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Advent a Vánoce v Kojetíně
I v nadcházejícím adventním a vánočním období připravilo MěKS Kojetín
řadu akcí, které přispějí k navození
správné sváteční nálady a pohody.
Advent v Kojetíně zahájilo v pátek 22.
listopadu 2019 slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu s výstavou betlémů,
jarmarkem, tradičním kulturním programem a samozřejmě ohňostrojem.
Zanedlouho, ve čtvrtek 5. prosince
2019, potěší nejmenší Mikulášská družina s čerty, která zavítá do řady kojetínských domácností.
Milovníky hudby bezesporu zaujme
koncert s názvem Předvánoční vyhrávání ZUŠ Kojetín. Ten bude probíhat
v prostorách nově zrekonstruované Sokolovny Kojetín ve středu 11. prosince
2019 od 17.00 hodin.
Letos jsme se rozhodli navázat na
úspěšnou jarní a podzimní Bránu
do staréch časů na Hané. Od 16. do
20. prosince 2019 budou poprvé pro
nejširší veřejnost na nádvoří VIC probíhat Vánoce na Hané s promítáním
pohádek, zajímavým tvořením a tradičním občerstvením. Nebudou ani chybět
kapři v neckách a ukázky zvyků našich
předků.
Mezitím přijde koledovat, ve středu
18. prosince 2019, pěvecký sbor Cantas s vánočním koncertem Na koledu
idem k vám, kdy úderem 19. hodiny rozezní sál Sokolovny Kojetín.
Kdo z vás by si chtěl zpříjemnit Štědrý
večer po „půlnoční“ mši svaté, může zavítat na Masarykovo náměstí. Tam bude
z balkonu VIC vyhrávat Dechový kvintet
ZUŠ Kojetín koledy a známé vánoční
písně.
Po celý adventní čas bude na Masarykově náměstí
v provozu stánek s názvem Vánoce v Kojetíně, kde se
můžete v předvánočním shonu zastavit u lahodného
punče.

Doufáme, že tyto akce, pořádané v období adventu i Vánoc, vám pomohou dostat se do toho správného rozpoložení a každý si najde to své, co je mu blízké.
-miza-
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 22. schůzi konané dne 20. listopadu 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila obsahové a organizač- orná půda, o výměře 443 m2, parc. ného 3.000 Kč/rok, za účelem vyuní zajištění zasedání Zastupitelstva č. 5198/45, orná půda, o výmě- žití výhradně ke sportovnímu vyžití,
ře 172 m2, parc. č. 5384/4, orná pořádání sportovních utkání a souměsta Kojetína dne 10. 12. 2019,
- schválila termínový a obsahový půda, o výměře 1351 m2, parc. těží,
plán jednání Rady Města Kojetína č. 5384/5, orná půda, o výměře 262 - schválila zplnomocnění společm2, parc. č. 5500/53, orná půda, nosti GHC regio s. r. o., Olomouc,
na rok 2020,
- doporučila zastupitelstvu města o výměře 481 m2, parc. č. 5500/91, k zastupování při provádění činnosschválit návrh termínového a ob- orná půda, o výměře 698 m2, parc. tí v rámci přípravy a podání žádossahového plánu jednání Zastupitel- č. 5561/1, trvalý travní porost, ti o dotaci výzvy č. 4 MAS Střední
o výměře 626 m2, parc. č. 5561/23, Haná o. p. s., z Operačního prograstva Města Kojetína na rok 2020,
- vzala na vědomí přerušení provo- trvalý travní porost, o výměře 184 mu Životního prostředí 2014–2020,
zu Mateřské školy Kojetín, příspěv- m2, parc. č. 5587/91, orná půda, na akci „Realizace sídelní zeleně
kové organizace, v termínu od 23. o výměře 9110 m2, v k. ú. Kojetín, v intravilánu města Kojetín“,
Agrodružstvu Postoupky, družstvu, - schválila uzavření dodatku č. 2
do 31. prosince 2019,
- uložila ředitelce MŠ Kojetín, ve Postoupky 14, 767 01 Kroměříž, smlouvy o dílo k investiční akci „Respolupráci s odborem VVŠK MěÚ, za podmínek pachtu na dobu neu- konstrukce ulice Mlýnská“, jehož
prověřit zájem všech rodičů o mož- rčitou, výši pachtovného dle poda- předmětem je prodloužení záruční
ný provoz MŠ v období letních né nabídky ze dne 18. 11. 2019, za doby na jakost části konstrukce voprázdnin a zájem pracujících rodičů účelem zemědělského obhospoda- zovky, mezi objednatelem Městem
Kojetín a zhotovitelem TECHNIS
o případné přerušení provozu MŠ řování,
v období letních prázdnin; informaci - schválila zveřejnění záměru pach- Kojetín spol. s r. o.,
předložit zřizovateli nejpozději do tu části pozemku parc. č. 204/1, - doporučila zastupitelstvu měsostatní plocha, o výměře cca 26 m2, ta schválit uzavření memoranda
konce února 2020,
- vzala na vědomí uzavření provo- části pozemku parc. č. 204/2, ostat- Prodloužení Baťova kanálu do
zu Školní jídelny Kojetín, příspěv- ní plocha, o výměře cca 8 m2, a části Olomouckého kraje, jehož stranakové organizace, v průběhu vánoč- pozemku parc. č. 211/5, ostatní plo- mi jsou Olomoucký a Zlínský kraj,
ních prázdnin, a to od 23. do 31. cha, o výměře cca 9 m2, tj. celkem města a obce Olomouckého a Zlíncca 43 m2, v k. ú. Kojetín, na ulici ského kraje, Mikroregion Střední
prosince 2019,
- odvolala člena Komise bezpeč- Sladovní, za podmínek pachtu na Haná, Střední Morava – Sdružení
nosti a prevence kriminality Dalimi- dobu neurčitou, výši pachtovného cestovního ruchu, ČR – Ředitelství
min. 5 Kč/m2/rok, za účelem využití vodních cest ČR a Povodí Moravy,
la Kolka ml.,
- odvolala předsedu Komise bez- jako zahrádka pro pěstování zeleni- s. p. – závod Horní Morava,
- schválila uzavření smlouvy na
pečnosti a prevence kriminality ny a květin,
- schválila zveřejnění záměru pro- služby spojené s provozem seniJana Polácha,
- pověřuje starostu města jedná- nájmu pozemku parc. č. st. 1767, orských tlačítek, mezi uživatelem
ním o další činnosti a případném zastavěná plocha a nádvoří, o vý- Městem Kojetín a poskytovatelem
složení Komise bezpečnosti a pre- měře 285 m2, jehož součástí je T-Mobile Czech Republic a. s., za
stavba občanské vybavenosti bez cenu 6.240 Kč bez DPH/měsíčně
vence kriminality,
- vzala na vědomí navýšení strav- č. p., to vše v k. ú. Kojetín, včetně při počtu 30 tlačítek + 60 Kč bez
ného ve Školní jídelně Kojetín, pří- všech součástí a příslušenství, TJ DPH/měsíčně za aktivovanou SIM
spěvkové organizace, pro děti, žáky Sokol Kojetín, za podmínek nájmu karu, s možností navýšení počtu
a studenty z důvodu dlouhodobého na dobu určitou 12 let, výši nájem- tlačítek.
navyšování cen potravin,
- schválila rozpočtové opatření
Starosta města zve na
č. 16/2019, kterým se zapojují do
rozpočtu:
nové příjmy
1 717,45 tis. Kč
nové výdaje
1 717,45 tis. Kč,
- schválila rozpočtové opatření
č. 17/2019, kterým se zapojují do
rozpočtu:
které se uskuteční
nové příjmy
20,00 tis. Kč
nové výdaje
20,00 tis. Kč,
v úterý 10. prosince 2019 od 16 hodin
- schválila pacht pozemku parc.
č. 230/5, orná půda, o výměře
v sále Vzdělávacího a informačního centra,
226 m2, v k. ú. Popůvky u KojetíMasarykovo náměstí 8.
na, parc. č. 5198/10, orná půda,
Leoš Ptáček, starosta
o výměře 256 m2, parc. č. 5198/17,

zasedání
Zastupitelstva
města Kojetína
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Informace pro občany
Informace
pro veřejnost
o odpadovém systému
v Kojetíně v průběhu
vánočních svátků
Vážení občané, upozorňujeme
vás, že přes vánoční svátky bude
uzavřen sběrný dvůr v době od
23. prosince 2019 do 1. ledna
2020 včetně.
Podobně jako v minulých letech budou v Kojetíně po dobu vánočních
svátků rozmístěny velkoobjemové
kontejnery, které slouží výhradně
na uložení drobného domovního
odpadu z období vánočních svátků.
Dále vás žádáme, abyste vánoční stromky ukládali ke stanovištím
na tříděný nebo komunální odpad,
odtud budou sváženy samostatně
v pravidelných intervalech, případně stromky uložili na sběrný dvůr po
jeho otevření v lednu.
Svoz směsného odpadu bude i na-

dále probíhat nepřetržitě ve čtrnácti
denních intervalech bez přerušení
dle harmonogramu svozu směsného odpadu. Pouze s výjimkou kdy
namísto 1. ledna 2020 bude svoz
proveden 2. ledna 2020.
Svoz bioodpadu bude zahájen opět
od měsíce března v pravidelných
čtrnácti denních intervalech navazujících na svoz komunálního odpadu. V období neprovádění svozu
můžete vzniklý bioodpad uložit na
sběrný dvůr, případně do kontejnerů na směsný odpad.
Klidné a spokojené vánoční svátky vám přeje tým pracovníků

Dejte mě do kontejneru,
děkuji!
Města Kojetína
a TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

Provoz pokladny Městského úřadu Kojetín
v době vánočních svátků:
23. 12. – 29. 12. 2019 ZAVŘENO
30. 12. 2019 běžná otevírací doba
(8.30 – 11.30 a 12.30 – 16.30)
31. 12. 2019 – 12. 1. 2020 ZAVŘENO
Od 13. 1. 2020 běžná otevírací doba

Místní jednotky dobrovolných hasičů na autocrossu
Členové JSDH Kojetín a Popůvky
pomáhají při řešení výjimečných
událostí, které v průběhu roku nastanou na území Kojetína a okolí,
ale také se již několikátým rokem
zabývají pomocí při zajišťování
bezpečnosti na autocrossových závodech. To zahrnuje hlavně pomoc
při řešení havárií, které se stávají
na okruzích v průběhu závodů. Je
to výborná příležitost si procvičit
a naučit se, jak postupovat v krizových situacích. V průběhu letošního
roku jsme se zúčastnili několika závodů, například MMČR v autocrossu Přerov a ME v autocrossu Přerov

na závodišti v Přerovské rokli, dále
MMČR v rallycrossu na závodišti
v Sosnové a také autocrossových
závodů v rakouském Hollabrunnu. V této činnosti budeme nadále

pokračovat i v příštím roce a tím
reprezentovat naše jednotky, potažmo město Kojetín i za hranicemi
naší republiky.
O. Matějček

ODS vzpomněla na 17. listopad 1989
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Anketa
Adventní doba je v plném proudu, a tak jsme položili otázky
s tímto obdobím související:
1. Jak hodnotíte akce pořádané v Kojetíně v době vánoční?
2. Co vám tady chybí?
3. Jak se vám líbí vánoční výzdoba Kojetína?

Ve většině odpovědí jsme zhruba zachovali bezprostřední podobu jazykového vyjádření.
Občan 1
1. Myslím si, že kojetínské akce
jako hody a rozsvěcování stromku
jsou dobře pořádané.
2. Asi nic.
3. Moc se mi to nelíbí, v ostatních
městech to mají hezčí.
Občan 2
1. Jsem spokojený, myslím, že je to
dobře organizovaný.
2. Myslím si, že v pořadku, nic tu
nechybí.
3. Libí se mi to. Je to hezky ozdobený, svití to, je to dobrý.
Občan 3
1. Jsem spokojená, akce jsou dobře udělané.
2. Nic mě nenapadá.
3. Já bych ještě přidala světýlka
a tak...
Občan 4
1. Je tu spousta akcí, které se dají
navštívit.
2. Já myslím, že je tady akcí dost.
Pokud někdo chce, tak si může zajet do jiných měst, kde je jich ještě
víc.
3. Střízlivá. Není to přeplácané.
Občan 5
1. Pokud se to týká dětí a postiže-

ných, tak ty akce benefiční hodnotím kladně.
2. Vyhovuje mi to tak, jak to je.
3. Je to tady krásné. Bydlela jsem
i v jiných městech, ale tady to mají
opravdu hezky udělané.
Občan 6
1. Já si myslím, že akce tady jsou
skvělý, perfektní. Nic bych tady neměnila.
2. Je tady rozsvícení stromku, myslím, že nic nechybí.
3. Jo, to je pěkný.
Občan 7
1. Stojí za houby, protože je jich tu
málo. Hlavně pro důchodce je jich
málo. Když to čtu, tak všude je to
daleko lepší jak v Kojetíně, tady je
to nejhorší.
2. Zatím bych řekla, že nic. Zatím
tady nic není. Nevím.
3. Hezký jsou.
Občan 8
1. Jsem spokojená, pořád se něco
děje.
2. Asi nic, já jsem spokojená, protože jsou tu trhy, je tu vlastně zahájení adventu rozsvícením stromečku,
pak je tady stánek, kde se můžou
lidi setkávat, od loňska vlastně
nově, takže toho využíváme a po-

