
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Kojetíně

Ročník XX Číslo 6 červen 2019 12,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ve dnech 24. a 25. května 2019 se konaly v naší zemi 
již počtvrté volby do Evropského parlamentu.
Celostátně se volební účast dostala na 28,72 %, v Ko-
jetíně dosáhla 21,07 %.
Celkově vyhrálo tyto volby hnutí ANO se ziskem 21,18 % 
hlasů o šest mandátů před ODS (14,54 % a čtyři man-
dáty), Piráty (13,95 % a tři mandáty), TOP 09 a STAN 
(11,65 % a tři mandáty), SPD (9,14 % a dva mandáty), 
KDU (7,24 % a dva mandáty) a KSČM (6,94 % a jeden 
mandát). Jiné strany zástupce v EP mít nebudou.
Podrobné výsledky v Kojetíně:

ANO 2011  250 hlasů   24,53 %
SPD   139 hlasů  13,64 %
ČSSD    136 hlasů  13,34 %
ODS    109 hlasů  10,69 %
KSČM  88 hlasů  8,63 %
KDU  85 hlasů  8,34 %
Piráti 81 hlas  7,94 %
TOP 09 a STAN  58 hlasů  5,69 %
Ostatní strany získaly pod 5%

Jiří Šírek
Foto: J. Bělka
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 5. zasedání konaném dne 21. května 2019

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 6/2019, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši   710,92 tis. Kč
nové výdaje ve výši    710,92 tis. Kč,
- schválilo směnu pozemků – orná 
půda v celkové výměře 63.407 m2, 

tj. cca 6,34 ha, vše v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, které 
jsou ve vlastnictví Města Kojetína 
za pozemky p. č. st. 731, zasta-

věná plocha a nádvoří o výměře 
8.192 m2, jehož součástí je stavba, 
budova č. p. 308, objekt k bydlení, 
p. č. 5692/2, ostatní plocha - ostat-
ní komunikace o výměře 2.888 m2, 
p. č. 4427/1, trvalý travní porost 
o výměře 3.345 m2, p. č. 4414/7, 
ovocný sad o výměře 16.739 m2, 
p. č. 4437, trvalý travní porost o vý-
měře 5.414 m2, p. č. 4423/1, zahra-
da o výměře 1.450 m2, p. č. 4423/2, 

ostatní plocha – ostatní komunika-
ce o výměře 1.920 m2, p. č. 4421, 
zahrada o výměře 8.820 m2. Celko-
vá výměra pozemků činí 48.768 m2, 
tj. cca 4,88 ha vše v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, které 
jsou ve vlastnictví „Nadace Dokto-
ra Leopolda Prečana, arcibiskupa 
olomouckého, k podporování Arci-
biskupského kněžského semináře 
v Olomouci“, Olomouc.

Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetín se na své 10. schůzi konané dne 29. dubna 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- souhlasila se zveřejněním zá-
měru směny pozemků – orná půda 
v celkové výměře 63.407 m2, tj. cca 
6,34 ha, vše v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, které jsou 
ve vlastnictví Města Kojetína za 
pozemky p. č. st. 731, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 8.192 
m2, jehož součástí je stavba, bu-
dova č. p. 308, objekt k bydlení, 
p. č. 5692/2, ostatní plocha – ostat-
ní komunikace o výměře 2.888 m2, 
p. č. 4427/1, trvalý travní porost 
o výměře 3.345 m2, p. č. 4414/7, 
ovocný sad o výměře 16.739 m2, 
p. č. 4437, trvalý travní porost o vý-
měře 5.414 m2, p. č. 4423/1, zahra-
da o výměře 1.450 m2, p. č. 4423/2, 
ostatní plocha – ostatní komunika-

ce o výměře 1.920 m2, p. č. 4421, 
zahrada o výměře 8.820 m2. Celko-
vá výměra pozemků činí 48.768 m2, 
tj. cca 4,88 ha vše v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, které 
jsou ve vlastnictví „Nadace Dokto-
ra Leopolda Prečana, arcibiskupa 
olomouckého, k podporování Arci-
biskupského kněžského semináře 
v Olomouci“, Olomouc,
- schválila uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi Městem Kojetínem 
jako „budoucí povinný“ a společ-
ností GasNet, s. r. o., Ústí nad La-
bem v zastoupení GridServices, 
s. r. o., Zábrdovice, Brno jako „budou-
cí oprávněný“. Pozemek p. č. 5763/5 
a p. č. 5764/1, které se nachází 

v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, bude dotčen právem zřídit 
stavbu plynárenského zařízení STL 
plynovodu ocel DN50,
- schválila výběr dodavatele Ing. 
Karla Kužely, Dolní Lhota, na do-
dávku židlí, stolů a věšáků, který 
byl doporučen hodnotící komisí, na 
základě výsledku posouzení výbě-
rového řízení a hodnocení došlých 
nabídek,
- schválila uzavření smlouvy o do-
dávce vybavení v rámci investiční 
akce „Interiéry v objektu KD Ko-
jetín“ – dodávka židlí, stolů a věšá-
ků, mezi objednavatelem Městem 
Kojetín a dodavatelem Ing. Karlem 
Kuželou, Dolní Lhota, za nabídko-
vou cenu 1,958.200 Kč bez DPH.

Rada Města Kojetín se na své 11. schůzi konané dne 21. května 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila obsahové a organizač-
ní zajištění zasedání zastupitelstva 
města dne 11. června 2019,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemků parc. č. 1302 
o výměře 2.769 m2, parc. č. 1331 
o výměře 279 m2, parc. č. 5732/1 
o výměře 426 m2, parc. č. 6587/1 o vý-
měře 1.168 m2, parc. č. 7011 o výmě-
ře 2.159 m2, parc. č. 7074 o výměře 
865 m2, parc. č. 7075 o výměře 905 
m2, parc. č. 7083 o výměře 924 m2, 
parc. č. 7206 o výměře 906 m2, parc. 
č. 7207 o výměře 954 m2, parc. č. st. 
1089 o výměře 720 m2, jehož součástí 
je stavba s č. p. 818, objekt k bydle-
ní, parc. č. st. 1090 o výměře 562 m2, 
jehož součástí je stavba s č. p. 817, 
objekt k bydlení, parc. č. st. 1091 o vý-
měře 666 m2, jehož součástí je stav-

ba s č. p. 816, objekt k bydlení,  parc. 
č. st. 1092 o výměře 230 m2, jehož 
součástí je stavba s č.p. 815, ob-
jekt k bydlení, vše v k. ú. Kojetín, 
z vlastnictví Města Kojetína, jako 
„budoucího prodávajícího“ do vlast-
nictví společnosti Accolade, s. r. o., 
Praha 8, jako „budoucí kupující“,
- schválila přijetí účelové neinves-
tiční dotace ve výši 35.000 Kč, na 
částečnou úhradu výdajů na poříze-
ní, technické zhodnocení a opravu 
požární techniky a nákup věcného 
vybavení jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Kojetín dle specifikace 
uvedené ve smlouvě, od poskyto-
vatele dotace Olomouckého kraje,
- schválila poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 10.000 Kč 
žadateli Kroměřížská dráha, z. s., 

Bystřice pod Hostýnem,
- souhlasila se směnou pozemků 
– orná půda v celkové výměře 
63.407 m2, tj. cca 6,34 ha, vše v ka-
tastrálním území Kojetín a obci Ko-
jetín, které jsou ve vlastnictví Města 
Kojetína za pozemky p. č. st. 731, 
zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 8.192 m2, jehož součástí je 
stavba, budova č. p. 308, objekt k 
bydlení, p. č. 5692/2, ostatní plocha 
– ostatní komunikace o výmě-
ře 2.888 m2, p. č. 4427/1, trvalý 
travní porost o výměře 3.345 m2, 
p. č. 4414/7, ovocný sad o výmě-
ře 16.739 m2, p. č. 4437, trvalý 
travní porost o výměře 5.414 m2, 
p. č. 4423/1, zahrada o výměře 
1.450 m2, p. č. 4423/2, ostatní plo-
cha – ostatní komunikace o výměře 



6/19 Kojetínský zpravodaj

3

Z jednání Rady Města Kojetína

Upozorňujeme občany,
že na úřední desce města Kojetína 

je pod názvem
„Výzva vlastníkům nemovitostí

a dalším oprávněným, kteří
nejsou označeni v katastru

nemovitostí“ zveřejněn seznam 
vlastníků nemovitostí v k. ú.

Kojetín, kteří nejsou v katastru
nemovitostí dostatečně identifikováni.

Nepřihlásí-li se tito vlastníci
u Úřadu pro zastupování státu

ve věcech majetkových ke svému 
vlastnictví do 31. 12. 2023,

 připadnou nemovitosti
do vlastnictví státu.

1.920 m2, p. č. 4421, zahrada o vý-
měře 8.820 m2. Celková výměra po-
zemků činí 48.768 m2, tj. cca 4,88 ha 
vše v katastrálním území Kojetín a 
obci Kojetín, které jsou ve vlastnictví 
„Nadace Doktora Leopolda Prečana, 
arcibiskupa olomouckého, k podpo-
rování Arcibiskupského kněžského 
semináře v Olomouci“, Olomouc,
- souhlasila s bezúplatným převo-
dem vlastnického práva k nemovité 
věci, pozemkové parcely č. 6334/12, 
ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 680 m2, z vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Pra-
ha 2, jako „převodce“ do vlastnictví 
Města Kojetína, jako „nabyvatele“ 
a s uzavřením smlouvy o bezúplat-
ném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci,
- schválila zveřejnění záměru pach-
tu části pozemku parc. č. 204/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 27 
m2, a části pozemku parc. č. 211/5, 
ostatní plocha, o výměře cca 4 m2, 
tj. celkem cca 31 m2, v k. ú. Kojetín, 
na ulici Sladovní, za podmínek pach-
tu na dobu neurčitou, výši pachtov-
ného min. 5 Kč/m2/rok, za účelem 
využití jako zahrádka pro pěstování 
zeleniny a květin,
- schválila zveřejnění záměru pach-
tu části pozemku parc. č. 204/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 90 m2,  

v k. ú. Kojetín, na ulici Sladovní, za 
podmínek pachtu na dobu neurči-
tou, výši pachtovného min. 5 Kč/m2/
rok, za účelem využití jako zahrádka 
pro pěstování zeleniny a květin,
- souhlasila se zapojením města 
Kojetína do střednědobého pláno-
vání sociálních služeb Statutárním 
městem Přerov, které začíná pro-
ces KPSS realizovat pro celé území 
obce s rozšířenou působností,
- zrušila k 31. 5. 2019 Komisi pro 
komunitní plánování a odvolala 
z funkce předsedu a členy, 
- uložila starostovi informovat 
o této skutečnosti předsedu a členy 
komise a vyslovit jim poděkování za 
činnost v komisi,
- schválila pro označení materiálů, 
výrobků a případně jiného majetku 
v souvislosti s propagací města Ko-
jetína, nápis K♥JETÍN s vyobraze-
ním srdce na místě písmena „o“ dle 
grafického manuálu značky města 
Kojetín,
- neschválila užití značky města 
Kojetín jako oficiálního loga Města 
Kojetín k použití na písemnostech 
a jiných materiálech vytvořených 
v samostatné působnosti,
- schválila uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Rekonstrukce chod-
níků Kojetín“, jejímž předmětem 
je zajištění služeb, souvisejících 
se zpracováním a podání žádosti 

o dotaci za účelem získání finanč-
ních prostředků z dotačního titulu 
a dále zpracování následných mo-
nitorovacích zpráv po dobu udržitel-
nosti projektu. Smlouva je uzavírána 
mezi příkazcem Městem Kojetínem 
a příkazníkem, společností BM asis-
tent s. r. o., Olomouc, s nabídkovou 
cenou 133.000 Kč bez DPH,
- schválila zplnomocnění společ-
nosti BM asistent s. r. o, k zastu-
pování před úřady, před orgány 
státní správy a dotační organizací 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu, dotčenými v ří-
zením v rámci administrace inves-
tiční akce „Rekonstrukce chodníků 
Kojetín“,
- schválila uzavření dodatku č. 2 
smlouvy o dílo k investiční akci „Nové 
VO Sladovní, Polní, Sadová a oprava 
chodníku na ulici Polní“, jejímž před-
mětem je prodloužení termínu do-
končení realizace stavby – z termínu 
15. 6. 2019 na 30. 9. 2019. Dodatek 
smlouvy je uzavírán mezi objednate-
lem Městem Kojetín a zhotovitelem 
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.,
- vzala na vědomí přerušení pro-
vozu Mateřské školy Kojetín, pří-
spěvkové organizace, v termínu od 
15. 7. 2019 do 11. 8. 2019,
- vzala na vědomí zápisy z Komise 
životního prostředí a zemědělství 
RM a Komise školství RM.

Poznáte fotografii
Poznáte, kdo je na
fotografii, a kde je
fotografie pořízena?
Prosíme laskavé čtenáře z řad pa-
mětníků o identifikaci této fotogra-

fie. Fotografie byla pořízena údajně 
v Kojetíně při oslavách stého výročí 
od narození skladatele Antonína Dvo-
řáka v roce 1941. Pokud byste věděli 
bližší informace k této fotografii, pře-
dem děkujeme za jejich poskytnutí. 
Fotografii zapůjčila  Blanka Chytilová.

V případě identifikace, se prosím, 
obraťte na muzejníka Městského 
muzea MěKS Kojetín Milana Za-
hradníka, telefon: 774 001 375, 
e-mail: muzeum@meks.kojetin.cz                                

-miza-
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Anketa
Tentokrát byla anketa zaměřena na málo známý svátek – Den otců (16. června).

