nedostala, to by přece bylo 
skandální, zvítězil rozum. Já roz-
hodně nejsem hanobitel jakékoli 
rasy, jen odmítám nic neříkající 
prázdné výroky. V polovině září 
můj případ policie odložila, neshle-
dala důvod k trestnímu stíhání, pro 
tentokrát uzavřeno, konec, jede se 
dál...
V červnu jste byl zasypaný reak-
cemi na vaše kontroverzní pro-
hlášení, chodily vám SMS i maily 
z celé republiky.
Chceme tomu říkat kontroverzní? 
A co třeba pravdivé? Anebo skuteč-
ný stav věcí popisující? Z prohláše-
ní k občanům Kojetína se stal, aniž 
bych to očekával, fenomén. Síla 
sociálních sítí je opravdu neuvěři-
telná, z podpory tolika lidí ze všech 
koutů Česka jsem byl až v rozpa-
cích.
Všechny reakce ale přece nebyly 
souhlasné…
No dobře, ale měl bych se zabývat 
kritikou lidí, kteří si soužití s menši-
nami sami nevyzkoušeli a pouze te-
oretizují? To mohl taky Nikita Chru-
ščov hodnotit účinky kondicionéru. 
Otázka ale je, nakolik by byl takový 
posudek relevantní. Opravdu už to 
nechejme být, toto je přesně ten 
případ, kdy se nesmíme dát otrávit. 
Naše město má velkou perspektivu 
a my musíme myslet pozitivně a dál 
bojovat za jeho slávu.
Výtržníci z náměstí podle vás 
trestům uniknou?
Neuniknou, o tom jsem přesvědče-
ný. S kriminalisty z Přerova jsme 
v pravidelném kontaktu. Řekl bych, 
že jsou velmi důslední a odvádí 
v tomto případě dobrou práci. 
O výši trestů ale rozhodne soud, 
ne policisté. Trestní právo je, ze-
jména vůči recidivistům, velmi be-
nevolentní a já se obávám, že se, 
možná po krátké odmlce, budeme 
s těmi darebáky potýkat bohužel 
znovu.

Průmyslová zóna zeměděl-
ce nepřipraví o půdu, na níž 
hospodaří.
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Město bude přijímat dalšího no-
vého pracovníka, který posílí ře-
šení přestupků. Toto by mohlo 
vést ke zvýšení bezpečnosti ve 
městě, nemyslíte?
Ale vůbec ne. Toto pouze zatíží náš 
rozpočet a faktický význam v běž-
ném životě nepocítíme. Město ze 
zákona přestupky řešit musí a když 
je jich velké množství, nikdo nám 
na jejich administraci další peníze 
nedá. Z přestupkového řízení si 
dělá hlavu jen slušný člověk, který 
se v první řadě stydí, že je k němu 
vůbec předvolaný. Podobných pří-
padů je ale minimum. Zkušený 
gauner se tomuto systémovému 
paskvilu opakovaně vysměje a kra-
de nebo napadá lidi dál. Depresivní 
téma, co říkáte? Pořád marně če-
kám, kdy nějaká z renomovaných 
politických stran tuto problematiku 
se vší rozhodností uchopí. Myslím, 
že v nejbližších letech se ale nedo-
čkáme. Takto funguje celý západní 
demokratický svět, nejen Česko. 

V Kojetíně vznikne nový průmyslový park!

Napětí bude muset vyeskalovat 
ještě podstatně víc, aby se cokoli 
změnilo, preventivní kroky se bohu-
žel příliš nenosí.
Poněkud jsme se odklonili od té-
matu průmyslová zóna.
Vy jste odběhli, já jsem ho opouštět 
nechtěl! /smích/ Ale ne, vážně, toto 
je spojená nádoba, obě témata spo-
lu přímo souvisí. Málo platné jsou 
nám atraktivní pracovní příležitosti, 
když nebudeme schopni proměnit 
Kojetín zpátky v klidné a bezpečné 
místo k životu. Součástí takovéto 
přeměny je samozřejmě zapojení 
i těch v tento okamžik zdánlivě ne-
zapojitelných do pracovního proce-
su. Zaměstnavatelům chybí tesaři, 
svářeči, servírky, kuchaři... a be-

Součástí přeměny je samo-
zřejmě zapojení i těch v ten-
to okamžik zdánlivě neza-
pojitelných do pracovního 
procesu. 

nevolentní systém nám současně 
produkuje zástup s bídou gramotné 
omladiny, jejíž jedinou starostí je 
další a další rozšiřování vlastních 
řad. Navařit kvalitní pervitin vyža-
duje pravděpodobně obdobnou 
fortelnost, jako kvalitní svíčková. 
Z hlediska společenského významu 
ovšem – nelze srovnávat.
Tedy k průmyslové zóně, kdy se 
můžeme těšit na vybudované 
dílo?
Pokud vše proběhne ideálně, ještě 
v roce 2020 je reálné začít stavět. 
Samotná výstavba je pak záležitos-
tí maximálně jednoho roku. Tohle 
jsou ale optimistické scénáře, které 
mimo jiné předpokládají okamžitý 
zájem zaměstnavatelů v Kojetíně 
podnikat. Necháme se překvapit, 
v tuto chvíli pro urychlení průběhu 
vedení města nemůže udělat nic.
Díky za rozhovor, pevně věříme, 
že optimismus vedení radnice 
neopustí.

-rr-

Anketa
V anketě jsme se tentokrát zaměřili na problém, který je často řešen ve sdělovacích 

prostředcích a na který mají lidé různé názory, často protichůdné.
V naší anketě se dotazovaní občané zajímavě shodli. Položili jsme následující otázky:

1. Sledujete dění kolem sochy maršála Koněva v Praze?
2. Jaký je váš názor na rozhodnutí starosty městské části sochu zahalit?

3. Jak byste situaci řešili vy?

Občan 1
1. Tak jako vím, o co se jedná, ale 
abych to nějak prožívala, to určitě 
ne.
2. Já si myslím, že je to hloupost, 
historie by se měnit neměla. A ať 
se to vezme, jak se to vezme, to je 
jenom kvůli tomu, že je to z Ruska. 
On se opravdu o osvobození této 
republiky zasloužil velkou měrou, 
takže si myslím, že ta socha by tam 
měla zůstat.
3. Já osobně bych to tam nechala, 
snažila bych se to lidem vysvětlit, 
že by se svým způsobem… Dějiny 
by se neměly měnit.

Občan 2
1. Jo.
2. To neměl dělat.
3. To teď nevím.

Občan 3
1. No, ani moc ne.
2. No, blbost je to.
3. Nechala bych to, jak to bylo.

Občan 4
1. Sleduji.
2. Nevidím důvod, proč by měli mě-
nit historii.
3. Nevím.

Občan 5
1. Ne.
2. Je blbost zahalovat minulost.
3. Osobně si myslím, že bychom 
neměli zavírat oči před minulostí, 
protože tu nezměníme, ale může-
me zajistit, aby se neopakovala.

Občanů Kojetína se ptaly Natálie 
Čechová a Eliška Takačová ze sexty

Možná nevíte... Tuto sochu vytvořil 
kojetínský rodák – akademický so-
chař Zdeněk Krybus.
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Čipování psů bude povinné od 1. ledna 2020
S předstihem upozorňujeme všech-
ny vlastníky a chovatele psů, že 
podle zákona č.166/1999 Sb. o ve-
terinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů s účinností od 
1. ledna 2020 musí být každý pes 
označen elektronickým čipem.
Povinně se budou muset čipovat 
všichni psi, nejdříve však ve věku 
kolem půl roku, v době prvního oč-
kování proti vzteklině. Svého psa 
můžete nechat čipovat již letos, 
není třeba čekat na žádné konkrét-
ní datum. Povinné očkování psa 

proti vzteklině bude platné pouze 
tehdy, bude-li pes označen čipem. 
Výjimkou je pes, který je označen 
čitelným tetováním provedeným 
před 3. červencem 2011.
Veterinář poznačí číslo mikročipu 
nejen do průkazu zvířete, ale i do 
své evidence psích pacientů. Po 
označení psa mikročipem doporu-
čujeme všem majitelům psů zare-
gistrovat se do některého z aktu-
álních registrů psů (např. Národní 
registr majitelů zvířat www.narod-
niregistr.cz/o-nas.php.) Teprve po 

zaregistrování plní mikročip funkci 
prostředku k vyhledávání a nale-
zení vašeho psa v případě zaběh-
nutí! Více informací naleznete na 
stránkách Státní veterinární správy 
www.svscr.cz .
Ohlášení a zaregistrování čísla čipu 
na Městském úřadu v Kojetíně není 
povinné, avšak u registrovaných 
může napomoci k dohledání majite-
le v případě zatoulání psa. Ohláše-
ní můžete provést u správce míst-
ních poplatků (Bc. Iveta Králová, 
kancelář č. 112).

“Tovačovka“ – Kroměřížská dráha, z. s.
Ohlédnutí za Hanáckým 
létem na kolejích
s pozvánkami
S koncem letních prázdnin se 
31. srpna 2019 zároveň naposledy 
vydaly na tratě mezi Kroměříží, Ko-
jetínem a Tovačovem zvláštní vla-
ky, které byly vypravované každou 
prázdninovou sobotu v rámci první-
ho ročníku akce nazvané Hanácké 
léto na kolejích. Vize jezdit přede-
vším po trati do Tovačova častěji, 
než pouze ty tři až čtyři víkendy 
do roka, jak jsme na to byli dopo-
sud zvyklí, nás „pronásledovala“ už 
delší dobu. Ale popravdě chyběla 
odvaha pustit se do o tolik většího 
(více než dvojnásobného) modelu 
provozu s výrazně vyššími nároky 
na personál i použitá vozidla a nést 
přitom riziko případného finanční-
ho neúspěchu akce v případě, kdy 
byste vy, zákazníci, do našich vla-
ků nepřišli. Nicméně díky tomu, že 
myšlenka pravidelnějšího provozu 
vlaků mezi Kroměříží a Tovačovem 
zaujala jak města a obce při tra-
ti, tak i Mikroregion Střední Haná, 
Olomoucký kraj i některé význam-
né firmy v okolí a všichni uvolnili ve 
prospěch konání Hanáckého léta 
i nějakou tu finanční podporu, na-
stal právě letos ten správný čas to 
prostě „rozjet“. 
A nutno říci, že se to nakonec i přes 
drobné počáteční komplikace po-
dařilo! 
Plánovaných deset provozních so-
bot uplynulo jako voda a vzhledem 
k tomu, že cestujících nakonec jez-
dilo více, než jsme čekali, podařilo 

se díky vyšším tržbám z jízdenek 
operativně přidat i jeden původně 
neplánovaný provozní den navíc 
– šlo o kojetínskou hodovou neděli 
18. srpna 2019, díky čemuž se po-
dařilo neporušit už po dvanáct let 
zavedenou tradici jízd hodových 
motoráčků.
Suchou řečí čísel se v létě roku 
2019 přišlo spoji Hanáckého léta 
na kolejích svézt celkem asi 3800 
cestujících, což při jedenácti pro-
vozních dnech a deseti spojích 
denně znamená průměrné obsaze-
ní každého spoje asi 34 cestujícími. 
Před sezónou jsme si jako mini-
mální kritérium smysluplnosti akce 
stanovili dvacet cestujících na spoj, 
což znamená, že jste vy, cestující, 
svým zájmem daleko předčili naše 
očekávání a my vám všem za tuto 
důvěru a zájem velmi děkujeme! 
Zároveň se omlouváme za občasné 
nepohodlí způsobené přeplněním 
některých „špičkových“ spojů – pro 
příští rok se vynasnažíme nasadit 
do provozu soupravy s větší kapa-
citou, aby už nedošlo k situaci, že 
byste se museli např. s kočárkem 
tísnit v malé chodbičce motorového 
vozu.
Tedy za rok se budeme těšit ve 
spojích Hanáckého léta na kolejích 
opět na shledanou, ovšem do té 
doby si budete moci na Kojetínsku 
užít ještě několik dalších jednotli-
vých jízd historických vlaků – jen 
v letošním roce ještě minimálně tro-
je:
- v sobotu 14. prosince 2019 bu-
deme jezdit na nádhernou akci 
Vánoce na zámku Tovačov,
- o víkendu 19. a 20. října 2019 

proběhnou tradiční jízdy na Vý-
lov Hradeckého rybníka,
- a nejblíže 5. října 2019 se s námi 
můžete svézt do Kroměříže na 
Den uniformovaných sborů. 

A právě na jízdy s „Hurvínkem“ 
M131.1454 na Den uniformova-
ných sborů, který se bude v Kromě-
říži konat v sobotu 5. října 2019, mi 
dovolte vás nyní pozvat:
Vojenská tradice v Kroměříži sahá 
až do dob Marie Terezie. Den uni-
formovaných sborů se snaží po-
pularizovat činnost nejen vojen-
ských, ale i dalších uniformovaných 
složek, jako jsou hasiči či policie. 
A protože v Kroměříži aktivně fun-
guje několik historických vojen-
ských skupin a spolupořadatelem 
akce je Technické muzeum v Brně, 
je zřejmé, že tato tradiční přehlídka 
techniky, výzbroje i výstroje s akční-
mi ukázkami bude mít (jako ostatně 
každoročně) pořádné „grády“.
Akce se koná opět na letišti v Kro-
měříži, které nabízí dostatek prosto-
ru jak pro přehlídky šiků uniformo-
vaných, tak i pro spoustu zajímavé 
techniky – například historická 
i současná letadla, automobilové 
veterány, těžkou vojenskou tech-
niku a obrněná vozidla. Program 
začíná v 10 a končí v 17 hodin. Do-
pravit se na akci můžete jak vlakem 
(zastávka Kroměříž–Oskol na trati 
do Zborovic), tak i kroměřížskou 
MHD (zastávka Kaufland), nebo 
některým z vypravených historic-
kých autobusů. 
Historické vlaky budou vedeny na-
šim klubovým motorovým vozem 
M131.1454 „Hurvínek“ z roku 1955 
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“Tovačovka“ – Kroměřížská dráha, z. s.
a budou v uvedenou sobotu jez-
dit mezi Tovačovem, Kojetínem, 
Kroměříží a Zborovicemi dle níže 
uvedeného jízdního řádu. Ceny 
jízdenek se neliší od jiných našich 
akcí, tedy pro dospělého z Kojetína 
do Tovačova stojí jízdenka 30 Kč, 
z Kojetína do Kroměříže 20 Kč. 
Podrobnosti k provozu vlaků i ce-
nám jízdenek najdete na stránkách 
www.tovacovka.cz.
Na stejných stránkách najdete také 
informace k už tradičním jízdám na 

Výlov Hradeckého rybníka, které 
proběhnou o víkendu 19. a 20. října 
2019, ale pro které prozatím ještě 
nemáme připravený jízdní řád. Jis-
té však je jedno – bohužel se ne-
podaří tyto jízdy realizovat s par-
ní lokomotivou, jak bylo původně 
v plánu. Z donedávna pěti provoz-
ních parních lokomotiv na Moravě 
jsou totiž momentálně k dispozici 
pouze dvě a získat některou z nich 
pro realizaci jízd je téměř nemož-
né a nezaplatitelné. Věříme však, 

že vás tato skutečnost od sveze-
ní výlovovými zvláštními vlaky 
neodradí, ostatně v jejich čele se 
objeví jiná zajímavá lokomotiva, 
která v Kojetíně snad nikdy nebyla 
– nedávno obživlý motorový žlutý 
„kanárek“ T457.0002 coby nový 
přírůstek ve sbírkách Klubu přátel 
kolejových vozidel Brno.
Tedy těšíme se na setkání s vámi 
v našich vlacích!