Vyškovská 409 (vedle košíkářství)
752 01 Kojetín
Kontaktní osoba: Eva Hlavinková
telefon: 604 889 181, fb: OriginálE
https://original-e-cz.webnode.cz/

Klubíčkování

Kdy: 14. prosince 2019 od 9 hodin
Kde: Vyškovská 409 vedle košíkářství
Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas, dát si kávu a zákusek,
popovídat si o pletení, háčkování a ruční tvorbě.
Představíme si novinky ve světě pletení a háčkování,
ukážeme si co se z jaké příze dá vyrobit.
Vstup je zdarma
Těší se na vás Eva Hlavinková
Originál E
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tkáváme se tam s kamarády, s kamarádkami. Jsem spokojená.
3. Líbí, poslední roky je náměstí ozdobené moderně i příjezdové ulice
do Kojetína jsou pěkně vyzdobeny.
Občan 10
1. Takový normál prostě.
2. Co tady chybí? Kurňa? Sníh!
3. Tak zdobila to naše firma, takže
pěkný.
Občan 11
1. Tak některé akce, jako třeba
hody, jsou dobrý, ale máme tu málo
akcí, co se tu dá dělat přes týden
nebo o víkendu. Vlastně se tady
pořádají jenom volejbalový turnaje, hody, rozsvícení stromku a to je
vše. Mohlo by být víc akcí.
2. Stmelení lidí. Jakože tu lásku
mezi náma… že bysme měli být víc
spolu. Více se přátelit.
3. Mohly by být hezčí ozdoby mimo
Kojetín. Víc ozdob, protože máme
ozdobený jenom ten velký strom
a náměstí. To je hezký, ale mimo
náměstí a v ostatních částech by to
mohlo být hezčí.
Anketu připravili žáci sexty
Gymnázia Kojetín Nguyen Duc
Huy a Filip Sluka
Dne 4. a 6. prosince 2019
od 9.00 do 14.00 hodin
se bude konat
na SŠHS
ulice Pavlákova – Kroměříž,

sbírka hraček k Vánocům
do nemocnice v Kroměříži
na dětské oddělení.
Udělejte radost dětem
a darujte věci,
které už vám doma neposlouží
(např. knihy, stolní hry,
hračky, plyšáky...)

Jménem studentské společnosti
Advanced Corporation
děkujeme!
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Oběti I. světové války z Kojetína (12)
Odložil Ferdinand
narodil se v Kojetíně v domě č. 67
v uličce Pořadí (dům dnes již neexistuje, číslo je vedeno pro dům na
náměstí Svobody – naproti hřbitova) dne 8. května 1893 jako nemanželský syn Marie Odložilové,
která se později provdala za Jana
Bauera a po jeho smrti dne 6. listopadu 1903, se dne 31. července
1905 znovu provdala za Františka
Červenku z Pozlovic u Luhačovic.
Sama byla nemanželskou dcerou
Anny Odložilové, podruhyně z Kojetína, jejímž otcem byl svobodný
Václav Odložil, hřebenář z Kojetína
(přes zimu vyráběl hřebeny, střenky nožů nebo břitev, náustky fajek
a další zboží z kravských rohů),
který si později vzal Annu Kraemerovou z Kroměříže a bydlel v domě
č. 329 v Olomoucké ulici.
Podle záznamů pracoval Ferdinand
Odložil jako dělník v kojetínském
cukrovaru a možná byl i obuvníkem, třeba částečným, jak je uvedeno v jednom zápise. Při odvodu
do války byl svobodný.
K vojenské službě byl odveden jako
dvacetiletý v dubnu 1914 a války
se zúčastnil od září téhož roku.
Byl přidělen v hodnosti vojína k 54.
Pěšímu pluku, 6. Kompanii (54. IR,
6. Komp.) do Olomouce. Pluk v té
době byl součástí 9. Pěší brigády
(9. IBrig), spadající pod 5. Pěší divizi (5. ID). Divize podléhala velení
I. Sboru (I. Korps) a ten spadal pod
1. Armádu (1. Armee) s velením
v Krakově.
Se svou jednotkou bojoval v rámci 1. Armády v Čenstochovsko-krakovské operaci, která vznikla
ústupem spojeneckých německých
a rakousko-uherských vojsk z dobytých pozic na linii mezi městy
Varšava a Přemyšl. Avšak útok ruských vojsk v druhé polovině listopadu zatlačil spojenecká vojska na
linii Kališ, Krakov, Karpaty. Na linii
této fronty, včetně úseku 1. Armády,
zavládl v posledních listopadových

Řezníček Alois,
Reznicek Alois
narodil se v Kojetíně dne 28. prosince 1891 v dnešní Přerovské ulici č.
607 (dnes dům tohoto čísla neexistuje) manželům Aloisi Řezníčkovi,

dnech relativní klid s občasnými
střetnutími a přestřelkami, protože obě znepřátelené strany začaly
budovat pevné zákopové pozice
a vyčkávat posily. A zde, ve věku
21 let, Ferdinand Odložil podle
úmrtního podání dne 27. listopadu 1914 u Lhoty Wolbromské (pol.
Lgota Wolbromska) zhruba 2 km
západně od města Wolbrom, které leží 30 km severně od Krakova,
v boji padl.
Není udáno, kde je pohřben, avšak
nedaleko, asi 1 km od Lgoty Wolbromské za obcí Kališ, je v zalesněném háji vojenský hřbitov z I. světové války (pol. Cmentarz wojenny
Kaliś, (19,7359° v. d., 50,3752°
s. š.), kde „…spoczywa 855 poległych, w tym 733 Austriaków, jeden polski legionista, 81 Rosjan,
Austriacy z 1, 13, 54, 93, 8, 49, IR,
12, 13 pułku Landsturmu,31 pułku
Honvedów, 2 batalionu Saperów,
31 FJB, 3FKR, 4FHR, Rosjanie ze
składu XVIII Korpusu…“.

Na hřbitově je tedy pohřbeno 855
vojáků, z toho 733 rakousko-uherských vojáků, jeden polský legionář z 81. Pluku. Rakousko-uherští
vojáci jsou z 1., 13., 54., 3., 8., 49.
Pěšího pluku, 12. a 13. Domobraneckého pluku a 31. Pluku honvédů, dále vojáci z 2. Praporu ženistů,
31 vojáků z FJB, tři z FKR, čtyři
z FHR. Pohřbeni jsou zde i vojáci
ruské armády z XVIII. Sboru. Hřbitov se jmenuje Ogonów a pravděpodobně je zde pohřben i Ferdinand Odložil.
Vídeň, 24. listopadu 1914, v poledne. Oficiální oznámení: Bitva
v Ruském Polsku pokračuje na
obou stranách v silném mrazu.
Naše jednotky dobyly několik základen, získaly zejména (v prostoru proti městu) Wolbrom a na obou
stranách (města) Pilica a znovu
zvýšily počet zajatců. Jinak se situace nemění. Uvnitř monarchie je
nyní 110 000 válečných zajatců,
z toho 1 000 důstojníků.

obuvníkovi v Kojetíně a Františce,
dceři Jana Olšy, domkaře z Kojetína. Řezníčkovi původně bydleli ve
Vyškovské ulici č. 413, kde se narodila dne 16. srpna 1888 Janova
sestra Marie, provdaná v Kojetíně
dne 8. září 1912 za Ludvíka Mazán-

ka, zámečníka, narozeného dne
23. srpna 1886 v Kojetíně. Jeho
bratr Jan, narozený dne 11. února
1890, byl učitelem v Křenovicích
a zemřel jako jednoroční dobrovolník po zranění koncem října 1914
v bitvě u Iwangorodu.
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Oběti I. světové války z Kojetína (12)
Alois Řezníček se vyučil obuvníkem a do války byl odveden zřejmě
v únoru nebo červnu roku 1915.
V těchto termínech probíhaly v Kojetíně mimořádné odvody, kterých
bylo během války celkem devatenáct.
V zápise Seznamu ztrát „Verlustliste“ ze dne 2.9.1915, sv. 255, str. 35
je zápis: „Reznicek Alois, Korp., k.
k. LIR. Nr. 15, 11. Komp., Mähren,
Prerau, Krenowitz, 1891, verw.,
kriegesgef. (Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 12 in Moskau, Ruẞland.)“. Překlad: „Řezníček Alois,
desátník, c. k. Zeměbraneckého
pěšího pluku č. 15, 11. Setnina,
Morava, Přerov, Křenovice, (narozený) 1891, zraněný, zajatý (Sloučená evakuační nemocnice č. 12
v Moskvě, Rusko.)“.
Ze zápisu je možno vyvodit, že Alois
Řezníček působil v hodnosti desátníka v Zeměbraneckém pěším pluku č. 15 se sídlem v Opavě, který
byl v roce 1915 podřízen 91. Zeměbranecké pěší brigádě (LIBrig Nr.
91). Ta byla součástí 46. Zeměbranecké pěší divizi (LID Nr. 46) a byla
podřízena I. Sboru (I. Korps). Sbor
měl velení v 1. Armádě (1. Armee).
Podle data zápisu je s ohledem na
časovou prodlevu mezi informací
z bojiště a tiskem v Seznamu ztrát
pravděpodobné, že voják Řezníček
byl zraněn v období červen či červenec 1915.
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,
k určeným 60 kilometrů vzdáleným
pozicím u města Sokal (ukr. Sokal),
aby vystřídali vojáky 11. Německé
armády, a toto město dobyli. Dobytím Sokalu byla pověřena 46. Pěší
divize se svými jednotkami. Boje
o město Sokal probíhaly ve dnech
15. až 18. července 1915 a přes
silnou obranu ruských vojsk bylo
město vojáky jednotkami 46. Pěší
divize obsazeno. Po dobytí města probíhaly v jeho okolí vzájemné
bojové akce mezi oběma nepřátel-
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skými stranami, které se následně,
v měsíci srpnu, staly pozičními boji
s neustálými vzájemnými střety
a odstřelováním z blízkých nepřátelských pozic.
Je pravděpodobné, že zde byl Alois
Řezníček raněn a ruskými vojáky
zajat. Po přesunu z místa zajetí byl
internován zhruba tisíc kilometrů
na východ do Sloučené evakuační
nemocnice č. 12 v Moskvě (Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 12 in
Moskau). O této skutečnosti nebyla jeho rodina nikým informována,
ani samotným Aloisem Řezníčkem,
proto byl považován ještě v roce
1932 za nezvěstného.
Evakuační nemocnice byly zřízeny
ve velkých městech, kam byli převáženi zajatí zranění vojáci, např.
v Moskvě byly (neúplný výčet)
nemocnice č. 6, 8, 10, 12, 17, 18,
v Charkově č. 82, 83, 84, v Rjazani č. 42, 45, 46, ve Voroněži č.
31, 62, 63, ve Vladimiru č. 27, 28,
29, v Kursku č. 70,79, v Tule č. 40
a v dalších městech především
v evropské části Ruska. V nemocnici byli ranění ošetřeni, a pokud své
zranění přežili, byli postoupeni do
zajateckých táborů, kde setrvávali
často v bídných podmínkách nebo
měli možnost na vyžádání pracovat
u místních rolníků nebo v průmys-

lových závodech. Další možností
bylo vstoupit do československých
legií a bojovat proti svým bývalým
frontovým spolubojovníkům.
V jednom ze seznamů kojetínských
padlých je na 99. řádku uvedeno:
Řezníček Alois, 28.12.1891, nezvěstný od 21.7.1916 z ruské fronty. Na řádku číslo 100 je uveden
Řezníček Jan, 11.2.1890, nezvěstný od 21.7.1914 od Ivangorodu.
Údaje, od kdy jsou tito bratři-vojáci
nezvěstní, nejsou (mimo Ivangorodu) v souladu se zjištěnými fakty jak
časově, tak místně.
Vzhledem k tomu, že o Aloisi Řezníčkovi nejsou žádné další dohledatelné informace, lze předpokládat, že na své zranění ve výše uvedené nemocnici v Moskvě, ve věku
26 let, někdy koncem roku 1915,
zemřel. Místo jeho hrobu není známo.
Vídeň, 18. července 1915. Oficiální
oznámení - Ruské válčiště:
Bitva mezi (řekou) Vislou a (řekou)
Bug je v plném proudu. Rusové
jsou extrémně tvrdí; na několika
místech fronty se dostali nablízko,
ale vzdali se svých pozic. Na Bugu,
v okolí Sokalu, naše síly vytlačily
nepřítele z řady urputně bráněných
vesnic. (Zkráceno).