Občanům jsme položili tři otázky:
1. Víte, kdy se slaví Den otců?  2. Jaký máte názor na Den otců?

3. Co byste tatínkovi k tomuto dni dali?

Občan 1
1. Nevím.
2. Nevím, fakt nevím.
3. Podle toho, co má rád.

Občan 2 
1. To nevím.
2. Tak proč ne, tak ať si ho taky užijí. 
3. Tatínek rád četl, takže knížku.

Občan 3 
1. V červnu.
2. Slaví ho maminky, tak ať ho osla-
ví i tatínci.
3. Nevím.

Občan 4 
1. Dne 7. června.
2. Den otců mě nějak neovlivní.
3. Nejspíš nic, jako každý rok.

Občan 5 
1. Teď 16. 6.
2. Měl by se slavit. Zaslouží si to. 
Mámy ho taky slaví.
3. Pusinky.

Občan 6 
1. Tuto neděli.
2. Je mi to jedno
3. Bonboniéru, ať si ten život taky 
osladí.

Občan 7 
1. Teď v červnu.
2. Myslím si, že je to americký svá-
tek, proto ho neslavím. 
3. Nic.

Občan 8 
1. Někdy v červnu.
2. Líbí se mi to. Když se slaví Den 
matek, měl by se slavit i Den otců, 
oba jsou rodiče.
3. Pozvala bych ho na oběd nebo 
na večeři.

Ptaly se N. Zgodová
a A. Sedláčková, 2. ročník GKJ

Kojetínský uličník
Kuzníkova ulice
Také v dnešním vydání zpravodaje 
budeme pokračovat v objasňování 
původu názvu jedné z ulic našeho 
města – tentokrát se věnujeme ulici 
Kuzníkově.
Tato byla pojmenována po českém 
kantorovi, básníkovi a hudebním 
skladateli Janu Tomáši Kuzníkovi. 
Narodil se pravděpodobně v ne-
dalekých Uhřičicích v roce 1716, 
navštěvoval piaristické gymnázium 
v Kroměříži, tady se naučil latinsky, 
získal lásku k hudbě a zde klademe 
i počátky jeho spisovatelské čin-
nosti na pomezí umělecké literatury 
a lidové tvorby. Za své povolání si 
zvolil varhanictví a učitelství. Stal 
se učitelem v Napajedlích a poté 

rektorem v Kojetíně (u příležitosti 
150. výročí jeho úmrtí byla v roce 
1936 odhalena na budově bývalé 
chlapecké školy pamětní deska, 
kterou nyní najdeme zasazenou na 
budově Základní školy Sv. Čecha). 
Jak praví sborník Kojetín v promě-
nách času: Tomáš Kuzník vstoupil 
do povědomí obyvatel města i širo-
kého okolí především jako „hanác-
ký veršovec 18. věku“, který „sdílel 
osud básníků z pomezí umělé lite-
ratury a lidové poezie“. 
A kde ulici naleznete? Je to jedno-
duché – jděte rovně (nebo klikatě) 
za nosem – vůně čerstvého pečiva 
vás k ní spolehlivě dovede: Kuzní-
kova ulice tvoří kolmici k Dudíkově 
ulici, kde má sídlo místní pekárna. 
A s nakoupenou sváčou můžete 

vyrazit vlakem třeba i kolem světa 
– na nádraží je to odtud cobydup.

K. Machová a M. Šóš, 2. ročník GKJ

* Informace
Vzdělávací a informační 

centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

* Městská knihovna
MěKS Kojetín,

Masarykovo 8, Kojetín

* MěKS Kojetín
Vzdělávací a informační centrum, 
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

* Potraviny
Dobrůtky od Verunky
nám. Republiky, Kojetín

* Potraviny DO LABUŽ
Masarykovo náměstí 54, Kojetín

* Trafika
Masarykovo náměstí, Kojetín

 * Potraviny
ulice Padlých hrdinů, Kojetín

* Ivana Krejčiříková
Kovalovice

Kde zakoupíte
Kojetínský
zpravodaj
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Sedmý ročník běhu Hanácká kojetínská desítka
Poděkování
Za finanční a věcnou podporu:
- Městu Kojetín za finanční podporu 
a hodnotné  dárky od roku 2013,
- patronu běhu Antonínu Špatinovi  
od obnovení běhu 2013,
- sponzorům od roku 2013,
- Mikroregionu Střední Haná za fi-
nanční podporu – letos nový,
- Rudolfovi Kalovskému za jejich 
dovoz a podporu od roku 2013,
- manželům Šťastníkovým za stuhy 
na medaile a paní Trávníčkové,
- panu Kantorkovi za obilné klíčky,
- panu Hejníkovi za banány,
- paní Tychlarové, která letos věno-
vala 200 kusů hanáckých koláčů,
- paní Teimerové, která dětem peče 
perníčky,
- paní Medunové za koláčky,
- Městské policii a JSDH Kojetín za 
pomoc při zajištění dozoru na trati,
- Školní jídelně Kojetín  za napeče-
ní koláčů,
- MěKS Kojetín za pomoc do roku 
2018, propagaci akce a výlep pla-
kátů.

Dále obětavcům, kteří po-
máhají ve volném čase:
- Jaroslavu Prášilovi a Aleně Du-
fkové za organizaci běhů pro děti 
a pomoc při desítce,
- Pavlu  Baďurovi za pomoc 
při vytyčování trati, za vodiče 
a předjezdce desítky,
- Petru Zdražilovi za pomoc při 
vytyčování trati,
- Josefu Bibrovi, Tomáši Krčmo-
vi, Pavlu Složilovi  za pomoc při 
instalaci, 
- Marii Němečkové za vypiso-
vání diplomů od roku 2013
- Marii Beránkové za krásné ke-
ramické medaile od roku 2013,
- manželce Marii Bělkové, 
rodině,  známým, Zině Illeo-
vé, Pavle Pešákové, Štěpán-
ce Dřímalové, Lence Jasné, 
Zdeňku Novákovi za odvoz 
materiálů, Pavče, Pavlíně, Kateři-
ně, Elišce, Vladimírovi,
- Kanoistice Kojetín za poskytnutí 
prostor loděnice.
Velký dík patří domečku (Dům dětí 
a mládeže Kojetín) za to, že převzal 

štafetu pořádání běhu, co se týká 
organizační, materiální a logistické 
přípravy běhu - ředitelce Janě Hru-
šákové, zástupkyni Evě Poláchové 
a kolektivu DDM. 

Jaroslav Bělka 
více na straně 19–21 

Turistické informační centrum v Kojetíně
Definice Vzdělávacího a infor-
mačního centra (VIC) Kojetín
Městské kulturní středisko Kojetín 
zajišťuje chod Vzdělávacího a in-
formačního centra Kojetín – infor-
mace, galerie, expozice muzea, 
které je veřejně přístupné a vidi-
telně označené účelové zařízení 
poskytující objektivní a ověřené in-
formace o turistických cílech, služ-
bách cestovního ruchu, rekreační 
a kulturní nabídce ve městě Kojetí-
ně, regionu Střední Haná a Olo-
mouckém kraji. 
Provozování VIC má charakter ve-
řejné služby. VIC se řídí platnými 
oborovými standardy stanovenými 
profesní organizací A.T.I.C.
Splnění oborového standardu má 
VIC doloženo platným certifikátem 
v kategorii „C“. 

Lokalizace a navigace k VIC
VIC sídlí na veřejně přístupném 
místě v budově Vzdělávacího a in-
formačního centra na Masarykově 
náměstí 8, na místě koncentrace tu-
ristů a má bezbariérový přístup.
VIC je viditelně označeno svítícím 
symbolem „i“, je označeno samolep-

kou jednotné klasifikace turistických 
informačních center ČR (JK TIC).
K objektu VIC jsou na hlavních pří-
jezdových komunikacích umístěny 
směrovky navigující potenciální ná-
vštěvníky a turisty k VIC.
U vstupu do VIC je uvedena ote-
vírací doba VIC v českém jazyce 
a v jazyce skupiny převažujících 
zahraničních návštěvníků.

Informace o VIC Kojetín
VIC je prezentováno na interneto-
vých stránkách MěKS Kojetín www.
mekskojetin.cz. Tato prezentace je 
pravidelně aktualizována a vyhovu-
je z hlediska přístupnosti. Na webo-
vých stránkách prezentace VIC 
je umístěn oficiální symbol bílého 
„i“ v zeleném poli.
Činnost VIC zajišťuje jeden pracov-
ník.
Otevírací doba VIC Kojetín mimo se-
zónu: Pondělí – pátek od 9.00 do 11.30 
a od 12.30 do 17.00 hodin, v letní 
sezónu (červen–srpen) Pondělí–
pátek od 9.00 do 11.30 a od 12.30 
do 17.00 hodin, Sobota a neděle od 
10.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 
hodin.

Činnost VIC Kojetín
VIC poskytuje veřejnosti informace 
z databáze jemu všemi dostupnými 
formami (ústně, telefonicky, písem-
ně, prostřednictvím elektronických 
médií a podobně) při akceptaci 
udržitelného cestovního ruchu. 
Ústní informace jsou poskytovány 
návštěvníkům bezplatně. Ostatní 
služby jsou zpoplatněny. Za tímto 
účelem je vytvořen seznam služeb 
s ceníkem, který je umístěn na VIC 
a také na webových stránkách.
Poskytování bezplatných informací 
je převažující náplní VIC.

Informace jsou poskytovány 
v následujícím rozsahu:
• turistické informace (památky, tu-
ristické a přírodní atraktivity, sporto-
viště a rekreační areály, ubytovací 
zařízení a restaurace, kulturní ob-
jekty),
• informace o místních službách 
(obchody, služby, firmy, taxislužby, 
banky, směnárny ap.) a tísňových 
tel. linkách
• přehled o nejbližších institucích 
a zařízeních (úřady, lékárny, ne-
mocnice, policie, hasiči apod.),



Kojetínský zpravodaj 6/19

6

• přehled o kulturních a sportovních 
akcích ve městě Kojetín a okolí,
• dopravní informace (vlakové i au-
tobusové spojení).

Ostatní poskytované služby:
• předprodej vstupenek na akce 
v Kojetíně,
• prodej měsíčníku Kojetínský zpra-
vodaj (cena 12 Kč),
• kopírování a skenování pro veřejnost,
• přepis textu,
• zprostředkování inzerce,
• laminování a kroužková vazba,
• prodej propagačních materiálů, tu-
ristických suvenýrů a zboží,
• sběrna plakátů v Kojetíně,
• pronájmy VIC,
• zpřístupnění výstavní galerie a ex-
pozic muzea,
• zpřístupnění Židovského hřbitova 
a synagogy,
• průvodcovské služby – dvě trasy,
• internet pro veřejnost,
• wifi v budově zdarma.

Ostatní činnost:
• propagační činnost,
• zpracování, tisk a sdílení na so-
ciálních sítích měsíčních přehledů 
kulturních, sportovních a společen-
ských akcí v Kojetíně,
• výlep plakátů v Kojetíně,
• aktualizace kojetínských akcí na 
• monitoring návětěvnosti,
• pomocné práce při kulturních ak-
cích.

Vybavení VIC
Vybavení a zázemí VIC je na tako-
vé úrovni, aby pracovníkům umož-
ňovalo kvalitní poskytování infor-
mací. VIC je vybaveno počítačem, 
počítačem pro veřejnost, tiskárnou 
se skenerem, kopírkou, telefonní 
linkou, mobilním telefonem. VIC má 
přístup na internet.
VIC je vybaveno aktuálními propa-
gačními materiály. Propagační ma-
teriály jsou pečlivě srovnány. Zpo-
platněné propagační materiály jsou 

zřetelně označeny cenovkou.
Na VIC je k dispozici k nahlédnutí 
mapa ČR, Olomouckého kraje, regi-
onu Střední Haná a města Kojetína. 
V prostorách VIC jsou vhodné do-
plňky s turistickou tematikou.

Návštěvnost VIC Kojetín
VIC eviduje počet návštěvníků pí-
semným záznamem. Denní ná-
vštěvnost VIC je zaznamenána do 
statistik v elektronickém systému 
JK TIC.
Zákazník má možnost vyjádřit svá 
přání/pochvaly/stížnosti prostřed-
nictvím návštěvní knihy, která je 
umístěna na informacích.
Návštěvní knihy jsou také v hlavní 
galerii a v expozici muzea.
V roce 2018 byla evidována ná-
vštěvnost v počtu 18.471 (telefo-
nické dotazy, osobní návštěvy, tu-
risté, zákazníci, návštěvníci výstav 
a expozic...).        

                      -svah-

Turistické informační centrum v Kojetíně

“Tovačovka“ – Kroměřížská dráha, z. s.
V letošním roce poprvé se můžete 
každou letní sobotu od 29. června 
do 31. srpna 2019 (včetně) svézt 
pravidelnými historickými vlaky po 
tratích mezi Kroměříží, Kojetínem 
a Tovačovem v rámci akce nazva-
né Hanácké léto na kolejích. Vozbu 
vlaků zajistí motorové vozy řad 
M131.1 "Hurvínek" nebo M286.1 
"Krokodýl". Podrobné informace 
o Hanáckém létě na kolejích najde-
te na www.prototypy.cz/tovacovka.
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Oběti I. světové války z Kojetína (7)
Bomer Rudolf,
Bomer Rudolph
narodil se v Kojetíně dne 1. října 
1892 v domě č. 415 ve Vyškovské 
ulici, manželům Aloisi Bomerovi, 
dělníkovi v kojetínském cukrovaru, 
jehož rodiče pocházeli z Přerova 
a Anežce, dceři Antonína Rožňá-
ka, pekaře v Chropyni, narozené 
24. srpna 1871. Vyučil se malířem 
pokojů s týdenním výdělkem 36 ko-
run. Nebyl ženatý.