Kroměřížská dráha, z.s.
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Oběti I. světové války z Kojetína (10)
Ivan Antonín,
Ivan Anton
narodil se v Kojetíně dne 16. listo-
padu 1885 v Kroměřížské ulici číslo 
163 manželům Františku Ivanovi, 
domkaři v Kojetíně a Amálii, dceři 
Antonína Ambrože, domkaře z Bez-
měrova. Měl mladšího bratra Jose-
fa narozeného dne 2. března 1888 
v Kojetíně, který si vzal dne 16. srp-
na 1915 Marii Šťastníkovou, se kte-
rou měl, po sňatku legitimizovanou, 
nemanželskou dceru Květoslavu, 
narozenou dne 4. února 1915. Oba 
bratři byli rolníky a vypomáhali otci 
na hospodářství.

Do války byl odveden v hodnosti 
rezervního pěšáka (RestInft.) k 54. 
Pěšímu pluku, 7. Rotě (54. IR Nr. 
54, 7. Kompanie) do Olomouce. 
V roce 1914 spadal pluk pod 9. Pěší 
brigádu (Ibrig Nr. 9), a ta pod vele-
ní 5. Pěší divize (5. ID). Divize byla 
součástí I. Sboru (I. Korps), který 
měl velení v 1. Armádě (1. Armee) 
v Krakově. V říjnu roku 1914 ustu-
povala jednotka Antonína Ivana pod 
tlakem ruských vojsk na západ od 

města Ivangorod (pol. Iwangórod, 
dnes Dęblin), který nebyl dobyt, na 
frontovou linii západně od města 
Wolbrom (pol. Wolbrom), kde se 
v polovině listopadu fronta ustálila. 
V Seznamu ztrát (Verlustliste) ze 
dne 6. ledna 1915, číslo 95, str. 17, 
je u jména Ivan Anton poznamená-
no „verw.“, verwundet – zraněný. 
K jeho zranění došlo zcela jistě ně-
kolik týdnů, možná i měsíců před 
zveřejněním v Seznamu ztrát. Zra-
nění vojáci, kterým nebylo možno 
pomoci v lazaretu na frontovém 
postavení, nebyli tedy schopni bo-
jovat, byli posíláni vojenskými vlaky 
– ešalony do vojenských nemocnic, 
ve kterých byli dle možnosti léčeni. 
Vojín Antonín Ivan byl poslán do 
vojenské rezervní nemocnice Brück 
an der Leitha (čes. Most nad Lita-
vou) – Királyhida (něm. Brückne-
udorf), což je město rozdělené ře-
kou Leitha (čes. Litava), ležící na 
tehdejší hranici mezi Rakouskem 

a Uhry a vzdálené zhruba 50 kilo-
metrů jihovýchodně od Vídně,
Nedaleko, jižně od města přes řeku 
Litavu, byl vybudován vojenský 
prostor a budovy pro výcvik vojsk, 
a proto město mělo silnou posádku. 
Součástí vojenského prostoru byla 
i jednoduchá nemocnice (Truppens-
pital), ve které se prováděly lékařské 
úkony a kde se vojáci rehabilitovali. 
Po vypuknutí války sem byli posíláni 
zajatci z Ruska, kteří si zde museli 
vybudovat zajatecký tábor. Po dobu 
války jich zde bylo kolem tří tisíc.
A zde svému zranění, dne 8. prosin-
ce 1914, ve věku 29 let, voják Anto-
nín Ivan, podlehl. Kde je pohřben 
není známo. V okolí města je ně-
kolik hřbitovů a památníků, kde se 
prolínají hroby rakouských vojáků, 
vojáků jiných národností a zajatců, 
především ruských. Na vloženém 
obrázku mapy jeden z válečných 
památníků (Kriegerdenkmal) v mís-
tě tábora a nemocnice.
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Oběti I. světové války z Kojetína (10)
Navrátil  Josef,
Navratil Josef
narodil se v Kojetíně v domě číslo 
296 v Olomoucké ulici dne 15. srp-
na 1894 manželům Vincenci Navrá-
tilovi, dělníkovi v Kojetíně a Františ-
ce, dceři Kateřiny Zlámalové, která 
byla dcerou Josefa Zlámala, po-
druha z Nečic (Nětčic) u Zdounek. 
Jeho mladší bratr Jindřich, naro-
zený dne 22. září 1895 v Kojetíně 
se vyučil obuvníkem a v roce 1920, 
16. února, si vzal za manželku Bo-
ženu Slačíkovou, dceru Jana Slačí-
ka, bednáře v Kojetíně, narozenou 
dne 26. prosince 1895. Zemřel dne 
23. září 1956 v Kojetíně v domě 
č. 580 v dnešní ulici Padlých hrdi-
nů. Sestra Františka, narozená dne 
6. května 1899 se provdala dne 
13. dubna 1925 v Kojetíně za Au-
gustina Slováka, továrního dělníka 
v Kojetíně, narozeného dne 13. lis-
topadu 1900. Josef Navrátil se vyu-
čil sochařem a byl svobodný. 
Do války byl odveden v roce 1914 
a byl přidělen k 5. Praporu polních 
myslivců, 2. Rotě, Polní pošta 94/II. 
(Feldjägerbataillon Nr. 5, 2. Kompa-
nie, Feldpost 94/II.) do Olomouce, 
kde byla umístěna náhradní rota. 
Štáb praporu s ostatními rotami síd-
lil v Tarvisu (it. Tarvisio, něm. Tarvis), 
městě poblíž dnešních slovinsko-
-rakouských hranic. Prapor byl od 
srpna 1914 do května 1915 sou-
částí 24. Pěší brigády (Infanterie-
brigade Nr. 24), která spadala pod 
12. Pěší divizi (ID Nr. 12) a ta pod 
I. Sbor (I. Korps), jenž operoval 
jako součást 1. Armády (1. Armee) 
v Haliči. 
Zpráva o tom, že voják Josef Na-
vrátil je nezvěstný, byla zveřejně-
na v Seznamu ztrát (Verlustliste) 
v čísle výtisku 156, ze dne vydání 
8.4.1915, číslo stránky 28. Zveřej-
nění vždy trvalo několik týdnů i mě-
síců, a z toho by bylo možno usou-
dit, kdy a kde Josef Navrátil přibliž-
ně zahynul. Pokud bychom poklá-
dali zveřejněné datum v Seznamu 
ztrát za správné, tak pravděpodob-
né úmrtí Josefa Navrátila je možno 
datovat na podzim roku 1914, pří-
padně zimu 1914/15, na ústupové 
trase 12. Pěší divize, začínající 
u města Ivangorod (pol. Iwangórod, 
dnes Dęblin), které se nepodařilo 

rakouským vojskům dobýt, a končí-
cí 70 kilometrů severozápadně od 
Krakova nedaleko vesnice Żarki, 
kde na vzniklé severojižní frontové 
linii udržela rakousko-uherská voj-
ska nápor ruských vojsk a stabilizo-
vala své postavení.
Avšak ve dvou Seznamech pad-
lých, které byly sepsány v Kojetíně 
po válce, jsou uvedena data, od kdy 
je Josef Navrátil nezvěstný, a to 
18. října 1916 a 18. listopadu 1916. 
Na podzim roku 1916 byl 5. Pra-
por polních myslivců zařazen pod 
38. Pěší brigádu (IBrig Nr. 38), a ta 
pod velení 19. Pěší divize (ID Nr. 
19). Divize spadala pod IX. Sbor (IX. 
Korps), který byl součástí 2. Armá-
dy (2. Armee). Jednotky 2. Armády 
operovaly v té době po dobytí měs-
ta Lemberk (čes. Lvov, ukr. Lviv) 
v Haliči, zhruba 80 kilometrů vý-

chodně směrem na město Tarnopol 
(ukr. Ternopil), s cílem toto město 
dobýt. 5. Prapor polních myslivců 
v rámci 19. Pěší divize zaujímal 
spolu s 32. Polní divizí frontový 
úsek mezi vesnicemi Zborov (pol. 
Zborów, ukr. Zboriv), kde se příští 
rok ve dnech 1. a 2. července 1917 
střetli českoslovenští legionáři 
s vojáky rakouské armády, a vesnicí 
Koniuchy (ukr. Koniukhy, 25,0606° 
v. d., 49,5651° s. š.). 
A zde, na této frontové linii, v okolí 
vesnice Koniuchy, je druhé pravdě-
podobné místo, kde nezvěstný Jo-
sef Navrátil na podzim roku 1916, 
ve věku 22 let, padl. V Pamětní 
knize města Kojetína, na Pamětním 
listu, je Josef Navrátil ještě v roce 
1932 veden jako nezvěstný, není 
zde uvedeno datum ani místo jeho 
úmrtí. 
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Oběti I. světové války z Kojetína (10)
Šlosárek Cyril,
Šlosarek Cyril
narodil se v Kojetíně dne 26. červ-
na 1897 v domě č. 481 v Tvorovské 
ulici jako druhý syn Jana Šlosárka, 
kovářského mistra v Kojetíně a Ma-
rie, dcery Jana Holečka, předměš-
ťana v Kojetíně. 

Měl několik sourozenců, z nichž 
starší bratr Josef, narozený dne 
15. února 1896 byl povolán do vál-
ky v prvním odvodu v červenci 1914 
k Hulánskému pluku č. 8 (Ulane-
nregiment Nr. 8), který byl disloko-
ván v Černovicích (ukr. Chernivtsi) 
v Bukovině, necelých 19 kilometrů 
od rakousko-ruské hranice a prav-
děpodobně již 3. srpna 1914 se 
dostal do zajetí (dobrovolně?) a až 
2. listopadu 1918 se přihlásil do 
legií. V legiích působil v hodnos-
ti vojína ve 24. či 23. (čs.) Stře-
leckém pluku. Po válce se dne 
10. února 1920 oženil s Ludmilou 
Rychnovskou, dcerou Františka 
Rychnovského, dozorce v kojetín-
ském cukrovaru, která byla o de-
set let starší a po její smrti, dne 
1. května 1926, se po delší době dne 
9. května 1937 znovu oženil v Kojetí-
ně s Justinou Kubíčkovou, dělnicí 
v Kojetíně, dcerou Martina Kubíčka, 
koláře z Kojetína. Zemřel dne 17. 
dubna 1956 v Kojetíně v domě číslo 
474 na dnešním náměstí Svobody 
(u hřbitova). 
Dále měl bratra Antonína, naroze-
ného dne 28. února 1900, vyučené-
ho kováře, který po válce pracoval 
v kojetínském lihovaru. Sestra 
Anna, narozená dne 25. června 

1901 se provdala dne 25. září 1923 
v Kojetíně za Antonína Krybusa, 
obuvníka v Kojetíně z Blanské uli-
ce č. 597, narozeného 29. prosin-
ce 1894. Anna zemřela v Kojetíně 
dne 29. května 1948. Dalším bra-
trem byl Emanuel, narozený dne 
18. prosince 1902, který pracoval 
u otce jako podkovář a později se 
stal kovářem. Posledním dohleda-
ným dítětem je syn Ondřej, který se 
narodil dne 12. listopadu 1904, ale 
tentýž den zemřel.
Cyril Šlosárek se vyučil bednářem 
a v době, kdy byl povolán do války, 
nebyl ženatý. 
Odveden byl koncem června 1915, 
kdy dovršil 18 let věku, a kdy pro-
běhlo tzv. 7. třídění schopných 
mužů pro potřeby armády. Byl za-
řazen k 54. Pěšímu pluku, 1. Set-
nině (Infanterieregiment Nr. 54., 
1. Kompanie) do Olomouce v hod-
nosti vojína. Jeho bojištěm byla fron-
tová linie na jižním křídle ruské fronty 
v Haliči (Galizien). Jeho pluk spolu 
s 93. Pěším plukem (IR Nr. 93) byl 
v roce 1916 podřízen 9. Pěší brigá-
dě (IBrig Nr. 9), která od 1. ledna 
do 7. července 1916 spadala přímo 
pod velení 7. Armády (7. Armee), 
u které byla brigáda pod velením 
plukovníka (Obrst) Trimmela vede-
na jako armádní rezerva (Armee-
reserve). Začátkem června 1916 
operoval 54. Pěší pluk nedaleko 

městečka Zastawna (ukr. Zastav-
na), východně od vesnice Pohor-
loutz (ukr. Pohorilivka, 25,9654° 
v. d., 48,5420° s. š.) na území Bu-
kovinského vévodství, které bylo 
součástí Rakousko-Uherska (rum. 
Bucovina, ukr. Bukovyna, něm. 
Bukowina), kde probíhaly ze stra-
ny 11. Ruské pěší divize ataky na 
rakouské pozice. Dne 4. června 
1916 se ruské jednotky přiblížily 
na dva kilometry východně k okraji 
vesnice. Rakouské jednotky, tedy 
54. Pěší pluk s vojínem Šlosár-
kem, který jako rezerva vyčkával ve 
vesnici, nastoupil k obraně. Kolem 
vesnice byly vybudovány zákopy 
s řadami ostnatých drátů. Záko-
py vykopaly začátkem války ženy 
z vesnice, která tehdy ležela pou-
ze 4 kilometry od rakousko-ruské 
hranice. Střety mezi vojáky, kteří 
se chránili v zákopech, byly větši-
nou bajonetovými útoky, kdy ra-
něný voják podlehl zranění ihned 
nebo později na následky zranění 
či na důsledky znečištěním rány. 
Tlak ruských jednotek, podřízených 
9. Ruské armádě byl velmi silný 
a rakouská vojska své pozice ne-
udržela. V průběhu několika dnů 
musela ustoupit o desítky kilometrů 
na západ. V bojích dne 5. června 
1916 padl východně od vesnice Po-
horloutz ve věku 19 let i vojín Cyril 
Šlosárek. 