12/19

Kojetínský zpravodaj

Oběti I. světové války z Kojetína (12)
Řezníček Jan,
Reznicek Johann
narodil se v Kojetíně dne 11. února 1890 v dnešní Přerovské ulici
č. 607 (dnes dům tohoto čísla neexistuje) manželům Aloisi Řezníčkovi, obuvníkovi v Kojetíně a Františce, dceři Jana Olšy, domkaře
z Kojetína. Řezníčkovi původně bydleli ve Vyškovské ulici č. 413, kde
se narodila dne 16. srpna 1888 Janova sestra Marie, provdaná v Kojetíně dne 8. září 1912 za Ludvíka
Mazánka, zámečníka, narozeného
dne 23. srpna 1886 v Kojetíně. Bratr Alois, narozený dne 28. prosince
1891, se vyučil obuvníkem a v roce
1916 zahynul ve válce.
Jan Řezníček vystudoval učitelství (učitelský ústav) a před válkou se stal učitelem Obecné školy
v Křenovicích. Jako záložní voják
s maturitou nastoupil do války jako
jednoroční dobrovolník (Einjährig-Freiwilliger) na ruskou frontu k 13.
Zeměbraneckému pěšímu pluku,
8. Setnině (Landwehr Infanterieregiment Nr. 13, 8. Komp.) do Olomouce. V roce 1914 byl pluk součástí 92. Zeměbranecké pěší brigády, která spadala pod 46. Zeměbraneckou pěší divizi. Divize byla
součástí I. Sboru, který měl velení
v I. Armádě. Spojenecká rakousko-uherská a německá vojska se po
úvodním válečném rychlém postupu do ruského vnitrozemí zastavila

Valenta František,
Valenta Franz
narodil se dne 10. května 1894
v Kojetíně v domě č. 418 ve Vyš-

v měsíci říjnu 1914 na linii Varšava
(pol. Warszawa), Iwangorod (pol.
Dęblin) a Přemyšl (pol. Przemyśl).
I. Armáda držela úsek v blízkosti
města Iwangorod, s cílem toto město dobýt. Boje o město začaly dne
22. října, ale v následujících dnech
zahájila 4., 5. a 9. Ruská armáda
protiútok, zvaný též „parní válec“,
a zatlačila spojenecká vojska během měsíce o zhruba 200 kilometrů
zpět, na linii měst Lodž a Krakov.
V bojích o Iwangorod, ve dnech od
22. do 26. října padlo ve 13. Zeměbraneckém pěším pluku asi 120
vojáků, 350 jich bylo raněno a asi
400 vojáků se stalo nezvěstnými
a zajatými.
Seznam ztrát (Verlustliste, ze dne
9.12.1914, část 76, str. 32) sděluje,
že Jan Řezníček je zraněný (verw.
– verwundet). Vzhledem k časovému posunu tisku tohoto seznamu
a poznámce v jednom z kojetínských seznamů, že je nezvěstný
„od Iwangorodu“, je možno konsta-

tovat, že 25letý Jan Řezníček byl
koncem měsíce října 1914 v bojích
o Iwangorod (pol. Dęblin, 21,807°
v. d., 51,568° s. š.) zraněn a následně zemřel. Místo jeho hrobu není
známo.
Vzhledem k tomu, že rodina nevěděla, že Jan Řezníček zemřel
v roce 1914 a snad dostala oznámení o jeho zranění, nikoliv o jeho
smrti, čekala až do roku 1925, zda
se z války nevrátí, a když se tak nestalo, nechala ho soudem prohlásit
za mrtvého.
Vídeň, 27. října 1914. Oficiální
oznámení: V boji před Iwangorodem jsme zajali 8 000 Rusů a ukořistili 19 kulometů. Vedle (města)
Jaroslav se musel vzdát ruský plukovník a 200 mužů. V Zalucze (jihozápadní Sniatyn) a v Pasieniczi
(jihozápadní Nadworna) byl nepřítel
zatlačen zpět. Situace jako celek se
nemění. Severně od Iwangorodu
přešel (řeku) Vislu nový sbor ruské
armády.

kovské ulici manželům Františku
Valentovi, panskému pacholkovi
v Kojetíně, pocházejícího z Roštína a Andělíně, dceři Antonína Nedvěda, rolníka z Roštína. Vyučil
se strojníkem s denním výdělkem
10 Kč denně.
Do války byl odveden v hodnosti
vojína v roce 1914 k 13. Domobraneckému pěšímu pluku, 3. Náhradní rotě (Landsturm Infanterieregiment Nr. 13, 3. ErsKomp.) do
Olomouce. V druhé polovině roku
1916 patřil 13. Domobranecký pěší
pluk pod velení 92. Střelecké brigády (SchBrig Nr. 92), která byla
součástí pruské Skupiny Hülsen
a ta současně s 46. Střeleckou divizí (SchD Nr. 46) pod velení Skupiny
Hordt, později Skupiny Sachsen-Meiningen (Gruppe Sachsen-Meiningen), patřící do Sboru Dieffen-

bach. Tento Sbor byl částí Armádní
skupiny Marwitz (Armeegrupe Marwitz) podléhající Vojenské skupině
Linsingen (Heergruppe Linsingen),
která patřila pod německé velení
pruského generála pěchoty von
Linsingena.
V tomto období operoval pluk
s vojínem Františkem Valentou na
hranici Rakousko-Uherska a Ruska
jihozápadně v okolí vesnice Strzemilcze (ukr. Stremilche, 25,0500°
v. d., 50,3400° s. š.) asi 70 kilometrů východně od města Sokal
a 5 kilometrů od ruského městečka Beresteczko. Frontová linie se
zde na několik měsíců ustálila. Zda
František Valenta zběhl nebo byl
zajat, se zřejmě již nedovíme. Možná stačilo přeplavat řeku Styr, která
v těchto místech tvořila frontovou
linii.
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Oběti I. světové války z Kojetína (12)
V Seznamu ztrát (Verlustliste ze
dne 14. prosince 1916, číslo výtisku 502, str. 56) je vojín Valenta
uveden jako zajatec v Moskvě.
V Moskvě byl v tuto dobu u nádraží
sběrný tábor, ze kterého se zajatci
přerozdělovali do zajateckých táborů v rámci ruského území. Kam
byl poslán, není známo, ale další
dokument sděluje, že od 26. června 1917 je vojákem 6. Střeleckého
pluku „Hanácký“ v československých legiích. Hanácký pluk se začal formovat v červnu 1917 v městě
Borispolu (ukr. Boryspil, 30,9500°
v. d., 50,3533° s. š.), ležící zhruba
20 kilometrů východně od Kyjeva
na Ukrajině, jako součást 2. divize československých legií. Pluk
měl svůj prapor s moravskou orlicí
a staré bojové heslo „Držte se Hanáci!“. S touto jednotkou se František Valenta mimo jiné, zúčastnil
i bitvy u městečka Bachmač (ukr.
Bakhmach, 32,8299° v. d., 51,1841°
s. š.), přes které vedla významná
železniční trať Kyjev – Bachmač
– Kursk a nacházela se zde tři nádraží, několik kilometrů od sebe
vzdálená. Na východ od Bachmače
bylo nádraží osobní (Kyjevské), na
jihu ústřední (Libavské) a na západě nákladní.

Koncem roku 1917, po vypuknutí
bolševické revoluce, přestala východní fronta prakticky existovat
a Ruskem zmítala občanská válka.
Ukrajina vyhlásila počátkem února 1918 samostatnost, odtrhla se
od Ruska a požádala o ochranu
Ústřední mocnosti. Němci a Rakušané toho využili a pod záminkou
pomoci Ukrajině započali rychlý
postup na východ, který bylo třeba
ze strany nové ruské vlády, zastavit. Němci 1. března 1918 obsadili
Kyjev.
Boje
o
městečko
Bachmač
(32,7766° v. d., 51,1998° s. š.),
ležícího zhruba 170 km severo-
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východně od Kyjeva směrem na
Konotopy (ukr. Konotop), a především o nádraží, mezi legionářským
4., 6. a 7. Střeleckým plukem čs.
a německými jednotkami generála
von Linsingena, probíhaly ve dnech
8. až 13. března 1918. Legionářské
jednotky musely zadržet přesilu německých vojsk z 224. a 91. Pěší německé divize, aby neobsadila tento
významný železniční uzel, protože
po jeho obsazení Němci, by nebylo
možno zajistit přesun legionářských
vojsk po železnici na východ ve
směru na Konotopy (ukr. Konotop).
V bojích o Bachmač padlo dle různých zdrojů od 45 do 145 legionářů,
z toho z Hanáckého 6. Střeleckého
pluku padlo 22 vojáků. Raněných
bylo 210 a 41 nezvěstných. Ztráty
na německé straně se nepodařilo
přesně zjistit, udává se kolem tří set
padlých a jednoho sta raněných.
V tomto boji, dne 13. března 1918
(někde se chybně uvádí 10. března) voják František Valenta, ve
věku necelých 26 let, padl. Je

pohřben v Bachmači. Jeho rodiče dostali oznámení o jeho úmrtí
z Ministerstva národní obrany dne
19. dubna 1919.

Hlavní velitelství 11. března 1918.
Východ: Nepřátelské gangy byly
rozehnány poblíž Bachmače (severovýchodně od Kyjeva) a Rasdjelnaga (na železnici Shmerinka-Oděsa).
13. března 1918. Německá a rakousko-uherská vojska stojí před
Oděsou.
Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště
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Junák – český skaut – Středisko 714.03 Kojetín
Svojsíkův závod 2019
Ve dnech 19. až 22. září 2019 se
uskutečnilo celostátní kolo Svojsíkova závodu v Chrastu u Chrudimi,
kde se naše družina Sojek (Michal
Takač, Mikuláš Hromádka, Jakub
Ovísek, Adam Šoustek, Kateřina
Šálková a Tereza Laucká) umístila
na 11. místě.
Téma tohoto závodu bylo ztroskotání mimozemšťanů na planetě Zemi,
které nás celou dobu doprovázelo.
Hned první den nás organizátoři při
zahájení závodu překvapili vystoupením známého zpěváka Pokáče.
Druhý den jsme plnili modul brány,
v němž byly otestovány schopnosti
jednotlivců (např. logické myšlení,
znalost rostlin, všeobecné znalosti, apod.). Následně probíhal doprovodný program, jehož součástí
byla i hra paintball. Na večeři si každá družina uvařila jídlo, které poté
ochutnala porota a přidělila družině

Podzimní výprava
do oblasti Chřibů
Skautský oddíl v Kojetíně uskutečnil výpravu do Jihomoravského kraje o podzimních prázdninách, ve dnech 26.–29. října 2019.
V sobotu brzy ráno jsme na nádraží
v Kojetíně nastoupili do vlaku směr
Staré Město u Uherského Hradiště,
kde jsme přesedli na autobus, který
nás dovezl do vesnice Vřesovice.
Asi 2 km jsme šli pěšky k chatové
oblasti a ubytovali se ve skautské
chatě Kukačka. Krátce po příjezdu
jsme se vydali na 5 km túru ke zřícenině Cimburk a cestou jsme se
zastavili i u vyhlídky Kazatelna. Večer se hrála noční hra Maják, která
se všem líbila.
Druhý den bylo hezké počasí, proto
jsme se dopoledne vydali na lesní
procházku k nedaleké studánce
a ke skále Pilařka. Odpoledne světlušky a vlčata hráli hry, zatímco

příslušný počet bodů.
Večer jsme si sbalili
všechny naše věci (včetně stanů) a přesunuli se
do „zakázané zóny“ (tj.
ZŠ Chrast), kde jsme
strávili noc. V sobotu
ráno začala hlavní část
závodu. Během deseti hodin jsme měli projít
jedenáct stanovišť, a to
i se všemi našimi věcmi.
U každého stanoviště
jsme museli plnit různé
úkoly na určité téma,
jako třeba skautské znalosti, zdravověda, azimut a práce s mapou,
vyhledávání informací,
a další. Mě osobně zaujal úkol, při kterém jsme
museli pomocí gumového člunu na rybníce nalézt části šifry a poté šifru
rozluštit. Kdo chtěl, mohl
si večer posedět u ohně
a seznámit se skauty
z různých koutů České
republiky. V neděli proběhlo vyhlášení výsledků a následně jsme jeli
domů. Tento závod jsme
si všichni náramně užili
a myslím, že to byl ideálně strávený
prodloužený víkend.

Vedoucí družiny
Michal Takač

skautky a skauti připravovali dřevo
na večerní oheň. Po večeři jsme
seděli u táboráku a zpívali písničky.
V pondělí teplota klesla a bylo deštivo, proto většina programu probíhala ve vyhřáté chatě. Odpoledne
si pro nás účastníci připravili humorné představení, pak jsme hráli
pohybové hry venku a večer jsme
probírali zdravovědu.

Následující den ráno jsme se sbalili
a uklidili po sobě. Před obědem jsme
se vydali na autobusovou zastávku
ve Vřesovicích a na vlak zpátky do
Kojetína, kam jsme přijeli v odpoledních hodinách. Myslím si, že nám
počasí vyšlo podle našeho přání,
a že si výpravu všichni užili. Věřím,
že se na příští akci sejdeme ve stejně hojném počtu. Lucie Hanáková
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Mateřská škola Kojetín
Listopad v MŠ Kojetín
Podzim je kouzelné období plné barev a vůní, ale také zkracování dne
a sychravého počasí. I tento čas
má však své kouzlo a půvab, a tak
jsme se snažili si ty nevlídné podzimní dny v mateřské škole zpříjemnit. Objevil se tu třeba skřítek
„Podzimníček“ se svými kamarády.
A tak vznikla přehlídka nápaditých
a velmi zdařilých výrobků, které
zdobily prostory obou mateřských
škol. Moc děkujeme všem, kdo se
velmi ochotně zapojili do tvoření
těchto zdařilých výrobků.
Ve druhé polovině listopadu nás
ve třídě „Pastelek“, „Sluníček“
a „Rybiček“ navštívila Iva Kusáková
z Městské knihovny MěKS Kojetín,
aby nás seznámila s knihami, které
si můžeme v knihovně půjčit. Zábavnou formou seznámila nejstarší
děti s příběhem „Máma pro Pepíka“. A vyslechli jsme také ukázky
z různých knížek, které si přinesla
s sebou, a které jsme si mohli na
závěr prohlédnout. Bylo to zábavné
vyprávění a těšíme se na další setkání.
Od září absolvovaly nejstarší děti
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deset lekcí předplaveckého výcviku
v plaveckém areálu města Přerova.
Pod vedením odborně připravených plavčíků měly děti možnost
po celou dobu získávat plavecké
dovednosti a pohybové schopnosti.
Jejich snaha a nebojácnost byly odměněny „mokrým vysvědčením“ na
konci listopadu, kdy jsme naše pravidelné lekce na bazénu ukončili.
Ve středu 27. listopadu 2019 děti
v obou mateřských školách zhlédly
pohádku „Čert Hudrián“ v podání
herců z Ostravy. Byla to veselá pohádka o čertu Hadriánovi a čarodějnici Kruciáně proložená písničkami
a humorem. S nadšením jsme také
přivítali Kašpárka s maňáskovou
pohádkou, kterou si pro děti připravily učitelky.

