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Sokolovna je znovu ozdobou Kojetína

Od letošního podzimu je jedna z architektonických
dominant města opět v provozu.
Od roku 1928, kdy byla podle projektu arch. Aloise Pilce
vybudována, prošla budova sokolovny několika rekonstrukcemi, mnohdy spojenými s přístavbou objektu. Žádný z předchozích zásahů ale nebyl tak razantní, jako tento poslední. Z původní budovy zbyly jen nosné zdi, část
stropů a konstrukce krovu. Veškeré skladby podlah, tepelné i hydroizolace, povrchové úpravy, podhledy či střešní
plášť byly zhotoveny úplně nové z moderních materiálů
vysoké užitné hodnoty a zejména dlouhé životnosti. Ze
sta procent byly obnoveny rozvody všech médií, truhlářské prvky, spotřebiče a rovněž vybavení sálu i obslužných
prostor. Osobně se domnívám, že současný projektant
velmi dbal na zachování rázu původní budovy a k myšlence architekta Pilce se choval s velkým citem a respektem.
Výsledkem je dílo, které bude po dlouhá léta sloužit všem
generacím z části jako sokolská tělocvična, sídlo městského kulturního střediska a zejména jako kulturní dům.
Vážení spoluobčané, milí Koječáci, moc bych si přál,
abychom na naši sokolovnu byli všichni stejně pyšní,
chránili ji před vandaly a s láskou o ni pečovali, aby vydržela co nejdéle takto krásná.
Leoš Ptáček, starosta města
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 20. schůzi konané dne 9. října 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření mezi Městem Kojetínem (jako „ob- nabídkovou cenu 311.913,22 Kč bez
č. 14/2019, kterým se zapojují do roz- jednatelem“) a BM Asistent s. r. o., DPH,
(jako „zhotovitelem“), za účelem ad- - schválila předložený plán zimní
počtu:
nové příjmy ve výši
808,66 tis. Kč ministrace žádosti o dotaci z Inte- údržby a plán pohotovosti při zanové výdaje ve výši 808,66 tis. Kč, grovaného regionálního operačního bezpečení zimní údržby na míst- vzala na vědomí informace o pro- programu, prostřednictvím podvýzvy ních komunikacích v zimním období
vedených veřejnosprávních kontro- MAS Střední Haná na pořízení dvou 2019/2020,
lách příspěvkových organizací města kusů automobilů pro účely poskyto- - schválila uzavření smlouvy o dílo
k akci „Okrasná výsadba plochy před
vání sociální služby,
Kojetína za rok 2018,
- schválila navýšení příspěvku na - schválila termíny svatebních obřa- Sokolovnou Kojetín“ mezi objednateprovoz Základní školy Kojetín, Sva- dů na Městském úřadě Kojetín na rok lem Městem Kojetín a zhotovitelem
topluka Čecha 586, p. o., o částku 2020: 18. 1., 22. 2., 14. 3., 18. 4., 16. TECHNIS Kojetín spol. s r. o za na5., 20. 6., 18. 7., 8. 8., 5. 9., 24. 10., bídkovou cenu 328.711,02 Kč bez
114.679 Kč,
- souhlasila s pořízením majetku 28. 11. a 12. 12. 2020, termíny koná- DPH,
do vlastnictví zřizovatele nad rámec ní vítání občánků: 18. 1., 14. 3., 16. - schválila stanovení ceníku pro fyzické osoby podnikající a právnické
schváleného rozpočtu Základní školy 5., 18. 7., 5. 9. a 21. 11. 2020,
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p. o., - schválila uzavření smlouvy o dílo osoby zapojené do systému zavede- souhlasila s udělením souhlasu k investiční akci „Rozšíření parkova- ného obcí o nakládání s komunálním
vlastníka pozemku s provedením cích míst, ulice Hanusíkova“, jejímž odpadem,
terénních úprav na pozemku p. č. předmětem je rozšíření parkovacích - schválila uzavření smlouvy na
1333/8 ostatní plocha, v katastrálním možností na ulici Hanusíkova, a to přístup do archivu snímků, a poúzemí Kojetín a obci Kojetín, ve vlast- v místě od stávajícího parkoviště řízení tisku 29 leteckých snímků
nictví Města Kojetína, pro vybudová- směrem k budově Základní umělec- Kojetína, Popůvek a Kovalovic
ní zemního valu jako protihlukového ké školy Kojetín, Hanusíkova 197. mezi nabyvatelem Městem Kojetín
opatření v rámci realizace nového Smlouva je uzavírána mezi objed- a poskytovatelem AMIDO – letecké
natelem Městem Kojetín a zhotovite- snímky, s. r. o. za cenu 45.050 Kč
průmyslového parku,
- schválila uzavření smlouvy o dílo lem TECHNIS Kojetín spol. s r. o. za bez DPH.
Rada Města Kojetína se na své 21. schůzi konané dne 30. října 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí zprávu o hos- 443 m2, parc. č. 5198/45, orná půda, a partneři, advokátní kancelář, s r. o.,
podaření Města Kojetína za období o výměře 172 m2, parc. č. 5384/4, za účelem administrace výběrového
1–9/2019,
orná půda, o výměře 1351 m2, parc. řízení na zhotovitele stavby „Biocen- vzala na vědomí informaci o hos- č. 5384/5, orná půda, o výměře 262 trum Kojetín“, za celkovou cenu ve
podaření zřízených příspěvkových m2, parc. č. 5500/53, orná půda, výši 130.000 Kč bez DPH,
organizací za období 1–9/2019,
o výměře 481 m2, parc. č. 5500/91, - schválila navýšení příspěvku na
- schválila rozpočtové opatření orná půda, o výměře 698 m2, parc. provoz na rok 2019 příspěvkové orč. 15/2019, kterým se zapojují do roz- č. 5561/1, trvalý travní porost, o vý- ganizaci Městské kulturní středisko,
počtu:
měře 626 m2, parc. č. 5561/23, trvalý Kojetín, ve výši 50 tis. Kč,
nové příjmy ve výši
172,30 tis. Kč travní porost, o výměře 184 m2, parc. - vzala na vědomí závěrečné hodnové výdaje ve výši 172,30 tis. Kč, č. 5587/91, orná půda, o výměře nocení akcí – Kojetínské hody 2019
- schválila výběr dodavatele na 9110 m2, v k. ú. Kojetín, za podmínek a Kojetínské kulturní léto 2019 (husdružené dodávky elektřiny NN pachtu na dobu neurčitou, za účelem dební a filmové),
a VN, společnost CARBOUNION zemědělského obhospodařování,
- schválila poskytnutí peněžitého
BOHEMIA, spol. s r. o.,
- schválila zveřejnění záměru proná- daru Hospici na Svatém Kopečku,
- schválila uzavření smlouvy o sdru- jmu parkovacího místa č. 10 v gará- Olomouc, ve výši 6.000 Kč, na čásžených službách dodávky elektřiny žovém stání domu na ulici Sladovní tečné pokrytí nákladů k zajištění proNN a VN mezi Městem Kojetínem 1309, Kojetín, za podmínek nájmu vozu Hospice na Svatém Kopečku,
a společností CARBOUNION BO- na dobu neurčitou, výši měsíční- v roce 2019,
HEMIA, spol. s r. o. Datum zahájení ho nájemného min. 524 Kč + DPH - schválila uzavření smlouvy o dílo
dodávky je 1. 1. 2020, ukončení do- v platné základní sazbě při parkování k investiční akci „Rozšíření opticdávky je 31. 12. 2020,
jednoho vozidla na parkovacím místě kého kabelu města Kojetín, dopo- schválila zveřejnění záměru pachtu a min. 772 Kč + DPH v platné základ- jení objektů ZŠ Svatopluka Čecha
pozemku parc. č. 230/5, orná půda, ní sazbě při parkování dvou vozidel a Polikliniky Kojetín“ mezi objednateo výměře 226 m2, v k. ú. Popůvky na jednom parkovacím místě,
lem Městem Kojetín a zhotovitelem
u Kojetína, parc. č. 5198/10, orná - schválila uzavření příkazní smlou- VlachStav – výstavby SEK s. r. o.,
půda, o výměře 256 m2, parc. vy mezi příkazcem Městem Kojetí- za nabídkovou cenu 253.777,72 Kč
č. 5198/17, orná půda, o výměře nem a příkazníkem Fiala, Tejkal bez DPH.
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Informace pro občany
Seniorská obálka
Město Kojetín se v rámci projektu
Implementace politiky stárnutí na
krajskou úroveň Ministerstva práce
a sociálních věcí připojilo k distribuci Seniorské obálky pro občany
města Kojetína a jeho místních částí. Seniorská obálka je určena lidem
staršího věku, především těm, kteří
žijí osamoceně a má usnadnit řešení v situaci ohrožení zdraví nebo
života. Pokud se senior dostane do
zdravotních potíží bez schopnosti
vlastní komunikace, přivolaný lékař
obálku otevře a vyčte z ní podstatné údaje.
Seniorská obálka je formulář, do
kterého senioři vyplňují základní
údaje o svých alergiích, nemocech,
lécích a kontakty na své blízké
osoby a praktického lékaře. Takto
vyplněný tiskopis senioři vloží do
plastové obálky a upevní ji na vnitřní stranu vchodových dveří nebo
ledničku pomocí lepicí pásky.

Kontakty na lékaře,
zdravotnická a sportovní
zařízení na novém
webu Kojetína
V prosinci 2019 zveřejní Město Kojetín nové webové stránky. S ohledem na využití stávajících budou
ponechány kontakty na lékaře ordi-

Seniorskou
obálku
(formulář
v průhledné obálce s lepicí páskou)
je možné si vyzvednout u pracovnic úseku sociálních věcí, odboru
VVŠK, MěÚ Kojetín, v přízemí budovy, dveře č. 2 a č. 4 nebo u sociálních pracovnic Centra sociálních
služeb Kojetín, na adrese nám. Dr.
E. Beneše 3, Kojetín, 2. patro. Pracovnice taktéž poradí s vyplněním
formuláře a vhodném umístěním
Seniorské obálky v bytě.

Formulář je rovněž ke stažení na
webových stránkách města www.
kojetin.cz pod odkazem odbor
VVŠK, Seniorská obálka.
Pro více informací k Seniorské
obálce je možné se obrátit na pracovnice úseku sociálních věcí, odboru VVŠK, MěÚ Kojetín, tel. 581
277 431, mob. 776 817 316 nebo
na adresu seniorska.obalka@radnice.kojetin.cz.
Odbor VVŠK

nující v Kojetíně a nově umožníme,
aby na stránkách města zveřejnily
své kontaktní údaje sportovní organizace provozující činnost v Kojetíně. Žádáme všechny (i v současné době zveřejněné), aby vyplnili
žádost a odevzdali ji na podatelně
MěÚ, případně využili k zaslání
e-mailovou adresu webmaster@
radnice.kojetin.cz.

Město bude tak jako doposud vést
tuto evidenci bez záruky za správnost uvedených údajů.
Ke všem budoucím změnám budeme požadovat vyplnění a zaslání
žádosti.
Formulář žádosti je v aktualitách na
www.kojetin.cz a v tištěné podobě
na podatelně MěÚ.
Roman Mitáš, správce IT

Policie České republiky
Policie České republiky nabízí
práci mužům a ženám v produktivním věku, poskytuje náborový
příspěvek 75.000 Kč, šest týdnů
dovolené, široké možnosti kariérního růstu a spoustu dalších
benefitů.
Nabízíme dlouhodobou jistotu místa a jistotu platu u státního zaměstnavatele. Nemůže se vám stát, že
nedostanete výplatu nebo že přijdete o místo, protože zaměstnavatel
začne propouštět, když nedostane
zakázku. Policie České republiky
byla, je a bude jeden z největších
a nejspolehlivějších zaměstnavatelů v republice.
Věrnost u Policie České republiky se opravdu vyplácí. Po patnácti letech služby získáváte navíc

k šesti týdnům dovolené ještě každoročně nárok na ozdravný pobyt
v délce čtrnácti dnů, který můžete

podle své volby strávit regenerací
s procedurami v lázních nebo sportovními aktivitami v místě bydliště,
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Policie České republiky
pokud nechcete odjíždět od rodiny.
Po šesti letech získáváte nárok na
jednorázový finanční příspěvek,
tzv. odchodné, které vám bude vyplaceno v případě, že se rozhodnete od policie odejít. Díky němu budete finančně zabezpečeni i po přechodné období, kdy si budete hledat novou práci. Výše odchodného
v závislosti na počtu odsloužených
let může být až šesti násobek vašeho průměrného hrubého měsíčního
příjmu. Po odsloužení patnácti let
získáváte v případě odchodu také
doživotní výsluhový příspěvek, který podle počtu odsloužených let
může činit měsíčně až 50% vašeho průměrného hrubého měsíčního
příjmu.
Služba u Policie České republiky
se řídí zákonem o služebním poměru, podle kterého máte nárok na
spoustu jistot a výhod. Například
plat v plné výši po dobu nemoci, pokud vaše pracovní neschopnost nepřesáhne 30 kalendářních dnů (na
rozdíl od těch, kteří pracují podle
zákoníku práce a po dobu nemoci
pobírají pouze 60 % základu svého
příjmu). Stejně tak se vám příjem
nekrátí ani po dobu devíti dnů, když
potřebujete doma ošetřovat své nemocné dítě mladší 10 let. Váš fond
pracovní doby bude jen 37,5 hodiny
týdně, na rozdíl od ostatních, kteří
mají čtyřiceti hodinovou pracovní
dobu týdně.
Už během prvního roku, kdy se
budete učit vše, co je potřeba znát

a umět pro výkon služby, budete
pobírat plat ve výši 24.220 Kč měsíčně a jako bonus dostanete náborový příspěvek ve výši 75.000 Kč.
Po roce nastoupíte do terénu a váš
plat se ihned zvedá o cca 5.000 Kč
na 29.440 Kč měsíčně. Toto je základ platu, ke kterému můžete mít
další příplatky, za práci ve svátek,
za přesčasy a osobní příplatek.
U toho, kdo je iniciativní a rychle se
zapracuje, může být nárůst platu
značný, např. po dvou letech až na
32.000 Kč a po třech letech až na
34.000 Kč. Zároveň všichni policisté a policistky mají automaticky ze
zákona nárok na pravidelné navyšování platu každé tři roky. Pro zajímavost průměrný služební příjem
policistů a policistek v roce 2018
v Olomouckém kraji byl 41.433 Kč
hrubého.
Až získáte zkušenosti z terénu,
můžete využít možnosti kariérního
růstu, tzn. na základě své žádosti nebo přes výběrové řízení máte
možnost přejít na vyšší pozici na
stejném útvaru, kde zrovna sloužíte nebo na jiný útvar podle svého
zájmu. U Policie České republiky
máte k dispozici opravdu široké
možnosti uplatnění. Můžete si najít
to své, kde se budete cítit spokojeni
anebo kde navíc ještě zúročíte i své
předchozí pracovní zkušenosti případně i studiem nabyté vědomosti.
Např. na službě kriminální policie
jako kriminalista nebo kriminalistický technik, na odboru pro zbraně

PŘIDEJTE SE K NÁM!
ZÁJMOVÉ SOUBORY MĚKS KOJETÍN:
* 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

Nepravidelné zkoušky - Sokolovna Kojetín
Informace: Městské kulturní středisko Kojetín, Masarykovo náměstí 8,
Kojetín telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
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a bezpečnostní materiál, na oddělení služební kynologie jako psovod, na integrovaném operačním
středisku jako operační důstojník,
na oddělení informačních a komunikačních technologií jako „ajťák“, na
oddělení tisku a prevence jako tiskový mluvčí. Nebo máte rádi adrenalin? Tak to se rozhodně můžete
uplatnit na oddělení hlídkové služby
a jezdit všude tam, kde je potřeba
rychle a rázně zasáhnout. A toto
jsou jen příklady, oborů policejních
činností je ještě mnohem více.
Pokud máte maturitu, splňujete potřebné vzdělání pro nástup k Policii
České republiky. Maturitu můžete
mít ze střední školy nebo i ze středního odborného učiliště s maturitou.
A vůbec není důležitý obor, který jste
vystudovali. Jestli k nám nastupujete s vysokoškolským vzděláním,
můžete mít rychlejší kariérní postup.
Nebaví vás už stávající práce
a hledáte nové smysluplné uplatnění nebo stabilní jistoty pro sebe
a svoji rodinu? Staňte se policistou nebo policistkou v Olomouckém kraji. V okrese Přerov můžete nastoupit například na Obvodní oddělení v Přerově, Hranicích
a Kojetíně, na Dopravní inspektorát
v Přerově nebo na Odbor cizinecké policie v Přerově. Pište na email
nabor.olomouc@pcr.cz s uvedením
vašeho telefonního čísla a adresy.
Další podrobné informace máte
k dispozici na webu nabor.policie.cz.
Martina Schrammová
Vyškovská 409
(vedle košíkářství)
752 01 Kojetín
Kontaktní osoba:
Eva Hlavinková
telefon: 604 889 181, fb: OriginálE
https://original-e-cz.webnode.cz/
Sobota 2. listopadu 2019
od 8 hodin
Háčkovaná stolička
Kurz na kterém si obháčkujeme
stoličku jako doplněk do interiéru.
Sobota 9. listopadu 2019
od 8 hodin
Háčkované hračky
Naučíme se háčkovat, tvarovat
a vycpávat hračky. Vše o vhodném
materiálu na výrobu hraček.