Byl pohřben 7. června 1916 na 
místě skonu, jak to bylo v té době 
jedině možné. Na poli zůstaly jed-
notlivé hroby zvané „sopigoras“ – 
hrobečky. Svědectví o jeho smrti 
podle legitimačního listu podali do 
plukovní matriky zdravotní poddů-

stojník Gottlieb Mlčoch a vojáci Jan 
Bednařík a František Nykl. Pohřeb-
ní obřad provedl polní kurát P. Al-
fons Bébar. Někteří padlí rakouští 
vojáci byli shromážděni a hromad-
ně pohřbeni v hrobě, na kterém 
byla vytvořena mohyla s křížem. 
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Oběti I. světové války z Kojetína (10)
V letech 1935–1936 vydala rumun-
ská vláda, protože Bukovina byla 
v této době součástí Rumunského 
království, příkaz k zefektivnění 
rozložení vojenských hřbitovů na 
území Rumunska a jejich přestavbě 
pro důstojné uložení pozůstatků vo-
jáků, kteří zahynuli ve Velké válce. 
Tyto práce byly vedeny rumunskou 
organizací "Kult hrdinů". Rozsáhlé 
výstavby hřbitovních areálů trvaly 
až do roku 1937. Během dalších let 
byly pozůstatky 11 830 vojáků a dů-
stojníků rakousko-uherské, němec-
ké a ruské armády transportovány 
a uloženy na vojenské hřbitovy. Na 
hřbitov u města Zvenyachyn (pol. 
Zwiniacze, 25,7393° v. d., 48,6198° 
s. š.), ležící u řeky Dněstr a vzdá-
lené zhruba 15 kilometrů severozá-
padně od vesnice Pohorilivka (Po-
horoloutz) byly v roce 1943 uloženy 
i ostatky Cyrila Šlosárka, přenese-
né z Pohorilivky  .
V roce 1937 byl hřbitov značně roz-
šířen a dokončen. Bylo zde insta-
lováno padesát kamenných křížů 
a čtyři hrobové desky, kruhové úze-
mí o průměru 28 metrů bylo oploce-
no kamenným plotem. 

Do náhrobních desek byla vytesá-
na jména mrtvých a jména vesnic. 
V roce 1992 byla provedena čás-
tečná obnova a uspořádání kom-
plexu hrobů. Práce byly financová-
ny rakouskou organizací pro péči 
o vojenské hroby "Černý kříž", za 
pomoci stavitelských firem "Khre-
shchatyk" a "Doroshivetsky".

Vídeň, 5. června 1916. Oficiální 
oznámení – Ruské válčiště: Začá-
tek velké bitvy mezi (řekami) Sty-
rem a Pruth. Dlouho očekávaný 
útok ruských jihozápadních armád 
začal. Na celé frontě mezi (řekou) 
Pruth a Styrknie u Kolki vypukla 
velká bitva. U (vesnice) Okna se 
bojuje za udržení naší přední po-
zice. Severozápadně od Tarnopolu 
se nepříteli podařilo dočasně pro-

niknout do jednotlivých postavení 
v našich zákopech. Protiútok ho 
znovu odrazil. Na obou stranách 
od Kozlowa (západně od Tarnopo-
lu) ruské útoky neuspěly před na-
šimi překážkami, v Novo Alexiniec 
a severozápadně od Dubna se již 
ocitly v naší střelbě. Také u Sapa-
nowa a u Olyky probíhají v plném 
proudu těžké boje. Jihovýchodně 
od (města) Luck jsme sestřelili ne-
přátelské letadlo.

Šubík Cyril, Šubík Cyrill
narodil se v Kojetíně dne 6. červen-
ce 1882 v domě č. 11 na dnešním 
Masarykově náměstí (nyní je zde 
provozována restaurace Hospůdka 
u Pedyho), manželům Josefu Šubí-
kovi, dělníkovi v Kojetíně, pocháze-
jícího z Halenkovic a Marii (Marian-
ně), dceři Antonína Přidala, výměn-
káře ze Zlobic. Vyučil se tesařem 
a později pracoval jako kancelář-

ský sluha. Ve svých 29 letech, dne 
19. února 1912, se oženil v Březni-
ci u Zlína (neověřeno, matrika ne-
dostupná) s Františkou Plškovou, 
narozenou dne 13. července 1884 
v Bohuslavicích, dcerou Josefa 
Plška, domkaře v Bohuslavicích 
u Zlína. Vyženil nemanželskou 
dceru Františku Plškovou a s man-
želkou, měli dceru Miladu, naroze-
nou v Kojetíně dne 17. února 1914 
v domě č. 499 v ulici Padlých hrdinů.
Do války byl odveden v roce 1914 
k 3. Pěšímu pluku, 12. Rotě (Infan-
terieregiment Nr. 3, 12. Kompanie) 
do Kroměříže v hodnosti záložního 
desátníka, čestného četaře (Korp.
Tit.Zugsf.). Měl práva a povinnos-
ti četaře, ale hodnost desátníka 
a byl čekatelem na hodnost četa-
ře do doby, než se tabulkově tato 
hodnost v jednotce uvolnila. Ten-
to pluk byl v roce 1914 podřízen 
23. Pěší brigádě (IBrig Nr. 23) a ta 
byla součástí 12. Pěší divize (ID Nr. 
12). Divize byla podřízena I. Sboru 
(I. Korps) a ten 1. Armádě (1. Ar-
mee). V roce 1914 operovala1. Ar-
máda v Ruském Polsku a útočila od 

července směrem na východ proti 
ruským vojskům. Cílem I. Armá-
dy bylo dobýt v měsíci říjnu město 
Iwangórod (pol. Dęblin), ležící na 
pravém břehu řeky Visly (pol. Visła). 
V tomto městě nechal car Mikoláš I. 
mezi roky 1837 až 1845 zbudovat 
rozsáhlou pevnost s vysokými valy 
a bastiony. V dalších desetiletích 
bylo kolem pevnosti vybudováno 
7 fortů, které měly chránit samot-
nou pevnost a tím i město. Pevnost 
měla za války silnou posádku a při-
rozenou obranu při útoku ze západ-
ní strany tvořil i 400 metrů široký tok 
řeky Visly a její přítok na jihu města, 
řeka Wieprz (čes. Vepř).
Rakouská 1. Armáda zahájila dne 
22. října 1914 postup na Iwangórod 
a večer narazila na protivníka. Rus-
ké velení urychlilo přesun jednotek 
ruské 4. i 9. Armády na západní 
břeh Visly a 23. října se rozhořely 
tuhé boje. Tlak ruských vojsk byl 
natolik silný, že dne 26. října byl vy-
dán rozkaz ke stažení rakouských 
vojsk, včetně 1. Armády na jihozá-
pad. Ústup rakouských vojsk trval 
do poloviny listopadu 1914 a činil 



10/19 Kojetínský zpravodaj

11

vzdušnou čarou zhruba 200 kilome-
trů. Vojska se v podstatě dostala na 
dohled Krakova. Rakouské velení 
nemohlo dopustit, aby město a pev-
nost Krakov padla do rukou ruských 
vojsk. Tehdy se na Moravě říkalo, 
že Vánoce se budou slavit s Rusy. 
Proto byly jednotky posíleny a sta-
novena frontová linie, za kterou se 
ruská vojska nesměla dostat. Tyto 
pozice byly v průběhu dalších týdnů 
uhájeny a v dalším období postupo-
vala rakouská vojska opět východ-
ním směrem.
Armáda se svými jednotkami se 
při ústupu zastavila na linii seve-
rojižně mezi vesnicemi Mrzygłod 
a Skała severně od Krakova. I. sbor 
s 12. Polní divizí a kroměřížským 
3. Pěším plukem při udržování 
stanovené frontové linie operoval 
mezi městy Pilica a Wolbrom proti 
6. Ruské střelecké brigádě. Čty-
ři kilometry jižně od města Pilica 
a 10 kilometrů od města Wolbrom 
u vesnice Złożeniec (19,6477° 
v. d., 50,4299° s. š.) ve vzájemných 
bojových střetech dne 23. listopadu 
1914 ve věku 32 let, Cyril Šubík, 
v boji padl. 
Není udáno, kde je pohřben, lze se 
domnívat, že byl pohřben na bojišti. 
Protokol o jeho smrti podle úmrtního 
podání zapsal Kasián Veselý, pod-
plukovník duchovní služby. Vzhle-
dem k tomu, že padlí vojáci byli po 
válce exhumováni a soustředěni 
na vojenských hřbitovech, je velice 
pravděpodobné, že ostatky Cyrila 

Oběti I. světové války z Kojetína (10)

Šubíka jsou uloženy na hřbitově 
v Kaliśi (19,7338° v. d., 50,3750° 
s. š.) u města Wolbrom. Na tomto 
vojenském hřbitově je pochová-
no 855 vojáků padlých v bojích od 
18. do 27. listopadu 1914, mezi 
nimi 773 vojáků rakousko-uherské 
armády z několika jednotek a taktéž 
z 12. Pěší divize, ve které sloužil 
i Cyril Šubík.
Vídeň, 23. listopadu 1914. Oficiální 
oznámení: V Ruském Polsku dosud 
nebylo učiněno žádné rozhodnu-
tí. Spojenci pokračují v útocích na 
východ proti Čenstochové a seve-
rovýchodně od pevnosti Krakov. Při 
dobytí (města) Pilicy včera naši vo-
jáci zajali 2400 vojáků. Palba naše-
ho těžkého dělostřelectva je silná. 
Ruské síly postupující přes Dolní 
Dunajec nemohly proniknout. Vá-
lečná situace nás donutila, že jsme 
občas nepříteli zanechali jednotlivé 
průsmyky Karpat.

Vyškovská 409
(vedle košíkářství)

752 01 Kojetín 
Kontaktní osoba:
Eva Hlavinková

telefon: 604 889 181, fb: OriginálE
https://original-e-cz.webnode.cz/

Sobota 5. října 2019 od 8 hodin
MALOVANé MANDALy KuRZ III

pětihodinový kurz malování
osobních mandal

barvami na plátno.

Sobota 19. října 2019 od 14 hodin
KuRZ DRáTOVáNí

výroba košíčku na ovoce, cibuli, 
česnek nebo oříšky

pod vedením lektorky
Zuzany Secové 

Vladimíra Šrámková
tel: +420 732 545 279

nirvanajoga@seznam.cz
adresa studia: Komenského náměstí 50 (1. patro)

Rezervuj si lekci:
https://www.nirvanajoga.cz/
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Mateřská škola Kojetín
Září v MŠ Kojetín
Léto a prázdniny jsou již v nedo-
hlednu a trošku s obavami jsme 
vstupovali do nového školního 
roku. Září patří k nejnáročnějším 
měsícům nejen pro nováčky, ale 
i pro jejich rodiče a samozřejmě 
také pro učitelky. Každý to odlou-
čení od maminky nese jinak. Někdo 
byl hned od začátku hrdina, jiný si 
poplakal až do poloviny září, a tak 
každé ráno bylo u nás pořádně ruš-
no. Navštívil nás „Kašpárek“ s první 
maňáskovou pohádkou, kterou si 
pro děti v obou mateřských školách 
připravily učitelky. A slziček postup-
ně ubývalo. 
V pátek 13. září 2019 se děti ze tří-
dy „Rybiček“, „Sluníček“, „Pastelek“ 
a „Berušek“ vypravily na návštěvu 
hasičského záchranného sboru. 
Děti měly možnost prohlédnout si 
prostory, vybavení a techniku hasič-
ské zbrojnice. To vše za přítomnosti 
zkušených pánů hasičů, kteří nás 
po celou dobu provázeli. Děti byly 
velice nadšené a zejména chlapci 
odcházeli s myšlenkou: „Což takhle 

se stát hasičem?“.
Od čtvrtka 26. září 2019 začal pro 
nejstarší děti tříměsíční předpla-
vecký výcvik v plaveckém areálu 
v Přerově, který potrvá až do kon-
ce listopadu. Děti mají možnost se 
jedenkrát týdně seznamovat s vo-
dou, procvičit si dýchání do vody, 
ponořování a potápění, pokládání 
na vodu, splývání s dopomocí, a to 
pod vedením zkušených lektorek 
a svých učitelek. Po ukončení kur-
zu dostanou malí plavci již tradiční 
„Mokré vysvědčení“.
A co nás čeká v říjnu? Všechny 
děti z obou MŠ se těší na pravidel-
né cvičení ve sportovní hale a pro 
nejstarší děti začne v odpoledních 

hodinách kroužek výuky anglické-
ho jazyka. Tradiční říjnovou akcí 
bude již 15. ročník „drakiády“, který 
proběhne v areálu školní zahrady 
u hlavní budovy. Součástí bude ne-
jen pouštění draků, ale i společné 
opékání u táborového ohně, zpívání 
písniček a tvůrčí dílna. Termín bude 
včas zveřejněn. Těšíme se tedy na 
velkou účast rodičů s jejich dětmi 
a věříme, že podzimní počasí ne-
zklame a budeme moci využívat obě 
školní zahrady až do konce října.                                  

vedení MŠ

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Poprvé a naposled
V jeden den a v jednu hodinu sou-
časně usedají začátkem školního 
roku na základních školách žáci 
prvních a devátých tříd. Jedni z nich 
s jistotou řady let povinné školní 
docházky, druhým se zanedlouho 
otevírá svět. Co se jim první škol-
ní den chvíli honí hlavou? S jaký-
mi pocity vstupují poprvé či naopak 

naposledy začátkem září na svoji 
domovskou školu? Zeptali jsme se. 
Zavzpomínejte a posuďte sami, zda 
těšení, obavy i trochu nevole jsou 
dnes stejné jako před léty.
„Bude to tady fajn, najdu si nové ka-
marády, budu mít samé jedničky.“
„Cítila jsem se tak, že jsem myslela, 
že je to tady paráda.“
„Strašně jsem se do školy těšila 
a nemohla jsem to vydržet.“
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„Byla jsem překvapená a nervózní.“
„Bylo zajímavé procházet kolem 
mladších dětí a vědět, že jsem to 
já, kdo je tu nejstarší.“
„Těšila jsem se na to, že po dvou 
měsících uvidím své spolužáky. 
Nervozita mě popadla, jakmile jsme 

Základní škola náměstí Míru Kojetín
začali řešit přijímací zkoušky a to, 
na jakou školu bychom chtěli jít.“
„Vzpomněl jsem si, jak jsem šel 
do první třídy, a teď do devítky! Do 
ročníku, kdy si člověk uvědomí, že 
opravdu má svou budoucnost ve 
svých rukou.“

„Cítil jsem se normálně. Vlastně ne 
– nechtělo se mi.“
„Proběhlo mi hlavou: Kde něco kon-
čí, něco nového začíná.“

Markéta Matějková, vyučující
a žáci prvního ročníku,
žáci devátého ročníku

Co se děje v zákulisí
O letních prázdninách škola neob-
vykle ztichne; žáci i učitelé odjedou 
na dovolené a do budovy vstou-
pí firmy, které společně s našimi 
správními zaměstnanci připravují 
zázemí pro nový školní rok. 
Letošní léto jsme vymalovali učeb-
ny druhého stupně a doplnili pod-
hledy včetně moderního osvětlení 
v jedné ze zbývajících tří učeben. 
Touto renovací prochází postupně 
všechny třídy školy.
Dvě třídy jsme vybavili kvalitními 

větracími jednotkami. Zajistili jsme 
otevření nové učebny pro jednu ze 
tří šestých tříd. Ta vznikla v prosto-
rách dnes již bývalé školní knihov-
ny, kterou jsme z tohoto důvodu 
přemístili. Nově vzniklá třída zís-
kala po řadě úprav základní vyba-
vení - pylonovou tabuli, interaktivní 
dataprojektor a žákovský nábytek. 
Dále jsme část učeben vybavili mo-
dernější výpočetní technikou.
K nepravidelným přípravám přiřaď-
me i ty každoroční - umytí více jak 
stovky oken, příprava tříd i dalšího 
zázemí pro výuku, vyčištění veške-

rého nábytku, údržbu podlahových 
krytin, které prováděli naši správní 
zaměstnanci.
Na plynulém a pohodovém začát-
ku školního roku se samozřejmě 
podíleli všichni zaměstnanci školy, 
mnohdy za vydatné pomoci nedo-
čkavých žáků, kteří se v příprav-
ném týdnu podíleli na výzdobě tříd. 
Všem zaměstnancům školy patří 
za vykonanou práci a za zajištění 
všech nezbytnosti potřebných k ne-
rušenému začátku velké poděková-
ní.                   