A co nás čeká v měsíci prosinci?
Doba adventní s sebou nese řadu
tradic a obyčejů. Každoročně přivítáme Mikuláše se svým doprovodem a uvidíme, jestli tam bude od
Mikuláše i nějaká ta sladká nadílka. Také pozveme své nejbližší na
oslavu vánočních svátků a s krátkým vystoupením půjdeme potěšit
také seniory a zaměstnance MěÚ
Kojetín nebo zaměstnance Školní
jídelny Kojetín. A protože tyto řádky
máte možnost číst již v čase předvánočním, patří se popřát dětem,
jejich rodičům i všem čtenářům
zpravodaje prožití kouzelného adventu a spokojené vánoční svátky
v kruhu svých nejbližších a přátel.
vedení MŠ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Školu tvoří lidé
Školu tvoří lidé, to bezesporu. Těmi,
kolem kterých se ve škole točí dění,
jsou naši žáci. Dohromady ztělesňují obrovské společenství, ve kterém si ovšem každý nese svou jedinečnost – někteří navíc talent, píli,
trpělivost a úspěchy z nich plynoucí. Rozhodli jsme se seznámit vás
s těmi, kteří vytrvale směřují ke svému cíli a plní si své sny. Dnes jsou
našimi zástupci hned dva sportovci.
Lukáš Matta z šestého ročníku
naší školy klame zjevem. Drobný
žák má síly na boxování. Tomuto
sportu se Lukáš věnuje něco málo
přes rok, a přesto slavil ve své váze
první úspěchy. Vyboxoval si druhé
místo na Mistrovství České republiky 2019 v Českých Budějovicích
a mimo to reprezentoval naši republiku na mezinárodním turnaji
v německém Villingen-Schwenningenu, kde obsadil čtvrté místo.
V současné době Lukáš boxuje
za BC Bruiser Kroměříž. Trénink
u Lukáše probíhá třikrát týdně. Na
úspěchu mladého boxera se posílí
hned tři trenéři – Pavel Duda, Petr
Loupanec a Miroslav Šerban. A kdo
Lukáše ke sportu přivedl? Samozřejmě táta. Lukášovým vzorem je
Muhammad Ali.
Jedním z nejúspěšnějších sportovců naší školy je rychlostní kanoista
Ondřej Hirsch. Se sportem začal
jako osmiletý v roce 2012 v Kanoistickém klubu Olomouc. Rok nato
už sbíral medaile z regionálních
závodů i závodů v okolních stá-

Noc ve školní družině
V pátek 15. listopadu 2019 absolvovala školní družina s dětmi již oblíbenou návštěvu místní hasičárny.
Děti si tu prohlédly veškeré dostupné vybavení, které hasiči potřebují
k záchraně nejen lidského života.
Ohmataly si těžké pomůcky, jako
vyprošťovací hydraulické kleště
a rozpínák, zabalily spolužáka do
vakuové matrace a nechyběla ani
ukázka hasičské sirény. Poté jsme
se procházkou přes město, již za
tmy, vrátili do úplně prázdné ztichlé
školy.

tech – ze Slovenska a Polska. Ondrovou doménou se ale stal Český
pohár a Mistrovství republiky. Do
současné chvíle nasbíral Ondřej
kolem dvouset padesáti medailí.
Po přechodném působení v Sokole
Štěpánov zakotvil kanoista v oddíle Kanoistiky Kojetín, a to zejména
kvůli mimořádným podmínkám pro
přípravu vrcholových sportovců. Cílená příprava Ondřeje nese slibné
výsledky. Jen letos si na Mistrovství republiky společně s dalším
kojetínským kajakářem Pavlem
Kapounem vyjezdil titul mistra republiky v deblkajaku na trati 5 km,
dalšího titulu mistra republiky dosáhl v posádce čtyřkajaku na trati
500 m. Velkým úspěchem je i druhé
místo v singlových disciplínách na
trati 500 m a 1000 m z Mistrovství
republiky a dvě třetí místa z mezinárodní regaty v polském Ślaski.

Na základě dostatečného počtu bodů byl Ondřej letos pozván
k fyzickým testům, po jejichž úspěšném absolvování byl zařazen do
družstva SCM pro rok 2020. Jedná
se o skupinu patnácti nejlepších
závodníků z České republiky v daném ročníku. V příštím roce se tedy
bude připravovat i pod vedením reprezentačních trenérů. Ondřej trénuje sedmkrát týdně, v letní sezóně dvoufázově – ráno před školou
a odpoledne. V tomto školním roce
by chtěl Ondřej zvládnout přijímací zkoušky na kojetínské gymnázium, protože podmínky ve zdejší
sportovní třídě představují ideální
spojení kvalitního vzdělání a zdokonalování ve sportu. Další metou
v kanoistice je pro Ondřeje účast na
mezinárodních Olympijských nadějích nebo evropském šampionátu
juniorů.
Z. Šípek

Děti prvních tříd poprvé okusily krásy školy v jiný denní čas než dopoledne. Tentokrát známé prostředí
zkoumaly večer. Po společné večeři
už nás netrpělivě očekávala světýlková stezka, kterou všichni zvládli
na jedničku. Nechyběla tradiční pohádka na dobrou noc, kterou některé děti díky zážitkům a únavě nedoposlouchaly ani dokonce.
Ráno nás budila opojná vůně čaje
a bábovky a spokojené děti se pomaličku rozešly domů. Už teď se
těšíme na červnové „opáčko“.
Vychovatelka Lucie Krejsová
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
Mateřská škola
na návštěvě u hasičů
Ve středu 13. listopadu 2019 jsme
měli naplánovanou tradiční návštěvu hasičské stanice v Kojetíně.
Dobře jsme se oblékli a vyrazili na
výlet. Na stanici už na nás čekal
jeden z členů posádky a mile nás
přivítal.
Nejprve jsme si prohlédli stanici.
Podívali jsme se do šatny s vybavením, prohlédli si zásahovou techniku a seznámili se s prací hasičů.
Vše bylo doprovázeno zajímavým
výkladem. Někteří si vyzkoušeli
i hasičské zásahové obleky a viděli,
jak se používá dýchací přístroj.
Následně na nás čekala oblíbená
část – prohlídka vybavení hasičského auta, příklady využití jednotlivých nástrojů, nářadí a vybavení,
ale i zkouška sirén. Děti měly možnost s dopomocí vyzkoušet slaňování z požární tyče. Byly velice
zvídavé a samy se ptaly na různé
zajímavosti. Samozřejmě nechyběly fotky v autě a po cestě zpět jsme
si povídali, co se komu nejvíc líbilo.
Na závěr všechny děti dostaly drobné dárečky.
Děkujeme všem hasičům za ochotu
a vstřícnost.

Základní škola
v Pevnosti poznání
v Olomouci
V pátek 25. října 2019 absolvovali
žáci z 1.–5. ročníku výukový program v Pevnosti poznání v Olomouci.
Pevnost poznání je první interaktivní muzeum popularizace vědy
ve střední Moravě. Sídlí v areálu
Korunní pevnůstky a patří do kategorie tzv. science center, poskytujících prostředí pro hravé objevování
přírodních a společenských jevů.
Architektonicky unikátní stavba
v roce 1857 sloužila jako dělostřelecký sklad, v roce 2015 se z ní stalo interaktivní muzeum pro celou rodinu.
Pod vedením dvou studentek Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého jsme si nejdříve povídali o vodě a dozvěděli jsme se,
jak funguje koloběh vody v přírodě.
Děti získaly také spoustu informa-
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cí o vodních tocích a nádržích. Ve
čtyřech stálých expozicích, vybavených více než dvěma stovkami
modelů a přístrojů jsme si mohli
na vlastní kůži zažít experimenty
a vidět zblízka věci, které jinde neuvidíme. Prošli jsme se například
modelem řeky, potkali vodní hmyz
v nadživotní velikosti, vyřešili hlavolamy nebo si zkusili, kolik je úsilí potřeba na rozsvícení jedné žárovky.
Oblíbeným místem pro hry se stal
odpadní kanál.
V laboratoři s mikroskopy si všichni

zájemci vyzkoušeli několik pokusů
a provedli různá měření. Žáci se
dozvěděli, že voda je látka charakteristická unikátními vlastnostmi
a neobvyklým chováním. Zjišťovali,
proč lidi voda někdy nadnáší méně
a jindy více nebo proč někteří živočichové mohou po vodní hladině
chodit a jiní ne.
Návštěva byla velmi zdařilá a poučná, žákům se v Pevnosti poznání líbilo a plni zážitků se vraceli do
školních lavic.
Leona Indráková, ředitelka školy
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Gymnázium Kojetín
Slavíci jsou opět
z Gymnázia Kojetín
Dne 7. listopadu 2019 se jako každoročně zúčastnily žákyně naší
školy okresního kola pěvecké sou-

těže Slavíci z Přerova. Před tříčlennou porotou musí každý soutěžící
zazpívat píseň dle vlastního výběru
a bez instrumentálního doprovodu,
aby podmínky byly pro všechny
objektivní a srovnatelné. Z prvního

ročníku víceletého gymnázia tentokrát sebe a školu reprezentovaly
Anežka Skřipcová a Emílie Sigmundová. Jsme velice rádi, že obě
děvčata navázala na úspěchy z minulých let a umístila se ve zlatém
pásmu. Anežka ve své kategorii
získala 3. místo a Emílie byla dokonce druhá. K nejvyšší metě tedy
chyběl jen krůček. Oběma dívkám
k úspěchu gratulujeme a přejeme
i v dalších pěveckých aktivitách podobné úspěchy.
M. Matějček

Základní umělecká škola Kojetín
Předvánoční
nadělování
Podzim odpočítává své poslední dny, a právě v tomto období se
ZUŠka připravuje na náročný poslední měsíc roku 2019.
V listopadu se uskutečnilo devět
akcí, mezi nimi bylo několik projektových dnů v režii Dechového orchestru a první besídky…
Proběhlé akce ZUŠ v listopadu
2019:
2. 11. 2019 – Komunitně osvětové
setkání „Pietní setkání s hudbou,
poezií a vzpomínkou“ (Tovačov);
2. 11. 2019 – Projektový den mimo
školu – Dechový orchestr (Roštín);

3. 11. 2019 – Projektový den mimo
školu – Dechový orchestr (Roštín);
7. 11. 2019 – Slavnostní setkání
u příležitosti 20. výročí založení
Charity v Kojetíně; 11. 11. 2019
– Podzimní besídka flétnového
oddělení; 21. 11. 2019 – Komunitně osvětové setkání „Hudba jako

bezpečný komunikační prostředek
v mezilidských vztazích“; 22. 11.
2019 – Rozsvícení Vánočního stromu; 26. 11. 2019 – Podzimní besídka pěvecké třídy.
Velmi si vážíme účasti na slavnostním setkání u příležitosti oslavy 20.
narozenin kojetínské Charity, na
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Základní umělecká škola Kojetín
kterém se prezentovali žáci ZUŠ
velmi kvalitním vystoupením.
Podzimní měsíce jsou však už za
námi a doba předvánoční je v plném proudu. Koncert žáků ZUŠ
při Rozsvícení vánočního stromu
na Masarykově náměstí otevírá
pomyslnou bránu adventního času
a započne každoroční sérii předvánočních vystoupení. Každý týden,

až do vánočních prázdnin, je připraveno v našem adventním kalendáři
několik „hudebních bonbónků“.
Přijměte, prosím, pozvání na naše
prosincové akce a vyberte si z nabídky to své adventní překvapení
v podobě hudebních vystoupení
žáků a učitelů ZUŠ Kojetín. Bude
nám velkým potěšením.

Pozvánka na akce ZUŠ v prosinci 2019
12. 12. 2019
Vánoční besídka
(sál školy, 17.00 hodin)

2. 12. 2019
Mikulášská besídka žáků ZUŠ
Kojetín a pobočky v Křenovicích
(sál ZUŠ, 17.00 hodin)
5. 12. 2019
Komunitně osvětové setkání
„Adventní setkání s hudbou“
(sál ZUŠ, 17.00 hodin)
10. 12. 2019
Vánoční besídka
(sál ZUŠ, 17.00 hodin)
11. 12. 2019
Předvánoční vyhrávání
(sál Kulturního domu Kojetín,
17.00 hodin)

16. 12. 2019
Vánoční besídka
(sál školy, 17.00 hodin)
17. 12. 2019
Vánoční koncert učitelů ZUŠ
Kojetín (sál školy, 17.30 hodin)
18. 12. 2019
Vánoční besídka žesťového
oddělení (sál školy, 17.00 hodin)
20. 12. 2019
Vánoční besídka
(sál školy, 15.00 hodin)

24. 12. 2019
Štědrovečerní vyhrávání
(po půlnoční mši svaté
z balkónu VIC Kojetin)

Program akcí bude aktualizován
a doplňován. O případných
dalších koncertech
a vystoupeních žáků
a učitelů naší školy budete
informováni na webových
stránkách ZUŠ Kojetín,
facobooku a samozřejmě
na plakátcích v prostorách
školní budovy.
Srdečně zve vaše ZUŠka

Pozvánka na Předvánoční vyhrávání žáků
a Vánoční koncert učitelů ZUŠ Kojetín

Čas předvánoční je obdobím, které je
obdařeno mnoha přívlastky. Pro někoho je časem povznášejícím, zklidňujícím, jiný se nechá strhnout vírem
spěchu. Vánoční čas však zcela jistě
patří mezi nejkrásnější období v roce
a k Vánocům patří hudba.