Do války byl povolán v říjnu 1914, 
a to do 13. Domobraneckého pluku, 
4. setniny (LIR NR. 13., 4. Kompa-
nie Olmütz) v Olomouci v hodnos-
ti vojína – pěšáka. Pluk byl částí 
121. Pěší brigády (IBrig Nr. 121), 
brigáda byla pod velením 106. Do-
mobranecké pěší divize (LstID Nr. 
106), která byla součástí 4. Armá-
dy (4. Armee). O jeho vojenských 
osudech toho není mnoho známo. 
Ve vydání Vojenských ztrát (Ver-
lustliste) ze dne 16. 7. 1915, číslo 
výtisku 212, str. 10 je oznámeno, 
že Bomer Rudolf byl zajat (Kriegs-
gefangener). Z toho lze vycházet, 
že před tímto datem byl zajat rus-
kými vojsky. Vzhledem k tomu, že 
mohlo trvat několik týdnů, možná 
měsíců, než byla informace vy-
tisknuta, vyvozuji tedy, že k zajetí 
Rudolfa Bomera došlo pravděpo-
dobně v měsíci květnu či červnu 
1915. Postupem jeho jednotky lze 
s určitou pravděpodobností místo 
zajetí určit. Koncem dubna 1915 
se 106. Domobranecká pěší divize 
pohybovala v prostoru mezi vesni-
cemi Gromnik a Ciężkowice, zhru-

ba 25 km jižně od města Tarnówa 
postupovala v první třetině května 
na východ k vesnicím Brzeziny 
a Wielopole. Začátkem června 
(3. 6.) byla v obranném postavení 
proti jednotkám ruského X. sboru 
u vesnice Leżajsk zhruba 7 km od 
bývalé hranice s Ruskem, která je  
v těchto místech tvořena tokem 
řeky Lubaczówka. Útok ruských 
vojsk byl potlačen a rakouské jed-
notky přešly do útoku a překročily 
řeku a 106. LstID pokračovala smě-
rem na vesnici Dąbrowica a město 
Tarnogród a 21. června 1915 se 

jednotky divize dostaly, po 25 kilo-
metrech severovýchodním směrem, 
z vesnice Leżajsk k řece Tanew, za 
kterou byla bojová linie ruských jed-
notek III. Kavkazského sboru. Doby-
tí tak širokého území za několik dnů 
zcela jistě nebylo jednoduché, proto-
že ruská vojska se usilovně bránila. 
V úsecích mimo bojové střety přepa-
dávala nepřátelské rakouské vojáky 
a brala je do zajetí. Předpokládám, 
že v těchto místech, na tehdejší ra-
kousko - ruské hranici v okolí města 
Tarnogród (22,74° v. d., 56,30° s. š.), 
byl Rudolf Bomer zajat. 

V Soupise padlých je uvedeno, 
že Rudolf Bomer zemřel v zajetí 
v nemocnici Malénky na choleru. 
Bylo to oznámeno zprávou ze dne 
23. března 1916 od v.č. nebo „V.Č“ 
zkratka, která snad znamená „veli-
telství četnictva“. 
V roce 1915 se cholera rozšířila na 
Halič z Ruska (viz plakát z města 
Czernowitze na Haliči z roku 1915, 
byl to příkaz k očkování obyvatel) 
a vzhledem k devastaci hygienic-
kých podmínek a nedodržování 
jejich zásad, bylo nakaženo znač-
né množství obyvatel, včetně obou 
znepřátelených vojsk. Cholera je 
nebezpečné průjmové onemocně-
ní, jehož původcem jsou bakterie. 
Nemoc se přenáší nejčastěji pitnou 
vodou znečištěnou fekáliemi nebo 
potravinami. Příznaky křečovité bo-
lesti břicha a vodnatý průjem, zvra-
cení. V důsledku ztráty vody v těle 
nemocného a bez léčby může dojít 
až k úplnému vyčerpání a k smrti. 
Účinnou prevencí je mytí rukou, 
převařování vody či její dezinfekce, 

dodržování základních hygienic-
kých pravidel při zacházení s potra-
vinami. Další možností je očkování, 
které však není spolehlivé a účinku-
je jen několik měsíců. Zdrojem ná-
kazy je nemocný člověk, popřípadě 
člověk - přenašeč. 
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Oběti I. světové války z Kojetína (7)
Zajatý, nemocný cholerou, se Ru-
dolf Bomer dostal, zřejmě s jinými 
zajatci, až do vesnice Malenky (rus. 
Malinky, 26,7309° v. d., 49,7770° 
s. š.), ležící na bažinatých březích 
říčky Ponory (ukr. Ponora), vzdá-
lené necelých 90 km severový-
chodně od města Ternopilu (pol. 
Tarnopol). Zde mu byla  poskytnu-
ta lékařská péče v pravděpodobně 
provizorní nemocnici, která mohla 
být polní – stanová, či z dřevěných 
baráků. Podle zápisu, v nezjištěné 
době koncem roku 1915 či začát-
kem roku 1916, na tomto místě, 
Rudolf Bomer, ve svých 23 letech, 
zemřel. Jižně od vesnice, v polích, 
se nachází hřbitov (ukr. kladbišče), 
velikosti zhruba 200 x 100 metrů, 
rozdělený na dvě stejně velké sek-
ce. Sekce bližší k vesnici, je porost-
lá stromy a usuzuji, že v této části 

hřbitova jsou pochovány oběti války 
a cholery. Druhá část je současný 
civilní hřbitov.
Matka Rudolfa Bomera, Anežka, 

se později přestěhovala do domu 
č. 965 v dnešní ulici Padlých hrdinů 
a zemřela 16. března 1936 ve věku 
64 let.

Bosák Josef,
Boszak Josef
narodil se v Kojetíně dne 3. září 
1873 v domě č. 355 v dnešní Olo-
moucké ulici manželům Josefu 
Bosákovi, podruhu v Kojetíně a Ma-
rianě, dceři Jana Kraváčka, domka-
ře z Koválovic. Vyučil se zedníkem 
se mzdou 5 korun denně. Oženil 
se dne 10. ledna 1898 v Kojetíně 
s Františkou, dcerou Františka Kur-
ky, zedníka v Kojetíně, narozenou 
24. března 1870. 
Měli spolu sedm dětí. Nejstarší dce-
ra Julie se narodila 25. září 1898 
a provdala se 11. listopadu 1919 
v Kojetíně za Inocence Knapka. Ze-
mřela 30. května 1952 v Kojetíně. 
Syn Jan, narozený dne 27. prosin-
ce 1899 se oženil dne 12. června 
1923 v Kojetíně s Marií Hlobilovou, 
narozenou 23. září 1903 v Kromě-
říži, dcerou Antonína Hlobila, ka-
meníka v Kojetíně. Byl zedníkem 
a bydlel v domku na ulici Čsl. legií 
č. 1018. Syn František se naro-
dil dne 25. července 1901. Dcera 
Anežka se narodila dne 6. února 
1903 a provdala se dne 26. února 
1924 do Lobodic. Syn Antonín se 
narodil 9. prosince 1905 a oženil 
se dne 9. prosince 1934 v Kojetíně 
s Marií Macháčkovou, švadlenou 
v Kojetíně narozenou 26. ledna 1908 
v Kojetíně. Dcera Františka, na-
rozená dne 2. září 1907, zemřela 

záhy dne 3. června 1908. Taktéž 
dcera Aloisie, narozená dne 21. 
května 1909, zemřela v mladém 
věku osmi let, dne 13. května 1917.
Josef Bosák byl do války povolán 
v hodnosti vojína v roce 1914 do 
25. Domobraneckého pěšího pluku, 
11. roty v Kroměříži (Landsturm In-
fanterieregiment Nr. 25, 11. Kompa-
nie, LstIR Nr. 25), který byl zařazen 
pod Domobraneckou pěší brigádu 
Rochel, jež byla součástí 106. Do-
mobranecké pěší divizi (Landsturm 
Infanteriedivision Nr. 106). Divize 
spadala pod Armádní skupinu Kum-
mer (Armeegruppe Kummer), která 
byla od září 1914 zařazena pod 
1. Armádu (1. Armee) s velením 
v Krakově. Pluk, v rámci 106. LstID, 
se dostal v polovině měsíce září 
při útoku na ruská vojska na úsek 
fronty poblíž města Sandoměř (pol. 

Sandomierz), na pravý břeh řeky 
Visly (něm. Weichsel). Odtud avšak 
pod silným tlakem ruských vojsk 
byla rakouská vojska nucena ustu-
povat směrem ke Krakovu, s úkolem 
jeho možné obrany. Dne 30. září se 
106. LstID spolu s 25. Domobranec-
kým pěším plukem nacházel seve-
rovýchodně od Krakova na soutoku 
řeky Nidnice (pol. Nidzica) a levým 
břehem řeky Visly, zhruba 40 km od 
centra Krakova, kde zaujal obranné 
pozice k obraně města (20,62° v. d., 
50,20° s. š.).
V tomto období, na přelomu měsí-
ců září a říjen 1914, došlo k one-
mocnění, uvedeno pouze (krank) 
Josefa Bosáka, zřejmě malárií či 
jinou infekční nemocí nebo infekcí 
po zranění, a následně byl z fronty 
převezen nemocničním vlakem do 
záložní nemocnice ve slovenském 
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Oběti I. světové války z Kojetína (7)
Trenčíně (ResSpit. in Trencsén), 
kde v letech Velké války byla vojen-
ská nemocnice a infekční oddělení, 
kde se léčili zranění a nemocní vo-
jáci. Zde, na následky nemoci dne 
15. října 1914, ve věku 41 let, Jo-
sef Bosák, zemřel. Byl pochován 
následující den, 16. října 1914, na 
městském hřbitově v Trenčíně pod 
dnešním sídlištěm Jih (slov. Juh). 
Později, po zbudování vojenského 
hřbitova na jaře roku 1915, byly 
jeho ostatky prokazatelně přene-
seny na vojenský hřbitov Trenčín 
–Zábraní, (18,0721° v. d., 48,8858° 
s. š.,) v lesíku za ulicí K Zábraniu.
Na vojenském hřbitově na ploše 
asi 8 tisíc m², jehož majitelem je 
v současnosti Ministerstvo obrany 
Slovenské republiky, je pochova-
ných 771 vojáků, z toho 338 vojáků 
české, moravské a slovenské ná-
rodnosti, 24 Italů, 112 Maďarů, čtyři 
Němci, 54 Poláků, jedenáct Raku-
šanů, 122 Rumunů, 86 Rusů, se-
dmnáct Turků a tři neznámí. Hřbitov 
založila rakousko-uherská armá-
da pravděpodobně v květnu roku 
1915, když město Trenčín nesou-
hlasilo s pochováváním vojáků na 
městském hřbitově z důvodu mož-
ného přenosu různých infekcí na 

obyvatele města. Na hřbitově byli 
do roku 1918 pochovávání vojáci, 
kteří skonali ve vojenské nemocni-
ci, a kde byli soustředěni především 
vojáci nakažení různými infekční-
mi chorobami, ale i zranění přímo 
z fronty. Aby se případná infekce 
nerozšířila mezi civilní obyvatel-
stvo, po dohodě s armádou byli ze-
snulí pochovávaní mimo město. Vo-
jenský hřbitov v Trenčíně – Zábraní 
je jediným vojenským hřbitovem na 
území Slovenska, který není pří-

stupný veřejnosti, a to z toho dů-
vodu, že v jeho těsné blízkosti se 
nachází muniční sklady.
Vdově Františce Bosákově zůstal 
domek v hodnotě 3000 korun a dlu-
hy 1400 korun.
Pozn. V Kartotéce padlých 
v 1. Světové válce je Josef Bosák 
uveden chybně jako Boszak Josef, 
dále je zde chybně uvedeno místo 
narození. V uvedené obci Kolny, se 
nikdy jméno Bosák, případně jeho 
modifikace, nevyskytlo.