          Vedení školy

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Přípravná třída
Od září nového školního roku byla 
na Základní škole Svatopluka Če-
cha v Kojetíně opět otevřena pří-
pravná třída pro děti s odloženou 
školní docházkou a pro děti před-
školního věku. 
V  přípravné třídě jsou děti průběž-
ně vedeny k cílenému nabývání 
kompetencí. Nabízíme jim činnosti 
a podněty, které nabývání kompe-
tencí umožňují, postupně přispívají 
k jejich zdokonalování a které tak 
dítě posouvají směrem k získávání 
kompetencí obecnějších, postupně 
pak kompetencí klíčových. Jejich 
rozvíjení děti podněcuje k tvořivé-
mu myšlení, logickému uvažování 
a k řešení problémů, k všestranné 
a účinné komunikaci, rozvíjení 
schopnosti spolupracovat a respek-

tovat úspěchy vlastní i druhých. 
Dětem z přípravné třídy bude po-
skytována pravidelná logopedická 
intervence i speciálně pedagogická 
péče přímo ve škole. 
V přípravné třídě je doporučen 
nižší počet dětí a výuka probíhá 
převážně hravou formou v krat-
ších intervalech. Třída je vybave-
na didaktickými pomůckami. Děti 
jsou cílevědomě vedeny k činnosti 
nenásilnou a pozvolnou formou. 
Účastní se běžného života školy, 
jako jsou návštěvy kulturních akcí, 
sportovní soutěže, výtvarné soutě-
že, výstavky a výlety. Děti obdrží 
zdarma různé pomůcky a potřeby 
pro předškolní vzdělávání. 
Možnost pobytu ve školní druži-
ně v ranním i odpoledním čase je 
spojena s možností odebírat obědy 
ve školní jídelně. Naše zkušenosti 

a výsledky nás opravňují k vřelému 
doporučení navštěvovat přípravnou 
třídu. Předškolní děti zde získají zá-
klady vědomostí, dovedností a ná-
vyků potřebných pro úspěšný vstup 
do 1. třídy základní školy.
V případě zájmu nás kdykoli může-
te navštívit. Těšíme se na vás.

D. Lux

Základní škola a mateřská škola Polkovice
Mateřská škola
V úterý 17. září 2019 jsme měli ve 
školce projektový den s názvem 
Pod kloboukem. Děti se od rána 
těšily na výlet do Ornisu v Přerově. 
Zde naši nejmenší poznávali hou-
by známé i neznámé, prohlíželi si 
obrázky z atlasu hub a po svačin-
ce si všichni zahráli pohybovou hru 

s tematikou muchomůrky červené. 
Nejvíce se dětem líbilo rozdělování 
hub na jedlé a jedovaté.
Celý den nám přálo krásné počasí 
a dopoledne v Ornisu malé hou-
baře okouzlilo. Projevovali zájem 
o činnost a neradi se loučili s lektor-
kou. Po spaní ve školce si děti ješ-
tě mohly houby omalovávat, kreslit 
nebo prohlížet v atlase hub.
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Hlavním cílem projektového dne, 
který byl zcela jistě naplněn, však 
bylo především uvědomit si krásu 
a význam hub pro člověka a jejich 
důležitost v rámci přírody.

Základní škola
Jednou z forem výuky je projektové 
vyučování. Je to netradiční vyučo-
vání, které je založeno na propojení 
teorie s praxí. Je to způsob výuky, 
který vede děti k vlastním aktivním 
činnostem. Projektové vyučová-
ní podporuje individuální aktivitu, 
tvořivost, vzájemnou komunikaci 
a spolupráci.
Na naší škole probíhá během roku 
řada projektových dnů ve škole 
i mimo školu. Jeden z projek-
tových dnů proběhl i ve středu 
18. září 2019 s názvem „Škola 
hrou“. Žáci byli rozděleni podle roč-
níků do čtyřech skupin a formou 
dílen trénovali různé dovednosti 
a získávali nové znalosti z oblas-
ti anglického jazyka, informačních 
technologií, dopravní výchovy 
a pracovních činností.
Žáci zažili výuku trochu jinak, než 
jsou zvyklí. Možná v sobě objevili 

Základní škola a mateřská škola Polkovice

něco, v čem jsou dobří a jen o tom 
nevěděli. Všichni si dopoledne po-
chvalovali a již se těší na další pro-
jektový den.

Na závěr všichni účastníci obdrželi 
účastnický list a v každé dílně malý 
dáreček či zdravou svačinku.

Leona Indráková, ředitelka školy

Základní umělecká škola Kojetín
Naše škola opět
zabodovala
v zahraniční spolupráci
Kojetínská ZUŠ se stala v červnu 
tohoto roku spolupořadatelem le-
tošního již XXX. jubilejního ročníku 
Mezinárodního festivalu současné-
ho umění Forfest Czech republic 
2019, který byl mimo jiné věnovaný 
70. výročí trvání kroměřížské kon-
zervatoře Pavla Josefa Vejvanov-
ského a hostil též jubilejní výstavu 
k 50. výročí založení Q Associati-

on – brněnské umělecké sdružení, 
které patří spolu s pražskou Umě-
leckou besedou k nejvýznamnějším 
formacím v České republice.  
Na festivalu 2019 participovaly 
přední české i zahraniční instituce 
– festival letos hostil účastníky ze 
čtrnácti zemí Evropy i zámoří (Fran-
cie, Německo, Maďarsko, Chorvat-
sko, Itálie, Republika San Marino, 
Rusko, Slovenská republika, Ja-
ponsko, Irsko, Rumunsko, Švýcar-
sko, USA a Česká republika). 
Už jsme psali v minulém roce, že 
se festival každoročně koná pod 

záštitou Ministerstva kultury ČR 
a dalších významných institucí na 
národní úrovni (Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, Čes-
ká komise pro UNESCO, Arcibis-
kupství Olomouc). Program XXX. 
festivalového ročníku obsahoval 
v reprezentativním výběru 36 stě-
žejních akcí – z toho 27 koncertů, 
šest výstavních projektů, z nichž 
byla nejvýznamnější již zmíněná 
výstava Q-čka s mezinárodní účastí 
s názvem Quid Tempus? Qui Lo-
cus? Jaký čas? Jaké místo? Na 
vernisážích se prezentovali vý-
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Základní umělecká škola Kojetín
tvarníci – zahraniční hosté: z Irska 
Tommy Barr, z Itálie Tommasina 
Squadrito a Antonio Secci, ze SR 
Pavla Lazárková – Trizuljaková 
a z Egypta Amir El Lithy. Úspěšná 
spolupráce s festivalem součas-
né hudby MASKFEST v italském 
San Marinu se konala již po desáté 
– tedy opět důvod k malému výroč-
nímu zamyšlení. 
Více na: https://www.forfest.cz/in-
ternational-reviews 
Stěžejní akcí jubilujícího festivalu 
se stalo třídenní bienále festivalo-
vého kolokvia „Duchovní proudy 
v současném umění“ s podtitulem 
„Umění a společnost“, na které 
přijala účast celá řada našich a za-
hraničních specialistů – pedagogů 
významných univerzit v Evropě 
i zámoří: Liviu Marinescu /USA/ 
– composer, California State Uni-
versity Northridge, Los Angeles, 
Vladislav Grešlík /SK/ – art histori-
an Prešov University, Massimiliano 
Messieri /San Marino/ – composer, 
San Marino Conservatory, Violeta 
Dinescu /Germany/ – composer, 
University Oldenburg, Tommy Barr 
/Ireland/ – visual artist, Marek Tri-
zuljak /CZ–SK/ – visual artist, Uni-
on of Visual Artists CZ, Associati-
on Q Brno, Elena Letňanová /SK/ 

– virtuoso pianist, theorist, teacher, 
STU, Bratislava, Vojtěch Dlask /CZ/ 
– composer, musicologist, Czech 
Television Brno, Štěpán Filípek 
/CZ/ – violoncellist, music orga-
nizer, Pavla Lazárková /SK/ – vi-
sual artist, painter, author of in-
stallations, Stella Marisova Sirben 
/France/ – Professeur de Chant 
Diplômée (CA–DE), Lájos Huszár 
/Hungary/ – composer, music wri-
ter, Giamila Berré /Italy/ – organist, 
pedagogue of Conservatory in Bo-
logna, Antonín Gavlas /CZ/ – Asoci-
ation IN SIGNUM – Union of Visual 
Arts CZ, Jan Vrkoč /CZ/ – compos-
er, Prague, Klára Hedvika Mühlová 
/CZ/ – musicologist, Marek Pavka 
/CZ/ – art historian, political scien-
tist, Czech Television, Jan Rajlich 
/CZ/ – International Biennale of 
Graphic design Brno, Association 
Q, Petr Matuszek /CZ/ – Conserva-
tory Teplice.
Více: https://www.forfest.cz/co-
lloquys 
Festival také nezapomíná na pre-
zentaci mladých interpretů absol-
ventů nebo studentů českých nebo 
zahraničních vysokých umělec-
kých škol (na snímku LA SIERRA 
UNIVERSITY WIND ENSEMBLE 
– USA). Letos sklidil také velký 

úspěch koncert profesorů kromě-
řížské konzervatoře ve Sněmovním 
sále, který se konal pro střední ško-
ly (na snímku Martina Mergentalo-
vá, Martina Macko – dále: https://
www.forfest.cz/gallery/ 
Pro prezentaci na mezinárodním 
fóru jsou pro práce mladých autorů  
– komponistů připraveny každoroč-
ně týdenní mistrovské kurzy sklad-
by POSTFEST, opět s mezinárodní 
účastí. 
ZUŠ Kojetín se tak objevuje v dob-
ré společnosti spolupořádajících 
top institucí na národní i evropské 
úrovni. Projekt dlouhodobě podpo-
ruje (mimo jiné instituce na národní 
úrovni) Město Kroměříž a Zlínský 
kraj.

Václav a Zdenka Vaculovičovi
ZUŠ Kojetín

Heart of Europe tlouklo 
v rytmu bubeníků
z Kojetína
Přesto, že školní rok 2019/20 je již 
v plném proudu a prázdniny jsou 
minulostí, dovolíme si malé ohléd-
nutí za mezinárodní akcí, která se 
koná tradičně první prázdninový 
měsíc na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Heart of Europe je me-
zinárodní debatní turnaj studentů 
středních škol z různých zemí ce-
lého světa. Tuto prestižní student-
skou akci mají tu čest, již po něko-
likáté zpestřit svým vystoupením 

žáci kojetínské ZUŠky. V letošním 
roce tomu nebylo jinak a žáci bicí-
ho oddělení společně s učitelkou 
L. Daňkovou a učitelem M. Burián-
kem 12. července 2019 opět nadchli 
a roztleskali studentské publikum 
z různých zemí pěti kontinentů. Byl 
to pro všechny aktéry tohoto před-
stavení, bubeníky i posluchače, oje-
dinělý a nezapomenutelný zážitek. 
Vrcholem celého vystoupení bylo 
společné číslo, do kterého se zapo-
jili všichni přítomní. Heart of Euro-
pe tlouklo v tu chvíli pod taktovkou 
a v rytmu kojetínských bubeníků, 
zcela jistě ne naposledy.
Školní rok 2019/20 je v plném prou-

du. O připravovaných aktivitách 
a akcích se budete postupně dozví-
dat na našich webových a faceboo-
kových stránkách, ve zpravodaji 
a na informativních plakátcích 
v prostorách školy.
Krásný podzim s hudbou vám přeje

Vaše ZUŠka
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DDM Kojetín informuje

PŘIPRAVUJEME
 NA ŘÍJEN

Zahájení
7. Velké ceny DDM Kojetín

Zahájení 8. Šťastné osmičky

29.–30. 10. 2019
Podzimní prázdniny

Keramické výukové programy 
pro MŠ a ZŠ

Bližší informace o všech
připravovaných akcích najdete

na internetových a facebookových 
stránkách DDM Kojetín.

Fotodokumentace ke všem akcím 
je k dispozici na

www.ddmkojetin.zonerama.com

Týden otevřených dveří
V týdnu od 16. do 20. září 2019 se 
mohli podívat děti i rodiče do pro-
stor, které je možno navštěvovat ve 

volném čase. Účastníkům byly sdě-
leny informace o zájmových krouž-
cích a aktivitách, které děti i dospělí 
mohou navštěvovat. 

DDM
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Září v knihovně
V září se naplno rozběhla spoluprá-
ce s kojetínskými školami, školními 
družinami a Klubem mladých čte-
nářů z Polkovic. Zábavný program 
„Hurá do knihovny!“ přilákal nejed-
no dítko školou povinné... Ani den 
otevřených dveří „Den pro prvňáč-
ka“ není žádnou novinkou v našich 
službách, ale tradiční a osvědče-
nou akcí, ve které se žáci prvních 
tříd seznámí s knihovním fondem 
a pravidly půjčování. 

Kam dojedeš aneb Tajemstvím 
opředená místa Kojetína 5
Po stopách kojetínských Židů
V pořadí pátý cyklistický výlet 
(v rámci akce Evropský týden mo-
bility) pro nejlepší starší dětské čte-
náře se uskutečnil v pátek 20. září 
2019 a opět jsme společně objevo-
vali zajímavá místa našeho města 

a blízkého okolí. Tentokrát jsme 
se vydali po stopách kojetínských 
Židů a přidali pár zajímavých histo-
rických míst a pověstí. Naše trasa 
vedla přes Žlutý důl, židovský hřbi-
tov, Cholerák, hledání knihovnické 
kešky (vytvořena v roce 2015 při 
prvním výletu „Kam až dojedeš...“ 

– „Kojetínské pověsti“), popraviště, 
a nakonec nás čekala mimořádná 
noční prohlídka židovské synago-
gy (dnes Husův sbor) s poutavým 
výkladem Jiřího Plevy. Nechyběla 
ani malá stezka odvahy, čtení, hry, 
zábava a přespání v knihovně. 