Přijměte proto, prosím, pozvání na
dvě stěžejní předvánoční akce:
Tou první je Předvánoční vyhrávání
žáků a Dechového orchestru ZUŠ
Kojetín. Tento koncert se uskuteční v sále nově zrekonstruovaného Kulturního domu (Sokolovny)

11. prosince 2019 v 17.00 hodin.
Následující týden 17. prosince 2019
se můžete těšit na Vánoční koncert
učitelů ZUŠ Kojetín, tato tradiční
akce se koná v sále Základní umělecké školy v 17.30 hodin.
Srdečně zve Vaše ZUŠka

Školní jídelna Kojetín
Kuchyně našich babiček
Realizace projektu „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického
kraje“ s podtitulem „Kuchyně
našich babiček“ pokračuje, tentokrát na Střední průmyslové
škole stavební Pardubice.
Již čtvrtá realizace výše uvedeného
projektu, který poukazuje nejen na
kvalitu a pestrost stravy ve školních
jídelnách, ale i na vysokou úroveň
školního stravování u nás, proběhla v Rybitví na Střední průmyslové
škole stavební Pardubice. Tentokrát bylo vaření zaměřeno na využití regionálních surovin.
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Našim úkolem, co by garanta projektu, bylo nejen sestavit menu pro
věkovou kategorii 15 až 18 let dle
kuchyně našich babiček, ale zároveň využít regionální potraviny, což
je pro nás běžnou praxí. Kde jinde
bychom mohli hledat čerstvé suroviny než u místních farmářů. Takové výpěstky, maso, či mléko nám
skýtají záruku kvality, a navíc nepodléhají zatížení energií (mrazení,
či jinou úpravu) a nemají nároky na
dopravu, neboť pochází z našeho
blízkého okolí.
Nejenže nám je velkou ctí dělat
garanta, ale zároveň nás to zavazuje k veliké zodpovědnosti, a tak
k tomu i přistupujeme.

Menu jsme dle výše uvedených
kritérií zvolili následovně. Vycházeli jsme ze surovin, které jsou
regionálního charakteru, dostupné u místních farmářů a zároveň
v souladu s podzimní úrodou, neboť vaření probíhalo 31. října 2019.
Nezapomněli jsme ani na to, aby
tyto suroviny byly převážně známé
a používané v kuchyních našich babiček. Výběr moučníku jsme volili
s ohledem na skutečnost, že tentokrát budeme vařit ve středu kraje
„perníkářského“. Navázali jsme telefonické kontakty s místními dodavateli regionálních surovin a sehnali
jsme maso, vejce, mléko, mléčné
výrobky, kořenovou zeleninu, dýni,
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Školní jídelna Kojetín
jablka a mohli jsme sestavit menu.
Takové, aby splňovalo nutriční doporučení a bylo v souladu s vyhláškou o školním stravování. Vzhledem k tomu, že jsme měli vařit
v nově zrekonstruované kuchyni,
nemuseli jsme být vázáni na technologické postupy, které jsou omezené vybavením kuchyně.
Volili jsme polévku z kořenové zeleniny a brambor, neboť ty se sklízejí
na podzim. Polévku jsme doplnili
vejcem, ta byla na každém dvorku
našich babiček. A přidali jsme luštěninu, černou čočku. Ta má mírnější
účinky nadýmání. Lehce jsme polévku doplnili sušeným droždím (je
méně aromatické) a dochutili bylinkami. Jak říkaly naše babičky u nás
na Hané: „polévka je grunt“. A tato
opravdu byla. Do polévky nepřišla
vůbec žádná mouka, neboť byla
zahuštěná rozmixovanými bramborami a vejcem. A co na hlavní chod,
aby chutnal skupině patnácti a víceletým a zároveň jeho receptura
měla kořeny ve starých kuchařkách,
tedy nebyla ovlivněna jižanskou,
asijskou či jinou kuchyní? Vycházeli
jsme ze surovin, které máme k dispozici. V podstatě jsme ani žádnou
recepturu nemuseli dlouze hledat,
protože vaření z čerstvých surovin
dle osvědčených starých receptu je
našim denním chlebem. Volili jsme
vepřové nugetky s pepřovou omáčku a šťouchanými bramborami
s pastinákem, slaninou a cibulkou.
Někomu by se mohlo zdát, že pepřová omáčka do školní jídelny nepatří, že je ostrá. Opak je pravdou.
Použili jsme více druhů pepřů drcených nikoliv mletých v přiměřené
míře tak, aby se v omáčce rozležela
jeho chuť, a přitom nevynikla jeho
ostrost. Nevolili bychom tuto omáčku pro děti do MŠ, ale jak se později ukázalo, pro studenty střední
průmyslové školy stavební to byla
volba víc něž dobrá. Šťouchaným
bramborám jsme lehce dodali vůni
slaniny, ale hlavně jsme je obohatili
o další vitamíny v podobě pastináku a cibulky. Čerstvé zeleniny není
nikdo dost, a tak jsme jídlo doplnili
trhaným salátem s dijonskou hořčicí a medem.
Jak jsem již uvedla volba moučníku byla ovlivněna perníkem, který
v Pardubicích všude voní. Už moje

babička pekla perníkovou roládu
s povidly, a nejenže provoněla celou kuchyni, ale hlavně nám, tehdy
dětem, dopřála sladký požitek. Povidla si hospodyňky vařily a smetana na šlehání byla rovněž dostupná. Na závěr jsme z jablek a dýně
podávali mošt.
Teoretická příprava byla hotova
a 30. října 2019 jsme plni očekávání vyrazili do Rybitví. Tentokrát jsme
s sebou vzali Davida Čureju, učně
z OU v Křenovicích, který u nás vykonává odbornou praxi a je velice
šikovný. Přivítala nás ředitelka Renata Petružálková a vedoucí školní
jídelny Martina Zadinová. Ujasnili
jsme si některé podrobnosti na další den a vaření mohlo vypuknout.
Ráno v 6 hodin už hřála multifunkční pánev a příprava obědového
menu začala. Stejně jako předchozí vaření nám v kuchyni pomáhal
radní Pardubického kraje Bohumil
Bernášek, Martin Kiss, vedoucí
odboru školství Krajského úřadu
Pardubického kraje, Eva Malinová, ředitelka Krajské hospodářské
komory Pardubického kraje a taky
Renata Petružálková, ředitelka

Střední průmyslové školy stavební Pardubice, a nakonec i Markéta
Hujerová, ředitelka Základní školy
a mateřská školy Rybitví.
Plně se všichni podíleli na tvorbě
oběda, a tak spolu s námi krájeli,
míchali, šlehali, motali a plnili rolády, umývali nádobí a na závěr
z jablek a dýně pomocí odšťavňovače udělali mošt. Hotové jídlo spolu s námi i vydávali. To, že v kuchyni
je práce nelehká a těžká, už vědí.
Troufám si říct, že za ta čtyři vaření jsme s nimi navázali velmi milé
vztahy. Jim, jakožto i tvůrci projektu Vladimíru Štefančíkovi, patří mé
velké poděkování za to, že nám
dali příležitost k takové prezentaci
a také za jejich důvěru. Pomáhají
nám spolu s médii ukázat veřejnosti
zákulisí školního vaření.
A na závěr, jak chutnalo strávníkům? Chutnalo, někteří říkali, že
je to výborné, jiní, že zajímavé.
V televizi na ČT 1 byla odvysílaná
reportáž z onoho dne. Tak i rodičové mohli vidět, že o jejich děti je ve
školních jídelnách dobře postaráno.
Hana Rohová, ředitelka ŠJ Kojetín
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DDM Kojetín informuje
Připravujeme na prosinec
4. 12. 2019
Vánoční tvořivé dílny
pro děti i dospělé
13. 12. 2019
Ukončení zájmových kroužků
pro letošní rok
Velká cena DDM Kojetín
Sněhulák
Šťastná osmička
Rodinná galaxie
Keramické výukové programy
pro MŠ a ZŠ

Světýlkový průvod
Čtvrtek 14. listopadu 2019
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Florbalový turnaj
V sobotu 16. listopadu 2019 se kluci ze zájmového kroužku Florbalu
III. zúčastnili tradičního podzimního turnaje v Hranicích. Turnajové
zápasy se hrály ve sportovní hale
Gymnázia Hranice, systémem 4+1,
na hřišti 30 x 18 m. O prvenství
v kategorii starších žáků bojovalo osm týmů. Naši kluci vybojovali
krásné čtvrté místo.
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DDM Kojetín informuje

Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete na internetových a facebookových stránkách
DDM Kojetín. Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na ww.ddmkojetin.zonerama.com

Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘIPRAVujeme v prosinci 2019
Šperky Yvett
26. 11. – 7. 12. 2019
v půjčovních hodinách oddělení pro dospělé čtenáře.
Prodejní výstava originálních šperků Ivety Pouperové.
Inspirace na vánoční dárky.

Vánoce v knihovně
pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů
z Polkovic, žáky ZŠ Sladovní Kojetín a všechny malé
čtenáře, oddělení pro dětské čtenáře.
Vánoční program – čtení, soutěže,
luštění a tvořivá dílnička
(výroby vánočního přáníčka a záložky do knih).

Lekce informační výchovy
pro žáky 6. tříd základních škol
Upozorňujeme naše čtenáře a uživatele
a souběžných ročníků gymnázia.
na uzavření knihovny ve dnech 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020!
Práce s on-line katalogem, praktická cvičení.
Těšíme se na vás opět 2. 1. 2020!

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

Lekce informační výchovy
Tentokrát se lekce týkala práce
s on-line katalogem, nechyběla
praktická cvičení. Určeno pro žáky
8. tříd základních škol a souběžných ročníků gymnázia.

Halloween v knihovně
Strašidelný program (čtení, luštění, tvoření) tvořivá dílnička (výroba
pavoučků z ořechové skořápky) byl
určen pro děti a mládež a Klub malých čtenářů z Polkovic.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Adventní ladění
Výstavka výrobků uživatelů Domu
sv. Josefa byla k vidění v oddělení pro dospělé čtenáře ve dnech
12. – 16. listopadu 2019, nápadité
a rozmanité dekorace s vánoční tematikou.
Velký knižní bazar
Oblíbený výprodej straších opotřebovaných knih se uskutečnil ve
dnech 19. – 20. listopadu 2019.
Neboj se, vždyť máš česnek!
Sdílené strašidelné čtení se stejnojmennou knihou P. Brycze bylo určeno pro žáky 3. tříd ZŠ

přestěhovat divokou lišku a ohromného medvěda do malého pokojíčku? V přitažlivě ilustrovaném pohádkovém příběhu se to hravě podaří. Sdílené čtení z knihy Zuzany
Pospíšilové pro děti z MŠ.
Keňa - očima spisovatelky Hany
Hindrákové
V úterý 26. listopadu 2019 proběhla v sále VIC zajímavá přednáška
pro studenty Gymnázia Kojetín,
doplňující stejnojmenný studentský
projekt.

Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice Hana Hindráková si Keňu zamilovala natolik, že
se tam stále vrací. Dozvěděli jsme
se, co ji přivedlo do Afriky a jak se
od dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického prostředí.
Poutavé vyprávění o Keni bylo doplněné fotografiemi a videem. Beseda studentům ukázala kontrasty
země - turistické zajímavosti, život
v chudinských čtvrtích a život dětí
ulice.
-jl-

O lišce Matyldě a medvědu Šimráčkovi
Medvěd a liška v dětském pokoji, kdo to kdy viděl?! Medvědu Šimráčkovi a lišce Matyldě se zalíbí
v lidském světě. Když se seznámí
s Terezkou a Vojtou, nejraději by
s dětmi zůstali už napořád. Jak ale

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

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Rozsvěcení
vánočního stromu
Aby měl Ježíšek navigační bod
a našel při pohledu shora i Kojetín,
rozsvítili jsme v pátek 22. listopadu
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2019 na Masarykově náměstí rostlý
vánoční strom.
Vše vypuklo už od brzkých ranních
hodin, kdy se na náměstí začali srocovat trhovci s nesčetným druhem
zboží. Do desáté hodiny dopolední
zaplnili různorodým sortimentem
takřka celé náměstí i s parkem.
Od 16. hodiny odpolední se v prostorách galerie VIC odbývala vernisáž výstavy betlémů na počest
její zakladatelky Marie Kalovské.
Po krátkém úvodu ředitelka MěKS
Hana Svačinová spolu se starostou Leošem Ptáčkem a Miloslavem
Oulehlou předali čestné uznání za
celoživotní přínos pro historii a pořádání výstav Františku Rieglovi.