11/19

Kojetínský zpravodaj

Anketa
Otázka číslo 1: Víte, co se stalo 17. listopadu 1989?
Otázka číslo 2: Se kterým z prezidentů samostatné České republiky
se nejvíce ztotožňujete?
Otázka číslo 3: Jste spokojen/a se současnou vládou České republiky?
Ankety se celkem zúčastnilo 26 respondentů, jejichž věkový průměr byl 41 let.
Nabízíme odpovědi jen několika z nich.
Žena, 54 let
1. Ano, vím. Komunisté přišli o moc.
2. Miloš Zeman
3. Ano, jsem
Žena, 83 let
1. Ano, sametová revoluce.
2. Miloš Zeman
3. Ano
Muž, 25 let
1. Ne, nevím.
2. Václav Klaus
3. Ano, jsem spokojený
Muž, 32 let
1. Ano, konečně padli komunisti.
2. Václav Havel
3. Ne, v žádném případě.
Muž, 16 let
1. Ano, vím, říkali jsme si to ve škole. Skončila vláda komunistů.

2. Václav Havel
3. Ne, určitě nejsem.
Žena, 43 let
1. Samozřejmě, chodila jsem tenkrát do školy a vím, že to byla velmi
živá doba.
2. Václav Havel
3. Určitě nejsem, mělo by se to
změnit.
Žena, 16 let
1. Nevím, nic mi to neříká.
2. Václav Havel
3. Ne, to nejsem.
Žena, 75 let
1. Ano, byla to pohnutá doba.
Všichni jsme se tešili, že komunsti
konečně končí.
2. Václav Havel.
3. Ne, v žádném případě.

Muž, 59 let
1. Ano, jistěže vím. Na sametovou
revoluci se nedá zapomenout.
2. Václav Klaus
3. Ne, to teda nejsem. Čekal jsem,
že třicet let po revoluci to tady bude
úplně jiné.
Celkový výsledek je následující:
Otázka číslo 1:
ANO: 88 % / NE: 12 %
Otázka číslo 2:
Václav Havel: 69 %
Václav Klaus: 19 %
Miloš Zeman: 12 %
Otázka číslo 3:
ANO: 23 % / NE: 77 %
Anketu vypracovali studenti
2. ročníku GKJ
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Krybus Bedřich,
Krybus Friedrich
narodil se v Kojetíně dne 2. února
1895 v domě č. 42 v Židovské ulici
(dnešní Husova) manželům Josefu Krybusovi, obuvníkovi v Kojetíně a Marii, dceři Františka Chytila,
klempíře v Kojetíně, sezdaných
v kojetínském kostele dne 28. ledna
1890. Pocházel z početné rodiny,
měl dalších dvanáct sourozenců,
kteří se narodili v Kojetíně.

Bratr František, narozený dne
12. září 1890, se vyučil obuvníkem
a v roce 1920 se oženil s Marií Bartoškovou.
Další bratr Leopold, narozený dne
15. listopadu 1891, se učil obuvníkem ve Vídni, kde se seznámil
s Františkou Březinovou, se kterou
byl dne 1. srpna 1914 (čtyři dny po
vypuknutí války) ve Vídni oddán. Za
války nastoupil do 54. Pěšího pluku
(IR Nr. 54) v hodnosti vojína do Olomouce. Dne 28. října 1914 padl na
ruské frontě, u polského města Radom, při ústupu rakouských vojsk do
zajetí. Rakouská vojska ustupovala
pod tlakem 4. a 9. Ruské armády,
které bránily na frontové linii řeky
Visly město a pevnost Iwangorod
(pol. Iwanogórod, dnešní Dęblin),
až ke Krakovu, kde se frontová linie
ustálila. Byl poslán do zajateckého
tábora na Sibiři do města Nowo Nikolajewsk (rus. Novonikolajevsk,
od roku 1925 Novosibirsk, 2800
km východně od Moskvy) ležícím
na řece Ob. V táboře, oploceném
ostnatým drátem, kde se dřevěné
baráky nedaly v třicetistupňových
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mrazech vytopit, řádil tyfus, proto
velení tábora rozhodlo, že schopní
zajatci budou přiděleni na polní práce do okolních vesnic. Tam je, po
ruské revoluci, navštěvovali čeští
komisaři, znalí současné politické situace, kteří zajatcům nabízeli
vstoupit do československého vojska. Dne 15. června 1918 se Leopold Krybus v ruském městě Tomsk
(rus. Tomsk), vzdáleném zhruba
200 km severovýchodně od Novonikolajevska přihlásil do čs. legií
a byl zařazen jako vojín do 7. Střeleckého pluku. Demobilizován byl
11. nebo 22. října 1920. Žil ve Vídni, kde i zemřel a dne 20. září 1944
byl pohřben na Centrálním hřbitově
ve Vídni (Wiener Zentralfriedhof,
sk. 74, řada 19, č. 88, hrobní právo
do 11. srpna 2020).
Sestra Maria, narozená dne 7. února 1893, záhy, v červnu 1894 ve
věku jednoho roku zemřela. Stejný
osud měl i bratr Josef, narozený dne
24. února 1894, který po půl roce
života, v červenci téhož roku zemřel
na mengitidu. Tytéž osudy měli
i další sourozenci, sestra Aloisie,
narozená dne 3. června 1896, zemřela na záškrt dne 1. listopadu
1897, sestra Marie, narozená dne
4. září 1897, zemřela v květnu 1898
na zápal plic. Z dvojčat Markéty
a Karolíny, narozených dne 11.
června 1899, zemřela Karolína na
zápal plic ve věku tří měsíců a Markéta se dožila sedmi let a zemřela
„na slabost“ dne 4. července 1906.
Bratr Josef, narozený dne 8. srpna
1901 se oženil dne 27. září 1926
v Kojetíně s Emilií Trbuškovou,
dcerou Leopolda Trbuška, dozorce
v kojetínském cukrovaru. Měli spolu

syna Josefa. Další z bratrů Vincenc,
narozený dne 12. března 1905 se
vyučil pokrývačem a dne 23. srpna
1925 se v Přerově oženil s Leopoldinou, dcerou Jana Schwarzera,
mlynáře z Hejčína. Narodilo se jim
pět dětí. Sestra Matylda, narozená
dne 13. března 1907, zemřela ve
dvou letech, v únoru 1909, na tuberkulózu. Poslední z dětí, Marie,
narozená dne 12. srpna 1908 byla
služkou a dne 19. srpna 1935 se
vdala za vdovce Josefa Šamánka.
Bedřich Krybus se vyučil obuvníkem (uvedeno i zámečníkem), jeho
denní mzda činila 4 Kč denně.
Do války byl povolán 1. dubna
1915 a zařazen v hodnosti vojína
k 13. Zeměbraneckému pěšímu
pluku, 6. Pěší rotě (Landwehr Infanterieregiment Nr. 13, LIR Nr. 13,
6. Komp.) do Olomouce. Tento pluk
patřil pod velení 92. Zeměbranecké
pěší brigády (LIBrig Nr. 92), která
byla součástí 46. Pěší divize (ID Nr.
46), spadající pod I. Sbor (I. Korps)
a ten byl součástí 1. Armády (1. Armee) se štábem v Krakově.
Mezi dny 2. až 13. červencem 1915
se 1. Armáda se svými jednotkami
přesouvala vlaky č. 83 od severního břehu řeky Visly přes města
Přemyšl (pol. Przemyśl) a Lemberk
(dnes Lvov, ukr. Lviv) do východní
Haliče k městečku Kulików (ukr.
Kulikiv, 24,08° v. d., 49,98° s. š.),
odkud absolvovali vojáci dvoudenní
pochod v letních vedrech na sever
do 70 kilometrů vzdálených pozic
severně od města Sokal (ukr. Sokal), aby vystřídali vojáky 11. Německé armády. V druhé polovině
července probíhaly v okolí Sokalu prudké boje, které se v měsíci
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srpnu staly pro 13. Zeměbranecký
pěší pluk pozičními boji u vesnice
Skomorochy, vzdálené 6 kilometrů
severně od Sokalu. Poziční boje
obnášely neustále vzájemné střety
a odstřelování z blízkých nepřátelských pozic na frontové linii mezi
vesnicí Skomorochy (ukr. Skomorochy, Skomorokhy, 24,3306°
v. d., 50,5372° s. š.) a 2 kilometry
východně vzdálenou vesnicí Steniatyn (ukr. Stenjatin). Tyto boje trvaly
v podstatě celý srpen.
A v těchto bojích, dne 26. srpna
1915, dvacetiletý Bedřich Krybus,
padl.
Zemřelí vojáci byli pohřbeni na
hřbitově severně od vesnice Skomorochy. Hřbitov (24,318539°
v. d., 50,543735° s. š.) je součástí
civilního hřbitova a nic po něm nezůstalo, možná až na tři dřevěné
kříže (viz foto původního a současného stavu hřbitova s upomínkovou
tabulí – zdroj: Signum Belli 1914),
plocha nicméně zůstává volná. Je
zde pohřbeno minimálně 50 vojáků
13. Zeměbraneckého pěšího pluku
ve dvou hromadných hrobech. Mezi
nimi je i kojetínský rodák Bedřich
Krybus.
Vídeň, 26. srpna 1915. Oficiální
hlášení. Ruské válčiště. Pevnost
Brest-Litevsk padla. Maďarské síly
generála von Arze dobyly jihozá-

Pleva Karel, Pleva Karl
narodil se v Kojetíně v ulici Žebračka, později Městská, dnes Tyršova číslo 99 (dům již neexistuje, na
jeho místě stojí činžovní dům číslo
1226) dne 6. května 1882 manželům Františku Plevovi, dělníkovi
v Kojetíně, pocházejícího z Ivanovic a Anežce, dceři Antonína Pavlíka, podruha v Kojetíně. Vyučil se
strojníkem a jeho týdenní mzda
činila 30 korun. Dne 21. listopadu
1905 se oženil s 29letou Boženou
Kratochvílovou, dělnicí v Kojetíně, narozenou dne 7, srpna 1876
v Chropyni, dcerou Josefa Kratochvíla, nádeníka v Chropyni. Jejich další případní potomci nejsou
v kojetínské ani ivanovické matrice
narozených uvedeni a chropyňská
matrika není přístupná.
Karel Pleva nastoupil do války již

padně od pevnosti vesnici Kobylany a zaútočily přes vnější pás linie
zezadu. Západní haličská, slezská
a severomoravská pěchota současně zaútočila na pevnost jižně od
obce Koroszczyn. Německá vojska
obsadila tři závody na severozápadní frontě a dnes ráno obsadila

pevnůstku na železničním mostě.
Spojenci také zatlačili nepřítele přes
Lesnu do lesa a bažin jihovýchodně
od Brest-Litevsku, a naše kavalérie,
která se vydala na sever od Kovelu,
zničila ruské obranné úkryty u Bucinu a Vyzwy. Ve východní Haliči,
u stojících armád, nic nového.

2. srpna 1914 v hodnosti vojína
k 25. Zeměbraneckému pěšímu
pluku, 9. Pěší rotě (Landwehr Infanterieregiment Nr. 25, 9. Kompanie) do Kroměříže. Pluk spadal
v roce 1914 pod 26. Zeměbraneckou pěší brigádu (LIBrig Nr. 26)
a ta pod 13. Pěší divizi (Infanteriedivision Nr. 13). Divize byla součástí
II. Sboru (II. Korps) a ten byl pod
velením 4. Armády (4. Armee).
Po bitvě u ruského (dnes polského) města Krašnik, ve dnech
23. až 25. srpna 1914, která byla
první bitvou Velké války mezi rakousko-uherskou a ruskou armádou, byly ruské jednotky nuceny
se stáhnout k zhruba 40 kilometrů
severovýchodně vzdálenému městu Lublin. Na bojové frontě mezi
městy Lublin a Lemberk (čes. Lvov,
ukr. Lviv) stály koncem srpna proti
ruským vojskům 1., 4. a 3. Armáda.

1. Armáda tlačila 4. Ruskou armádu od Krašniku směrem k Lublinu,
4. Armáda bojovala uprostřed fronty a 3. Armáda útočila na ruská
vojska jihozápadně od města Lemberk. Začátkem září se 4. Armáda
se svými jednotkami dostala do
prostoru města Rawa Ruska (ukr.
Rava-Ruska) a postupovala směrem na sever. Dne 7. září dorazil
II. Sbor s 25. Zeměbraneckým pěším plukem na linii mezi vesnice
Tomaszów (Lubelski) a Łabunie,
vzdálené mezi sebou zhruba 20 kilometrů. Proti Sboru stál V. a XVII.
Ruský sbor jako součásti 5. Ruské
armády, která měla za úkol udržet
pozice před městem Lublin, aby
nebylo rakousko-uherskými vojsky
dobyto. V nastalých bojích ruská
vojska pozice nejen udržela, ale postupně zatlačovala rakousko-uherská vojska zpět na původní bojové
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linie. V dalších dnech získala zpět
i rakouskými vojsky dobyté město
Krašnik. 25. Pěší pluk byl nucen
z pozic severně od Tomaszówa
(Lubelského) ustoupit směrem na
jih a dne 9. září 1914 byl pluk od
původních pozic, obsazených přede dvěma dny, vzdálen již 10 kilometrů za vesnicí Bełżec.
Záznam v plukovní matrice LIR Nr.
25 sděluje o Karlu Plevovi, že „...
se zúčastnil těžkých bojů u Lublinu
ze dne 7. na 8. září 1914 a jest od
té doby nezvěstný, prohlašuje se
ve smyslu zákona ze dne 31. března 1918 ř.z.č. 128 k žádosti jeho
manželky Boženy Plevové, dělnice
v Kojetíně, na základě provedeného šetření a po bezvýsledně provedeném řízení za mrtva a vyslovuje
se, že den 1. března 1919, jakožto
onen den, kterého Karel Pleva nepřežil, pokládati se má.“
V Seznamu ztrát (Verlustliste) ze
dne 9. ledna 1915, č. 97, str. 33 je
však uvedeno, že Karel Pleva byl
„verw.“, tedy zraněn. Jeden z neoficiálních seznamů padlých zaznamenává, že Karel Pleva zemřel dne
28. října 1914. Dochází zde tedy
k rozporu v datu úmrtí, mezi plukovní matrikou a neoficiálním seznamem, které může být vysvětleno
pouze domněnkou, že datum 28.
října 1914 je chybné nebo, že Karel
Pleva byl v bojích u Tomaszówa (Lubelského) zraněn a následně brzy
zemřel a úmrtí nebylo registrováno
anebo byl zraněný odvezen z bojiště
ošetřovatelskou službou k ošetření
do polního lazaretu, aniž o tom bylo
informováno vedení jednotky, stal se
tedy nezvěstným, a v lazaretu později, v měsíci říjnu zemřel a informace o jeho smrti se později dostala
k pisateli neoficiálního seznamu
padlých. Je tedy těžké, z titulu nouze relevantních údajů, stanovit přesně den smrti tohoto vojáka.
Vzhledem k obsahu rozhodnutí
Krajského soudu v Olomouci, že
„...na základě provedeného šetření
a po bezvýsledně provedeném řízení...“ je nejpravděpodobnější, že
Karel Pleva, ve věku 32 let, zemřel
po zranění v bojích u polské obce
Tomaszów Lubelski (23,4134° v. d.,
50,4536° s. š.) v jednom z uvedených dnů, tedy 7. nebo 8. září 1914
nebo brzy po tomto datu.
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Jeho hrob se zřejmě nachází na
válečném hřbitově Velké války, který byl založen v roce 1915 v obci
Łaszczówce – Kolonia (23,429521°
v. d., 50,418315° s. š.), ležící necelý
jeden kilometr jižně od okraje obce
Tomaszów (Lubelski). Hřbitov byl
dříve zarostlým místem, ale dnes je
dobře upraveným hromadným hrobem obdélníkového poloválcovitého tvaru se středovým vrcholem, na
kterém je postaven bílý kříž. Před
hrobem stojí černý obelisk s nápisem ve třech jazycích: polském, německém a ruském. Je zde psáno:
"Neptejte se, kdo byl přítel a kdo
nepřítel...“. Vzpomínka na Poláky,
Rakušany, Maďary, Rusy a vojáky jiných národností, kteří zemřeli
v roce 1914 v bojích u Tomaszówa (Lubelského) během první
světové války. Odpočívá zde 896 vojáků
rakousko-uherských
a ruských armád.
Záznam v plukovní
knize dále pokračuje:
„Zároveň se prohlašuje dle čl. 5 zákona ze
dne 30. června 1921
č. 252 sb. z. a nař.
manželství uzavřené
dne 21. listopadu 1905
mezi Karlem Plevou,
strojníkem v Kojetíně,
a Boženou Kratochvílovou dle řím.-katol.
obřadu před farním
úřadem v Kojetíně za
rozloučené.
Krajský
soud v Olomouci odd.
V., dne 24. září 1921“.
Informace z ruského bojiště ze dne
11. září 1914.
V bojích u Tomaszo-