-jl-

Stálé celoroční expozice

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ (Ze života na Hané)
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ
(ATRAKCE, KTERá Má VZBuDIT STRACH)

Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
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Městská knihovna MěKS Kojetín

TýdEN KNIHOVEN
30. září – 6. října 2019

Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR pořádá již
23. ročník celostátní akce

na podporu četby a knihoven.
V centru našeho zájmu jsou

především naši uživatelé. Cílem 
aktivit knihovny na podporu knih 

a čtenářství je nabídnout atraktivní 
využití volného času nejen novým 

čtenářům, ale pečovat hlavně
o naše čtenáře stávající.

Pro nové zájemce je připravena 
bezplatná registrace do konce

roku 2019 a čtenářská amnestie 
(platí pro obě oddělení).

Využijte nabídky a navštivte naši 
knihovnu! Těšíme se na vás!

ExKURZE žÁKŮ 9. TŘÍd
A gyMNÁZIA

do dospělého oddělení.

KNIHOVNA
V PROMěNÁCH čASU

Výstavka kroniky a dobových
fotografií kojetínské knihovny

v oddělení pro dospělé čtenáře. 
Přijďte si zavzpomínat,

ale i dozvědět se něco nového.

Z PŘIPRAVOVANýCH AKCÍ - ŘÍJEN 2019
KANTOŘINA

– TěžKÁ dŘINA
22. října 2019 v 10.00 hodin

Dům sv. Josefa Kojetín.

24. října 2019 ve 14.00 hodin
Centrum sociálních služeb

Kojetín, J. Peštuky.

Literární hodinka pro seniory,
školní perličky, postřehy a příběhy 

učitelů i žáků. 

HARMONIZACE
ORgANISMU PŘÍROdNÍ 

CESTOU
– ANNA SKOKÁNKOVÁ

23. října 2019
kavárna VIC Masarykovo nám. 8

pro širokou veřejnost.
Literární kavárna – tentokrát

s přednáškou o zdraví
prostřednictvím bylinek.

LEKCE
INfORMAčNÍ VýCHOVy

Naučná literatura – třídění, stavění 
podle MDT, praktická cvičení

pro žáky 7. tříd ZŠ. Cílem lekcí in-
formační výchovy je seznámit žáky 

s knihovnou a s jejími službami, 
pomoci jim zorientovat se

v knihovním fondu a naučit je
pracovat s informacemi. Pokusit se 

vzbudit v dětech zájem o knihy
a potřebu číst. 

HALLOwEEN V KNIHOVNě
Strašidelný program (čtení, luštění, 

tvoření) pro čtenáře dětského
oddělení, ŠD a Klub mladých

čtenářů z Polkovic.

SETKÁNÍ dObROVOLNýCH 
KNIHOVNÍKŮ STŘEdISKA 

KOJETÍN
kavárna VIC Masarykovo nám. 8

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna

na facebooku a rajče.net
Městská knihovna MěKS Kojetín

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Vernisáž Signál 64
V letošním roce slaví tvůrčí skupi-
na Signál 64 výročí 55 let od svého 
založení. Členové této skupiny se 
zapsali za víc jak půl století nesma-
zatelně do kulturního povědomí 
Kojetína, ale působili i mimo tento 
region. V letošním roce jsme si toto 
výročí připomněli hodovou expozicí 
v kojetínské Fortně, která byla ta-
kovým předskokanem výstavy Quo 
vadis. Tam se návštěvníci mohli se-
tkat s ochutnávkou uměleckých děl, 
které tvoří i významnou část této 
expozice. Galerie Fortna v hodovou 
neděli sklízela u návštěvníků velký 
úspěch a jsme rádi, že se tato udá-
lost zrealizovala po více než třiceti 
letech.  V pátek 6. září 2019 po páté 
hodině odpolední proběhla slav-
nostní vernisáž v prostorách gale-
rie Vzdělávacího a informačního 
centra. Po úvodní klavírní skladbě 

v podání Miluše Venclíkové se slova 
ujal Milan Zahradník, který přivítal 
přítomné návštěvníky i tvůrce expo-
zice a zároveň poděkoval za úspěš-
nou hodovou akci Galerie Fortna. 
Poté Jaroslav Kačírek fundovaně 
promluvil o historii i současnosti 
tvůrčí skupiny Signál 64. Závěr patřil 
poděkování všem aktérům, kteří se 
o tuto výstavu zasloužili. Na výsta-
vě, která bude otevřena do 22. listo-
padu 2019, můžete vidět fotografie, 
obrazy, keramiku a plastiky od Ivany 
Bělařové, Jaroslava Hebnara, Mar-
ka Hedvíčka, Boleslava, Jana a Pet-
ra Leinertových, Jiřiny Plíškové, Vla-
dany Popelkové, Marie Němečkové, 
Jaroslava Řihoška, Renaty Sedláko-
vé, Alice Stonové, Jiřího Šírka, Jany 
Večeřové, Pavly Voborník Kačírkové 
a Petra Zatloukala.
Přijďte se určitě podívat a podpořit 
naše talentované umělce.

-miza- foto: J. Večeřová
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Židovský koutek
v kojetínské synagoze
Pro zájemce o historii židovské mi-
nority v Kojetíně byl u příležitosti 
Kojetínských hodů 2019 otevřen 
Židovský koutek v prostorách ně-
kdejší židovské synagogy. Zájemci 
o tuto problematiku se mají mož-
nost při prohlídce této malé expozi-
ce seznámit se stručnými dějinami 
židovské komunity v Kojetíně od je-
jího příchodu až do jejího hromad-
ného nuceného odchodu ve čtyřicá-
tých letech 20. století, kdy byli Židé 
systematicky a nelidsky likvidováni 
nacisty a jejich pomahači. Vedle 
informačních panelů, na kterých 
jsou použity texty Františka Řezáče 
z knihy O židovské komunitě v Ko-
jetíně, se může návštěvník sezná-
mit i s historickými artefakty, které 
se dochovaly do dnešních dnů. 

Mezi nejvýznamnější patří napří-
klad plechová deska s desaterem, 
která visela nad původním oltářem 
v synagoze nebo cylindr starosty 
židovské obce Simona Rosenfel-
da, který vykonával tuto funkci od 
roku 1881 do roku 1901, a byl také 
členem městského zastupitelstva 
v Kojetíně. Návštěvník se zde může 
dozvědět co je to chanuka či Tóra 

a vzdát i čest všem umučeným ži-
dovským občanům Kojetína, kteří 
se už nikdy nevrátili zpět do rodné-
ho města. Vracejí se sem ale jejich 
potomci, čemuž jsme rádi. Nedáv-
no tuto expozici, židovský hřbitov 
a Kojetín navštívila vnučka Bed-
řišky Weisskopfové, která zemřela 
v koncentračním táboře Osvětim.

-miza- foto: J. Pleva

Dobré duše vol. 4
Čtvrtý ročník dobročinné akce Dob-
ré duše se konal v sobotu 21. září 
2019, letos na podporu Dana Dufka 
z Kojetína, který trpí dětskou moz-
kovou obrnou.
Daneček se narodil v 28. týdnu 
těhotenství, měl nedozrálé plíce. 
V prvním roce života se musel 
podrobit několika operacím. Te-
prve v deseti letech se začal lépe 
vyjadřovat a mluvit, naučil se cho-
dit do schodů, jezdit na třikolce 
a chodit v chodítku. Dodnes nemá 
plnou stabilitu. Proto Dan potřebuje 
častěji rehabilitovat, nejlépe jeden-
krát až dvakrát týdně, přinejlepším 
dvě hodiny. Vždy je poznat jak mu 
tato ambulantní rehabilitace v arcá-
dě Ostrava pomáhá. Je uvolněný 
a lépe se drží na nohách.
Děkujeme všem „dobrým duším“, 
které přišly na nádvoří VIC a pod-
pořily tuto akci, velké poděkování 
všem kapelám (Xero, Ten Sticks, 
Critical Acclaim, Kowall Company, 
Sage, Slamworth a Nšoči).
Dobré duše: „Pomáháme, proto-
že chceme!!! Zdravíme všechny 
„dobré duše“, Danovi jsme, díky 
vám, předali částku 60.132 Kč. 
Poděkování doktorům D. Horá-
kové a J. Rohovi za finanční pří-
spěvek, také Peterovi Dujavovi 
a resturaci Moštárna. Samozřejmě 

děkujeme vám všem za podporu 
a další povedenou akci. Budeme 
se těšit zase příští rok! Díky moc.“
Critical Acclaim (FB): „Máme 
obrovskou radost, že jsme moh-
li být součástí této akce, kterých je 
v dnešní době dost, ale na druhou 
stranu stále málo. Dělat muziku je 
něco, co nás baví, neděláme ji pro-
to, aby jsme nemuseli chodit do prá-
ce nebo byli nějakými ikonami. Jed-
na z věcí, proč tohle děláme, je fakt, 
že kouzlo hudby je ve schopnosti 
spojovat lidi, a co víc, pomáhat těm, 
kterým v životě chybělo o něco víc 
štěstí a musí za život bojovat. Jsme 
rádi, že jsme objevili novýho kama-
ráda, mohli mu dát naše triko, CD 
a věnovat mu náš koncert a pak vidět 
jeho úsměv na rtech. Dane, držíme 
ti palce! Tles-
káme lidem 
z “Dobré 
duše” za to, 
že prostě 
a jednoduše 
existují a jsou 
schopni tohle 
zorganizovat. 
D ě k u j e m e 
Kojetín!“
Komentáře 
z facebooku:
J.S.: Tak to 

je super a Danovi, ať to poslouží na 
dobrou věc.
Ž.Ž.P.: Jste úžasní, víc takových lidí!
R.Š.: Krásné zprávy, juchůů.
L.T.: Děkuji moc!!!
J. N. N.: Jste neuskuteční!
J.J.: Jste úžasní, to co děláte je 
moc nádherné.
K.M.: Jste šikulky. Je fajn přispět na 
dobrou věc.                                -dd-
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II. ČáST
Vzpomínky zůstaly…
Následující řádky přinášejí vzpo-
mínky bývalých i stávajících členů 
divadelního souboru Hanácká scéna 
Kojetín. Snažili jsme se oslovit členy 
z různých období, různých divadel-
ních profesí a ukázat tak život diva-
delního souboru zevnitř, ukázat, jak 
soubor žil, jak pracoval, bavil se, jaké 
byly pocity při prvním vystoupení 
na jevišti, zvláště pak při premiéře, 
jak se vyvíjely vztahy v souboru i to, 
zda působení v divadelním souboru 
nebylo jen pouhou životní epizodou, 
nebo zdali zůstala v paměti nějaká 
stopa. 

Věra Merendová (Hodová) 
(období HS 1949–1980, nápověda) 
Prožila jsem překrásných sedm 
let ve společnosti Hanácká scéna. 
Z těch krásných zážitků žiji ještě 
i dnes a moc ráda na vše vzpomí-
nám. Byla to společnost, kde vládla 
vzájemná spolupráce a přátelství. 
Všichni jsme se dobře znali a hlav-
ně, všichni jsme to dělali dobrovolně 
a rádi. 
Všem členům Hanácké scény ještě 
dnes v duchu děkuji, že mne mezi 
sebe vzali. Díky! 

Marie Tichá
(období HS 1949–1980, nápověda)
Do „rodinné Hanácké scény“ jsem 
byla přijata v roce 1958 spolu 
s B. Hamerníkem. Do „rodinné“ pro-
to, že členy souboru byly převážně 
manželské dvojice. Ne všichni byli 
herci, mnozí muži patřili k tzv. tech-
nice, tzn., že to byli osvětlovači, ku-
lisáci.
Na zájezdová představení jsme jez-
dili autobusem. Když přijelo nákladní 
auto „techniky“, vyrazili jsme všichni 
vykládat a nosit kulisy. Stavba scény 
již byla záležitostí mužů. Herečky si 
většinou opakovaly text a já s Vlastou 

(Chovancovou, provdanou Truneč-
kovou) jsem vařila kávu. Samozřej-
mě, že jsme si při tom také pověděly 
všechny „novinky.“
Kolektiv v Hanácké scéně byl velmi 
přátelský. Měli jsme se rádi a vážili 
jsme si jeden druhého. Často jsme 
řešili i rodinné „záležitosti“. Vzpo-
mínám si na Věru Kafkovou, která 
vždy uměla poradit. Nikdy se ne-
rozčílila, ani když došlo k nějakým 
malým neshodám. Vše řešila klidně 
a srdečně, byla, jak se říká, „nad 
věcí.“ Také já jí děkuji za mnohé rady.
Dodnes si vzpomínám, s jakou ukáz-
něností probíhaly zkoušky. Nikdo 
nepřišel pozdě, začínalo se přesně 
ve stanovou dobu, všichni pracovali 
ukázněně, nebylo třeba napomínat. 
Řekla bych, „školní ukázněnost“. Ne-
bylo výmluv, ani omluv, nebo jiné ne-
přítomnosti na zkoušce.
Vzpomínám si na jednu příhodu, kte-
rá se stala, když jsme stavěli dům. 
Stavěl se komín a my jsme muse-
li odjet na zájezdové představení. 
Manžel pověřil známého, aby se zed-
níky komín postavil. Připravili jsme 
nejen materiál na komín, ale také 
občerstvení pro zedníky. Spokojeně 
jsme odjeli. Při příjezdu v noci jsme 
poznali, že komín stojí, manžel však 
jen pronesl: “Musí se opřít!“ Druhý 
den ráno se komín zboural a posta-
vil nový. Zájezdové představení ale 
stálo zato!
Já jsem byla nápověda, tzv. nápo-
vědka (dnes text sleduje). Začína-
la jsem se strachem, neznala jsem 
techniku nápovědy, přede mnou na-
povídala Madla (Polášková), která to 
dělala velmi dobře. Avšak i já jsem 
přišla na to, jak hercům pomoci, aby 
nebylo těch horkých chvil. 
Divadelní zkoušky většinou probíha-
ly v sokolovně, nebo na Okresním 
domě. Jednou bylo vše obsazeno, 
tak jsem šla za ředitelem školy, aby 
nám dovolil zkoušet ve škole. Vyšel 
nám vstříc a zkouška mohla probí-
hat. Mnohdy jsme také velmi těžko 
zajišťovali rekvizity. Do hry Silvestr 
bylo třeba klekátko. Bylo půjčeno s 
tím, že ho vrátíme. K tomu však ne-
došlo, protože klekátko nevydrželo. I 
to souboru prošlo. Nejvíc mne však 
mrzel případ z Hronova. Na přehlíd-
ce jsme hráli hru Racek, od A. P. 
Čechova. Jako rekvizitu bylo třeba 
racka. Zajistila jsem racka mrtvého, 

vycpaného. Porota to však neuznala, 
na jeviště měl spadnout sice mrtvý 
racek, ale zastřelený.
Moc ráda vzpomínám nejen na zá-
jezdová představení, ale také na zim-
ní i letní zájezdy a výlety.
Pro nás, pro všechny členy Hanácké 
scény, to byla překrásná léta. Jsem 
přesvědčena, že jsme odvedli velmi 
dobrou práci a potěšili milovníky di-
vadla. Chtělo to mít se rádi, vážit si 
jeden druhého a být k sobě i k ama-
térskému divadlu zodpovědní.  