Následně promluvil Milan Zahradník o betlémářské tradici, poděkoval těm, kteří své betlémy zapůjčili
a zahájil tak samotnou výstavu.
Během vernisáže i po ní vystoupil
kojetínský pěvecký sbor Cantas,
jenž oživil tuto vernisáž a naladil
návštěvníky do sváteční pohody.
Mezitím si návštěvníci akce mohli
zakoupit v přízemí radnice a VIC
vánoční hvězdu a zároveň tak podpořit onkologicky nemocné děti. To
už ale pomalu začínal hlavní program na Masarykově náměstí, kde
už byli přichystáni žáci ZUŠ Kojetín
s několika hudebními vstupy. Poté
se slova ujala Helena Gračková
a Marie Němečková z kojetínské
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Charity, které vyhlásily vítěze výtvarné soutěže určené pro žáky
základních a středních škol. První
část programu pak zakončila krásnou vánoční slovenskou písničkou
Anička Matějčková. Po krátkém
výpadku proudu, kdy si mnozí diváci mysleli, že bude následovat
samotné rozsvěcení stromu, jsme
byli rádi, že se nám podařilo rozsvítit pódiové reflektory a mohli vystoupit Mimoni s pohádkou Hrátky
s čertem. Nejmenší i ti starší se tak
pobavili spolu s Martinem Kabátem,
divokou Káčou, princeznou Dišperandou, bandou čertů a mnoha jinými. Nakonec vše dobře dopadlo
a Martin, člověk spravedlivý, unikl
opravdovému peklu a vyměnil ho
za peklo s Káčou. Zlatým hřebem
večera bylo samotné rozsvícení
stromu, kdy poslední vteřiny před
tímto aktem odpočítával starosta Kojetína Leoš Ptáček se všemi
dětmi na Masarykově náměstí.
Následně se po vánočním stromu
rozzářil také ohňostroj a završil tak

celé sváteční odpoledne. Celá akce
se konala za finanční podpory Olomouckého kraje.

Teď už víme stoprocentně, že Ježíšek si do Kojetína cestu určitě najde.
-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

Divadelní přehlídka Popůvský advent
Vážení přátelé slovesného
a interpretačního umění,
dovolte, abych vás jménem Sdružení příležitostných umělců s podporou Sousedské besedy Popůvky
pozval ke zhlédnutí vítězného představení divadelní přehlídky Popůvský advent.
Představení tlumočené pod názvem „Staré pověsti české, jak to

bylo doopravdy“ je dílem uměleckým, hraným s plným nasazením
všech účinkujících, a zároveň poučným.
Konečná podoba je výsledkem
novodobého vědeckého bádání,
odkrývajícího nánosy historických
nepravd a omylů. Představení je
určeno milovníkům klasického
umění i zájemcům o surovou historii bez příkras.

Ctěné diváky zveme jako obvykle do Kulturního domu v Popůvkách dne 23. prosince 2019.
Pro opravdové znalce, kteří budou chtít předvedené dílo po
představení řádně vstřebat, bude
připravena zásoba chutných
punčů.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Petr Tejchman, Popůvky
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Beseda s knihovnicemi
Předposlední čtvrteční říjnové odpoledne jsme strávili v kulturní
místnosti na DPS J. Peštulky, kde
za námi zavítaly Jitka Lorencová
a Alena Fíkova z Městské knihovny MěKS Kojetín. Připravily si pro
naše seniory úryvky z knihy Kantořina – těžká dřina aneb historky ze
školních lavic od autora Miroslava
Buberle. Jde o humoristický román,
jehož vypravěčem a zároveň hlavním hrdinou je čtyřicetiletý učitel základní školy, který laskavě a s nadhledem líčí trable a peripetie dnešního kantora a jeho rodiny. Příběh
plný trapasů a omylů přesně vysti-

Podzimní tvoření
Podzimní atmosféra je tu, tak jsme
se rozhodli opět pro tvoření, abychom procvičili jemnou motoriku.
Po tři listopadové odpoledne jsme
se v dobré náladě scházeli na DPS
a vytvářeli krásné podzimní lucerničky.
Předcházela tomu odpolední procházka, která byla zpříjemněna sbíráním barevného popadaného listí
různých velikostí a tvarů, které jsme
nejprve nechali vylisovat v knize.
Následně se listy lepily na zavařovací sklenice dle vlastní fantazie.

huje pořekadlo, že „Život je změna
a změna je život“. Kniha je napsána
pro oddechové a pohodové čtení,
humor v ní je velmi nápaditý a nenucený.

Společné posezení nad ukázkou
hezké knihy se všem účastníkům
velmi líbilo a budeme se těšit na
další setkání s knihou.
PZ

Aby nám svítilny zůstaly co nejdéle krásné, tak jsme pomocí lepidla
a houbičky na nádobí formou tupování nanesli po celé sklenici vrstvu
lepidla. V místech kde listí nebylo
nalepeno, dostala sklenice hezký
matný vzhled. A protože v nápaditosti se meze nekladou, někteří z nás
si za pomocí provázku přizdobili

lucerničku malou větvičkou šípků
a oživili jsme tak ještě více krásný
výrobek. Po zaschnutí už jen stačilo zapálit čajovou svíčku a lucernička nám prozařuje doma podzimní
večery. Společné kreativní tvoření
jsme si hezky užili a budeme se těšit na další. Děkujeme všem, kteří
se zapojili.
PZ

Klubovna pro seniory
– zahájeno setkávaní
Našim milým seniorům bychom
rádi oznámili, že je opět zahájeno pravidelné setkání ve víceúčelové klubovně na DPS náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín.
Senioři se můžou scházet vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.
K příjemnému posezení a vzájemnému povídaní jste všichni srdečně
zváni.
PZ
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Charita Kojetín
Využití peněz
z Tříkrálové sbírky 2019
Vážení podporovatelé charitního
díla, milí dárci,
velice si ceníme vaší podpory pro
Tříkrálovou sbírku. Děkujeme, že
jste při minulém ročníku, který se
konal 12. ledna 2019, vřele přijali
naše koledníky a štědře je obdarovali. V našem regionu se vybrala
částka 113.776 Kč, díky které můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi.
Z výtěžku sbírky se pro potřeby
naší Charity vrátila zpět částka
67.329,03 Kč, kterou jsme využili
následovně:
- akontace a první splátky úvěru
auta, které používají naše zdravot-

ní sestry Charitní ošetřovatelské
služby,
- přímou pomoc potřebným, kteří
se na nás v průběhu roku obrátili
v nouzových situacích.
Vaše důvěra je pro nás závazkem
a současně povzbuzením pro další
práci.
Charita Kojetín poskytuje své služby občanům Kojetína i okolních
obcí. Naše projekty slouží všem
věkovým kategoriím obyvatelstva
a zahrnují péči o ně.
Touto cestou vyslovujeme své poděkování nejen jménem Charity
Kojetín, ale především jménem
těch, kterým jste svými penězi pomohli. Děkujeme za to, že na naše
prosby reagujete a v této vánoční

době přispíváte na pomoc všem,
kteří to potřebují.
Prosíme opět o vaši štědrost.
Tříkrálová sbírka 2020 proběhne
v Kojetíně a okolních obcích
v sobotu 11. ledna 2020.
Jménem Charity Kojetín a všech jejích zaměstnanců bych vám chtěla
popřát krásné a pokojné svátky vánoční, prožité v kruhu svých nejbližších, a úspěšný celý rok 2020.
Helena Gračková, ředitelka
Kontakt:
Charita Kojetín
Kroměřížská 198, Kojetín
telefon: 581 761 828
e-mail: info@kojetin.charita.cz
www.kojetin.charita.cz

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“

Tříkrálová sbírka 2020
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic
a zazvoní u vašich dveří
v sobotu 11. ledna 2020
Otevřete, prosím, svá srdce a přispějte tak těm,
kteří se bez vaší pomoci neobejdou.
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou Charity Česká republika
a zapečetěnou pokladničkou.

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 prosinec
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úterý 5. 12. 2019 od 10.00 hodin
TRÉNINK PAMĚTI
S PANÍ SLÁVKOU
Pátek 6. 12. 2019 od 10.00 hodin
ADVENTNÍ POVÍDÁNÍ
S JARMILOU RUSŇÁKOVOU
Jarka Rusňáková
od června 2019 pracuje
v Děkanátním centru pro rodinu
Přerov.
Pondělí 9. 12. 2019 od 10.00 hodin
Středa 11. 12. 2019 od 10.00 hodin
VÁNOČNÍ PEČENÍ ANEB
KDYŽ ZAVONÍ VANILKA
Pečeme vánoční cukroví podle
receptů našich babiček.
Dům sv. Josefa provoní vanilka,
skořice a čokoláda.
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Pondělí – čtvrtek
9.–19. 12. 2019
od 8.00 do 14.30 hodin
VÁNOČNÍ VÝPRODEJ VÝROBKŮ
Doprodej výrobků vánočního
jarmarku v Domě sv. Josefa.
Úterý 17. 12. 2019 od 10.00 hodin
VÁNOČNÍ POSEZENÍ
PRO KLIENTY
Zveme všechny naše uživatele
na vánoční posezení u stromečku
v Domě sv. Josefa. Ochutnáte
cukroví dle receptů našich babiček.
Možná přijde i Ježíšek s nadílkou
Čtvrtek 19. 12. 2019 od 9.00 hodin
Mše svatá
za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince.

V případě zájmu, je možná
doprava charitním automobilem.
Ve dnech
21. 12. 2019 – 6. 1. 2020
bude zařízení uzavřeno!
Děkujeme všem uživatelům,
rodinným příslušníkům,
návštěvníkům, sponzorům
i dalším příznivcům
Charity Kojetín a Domu sv. Josefa
za celoroční podporu!
Budeme se na vás těšit
od 6. 1. 2020!
Město Kojetín
finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC V KOJETÍNĚ A TOVAČOVĚ
Program svátečních setkání v prosinci 2019 (v čase Adventu, Vánoc a Nového roku)
„Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost,
ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě:
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Galatským 5,13-14
1. 12. 2019 Neděle – 1. adventní
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

24. 12. 2019 Úterý – Štědrý den
půlnoční bohoslužby
od 22.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
(„Nám, nám, narodil se…“)

8. 12. 2019 Neděle – 2. adventní - sv. Mikuláše
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

26. 12. 2019 Čtvrtek – Sv. Štěpána
sváteční bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

15. 12. 2019 Neděle – 3. adventní
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

29. 12. 2019 Neděle
sváteční bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
(„Rok starý v moře věků se noří již“)

22. 12. 2019 Neděle – 4. adventní
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
(„Adventu se konec blíží…“)

5. 1. 2020 Neděle – Zjevení Páně, Tři králové
slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi.
Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11
Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře
a v klubovně (modlitebny). Středa:
Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“
v klubovně modlitebny (zpravidla
1. středa v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru
(zpravidla 1. středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na
faře v kanceláři (zpravidla poslední
čtvrtek v měsíci - promítání). Neděle: Bohoslužby ve sboru (zpravidla
1. neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti
a mládež).
Oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Huso-

va 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti od pondělí do středy od 9 do 15 hodin. Jinak
dle dohody. Volejte, laskavě, na tel.
č. 777 706 511 nebo pište na email:
ccsh.kojetin@centrum.cz

Citát měsíce:

Biblický verš měsíce:

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
Děkujeme starostovi, radě a zastupitelům města Kojetína za dlouholetou spolupráci. Děkujeme radnici
a městskému úřadu v Kojetíně za
spolupráci a pomoc při obnově
a opravách památek na Husovce.

Poděkování patří také odb. památkové péče Magistrátu města Přerova.
Děkujeme firmě Technis za vzornou
správu okolí fary a sboru. Děkujeme Městské policii Kojetín za nasazení a snahu o udržení veřejného pořádku ve složitých lokalitách
a podmínkách. Děkujeme Romanu Kusákovi a Jiřímu Kryštofovi za
pomoc při odstraňování havárie kanalizace na faře. Děkujeme Jiřímu
Pěchovi za dokončení oprav elektřiny hlavního sálu našeho sboru.
Poděkování patří všem partnerům
a spolupracovníkům. Také Městskému kulturnímu středisku Kojetín
i městské knihovně a TJ Sokol Kojetín.
Myšlenka měsíce:
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Církev Československá husitská
Branou adventu vstupujeme do nového církevního - liturgického roku
a do vánočního času. Adventní
doba je čas naděje, čas očekávání.
Pojďme tedy, s touto nadějí, a vírou,
vyhlížet ono neuhasitelné Světlo,
které září v temnotách. Pojďme
vyhlížet Boží království. Vždyť náš

Pán Ježíš Kristus nás ujišťuje, že:
„Je již blízko!“ (Lukáš 21,31). To je
slavné poselství křesťanského adventu. Radujeme se!

vše kéž nás provází i po celý nový
rok LP 2020, jubilejní rok, kdy naše
církev slaví 100 let od svého znovu
založení v roce 1920.