Jak to bylo s pomníkem
padlým v Kojetíně
po Velké válce
V souvislosti s články o jednotlivých 
padlých vojácích, pocházejících 
z Kojetína, bych chtěl čtenáře ve 
zkratce seznámit, jak se po válce 
řešil v Kojetíně pomník padlým vo-
jákům, a jak se dodnes nic nezmě-
nilo.
V listopadu 1918 skončila První 
světová válka, v té době se jí říkalo 
Velká válka. Zahynuly v ní miliony 
vojáků a civilních občanů, rozpa-
dlo se Rakousko-Uhersko, mnohé 
národy si tvořily své státy, prostě 
nastal poválečný kvas a zásad-
ní změny v životech lidí. Tak tomu 
bylo i v Kojetíně. Jednou z otázek té 
doby bylo, jak se zachovat ke svým 
padlým spoluobčanům na různých 
frontách. O hrobech některých se 
vědělo, o některých se tušilo a ně-
kteří padlí zmizeli neznámo kam. 
Rakousko-uherská armáda bojo-
vala v Rusku, Ruském Polsku, na 

Haliči, v Itálii na Soči a Piavě, na 
Balkánu, Uhrách a Rumunsku. Ži-
vot šel však dál.
A přišla doba, kdy i v poválečné 
městské radě města Kojetína byla 
nastolena otázka, jak uctít památku 
svých padlých občanů, přestože od 
konce války uplynuly již čtyři roky.
V archívu města Kojetína, ulože-
ného ve Státním okresním archívu 
Přerov, jsem nalezl dokumenty, jak 
bylo v té době postupováno. Jsem 
přesvědčen, že následující fakta 
budou čtenáři připomínat některý 
z kocourkovských příběhů.
Nastal tedy den, kdy, jak hovo-
ří archiválie, byla v pondělí dne 
27. listopadu 1922 o páté hodině 
odpolední zahájena ve starosten-
ské úřadovně ustavující schůze 
komise pro stavbu pomníku padlým 
v Kojetíně. Pozvánku ze dne 24. lis-
topadu 1922 podepsal sám velectě-
ný pan starosta František Švasta 
a pozvání stvrdili svým podpisem 
pánové: Bedřich Cholek, Filip Jež, 
František Keller, František Minářík, 
Ferdinand Navrátil, Ondřej Pecha, 

František Peštuka, Karel Toman 
a za městskou radu Bohumil Vese-
lý. Byli zde i další občané, většinou 
reprezentanti stávajících politických 
stran a zájmových skupin. 
Ustavující schůze na svém jednání 
zvolila následující členy „Komise 
pro zbudování památníku ve světo-
vé válce padlým vojínům“. Za stra-
nu nebo, jak je napsáno „korporaci“, 
byli zvoleni tito členové. Za Okresní 
sociální péči Andělín Sedláček, za 
čsl. legionáře Josef Sehnal, za vá-
lečné poškozence Bedřich Cholek, 
za komunisty Ondřej Pecha, za čsl. 
soc. demokraty Leopold Veselý, za 
národní socialisty Ferdinand Navrá-
til, za lidovce František Keller, za 
živnostníky  Filip Jež, za agrárníky 
František Minářík, za národní de-
mokraty  Karel Toman, za domovi-
náře František Peštuka a za měst-
skou radu  Bohumír Veselý.
Zúčastnění na této schůzi v diskuzi 
projednali vedle pomníku i návrh, 
aby na památku padlým byl vysta-
ven sirotčinec. Přítomní se posléze 
rozešli, aby měli čas si návrhy pro-
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myslet či prodiskutovat se svými 
spolustraníky či spoluobčany.
Komise pokračovala ve svém jed-
nání příští týden ve středu dne 
6. prosince 1922. Cituji ze zápisu: 
„Předseda komise Fr. Minářík po 
přečtení zápisu z minulé schůze 
vyzval přítomné, aby se vyslovili 
o tom, jakým způsobem by bylo 
v našem městě památku padlých 
nejlépe uctíti. Na to přihlásil se 
o slovo p. Peštuka a prohlásil, aby 
byl vystaven pomník a vyslovil se 
rozhodně proti jakémukoliv jinaké-
mu řešení této záležitosti. Po něm 
promluvil p. Andělín Sedláček, 
jako delegát Okresní péče sociální 
a uvedl, že Zemská komise v po-
slední době dospěla k úplně no-
vému náhledu o tom, jak nejlépe 
jest starati a pečovati o sirotky 
a že dává přednost tomu, aby sirot-
ci byli vychováni v rodinách…, což 
je přirozenější, než-li kasárenská 
výchova v sirotčincích“. V Kojetíně 
v té době byly již dva sirotčince pro-
vozovány a měly podporu „lidumil-
ných dobrodinců“. 
V další diskusi vystoupil pan Vese-
lý a „pronesl náhled, že jest v mís-
tě naléhavě potřebí chorobince“. 
K tomuto návrhu „náhledu“ se při-
pojil v další diskusi pan Filip Jež, 
ale pan Peštuka se proti tomuto 
návrhu „ohražuje“ a „trvá opětně na 
tom, aby byl vystaven pomník, a že 
nedá svého souhlasu žádnému ji-
nému řešení této záležitosti“. 
V další diskusi vystoupil za před-
sednictvo Čsl. strany lidové pan 
František Keller s názorem, že „ač 
není zásadně proti zbudování cho-
robince upozorňuje finanční strán-
ku podniku a vyslovuje náhled, aby 
se uvážilo“, že prostě nyní nejsou 
peníze a že „vystavení pomníku, 
jenž nevyžaduje takových nákladů, 
mohlo by se započíti ihned“. Dále 
pan Keller žádá „aby jednotliví dele-
gáti u svých stran promluvili o tom, 
o čem se na schůzi jednalo“ a „aby 
do příští schůze přinesli rozhodnutí 
svých stran, na čem ty se usnesou“. 
Na to reagovali zástupci komunistů, 
národních socialistů, čsl. legionářů 
a válečných poškozenců, že mají 
pověření svých stran, aby v komi-
si vystupovali „jen pro uskutečnění 
nějakého humánního podniku a ni-
koliv pro vystavení kamenného po-

mníku, jenž má více méně cenu jen 
časovou“. 
Tím v podstatě jednání komise 
skončilo a byl odsouhlasen ná-
vrh pana Františka Kellera ve věci 
„vyžádání zmocnění svých stran, 
s kterým by přišli do příští schůze“.
Další schůze byla ustanovena 
na středu dne 13. prosince 1922 
od osmnácté hodině večer v míst-
nostech městského úřadu. Ta se 
však z nějakého důvodu neusku-
tečnila a další jednání komise pro-
běhlo ve středu dne 10. ledna 1923 
od osmnácté hodiny večer v míst-
nostech Okresní sociální péče. 
Po zahájení schůze se ke slovu při-
hlásil pan Bohumír Veselý, zástup-
ce městské rady a podal zprávu, 
„že ve starostenském sboru okresu 
Kojetínského usneseno bylo, aby 
starostenský sbor přistoupil ku akci 
pro zbudování pomníku padlým, 
avšak s podmínkou, že se postaví 
chorobinec a že akce se rozšíří na 
celý okres“ a „akci bude peněžitě 
podporovati“. A jak bylo uvedeno 
dřívějším usnesením, měli zástup-
ci jednotlivých stran sdělit na tom-
to jednání k „jakému řešení otázky 
zbudování pomníku se přiklánějí, 
totiž má-li býti postaven kamenný 
pomník, aneb má-li býti památka 
padlých uctěna zbudováním něja-
kého humanitního podniku“. 
Předseda komise pan Minářík sdě-
lil, že strana agrární podporuje po-
stavení pomníku. Stejně se vyslovil 
pan Peštuka za domovináře. Pá-
nové Jež, Veselý, Pecha, Sehnal, 
Navrátil, Cholek a Toman tlumočí 
rozhodnutí svých organizací, „aby 
památka padlých uctěna byla zbu-
dováním chudobince“. 
Pan Keller, který se dosud nevyjá-
dřil, předložil písemné prohlášení 
dárců finančních prostředků, že 
„má býti zbudován pomník v koste-
le a k tomu účelu aby byla dokon-
čena sbírka, která byla svého času 
k tomu účelu podniknuta. Pomník 
má býti ovšem vysvěcen.“
Po tomto prohlášení pana Kellera 
došlo na schůzi k roztržce, a jak 
prohlásil pan Jež „že dle stylizace 
prohlášení jedná se o akci separa-
tistickou a že prohlášení není způ-
sobilé, aby se o něm v komisi vů-
bec jednalo“. Komise však dále ve 
své diskusi projednávala písemné 

prohlášení předložené panem Kel-
lerem a posléze tuto záležitost uza-
vřela s tím, že strana lidová navrhu-
je vystavení pomníku, avšak pouze 
v kostele a sbírka od dárců může 
být použita pouze na tento účel. 
Takže tento návrh nebyl pro komisi 
přijatelný.
A jelikož se už všichni přítomní vy-
jádřili k problematice, jak svým 
osobním postojem, tak závazným 
doporučením svých stran, nastal 
čas k hlasování. Z celkového počtu 
jedenácti zástupců hlasovali pro vy-
budování pomníků pánové Keller, 
Peštuka a Minářík, tedy tři hlasy. 
Ostatní pánové hlasovali pro zbudo-
vání chudobince, celkem sedm hla-
sů. Pan Sedláček, zástupce Okresní 
sociální péče, nehlasoval. Po hlaso-
vání konstatoval pan předseda, že 
„většinou hlasů (sedmi proti třem) 
usneseno zbudovati chudobinec“.
V následné diskusi se hovořilo 
o podobě chudobince, že „není tře-
ba nijaké monumentální budovy, že 
stačí budova menší, přízemní, kde 
by bylo umístěno patnáct až třicet 
osob, také není třeba pomýšleti 
na větší počet ošetřovatelů, poně-
vadž ošetřovanci obstarají si ob-
sluhu navzájem sami“. Dále bylo 
řečeno, že chudobinec by se mohl 
stavět s ostatními budovami, které 
obec hodlá v dohledné době stavět. 
A protože již bylo velevážené ko-
misi ve věci pomníku jasno „usnáší 
se sedmi proti třem hlasům, aby byl 
v místě postaven místní chudobi-
nec za financování obce. V budově 
chudobince budiž vhodným způ-
sobem (pamětní deska atp.) doku-
mentováno, že chudobinec posta-
ven jest na uctění památky ve svě-
tové válce padlých vojínů“. Návrh 
byl přijat a schůze byla ukončena 
a de facto byla ukončena i činnost 
komise. Další postup v této věci 
padl na bedra vedení města.
Pro doplnění je nutno poznamenat, 
že město Kojetín, díky nadaci, za-
ložené 14. srpna 1897, jež měla za 
úkol podporovat založení mateřské 
školy a péči o sirotky (dnes nadace 
existuje pod názvem: Nadační fond 
Josefy a Marie Mildnerových, faráře 
Františka Fučíka a Františky Bíbro-
vé), již útulnu pro osiřelé dívky po 
vojínech v klášteře sester sv. Kříže 
mělo, byť nedostačující potřebám. 
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Dne 23. května 1918 byl nadací 
koupen chatrný domek v Kroměříž-
ské ulici č. 109, který po přestavbě, 
od 30. června 1920, sloužil, za po-
moci obětavých a nenáročných se-
ster, části sirotků. Dnes je na tom-
to místě provozována restaurace 
Bowling City.
Na jaře roku 1924 nechala slečna 
Mildnerová přes nadaci, za pomoci 
dárců, jako byli továrník Otto Red-
lich, cukrovarník, Žofie Öttingen-
-Spielberg, držitelka panství, bydlící 
ve Vídni, kanovník František Fučík, 
Lidová jednota, Jednota Orel a dal-
ší, koupit nový dům v Kroměřížské 
ulici č. 198 naproti stávajícímu sirot-
činci, kde se dnes nachází budova 
Charity. Nový sirotčinec byl po nut-
ných opravách otevřen s požehná-
ním faráře Františka Fučíka dne 
9. června 1924. V roce 1936 byla bu-
dova přestavěna do dnešní podoby. 
Starý sirotčinec koupila Lidová jed-
nota a Jednota Orel, katolické orga-
nizace, dům byl zbourán a na jeho 
místě postaven Spolkový dům a Or-
lovna, dokončené v roce 1928. Po 
druhé světové válce byla budova 
přestavěna na kino a od devadesá-
tých let minulého století je zde výše 
zmíněná restaurace.
A proč to všechno píši? Vrátím 
se na začátek mého článku. Za 
Velké války zahynulo na různých 
válčištích okolo devadesáti, větši-
nou mladých, občanů narozených 
v Kojetíně. Dodnes, a je tomu již 
přes sto let, nemá Kojetín nic, čím 
by mohl uctít památku těchto ze-
mřelých spoluobčanů. 
Chci tímto článkem vyvolat u čtená-
řů diskusi na téma vztahu k našim 
zemřelým předkům ve válce, kteří 
byť byli občany Rakousko-Uher-
ska, přesto svým způsobem v dané 
době bojovali za svou zem, v na-
šem případě za Moravu (Markrab-

ství moravské). Po válce byly před-
nostně z politických důvodů vyzdvi-
hovány zásluhy legionářů, což trvá 
dodnes, ale i ti, takzvaní nelegionáři, 
si zaslouží stejnou mírou naši úctu 
a uznání. Projevem této úcty by bylo 
zřízení památníku nebo pomníku.
V souvislosti s mým pátráním po 
osudech padlých vojáků ve Velké 
válce mě zaujala na Seznamu pad-
lých v Pamětním listu uvedeným 
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v Pamětní knize města Kojetína, 
která byla založena koncem roku 
1923 a psána kronikářem Karlem 
Štégerem částečně retrospektivně, 
tedy zpětně, na straně 37 psané 
v roce 1932 následující věta: „Tento 
seznam zdělán jest podle seznamu 
v našem kostele, vyvěšeného tam 
od r. 1924 v boční kapli vlevo, u pro-
středního oltáře. Za správnost dat 
a místa úmrtí ovšem neručím.Stgr.“ 