František Maňásek
(období HS 1949–1980, herec)

Rád vzpomínám na Hanáckou scé-
nu, vždyť to bylo málem sto vystou-
pení na prknech, která znamenají 
svět.
Ale od začátku:
Ještě před svatbou v létě 1964 jsem 
nastoupil na své první místo po vyso-
ké škole zemědělské do JZD Měrovi-
ce nad Hanou.
Byl jsem v podnájmu sám, žena v té 
době byla se synem v Bzenci a veče-
ry byly dlouhé.
Jednou přišel do kanceláře družstva 
veterinář, doktor Řihošek, a jak jsem 
poznal později, opět s písničkou. Vě-
děl jsem hned, že je to můj člověk. Při 
další návštěvě, asi za týden, se mne 
zeptal, co dělám, když mám po práci 
a jestli nechci v Kojetíně hrát divadlo. 
A už to bylo, protože to jsem potřebo-
val. V souboru mne přijali fantasticky, 
přitom to byli zkušení herci, muzikan-
ti, zpěváci a výborní režiséři. Přesto 
mne, „amatérské ucho“, hned zařadili 
do repertoáru a navrhli mi tykání.
Přátelství šlo tak daleko, že jednou, 
když jsem dostal přidělený záhume-
nek brambor ke sklizni, tak vyrazili 
na kolech z Kojetína a vezli transpa-
renty „Vyjíždíme do polí, na Frantovy 
brambory“. Měrovčáci hned věděli, 
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že nejsem v Hanácké scéně žádné 
„béčko“. Byl jsem moc rád a snažil 
jsem se odměnit každého nějakým 
pytlem brambor.
Měl jsem štěstí, že jsem se zúčastnil, 
sice v malé roli, také finále amatér-
ských souborů v Hronově.
Nejkrásnější vzpomínky ale mám na 
operetu „Na tý louce zelený“. V ní zpí-
vám s Marií Oulehlovou a na scéně 
s ní to byl zážitek a potěšení. Zpívám 
velice rád a představení to bylo nád-
herné, s živou hudbou a tanečnice-
mi. Výkony kamarádů a kamarádek 
v komických rolích byly úžasné (Leoš 
Horák, Valda Novotný, Otík Řihošek, 
Bobina Novotná, Věra Kafková …).
Hanácká scéna mi dala moc, protože 
po přestěhování na Slovácko jsem 
mohl uplatnit zkušenosti z jeviště.
V osmdesátých a devadesátých le-
tech jsem moderoval mnoho vystou-
pení folklorního rázu. Tak jako na 
scéně divadla to bylo bezmála sto 
vystoupení. A nebyla to jenom tak-
zvaná spartakiáda, kde páry tančí jak 
jeden a mezitím někdo zpívá. Pořady 
byly vždy o něčem, třeba Hradišť-
ské brány, Okolo Buchlova, Krojové 
ozvěny, Zařehtaly koně, V Babicích 
na konci. Celkem asi třicet témat, na 
kterých jsem byl spoluautorem nebo 
moderátorem. Praxe z vystoupení 
v Hanácké scéně mně moc pomohla. 
Vzpomínám s láskou na všechny, se 
kterými jsem před padesáti lety v Ha-
nácké scéně Kojetín hrál.

Jolana Petříková (Burgetová)
(období HS po roce 1991, herečka, 
režisérka)

Jsem ráda, že mohu zavzpomínat 
na své působení v Hanácké scéně. 
Jako malá holka jsem toužila být he-
rečkou. A to se mi díky znovuobno-
vení Hanácké scény v roce 1991 spl-
nilo. Tehdy jsem vůbec netušila, že 

tento koníček se stane mou profesí. 
Ale nebudu předbíhat.
Své první herecké zkušenosti jsem 
získala pod laskavým vedením re-
žiséra Novotného, ve hře „Košilka.“ 
Troufám si říct, že po nesmělém ko-
legiálním oťukávání se z několika z 
nás stalo pevné herecké jádro. 
Další vzpomínka rozhodně patří 
dvěma hrám – „Sluha dvou pánů“ 
a „Člověk, muž a gentleman“. Obě 
režíroval Karel Novák z olomouc-
kého divadla. A tehdy jsem si více 
začala všímat práce režiséra. Uvě-
domila jsem si, že herci jsou důležití, 
ale bez režiséra by nevěděli jak a co 
hrát. To on vede herce situacemi tak, 
aby je správně rozehráli. To on dává 
funkčnost scéně a rekvizitám. To on 
skládá dílky tak, aby do sebe zapadly 
a fungovaly. Tato profese získala můj 
hluboký respekt.
Velmi často se lidé herců ptají, kterou 
roli mají nejraději? Já můžu jen říct, 
že nejvíce jsem si užila roli Gvendoli-
ny ve hře „Jak je důležité míti Filipa“. 
V tomto představení mě oslnila svým 
brilantním výkonem paní Marie Ou-
lehlová v roli Lady Bracknellové. Ne-
zapomenutelný zážitek!
Nesmím zapomenout na své he-
recké kolegy a kolegyně, se kterými 
jsme strávili spoustu času nejen na 
zkouškách, ale třeba i u kulečníku. 
Jmenovat je všechny nebudu, nera-
da bych na někoho zapomněla.
K divadlu ale patří také jiné profese.
Můj obdiv patří manželům Němeč-
kovým, kteří tvořili scénu. Režisér si 
vymyslel kašnu, přijdete na zkoušku 
a kašna tam je. Jindy chce otočné 
dveře, za pár dnů jsou tam. A tak bych 
mohla pokračovat do nekonečna.
Někdo kdysi řekl, že nápovědu je tře-
ba si předcházet, protože nikdy neví-
te, co vám ten člověk řekne. Já můžu 
říct, že „naše nápovědky“ (moje ma-
minka a Evička Řezáčová) vždy na-
povídaly to, co měly. A mnohdy nás 
zachránily před trapasem. Zpětně 
děkuji.
A ještě jedno velké díky. To patří Evič-
ce Řezáčové. Pro mě to byla vždy 
duše souboru. Nevím kdy a jak, ale 
vždy při zkouškách dokázala připravit 
úžasné zázemí.
Co na závěr? Děkuji za krásná di-
vadelní léta, za získané zkušenosti 
a mé profesní nasměrování. Vše se 
ve mně propojilo a nyní vedu polopro-

fesionální divadelní soubor v Hostivi-
ci. Mám štěstí, že mohu spolupra-
covat s hereckými legendami Jiřím 
Klemem, Oldřichem Víznerem, Mar-
tinem Zounarem, Ivanou Andrlovou 
a dalšími.
A vše to začalo v Hanácké scéně Ko-
jetín.

Libor Vojáček
(období HS po roce 1991, herec)

Libor Vojáček byl hercem obnove-
né Hanácké scény po roce 1991. 
Ve svých vzpomínkách se zmiňuje 
o některých nosných inscenacích, 
především z tohoto období: Košilka: 
Pamatuji si velký problém, když jsme 
se s Lenkou Šípkovou potkávali na 
jevišti a navzájem se představovali. 
Vždycky jsme se začali hrozně smát. 
Což ve scénáři nebylo. Já si měl brát 
Helu Jurečkovu a Lenka hrála její 
sestru, a aby nebyla hezčí než Hela, 
tak Lenka se nějak „nahastrošila“ a já 
ji „jako“ neměl poznat. Po větě: „Ale 
to jsem já, Boženka, vy jste mě ne-
poznal, pane doktore?“, byl výbuch 
smíchu nás obou. Tak to bylo každou 
zkoušku, báli jsme se premiéry, že to 
nedopadne dobře. Kupodivu, na pre-
miéře a při ostatních představeních 
před diváky to bylo v pohodě.
Další příhoda je také ze hry Košilka. 
Jednoho z nápadníků Hely Jurečkové 
hrál známý vtipálek Franta (František) 
Kraváček. Na jednu z mnoha zkoušek 
si upravil text, ne se zlým úmyslem, 
ale aby nás pobavil. V textu měl slova: 
„…ženu k sobě přivábím vařením“.  
On však řekl: „Po takovém receptu ta-
ková ženská zjehne, změkne, ZVLH-
NE, a pak si s ní můžu dělat, co chci.“ 
No, v ten moment bylo zase na něko-
lik minut po zkoušce. Ještě jsme mu 
říkali, ale před diváky bys to neřekl. 
A František, co by ne, řeknu. A oprav-
du řekl.
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V inscenaci „Z díla Járy Cimrmana“ 
jsem hrál továrníka Mayera ve Vraž-
dě v salonním coupé. Mirek Chytil 
hrál inspektora a při výslechu mi ří-
kal: “Vám se totiž Mayere, dělá zle při 
pohledu na husté vlasy“ a pozvedl mi 
z hlavy klobouk – fez. V ten moment 
už bylo vidět, že pro tuto roli jsem byl 
určen i bez zbytečných maskérských 
úprav.
Už nevím, ke které hře se vztahuje 
následující příhoda. Před premiérou 
jsme se pomalu scházeli do šaten 
a na poslední chvíli „přiletěla“ jed-
na kolegyně – herečka. Z pochopi-
telných důvodů nemohu jmenovat. 
Nicméně, jak vešla, vypadala, jako 
by měla nějaké zdravotní problémy. 
Mdloby, nebo něco takového. Já jí 
říkám: „Pane bože, co ti je, ty jsi ne-
mocná, to je v …“ A ona v pohodě 
odpověděla: „Ne, já nestíhám, tak 
jsem se doma nestihla namalovat.“ 
Tak jsem se omluvil, že jsem to tak 
nemyslel. Naštěstí to vzala v poho-
dě.

Jana Nováková
(období HS po roce 1991, herečka, 
režisérka)

Když mi bylo 21 let, to jsem studova-
la ve Zlíně na Vyšší odborné škole 
umění, obor herectví. Jednou při-
šel za mnou tatínek (Karel Novák) 
a nabídl mi, jestli bych nechtěla hrát 
s kojetínskými ochotníky, které on 
tehdy režíroval. Já jsem samozřej-
mě ochotně souhlasila. Jednalo se 
tehdy o inscenaci Goldoniho „Sluha 
dvou pánů“. Měla jsem tam krásnou 
roli služky, na kterou jsem se pocti-
vě připravovala. Skvělé bylo, že mě 
režíroval a vedl tatínek, kterého jsem 
si moc vážila nejenom jako člověka, 
ale i jako herce, režiséra a pedagoga. 
Moc ráda na to vzpomínám… Premi-
éra byla úspěšná.
A tehdy jsem poprvé přičichla k tomu 
hrát s amatéry. To není jen o tom při-
jít na představení a odehrát ho. Je to 
spousta práce – postavit jeviště, na-
chystat kostýmy, rekvizity, ale i hodně 
legrace. Dovolím si říct, že jsem mezi 
nimi našla kamarády, se kterými se 
stýkám dosud a díky za ně.
Druhý rok jsem dostala další roli 
v inscenaci E. de Filippo „Člověk, 
muž a džentlmen“. Byla to komedie, 
jak má být a my se celé zkoušení jen 
a jen smáli. Někdy i celé představe-
ní…Opět to režíroval taťka, a dokon-
ce si tam i zahrál. A já s ním.
Já potom dostudovala školu a vítr mě 
zavál na pět let do Západočeského 
divadla v Chebu. Po pěti letech jsem 
se vrátila na Moravu do Olomouce. 
A roky utíkaly a já dál se věnovala di-
vadlu. O Kojetínu jsem věděla, byla 
jsem ve styku s přáteli, ale nenapadlo 
mě, že bych se někdy vrátila pracov-
ně do Hanácké scény.
V roce 2009 zazvonil telefon, Ko-
jetín. Že nemají režiséra a jestli bych 
já nechtěla… A já na to kývla. Jsem 

herečka a režírovat mě nikdo neučil, 
a tak mi začala úplně nová etapa mé 
práce. Byla to obrovská zkušenost. 
Strašně moc mě to bavilo. Najít hru, 
nazkoušet ji, vymyslet scénu, najít 
vhodnou hudbu… 
A tady patří obrovské díky všem, 
se kterými jsem pracovala. Obdivuji 
vás, že po své práci se dokážete sejít 
a zkoušet, učit se text a řešit technic-
ké věci, kterých není málo. Mám vás 
všechny moc ráda, ráda za to, jací 
jste a co jste dokázali. Vím, že jsem 
nebyla vždycky příjemná, ale to k té 
práci patří a hlavně – vždycky jsem 
vám fandila a držím palce. A myslím, 
že to víte.
Během tří let se nám povedly tři krás-
né inscenace – „Tenor na roztrhání“, 
„Zahraj to znovu, Same“ a „Modré 
z nebe“.
A já vám k vašemu výročí přeji, abys-
te dál pracovali s takovým nasazením 
a radostí, jako tehdy a přeji spoustu 
dalších krásných představení.
A ještě jedna soukromá věc. Při 
těch třech letech režírování jsem se 
v Kojetíně i zamilovala. Z této lásky 
se narodil krásný chlapeček Karlík, 
kterého miluji úplně nade všechno. 
Takže – díky Kojetíne! Díky Hanácká 
scéno! Děkuji za všechno!