va část našeho dělostřelectva stála dvě hodiny v nejpálivějším ohni
velmi kvalitních ruských baterií,
jejichž projektily však během této
doby vybuchovaly jen za naším dělostřelectvem, aniž by tam něco poškodily. Jediná nepříjemná věc byl
dusivý kouř výbušných plynů, který
v důsledku převládajícího bezvětří ležel na celém bombardovaném
prostoru. Ruská pěchota, postupující v poněkud vzdálené lesní zóně,
když procházela mýtinou, přitáhla
pozornost rakouské baterie. Když
se pak Rusové rozběhli přes další
úzkou mýtinu, byli zastřeleni baterií využívající tento krátký okamžik
bitvy. Během pozdějšího postupu
(vojsk) se zde nacházely celé hromady mrtvých a raněných.(Zkráceno).
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Rumplík Jan,
Rumplik Johann
narodil se dne 20. února 1887 v domě
č. 116 v Kroměřížské ulici manželům
Janu Rumplíkovi, podruhovi v Kojetíně, který byl synem Tomáše Rumplíka, domkaře v Halenkovicích a Mariány (Marie), dcery Josefa Kouřila,
kováře v Čehovicích. Ze sourozenců
měl bratra Karla, narozeného dne
4. února 1881 v Kojetíně, který pracoval jako strojní dozorce a topič
v kojetínském cukrovaru.
Jan Rumplík se vyučil obuvníkem
a dne 9. května 1910 se v Kojetíně
oženil s 20letou Marií Noskovou,
dcerou Josefa Noska, pekaře v Kojetíně, která se narodila dne 25. listopadu 1890 v Kojetíně a zemřela
dne 16. dubna 1954 v Kojetíně v ulici
Padlých hrdinů číslo 147.
Měli jednoho syna Jana, narozeného dne 3. ledna 1915 v domě č. 147,
který dne 11. února 1938 v Kroměříži
v době, kdy sloužil vojenskou prezenční službu jako vojín u 3. Pěšího
pluku čs., zemřel v posádkové nemocnici ve věku 23 let na zánět pohrudnice. Je pochován v Kojetíně.
Do války Jan Rumplík narukoval brzy
po narození syna, již 15. ledna 1915
k 54. Pěšímu pluku (IR Nr. 54) do
Olomouce. Dne 1. září 1915 odjel ke
své jednotce na ruskou frontu. Pluk
byl v té době součástí Pěší brigády
Kuhn (IBrig Kuhn) a brigáda spadala
pod 6. Pěší divizi (ID Nr. 6), působící v rámci Skupiny Benigni v 7. Armádě (7. Armee). Armáda se svými
jednotkami bojovala v létě roku 1915
v Haliči necelých 100 kilometrů na
východ od města Stanislau (ukr. Ivano-Frankivsk) mezi městečky Horodenka (ukr. Gorodenka) a Zastawna
(ukr. Zastavna) s cílem překročit řeku
Dněstr (ukr. Dnister). Začátkem září
1915 se 6. Pěší divize s 54. Pěším
plukem nacházeli nedaleko vesnice
Doroschoutz (ukr. Dorošivci) a snažila se překročit řeku Dněstr, což se
po značném úsilí vojskům podařilo
a dne 9. září obsazovala území již za
řekou mezi kopcem Słoteria a vesni-

Šima Rudolf,
Šima Rudolf
narodil se dne 18. dubna 1891
v Kojetíně v domě č. 76 v ulici Pořadí

cí Sińków (ukr. Sińkiv) zhruba 6 kilometrů na pravém břehu řeky (25,64°
v. d., 48,92° s. š.).
Podle plukovní matriky psal Jan
Rumplík pět dnů po odjezdu z Olomouce dne 5. září 1915 své manželce a již 7. září se podle úřední zprávy
stal nezvěstným.
Bývalo zvykem vojáků během cesty
vlakem psát domů dopisy a ty posílat z železničních stanic. Cesta Jana
Rumplíka z domova do místa působení jeho jednotky v délce zhruba
800 kilometrů musela v tehdejší situaci trvat jistě několik dnů. Vlaky
jezdily velmi pomalu a zastavovaly
velmi často na doplnění uhlí a vody
do parních kotlů. Nejbližší železniční
stanice, kde by mohl snad vystoupit
a jít pěšky k jednotce byla v městečku Zaleszczyky (ukr. Zalishchyky),
vzdálené asi 20 kilometrů od místa
jeho jednotky. I zde se však intenzívně bojovalo.
Z časového hlediska mám pochyb-

nosti, že Jan Rumplík se ke své jednotce dostavil, a cestou k ní, za nejasných okolností, z různých důvodů,
po 5. září 1915 ve věku 28 let, zahynul, neznámo kde a kdy. V případě,
že se k jednotce dostavil, a účastnil
se bojů, padl hned dne 6. nebo 7. září
1915, ale jeho tělo nebylo nalezeno
nebo identifikováno a snad bylo uloženo do některého, dnes již neznámého hromadného hrobu.
Krajský soud v Olomouci rozhodl
dne 16. června 1925, na žádost jeho
manželky Marie Rumplíkové v Kojetíně, a na základě provedeného
šetření a bezvýsledně provedeném
řízení vyzývacím za mrtva, v souladu
s platnými zákony, že „den 1. března
1919, jakožto onen den, kterého Jan
Rumplík nepřežil, pokládati se má“.
Tímto rozhodnutím se dnem 1. března 1919 stala Marie Rumplíková
vdovou. Než podala žádost na soud,
ještě sedm let po válce na svého
manžela čekala.

manželům Jakubovi Šimovi, krejčímu
v Kojetíně, pocházejícího z Kardašovy Řečice v Čechách a Tekle, dceři
Anselma Kraemera, jircháře (zpracovatele kůží) v Kojetíně. Měl, jak bylo

v té době obvyklé, mnoho sourozenců.
Nejstarší, bratr Jakub, se narodil dne
27. prosince 1875, ale v 17 letech
dne 11. dubna 1892 zemřel na zánět
mozkových blan. Další z bratrů, Alois,
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Oběti I. světové války z Kojetína (11)
narozený dne 26. července 1877, se
ve věku 35 let dne 20. prosince 1912,
utopil. Sestra Františka, narozená
dne 16. října 1880, za půldruhého
měsíce, dne 1. prosince, zemřela.
Další z bratrů, František, se narodil
dne 1. října 1882. Sestra Štěpánka,
narozená dne 7. června 1885, se
provdala dne 11. října 1910 za Rudolfa Kouřila, krejčího v Kojetíně,
narozeného dne 14. března 1884.
Josef, narozený dne 20. dubna 1887,
za dva dny po narození zemřel. Bratr
Vladislav se narodil dne 17. června
1888 a vyučil se krejčím.
Rudolf se vyučil stolařem a před válkou bydlel v dnes již neexistujícím
domě č. 775 v Husově ulici.

Do války byl odveden v únoru 1915
k 13. Zeměbraneckému pěšímu
pluku, 8. Pěší rotě (Landwehrinfanterieregiment Nr. 13) do Olomouce
v hodnosti vojína. Tento pluk v létě
roku 1915 byl podřízen 92. Zeměbranecké pěší brigádě (LIBrig Nr. 92),
a ta spadala pod 46. Zeměbraneckou pěší divizi (LID, později ID Nr.
46). Divize byla součástí 1. Sboru
(I. Korps), který měl velení v 1. Armádě (1. Armee), která bojovala se svými jednotkami na jižním úseku v Haliči. V červnu roku 1915 se 1. Armáda
nacházela v oblasti města Sandomierz (čes. Sandoměř), ale byla převelena jako posila na východ k dobytí
města Sokal (ukr. Sokal). Armádní
jednotky s výstrojí a výzbrojí se přesouvaly několik dnů po železnici přes
město Přemyšl (pol. Przemyśl) do
města Lemberk (čes. Lvov, ukr. Lviv)
na konečnou stanici do vesnice Kulików (ukr. Kulykiv). Odtud jednotky
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směřovaly pěšky směrem na sever
přes vesnice Żólkiew (ukr. Žovkva,
Zhovkva) a Mosty Wielkie (ukr. Velyki Mosty) k městu Sokal vzdálenému od Kulikówa zhruba 60 kilometrů
vzdušnou čarou.
Podle Zprávy o zraněných a nemocných (Nachrichten über Verwundete
und Kranke ausgegeben am) z roku
1915, číslo výtisku 276, ze dne vydání 27.9.1915, číslo stránky 35,
byl Rudolf Šima zraněn. Kojetínský
seznam o vojácích uvádí, že Rudolf
Šima „Byl u Žolkieva raněn šrapnelem do hlavy“. Pochodující vojáci
byli buď odstřelováni nepřátelskými
vojáky, ikdyž fronta byla několik desítek kilometrů vzdálena, nebo explodovala nevybuchlá munice na cestě

či neštěstí se stalo přímo v řadách
vojáků. Zraněný vojín Rudolf Šima
byl přenesen či převezen do městečka Mosty Wielkie, ke kterému vojska
směřovala. Od roku 1846 zde byla
kasárna (pol. kozsary) rakouské armády s nemocnicí (24,1308° v. d.,
50,2289° s. š.). Kasárna ve Lvovské
ulici na jižním okraji městečka před
válkou sloužila Praporu polních myslivců (Feldjägerbataillon).
A v této nemocnici, dne 20. července
1915, Rudolf Šima ve věku 24 let, na
následky svého zranění, zemřel. Kde
je pochován, není známo, ale v městečku je velký civilní hřbitov, kde by
mohl být i jeho hrob.
Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště
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Mateřská škola Kojetín
Říjen v MŠ Kojetín
Přehoupli jsme se pomalu do barevného podzimu... A tak jsme
při vycházkách pozorovali změny
v přírodě, sledovali houfování ptáků, sklizeň na zahrádkách a v polích…
S příchodem podzimu se učíme
vnímat krásy a dary přírody. Povídáme si o počasí, sbíráme listí, šípky, kaštany… Tvořivé činnosti patří
u dětí k těm nejoblíbenějším. Není
proto divu, že s obrovským nadšením otiskovaly barevné listí, z listí
a přírodnin tvořily „podzimníčky“,
kreslily šípkový keř, zdobily jej z nasbíraných šípků…
Od 1. října 2019 všechny děti zahájily cvičení ve sportovní hale. Máme
tak možnost se jedenkrát týdně dokonale vyřádit ve sportovním prostředí. Od října nám také v obou
školičkách začala výuka anglického
jazyka v odpoledním čase. Tyto aktivity potrvají až do konce května.
Děti ze třídy „Pastelek“ navštívily
soukromého zemědělce Minaříka.
S velkým nadšením přivítaly možnost si prohlédnout zemědělské
stroje a se zaujetím poslouchaly,
k čemu tyto stroje slouží. Prožily
zde naučné a příjemné dopoledne.
V říjnu jsme opět v obou mateřských školách přivítali Kašpárka
s maňáskovou pohádkou, kterou si
pro děti připravily učitelky.
A v úterý 8. října 2019 jsme v dopoledních hodinách zhlédly veselou
pohádku „O kouzelných slovíčkách“
v podání divadla Olomouc.
Na páteční dopoledne 11. října
2019 se těšily děti ze „Sluníček“,
„Pastelek“ a „Rybiček“, kdy je čekala návštěva stanice PČR v Kojetíně. Prohlédly si místní služebnu,
seznámily se s prací policisty. Po-

tom si vyzkoušely, jak se sedí v policejním voze, který nám na závěr
i zahoukal. S nadšením navštívily
také nádvoří VIC Kojetín, kde měly
možnost si vyzkoušet, jak se žilo za
časů našich stařečků a stařenek.
Poprvé mohly vidět pečení chleba
a buchet, praní prádla na valše,
mlácení obilí, loupání turkyně i vaření povidel. Děkujeme za obě vydařené akce.
V druhé polovině října navštívily
děti ze třídy „Pastelek“ keramickou
dílnu na „domečku“. Nejdříve si
prohlédly velkou keramickou pec,
seznámily se s keramickou hlínou
a potom se pustily do výroby dárku
pro své nejbližší.
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Mateřská škola Kojetín
Nejlákavější akcí tohoto měsíce se
ale stal již 15. ročník školní drakiády, který se konal ve středu 16. října
2019 v areálu školní zahrady a na
přilehlém kopci u sportovní haly. Po
úvodním přivítání a krátkých organizačních pokynech jsme pouštění
draků na kopci odstartovali básničkou o dráčkovi. Součástí drakiády
byl také táborák, kde si každý mohl
opéct špekáček a zazpívat s kytarou, vyrobit dráčka či si vyzkoušet
svoji zdatnost v hodu míčem do
basketbalového koše. K tomu se
podával teplý čaj a nějaká ta dobrota. Závěrem drakiády všichni malí
účastníci dostali medaile, diplomy
a sladkou odměnu. Bylo pro nás
zážitkem vidět zahradu mateřské
školy plnou dětí i rodičů a úsměv na
tvářích všech zúčastněných.
K pohodě ale určitě přispělo i krásné slunečné podzimní počasí. Poděkování samozřejmě patří všem,
kdo se na organizaci akce podíleli.
Tak snad nám ještě pěkné podzimní počasí vydrží co nejdéle!
vedení MŠ

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Vlastivědná exkurze
k pramenu Moravy
Ve čtvrtek 3. října 2019 vyjeli žáci
pátého ročníku do Stříbrnic k chatě
Návrší, odkud jsme se vydali na túru
k pramenu řeky Moravy. Z autobusu
jsme sledovali oblohu a myšlenkami
zaháněli déšť. To se nám moc nepodařilo, protože během cesty jsme se
s mrholením, větrem a mlhou přeci
jen setkali. Ale na to jsme byli připraveni.
Během výstupu jsme se vyfotili u známé sošky slona, samozřejmě u pramene a na dalších místech. Protože
na vrcholcích hor byly stromy ojíněné

Družina v podzimních
barvách

12

Začátek školního roku v naší družině se odehrával v duchu podzimního tvoření a celodružinových
akcí – drakiády, pěvecké soutěže,
sportovních her v parku a dalších.
V říjnu se pak navíc otevřely i naše
družinové kroužky – výtvarný, sportovní, vaření a angličtina.
V pátek 11. října 2019 jsme s dětmi

námrazou a foukal poměrně silný vítr, vynechali
jsme výšlap na
Králický Sněžník.
Cestou zpět jsme
konečně spatřili
i další jesenické vrcholky, ale
v tom okamžiku
se přihnala přeháňka se zmrzlým deštěm. V pořádku jsme došli
k autobusu a vyrazili na zpáteční
cestu.
navštívili kojetínské VIC, kde se
nejen děti mohly
vrátit do doby našich pradědečků
a
prababiček.
Viděli jsme, jak
se vařila povidla, pekl chleba
a buchty, zažili
jsme drátkování…