Z výše uvedeného textu jsem pá-
tral po něčem, co by odpovídalo 
výsledkům jednání komise, návrhu 
Františka Kellera a větě v Pamětní 
knize. V rozhovoru s kojetínským 
farářem Pavlem Ryšavým na toto 
téma, mi začátkem dubna letošní-
ho roku řekl, že na faře se nachází 
nějaká, zřejmě mramorová deska, 
která byla asi někde v kostelních 
prostorách, ale už dlouho ji neviděl 
a musí ji najít. A skutečně, asi za tý-
den jsem faru navštívil, a za pomo-
ci pana faráře jsme desku přesunuli 
z jedné z farních místností do jiné, 
kde bylo možno ji celou spatřit a vy-
fotografovat. Předpokládal jsem, že 
na desce budou jména padlých, ale 
není tomu tak.
Deska z bílošedého mramoru, 
s tmavší vlásečnicovou struktu-
rou, má rozměry 210 x 61 x 2 cm 
a její spodní delší hrana je zkosená 
v úhlu cca 45° nahoru směrem 
k zadní straně desky. Na desce je 
nápis vlevo „ODPOČIŇTE“ (meze-
ra), vpravo „V POKOJI!“ a na dal-
ším řádku, horizontálně uprostřed 

desky, jsou pod textem uvedeny 
roky „-1914- (mezera) -1918-“. Nad 
textem, na okraji desky, je vlnovitý 
ornament složený z pravidelných, 
na sebe navazujících osmi oblouč-
ků v podobě větviček s lístky a kvě-
ty v délce 170 cm a výšce 8 cm. 
Uprostřed ornamentu je oblouk, 
zařezávající se do ornamentu, širo-
ký 58 cm, sahající až k hraně des-
ky. Podél okraje desky, cca 2 cm 
od hrany, je linka, která u dolního 
okraje, zhruba v jedné čtvrtině dél-
ky zprava i zleva končí jemnou spi-
rálou. Písmo a číslice jsou provede-
ny v secesním stylu, vysoké 10 cm, 
a stejně jako ornament a linka jsou 
pozlaceny.
Na zadní straně desky je tužkou, 
velkým psacím písmem šikmo, na-
psáno „Kojetín“ a zhruba uprostřed 
jsou dva pásy shora dolů o šířce 
čtyři až dva cm pravděpodobně za-
tečené řídké cementové mazaniny. 
Deska je nepoškozená a neudržo-
vaná. 
Z výše uvedeného usuzuji, že des-
ka byla součástí kojetínského kos-
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tela, resp. prostřední kaple vlevo, 
před níž byl seznam padlých, který 
byl průběžně obnovován dle mění-
cího se stavu, protože někteří vojá-
ci se vraceli domů i po desíti letech 
od konce války.
Děkuji tímto faráři Pavlu Ryšavému 
za pochopení, ochotu a vstřícnost 
v této záležitosti.
A co dál? Co s deskou, která je zřej-

mě jedinou památkou, která dokla-
duje vzpomínku na padlé?
Byl bych velmi rád, kdyby občané, 
kteří k uvedené problematice mají 
vzpomínku či fotografii a vztah 
nebo názor vedoucí k možnému ře-
šení tvorby důstojného pomníku na 
padlé, se mi prostřednictvím Měst-
ského kulturního střediska, ozvali. 
Věřím, že i současní zastupitelé 

města Kojetína vyhodnotí na někte-
rém ze svých zasedání tristní stav 
ve výše uvedené situaci ohledně 
pomníku nebo památníku vojákům 
padlých ve Velké válce a budou 
vstřícní k tomu, co bylo bohužel sto 
let zanedbáváno, napravit.

Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

Junák - český skaut - Středisko 714.03 Kojetín
Plajnerův pochod
Skautský oddíl v Kojetíně se v so-
botu 18. května 2019 vydal na 
30. ročník pochodu Rudolfa Plaj-
nera do Hostýnských vrchů. Ráno 
jsme se sešli na autobusovém ná-
draží a přijeli na Tesák, kde jsme se 
zaregistrovali mezi ostatní skautské 
účastníky a dostali pokyny k pro-
gramu. Čekala nás 8 km lesní pro-
cházka z Tesáku na Hostýn. Svíti-
lo sluníčko, hráli jsme různé hry 
a poznávali přírodu, takže nám ces-
ta rychle utekla.
Na Sv. Hostýn jsme přišli s dostateč-
ným předstihem, a tak jsme si pro-
hlédli stánky a nakoupili suvenýry. 
Potom jsme se přesunuli k rozhled-
ně, kde stojí pomník Rudolfu Plaj-
nerovi, náčelníkovi Junáka. Ostatní 
skauti už byli na místě, kromě nás 
přijeli například z Holešova nebo 
z Kroměříže. Ve 14 hodin byl za-
hájen slavnostní ceremoniál a uctili 
jsme památku našeho „Táty“ (pře-
zdívka Plajnera, pozn. autora). Celý 
Memoriál jsme zakončili skautskou 
hymnou.
Cestou na nádraží jsme museli 
trochu přidat do kroku, abychom 
přijeli včas domů. V Bystřici pod 
Hostýnem jsme nastoupili do vla-

ku a v pozdních odpoledních hodi-
nách jsme přijeli do Kojetína. Děkuji 
všem skautům za účast a doufám, 
že se příště sejdeme opět v hojném 

počtu. Také bych chtěla poděko-
vat maminkám, které se zúčastnily 
a pomohly s organizací.

-Lucie Hanáková-

INZERCE
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Mateřská škola Kojetín
Květen v MŠ Kojetín
Měsíc květen nám přinesl plno za-
jímavých zážitků a činností. Hned 
začátkem května proběhl zápis 
do MŠ pro děti, které nastoupí 
od září 2019. Připravili jsme pro 
nováčky výtvarnou dílnu a malé 
dárky, aby na tento den měli hez-
kou vzpomínku. Ani Kašpárek na 
nás nezapomněl a přišel za námi 
s maňáskovou pohádkou, kterou 
zahrály dětem učitelky.
Druhý květnový týden jsme slavili 
svátek všech maminek. Společně 
s třídními učitelkami děti připravily 
sváteční setkání pro své nejbližší 
a potěšily je nejen básničkou, pís-
ničkou a hranou pohádkou, ale také 
ukázaly, jak jsou pohybově nadané. 
Každou maminku potěšil i vlast-
noručně vyrobený dárek, výrobek 
z keramiky nebo poštou zaslané 
přáníčko. Za vše sklidily děti rozzá-
řené úsměvy a velký potlesk všech 
přítomných.
Další společnou akcí MŠ je ka-
ždoroční školní výlet. Letos če-
kala děti v úterý 21. května 2019 
a ve středu 22. května 2019 cesta 

za poznáním exotických zvířat do 
ZOO Lešná. Měli jsme možnost 
vidět zvířata, o nichž jsme si celý 
týden vyprávěli ve třídách a zblíz-
ka jsme se mohli seznámit s pro-
středím, ve kterém žijí. Těšili jsme 
se také na dobroty z baťůžku a na 
pořádný řízek, který nám přichys-
taly kuchařky ve školní jídelně. 
Zážitků bylo plno a vůbec se nám 
nechtělo z výletu domů.
Žáci ze ZŠ nám. Míru Kojetín, pod 
vedením učitelky Markéty Matěj-
kové, si pro děti z obou MŠ při-
pravili v rámci dramatické výchovy 
k MDD divadelní vystoupení. Za-
hráli nám čtyři pohádky – Princezna 
na hrášku, Tři prasátka, Jak šlo vej-
ce na vandr a Červenou Karkulku. 

Za povedené vystoupení patří po-
děkování žákům i učitelce a těšíme 
se na další setkání.
Před námi je už ale jen poslední 
měsíc školního roku – červen. Pro 
některé předškoláky úplně posled-
ní v mateřské škole. Proto plánuje-
me slavnostní rozloučení s těmito 
dětmi v obřadní síni MěÚ Kojetín. 
Těšíme se také na návštěvu dět-
ského oddělení kojetínské městské 
knihovny, děti ze třídy Pastelek, 
Sluníček a Rybiček se půjdou podí-
vat do 1. tříd ZŠ nám. Míru Kojetín. 
Jsou před námi ještě poslední spo-
lečné dny před prázdninami, a tak 
doufáme, že ten červen bude plný 
sluníčka!!!                    

   vedení MŠ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Školení v Hostýnských 
vrších
Ve dnech 6. a 7. května 2019 se 
téměř všichni pedagogičtí pracov-
níci ZŠ náměstí Míru v Kojetíně 
zúčastnili školení v nedalekých 
Hostýnských vrších v obci Rusava. 
Ubytování i samotná akce proběhly 

v hotelu Rusava, který je na takové 
příležitosti perfektně vybavený i při-
pravený. Hlavním cílem ale samo-
zřejmě bylo získat co nejvíce nových 
informací k daným tématům: emoč-
ní a sociální inteligence, syndrom 
vyhoření a stres. Náš školitel Pavel 
Rampas byl perfektně připravený 
a skvěle dokázal skloubit teorii s pra-

xí, což nebývá vždy samozřejmostí. 
Následující den jsme opět pokračo-
vali v získávání nových poznatků 
z oblasti stresu či neurolingvistické-
ho programování. Pomocí testů či 
her jsme si ověřovali zpětně naše 
získané vědomosti a poznatky.
Celá akce byla financována z fondu 
EU.                         Marta Horáková

Vybíjená v Přerově
V prvním květnovém týdnu proběhlo 
na Základní škole Svisle v Přerově 
okrskové kolo ve vybíjené. Turna-
je se zúčastnila i smíšená družstva 
čtvrtých a pátých ročníků naší školy, 
která se třetím místem probojovala 
až do okresního kola. Trojka se le-
tos stala našim hráčům v dobrém 
smyslu osudnou; v okresním kole 
se v konkurenci dalších čtyř druž-
stev opět umístili jako třetí. Žáci si 
kromě  úspěšné hry, nebývalého 

chladu a pochvaly za nejhezčí dresy 
odvezli pohár a další drobné odmě-

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Konec školního roku
Opět se přiblížil konec školního 
roku. Pro mě školní rok 39. na ZŠ 
Svatopluka Čecha Kojetín. V pod-
statě celý svůj pracovní život jsem 
strávila na této škole. Vzpomínám 
na žáky, které jsem měla jako třídní 
učitelka a se kterými se potkávám, 
s některými mám až kamarádské 
vztahy. V roli ředitelky školy jsem 
se potkala s mnoha spolehlivými 
zaměstnanci, s výbornými spolu-
pracovníky z řad kolegů ředitelů, 
chápajících úředníků na radnici. 
Výborná spolupráce byla vždy se 

starosty a místostarosty města.
Budu vzpomínat i na mnohé rodiče 
našich žáků a pochopitelně na žáky. 
Učitelské povolání jsem si vybrala 
zejména proto, abych se věnovala 
především žákům.
V roli ředitelky jsem zažila spous-
tu krásných okamžiků, zajímavých 
dnů, ale ne vždy byly dny zality 
sluncem. Byla to obrovská životní 
zkušenost, ráda budu vzpomínat na 
všechny realizované projekty, které 
byly trochu o jiné práci než běžné 
denní povinnosti, vždy jsem měla 
s kolegy obrovskou radost, když se 
nám podařilo získat další finanční 

prostředky na lepší realizaci výuky 
a zajímavé aktivity pro žáky. Vá-
žím si práce svých kolegů, vím, že 
to mnohdy není lehké. Myslím, že 
vzájemná spolupráce  fungovala.
Vše uteklo jako voda a nezbývá 
než se rozloučit. Díky všem, kteří 
nabídli spolupráci, kteří kopali za 
naši školu a za nezbytnou podporu 
a loajalitu.
Novému řediteli přeji skvělý peda-
gogický sbor a provozní zaměst-
nance, dobré žáky, spolupracující 
rodiče a stálou přízeň zřizovatele.

Olga Odehnalová

Projektový den
Archeopark Pavlov
Dne 28. května 2019 jsme zorgani-
zovali projektový den v Archeopar-
ku Pavlov, kde jsme měli objednáno 
úvodní slovo a následně prohlídku 
archeoparku. Díky muzejní výuce 
žáci nabyli vědomosti o životě na-
šich předků v době lovců mamutů. 
Následně jsme vystoupali na hrad 
Děvičky, kde jsme se seznámili 
s historií hradu a absolvovali pro-
hlídku. Poté jsme se vrátili zpět. 
Muzejní výuka je jednou z nejúčin-
nějších metod výuky učiva o pravě-
ku. Je rozhodně lepší než klasická 

frontální výuka, ale v tomto případě 
překonává i ostatní moderní metody 
výuky a to díky tomu, že Archeopark 
Pavlov je expozicí 21. století, tudíž 
expozicí moderní a interaktivní. 
Žáci si značně vylepšili své znalos-
ti o situaci v našich zemích v době 
mezi 30 000 až 20 000 lety před 
naším letopočtem. Drobnou, ale 
důležitou okolností bylo, když jsme 
viděli, jak u pokladny posléze děti 
kupovaly suvenýry v podobě mini-
atur Věstonické venuše, pazourků 
atd. Zároveň jsme tyto předměty 
zakoupili i pro školu pro zvýšení ná-
zornosti ve výuce dějin pravěku. 
Můžeme jen doporučit vám všem, 

abyste si, pokud budete mít cestu 
na jižní Moravu, udělali v Pavlově 
krátkou zastávku a archeopark na-
vštívili. Svého rozhodnutí určitě ne-
budete litovat. 

Pavel Navrátil

ny. Úspěšným vybíječům děkujeme 
a v příštím roce zase!   Iva Trefilková
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Kampaň proti
zneužívání tabáku
a tabákových výrobků
V rámci Týdne zdraví se v naší škole 
konala kampaň proti zneužívání ta-
báku. Program si pro všechny žáky 
prvního stupně připravili studenti 
3. ročníku Střední zdravotnické ško-
ly Přerov. Poté, co se našim žákům 
představili, následovaly prezenta-
ce, ve kterých byla popsána histo-
rie tabáku, jaký je obsah cigarety, 
jak funguje elektronická cigareta 
a zmínili také velké finanční nákla-
dy kuřáků na rozpočet v jejich rodi-
nách. Následky škodlivosti tabáku 

na člověka znásobily obrazové do-
kumenty zničených lidských orgánů 
v důsledku kouření. Na programu 
byly také testy, dotazníčky a nako-
nec soutěž o nejlepší slogan proti 
kouření, který by měl být napsaný 

Týden zdraví
Jak je již tradicí, také letos se na 
naší škole uskutečnil Týden zdraví.
Od 23. do 26. dubna 2019 se žáci 
se svými učiteli zapojili do pestrého 
programu, který jim zajistila Rena-
ta Vysloužilová. Tento program má 
žákům připomenout, že dbát o své 
zdraví je důležité.
Nejprve se žáci 1. stupně vypravili 
za členy Hasičského záchranného 
sboru Kojetín, jehož členové  žáky 
seznámili se svou činností. Chlap-

ci druhého stupně mezitím odehráli 
fotbalový turnaj a dívky připravova-
ly ovocné a zeleninové saláty.
Ve středu si doktorka Mathonová 
a paní Daňková do Týdne zdraví 
připravily přednášky pro žáky dru-
hého stupně. Poté se uskutečnil 
turnaj ve stolním tenise. 
Následující den navštívili hasičskou 
zbrojnici žáci 6. ročníku, přičemž si 
osvěžili znalosti o chování při požá-
rech, dopravních nehodách apod. 
Program Zdravá 5 se, bohužel, mu-
sel přesunout na pozdější termín. 

na cigaretové krabičce. Studenti 
zdravotnické školy vysvětlili velice 
zodpovědně a zajímavou formou 
vše o škodlivosti kouření, způso-
bem přiměřeným věku dětí na prv-
ním stupni ZŠ.                           ode

Místo tohoto programu se podařilo 
zajistit workshop Nekuřácký den. 
Studentky střední zdravotní školy 
žáky poutavou formou informovaly 
o škodlivých následcích užívání ta-
báku.
Vyvrcholením se staly páteční ak-
tivity. Všichni se vydali do přírody 
a plnili úkoly spojené s ochranou za 
mimořádných událostí. 
Celý projektový týden měl mezi 
žáky velmi kladnou odezvu. Už teď 
se děti těší na další ročník.