řez (pokračování příště)

In memoriam
V pátek 27. září 2019

opustila naše řady
paní Vlasta Trunečková

(Chovancová)
představitelka výrazných

ženských postav.
Nezapomeneme.
Čest její památce

Členové Hanácké scény Kojetín

PŘIdEJTE SE K NÁM!
* DěTSKý NáRODOPISNý SOuBOR SLuNíČKO Zkoušky každou středu od 15.30 hodin, Sokolovna Kojetín

* NáRODOPISNý  SOuBOR KORDuLKA Zkoušky každý čtvrtek od 19.00 hodin, VIC Kojetín

* NáRODOPISNý  SOuBOR HANáCKá BESEDA Zkoušky každý pátek od od 20.00 hodin - Sokolovna nebo VIC Kojetín

* TANEČNí SKuPINA  LuCKy WHILE Zkoušky každý pátek od 17.00 hodin - Sokolovna nebo VIC Kojetín

* PěVECKý SOuBOR CANTAS Každou středu od 18.30 hodin - VIC Kojetín

* TVůRČí SKuPINA  SIgNáL 64 Nepravidelné schůzky – klubovna na Poliklinice Kojetín

* DIVADELNí SOuBOR HANáCKá SCéNA Bude doplněno - Sokolovna Kojetín

* PříLEŽITOSTNá DIVADELNí SKuPINA „VEDLE JAK TEN SMRK“
Skupina hrající jen u vánočního stromu, zkoušky v listopadu

Informace: Městské kulturní středisko Kojetín,  Masarykovo náměstí 8,  Kojetín, telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
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Kam za kulturou v Kojetíně
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Centrum sociálních služeb informuje
Evropský týden
mobility 2019
Již tradičně se naše organizace 
účastní ve dnech 16. až 22. září ce-
loevropského projektu nazvaného 
Evropský týden mobility. Ten má in-
spirovat každý rok radnice i obyva-
tele českých měst a obcí, aby dali 
větší šanci alternativní dopravě. Le-
tošní ročník chtěl do popředí zájmu 
vytáhnout zdánlivě nejobyčejnější 
druh dopravy, a sice pěší chůzi.
Proto jsme se i letos rozhodli uspo-
řádat pro naše mobilní i částečně 
imobilní klienty dvě akce, které si 
vzaly za cíl propagovat i v senior-
ském věku jednoduchý, avšak vel-
mi důležitý pohyb, kterým je chůze. 
Věříme, že se nám to podařilo dvě-
ma akcemi uspořádanými v uvede-
ném týdnu, a to: Pěší chůzí na míst-
ní koupaliště a pěší procházkou po 
Tovačově po známých i méně zná-
mých místech.
V prvním případě nás po areá-
lu koupaliště provedli pracovníci 
firmy Technis Kojetín. Přišel za 
námi i starosta Leoš Ptáček, aby 
nám představil letos v létě dokon-
čený projekt Kemp na místním 
koupališti. Dověděli jsme se mno-
ho zajímavých informací, nejen 
o investicích, které s sebou tato 
akce přinesla, ale i o plánech do 
budoucna, možnostech využití 
kempu i jeho okolí. Po procházce 
areálem jsme se odebrali do míst-
ní restaurace, kde jsme pohovořili 
při dobré kávě a někteří účastníci 
si vyzkoušeli malé sportovní ak-
tivity v podobě hodu kroužků na 
terč či hodu míčků do koše. Po-
časí nám přálo a tak jsme se roz-
cházeli spokojeni a nabití energií 
z téměř podzimního sluníčka.
Na druhou akci jsme se přesunuli 

v dopoledních hodi-
nách z kojetínského 
náměstí autobusem 
do Tovačova, kde na 
nás již čekala pří-
jemná a informacemi 
vybavená průvodky-
ně Jitka Peřinová. 
Seznámila nás s his-
torií některých míst 
v Tovačově, které 
v běžném koloběhu 
dnů míjíme bez po-
všimnutí. Zajímavos-
ti jsme se dověděli 
k místnímu mlýnské-
mu náhonu, pomníku 
padlých za 1. světové 
války, rybníku Koleč-
ko, k původnímu účelu 
současně využívané 
myslivny, k historii 
zámku či měšťanských 
domů na náměstí. Pří-
davkem nám byla ko-
mentovaná prohlídka 
místního kostela sv. 
Václava, které se ujal 
místní farář. Vše jsme 
zakončili v příjemném 
prostředí restaurace 
U Tří králů a spokojeni 
odjížděli z Tovačova 
s tím, že nám již není 
tolik cizí město, které 
normálně mnozí bez 
povšimnutí projíždí-
me při svých výletech 
či pracovních povin-
nostech. A na závěr, 
letošní výlov rybníka 
bude probíhat 19.–20. 
října 2019, od 8.30 do 
17.30 hodin na hrázi 
rybníka. Tak neváhejte 
a udělejte si výlet.

A. Hrdličková

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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            DůM SVATéHO JOSEFA 
CENTRuM DENNíCH SLuŽEB PRO SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNíM POSTIŽENíM

PROgRAM NA MěSíC říJEN
 PRO VŠECHNy SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNíM POSTIŽENíM

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

Charita Kojetín

Pondělí 7. 10. 2019 od 13 hodin
TŘI žIdLE

Divadelní představení pražských 
herců pro veřejnost, zvláště

pro pečující osoby v domácím
prostředí o lidi s demencí.

Cena 150 Kč.
Divadlo bude probíhat

na VIC v Kojetíně

Úterý 15. 10. 2019 od 10 hodin
TRÉNINK PAMěTI

SE SLÁVKOU

Úterý 22. 10. 2019 od 10 hodin
KANTOŘINA

TěžKÁ dŘINA
Humorná beseda s knihovnicemi

ze školního prostředí.

Pátek a středa 25. a 30. 10. 2019 
od 10 hodin

dUŠIčKOVÉ VěNEčKy
Klienti si mohou vyrobit věnečky
na uctění památky zesnulých.

Čtvrtek 31. 10. 2019 od 9.30 hodin
MŠE SVATÁ

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i dobrodince. Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.
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Církev Československá husitská

Program svátečních setkání v říjnu 2019
NáBOŽENSKá OBEC V KOJETíNě A TOVAČOVě

6. 10. 2019 Neděle – Díkůvzdání za úrodu:
bOHOSLUžby

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

13. 10. 2019 Neděle
Den armády – J. Žižky z Trocnova:

bOHOSLUžby
od 10.00 hodin v Husově sboru

20.10.2019 Neděle
bOHOSLUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou,
abych mu mohl sloužit.“ 1. Timoteova 1,12

25. 10. 2019 Pátek
NOčNÍ PROHLÍdKA HUSOVA SbORU

(SyNAgOgy)
ke 101. výročí republiky od 20.00 hodin

27. 10. 2019 Neděle
101. výročí vzniku ČSR:

SLAVNOSTNÍ bOHOSLUžby
od 10.00 hodin v Husově sboru

3. 11. 2019 Neděle – Památka zesnulých:
VZPOMÍNKOVÉ bOHOSLUžby

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

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát?
Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?“  Žalm 27,1

Srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského nábožen-
ství a duchovní výchovy – na faře 
a v klubovně modlitebny. Středa: 
Klub dětí a mládeže „Dobrá zprá-
va“ v klubovně modlitebny (zpravi-
dla první středa v měsíci). Středa: 
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově 
sboru (zpravidla první středa v mě-
síci). Čtvrtek: Biblická hodina s be-
sedou na faře v kanceláři (zpravidla 
poslední čtvrtek v měsíci promítá-
ní). Neděle: Bohoslužby ve sboru 
(zpravidla první neděle v měsíci - 
rodinné bohoslužby, po jejich skon-

čení následuje tradiční „nedělní 
škola“ pro děti a mládež).

Oznámení: 
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Huso-
va 796, kancelář v přízemí) je k dis-
pozici členům i veřejnosti od pon-
dělí do středy od 9 do 15 hod. Ji-
nak dle dohody. Volejte na telefon: 
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“! 

Do konce října je možno požádat 
o prohlídku Husova sboru (syna-
gogy). Návštěvy je třeba hlásit pře-
dem! Kontaktujte laskavě farní úřad 
nebo VIC, Masarykovo nám. 8., 752 
01 Kojetín: http://mekskojetin.cz/
vzdelavaci-a-informacni-centrum. 
Letošní prohlídkovou sezónu uza-
vřeme „noční prohlídkou“ v pátek 
25. 10. 2019 od 20 hodin. 
Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje. Fo-
togalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc                  Jiří Pleva

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce: Citát měsíce:
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
Muži 1.A třída skupina B – KFS 
Olomouc 
Trenér: Radek Tomšic, vedoucí Ja-
roslav Řehák.
Po tříkolovém půstu konečně přišla 
kýžená výhra.
* Sobota 24. 8. doma s FK Slavo-
nín: výhra 2:1, poločas 1:0. Branky 
Slavoje: 2x Libor Žůrek. Konečně 
výhra za tři body. Dobrý výkon koru-
noval dvěma góly obounohý střelec 
Libor Žůrek. Nejprve obstřelil bran-
kaře levou a při druhé brance pra-
vou nohou. Kdo umí ten střílí bran-
ky. Do týmu přišla další nová tvář, 
a to Marcel Moštěk z SK Lipová.
* Sobota 31. 8. venku se Soko-
lem Bělotín: prohra 1:8, poločas 
1:6. Branka Slavoje: Libor Žůrek. 
Katastrofální výsledek, kdy by se 
v historii klubu těžko podobný zápis 
našel. Do té doby neúspěšný Bělo-
tín se na Slavoji chytil. V Bělotíně je 
ta správná podpora fanoušků, kteří 
hráče provází na venkovní zápasy. 
Na domácí zápasy vydávají bulletin.
* Neděle 15. 9. venku se Sokolem 
Určice: prohra 0:4, poločas 0:2. Již 
v 15. minutě Slavoj prohrával 0:2, 
pak do poločasu měl mírnou plato-
nickou převahu. Na začátku druhé 
půle měl šanci na vstřelení kontakt-
ního gólu. Bohužel z protiútoku do-
stal třetí gól a před koncem čtvrtý 
a opět pomohl Určicím k odpoutání 
z konce tabulky. Zmar podtrhla ne-
proměněná penalta těsně před kon-
cem. Hrálo se už podruhé na hřišti 
Kralic na Hané, v Určicích se stále 
buduje nový povrch. Ve Slavoji si 
po dlouhé odmlce zahrál Matěj Ře-
záč, který působil v Rakousku.
* Středa 18. 9. doma se Sokolem 
Čechovice: výhra 3:1, poločas 1:0. 
Branky Slavoje: Tomáš Hrušák, 
Jan Kantor, Matěj Řezáč. Původní 
termín byla sobota 14. 9., ale kvůli 
podmáčenému terénu se nehrálo 
a zápas musel být přeložen. Domá-
cí to na Čechovice umí, což potvr-
dili zejména ve druhé půli, kdy dali 
rozhodující branky. Tak konečně 
opustili poslední místo tabulky.
* Sobota 21. 9. – doma s  FC Kos-
telec na Hané: výhra 6:1, poločas 
3:1. Branky Slavoje: 3x David Javo-
řík, 2x Libor Žůrek, 1x Tomáš Jura. 
Hosté sice dali branku hned v 9. mi-
nutě, ale pak se zápas stal střelec-
kou exhibicí domácích.

Slavoj se odpoutal od posledního 
místa, je desátý se třemi výhrami 
a pěti prohrami, skóre 16:26, mají 
9 bodů.

Dorost u19 – krajská soutěž sku-
pina B KFS Olomouc 
Trenér: Zdeněk Krčmař, vedoucí 
Luděk Peprný.
Hoši jsou zase o rok starší a zkuše-
nější po herní stránce. Potěšující, 
že je to znát i výsledkově. O to víc 
je pak fotbal baví.
* Neděle 1. 9. doma se Sokolem 
Tovačov: remíza 1: 1, poločas 0:1, 
druhý bod získal Tovačov za výhru 
v penaltách 4:3. Branku Slavoje dal 
Marcel Lukáš. S kvalitním soupe-
řem uhráli remízu. O dalším bodu 
rozhodovaly penalty.
* Neděle 8. 9. venku se Sokolem 
v Pivíně: výhra 4:3, poločas 0:3. 
Branky Slavoje: Marcel Lukáš, To-
máš Krčmar, Adam Svačina, Adam 
Šmída. S tradičně nepříjemným 
soupeřem se podařilo získat cenné 
tři body.
* Sobota 14. 9. doma s Nezamy-
slicemi: výhra 4:1, poločas 3:1. 
Všechny branky Slavoje dal Marcel 
Lukáš – dva z přímých kopů, jednu 
z penalty a jednu po úniku ze hry. 
Marcel má vynikající kopací tech-
niku a je oporou nejen dorostu, ale 
hraje také za muže.
* Sobota 21. 9. venku se sdruže-
ným týmem Němčice nad Hanou/
Brodek u Prostějova: prohra 1:3, 
poločas: 0:2 (hráno v Brodku u Pro-
stějova). Branku Slavoje dal Marcel 
Lukáš. Němčice mají tradičně silný 
tým a pohybují se pravidelně na 
čele tabulky.
Dorost Slavoje je na 4. místě se 
dvěma výhrami za 3 body, jednou 
prohrou na penalty za 1 bod, jed-
nou prohrou za 0 bodů, má skóre 
10:8 branek.

Mladší žáci u13 – okresní přebor 
OFS Přerov 
Trenéři: Petr Hrabčík, Michal Ka-
poun.
Mladší žáci mají věkový limit třináct 
let. Svou soutěž začali již v srpnu.
* Neděle 25. 8. doma s SK Rad-
slavicemi: prohra 1:4, poločas 1:3. 
Branku Slavoje dal Daniel Popov-
ský. Soupeř spolu s týmy Trou-
bek, Chropyně a Lipníka patří ke 

špičce tabulky. Na našich žácích 
byla znát poprázdninová neroze-
hranost.
* Neděle 1. 9. venku s FC Beňov: 
výhra 12:1, poločas 3:0. Bran-
ky Slavoje: 4x David Svoboda, 
3x Radim Hönig, 3x Štěpán Ka-
poun, 1x Yari Hossain–Selsdon 
a Daniel Popovský. Konečně žáci 
předvedli výkon, jakým se prezen-
tovali i minulou sezónu a po záslu-
ze vyhráli.
* Sobota 7. 9. doma se Sokolem 
Soběchleby: výhra 5:0, poločas 3:0. 
Branky Slavoje: 2x David Popov-
ský, Vojtěch Hrdlička, Jakub Hrab-
čík, Daniel Rudolf  Popovský. Žáci 
i přes značně oslabenou sestavu, 
kdy dle trenérů dali někteří hráči 
přednost jiným aktivitám, předvedli 
dobrý výkon. Utkání se odehrálo, 
i když stále pršelo.
* Středa 11. 9. venku s FK Chropy-
ně: prohra 2:3, poločas 3.2. Branky 
Slavoje: 2x Yari Hossain-Selsdon. 
Tento zápas naši žáci hráli naplno 
a byli více než rovnocenným sou-
peřem favorizované Chropyni.
* Neděle 15. 9. venku s FK Troub-
ky: prohra 1:7, poločas 0:0. Branku 
Slavoje dal Daniel Rudolf Popov-
ský. První půle byla vyrovnaná, na 
začátku druhé dostali branku a hra 
hostí se postupně rozsypala jako 
domeček.
* Neděle 22. 9. venku se Sokolem 
Dolní Újezd: výhra 13:1, poločas 
7:1. Branky Slavoje: 3x Štěpán 
Kapoun, 3x Radim Hönig, 2x Yari 
Hossain–Selsdon, 2x David Svo-
boda, 1x Vojtěch Hrdlička, Vojtěch 
Maga, Daniel Zgyuga. Utkání s tý-
mem z konce tabulky, který má hrá-
če věkově mladší, než znamenal 
povinné vítězství.
Mladší žáci jsou na 5. místě, mají 
bilanci tři výhry a tři prohry, skó-
re 34:16 a 9 bodů.