Ať se o Vánocích upevní naše víra,
naděje a láska v jistotu Božího vedení, v dobro, pravdu a krásu, a to

S láskou přejí farní úřad a rada starších CČSH v Kojetíně.
Jiří Pleva

Vánoce v Kojetíně v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
ÚTERÝ 24. PROSINCE 2019
ŠTĚDRÝ DEN
Kostel bude otevřen pro veřejnost
od 14.30 do 16.00 hodin.
Můžete si prohlédnout historický
betlém a pokud si přinesete svíci
s krycí nádobou,
je možné si domů odnést
betlémské světlo.
15.00 hodin
Vánoční besídka dětí
22.00 hodin
„Půlnoční“ mše svatá
(účinkuje chrámový sbor)

Inzerce
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STŘEDA 25. PROSINCE 2019
9.00 hodin
Mše svatá
– Slavnost Narození Páně
(účinkuje chrámový sbor)
Kostel bude otevřen pro veřejnost
od 14.00 do 16.30 hodin
ČTVRTEK 26. PROSINCE 2019
9.00 hodin
Mše svatá – Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
Kostel bude otevřen pro veřejnost
od 14.00 do 16.00 hodin.

Pozvánka

STŘEDA 1. LEDNA 2020
9.00 hodin
Mše svatá
– Slavnost Matky Boží
Panny Marie
V ostatních dnech vánočního
týdne se konají bohoslužby
v době uvedené na vývěskách
u bočních vchodů do kostela.
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
Muži 1.A třída skupina B – KFS
Olomouc
Trenér Matěj Řezáč, vedoucí Jaroslav Řehák
Neděle 27. 10. 2019 – venku s SK
Protivanov prohra 1:4, poločas 1:0.
Branka Slavoje: Daniel Lýsek. Typický výsledek podzimní sezony.
V první půli byl Slavoj lepší, a dokonce i vedl. Bohužel druhý poločas byl výrazně slabší a soupeř
pohodlně dokráčel k výhře. Škoda,
protože domácí se pohybují na konci tabulky a bylo to teprve jejich třetí
vítězství.
Sobota 2. 11. 2019 – doma s FC
Beňov prohra 0:7, poločas 0:2. PřeRk.

Družstvo

dehrávané jarní kolo ale v typickém
dušičkovém sychravém počasí.
V srpnu jsme v Beňově prohráli
2:5. Ani doma nás nečekal lehký
zápas se soupeřem, který usiluje
o 1. místo. První poločas soupeř
hrál útočně a vstřelil dvě branky.
Hned na začátku druhé půle měl
Slavoj šanci dát kontaktní gól. Bohužel neproměnil penaltu a pak po
chvíli trefil zblízka tyč branky Beňova. Od tohoto okamžiku se začala
hra domácích rozkládat. Posledních deset minut soupeř trefil třikrát
branku domácích a vyhrál poločas
5:0 a zápas 7:0.
Bohužel poslední tři zápasy (před-

tím doma s Konicí 1:3) skončily
značnou brankovou ztrátou a nulovým ziskem.
Slavoj je na 9. místě ze čtrnácti týmů, má čtyři výhry za 3 body,
jednu výhru na penalty za dva
body, devět proher, skóre 22:45
a 14 bodů.
U týmu skončil z osobních důvodů
trenér Radek Tomšic. Místo něj trénuje a hraje Matěj Řezáč.
Na jaře Slavoj čeká náročný boj
o udržení. Od posledního týmu ho
dělí jen čtyři body. Hned v sobotu
28. 3. 2020 první jarní zápas bude
s prvním týmem tabulky Brodkem
u Přerova!

Záp.

V

VP

PP

P

Skóre

Body

výsledek

1. FK Brodek u Přerova

14

11

1

0

2

47:17

35

D 1:2

2. FC Beňov

14

10

1

1

2

50:20

33

D 0:7 V 2:5

3. Sokol Čechovice

14

7

4

1

2

38:23

30

D 3:1

4. Sokol Konice

14

9

1

0

4

29:19

29

D 1.3

5. 1. HFK Olomouc "B"

14

8

1

2

3

36:29

28

D 1:3

6. Lipník nad Bečvou

14

7

2

1

4

35:31

26

V 1:2

7. Sokol Bělotín

14

8

0

1

5

47:28

25

V 1:10

8. FK Nové Sady

14

3

3

1

7

29:32

16

V 2:1

9. FK Slavoj Kojetín

14

4

1

0

9

22:45

14

–

10. TJ Sokol Určice

14

3

0

4

7

29:35

13

V 0:4

11. FK Slavonín

14

2

2

2

8

22:36

12

D 2:1

12. FC Kostelec na Hané

14

4

0

0

10

22:52

12

D 6:1

13. SK Protivanov

14

3

0

2

9

23:40

11

V 1:4

14. Sokol Plumlov

14

2

1

2

9

22:44

10

V 1:1 PK 5:4

Výhra/prohra na pokutové kopy – při nerozhodném stavu se kopou penaltové kopy. Výhra je za 2 body, prohra
za 1 bod. Ve sloupci výsledky Slavoje – D doma V venku
Střelci branek: 8 - Libor Žůrek, 4 – Libor Žůrek, Daniel Lýsek, David 7 – Marcel Lukáš, Jakub Bureš, 6 –
Tomáš Jura, David Javořík, 2 – Da- Javořík, 13 – Adam Švéda, Jan Matěj Řezáč, Yuri Liashuk, 5 – Marniel Lýsek, 1 – Tomáš Hrušák, Jan Kantor, Michal Gajdoš, 12 – Lukáš tin Dočkal, 4 – Jirka Nguyen.
Kantor, Yuri Liashuk, František Plaj- Chytil, Tomáš Jura, Martin Moštěk,
ner, Matěj Řezáč.
František Plajner, Marcel Zabloudil, Počet karet: červených – 2, žlutých
Počet odehraných zápasů: 14 – 8 – Pavel Zápeca, Tomáš Hrušák, – 30.
Dorost U19 – krajská soutěž skupina B – KFS Olomouc
Trenér Zdeněk Krčmař, vedoucí Luděk Peprný
Neděle 27. 10. 2019 – venku se
Sokolem Dub nad Moravou prohra
2:5, poločas 1:0. Branky Slavoje:
Marcel Lukáš, Matěj Vojáček. Dorostenci se pustili bez zábran do
soupeře. Suverénní Dub neztratil ani bod a skóre 47:11 hovoří za

vše. Bohužel ve druhé půli svoji dominanci potvrdil pěti brankami.
Slavoj je po podzimu šestý z deseti
týmů. Čtyři výhry za 3 body, jedna
prohra na penalty za 1 bod a čtyři
prohry, na branky 21:24 a 13 bodů.
Na jaře zahájí sezónu dorostenci
domácí odvetou právě s Dubem
a to 12. 4. 2020.
Střelci branek: 12 – Marcel Lukáš,
4 – Matěj Vojáček, 2 – Tomáš Krčmař,
Adam Svačina, 1 – Adam Šmída.

Počet odehraných zápasů: 9 – Adam
Toráč, Ondřej Krčmař, 8 – Marcel
Lukáš, Ondřej Zaťko, 7 – Tomáš
Krčmař, Adam Šmída, 6 – Jakub Bureš, Pavel Hajda, Jirka Nguyen, Jan
Šmída, 5 – Tomáš Krčma, 3 – Lukáš Jura, Jan Sedlák, Adam Svačina, Matěj Vojáček, 2 – Lukáš Chytil,
Jakub Zítka, 1 – Ondřej Sedlák, Jan
Válek.
Počet karet: červených – 0, žlutých
– 15.
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
Rk.

Záp.

V

VP

PP

P

Skóre

Body

výsledek

1. Sokol Dub nad Mor.

Družstvo

9

9

0

0

0

47:11

27

V 2:5

2. Němčice – Brodek u PV

9

7

0

1

1

39:13

22

V 1:3

3. Ústí-Opatovice

9

5

2

0

2

28:21

19

V 2:3

4. Sokol Horní Moštěnice

9

5

0

1

3

17:16

16

D 3:2

5. Sokol Tovačov

9

3

2

0

4

22:21

13

D 1:1 PK 3:4

6. FK Slavoj Kojetín

9

4

0

1

4

21:24

13

–

7. Nezamyslice – Pavlovice

9

3

0

1

5

16:33

10

D 4:1

8. Union Lověšice

9

2

0

0

7

21:32

6

V 3 :2

9. FK Kozlovice "B"

9

2

0

0

7

20:40

6

D 1:4

10. Sokol v Pivíně
8
1
0
0
8
9:30
3
V 4:3
Výhra/prohra na pokutové kopy – při nerozhodném stavu se kopou penaltové kopy. Výhra je za 2 body, prohra za
1 bod. Ve sloupci výsledky Slavoje – D doma V venku
Mladší žáci U13 – okresní přebor
– OFS Přerov
Trenéři: Petr Hrabčík a Michal Kapoun
Sobota 26. 10. 2019 – doma se Sokolem Bělotín výhra 14:1, poločas
6:1. Branky Slavoje dali: 3x Daniel
Zgyuga, 3x David Popovský, 2x Daniel Popovský, 2x Štěpán Kapoun,
1x Michael Hrabčík, David Svoboda,
Vojtěch Hrdlička. Hoši si se snaživým
soupeřem zastříleli a předvedli jeden z nejlepších výkonů. Trenér Petr
Hrabčík chlapce a dívku Terezku Svobodovou (která hraje spolu s bráškou
Rk.

Davidem) pochválil: „Dnes jste byli od
prvního chlapce po poslední dívku
perfektní a předvedli jste kompaktní
týmovou hru! Výkon mužstva byl takový, jak bychom si představovali, jen
škoda, že jsme se k tomu dopracovali
až v posledním zápase.“
Po podzimu je Slavoj sedmý ze čtrnácti, má šest výher, jednu remízu,
šest proher, skóre 70:32 a 19 bodů.
Na jaře začnou 29. 3. 2020 od 15
hodin doma se Sokolem Čekyně.
Střelci branek: 13 – Štěpán Kapoun,
10 – David Svoboda, 9 – Daniel
Zgyuga, 8 – Radim Hönig, 6 – Yari

Družstvo

zápas výhra remíza prohra

Selsdon Hossain, David Popovský,
Daniel Popovský, 4 – Vojtěch Hrdlička, 3 – Michael Hrabčík, Vojtěch
Maga, 1 – Jakub Hrabčík.
Počet odehraných zápasů: 13 – Štěpán Kapoun, Vojtěch Hrdlička, Jan
Matějka, Daniel Zgyuga, 12 – Jakub
Hrabčík, Daneil Zgyuga, 10 – Michael Hrabčík, Patrik Sedlák brankář,
9 – Radim Hönig, 8 – Yari Hussain
– Selsdon, Vojtěch Maga, David Popovský, 6 – Daniel Popovský, 1 – Nicolas Peter, Matouš Zítka.
Počet karet: červených – 0, žlutých
– 1.
skóre

body

výsledky
Slavoje

1 Fotbalový klub Chropyně

13

13

0

0

124:17

39

V 2:3

2 FK Spartak Lipník nad Bečvou

13

12

0

1

105:30

36

D 3:4

3 FK Troubky, z.s.

13

10

1

2

113:24

31

V 1:7

4 SK Radslavice, z.s.

13

9

0

4

78:36

27

D 1:4

5 TJ SOKOL Opatovice, z.s.

13

7

0

6

64:38

21

V 1:3

6 TJ Sokol Horní Moštěnice, z.s.

13

7

0

6

53:46

21

D 5:6

7 Fotbalový klub Slavoj Kojetín

13

6

1

6

70:32

19

–

8 TJ Sokol Čekyně, z.s.

13

6

1

6

51:42

19

V 5:0

9 FC Beňov, z.s.

13

6

0

7

63:79

18

V 12:1

10 SD Všechovice/Ústí, z.s.

13

5

1

7

38:57

16

V 2 2

11 TJ Sokol Soběchleby, z.s.

13

4

0

9

38:79

12

D 5.0

12 TJ Sokol Bělotín, z. s.

13

3

0

10

55:110

9

D 14:1

13 TJ Sokol Dolní Újezd, z.s.

13

1

0

12

16:193

3

V 13:1

14 TJ Sokol Lazníky, z.s.

13

0

0

13

13:98

0

D 6:0

Ve sloupci výsledky Slavoje – D doma V venku
Starší přípravka U11 – okresní
přebor – OFS Přerov
Trenér Rudolf Popovský
V posledním domácím zápase
v sobotu 26. 10. 2019 porazila 1.

26

FC Viktorii Přerov B jednoznačně
22:0. Dlužno dodat, že soupeř přijel
s kompletní dívčí jedenáctkou, takže pro domácí to rozhodně nebyl
nebezpečný soupeř. Sympatické
Přerovanky moc šancí neměly.

Tabulky a střelci branek se v této
kategorii nevedou.
Dosavadní úspěšná bilance je šest
výher, dvě remízy, dvě prohry.
Jaroslav Bělka
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
 Mladší žáci FK Slavoj Kojetín
Horní řada zleva:
Vojtěch Hrdlička, David Popovský,
trenér Michal Kapoun, Jakub Hrabčík, Štěpán Kapoun, David Svoboda, trenér Petr Hrabčík, Michael
Hrabčík.
Dole zleva:
Terezka Svobodová, Vojtěch Maga,
Patrik Sedlák, Daniel Rudolf Popovský, Jan Matějka, Daniel Zgyuga.