F. Štěpánek, I. Trefilková
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
O týden později prožilo nejstarší oddělení žáků třetích a čtvrtých tříd každoroční oblíbené „nocování v družině“. Děti absolvovaly přednášku ve
spolupráci s profesionálním hasičem,
na které si mimo jiné mohly vyzkoušet zásahový oblek a dýchací přístroj. Nocování bylo pokračováním
celodenní hry, při které děti získávaly
peníze. Ty mohly utratit v bufetu plném dobrot, které připravily vychovatelky. Večer všichni zvládli stezku odvahy po škole a celou akci zakončili
společnou snídaní.
Nyní nás čeká halloweenské dovádění a výroba strašidelné dekorace.
A pomalu se nám blíží přípravy na
vánoční svátky, pečení perníčků
a cukroví, výroba dárečků a malování vánočních přání.
Lucie Krejsová

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Moderní škola
Je projekt v rámci programu Erasmus+, což je vzdělávací program Evropské unie na období
2014/2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách
vzdělávání, v odborné přípravě atd.
My jsme si našli partnery ve Španělsku, Řecku a Polsku.
První zkušenosti jsme získávali ve
Španělsku. Velmi inspirativní pro
nás byla spolupráce pedagogů
s asistenty. Toto je tam propracováno do sebemenšího detailu
a dovedeno k dokonalosti. Velmi
fascinující je pomoc rodičů škole ve
vyučování. Pokud rodiče mají volno, chodí do školy pomáhat – zadarmo. Velmi se nám líbilo v řecké
škole. Vyučování neprobíhá v časovém harmonogramu obvyklém ve

Škola
má nového ředitele
Základní škola Svatopluka Čecha
586 má nového ředitele. Konkurzního řízení se účastnili čtyři uchazeči,
ze kterých bylo stanoveno výsledné
pořadí. Novým ředitelem se stal Jiří
Isakidis. Do funkce byl jmenován
24. dubna 2019. Funkce se ujal
1. srpna 2019.
V jeho případě lze použít staré české přísloví, které říká, že nové koště
dobře mete. Ve škole zavanul čers-

většině českých škol, ale vyučuje
se v blocích. V Polsku velmi pěkně dokáží pracovat s rodiči žáků
a zapojovat je do života školy. Rodiče spolu s dětmi pracují na různých projektech a škola pro ně není
místo, kam odkládají na dopoledne
své děti. Snad se tohoto přístupu
dočkáme i v naší zemi.
Díky hlavní aktivitě – stínování
– dochází ke zkvalitnění vzdělávání
– zavedení moderních vyučovacích
metod, zvýšení přitažlivosti vyučovaných předmětů a v konečném
důsledku zvýšení školní úspěšnosti
žáků. Je to však velmi náročný proces a běh na dlouhou trať. Všichni
ale věříme, že to má smysl, vždyť
se jedná o výchovu nových generací.
Celý projekt je hrazen z rozpočtu
Evropské unie. Program Erasmus+

rozhodně doporučujeme každému,
kdo se chce poučit a získat zkušenosti kolegů ze zahraničí.
Projekt Moderní škola bude pokračovat i v příštím roce a zároveň se
nám podařilo zajistit podporu pro
projekt zabývající se inkluzivním
vzděláváním.
Pavel Navrátil

tvý vítr, který s sebou přinesl energii
a entuziasmus, tedy dvě věci, bez
nichž se učitelskému povolání věnovat nelze. Pozitivní atmosféra,
kterou nový ředitel přinesl, je pro
pedagogický sbor velmi důležitá.
Nového ředitele si oblíbili také žáci
a jejich rodiče.
Kromě toho se daří zlepšovat i materiální podmínky. Pro kvalitu výuky
je důležité, že se konečně nainstaluje jednotná wifi síť, což umožní plně
využívat nejmodernějších technologií, kterými škola disponuje.

Škola se zapojuje i do mnoha projektů nebo se na ně připravuje.
Namátkou můžeme uvést Šablony,
v nichž budou fungovat kroužky
zábavné logiky, čtenářské gramotnosti atd., nebo projekt Moderní
škola, v jehož rámci pedagogové
mají možnost navštívit partnerské
školy v zahraničí a seznámit se
tam s nejnovějšími vzdělávacími
trendy.
Novému řediteli přejeme hodně sil
a mnoho úspěchů!
Pavel Navrátil
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
Dýňování
Stejně jako minulý rok, tak i letos
proběhlo v našem školském zařízení vydlabávání dýní.
Dýně jsou jedním z hlavních symbolů Halloweenu, svátku, který je
spojován s tradicemi a zvyky starých Keltů. Vydlabávání dýní dnes
patří k oblíbené zábavě a celý svět
tak vytváří vysmáté či zamračené
dýňové obličeje, které po setmění
rozzáří každou zahrádku u domu.
Samotné vydlabávání se uskutečnilo ve čtvrtek 24. října 2019
v odpoledních hodinách na zahradě
mateřské školy. Sešli jsme se v hojném počtu a zároveň dýně se sešly
v různých velikostech a barvách.
Kreativitě a originálnímu pojetí se
meze nekladly.
Příjemné sluneční odpoledne všem
zpestřila kuchařka výborným občerstvením a nádherné dýňové výtvory
ozdobily zahradu mateřské školy a

vchod do základní školy.
Akce byla sponzorsky podpořena
Hanáckým dvorem Polkovice a Fre-

sh zeleninou sluníčko z Kojetína.
Sponzorům velice děkujeme.
Leona Indráková, ředitelka školy

tečnilo setkání seniorských zaměstnanců a přátel školy se současnými pracovníky zařízení. Naši hosté
zavzpomínali na léta, kdy pracovali
v MŠ či ZŠ a na své bývalé žáky. Připomněla se jména i těch pracovníků,
kteří již nejsou mezi námi.
Obě budovy během odpoledne navštívilo velké množství návštěvníků,
ochutnali výborné
občerstvení od pracovnic školní jídelny
a někteří se našli
i na archivních fotografiích.
Na závěr oslavy
ředitelka školy poděkovala představitelům obce za
pomoc, spolupráci
a financování škol-

ského zařízení během celého roku,
rodičům za spolupráci a vzájemnou
pomoc, dětem popřála příjemné
studium, mnoho kamarádů a přátel na celý život, zaměstnancům
poděkovala za přípravu celé akce
a přátelům ZŠ a MŠ za přízeň a náklonnost ke škole.
Leona Indráková, ředitelka školy

Přátelské setkání žáků
a zaměstnanců školy

14

V sobotu 19. října 2019 ZŠ a MŠ
Polkovice uspořádala Přátelské
setkání žáků a zaměstnanců školy.
Žáci ZŠ, MŠ, zastupitelé obce, absolventi, bývalí zaměstnanci školy
i veřejnost se odpoledne sešli v budově školy a zavzpomínali na školní léta. Pro návštěvníky akce se
otevřely obě budovy, připravila se
netradiční výstavka starých učebnic, učebních pomůcek, starých
hraček, školních materiálů a kronik.
Školní oslavu zahájila ředitelka
školy a všechny seznámila s historií
základní školy a zároveň přivítala
bývalé zaměstnance školy.
Následně děti z mateřské školky
svým vystoupením hostům oživily
léta strávená v mateřské škole. Návštěvníci zavzpomínali na svá první
slůvka, říkadla a tanečky a bývalí
zaměstnanci na svůj pracovní proces v našem zařízení.
Žáci základní školy se představili
v tanečním pásmu a na závěr kulturního představení vystoupil dětský
folklorní soubor Ječmínek Chropyně
s pásmem „Hřé, slunečko, hřé“ pod
vedením Radky Míškové a Magdy
Rapantové. Na housličky výborně
zahrála Apolenka Míšková.
Po slavnostním programu se usku-
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Gymnázium Kojetín
Srdíčkové dny na GKJ
Každoročně se žáci gymnázia už
po mnoho let zapojují do charitativní akce s názvem Srdíčkový
den. Prodávají svým spolužákům
a kojetínským občanům drobné
předměty, jako jsou přívěsky na
klíče, propisovací tužky, magnetky
a jiné maličkosti se srdíčkovým emblémem, aby shromáždili částku,

Exkurze do Holešova
aneb Cesta do loutkové
historie
Středa 25. září 2019 byla pro první ročník a kvintu jedinečná. Žáci
z obou tříd se totiž v rámci speciální
exkurze vydali na výpravu do Holešova, kde prožili velmi zajímavý
den.
Vše začalo docela obyčejně. Studenti vyrazili do školy, přičemž
všichni byli rozděleni na dvě skupiny. Ti, kdo měli jako volitelný předmět vybraný výtvarnou výchovu,
nejdříve během první vyučovací
hodiny usilovně pracovali na svých
osobitých výtvorech, u kterých se
snažili vyhrát si s každičkým drobným detailem. Po skončení hodiny
a po pauze na svačinu následoval
odchod na nádraží a zakoupení
jízdenek. Poté už proběhla poklidná cesta vlakem. Někteří jedinci si

Projekt světová škola
pokračuje
Sbírejte starý papír, pomůžete
tropickým deštným pralesům
V minulém školním roce jsme se na
gymnáziu hodně bavili o Keni. Ta
se stala tématem projektu Světová
škola, který nás provází už čtvrtým
rokem. Každý rok se snažíme nějakým způsobem pomoci oblasti, které se daný rok věnujeme, a nejinak
tomu bylo s Keňou. Pomáhali jste
nám sbírat plechovky od nápojů
a výtěžek měl směřovat na podporu
školáků na Ostrově Naděje u Viktoriina jezera. Vytřídilo se 400 kg hliníkových plechovek a 50 kg plechu.
Po sečtení výtěžku z plechovek
a dalších příspěvků na podporu
projektů Centra Narovinu v Keni
jsme získali 8.710 Kč. Tyto peníze
byly využity prostřednictvím zmíně-

kterou následně zasíláme obecně
prospěšné společnosti Život dětem.
Ta finanční prostředky rozděluje do
potřebných rodin na různé zdravotní pomůcky, které nemohou být
hrazeny ze zdravotního pojištění,
ale mohou dětem i jejich rodičům
pomáhat v těžké životní situaci.
Děkujeme touto cestou kojetínským občanům, kteří v září přispěli
na uvedené účely. Podařilo se vy-

brat 11.621 Kč! Věříme, že i počátkem prosince bude sbírka úspěšná
a předem všem dárcům děkujeme.
Více informací můžete nalézt na internetových stránkách http://www.
zivotdetem.cz/.
mm

četli komiks nebo obsáhlou knížku,
jiní naopak využili chvíle a po celou
dobu cesty debatovali s ostatními.
Netrvalo dlouho a vlak dorazil do
Holešova, kde jsme všichni vystoupili. Ihned nato následovala cesta
k zámku, jehož krásu jsme mohli
obdivovat ze všech stran. Šli jsme
se podívat na unikátní výstavu loutek a loutkového divadla. Dozvěděli
jsme se zajímavé informace nejenom o loutkovém divadle, ale taktéž
o lidech, kteří se podíleli na jeho vývoji. Mimo to jsme dostali možnost
si prohlédnout loutky všeho druhu
– od normálních lidí až po zvířata,
čerty a kostlivce s kyselými tvářemi
a s kosami v rukou – a na samotný
závěr prohlídky si všichni museli vybrat jednu konkrétní loutku, kterou
následně měli nakreslit na papír ve
skicáku.
Po krátkém rozchodu na občerstvení přišlo společné fotografování,
jež jsme všichni zvládli, potom krát-

ká procházka, která byla doplněna
o návštěvu židovského hřbitova,
a pak už přišla jenom zpáteční cesta, která proběhla naprosto bezproblémově.
Všichni jsme si tuto exkurzi náramně užili. Osobně doufám, že podobných akcí se někdy v budoucnu dočkáme znovu. Jen to počasí mohlo
vyjít lépe, ale to je pouze drobná
vada na kráse.
Daniel Palička, 1. ročník

né neziskové organizace na zajištění školného, které je v Keni povinné
(celkem 4.000 Kč), nákupu školních
lavic a židlí (2.400 Kč), školních pomůcek, knih a učebnic (1.310 Kč)
a proplacení specializovaných vyšetření na místní klinice pro potřebné (1.000 Kč). Do Keni už doputovala také sbírka školních potřeb
a knih, jak je patrné
z přiložené fotografie. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám
s projektem pomohli. Bylo to Centru
Narovinu, Městské
kulturní
středisko
Kojetín, DDM Kojetín, Technis Kojetín, sběrna druhotných surovin v Ko-

jetíně, město Chropyně, knihovna
v Němčicích nad Hanou, Středisko
volného času Orion, Galerie GO
Přerov, Sportcentrum Prostějov,
Dětský svět Kroměříž, Escola de
Samba Brno atd.
Letos bychom se rádi věnovali tématu tropických deštných lesů
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Gymnázium Kojetín
a pěstování Fair trade plodin. Rádi
bychom vás pozvali na Den otevřených dveří gymnázia 30. listopadu
2019 a 18. ledna 2020, kde budete
mít možnost ochutnat Fair trade výrobky včetně čaje a kávy a také se
dozvíte, co to vlastně Fair trade je.
Také bychom vás chtěli poprosit
o shromažďování starého papíru,
novin a letáků. V dubnu 2020 plánujeme sběr papíru a výtěžek bychom
rádi věnovali prostřednictvím české
organizace Prales dětem a jejich
projektu Green Life na pomoc se
záchranou tropických deštných lesů
v Indonésii. Tato organizace na ostrově Sumatra vykupuje pozemky pokryté tropickými deštnými lesy a zabraňuje tak jejich kácení za účelem
zakládání plantáží. Tyto pozemky zůstávají pod stálou ochranou a poskytují tak nadále přirozené útočiště pro
vzácné živočichy (více na http://nepz.
cz/kdo-jsme/projekt-green-life/).
Dana Dýmalová

DDM Kojetín informuje
PŘIPRAVUJEME
NA LISTOPAD
14. 11. 2019
Světýlkový průvod
Velká cena DDM Kojetín
Sametová revoluce
– umělecký úkol

Den stromů
Při příležitosti Mezinárodního dne
stromů jsme v sobotu 19. října 2019
vysadili v areálu loděnice v Kojetíně
nové stromy – platany, duby, lípy,
ovocné stromy a okrasné keře. Po
práci jsme si pochutnali na jablečném štrúdlu a teplém čaji, děti si

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

Modeláři z Kojetína
Plastikoví modeláři jsou, co by
hobby, dost specifický obor. Model staví relativně každý sám
a pro sebe delší dobu. Záleží, jak
propracovaný model každý chce,
nebo zvládne. Potom se část z nás
účastní různých výstav a soutěží,
kde se můžeme porovnat s dalšími
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modeláři. Naše děti z DDM Kojetín
jsou už svými modely dlouho známé po České i Slovenské republice.
Protože se akce pořádají bez ohledu na školní rok, měl jsem jejich modely na soutěžích i v čase prázdnin
a také než začaly kroužky fungovat.
13. července 2019 jsem byl na akci
„Vyškovské křédlo“, kde modely zaujaly všechny návštěvníky muzea.

mohly vytvořit mandalu z přírodnin
nebo ozdobu na zavěšení z listů
a potom opéct u ohně špekáčky.
Strávili jsme hezký slunečný den.
Tato akce proběhla ve spolupráci
s Městem Kojetínem, které bylo zastoupeno Komisí životního prostředí a zemědělství, Kanoistikou Kojetín z. s. a dalšími.
-po-
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DDM Kojetín informuje
Další soutěží byl „Zlínkit“ pořádaný
v Otrokovicích 14. září 2019. Modely od pěti našich dětí byly opět
v zájmu a všechny získaly ocenění.
Protože děti nemají nové modely letadel, měl jsem s sebou na soutěži
v Šumperku 5. října 2019 jen auta
tří autorů – šestice aut opět byla vidět a Lukáš Oulehla získal cenu GT
Cup a také 3. místo ve své kategorii
v soutěži. Takže naši mladí modeláři jsou tímto činní, i když ostatní
musí čekat na rozjezd kroužků na
DDM Kojetín. Letos máme deset
zájemců o modely a jejich nasazení
zatím dává předpoklad, že se opět
můžeme těšit na vysokou úroveň
a udržení nasazené laťky mezi
ostatními dětmi.
Za kroužek Plastikových modelářů
na DDM Kojetín Miloslav Ševeček

Dětské rybářské
závody
Závody se konaly v sobotu 28. září
2019 tradičně na Hradeckém rybníku v Tovačově. Účastníci závodili
dvoukolově, ve dvou kategoriích
– mladší do 11 let a starší do 15
let. Lovilo se technikou FEEDER,
položená a plavaná. Bodovalo se
systémem 1 cm = 1 bod. Ceny pro
obě kategorie věnoval ČRS MO Tovačov.
Výsledková listina:
Mladší kategorie: 1. místo – Adam
Krybus, Kojetín; 2. místo – Ondřej Bršťák, Troubky nad Bečvou;
3. místo – Dalibor Filípek, Kojetín.
Starší kategorie: 1. místo – Adam
Juračka, Kojetín; 2. místo – Amálie Hanousková, Olomouc; 3. místo
– Martin Mojžíš, Tovačov.
Ceny předal zástupce ČRS MO Tovačov, pan Svítek. Všem vítězům
blahopřejeme.
-ddm-
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Říjen v knihovně
Týden knihoven – 23. ročník
První říjnový týden patří již tradičně v knihovnickém světě celostátní
akci, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR na podporu četby a knihoven
tzv. „Týdnu knihoven“. V tomto
čase se důrazně zaměřujeme na
podporu četby a propagaci služeb
naší knihovny. Již tradicí se staly
„Dny otevřených dveří“, exkurze do
oddělení pro dospělé čtenáře pro
žáky 9. tříd ZŠ a studentů Gymnázia Kojetín i vítání prvňáčků do čtenářských řad. Všem návštěvníkům
byla nabídnuta bezplatná registrace do konce kalendářního roku
a zapomnětlivým čtenářům jsme
nabídli čtenářskou amnestii. Pro
děti byl připravený pestrý program
a pro veřejnost výstavka „Knihovna
v proměnách času“.
Knihovna v proměnách času
Výstavku kroniky a dobových fotografií kojetínské knihovny bylo možno zhlédnout po celý říjen v půjčovně pro dospělé čtenáře.

města – klienty CSS a Domu sv.
Josefa Kojetín), tentokrát na téma
„škola“. Postřehy žáků a učitelů, veselé příběhy ze školního prostředí
a školní perličky.

Setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Setkání knihovníků proběhlo ve
středu 30. října 2019 na kavárně
VIC.

Harmonizace organismu přírodní
cestou – Anna Skokánková
Ve středu 23. října 2019 jsme se
opět sešli v naší literární kavárně
při přednášce o tom, jak pečovat
o naše zdraví v současné „lékové“ době, kdy žijeme velmi rychle,
jíme velké množství konzervované
a průmyslově upravené potravy na
úkor čerstvé a pohybujeme se v narušeném životní prostředí.

Lekce informační výchovy
Naučná literatura – třídění, stavění
podle MDT, praktická cvičení pro
žáky 7. tříd ZŠ

připravujeme na listopad 2019
Keňa – očima spisovatelky
Hany Hindrákové

26. 11. 2019, sál VIC, Masarykovo
nám. 8, pro studenty GKJ.
Prostřednictvím autorčina vyprávění,
promítání fotografií a videa se mladí
lidé seznámí s životem v Keni
a se spisovatelskou profesí. Beseda
je zaměřená na kontrasty Keni,
turistické zajímavosti, život
v chudinských čtvrtích, život dětí ulice.

Kantořina – těžká dřina
Cyklický pořad Literární hodinka
(literární beseda pořádaná pravidelně 2x ročně pro seniory našeho
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Halloween v knihovně
Strašidelný program (čtení, luštění, tvoření) tvořivá dílnička (výroba
pavoučků z ořechové skořápky) byl
připraven pro děti a mládež a Klub
malých čtenářů z Polkovic.
-jl-

Adventní ladění
11.–17. 11. 2019, v půjčovních
hodinách odd. pro dospělé čtenáře.
Nalaďme se na adventní čas
s výrobky klientů Domu sv. Josefa.
Již tradiční a velmi oblíbená
výstavka v naší knihovně.
Šperky Yvett
26. 11. – 7. 12. 2019, v půjčovních
hodinách odd. pro dospělé čtenáře.
Prodejní výstava originálních
šperků Ivety Pouperové.
Inspirace na vánoční dárky.
Velký knižní bazar
19. - 20. 11. 2019 8–12 a 13–17
hodin, kavárna VIC Masarykovo
nám. 8 (1. patro)
Výprodej straších knih.

Lekce informační výchovy
pro žáky 8. tříd základních škol
a souběžných ročníků gymnázia.
Práce s on-line katalogem,
praktická cvičení.
Neboj se,
vždyť máš česnek!
pro žáky 3. tříd ZŠ.
Sdílené strašidelné čtení
se stejnojmennou knihou P. Brycze.
Máma pro Papíka
Sdílené čtení pro děti z MŠ.
Malý papoušek Papík nemá
maminku, a tak se ji vydává
hledat. Na své cestě potkává paní
Žirafovou, paní Tučňákovou
a paní Mrožovou. Žádná z nich
se mu ale nepodobá dost na to,
aby mohla být jeho maminkou.
Jenže potom Papík natrefí
na paní Medvědovou a ta se
na problém podívá úplně jinak.
Kniha, která byla původně napsána
pro všechny dvou až pětileté
adoptované či osvojené děti,
odpovídá na zásadní otázku,
kterou si může položit každé
(vlastní i nevlastní) dítě: „Podle čeho
poznám opravdovou maminku?“
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Brána do staréch časů
na Hané
Po minulém podzimním zkušebním
ročníku Brány do staréch časů na
Hané, jsme letos opět navázali na
tuto úspěšnou akci. V tomto roce
předcházela podzimní „Bráně“ i její
jarní verze s velikonoční tematikou.
V pátek a sobotu 11.–12. října 2019
se mohly jak vzdělávací instituce,
tak celé rodiny, zapojit do interaktivní expozice se spoustou činností,
které se v dnešní době již běžně
neprovádějí. Na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra, které
bylo vyzdobeno v tradičním duchu
zašlých časů, se návštěvník ocitl rázem ve světě našich předků.
Hned na začátku procházky historií
si mohli účastnici vyzkoušet mlácení obilí cepem, ten kdo se vyčerpal
mlácením, se záhy mohl občerstvit
u kotle s povidly, kde zatím pobublávala líně „lézačka“. Kdo se snad
trochu zaneřádil od voňavé švestkové pochoutky, mohl si své svršky přeprat na valše v neckách za
pomoci legendárního mýdla s jele-

Prodloužená taneční
lekce
Ve středu 23. října 2019 se sešli
účastníci tanečních lekcí ve znovuotevřené a zrekonstruované sokolovně. Od 17.30 hodin se mohli
rodinní příslušníci i známí tanečníků přesvědčit, co vše se doposud
naučili. Taneční mistr Igor Henzély
z Kroměříže se i tentokrát ujal svého úkolu s nadšením a na absolventech tanečních kurzů bylo vidět,
že si taneční kroky vryli do paměti i do nohou. Milým překvapením
a zpestřením pro rodiče byl tanec
s jejich ratolestmi, ke kterému je vyzval taneční mistr. Samozřejmě ne-

nem a následně si to vyžehlit. Velký
úspěch sklízelo loupání „turkyně“
za pomoci patentního strojku, který obsluhoval stréc Laďa. V dnešní
době motorových pil, uznali i dospělí, že řezat kládu dvojmužnou
pilou je opravdu na dlouhé lokte. Po
takovém výkonu pořádně vyhládne,
a proto bylo pro všechny návštěvníky připraveno občerstvení u tetiny
Svači a Jarky, kde mohli ochutnat
domácí buchty podle tetiny Gardavské a výborný domácí chleba.
Pokud se někomu zdál chleba samotný moc suchý, nebránilo mu nic
v tom, aby si vlastnoručně stloukl
máslo. Tvořiví a manuálně zruční
jedinci si přišli na své u tetin Kačky a Janči, které jim předvedly
a naučily je drátkovat, tkát na stávku
a vyrábět rohože. Samozřejmě, že
nechyběl, vedle dobových dekorací
ani zvířecí dvorek s mnohou domácí
faunou. Štěbetavé husy doplňoval
parádivý krocan spolu se slepicemi a kachnami. Miláčkem davu se
stalo prasátko Jurášek a koza Líza.
O úspěchu akce svědčila velká návštěvnost všech věkových skupin

směly chybět klasické tance jako je
polka nebo valčík, ty zdatnější si pak
mohli vyzkoušet temperamentnější
tanec v latinskoamerických rytmech.
Celý večer probíhal v poklidné
a společenské atmosféře, kdy le-

a jejich nadšení při plnění těchto
prastarých dovedností, také pozitivní komentáře v knize návštěv vypovídaly o tom, že se Brána do staréch
časů na Hané zdařila. Jsme rádi, že
především děti na chvíli odpoutaly
oči od svých mobilů a vyzkoušely si
praktiky našich prapředků. -miza-

tošní účastníci tanečních lekcí prokázali i výbornou znalost etikety
a galantnosti. Uvidíme, jak si povedou mladí tanečníci při závěrečné
koloně tanečních kurzů, která proběhne 6. prosince 2019.
-miza-
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Městské muzeum MěKS Kojetín
Obrazy Marie Gardavské
se vracejí do Kojetína
V červnu letošního roku jsme se
vypravili do Suchohrdel u Miroslavi,
kde jsme se setkali s Karlem Kuthanem, který nás kontaktoval ohledně
obrazu Marie Gardavské, jež se nachází v jeho vlastnictví. S jeho laskavým svolením jsme si obraz nejen prohlédli, ale byl nám majitelem
nabídnut i k dlouhodobé výstavní
činnosti v naši expozici Ztracená
tvář Hané, což jsme přijali s velkou
radostí. Obraz hanácké stařenky
o rozměrech 107 x 80 cm putoval
tedy do místa svého vzniku, do
Kojetína. Později se nám podařilo
zjistit, že se jedná o portrét stařenky Gardavské, matky generála zásobovacího pluku v Praze Dejvicích
Viktora Gardavského (1855–1930).

Další milou událostí byl telefonát
Romana Šimečka z Ratíškovic,
který nám začátkem měsíce října
oznámil, že se nás chystá navštívit
a ukázat nám tři akvarely od Marie
Gardavské. Tyto akvarely sloužily
jako podklady pro pohlednice vydávané Olomouckým nakladatelem
Romualdem Prombergerem a jsou
na nich vyobrazeni Moravští Slováci v krojích. Po krátkém rozhovoru
jsme se domluvili, že obrazy zůstanou taktéž u nás v expozici, než pro
ně najde Roman Šimeček vhodného kupce.
Jsme rádi, že se nám díla kojetínské rodačky Marie Gardavské vracejí zpět do Kojetína a můžeme
s nimi prostřednictvím jejich zapůjčitelů seznámit i širokou veřejnost.
-miza

Stálé celoroční expozice

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ

(Ze života na Hané)
(atrakce, která má vzbudit strach)
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8 Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

20

11/19

Kojetínský zpravodaj

Sedmdesát let divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín
Lenka Blažková (Šípková)
(období HS po roce 1991, herečka,
vedoucí souboru)

Moje cesta k divadlu začala v roce
1991. Splnil se mi sen z mládí. Obnovil se divadelní soubor Hanácká
scéna pod vedením Evy Řezáčové,
s bývalými herci manžely Novotnými, Marií Oulehlovou, Františkem
Kraváčkem.
První hra „Košilka“ s těmito „bardy“,
to byla úžasná škola. Učili nás chodit po jevišti, učit se podle scénáře,
výrobu kulis, seznamovali nás, jak
vlastně vzniká divadelní představení.
Každá zkouška měla svoje kouzlo
i spoustu zábavy a smíchu.
Soubor se postupně doplňoval
a různě měnil. Prožívali jsme společné rodinné události – radosti
(svatby, narození dětí), odchody
na vojnu. Slavili jsme narozeniny
členů. Pro mě byly nezapomenutelné šedesáté narozeniny Františka
Kraváčka, kterému jsme připravily
s Maruškou Němečkovou úžasný
„striptýz“. Tolik oblečení jsme na
sobě ani jedna snad nikdy neměly.
Na každou hru, ve které jsem hrála, mám nějakou vzpomínku. Např.
„Člověk, muž a gentleman“. Tam
jsem těžce kašlajíc umírala, až
jsme rozesmáli nejen diváky, ale
i sebe. Při zkoušce nás musel smějící se režisér zastavit slovy: “Konec
a začínáme znovu umírat.“
Další hra, „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“ od Smoljaka, Cimrmana
a Svěráka“, v režii Hadičky Hásové a Jakuba Šírka, kdy jsem hrála
Zlatovlásku a při přeměně z muže
na Zlatovlásku jsem byla v šatech,
ale s knírem. Při kouzlení s prstenem mi „přistály“ zlaté vlasy, odlepil
se knír a vycpaly prsa. Při otázce,
zda se princi líbím, řekl princ, „zda
by nešlo více zvětšit poprsí.“ Při

další proměně jsem stála s vážnou
tváří, diváci se bavili a do toho můj
vnuk z první řady vykřikl: „No babi,
ty padáš!“ To už nešlo hrát, nastal
výbuch smíchu, jak u diváků, tak
i u nás na jevišti. Naštěstí hra už
končila.
To už s námi hrál také student Milan
Ligač, který už je úspěšným profesionálním hercem v Mladé Boleslavi. Jsme rádi, že jeho první herecké
kroky byly na divadelních prknech
s Hanáckou scénou.
Poslední hra, ve které jsem hrála,
byla komedie Modré z nebe. Vzpomínky na tuto inscenaci jsou pěkné,
ale i smutné. Po nastudování a zařazení hry do repertoáru, jsme se
museli rozloučit s hercem Mirkem
Konečným, který tragicky zahynul.
Po jeho smrti a také z pracovních
důvodů jsem ze souboru odešla.
Nejen se souborem, ale s divadlem
vůbec však udržuji neustálý kontakt. Nevynechám žádné představení Hanácké scény, ani představení Divadelní přehlídky amatérských
divadelních souborů v Kojetíně. Patří to k mému životu!
Pavlína Lukášová
(období HS po roce 1991, herečka)

Začátky byly velmi krušné, neuměla
jsem se po jevišti pohybovat, neuměla jsem mluvit nahlas a musela
překonávat velký ostych, protože
první malá role na jevišti byla trošku choulostivá. Ale kolegové a kamarádi byli velmi trpěliví, shovívaví
a snažili se mi pomoct.
Den D – premiéra… Tréma se mnou
cloumala neskutečným způsobem.
Nikdy nezapomenu na ten okamžik
a těch pár vteřin před tím, než jsem
vkročila poprvé na scénu. V hlavě tma, text se ztratil, nohy se mi
třepaly tak, že jsem měla pocit, že
tancuju. Ale v momentě, kdy jsem
vyslovila první větu, vše naskočilo
a já opravdu jako ve snu odehrála
své první představení. Sokolovna byla vyprodaná, v hledišti jsem
měla svou rodinu, kamarády, diváci
reagovali báječně, prostě vše bylo,
jak má být. A když jsme pak stáli při
děkovačce na forbíně, byl to opojný
pocit, úžasný, nepopsatelný…
Závěrem bych chtěla Hanácké scéně popřát, ať se diváci při našich
představeních baví, protože to,
co děláme, děláme hlavně pro ně.
A pokud funguje spojení mezi herci
a diváky, tak pocity štěstí a radosti
jsou určitě oboustranné.
Marie Němečková
(období HS po roce 1981, výtvarnice, herečka, vedoucí souboru)

Někdy na podzim 2017 mě oslovila
Lucka Němečková, jestli bych neměla zájem hrát v divadelním souboru Hanácká scéna. Zůstala jsem
s otevřenou pusou, nechápala jsem,
nevěděla, co říct, ale v hlavě mi už
tenkrát běželo ANO. Tohle jsem
chtěla vždycky dělat, ale nikdy jsem
neměla dost odvahy se do souboru
přihlásit. Takže jsem si vzala čas na
rozmyšlenou, ale rozhodnutá jsem
byla už ve chvíli, kdy byla otázka
položena. A o měsíc později už jsem
zkusila, jaké to je stát na prknech,
která znamenají svět.