Renata Vysloužilová

Policie na škole 
V pondělí 20. května 2019 na-
vštívili školu policisté z Městské 
policie Kojetín. Patří k preven-
tivně informační skupině a přišli 
s cílem obeznámit žáky 2. stup-
ně, v čem práce policie spočí-
vá.  Besedu vedl velitel Městské 
policie se svou kolegyní. Hlav-
ním tématem byla kriminalita dětí 
a mladistvých, vandalismus a ag-
resivita.
Policisté vycházeli z faktu, že jed-
ním z dlouhodobých celospolečen-
ských problémů je výrazný podíl 
dětí na trestné a přestupkové čin-
nosti. A to jak v postavení pachate-
lů, tak také obětí. Za nejrizikovější 
lze pokládat děti ze sociálně zne-
výhodněných a společensky nepři-
způsobených rodin.
Smyslem besedy bylo posílit 
u dětí správné postoje, nebýt lho-
stejnými k chování jiných, být zod-
povědnými za své vlastní jednání, 
umět pomoci sobě i jinému, ale 

i umět říci ne v případě rizika. Žá-
kům bylo zdůrazněno, že každá si-
tuace je řešitelná, a že je důležité 
vědět, jak se zachovat, případně 
kam se obrátit o pomoc.
Na konec besedy děti mohly poklá-
dat různé dotazy ohledně policejní 
práce. Policisté ochotně odpovídali 
na každý dotaz.
Hlavním cílem besedy byla inspira-
ce a motivace dětí v cílové skupině 
ke smysluplnému trávení volného 

času a v návaznosti na to i zís-
kávání základů právního vědomí 
a pravidel občanského soužití.
Neméně významné bylo i posilová-
ní důvěry,  otevřeného vztahu k po-
licii a porozumění postavení policie 
ve společnosti.
Informace byly žákům předává-
ny srozumitelnou, zábavnou a in-
teraktivní formou s přihlédnutím 
k věkovým zvláštnostem.

ode
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
Mateřská škola Polkovice 
na výletě v ZOO
Dne 21. května 2019 se děti z MŠ 
Polkovice vydaly do ZOO Olomouc. 
Rodiče všem připravili batůžky, od  
školní kuchařky dostaly svačinu na 
cestu a ve tvářích bylo napjaté oče-
kávání.
Když se všichni výletníci pohodlně 
usadili, mohlo se konečně vyrazit. 
Cesta ubíhala příjemně. Hned za 
bránou ZOO všichni začali sledo-
vat zvířata, která běžně nemůže-
me potkat. Zajímavý pohled byl na 
nehybné krokodýly. Po chvilce nás 
přesvědčili, že je v nich života hod-

ně a my jsme se přesunuli raději 
k další kleci se zvířátky. 
Při sledování zvířat děti dostaly 
hlad a postupně se pustily do sva-
činek a dobrot, které měly v batůž-
cích. Děti v ZOO využily různé pro-
lézačky, žebříky, houpačky a sklu-
zavky. Často byl problém, posunout 
se dál. Potvrdilo se nám, že dětská 
energie je nevyčerpatelná. Výlet byl 
ukončen nákupem suvenýrů. Vět-
šina si koupila drobnost, která jim 
připomene krásný den a někteří ne-
zapomněli ani na svoje sourozence 
a rodiče.
Počasí nám velmi přálo, nebyla 
zima, ani teplo, počasí bylo přesně 

takové, jaké jsme si pro tento den 
objednali. Poděkování patří pracov-
nicím MŠ za organizaci výletu.

Leona Indráková, ředitelka školy

Základní škola Polkovice 
na výletě v Praze
Žáci základní školy se v letošním 
roce opět vydali na vlastivědný vý-
let do hlavního města Prahy. Všich-
ni jsme si moc přáli, aby se vydařilo 
počasí. Cesta do Prahy proběhla 
bez problémů a za necelé čtyři ho-
diny jsme byli na místě.
S průvodkyní jsme se tramvají pře-
sunuli na Újezd a lanovkou vyjeli na 
Petřín. Zde jsme navštívili bludiště 
a prohlédli si rozhlednu. Prošli jsme 
kolem Strahovského kláštera, přes 
Pohořelec, kolem Lorety na Nový 
Svět a přes Hradčanské náměstí 
jsme se dostali k Pražskému hradu. 

Zde jsme si prohlédli interiéry Praž-
ského hradu (Zlatou uličku, Starý 
královský palác s Vladislavským sá-
lem, Basiliku sv. Jiří a katedrálu sv. 
Víta). Poté jsme sestoupili Nerudo-
vou ulicí na Malou Stranu a zde jsme 
se rozloučili s průvodkyní, protože 
jsme se již těšili na přestávku 
v Mc Donalds. 
Poté jsme pokračovali přes Kar-
lův most, kolem Klementina na 
Staroměstské náměstí. Z Vác-
lavského náměstí  jsme se pře-
sunuli na vlakové nádraží, kde 
byl program ukončen. Poznali 
jsme, že Praha je opravdu vel-
koměsto, kde je slyšet nejrůz-
nější světové jazyky.

Ráda bych pochválila všechny žáky 
za turistický výkon, který předvedli 
a rodičům za zprostředkování do-
pravy ráno na vlakové nádraží do 
Kojetína a večer z vlakového ná-
draží v Přerově.

Leona Indráková, ředitelka školy

Školní družina Polkovice
Školní družina má jedno oddělení 
umístěné v přízemí školy. Pracuje 
pod vedením vychovatelky Hany 
Zatloukalové. Ve školním roce 
2018/2019 navštěvovalo školní dru-
žinu 30 žáků 1. – 5. ročníku z Pol-
kovic, Kojetína, Uhřičic, Obědkovic 
a Oplocan. Školní družina praco-
vala podle vlastního vzdělávací-
ho programu Kdo si hraje, nezlobí 
a podle ročního plánu školní druži-
ny. Činnost byla zaměřena hlavně 
na odpočinek, rekreační činnost, 
zájmovou činnost a přípravu na 
vyučování. Při činnostech vedeme 
žáky ke zdravému životnímu stylu, 
posilujeme komunikační dovednos-
ti a formujeme životní postoje.
V naší školní družině jsou žáci růz-
ných věkových kategorií. Starší děti 
předávají zkušenosti a dovednos-
ti mladším dětem. Učí se navzá-

jem respektovat jeden druhého. 
K oblíbeným činnostem žáků patří 
sportovní činnosti, pohybové a po-
střehové hry, výtvarné a rukoděl-
né činnosti, soutěže a tanec. Ve 
školním roce 2018/2019 vychova-
telka uspořádala soutěže v přípra-
vě jednohubek a pouštění draků. 
Všichni se bavili při společenských 
a logických hrách. Žáci se těšívali 
na páteční vaření. Připra-
vovali si pokrmy studené 
i teplé kuchyně. Vyrobili 
vánoční svícny a dáreč-
ky pro místní seniory na 
jejich vánoční posezení.  
Žáci několikrát navští-
vili  knihovnu a výstavy 
v Kojetíně. Všem se líbila 
práce s keramikou i ná-
vštěva hasičů v Přerově. 
Rovněž absolvovali be-
sedu s názvem Recyklo-
hraní.

Peníze, které byly vybrány na po-
platcích, byly použity na nákup 
výukových a logických her, hra-
ček, stavebnic, výtvarných po-
třeb, potravin na páteční vaření 
a na nákup odměn.
Školní družina byla v provozu mimo 
vyučování od 11.40 hodin do 16 ho-
din. 

Leona Indráková, ředitelka školy
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Gymnázium Kojetín
Ukončení Projektu Keňa!
Srdečně vás všechny zveme na 
slavnostní ukončení našeho pro-
jektu, které proběhne dne 7. červ-
na 2019 na nádvoří VIC Kojetín 

od 18 hodin. Můžete se těšit na 
dobrou hudbu, derniéru divadelní-
ho představení „Keňa není růžová“ 
a mnoho dalšího. Tak neváhejte 
a přijďte, těšíme se na vás. 

Lucie Sigmundová

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠka finišuje
velkým počtem akcí
Blíží se konec školního roku a ZUŠ-
ka, jako každým rokem, finišuje ob-
rovským počtem akcí.
Květen byl velmi výživný a červen 
za ním v žádném případě nezaos-
tává. V době psaní tohoto článku, 
omezeni datem uzávěrky červnové-
ho čísla Kojetínského zpravodaje, 
máme řadu těch nejvýznamnějších 

akcí ještě před sebou. Především 
účast v celostátním kole ve Hře na 
EKN, vystoupení na Noci kostelů, 
Koncerty pro žáky ZŠ nám. Míru 
Kojetín, ZŠ Sv. Čecha Kojetín, vel-
ký koncert v rámci ZUŠ Open na 
Masarykově náměstí v Kojetíně, vy-
stoupení ZUŠ Kojetín na Dětském 
dnu v zámeckém parku v Tovačově 
atd. O průběhu těchto akcí budete 
informováni v prázdninovém čísle 
Kojetínského zpravodaje.

Absolventské koncerty
V letošním školním roce doputo-
val do závěrečných ročníků I. i II. 
stupně nebývalý počet absolventů. 
Šestnáct žáků školy uzavírá svým 
absolventským vystoupením sed-
miletou, či následně pokračující 
čtyřletou docházku ve II. stupni.
Tak velký počet absolventů ZUŠ 
Kojetín dlouho neznamenala, což 
svědčí jednak o zájmu, vytrvalosti, 
důsledném přístupu žáků i jejich ro-
dičů a také o trpělivé a kvalitní práci 
učitelů. 
V letošním roce probíhají dva Ab-
solventské koncerty. První z nich 
máme již za sebou. Uskutečnil se 
15. května 2019 v sále ZUŠ Ko-
jetín a představili se na něm absol-
venti ze třídy učitelky Miluše Venc-
líkové, Libora Žabenského a Věry 
Vilímkové.

Druhý Absolventský koncert se 
koná 10. června 2019 v 17.30 ho-
din.
Vystoupí na něm se svým absol-
ventským programem žáci ze tří-
dy učitelek Lenky Čechové, Kláry 
Uhlířové, Anny Jeklové a Ludmily 
Daňkové. Tato informace je rovněž 
pozvánkou na tento koncert, který 
proběhne v sále školy.

ZUŠka
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ZUŠ Kojetín v měsíci červnU 2019

1. 6. 2019  Mezinárodní interpretační soutěž
dechových nástrojů Brno

1. 6. 2019  ZUŠ Open vystoupí na Dětském dnu
v zámeckém parku v Tovačově (od 16 hodin)
6. 6. 2019  Červnová besídka klávesového,

houslového a dechového oddělení
(sál školy, 16.30 hodin)

8. 6. 2019  Hodové slavnosti v Bezměrově
(Dechový orchestr)

10. 6. 2019  Setkání nejlepších žáků s vedením města
10. 6. 2019  II. Absolventský koncert

(sál školy, 17.30 hodin)
12. 6. 2019  Kojetínské hudební léto

(společný koncert pěveckých sborů, 17 hodin)
14. 6. 2019  Červnová besídka dechového,

klavírního a kytarového oddělení
(sál školy, 15 hodin)

15. 6. 2019 Hodové slavnosti v Lutopecnách
(Dechový orchestr)

18. 6. 2019  Závěrečná besídka pěveckého
a kytarového oddělení  (sál školy, 16.30 hodin)

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín
v celostátním kole
Soutěže MŠMT pro Základní umě-
lecké školy finišují a zbývají ústřední 
(celostátní) kola. ZUŠ Kojetín došla 
v tomto školním roce mezi nejlepší 
v ČR ve Hře na elektrické kláveso-
vé nástroje (dále EKN). Ústřední 
kolo máme tentokrát opravdu „za 
humny“. Koná se v Kroměříži ve 
dnech 24.–26. května 2019.
V soutěžích ZUŠ vyhlašovaných 
MŠMT je Hra na EKN relativním 
benjamínkem. Přesto zazname-
nává naše škola v této kategorii 
pozoruhodné úspěchy. V letošním 
roce našich šest zástupců přivezlo 
z okresních soutěží šest prvních 
míst a pět z nich postoupilo do kraj-

ského kola. Kojetínská ZUŠka měla 
největší počet soutěžících v okrese 
a byla co do výsledků, bezkonku-
renčně nejlepší.
Krajské kolo se konalo 25. dubna 
2019 v Litovli.
Umístění žáků ZUŠ Kojetín v kraj-
ském kole hry na EKN: Michaela 
Řihošková (kategorie I.) 1. místo 
s postupem do celostátního kola, 
Vendula Řihošková (I.) 2. místo, 
Sofie Tkáčová (II.) 2. místo, Klára 
Zendulková (IV.) 2. místo, Matyáš 
Křepelka (VI.) 2. místo.
Na místě je obrovská gratulace 
a velké uznání. Dík si samozřejmě 
zaslouží i jejich učitelé – J. Leszc-
zynski a L. Čechová za náročnou 
přípravu, kterou hra na tento nástroj 
vyžaduje.