Starší přípravka u11 – okresní 
přebor – OFS Přerov 
Trenér: Rudolf Popovský.
V této soutěži se nevedou tabulky, 
ani střelci, proto jen přehled dosa-
vadních výsledků.
Doma: se Sokolem Vlkoš 10:9, 
s FC Beňov 9:9.
Venku: se Sokolem Pavlovice 
u Přerova 12:4, se Sokolem Újez-
dec 4:12, s FC Želatovice 10:10.
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 U 11 starší přípravka FK Slavoj Kojetín OP OFS Přerov 2019/2020
Stojící zleva Tadeáš Hanák, Adam Horák, Štěpán Štěpánek, trenér Rudolf 
Popovský; sedící zleva Oliver Tinka, Vojtěch Kašpar, Michal Jedinák, Mar-
tin Zaoral, Daniel Popovský, Terezka Svobodová.

Mladší přípravky A a B u9 – 
okresní přebor – OFS Přerov 
Trenéři: Michal Gajdoš, Tomáš Jura
Oba trenéři jsou hráči týmu mužů 
a je záslužné, že se aktivně podí-
lejí na výchově těch nejmladších. 
Po dvou letech příprav se rozhod-
lo o zařazení do dvou týmů. Každý 
v jedné skupině okresního přeboru. 
Hned premiérový soutěžní zápas 
znamenal historicky první derby 
mezi přípravkami FK Slavoje Ko-
jetín a TJ Sokola Kovalovice, které 
skončilo vítězstvím Kovalovic 15:9. 
Dlužno dodat, že přípravka Slavo-
je hrála současně zápas se So-
kolem Vlkoš, a tak se musela roz-
dělit na dva týmy bez náhradníků. 
V této nejmladší kategorii jsou čas-
to dvojciferné výsledky a není dů-
ležitá výše skóre. Často se hraje 
stylem všichni za balonem a vždy 
nadšením a elánem. Hlavní je, že 
se děti v tomto věku učí týmovému 
myšlení, pohybují se na hřišti a ne-
sedí doma.                   Jaroslav Bělka 

Ze sportu – FK Slavoj Kojetín

 FK Slavoj Kojetín – mladší pří-
pravka U9 – okresní přebor OFS 
Přerov 2019/2020
Stojící zleva: trenér Michal Gajdoš, 
Adam Gajdoš, Matěj Vavřík, Jo-
náš Otčenášek, Filip Váňa, Voj-
těch Šmíd, Lukáš Nevrlý, Dominik 
Klabačka, trenér Tomáš Jura; řada 
dole zleva: Šimon Peštuka, branka-
ři Dalibor Filípek a Dominik Kotek, 
Jakub Trefil, Jan Trefil, Filip Drbal

Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
TJ SOKOL Kovalovice muži – 1.B 
třída skupina A 
Trenéři: Marek Ševeček, Jiří Šubík, 
vedoucí týmu: Pavel Kusák
Výkony a výsledky mužů Kovalovic 
se podobají střídavě plusu a mínu-
su. Dokáží zklamat diváky doma, 
a naopak překvapit venku. Poslední 
dva výsledky mohou znamenat ob-
rat k lepšímu.
* Neděle 25. 8. doma se Sokolem 
Horní Moštěnice: výhra 3:1, polo-
čas 1:1. Branky Kovalovic: Ondřej 
Šmída, Michal Bělaška, Zdeněk 
Zezula. Po pohře v Troubkách 1:4 
si domácí bodovou ztrátu srovnali 
výhrou nad nováčkem soutěže.
* Neděle 1. 9. venku se Sokolem 
Tovačov: prohra 0:3, poločas 0:2. 
Kovalovice vyšly střelecky naprázd-

no. První branku dostaly přímo 
z rohu, tím se domácí dostali do 
herní pohody a zaslouženě vyhráli.
* Neděle 8. 9. doma se Sokolem Ústí 
B: prohra 0:3, poločas 0:2. Kovalo-
vice na Ústí zahrát neumí a zatím 
s ním nevyhrály. Hrálo se na těžkém 
terénu po dešti. Hosté šli brzy do ve-
dení a dali důležitý gól na 2:0 ve 44´, 
Kovalovice se v útoku neprosadily.
* Neděle 15. 9. venku se SK Rad-
slavice: výhra 3:2, poločas 2:0. 
Branky Kovalovic: Jakub Ševeček, 
Martin Šafránek, Zdeněk Zezula. 
Jedno velké překvapení – vítězství 
nad druhým týmem tabulky. Dva 
rychlé góly zajistily vedení Kova-
lovic. Domácí stačili ještě vyrovnat 
na 2:2. Ale v 76. minutě opět zajistil 
vedení a výhru Zdeněk Zezula.

* Neděle 22. 9. doma se Soko-
lem Vrchoslavice 1945: výhra 6:2, 
poločas 5:1. Branky Kovalovic: 
2x Jakub Krčmař, 1x Ondřej Šírek, 
Petr Ernst, Zdeněk Zezula, vlastní. 
Utkání dvou rozdílných poločasů. 
Opět se rozjel kovalovický bran-
kostroj. V 15. minutě to bylo 3:0 
a neškodní hosté nestíhali v obra-
ně. Druhý poločas Kovalovice znač-
ně polevily a hosté 2x skórovali. 
Poslední branku dal Jakub Krčmař 
v 83. minutě, a tak napravil reputaci 
domácího týmu. Právě Jakub Krč-
mař, který měl stop na tři zápasy, 
prokázal jak je důležitá persona ko-
valovické ofenzivy.
Kovalovice jsou stále na 6. místě 
s pěti výhrami a třemi prohrami 
a skórem 19:16 a mají 15 bodů. 
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Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice

FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice

So 05.10. 15:00 Kojetín – 1. HFK Olomouc B 
Ne 13.10. 10:00 FK Nové Sady – Kojetín 
So 19.10. 14:30 Kojetín – Sokol Konice
Ne 27.10. 14:30 SK Protivanov – Kojetín
So 02.11. 14:00 Kojetín – FC Beňov

Muži FK Slavoj Kojetín (1.A třída skupina B)

Ne 06.10. 15:00 Union Lověšice – Kojetín 
So 12.10. 15:00 Kojetín – FK Kozlovice B
So 19.10. 14:30 Ústí/Opatovice – Kojetín
Ne 27.10. 14:30 Sokol Dub n. M. – Kojetín

Dorost FK Slavoj Kojetín
(Krajská soutěž skupina B)

St  02.10. 16:00 Sokol Čekyně – Kojetín 
So 05.10. 15:00 Sokol Opatovice – Kojetín 
So 12.10. 12:30 Kojetín – FK Spartak Lipník
So 19.10. 11:00 Všechovice/Ústí – Kojetín
So 26.10. 11:30 Kojetín – Sokol Bělotín

Žáci FK Slavoj Kojetín
(Mladší žáci okresní přebor skupina A)

So 05.10. 10:30 FK Troubky – Kojetín 

So 12.10. 11:00 Kojetín – Sokol H. Moštěnice

Ne 20.10. 10:00 Union Lověšice – Kojetín 

So 26.10. 09:30 Kojetín – 1. FC Viktorie Přerov B

Starší přípravka FK Slavoj Kojetín 
(Okresní přebor skupina A)

Čt  03.10. 17:00 KMK Zubr Přerov – Kojetín A

So 12.10. 09:00 Kojetín A – Sokol Tovačov

Mladší přípravka A FK Slavoj Kojetín
(Okresní přebor skupina B)

Ne 06.10. 13:00 KMK Zubr Přerov  B – Kojetín B

So 12.10. 09:00 Kojetín B – SK Hranice B

Mladší přípravka B FK Slavoj Kojetín
(Okresní přebor skupina C)

Mladší přípravka u9 – okresní 
přebor – OFS Přerov 
Trenéři: Petr Ošťádal, Zdeněk Ze-
zula.
Pokud by byl Slavoj a Sokol jeden 
klub, nemusel mít Sokol tým dětské 
kategorie. Po rozdělení pak Sokol 
Kovalovice založil svou přípravku, 
jinak by musel plnit finanční náhra-
du.
V sobotu 31. 8. 2019 došlo k prv-
nímu soutěžnímu zápasu a hned 
to bylo derby s přípravkou Slavoje. 
Kovalovice vyhrály 15:9 a začaly 
tak psát novou kapitolu budoucnos-
ti klubu.                     Jaroslav Bělka

 TJ Sokol Kovalovice – mlad-
ší přípravka U9 – okresní přebor – 
OFS Přerov
Zleva nahoře: Dominik Ševčík, tre-
nér Zdeněk Zezula, Adam Křička, 
Míra Polách, Lukáš Maga, Jan Šte-
fan, Marian Rusňák, Patrik Navrá-
til, trenér Petr Ošťádal; zleva dole: 
David Kopřiva, Filip Ošťádal, David 
Smolík, Matěj Oulehla

 Společné foto mladších přípra-
vek FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol 
Kovalovice po prvním soutěžním 
derby zápase
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FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
Mladší přípravka TJ Sokol Kovalovice

(Okresní přebor skupina B)

So 05.10. 09:00 Kovalovice – Sokol Čekyně

So 12.10. 11:00 FK Troubky – Kovalovice

Ne 06.10. 15:00 Kovalovice – Sokol Klenovice 
So 12.10. 15:00 Sokol Újezdec – Kovalovice
Ne 20.10. 10:00 Sokol Jezernice – Kovalovice 
Ne 27.10. 14:30 Kovalovice – FC Želatovice B 
Ne 03.11. 14:00 Sokol v Pivíně – Kovalovice 

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

SK Kojetín 2016, z. s.
Výsledkový servis SK Kojetín volejbal

Extraliga kadetů – Rozřazovací turnaj
VK Ostrava – Kojetín 2:3 (20, -18, 23, -23, -13)

Karlovarsko – Kojetín 1:3 (-13, -16, 21, -12)
Kojetín – Ústí n. L. 3:0 (14, 20, 23)

Hradec Králové – Kojetín 3:0 (12, 21, 20)

Skupina „F“ 1. kola Českého poháru mužů
Kojetín – Drásov 0:3 (-15, -23, -22)

Kojetín – Velké Meziříčí 0:3 (-22, -18, -19)
Volejbal Ostrava – Kojetín 3:0 (27, 15, 23)

Program domácích zápasů
– sportovní hala Kojetín

(začátek zápasů v 10 hodin a 13 hodin)

Muži A – 2. liga 
12. 10. 2019 Kojetín – Brno Komárov

Muži B – krajský přebor
13. 10. 2019 Kojetín – Sokol Mohelnice

Junioři B - 1. liga 
19. 10. 2019 Kojetín – VAM Olomouc

Sokol Kojetín
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fIRMA
RObERT LUčAN 

nabízí:
- přistavení kontejnerů,

odvoz a likvidaci odpadů,
- dopravu materiálu,
- zemní práce stroji.

PŘIJMEME ŘIdIčE
na kontejnerovou dopravu.

Požadujeme řidičský průkaz
sk. „C“ + profesní průkaz,

mzda od 25.000 Kč.
PŘIJMEME

STAVEbNÍHO děLNÍKA
- obsluha sběrného dvora.
Mzda od 120 Kč/hodina

Bližší informace na telefonu:
737 316 095

Inzerce

Pozvánky
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Inzerce
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Inzerce
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Vzpomínky

Tak ráda jsi pro nás žila. Tak ráda jsi pro nás pracovala.
Zlý nám tebe vzal náhle, a co my za lásku tvou ti můžeme dát?

Jen hrst krásných květů a v slzách vzpomínat. 

Dne 5. října 2019 vzpomeneme nedožitých devadesát roků

paní Marie Vaculové
Stále vzpomínají děti, vnoučata, pravnoučata, sestry, přátelé a ostatní příbuzenstvo.

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, nezhasnou však nikdy na ni v srdcích vzpomínky.
Od života pro sebe nic jsi nežádala, vše jen pro své děti a rodinu,
své zlaté srdce celé jsi nám dala, věčný klid máš jako odměnu.

Dne 29. října 2019 tomu budou čtyři roky,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička

paní Jarmila Podaná
Nikdy nezapomeneme!

Dcera Šárka s manželem, vnuk Lukáš s manželkou, vnučka Denisa s přítelem,
pravnučky Eliška a Karolínka.

Tak rádi bychom ti dnes chtěli přát. Ruku už ti nepodáme,
jen hořící svíci a krásnou kytici ti na hrob dáme a s láskou budeme vzpomínat.

Dne 13. října 2019 si vzpomeneme páté výročí úmrtí

pana Františka Vystavěla
S úctou a láskou vzpomínají dcery Hana, Milena s rodinami,

syn František s rodinou a syn Ladislav s přítelkyní Marií.

Inzerce
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bOSU
bALANCE

každé pondělí 18 – 19 hodin
každý čtvrtek 18 – 19 hodin

sál Vzdělávacího
a informačního centra,

Masarykovo nám. 8, Kojetín

Cvičitelka: Radka Michálková

fUNKčNÍ
CVIčENÍ

SE ZdRAVOTNÍM
ZAMěŘENÍM

každé úterý 19 – 20 hodin
sál Vzdělávacího

a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Zdravé cvičení, které uzdravuje, stabilizuje, 
omlazuje, okysličuje a nezatěžuje,

je vhodné i pro seniory.

Cvičitelka: Monika Paráková

Psalo se o Kojetíně...
Lidové noviny, ročník 19, z 21,10. 1911, str. 2.

Pozvánky...

PiDi - Pivínské divadlo

KULTURNÍ dŮM KŘENOVICE
NEděLE 6. ŘÍJNA 2019 V 15 HOdIN

VSTUPNÉ dObROVOLNÉ
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Vítání občánků
V sobotu 7. září 2019 byly slavnostně přivítány 

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Melánie Toráčová

 foto: Jana Večeřová

Matěj Pospíšil Vojtěch Sedlář

Viktorie Janečková Vojtěch Navrátil

Vzpomínky
Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 25. září 2019 jsme si připomněli třetí smutné výročí úmrtí

pana Ing. Karla Wernera z Kojetína
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, dcera a syn s rodinami.

A láska zůstala, ta smrti nezná.

S bolestí v srdcích vzpomínáme 14. výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka a dědečka

pana Bohumila Vojáčka z Kojetína
Opustil nás dne 30. září 2005 ve věku 61 let.

S láskou vzpomíná manželka Ludmila, dcera Jitka s Martinem a vnuci Honza a Lukášek,
syn Jiří s vnukem Martinem.

Teodor Ptáček Viliam Kuriš Daniel Mašek

Eduard Jílek

BLAHOPŘAJEME!