Lukáš Chytil nastupuje za muže i za
dorost

PF 2020 Slavoje Kojetína

Dušičkový zápas s Beňovem – nástup týmů

Zápas přípravek Slavoje Kojetína
a Viktorie Přerov

Žáci děkují svým rodičům za povzbuzování

Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
Muži – 1.B třída skupina A
Trenéři: Marek Ševeček, Jiří Šubík,
vedoucí týmu: Pavel Kusák
Neděle 27. 10. 2019 – doma s FC
Želatovice B výhra 3:0, poločas 0:0.
Branky Kovalovic: 3x Zdeněk Zezula. Po výsledkovém kolapsu 0:11
v Jezernici čekal domácí reparát
s FC Želatovicemi B, které atakují
horní příčky tabulky. Když ve 20.
minutě střídal nejlepší střelec Kovalovic Jakub Krčmař, nevěstilo to
nic dobrého. Zvláště když na hřiště
za něho nastoupil Zdeněk Zezula, který dlouhodobě laboroval se

zády. Ve druhé půli Zdeněk, řečený
Zdenál, znovu střelecky exceloval.
Ač Želatovice svého soupeře tlačily, Kovalovice využily několik brejků
ke skórování. Nakonec domácí měli
i další vyložené šance, ale to už
bylo rozhodnuto o třech bodech.
Takže poslední letošní makrely opět
chutnaly a diváci byli spokojeni.
Neděle 3. 11. 2019 – venku prohra
se Sokolem v Pivíně 1:3, poločas
1:2. Branka Kovalovic: Milan Mareček. Kovalovice vyhrály s Pivínem
v srpnu doma snadno 5:1. Předehrávku jarního kola absolvoval Pi-

vín už jako tým, který opět hraje
o čelo tabulky. Navíc domácí prostředí v Pivíně alias v Turecku je pro
hosty nepříjemné, bohužel o sprosté
výrazy na adresu rozhodčího také
nebyla nouze. Na druhé straně každý
gól domácích slaví zpěvem „Pivínečku, Pivíne…“ Kovalovice jim k tomu
daly příležitost celkem třikrát. Přitom
v první půli měly několik šancí. Bohužel obnovilo se zranění úspěšnému střelci Ondřeji Šmídovi, který
střídal ve 21. minutě. Jeho nástupce
Milan Mareček dal svůj premiérový
gól, ale pouze jediný za hosty.
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Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
Po podzimu jsou Kovalovice deváté
ze čtrnácti klubů. Mají sedm výher
za 3 body, sedm proher za 0 bodů.
Na branky pasivní skóre 29:38 a na
kontě 21 bodů.
Soupeři nad nimi v tabulce do
4. místa nemají výrazný náskok
a snad se je podaří dostihnout.
Hned na začátku jarní sezóny mají
Kovalovice velmi těžkého soupeře,
a to první tým tabulky FK Troubky.
Zápas má výkop v neděli 29. 3.
2020 v 15.00 hodin.
Jaroslav Bělka
Rk.

Družstvo

Domácí diváci v Pivíně alias Turecku

Věrní fanoušci Kovalovic jezdí i na
venkovní mače

Záp.

V

VP

PP

P

Skóre

Body

výsledek

1. FK Troubky

14

11

0

0

3

48:30

33

V 1:4

2. Sokol v Pivíně

14

11

2

0

3

35:20

31

D 5:1 V 1:3

3. SK Radslavice

14

8

1

1

6

29:23

24

V 3:2

4. FC Želatovice "B"

14

8

1

0

6

33:22

23

D 3:0

5. Sokol Tovačov

14

7

1

3

7

30:22

23

V 0:3

6. Sokol Újezdec

14

8

1

0

6

36:30

23

V 0:4

7. Sokol Ústí"B"

14

8

3

2

6

22:20

23

D 0:3

8. Sokol Vrchoslavice 1946

14

7

0

0

7

35:42

21

D 6:2

9. Sokol Kovalovice

14

7

0

0

7

29:38

21

-

10. Sokol Horní Moštěnice

14

7

2

1

7

17:24

19

D 3:1

11. Sokol Jezernice

14

5

0

2

9

45:51

17

V 0:11

12. Sokol Klenovice

14

5

1

1

9

35:42

15

D 4:0

13. Sokol Otaslavice

14

4

1

3

10

24:33

14

V 2:4

14. Sokol Mostkovice

14

2

0

1

12

25:46

7

D 1:0

Výhra/prohra na pokutové 5opy – při nerozhodném stavu se kopou penaltové kopy. Výhra je za 2 body, prohra
za 1 bod. Ve sloupci výsledky Sokola Kovalovice – D doma / V venku
Střelci branek: 7 – Jakub Krčmař,
6 – Zdeněk Zezula, 3 – Ondřej
Šmída, 2 – Michal Bělaška, Jakub
Ševeček, 1 – Tomáš Hromada, Jan
Křížek, Milan Mareček, Vojtěch Oš-

ťádal, Martin Šafránek, Ondřej Šírek, Dušan Židlík, Petr Ernst.
Počet odehraných zápasů: 14 – Vít
Švec, Ondřej Šmída, Jakub Ševeček, 13 – Michal Bělaška, 11 – To-

máš Kantor, Jakub Krčmař, 10 –
Marek Ohlídal, Zdeněk Zezula, 9 –
Milan Mareček, Petr Ernst, 8 – Jan
Křížek, 7 – Martin Plesník, Martin
Šafránek, 6 – Josef Zavadil, Ondřej
Šírek, Vojtěch Ošťádal, 5 – Tomáš
Jarmer, Tomáš Hromada, 4 – Ondřej Janováč, 3 – Adam Chytil.
Počet karet: červených – 2, žlutých
– 27.

Pravidelný rituál – poslední sundávání sítí
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FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice

SK Kojetín 2016, z. s. – volejbal
Výsledkový servis SK Kojetín volejbal
2. liga mužů – skupina C
Holubice – Kojetín 3:0 (20,16,13)
Holubice – Kojetín 3:0 (12,8,12)
Kojetín – Morávka 1:3 (-19,16,-25,-22)
Kojetín – Morávka 2:3 (20,16,-23,-20,-15)
Kojetín – Nový Jičín 2:3 (19,16,-24,-20,-13)
Kojetín – Nový Jičín 1:3 (-21,23,-20,-20)

Extraliga kadetů
2. kolo – skupina A
Kojetín – Brno 1:3 (24,-19,-20,-16)
Kojetín – Příbram 2:3 (-22,20,-22,20,-17)
Kojetín – Liberec 1:3 (25,-23,-19,-16)
Slavia HK – Kojetín 2:3 (21,-26,22,-18,-17)

Krajský přebor Moravskoslezského
kraje žáků – 2. turnaj skupina A
Opava – Kojetín 2:0 (18,14)
Kojetín – Nový Jičín A 0:2 (-17,-17)
Kojetín – Olomouc 2:0 (15,15)
Kojetín – Blue V. Ostrava A 0:2 (-12,-21)

Krajský přebor
Olomouckého kraje mužů
Olomouc – Kojetín 3:0 (27,22,13)
Olomouc – Kojetín 3:0 (18,21,15)

Český pohár kadetů – 1. turnaj
skupina A
Znojmo – Kojetín 0:2 (-11,-14)
Kojetín – Ústí nad Labem 2:0 (13,18)
Lanškroun – Kojetín 0:2 (-18,-19)
Kojetín – Slavia Liberec 2:0 (13,19)
Kojetín – Rychnov 2:0 (19,21)

Krajský přebor Moravskoslezského
kraje mladších žáků – 1. turnaj
skupina A
SK Kojetín – Blue V. Ostrava 0:2

Extraliga juniorů – 1. turnaj
skupina B
České Budějovice – Kojetín 2:3
(-22,18,20,-25,-3)

Karlovarsko – Kojetín 3:0 (17,17,10)
Kojetín – Benátky nad Jizerou 3:1
(-21,21,12,10)

Kojetín – Hr. Králové 0:3 (-15,-19,-22)
1. liga juniorů - skupina D
Opava – Kojetín B 3:0 (16,20,21)
Opava – Kojetín B 3:0 (18,20,21)
Kojetín B – Odry 3:0 (23,15,20)
Kojetín B – Odry 3:0 (23,20,20)
Havířov – Kojetín B 1:3 (-24,29,-19,-20)
Havířov – Kojetín B 3:0 (14,17,19)

Krajský přebor
Olomouckého kraje kadetů
Kojetín – VAM Olomouc 0:3 (-14,-13,-22)
Zábřeh – Kojetín 0:3 (-21,-25,-21)
Kojetín – VAM Olomouc 0:3 (-18,-11,-9)
Zábřeh – Kojetín 3:1 (19,-22,23,26)
Krajský přebor
Olomouckého kraje žáků
Olomouc B – Kojetín B 0:3 (-19,-18,-17)
Olomouc A – Kojetín A 3:0 (18,23,8)
Kojetín A – Kojetín B 2:3 (21,-10,9,-17,-11)

(-16,-20)

TJ Nový Jičín A – SK Kojetín 2:0 (14,14)
SK Kojetín – VS Ostrava A 0:2
(-19,-16)

Frýdlant nad Ostravicí – SK Kojetín 2:0
(11,19)

Krajský přebor Olomouckého
kraje mladších žáků
Kojetín – VAM Olomouc 3:0 (6,18,12)
Krajský přebor Olomouckého
kraje žákyň – 1. turnaj skupina B
Kojetín – KRS Uničov 2:0 (15,22)
Šumperk B – Kojetín 0:2 (-16,-21)
Kojetín – Přerov B 1:2 (-27,20,-4)
Šternberk – Kojetín 2:0 (19,23)
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SK Kojetín 2016, z. s. – volejbal
Program domácích zápasů
– Sportovní hala Kojetín
2. liga mužů - skupina C
7. 12. 2019 (9:00 / 13.00) Kojetín – Volejbal Ostrava
15. 12. 2019 (9:00 / 13.00) Kojetín – BV Ostrava
1. liga juniorů – skupina D
7. 12. 2019 (11:00 / 15:00) Kojetín B – Staré Město
15. 12. 2019 (11:00 / 15:00) Kojetín B – BV Ostrava
Krajský přebor Olomouckého kraje žáků
27. 11. 2019 (16:30) Kojetín A – Olomouc A
27. 11. 2019 (16:30) Kojetín B – Olomouc B

Starší žáci – Olomouc x Kojetín

Tým juniorů A – extraliga Hradec Králové

Žačky – Kojetín x Šternberk

Tým Muži A – 2. liga – Kojetín x Morávka

Inzerce

30

Mladší žáci – Raškovice – turnaj MS kraje
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Inzerce
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Psalo se o Kojetíně...
Lidové noviny z 8. 4. 1911, str. 4.

Lidové noviny z 25. 1. 1923

Moravská orlice z 16. 6. 1934

32

Přerovské listy z roku 1911, archiv Josefa Bibra
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Odjezdy vlaků z Kojetína
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Odjezdy autobusů z Kojetína
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Blahopřání
Dne 30. prosince 2019 se dožívá kulatého životního jubilea 60 let
plukovník v záloze

Mgr., Ing. Jaromír Dvořák
nositel vyznamenání za Zásluhy o bezpečnost a dalších.
Milý Jaromíre, všechno nelze říci slovy co bychom Ti chtěli přát, do dalších let vinšujeme
to nejkrásnější, co život může dát. Pevné zdraví, štěstí, životní pohodu, optimismus
a veselou mysl přeje manželka Jana s rodinou a kamarádi.

Vzpomínky
Zapalte svíce, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte na krásné chvíle, které jste s ním prožívali.
Těžký je bez Tebe každičký den, vzpomínky a láska zůstaly k Tobě jen.
Kdo neměl dítě, neví, co je radost, a kdo ho neztratil, neví, co je žal.
Dne 16. prosince 2019 to bude 20 let, co od nás navždy odešel můj syn,
náš bratr, tatínek, strýc a kamarád

Miloš Klech z Kovalovic u Kojetína
Stále vzpomínají maminka, sestry a bratr s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Dne 19. prosince 2019 si připomeneme 1. smutné výročí, kdy nás opustila

paní Jarmila Nosková (rozená Štecová)
Za vaši vzpomínku, kdo jste ji znali,
děkuje rodina Noskova a Masaříkova
Před 100 lety, 5. prosince 1919, se narodila naše máma

Marie Šmídová, rozená Ivanová
Stále ji budeme vděčni za její lásku a obětavost, kterou nám věnovala.
Naše máma nás opustila 3. března 1989.
Jindřich a Miroslav, synové s rodinami.
Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 vzpomeneme na 12. smutné výročí úmrtí

pana Vlasty Svozila z Kojetína
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
V prosinci 2019 si připomínáme 20 let od úmrtí maminky

paní Marie Kraváčkové
a 15 let od úmrtí tatínka

pana Františka Kraváčka
S láskou vzpomínají synové František a Jindřich s rodinami.
„Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, uměl jsi pomoci, potěšit a rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat...“
Dne 2. prosince 2019 by se dožil 90 let vzácný člověk a vášnivý rybář

pan Luďa Vašíček
28. července 2019 tomu byly dva roky, co v tichosti odešel tam, odkud není návratu.
S úctou a láskou vzpomínají syn Luděk s rodinou.
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Vítání občánků
V sobotu 16. listopadu 2019 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Emily Ejemová

Drahomír Strouhal

Teo Nevídal

Lýdie Kantorová

Dominik Krčma

Anna Kravarová

Ida Zaoralová

Matěj Zaoral

Matyas Rábel
Blahopřejeme! Foto: J. Večeřová

Všem čtenářům Kojetínského zpravodaje
přejeme radostné prožití
svátků vánočních a úspěšné vykročení
do nového roku 2020.
Vaše Městské kulturní středisko Kojetín
a redakční rada Kojetínského zpravodaje
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