Michalce Řihoškové držíme palce 
a  výsledek rovněž zveřejníme v ná-
sledujícím čísle. 

ZUŠka
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DDM Kojetín informuje
Princezna na hrášku
Pátý pohádkový pátek si děti uži-
ly 10. května 2019 na pohádce 
O princezně na hrášku. Tentokrát 
bylo jako překvape-
ní domluveno krátké 
divadélko od žáků 
z divadelního krouž-
ku ze ZŠ nám. Míru 
Kojetín pod vedením 
M. Matějkové. Děti 
si vyzkoušely spaní 
na posteli s hráškem 
a vyzkoušely si krá-
lovskou korunu na 
hlavě. Potom si vyro-
bily zrcátko ze staré-
ho CD, které nazdo-

bily drahokamy a barvami. Vyzkou-
šely si přecházet i ležet na masážní 
podložce a přenášely drahokamy 
z místa na místo. Domů si odnesly 
i něco dobrého na zub.                        -po-

PřIPRAVUJEME
NA ČERVEN 2019

31. 5. – 2. 6. 2019
DÁMSKÁ JÍZDA

Kouty nad Desnou

14. 6. 2019
VELKÁ CENA DDM KOJETÍN

Závody dračích lodí

16. 6. 2019
POHÁDKOVÝ RYBNÍK

ve spolupráci s MěKS Kojetín

26. 6. 2019
BĚH PROTI DROGÁM

VÝUKOVÉ PROGRAMY
Dopravní výchova

Keramika pro MŠ a ZŠ

Den Země
Dne 2. května 2019 se 263 žáků 
prvního stupně základních škol 
z Kojetína zúčastnilo programu 
připraveného k oslavě Dne Země. 
Žáci 1. až 3. tříd si na jednotlivých 
vědomostně zábavných stanoviš-
tích vyzkoušeli třídění odpadu, zá-
sady chování v přírodě a prověřili 
své znalosti z prvouky a přírodově-
dy. Pro žáky 4. a 5. tříd byla připra-
vena naučná stezka okolo rybníku 

Na Hrázi. Za spolupráci děkujeme 
Mysliveckému sdružení Morava 
Kojetín.                                     -po-

Zlatý list 
Dne 9. května 2019 se konala tra-
diční přírodovědná soutěž Zlatý list, 
která je vyhlášená Českým svazem 
ochránců přírody ve spolupráci 
s Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy. Soutěž je určena pro 
žáky 4. až 9. tříd. Jejím smyslem je 
umožnit setkání dětem s hlubším 
zájmem o přírodu, formou soutě-
že ověřit a porovnat své znalosti. 
Tříčlenné hlídky na jednotlivých 
stanovištích prověřily své znalosti 
v oblastech: ochrana přírody, život-
ní prostředí, geologie, zoologie, bo-
tanika, neživé složky ekosystému 

(např. meteorologie, klimatologie). 
Celkem se Zlatého listu zúčastnilo 
devadesát žáků ze základních škol 
z Kojetína, Tovačova a Gymnázia 
Kojetín. Do krajského kola v Olo-

mouci v mladší kategorii postoupi-
lo družstvo z MŠ a ZŠ Tovačov, ve 
starší kategorii postoupil kolektiv 
z Gymnázia Kojetín. Gratulujeme!                   

-po-

Sedmý ročník Hanácké
kojetínské desítky
je úspěšně za námi
Loni na Serváce bylo vedro doslo-
va na padnutí. Letos předpověď 
počasí na neděli 12. května 2019 
věštila vydatný déšť a chlad. To asi 
nejvíc odradilo běžce. Na startu de-
sítky bylo loni 110 běžců, letos 82. 

Škoda. Protože nakonec se běželo 
za ideálních podmínek. Nefoukalo, 
nepršelo, teplota tak akorát, osvě-
žující vzduch po dešti. Co víc si 
přát? Až na vyhlašování se počasí 
pokazilo.
Letošní běh se poprvé konal v ko-
operaci s DDM Kojetín, který má 
zkušenosti s pořádáním podobných 
akcí. Celkem na třech poradách 

jsme řešili organizační věci a roz-
dělení úkolů. Poslední týden a den 
závodu byl náročný, aby vše bylo 
připraveno. Povedlo se. 
Běžci a běžkyně se tak mohli vydat 
na trať v následujících kategoriích:
Kondiční běh dětí do 10 let na 
1 km
Běželo osm dětí. Trasa: z loděni-
ce přes Moravu, na konci mostu 
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DDM Kojetín informuje
otočka zpět na loděnici. Na prv-
ních místech byly děti z atletických 
oddílů OREL a AHA Vyškov. Na 
3. místě se umístila Anička Řihoš-
ková z Uhřičic. Dále z Kojetína bě-
želi Šimon a Ondřej Drábkovi, Miro-
slav Polách a Sára Šenkýřová.
Kondiční běh dětí do 15 let na 
3 km
Běželo čtrnáct dětí. Trať byla del-
ší tam a zpět na otočku na 1 km. 
Kluky, na 1. místě Adama Dobiáše 
/8:02/ a na 3. místě Marka Dobiáše 
/8:43/, oba z Křenovic, doplnil na 
bedně druhý Ondřej Florec z Ko-
jetína /8:10/. Další pořadí Tomáš 
Řihošek z Uhřičic, Tomáš Havlíček 
a Dominik Hošek, oba z Kojetína. 
První dívka byla Stela Tomanová 
z Vyškova /8:19/, druhá Julie Šim-
ková z Kožušan–Tážal /8:19/ a třetí 
Klára Zendulková /9:19/ z Kojetí-
na. Dále běžely z Kojetína: Eliška 
a Barbora Sedlářovy, Tereza Polá-
chová a Eliška Krejsová z Popůvek.

Běh na 10 km odstartoval 
v 11 hodin. 
Zvolená trasa běhu, tzv. mokrá va-
rianta, vedla napůl polními cestami 
a napůl lesem, přes most rovně 
k lesu k sv. Jakubovi a pak doprava 
ke Včelínu a zpět. Přes četné deš-
ťové srážky byla rychlá a bezpečná 
bez bláta a kaluží. Polní cesty vysy-
pané škvárou jsou jako atletická drá-
ha. Mohlo vadit, že tam na otočku 
a zpět do cíle se běží po stejné tra-
se. Ale příští rok přibude také část, 
kde se poběží 3 km okruh. Jsme 
vázáni nejen délkou 10 km, ale 
i dostupností v případě úrazu.
Běh je součástí seriálu Velké ceny 
vytrvalců Olomouckého kraje a Vyš-
kovské běžecké tour, proto si do Ko-
jetína jedou zaběhat nejen z těchto 
regionů, ale i třeba ze Zlínska. 
Letos celkem 82 běžců, z toho 
62 mužů a dvacet žen. 

Kategorie muži M 18 do 39 let
(Šestnáct mužů, z nich osm z mikro-
regionu Střední Haná (dále MSH))
Při neúčasti trojnásobného ví-
těze Tomáše Steinera z AK Dr-
novce dominoval Tomáš Navrátil 
z AK Kroměříž /35:11/. Druhý byl Jan 
Lachnit z Ligy stovkařů Olomouc 
/36:57/ a třetí Petr Hrabovský z AK 
Drnovice /39:17/. Na velmi hezkém 
4. místě v této kategorii doběhl Petr 
Křepelka z Kojetína /40:12/. V TOP 
desítce byl na 5. místě Jiří Matou-
šek z Kojetína /40:14/. Šestý v této 
kategorii byl teprve sedmnáctiletý 
Jakub Dočkal z Kojetína /40:56/.
Kategorie muži M 40–49 let
(21 mužů, z nich čtyři muži z MSH)
Nejpočetnější kategorii ovládl To-
máš Blaha z AK Kroměříž (vítěz 
desítky z roku 2017) časem 35:13 
jen o dvě vteřiny za letošním vítě-
zem. Druhý doběhl Josef Sedláček 
z AK Kroměříž (vítěz desítky z roku 
2015) v čase 37:14. Na 3. místo 
„doletěl“ Milan Adamec z ORLA Vy-
škov v čase 38:42. Z místních běž-
ců se nejlépe umístil na 17. místě 
Martin Řihošek z Uhřičic v čase 
48:53.
Kategorie muži M 50–59 let
(Deset mužů)
Na 1. místě Vyškovan Pavel Ho-
rák /39:52/ následovaný druhým 
Radoslavem Kalou z AK Drnovice 
/41:21/. Trio Vyškovanů na bedně 
doplnil na 3. místě Petr Skřivánek 
z LRS Vyškov /43:42/. V této kate-
gorii neběžel žádný běžec z MSH.
Kategorie muži M 60–69 let
(Deset mužů z nich jeden MSH)
První místo patřilo jižní Moravě, 
konkrétně Ladislavovi Špacírovi 
z TJ Lokomotiva Břeclav za čas 
44:59. Největší úspěch pro běž-
ce z MSH zaznamenal Petr Zdra-
žil z Lihovaru Kojetín za vynikající 
2. místo a čas 45:43, 3. byl Jaroslav 
Šašek z BK Pravčice v čase 47:07.

Kategorie muži M 70 a více
(Pět mužů)
Tolik běžců v kategorii, jako letos 
na desítce, nebylo. V tomto věku 
běhat je obdivuhodné, a dokonce 
v časech kolem jedné hodiny. 
1. místo patřilo Jaromíru Vaňkovi 
z Ligy stovkařů Olomouc za výkon 
54:14! Na druhé místo a v čase 
1:04:35 doběhl Jiří Bubeník z LRS 
Vyškov. Na 3. postu byl Jiří Morá-
vek z Ligy stovkařů Olomouc za 
1:05:39. Další místa patří letošním 
osmdesátníkům. Na 4. místě Jind-
řich Tomíšek z ORLA Horní Moště-
nice v čase 1:06:30, 5. místo obsa-
dil Jiří Březina v čase 1:15:19. Ten-
to borec dosud uběhl 629 maratonů 
(!), naposled letošní v Praze. 

Kategorie ženy Z 18 do 39 let
(Šest běžkyň, z toho dvě z MSH)
První místo, nejen v kategorii ale 
i absolutně, si zopakovala za čas 
43:37 Lenka Hrabovská z AK Dr-
novice, která byla nejrychlejší 
i v roce 2017. Ze stejného klubu AK 
Drnovce doběhla na 2. místě Nina 
Bartoňková v čase 43:55. Se znač-
ným odstupem na 3. místě doběhla 
Martina Kuncová za 52:16. 5. a 6. 
místo obsadily běžkyně z Kojetína 
Zuzana Šenkýřová 1:00:47 a Jana 
Drábková 1:03:20.

Kategorie ženy Z 40 do 49 let
(Jedenáct běžkyň z toho dvě z MSH)
Většinou tato kategorie je méně ob-
sazená, ale v Kojetíně zde běželo 
nejvíce žen. První dvě místa patřila 
Vyškovankám. 1. místo Hana Je-
řábková v čase 45:48 a 2. místo si 
vyběhla Dana Jeřábková z ORLU 
Vyškov v čas 50:08. 3. místo patří 
Blance Doleželové z Ligy stovkařů 
Olomouc za čas 50:53. Na hezkém 
4. místě se umístila nejrychlejší Ha-
načka Jana Dočkalová z Kojetína 
za 51:30.

Kategorie ženy Z 50 a více
(Tři běžkyně)
Vyškovanky opět patřily k nejlep-
ším. 1. místo, dnes už legendární, 
Marie Hynštová /čas 47:28/, která 
v Kojetíně byla 4x první v této ka-
tegorii. 2. místo Dana Skřivánková 
z Orla Vyškov za 50:08. Na 
3. místo si doběhla v sukýnce Eva 
Kachyňová z Brna v čase pod hodi-
nu 58:57.
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Nejoblíbenější kategorie jsou vy-
psány pro běžce a běžkyně z naše-
ho mikroregionu. 
Nérychléši Hanák z Kojetína 
a okolí – absolutní pořadí
(Letos účast třinácti Hanáků z MSH)
1. Petr Křepelka, 2. Jiří Matoušek, 
3. Jakub Dočkal, 4. Marek Zdráhal, 
5. Petr Zdražil, 6. Tomáš Janoušek, 
7. Tomáš Kristek, 8. Martin Řihošek 
z Uhřičic, 9. Tomáš Krčma, 10. To-
máš Bartošek, 11. Martin Šenkýř, 
12. Petr Šafránek z Uhřičic, 13. Mi-
chal Ille.
Nérychléši Hanačka z Kojetína 
a okolí – absolutní pořadí
(Letos účast čtyř Hanaček z MSH)
1. Jana Dočkalová, 2. Zuzana Šen-
kýřová, 3. Jana Drábková, 4. Petra 
Otáhalová (všechny Kojetín).
Loni běželo dvacet Hanáků a deset 
Hanaček. Potěšující je, že běha-
jí spolu celé rodiny, rodiče a děti. 
Z Kojetína Dočkalovi, Šenkýřovi, 
Drábkovi, Poláchovi a z Uhřičic Ři-
hoškovi a Šafránkovi. Tím se napl-
ňuje i jeden ze záměrů Kojetínské 
desítky: propagovat běh jako zdra-
vou pohybovou aktivitu pro všechny 
generace.
Celkově běžecký mítink dosahuje 
vysokého standardu. Třeba takový 
detail, že jednotlivé kilometry jsou 
přehledně označeny kilometrovníky 
pro přesné měření mezičasů a ori-
entaci. 