Moje cesta k divadlu byla docela
složitá… vlastně jednoduchá… složitější byla spíš cesta k herectví.
V době, kdy po několikaleté odmlce docházelo k obnově Hanácké
scény (1991), jsem pracovala jako
výtvarnice na kulturním středisku
v Kojetíně.
Mojí mimopracovní náplní od prvních dnů obnovené HS se tak stala spolupráce s amatérským diva-
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dlem, tedy výroba a malování kulis,
shánění a tvorba rekvizit a při samotném nácviku divadelní hry se
přidala funkce inspicientky.
Od počátku mi s výrobou kulis pomáhal manžel František. Když jsme
v roce 1998 zkoušeli hru Carla Goldoniho „Sluha dvou pánů“, do rolí služebných se zapojily také naše dcery
Lenka a Lucie. A už jsme byli u divadla celá rodina, jak tomu bylo obvyklé
v úplných počátcích souboru.
Divadelní kolektiv se postupně rozrůstal o nové herce, ale zároveň někteří odcházeli a hry jsme vždy vybírali podle počtu herců, jejich věku
a typu. Tak uplynulo několik let.
A moje herectví? Datuje se do
roku 2002. Ve hře Raye Cooneyho
„2+2=5“ chyběl fotoreportér. Malá
role. Dvakrát vběhne na jeviště, vyfotografuje jeden pár „in flagranti“
a se slovy: „Já dělám jen svoji práci, šéfe…“ odchází. A to byla moje
první slova na divadelních prknech.
V následujícím roce, opět pod vedením režiséra Karla Nováčka ve
hře „Rozmarný duch“ od Noela Cowarda. Dlouho jsme hledali představitelku hlavní role Madame Arcati. Jedna herečka by tuto roli moc
ráda… Pan režisér říká: „Já bych
o někom věděl.“ A potom mě
oslovil. „V žádném případě!“ byla
moje první slova. Ale po čtrnácti dnech jsem kývla a tím přibyla
další práce na jevišti. A ta mi zůstala dodnes. Od té doby jsem
odehrála několik postav, jednu
hezčí než druhou a zůstaly mi
i ostatní role, se kterými jsem
v divadle začínala. Jsem za to
ráda, protože v divadle nejsou jen
ti, kteří hrají, ale i další, bez kterých
by to nešlo. A je krásné vidět, jak
scéna působí jako celek, který dotváří hru, jak důležité jsou rekvizity
a kostýmy. Vymýšlet stále nové
a mít radost, jak při představení
všechno funguje. A největší odměnou je samozřejmě potlesk diváků.
Téměř každý rok tvoříme novou
hru. Znovu se všichni sejdeme, sedíme, přemýšlíme a snažíme se,
aby ta nová byla zase lepší než ty
předešlé.
Divadlu člověk propadne nejen
kvůli chvilkám na jevišti, protože
divadlo není jen konkrétní hra, ale
je to i o dalším setkávání. Společně
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navštěvujeme jiná amatérská i profesionální divadla, slavíme narozeniny, Vánoce, jezdíme na výlety, setkáváme se jen tak, protože máme
rádi divadlo a jsme rádi spolu. A někdy je velmi vtipné nás poslouchat,
když v běžné řeči pronášíme repliky
z divadelních her.
S každou novou hrou navštěvujeme divadelní přehlídky, města i vesnice po celé republice, navazujeme
nové divadelní známosti a přátelství… divadelní stopy a zážitky na
celý život…
Na závěr děkuji všem bývalým
i současným hercům na jevišti
i nehercům v zákulisí za všechna
krásná představení, která jsou již
minulostí. Divadlo nám vždycky nabídne možnost smát se, plakat, „nevěřit svým očím“, často se zamýšlet
a hledat smysl života, divadlo nás
obohacuje, baví, rozšiřuje obzory.
Tak tedy dík a všem do budoucna
a do nových her: „Zlomte vaz!“
Milan Ligač
(období HS po roce 1991, herec)

Když jsem se v osmnácti rozhodoval co dál dělat, díky Hanácké
scéně bylo pro mě herectví jasná
volba!
Jak já s oblibou tvrdím, když jsem
občas v rozhovoru tázán, odkud pocházím: „Narodil jsem se v malebné
oblasti Střední Hané, a to s kopačkami na nohou!“ Opravdu! Fotbal
jsem prostě miloval a mám ho rád
dodnes. A dlouhou dobu to i dokonce vypadalo tak, nebo minimálně
já o tom byl přesvědčen (možná
jsem si to myslel jako jediný), že se
budu věnovat fotbalu profesionálně. Nicméně když jsem pak přešel
ze základní školy na gymnázium,
dorazili k nám jednoho dne do třídy
dva mladí sympatičtí lidé – Hadička

Hásová a Kuba Šírek – a říkali, že
připravují na školní akademii nějaké představení, a zeptali se, jestli si
někdo nechce zkusit divadlo. Já se
s několika dalšími spolužáky přihlásil. A můj osud, zdá se, byl zpečetěn.
Jak mi má oblíbená sestřenka Verča Blablová připomněla, ono první
zkoušení byla inscenace Školákova
noční můra, kde já byl pouze tanečníkem jednoho čísla na píseň Call
on me. Sestřenka tam měla velkou
roli, což zde nesmím zapomenout
napsat. Nicméně i ta role tanečníka
byla ten pověstný odrazový můstek
k tomu, abych pak jednoho dne dostal další otázku, a to, zda bych nebyl ochoten zaskočit roli Psího dečky v představení samotné Hanácké
scény Holt někdo to rád hot. Byla
to role dvoumetrového svalnatého
mafiána, takže já jsem se svými nějakými 170 centimetry a pár kilogramy byl jasnou volbou.
S naprosto skvělým souborem Hanácké scény jsem se však sžil natolik, že mi byla pak nabídnutá další
spolupráce a já ji pochopitelně bez
sebemenšího váhání přijal. Jako
první faktické zkoušení, myšleno
zkoušení od tzv. první čtené do
samotné premiéry, bylo zkoušení
Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Bylo
to v roce 2009. My všichni to měli
velice rádi a, co si pamatuju, líbilo
se to i divákům. S tímhle představením mám ale i jednu velice negativní zkušenost s „odbornými“
porotci na soutěžní přehlídce. Bylo
to v Němčicích nad Hanou, jeden
„profesionál“ z řady porotců nám
– lidem, kteří divadlo dělali s láskou
a ve volných chvílích, po pracovní
či školní šichtě – prozradil, že se
mu to nelíbilo natolik, že by možná
bylo pro divadlo lepší, kdybychom
toho nechali. Jsem rád, že jsem ho
tehdy neposlechl, a tak se mu dnes
mohu věnovat profesionálně.
Další, ještě snad skvělejší zkoušení probíhalo v roce 2010. Byla to
hra Tenor za roztrhání. Jednou ze
spousty úžasných věcí na setkávání se nad touhle hrou byla skutečnost, že v ní jedny z hlavních
rolí ztvárnili herci kroměřížského
souboru Béďa Mokrý a Bróňa Mašík. Byla to pro nás vskutku posila.
Mám pocit, že jsem se toho od nich
nemálo naučil.
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A mé zatím, bohužel, poslední
zkoušení společně s Hanáckou
scénou bylo v roce 2011. Byla to
inscenace Zahraj to znovu, Same!
S určitostí můžu říct, že právě role
Allena Fellixe, kterou jsem v téhle
inscenaci měl tu možnost zkoušet,
je tím důvodem, proč jsem se rozhodl herectví studovat. Nejen, že
to je postava, která od začátku do
konce představení nesleze z jeviště, což je pochopitelně pro herce
sen, ale hlavně to byl typ role, nad
kterou je potřeba přemýšlet, hledat
ji v sobě, jaksi se převtělit, hledat její
psychično i fyzično. To mě uchvátilo
natolik, že jsem prostě věděl, že tohle chci v životě dělat.
Řekl bych, že Hanácké scéně vděčím nejen za to, že mám možnost
se divadlu a herectví věnovat profesionálně, ale i do jisté míry za to,
kdo jsem a jaký jsem, neb mám pocit, že divadlo utváří charakter. Jen
mě mrzí, že v současné době mi
práce bohužel neumožňuje navštěvovat představení Hanácké scény
a ani tolik milovaný festival Divadelní Kojetín. Nicméně není všem
dnům konec a třeba se i poštěstí vymyslet nějaká spolupráce na
přípravě nějaké další inscenace či
výpomoci na zmíněném divadelním
festivalu. Minimálně bych velice
rád přijel s některým z mých představení, jelikož, když jsem dorazil
s poněkud kontroverzním, ne zcela
klasicky inscenovaným představením Čechovova Racka pražského
Divadla D21, a viděl jsem takřka
vyprodanou sokolovnu, došlo mi,
že mě minimálně někteří kojetínští
mají opravdu rádi a drží mi pěsti.
Můžu vám říct, že zahrát si před
těmito lidmi na prknech, které mě
vyslaly do světa, byl nevšední až
výjimečný zážitek.
Hana Hásová
(období HS po roce 1991, režisérka, herečka)
Divadelní soubor Hanácká scéna
letos slaví 70 let od svého založení
a mně připadla milá povinnost napsat pár slov o působení souboru
v letech 2006–2009, kdy jsme se
jako studenti Gymnázia Kojetín
stali součástí ansámblu. Do Hanácké scény jsme se přihlásili ve
třídě sextě (spolužáci Jan Kramář,

Tereza Panáková, Jakub Šírek
a Hana Hásová) na popud profesorky českého jazyka Evy Mlčochové a zapálené pracovnice kultury
Hany Svačinové, které nás k tomuto kroku přivedly, protože jsme již
pár let hráli divadlo na vánočních
akademiích gymnázia. Motivováni jsme byli jednak vidinou nových
zkušeností a také tím, že se režie
měl ujmout nový šikovný režisér
z Brna, kterým byl herec Radim Koráb.
První schůzky v září 2006 se zúčastnila jen malá skupinka lidí
a téměř všichni novému režisérovi
oznámili, že vůbec nechtějí hrát,
ale že případně zastanou nějakou
malou roli, když to bude opravdu
nutné. Zvlášť my z gymnázia jsme
se chtěli přiučit něco o režii, aby se
z nás v budoucnu mohli stát slavní profesionálové. Z tohoto prvního
zoufalého setkání vzniklo za pár
měsíců představení, ve kterém
jsme všichni hráli minimálně dvojrole a k tomu jsme do obsazení přivedli řadu dalších kamarádů z gymnázia i z jiných kruhů. Hra na motivy slavného filmu Billyho Wildera
Někdo to rád horké dostala název
Holt někdo to rád hot. Do premiéry
2. května 2007 se soubor rozrostl
na patnáct herců a později na několik alternací. Kromě zmíněných čtyř
studentů sexty v představení hráli:
Jana Dvořáková, Klára Krčmařová,
Milan Ligač, Marek Machalík, Markéta Malíková, Marie Němečková,
Leoš Novák (jako host), Zdeněk
Novák, Markéta Páleníková, Hana
Svačinová a Lenka Šípková.
S představením jsme jezdili po
kulturních sálech okolních vesnic,
a protože se na některých místech
divadlo už roky nehrálo, rozhodli
jsme se hrozbu nízké návštěvnosti odvrátit tím, že jsme vždy před

představením uspořádali grandiózní průvod po vesnici. Převlečení
v kostýmech a za doprovodu kytary
a činelů jsme přes megafon vyzývali místní obyvatele, aby se dostavili na představení. V tom samém
roce (2007) jsme stihli pod vedením
Radima Korába nazkoušet ještě
oslavné představení k rozsvěcení
vánočního stromku Kojecké Betlém
aneb Jak to všechno možná bylo,
které zavedlo tradici každoročních
představení u této příležitosti. Obsazení zůstalo v následujících letech podobné, ale herci už většinou
nebyli členy Hanácké scény, takže
se skupina později nazvala „Vedle
jak ten smrk“, což má rezonovat
s pochybnou kvalitou a nedostačujícím počtem zkoušek.
V roce 2007 jsme založili ještě jednu
důležitou divadelní tradici pokračující až do dnešních dní – vyšla první
edice časopisu přehlídky Divadelní
Kojetín s názvem Kojetínské prkno. Časopis nejdříve obsahoval jen
stručnou anotaci k soutěžícím představením, ale od následujícího roku
(2008) už vycházela rozšířenější
verze s názvem Divadelní Koječák,
kterou doktor František Řezáč definoval jako „společensko-kulturně-satiricko-kritický deník přehlídky
Divadelní Kojetín“. Obsah časopisu
byl často na zváženou a vždycky
jsme si upřímně vážili toho, že je
nám umožněno něco takového vydávat lidem ke čtení.
Díky tomu, že jsme po příchodu do
Hanácké scény byli všichni přinuceni ke hraní, osobně jsme si prožili režijní zásahy a mohli jsme si je
tak dobře zapamatovat. Na základě získaných zkušeností jsme se
na podzim roku 2007 pustili s Jakubem Šírkem do režírování nově
vzniklého souboru Smotaná hadice
Křenovice, se kterým jsme v roce
2008 měli premiéru hry Rozpalme
to, má panenko podle Formanova
filmu Hoří, má panenko. Představení vzniklo s velkým nadšením a vyhrálo oblastní přehlídku Divadelní
máj v Němčicích nad Hanou, odkud
postoupilo na celostátní přehlídku Krakonošův divadelní podzim.
V roce 2008 jsme se jako režiséři vrátili do Hanácké scény a nazkoušeli jsme cimrmanovskou hru
Dlouhý, Široký a Krátkozraký, kde
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hlavní role prince Jasoně a Drsoně
ztvárnili Zuzana Hladíková a Milan
Ligač, který se dnes věnuje herectví profesionálně.
Za zmínku ještě stojí film Horor na
zámečku, natáčený na podzim roku
2008 na zámku v Kovalovicích, který měl premiéru v roce 2011. Ve filmu si zahrálo několik herců tehdejší
Hanácké scény: Zuzana Hladíková,
Jan Kramář, Milan Ligač, Tereza
Panáková, Hana Svačinová, zvukař
a osvětlovač Zdeněk Novák a mimo
jiné zde exceloval tehdejší starosta Kojetína Jiří Šírek v roli dědice
zámku.
V roce 2009 jsme odmaturovali

a směřování souboru se jako vedoucí ujala kolegyně Marie Němečková. Na tvorbě v Hanácké scéně
jsme se podíleli jen necelé tři roky,
ale myslím si, že více z nás má díky
spoustě zážitků pocit, jako bychom
tam strávili řadu let.
Dobrovolnické divadlo je fenomén
– kde jinde se sejde skupina lidí,
kteří se domluví na společném
uměleckém cíli a měsíce na něm
zadarmo pracují, i když v okamžiku
uvedení je všechno pryč?
SLOVO NA ZÁVĚR
Děkuji všem, bývalým i současným
členům Hanácké scény Kojetín, kte-

ří svými vzpomínkami přispěli do
tohoto příspěvku k 70. výročí souboru. Vzpomínky patří k našemu životu, nejsou jen nostalgií, ale především silou přetavující minulost do
budoucnosti. Věřím, že amatérské
divadlo, byť přetavené a v jiné formě přetrvá do dalších let.
řez
Omluva:
Omlouvám se členům Hanácké
scény Kojetín a divadelní veřejnosti
a prosím o doplnění v části I. (Kojetínský zpravodaj, září 2019). Ve
výčtu působících manželských dvojic prosím doplňte manžele Oulehlovy, herečka, herec. Děkuji.
řez

Kam za kulturou v Kojetíně

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

Betlémy můžete přinést a předat na informace Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín, do 20. listopadu 2019 v době od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.
Děkujeme všem za podporu této krásné adventní tradice!
MěKS Kojetín
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Centrum sociálních služeb informuje
Den seniorů
Ve středu 2. října 2019 jsme se opět
sešli, abychom si připomněli v rámci Týdne sociálních služeb svátek
„Den seniorů“, který se každoročně
slaví 1. října.
Celá akce byla připravována a provázena ve spolupráci s MěÚ Kojetín, odborem VVŠK.
Po úvodním slovu ředitelky Centra
sociálních služeb Blanky Laboňové
a starosty Leoše Ptáčka byl program zahájen představením projektu Seniorská obálka.
Projekt představil zaměstnanec Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR a zároveň krajský koordinátor
pro Olomoucký kraj Václav Zatloukal, záštitu nad projektem převzal
Leoš Ptáček, starosta města.
Seniorská
obálka
napomáhá
usnadnění řešení v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života. Pod
mezinárodním označením I.C.E.
Karta funguje i v zahraničí. V prů-

Zahájení nového
semestru VU3V
Na začátku měsíce října jsme se
znovu sešli v dobré náladě a chutí do dalšího studijního programu
–
projektu
VU3V,
semestru
ZS19/20. Tentokrát si naši senioři
vybrali téma Potraviny a spotřebitel.
První přednáška, kterou nás provázela lektorka Petra Šanová, měla
název Kvalita potravin. Studentům
byla přiblížena témata – jakost potravin, zdravotní nezávadnost, splnění požadavků norem, tak, aby

běhu akce byli senioři s obálkami
i individuálně seznamování, neboť
obálku obdrželi při vstupu na akci
od sociálních pracovnic MěÚ Kojetín.
Poté jsme zhlédli divadelní představení „Senior bez nehod“, se kterým
za námi zavítali
herci stejnojmenného
projektu. Představení
bylo
zaměřeno
na zvýšení bezpečnosti seniorů
v dopravě. Vystoupení
bylo
nejen zábavné,
ale i poučné – pojednávalo o tom,
jak se má senior
chovat v dopravě.
Produkční divadelního projektu
byla Klára Lošťáková.

Akce proběhla v sále nově zrekonstruovaného Kulturního domu – Sokolovny a dle usměvavých účastníků zde panovala skvělá a přátelská
nálada, kterou na závěr podpořil
svou produkcí Jaroslav Přikryl.
PZ

bylo dosažené požadované kvality
potravin. Dále rozdělení smyslové,
chemické a mikrobiální jakostní
charakteristiky.
Důležitou skupinou kritérií, podle
kterých se posuzuje kvalita potravin
je i samotný zákazník, tj. požadavky dané spotřebitelem například na
chuť, na vůni, na vzhled, ale i třeba
na velikost a způsob či balení potravin.
Zajímavým a dnes hodně diskutabilním tématem byl i bod – použití
přídatných látek tzv. éček (E a trojmístné číslo je zkratka pro přídat-

nou látku). Studenti se mimo jiné
dověděli, že éčka dělíme na přírodní a chemické, do pěti skupin,
a to od látek, které příznivě působí
na naše zdraví až po látky, které
jsou k našemu zdraví nepříznivé.
V praxi jde jenom o to, naučit se pár
pozitivních a pár negativních látek
a získat tak přehled o tom, co vlastně kupujeme.
Už teď se těšíme na další zajímavé
přednášky a věříme, že společně
strávený studijní čas v rámci tohoto
semestru si opět skvěle užijeme.
PZ

25

Kojetínský zpravodaj

11/19

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

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

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úterý 5. 11. 2019 od 10 hodin
TRÉNINK PAMĚTI
SE SLÁVKOU
Úterý 12. 11. 2019
„NAPŘÍČ USA“
Cestovatelská beseda s Kájou
(Karolínou Kilhofovou) a Denčou
(Denisou Zmeškalovou), které vás
poutavým vyprávěním provedou
napříč USA přes Chicago,
Las Vegas, Los Angeles, Havaj,
San Francisco.
Pondělí 11. 11.– Pondělí 18. 11. 2019
ADVENTNÍ LADĚNÍ
Výstava výrobků našich uživatelů
v Městské knihovně MěKS Kojetín.
Každý den dle provozní doby
knihovny.

Na Vánočním jarmarku, který bude
následovat (22. 11. 2019) si
můžete všechny výrobky zakoupit,
včetně čerstvých adventních věnců.
Obdarujte své blízké
a i vy si vyzdobte své domovy.
Pondělí 18. 11.– Středa 20. 11. 2019
od 10 hodin
VÝROBA
VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
Pátek 22. 11. 2019
od 10 do 18.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Nadechněte se s námi příjemné
adventní atmosféry při rozsvícení
vánočního stromu na Masarykově
náměstí.

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.
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Zde pro vás připravujeme
Vánoční jarmark výrobků!
Můžete se těšit na vánoční svícny,
adventní věnce, svíčky, hvězdy
na dveře, andílky… Setkáte se
s mnoha výrobky pro radost
i pro denní užívání (pečený čaj,
bylinková sůl) a další.
Potěšte své příbuzné i známé
ručně vyráběnými dárečky
od seniorů z „TVOŘIVÉ DÍLNY“
Domu sv. Josefa!
Čtvrtek 28. 11. 2019 od 9.30 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince.
Na akcích může být pořizován
digitální fotozáznam pro použití
v zařízení a na propagační účely.
Návštěvníci svou účastí na akci
s tímto souhlasí.
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC V KOJETÍNĚ A TOVAČOVĚ
Program svátečních setkání v listopadu 2019 (v čase „dušiček a vzpomínání“)
„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme,
že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm.“ 1. Tesalonickým 4,14
3. 11.2019 Neděle – Památka zesnulých
vzpomínkové bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

24. 11. 2019 Neděle – Bible Kralické a J. A. K.
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

10. 11. 2019 Neděle – Památka Bílé hory
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

1. 12. 2019 Neděle – 1. adventní
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

17. 11. 2019 Neděle
17. listopad – Den boje za svobodu
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále
přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země
propadla a hory hroutily se do moře...“ Žalm 46,2-3

Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře
a v klubovně modlitebny. Středa:
Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“ v klubovně modlitebny (zpravidla první středa v měsíci). Středa:
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově
sboru (zpravidla první středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na faře v kanceláři (zpravidla
poslední čtvrtek v měsíci promítá-

ní). Neděle: Bohoslužby ve sboru
(zpravidla první neděle v měsíci rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční „nedělní
škola“ pro děti a mládež).
Oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti od pondělí do středy od 9 do 15 hod. Jinak 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“!
Letošní prohlídky Husova sboru
(bývalé synagogy) byly ukončeny.
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje. Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc
Jiří Pleva

Myšlenka měsíce:

Citát měsíce:

Biblický verš měsíce:

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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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
Muži 1.A třída skupina B – KFS
Olomouc
Trenér: Radek Tomšic, vedoucí Jaroslav Řehák.
Sobota 28. 9. 2019 venku se Sokolem Plumlov: remíza 1:1, poločas
0:0, výhra na penalty 5:4. Branka
Slavoje: Tomáš Jura. Utkání s týmem z konce tabulky se chýlilo ke
konci a domácí se těšili na první
vítězství. V 87. minutě se Slavoji
podařilo srovnat ze skrumáže. Pak
měl Slavoj velkou šanci na obrat,
kdy šel Libor Žůrek sám na brankaře a těsně minul. Došlo na penalty,
které se rozhodly až v osmé sérii
5:4 ve prospěch Slavoje. Brankař
Michal Gajdoš vychytal tři penalty
a jednou domácí netrefili. Cenné
dva body Slavoj pomyslně vylovil
z plumlovské přehrady.
Sobota 5. 10. 2019 doma s 1. HK
Olomouc B: prohra 1:3, poločas
1:0. Branky Slavoje: Daniel Lýsek.
Hráno na těžkém blátivém terénu.
Na začátku utkání se strhl asi deseti minutový vydatný liják. Domácím se dařilo v první půli. V druhém
poločase postupně ubývalo sil, a po
odstoupení opory obrany, zraněného Tomáše Jury v 76. minutě, hosté
využili oslabení naší obrany dvěma
rozhodujícími góly.
Neděle 13. 10. 2019 venku s FK
Nové Sady B: výhra 2:1,poločas
0:0. Branky Slavoje: 2x Libor Žůrek.
V utkání sousedících týmů v tabulce
se hrálo o důležité body. Rozhodlo
posledních patnáct minut, kdy skóre otočil dvěma góly Libor Žůrek.
Tak se má bojovat o každý bod.
Sobota 19. 10. 2019 doma se Sokolem Konice: prohra 1:3, poločas
1:1. Branka Slavoje: Libor Žůrek.
Prvních 25 minut to mohlo být 3:0
pro Slavoj, který hrál jak z partesu. Již ve druhé minutě dal domácí
kanonýr Libor Žůrek nezvykle hlavou gól. Následovala šňůra dalších
šancí. Konice se na nic nezmohly.
Pak se hra a skóre do poločasu vyrovnaly. Druhá půle už byla v režii
hostí. Navíc v 56. minutě odstoupil
domácí brankář Michal Gajdoš. Konice rozhodla o svém vítězství dvěma brankami.
Muži FK Slavoje s týmy z horní poloviny tabulky dokáží udržet tempo
první poločas. Ve druhém poločase
se projevuje nedostatečná fyzická
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připravenost. Také chybí dostatek
kvalitních hráčů na střídačce zaviněný absencí hráčů ze základního
kádru. Naštěstí se body daří uhrát s
týmy dolní poloviny.
Po 12. kole je Slavoj na 9. místě
ze čtrnácti týmů. Má čtyři výhry
za 3 body, jednu výhru na penalty za 2 body, sedm proher za
0 bodů, pasivní brankové skóre
21:34 a 14 bodů.
Dorost U19 – krajská soutěž skupina B KFS Olomouc
Trenér: Zdeněk Krčmař, vedoucí:
Luděk Peprný.
Neděle 29. 9. 2019 doma se Sokolem Horní Moštěnice: výhra 3:2,
poločas 2:2. Branky Slavoje: Adam
Svačina, Matěj Vojáček, Tomáš
Krčmar. Hosté bránili remízu do 83.
minuty, ale body nakonec zůstaly
v Kojetíně.
Neděle 6. 10. 2019 venku s Unionem Lověšice: výhra 3:2, poločas
1:1. Branky Slavoje: 2x Matěj Vojáček, Tomáš Krčmar. Již podruhé
dorostenci měli šťastnou koncovku.
Tentokrát opět Tomáš Krčmar dal
rozhodující gól v poslední minutě
utkání!
Úterý 15. 10. 2019 doma s FK Kozlovice B: prohra 1:4, poločas 0:2.
Branku Slavoje dal Marcel Lukáš
z penalty. Původní termín v sobotu 12. 10. 2019 žádali změnit hosté z důvodu nedostatečného počtu
hráčů. Slavoj soupeři vyhověl, dal
přednost odehranému zápasu před
kontumací. Nakonec hosté přijeli se
silným týmem a domácí se jim těžko
vyrovnávali ve všech činnostech.
Sobota 19. 10. 2019 venku se sdruženým týmem Ústí/Opatovice: prohra 2:3, poločas 2:1. Branky Slavoje: 2x Marcel Lukáš. Tentokrát byl
soupeř šťastnější. Po vyrovnaném
zápase vstřelil rozhodující branku
v 89. minutě.
Dorost Slavoje je na 4. místě
z deseti týmů se čtyřmi výhrami
za 3 body, jednou prohrou na penalty za 1 bod, třemi prohrami za
0 bodů, má brankové skóre 10:8
a 13 bodů
Mladší žáci U13 – okresní přebor
OFS Přerov
Trenéři: Petr Hrabčík, Michal Kapoun.

Středa 25. 9. 2019 doma se Sokolem Horní Moštěnice: prohra 5:6,
poločas 1:6. Branky Slavoje dali:
3x Vojtěch Maga, Daniel Zgyuga,
Hossain Selsdon Yari. Měla to být
jednoznačná výhra Slavoje, ale po
patnácti minutách to bylo 0:5! Druhý poločas mocně dotahovali, ale
už pozdě.
Sobota 28. 9. 2019 doma se Sokolem Lazníky: výhra 6:0, poločas
4:0. Branky Slavoje dali: 2x David Svoboda, 2x Štěpán Kapoun,
Daniel Zgyuga, Michael Hrabčík.
S posledním týmem tabulky, to byla
povinná výhra.
Středa 2. 10. 2019 venku se Sokolem Čekyně: výhra 5:0, poločas 0:0.
Branky Slavoje dali: David Popovský, Michael Hrabčík, David Svoboda, Daniel Zgyuga, Vojtěch Maga.
V uplakaném počasí naši žáci jednoznačně přehráli domácí. To neunesl trenér domácích, který osočoval rozhodčího, a pak ani nepodal
ruku soupeři.
Sobota 5. 10. 2019 venku se Sokolem Opatovice: prohra 1:3, poločas 2:1. Branku Slavoje dal Vojtěch
Hrdlička. Utkání bylo vyrovnané, ale
domácí využili našich chyb. Bohužel
hosté odjeli do Opatovic ve značně
oslabené sestavě. Tak trenéři musí
improvizovat a místo sedmi hráčů
v poli mají i o jednoho méně.
Sobota 12. 10. 2019 doma s FK
Spartakem Lipník nad Bečvou: prohra 3:4, poločas 2:1. Branky Slavoje dali: Štěpán Kapoun, Daniel
Zgyuga, Radim Hönig. I přes vedení domácích 3:1 se prosadili hosté.
Naši žáci doplatili na neproměňování šancí, což znamenalo zbytečnou
ztrátu bodů.
Sobota 19. 10. 2019 venku se sdruženým týmem Všechovice /Ústí:
remíza 2:2, poločas 2:0. Branky
Slavoje dali: Daniel Zgyuga, Radim
Hönig. První poločas žáci mohli
vést daleko více, ale proměnili minimum šancí. Druhý poločas podle
trenérů jejich svěřenci značně polevili. Žáci určitě mají navíc, ale chybí
vytrvalost a motivace k lepším výsledkům. Dobře rozehraný zápas
s kvalitními soupeři zbytečně ztratí.
Mladší žáci jsou 8. místě ze čtrnácti mají bilanci pět výher, jednu remízu a šest proher, skóre
56:31 a 16 bodů.
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
Starší přípravka U11 – okresní
přebor – OFS Přerov
Trenér: Rudolf Popovský.
V této soutěži se nevedou tabulky
ani střelci, proto jen přehled dosavadních výsledků.
Doma se Sokolem Tovačov 10:4,
se Sokolem Horní Moštěnice 8:2.
Venku s FK Troubky 6:11, s Unionem Lověšice 8:5.
Dosavadní úspěšná bilance je
pět výher, dvě remízy a dvě prohry.
Mladší přípravky A a B U9
– okresní přebor – OFS Přerov
Trenéři: Michal Gajdoš, Tomáš Jura
Oba týmy mají za sebou první
soutěžní podzimní sezónu. Jako
nováčci teprve sbírají herní zkušenosti a návyky. Jsou podporováni
při zápasech svými rodiči a rodinnými příslušníky. Je to obětavost
nejen rodičů, ale i trenérů, která zasluhuje uznání za to, že dětem věnují svůj čas. Na konci sezóny se
podařilo první vítězství. V sobotu
12. 10. 2019 doma přípravka A porazila vrstevníky Sokola Tovačov 12:11.
Konec sezony je optimistický a na
jaře to bude zase lepší.
Minipřípravka – benjamínci
Trenér: Tadeáš Piskovský
Do fotbalové školičky chodí děti
předškolního věku. Trénují společně dvakrát týdně. Zase je to díky
obětavosti trenéra a rodičů, kteří se
takto dětem věnují. Všimnul jsem
si jich při zápase dorostenců. Za
brankou si hrála skupinka malých
dětí s dospělým na malou branku.
Tak jsem se šel po zápase za nimi
podívat. Trenér připravil pro pěti
a šestileté kluky různé aktivity, aby
se naučili prvním fotbalovým krůčkům. Za rok už by také mohli zkusit
opravdový fotbal.

U19 dorost FK SLAVOJ Kojetín – KFS Olomouc krajská soutěž skup. B
Zleva stojící: Jakub Bureš, Tomáš Krčmar, Ondřej Krčmař, Jan Válek,
Adam Svačina, Lukáš Chytil, Matěj Vojáček, Jan Šmída, Ondřej Zaťko,
Marcel Lukáš. Zleva dole: Adam Šmída, Adam Toráč, Tomáš Krčma

U13 mladší žáci FK SLAVOJ Kojetín – OFS Přerov okresní přebor
Horní řada zleva: Michal Kapoun trenér, David Svoboda, Vojtěch Hrdlička,
Petr Hrabčík trenér, Michael Hrabčík, Yari Hussain Selsdon. Dolní řada
zleva: Daniel Zgyuga, Štěpán Kapoun, Jan Matějka, Petr Hrabčík, Radim
Hönig, Vojtěch Maga

Info na facebooku: TJ Slavoj Kojetín; Fotbal FK Slavoj Kojetín a TJ
Sokol Kovalovice; na webu: slavojkojetin.cz
Jaroslav Bělka
 Minipřípravka FK Slavoj Kojetín
podzim 2019.
Nahoře: trenér Tadeáš Piskovský.
Pod ním stojící zleva: Martin Jochec, Daniel Vaculík, Antonín Fabišík, Antonín Orel, Jan Machala.
Dole dřepí zleva: Radim Toráč, Matyáš Machala.
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Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
TJ Sokol Kovalovice muži – 1.B
třída skupina A
Trenéři: Marek Ševeček, Jiří Šubík
vedoucí týmu: Pavel Kusák.
Sobota 28. 9. 2019 venku se Sokolem Otaslavice: prohra 2:4, poločas 1:1. Branky Kovalovic: Jakub
Krčmař, Ondřej Šmída. Domácí byli
na posledním místě, a tak je výhra určitě potěšila. Obzvlášť když
v Otaslavicích byly hody. Kovalovice dvakrát vedly, ale posledních
patnáct minut vstřelil soupeř tři
branky.
Neděle 6. 10. 2019 doma se Sokolem Klenovice na Hané: výhra 4:0,
poločas 1:0. Branky Kovalovic: 2x
Jakub Krčmař, Dušan Židlík, Michal Bělaška. Domácí na těžkém
terénu po sobotním dešti přehráli
přesvědčivým výkonem svého soupeře, který v útoku byl neškodný.
Loni Klenovice byly na čele tabulky,
letos to byl odvar. Domácí usilovali
o dobrý výsledek až do konce zápasu. Škoda že chladné počasí se
projevilo na slabší návštěvě.
Sobota 12. 10. 2019 venku se Sokolem Újezdec: prohra 0:4, poločas
0:2. První z dvojice venkovních
utkání naznačil pokles formy Kovalovic. Kromě čtyř branek si odvezly
domů i jednu červenou kartu, a tím
i zbytečné oslabení hráčského kádru.
Neděle 20. 10. 2019 venku se
Sokolem Jezernice: prohra 0:11,
poločas 0:4. Utkání na Hranicku
začínají na naše poměry brzy, už

v 10 hodin. Bohužel hosté se za
celý zápas neprobudili. Přitom
všechny branky jim vstřelili tři hráči.
Jeden z nich dokonce vsítil sedm
branek, což je rekord, který je ojedinělý. Výsledek připomíná konečné
skóre ze zápasu přípravek. Však
také na svém facebooku Kovalovice uvedly: „Dnes největší ostuda za
více než deset let – prohra 0:11.“
Bilance této minisérie je žalostná:
jedna výhra, tři prohry, skóre 6:19,
pouhé 3 body. To je čeká zápas
doma s Želatovicemi B a venku na
hřišti nepříjemného soupeře Sokola
v Pivíně.
Celkově jsou Kovalovice deváté
ze čtrnácti týmů. Mají šest výher
za 3 body, šest proher za 0 bodů,
skóre 25:35 a 18 bodů.

Jakub Krčmař, střelec dvou branek
v zápase s Klenovicemi

Mladší přípravka U9 – okresní
přebor – OFS Přerov
Trenéři: Petr Ošťádal, Zdeněk Zezula.
Kovalovičtí benjamínci zakončili
první soutěžní sezónu, kdy zejména sbírali zkušenosti. A i přes časté
porážky slavili dvě vítězství v Kojetíně se Slavojem A 15:9 a doma
se Sokolem Čekyně 6:5.
Nyní následuje zimní příprava.
Na jarní sezónu se všichni malí
fotbalisté těší, že předvedou lepší hru.
Info na facebooku: TJ Sokol Kovalovice z. s., Fotbal FK Slavoj Kojetín
a TJ Sokol Kovalovice
Jaroslav Bělka

Brankář Kovalovic Vít Švec v zápase s Klenovicemi vychytal nulu

SK Kojetín 2016, z. s. – tenis
Výsledky tenisových
turnajů roku 2019
V průběhu letošního roku se odehrály čtyři tenisové turnaje.
Zúčastnilo se jich asi padesát hráček a hráčů, někteří hráli více turnajů.
Závěrečné vyhodnocení a předání
cen nejlepším proběhlo v sobotu
21. září 2019 na kurtech sokolovny.
Vítězem 38. ročníku tradičního Sokol Cupu se stal Jiří Finger, který
ve finále zdolal Martina Pištěláka
6:2, 6:2, 6:0. Jirka Finger je už několik let v Sokol Cupu neporažen
a v podstatě jde jen o to, kolik gamů
si s ním soupeři uhrají.
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Veteran Cup, bratři Šírkovi

Šmatla Cup
Josef Roh a Vlastík Botek
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SK Kojetín 2016, z. s. – tenis
O třetí místo se utkali Zdenek Dravecký a Petr Formánek, Dravecký
zvítězil 2:6, 6:1, 6:2 a 6:3.
Hrál se i Veteran Cup, v něm se ve
finále utkali bratři Šírkovi a mladší
Alois porazil Jiřího 6:4, 6:2.
O třetí místo hrál Petr Formánek
proti Josefu Rohovi hladce 6:0, 6:1.
Turnaj Šmatla Cup už není soutěží
"béčkových hráčů", ale vlastně dalším kvalitním turnajem.
Finále patřilo Josefu Rohovi, když
porazil Vlastíka Botka 5:7, 6:2, 6:4.
O třetí místo zvítězil Tomáš Nesvadba nad Martinem Plesníkem
2:6, 7:5, 6:2.
Svou soutěž po letech obnovily

také kojetínské tenistky. Je to dobře
a doufám, že se jejich ženský turnaj stane tradicí. Přitom se některé
z nich zúčastňují i turnaje Šmatla
Cup a bojují v mužských skupinách.
Vítězkou se stala vcelku suverénní Jana Drábková, když ve finále
porazila Radku Michálkovou 6:0,
6:1 a o třetí místo se utkaly Monika
Dočkalová a Jitka Pištěláková s výsledkem 6:2 a 6:4 pro Moniku.
Přeji všem hráčům a hráčkám vše
dobré i do další tenisové sezóny
a díky za aktivitu v letošních turnajích, ať už pro ně dopadly lépe či
méně lépe!
Jiří Šírek

Veteran Cup, Alois Šírek

SK Kojetín 2016, z. s. – volejbal
Výsledkový servis SK Kojetín volejbal
2. liga mužů – skupina C
Kojetín – Brno-Komárov 1:3 (24,-22,-24,-24)
Kojetín – Brno-Komárov 3:1(20,-20,23,22)
Drásov – Kojetín 3:0 (25,19,19)
Drásov – Kojetín 3:0 (13,15,19)

Krajský přebor Moravskoslezského
kraje žáků – kvalifikační turnaj
Blue V. Ostrava C – Kojetín 0:2 (-12,-10)
Green V. Beskydy B – Kojetín 0:2 (-15,-9)
Kojetín – VK Ostrava A 2:0 (12,15)

Krajský přebor
Olomouckého kraje mužů
Kojetín – Mohelnice 3:1 (17,24,-24,9)
Kojetín – Mohelnice 3:0 (22,18,18)

Krajský přebor Moravskoslezského
kraje žáků
Nový Jičín A – Kojetín 2:0 (20,15)
Kojetín – Frenštát p/R. 2:0 (12,16)
Kojetín – Olomouc 2:0 (10,15)
Kojetín – Blue V. Ostrava A 0:2

Extraliga juniorů
– kvalifikační turnaj
Zlín – Kojetín 1:3 (-22,-20,19,-25)
Karlovarsko – Kojetín 2:3 (26,22,-18,-12,-14)
Kojetín – Č. Budějovice 1:3 (-18,18,-20,-18)
Lvi Praha – Kojetín 3:0 (23,24,22)
1. liga juniorů - skupina D
Kojetín B – Olomouc 3:0 (21,20,13)
Kojetín B – Olomouc 3:1 (10,24,-22,19)

(-9,-15)

Krajský přebor Moravskoslezského
kraje ml. žáků – kvalifikační turnaj
Raškovice – Kojetín 0:2 (-15,-11)
Kojetín – Blue Volley Ostrava 2:0 (9,5)
VAM Olomouc – Kojetín 0:2 (-14,-11)

Krajský přebor Olomouckého
kraje mladších žáků
VAM Olomouc – Kojetín 0:3 (-18,-10,-14)
Krajský přebor Olomouckého
kraje žen
Velká Bystřice – Kojetín 3:0 (14,16,14)
Velká Bystřice – Kojetín 3:0 (18,17,16)
Bohuňovice – Kojetín 3:1 (-23,20,16,17)
Bohuňovice – Kojetín 2:3
(22,20,-13,-23,-4)

Krajský přebor Olomouckého
kraje žákyň – kvalifikační turnaj
Přerov A – Kojetín 2:0 (15,19)
Kojetín – Bohuňovice 2:0 (18,16)
Kojetín – Šternberk 2:0 (20,18)
Přerov C – Kojetín 0:2 (-20,-19)

Extraliga kadetů
1. kolo – skupina B
Kojetín – Brno 2:3 (-25,-21,19,27,-8)
Kojetín – Kolín 2:3 (19,-16,-20,20,-11)
Kojetín – České Budějovice 3:1
(22,-22,12,17)

Beskydy – Kojetín 0:3 (-15,-23,-17)
Český pohár kadetů kvalifikace
Kladno – Kojetín 0:2 (-14,-10)
Kojetín – Břeclav 2:0 (6,18)
Lanškroun – Kojetín 0:2 (-20,-16)
Kojetín – Orion Praha 2:0 (23,21)
Krajský přebor
Olomouckého kraje žáků
Kojetín A – Kojetín B 3:0 (21,24,11)
Olomouc B – Kojetín A 0:3 (-12,-5,-11)
Olomouc A – Kojetín B 3:0 (9,14,13)

Muži A po zápase s týmem Brno Komárov. Stojící zleva: Tomáš Sedláček,
Radek Dostál, Rosťa Kutal, Jan Pastorek,Michal Kvapilík, starosta Leoš
Ptáček, trenér Mirek Raška. Klečící zleva: Kuba Skipala, Ondra Skipala,
Jirka Stejskal. Věčně ležící libero Honza Herman.
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SK Kojetín 2016, z. s. – volejbal
Program domácích zápasů – Sportovní hala Kojetín
2. liga mužů - skupina C
16. 11. 2019 (09:00 / 13:00) Kojetín – Morávka
23. 11. 2019 (10:00 / 14:00) Kojetín – Nový Jičín
1. liga juniorů – skupina D
16. 11. 2019 (11:00 / 15:00) Kojetín B – Odry
Extraliga kadetů – 2. kolo – skupina A
9. 11. 2019 (10:00) Kojetín – Brno
9. 11. 2019 (16:00) Kojetín – Příbram
10. 11. 2019 (09:00) Kojetín – Liberec
10. 11. 2019 (15:00) Slavia HK – Kojetín
Krajský přebor Olomouckého kraje mužů
30. 11. 2019 (10:00 / 13:00) Kojetín – Šumperk
Krajský přebor kadetů Olomouckého kraje
27. 10. 2019 (11:00) Kojetín – VAM Olomouc
27. 10. 2019 (17:00) Zábřeh – Kojetín

Krajský přebor Olomouckého kraje žáků
13. 11. 2019 (16:00) Kojetín A – Kojetín B
20. 11. 2019 (16:30) Kojetín B – Olomouc A
20. 11. 2019 (16:30) Kojetín A – Olomouc B
27. 11. 2019 (16:30) Kojetín A – Olomouc A
27. 11. 2019 (16:30) Kojetín B – Olomouc B
Krajský přebor Olomouckého kraje mladších žáků
7. 11. 2019 (16:30) Kojetín – VAM Olomouc
Krajský přebor Olomouckého kraje žákyň
– 1. turnaj
2. 11. 2019 (10:00) Kojetín – KRS Uničov
2. 11. 2019 (11:00) Šumperk B – Kojetín
2. 11. 2019 (13:00) Kojetín – Přerov B
2. 11. 2019 (14:00) Šternberk – Kojetín

Medailistka ME v Rádiovém orientačním běhu Alena Pátková
Alena Pátková z Kojetína je českou reprezentantkou v Rádiovém
orientačním běhu, která ve své
kategorii každým rokem sbírá
cenné kovy z Mistrovství ČR, Evropy i světa.

Přiblížila byste čtenářům Kojetínského zpravodaje, v čem spočívá
Rádiový orientační běh?
Principem tohoto sportu je s pomocí přijímače a mapy vyhledat stanovený počet vysílačů (kontrol), v co
nejkratším čase doběhnout do cíle.
V mapě máme pouze zakreslený
start a cíl. Soutěžní pásmo je 3,5
MHz (80 m) a 144 MHz (2 m).
Jak dlouho už se této zálibě věnujete?
Sportu se věnuji od dětství. V patnácti letech jsem byla na prvním
závodě, potom byla reprezentace
ČR, rodina, děti a byly také roky,
kdy jsem měla jiné zájmy.
Kdo vás k tomuto sportu přivedl?
Tatínek, který byl elektromistr a celý
život se věnoval radioamatérství.

32

Jeho vysílací značka byla OK2 BMK.
Jaké jsou vaše největší úspěchy
v této disciplíně?
V letošním roce mám vzácné medaile z ME a z MČ, mám dvě stříbrné a další zlaté, stříbrné i bronzové.
Máte nějakou vtipnou historku
ze závodů nebo nějaký zajímavý
zážitek?
Zajímavých zážitků mám mnoho,
někdy víte, že nemáte běžet přes
bažiny a stejně spadnete a potom
lovíte tenisky, někdy je to koupání
v řece, protože je to ztráta běžet
kilometr k mostu. Závodí se za každého počasí.
Jaké úspěchy jste sklidila v letošním roce?
Ve dnech 2. – 8. srpna 2019 se konalo 22. mistrovství Evropy v rádiovém orientačním běhu ve Slovinsku v Ragle. Zúčastnilo se 26 států.
Ve své kategorii W 60 jsem získala
v klasice v pásmu 3,5 MHz (80 m)
a 144 MHz (2 m) 3. a 4. místo a ve
družstvech jsme získaly zlato a stříbro. Naše výprava dovezla
celkem 45 medailí. Na letošním ME ve Slovinsku byl
terén náročný, kopcovitý
a hodně podmáčený.
Pár slov na závěr...
Tento sport mám ráda,
protože běháte v krásné
přírodě. Kromě pravidelné
přípravy na závody mám
i vzornou péči Milana Peterky, který mi pomáhá,
abych byla ve sportov-

ní kondici. Stává se mi, že se mě
někteří lidé ptají, jestli mě to baví
a já stále odpovídám, že baví. Příští rok je MS v Srbsku, tak uvidím,
co bude. Musíte se nominovat a já
jsem byla v letošním roce druhá
v ČR.
Alčo, blahopřejeme vám k vašim
sportovním úspěchům a přejeme
další medailové zážitky při tomto
netradičním sportu.
-rr-
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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

přehled
Cvičení a sportování
v Kojetíně
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

na webových stránkách
www.mekskojetin.cz/cviceni-a-sportovani-v-kojetine
Pravidelně aktualizováno!

Internetový ženský klub
si vás dovoluje pozvat na
podzimní, prodejní výstavku ručních prací
se zaměřením na blížící se čas vánoční.
Přijďte se podívat, co všechno umí vytvořit šikovné ruce našich děvčat.
Najdete nás 23. listopadu 2019 v Restauraci U Tondy Na Hrázi v Kojetíně od 11 do 17 hodin.
Všechno, co se vám zalíbí, si můžete koupit. Přijďte, nebudete litovat!
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Psalo se o Kojetíně...
Lidové noviny z 30. 9. 1931, str. 7

Lidové noviny z 15. 10. 1917, str. 3
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Vzpomínky
Milovala život a v něm všechno krásné – lidi, přírodu a slunce jasné.
Odešla od všeho, co měla ráda, však dále žije v naších vzpomínkách.

Dne 27. listopadu 2019 to budou čtyři roky, co nás opustila

paní Ludmila Krejčířiková
S láskou vzpomíná rodina Spálovská.
Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 28. listopadu 2019 si připomeneme 5. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra a vnuka

pana Jiřího Zakopala
Kdo jste ho znali a měli rádi vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomenou rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.
Dne 10. listopadu 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí

paní Marie Šoltysové
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Stále vzpomíná dcera Pavlína s rodinou, syn Martin s rodinou, syn Jiří a ostatní příbuzní.
Dne 9. listopadu 2019 to bude devět let, co zemřel

pan Vladimír Charuza
a 4. února 2020 by se dožil 85 let.
Dne 30. listopadu 2019 to bude 30 let, co zemřela maminka a babička

paní Růžena Večerková, rozená Charuzová
Vzpomíná Zdeňka s rodinou.
Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.

V pondělí 25. listopadu 2019 vzpomeneme na 14. smutné výročí úmrtí

pana Vladimíra Svozila z Kojetína
S láskou vzpomínají maminka, sestry s rodinami, dcera a syn, bývalá manželka.

Dne 19. října 2019 by se

paní Marie Vyoralová
dožila 100 let.
S láskou vzpomíná dcera Jiřina s rodinou.

Dne 9. listopadu 2019 by se dožil 75 let

pan Jůlius Šmida
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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