To, že běh patří k oblíbeným mezi 
běžci, svědčí i hodnocení trenéra 
AK Drnovice Zdeňka Smutného: 
www.bezvabeh.cz.
„Výborně uspořádaný závod, skvě-
lá atmosféra, plno kamarádů, per-
fektní zábava, dopoledni v Kojetíně 
prostě nic nechybělo. Jen to poča-
sí to pokazilo. Ale zase ty koláče, 
ty tedy psaly. To musím zdůraznit 
znovu. Proto budu raději jezdit na 
takové nádherné pohodové závody 
než na monstr podniky dělané pro 
byznys. Tak tedy tisíceré díky na-
šim kamarádům a pořadatelům, že 
jsou tuhle radost pro nás schopni 
zorganizovat.“
Výčet všech, kdo nás podporuje 
a pomáhá často ve svém volnu, je 
na celou stránku. Třeba jen hanác-
kých koláčů a vdolků bylo 800 kusů 
ze tří zdrojů, ze dvou zdarma. Ce-
níme si všech, kteří jsou s námi od 
začátku v roce 2013. Prestiži mítin-

ku dodala i přítomnost nového sta-
rosty Kojetína Leoše Ptáčka.
Snad nedojde všem energie a tento 
krásný závod bude dále pokračovat 
a zachová si svoje cíle: propagovat 
běh v mikroregionu Střední Haná. 
Přiblížit krásné okolí a přírodu ko-
lem Kojetína. Prezentovat Kojetín 
jako město, které podporuje sport. 
Ukázat, že finanční podpora sportu 
je dobrá investice, např. nová lodě-
nice. Zachovat hanáckou pohostin-
nost a pro sportovce připravit nejen 
sportovní zážitek na vysoké orga-
nizační úrovni, ale i gastronomický 
prožitek z místních hanáckých po-
chutin. 

Více: https://www.liga100.cz/zavody 
/7-hanacka-kojetinska-desitka/

Jaroslav Bělka, organizátor
Hanácké kojetínské desítky
Fota: DDM, Jaroslav Bělka 

Festival
volnočasových  aktivit
V sobotu 25. května 2019 se usku-
tečnil Festival volnočasových akti-
vit v rámci akce Střední Hanou na 
kole,  a to na koupališti v Kojetíně. 
Některé kroužky předvedly, jakým 
novým dovednostem se děti na-
učily. Vystoupily holky z kroužků 
Aerobic,  Freedance a děti z diva-
delně tanečního tábora na Tesáku. 
Na táborovém srazu začaly taneční 
skladbu, kterou dopilovaly jen pro 
tento den.
V tvořivých dílnách si mohli ná-
vštěvníci vyrobit zrcátko nebo malé 
vznášedlo. Po celou dobu si mohli 
příchozí prohlédnout výstavu ob-
rázků dětí z výtvarných kroužků. 
Za sportovní kroužky předvedli hru 
kluci i holky z volejbalu. Během 
festivalu bylo možné si promluvit 

s vedoucími zájmových kroužků 
o jejich činnosti a inspirovat se na-
bídkou pro volný čas na další školní 
rok. Na závěr proběhlo slavnostní 
vyhlášení sedmého ročníku celo-
roční soutěže Šťastná osmička pro 
rodiny.                                       -po-
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Mikroregionem Střední
Hanou na kole

V sobotu 25. května 2019 se 703 
hanáckých cyklistů projelo křížem 
krážem Mikroregionem Střední 
Haná na kolech. Cyklisté startovali 
z Ivaně, Kojetína, Křenovic, Lobo-
dic, Měrovic na Hanou, Němčic nad 
Hanou, Obědkovic, Oplocan, Pol-
kovic, Stříbrnic, Tovačova, Troubek, 
Uhřičic a Záříčí. Po své cestě mik-
roregionem se účastníci zastavovali 
na stanovištích v obcích, kterými 
projížděli. Na těchto stanovištích do-
stali drobné pohoštění a razítko za 
splněnou cestu. Někteří cyklisté pro-
jeli celý Mikroregion Střední Haná, 
který měří po pomyslném obvodu 
cca 68 km. Tito cyklisté byli zařazeni 
do celkového losování o věcné ceny 
na závěrečném stanovišti, kterým 
pro letošní rok byl Kojetín.
Vyhlášeni byli i nejstarší cyklis-
ta, nejstarší cyklistka a nejmladší 
účastník. V letošním roce si odmě-
ny odvezl Václav Baďura (78) z Ko-

jetína, paní Obrová (81) z Lobodic 
a nejmladší účastník (10 měsíců), 
který startoval z Ivaně.
O kvalitní program a organizační 
zabezpečení se v cílovém stano-
višti postaral Dům dětí a mládeže 
Kojetín, Město Kojetín, Technis Ko-
jetín a Sportovní klub Kojetín, kteří 
připravili v rekonstruovaném areálu 
koupaliště sportovně zábavné od-
poledne s občerstvením pro všech-
ny přijíždějící cyklisty.
Celý program podtrhl moderátor 
rádia Haná Lukáš Kobza, který nás 
celou akcí provázel.

Bonusem celé akce byla vyhříva-
ná voda v bazénech kojetínského 
koupaliště, které bylo plné ná-
vštěvníků.                                J.H.

DDM Kojetín informuje
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Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘiPrAvUjeme v červnU 2019

KniHovnicKÁ minimA
červen 2019

První seznámení s knihovnou
pro předškolní děti MŠ Kojetín.

KDo to nAPsAL?
červen 2019

Vědomostní soutěž zaměřená
na známé autory dětské literatury

a jejich díla pro školní družiny.

HoLKY s voctem (naše literární kavárna)
11. června 2019 v 18.00 hodin

nádvoří VIC – Masarykovo nám. 8
S humorem o životě, jaký je…

Literární hodinka s představením současné české 
spisovatelky a novinářky Kláry Mandausové.

Píše ze života, a o životě s obdivuhodnou lehkostí
a humorem se dělí se svými čtenáři o vlastní příběhy 

a nebojí se sebeironie. Její tvorba spolehlivě
pobaví ženy i muže.

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

Květen v knihovně
Kůstkova čtenářská výzva
– máme vítěze!
Vítězem Kůstkovy čtenářské výzvy 
se v naší knihovně stal Aleš Hřeblo, 
žák 2. třídy. Blahopřejeme a pře-
jeme Alešovi mnoho dalších krás-
ných a podnětných chvil s knihou!

Kdo to nakreslil?
Vědomostní soutěž k získání vědo-
mostí o českých ilustrátorech dět-
ských knih. Soutěžily děti ze škol-
ních družin.

Lekce informační výchovy
Základní rozdělení literatury, popis 
knihy, představení nejznámějších 
spisovatelů a ilustrátorů dětských 
knih, praktická cvičení. Lekce byla 
určena pro žáky 2. tříd základních 
škol.

Příběhy o Rudolfu II.
Literární beseda pro žáky 4. tříd 
o významném českém panovníko-
vi Rudolfu II. a jeho době. Námět 
a informace jsme čerpali z knih 
M. Drijverové: „Příběhy o Rudol-
fu II.“, a  A. Jiráska: „Staré pověsti 
české“. Děti si rozšířily své znalosti 
české historie.

Poklad na Šprlochu
Klub malých čtenářů z Polkovic 
hledal poklad na Šprlochu – zábav-
ná hra s luštěním (nazvaná podle 
místní stejnojmenné pověsti B. Šté-
gera).

Jak to bylo v květnu 1945?
Literární beseda pro žáky 5. tříd in-
spirovaná knihou P. Jiráka: „Kojetín 
v době protektorátu“.

-jl-
INZERCE
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Vítání ptačího zpěvu
v Kojetíně
V sobotu 11. května 2019 se poprvé 
v Kojetíně konalo Vítání ptačího zpěvu. 
Tradiční akce pořádané na řadě míst 
naší země Českou společností ornito-
logickou, se díky iniciativě MěKS Ko-
jetín, a to hlavně ředitelky Hany Svači-
nové a její sestry Markéty Skřipcové, 
zúčastnilo dvacet zájemců. Měl jsem 
tu čest provézt účastníky a říci jim něco 
k hlasům i k biologii našich ptáků.
Na poměrné krátké, ale ornitologic-
ky atraktivní trase kolem rybníka Na 
Hrázi a alejí Špalír jsme měli mož-
nost pozorovat 42 druhů ptáků, z toho 

21 druhů pěvců, kteří se projevovali 
v tomto hnízdním období většinou 
svým typickým zpěvem.
Přesto, že ráno bylo mlhavé a hladina 
rybníka Na Hrázi byla z velké části ne-
přehledná, většina ptáků byla v poros-
tech a na stromech vidět. Zazname-
nali jsme typické druhy pěvců našich 
nížinných luhů – slavíka obecného, 
lejska bělokrkého, pěnici černohlavou, 
rákosníka velkého, budníčka menšího, 
sedmihláska, zvonohlíka, žluvu hajní 
a jiné. Z nepěvců potěšil ledňáček na 
Struze u mlýna nebo holub hřivnáč, 
dnes běžný obyvatel městských parků, 
či hlas hrdličky divoké – ptáka, kterého 
Česká společnost ornitologická vyhlá-
sila pro letošní rok Ptákem roku, ze-
jména pro to, že její počty 
klesají, mimo jiné díky lovu 
v zemích kudy protahuje 
na svá africká zimoviš-
tě, ale také díky změnám 
v naší krajině a s tím sou-
visejícím úbytkem hmyzu 
a rozptýlené zeleně.
Díky organizátorům za 
akci, na jejímž pokračo-
vání se všichni účastníci 
shodli, Jardovi Bělkovi za 

Výstava Jízda králů
na Hané
Od 13. května 2019 můžou ná-
vštěvníci galerie VIC obdivovat 
jedinečnou výstavu s názvem Jíz-
da králů na Hané, lidový obyčej 
v proměnách času, která je za-
půjčena od Vlastivědného muzea 
v Olomouci. Tato unikátní expozi-
ce mapuje fenomén jízdy králů na 
celém etnografickém území Hané 
v současnosti i minulosti.
Návštěvníci mají možnost vidět 
několik panelů s fotografiemi a tex-
ty, kde se seznámí s jízdami králů 
v Kojetíně, Bezměrově, Chropyni 
a Doloplazích. V každé zmíněné lo-
kalitě probíhá tento zvyk v různých 
údobích a s mírnými obměnami. 
Například v Kojetíně, Bezměrově 
a Chropyni je osoba krále personifi-
kována do bájného krále Ječmínka, 
ten je zahalen do modrého řasené-
ho pláště na rozdíl od Doloplaz, kde 
je král oděn v dívčím kroji.
Návštěvníci výstavy se také do-
zvědí řadu zajímavostí z minulosti 
této tradice, která byla mnohdy do-

provázena krvavými střety jezdců 
a dokonce byla i zakázána.
Zajímavé panely s fotografiemi 
a dobovými dokumenty jsou dopl-
něny i uměleckým znázorněním ná-
vštěvy krále na koni u selské used-
losti v životní velikosti.
Za zmínku určitě stojí i řada dopl-
ňujících artefaktů z dob minulých 
i současnosti jako je například 
hanácké právo z Kojetína, ferola 
z Bezměrova, nebo ozdoby koní 

dokumentaci a našim ptačím souse-
dům za pěkně zpestřené květnové 
ráno.                                     Jiří Šírek 
MěKS Kojetín děkuje Jirkovi Šírkovi 
za fundovaně komentovanou pro-
cházku kojetínskou ptačí říší.

z přelomu 19. a 20. století.
Expozice Jízda králů na Hané, lido-
vý obyčej v proměnách času, bude 
v hodový pátek 16. srpna 2019 od 
17 hodin obohacena o průvodní slo-
vo autora výstavy Josefa Urbana, 
který tak společně s námi zahájí 
Kojetínské hody, na kterých můžete 
vidět Ječmínkovu jízdu králů naživo.
Samotná expozice bude pro zájem-
ce otevřena do 30. srpna 2019.

-miza-
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římskokatolická farnost Kojetín

Kam za kulturou

VÝZVA
Hledáme tvořivé jedince, kteří by rádi

přispěli k plánované výstavě
v rámci Kojetínských hodů!

Hledáme umělce z řad amatérů,
jakéhokoliv věku a zaměření, kteří by rádi přispěli 

svou troškou do mlýna k připravované výstavě
tvůrčí skupiny Signál 64
Galerie Fortna.

Výstava těchto děl by měla probíhat
v rámci Kojetínských hodů

od pátku do neděle 16.–18. srpna 2019
v prostorách tzv. Fortny (proluka mezi Pivovarským 

hotelem Kojetín a Podvalím)

- Téma výstavy je Kojetín a jeho okolí a vše,
co se ke Kojetínu váže.
- Technika je libovolná

(olej, pastel, akvarel, koláž, fotografie atd…)
- Formát A5-A2

Svá díla můžete přinést na
Vzdělávací  a informační centrum v Kojetíně,

Masarykovo nám. 8, Kojetín, nebo do kanceláře 
MěKS Kojetín tamtéž.

Bližší informace na tel: 581 202 202, 581 762 046 
nebo na emailu: zastupce@meks.kojetin.cz

Noc kostelů také
v Kojetíně
V pátek 24. května 2019 se také ve 
farním chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie v Kojetíně uskutečnila Noc 
kostelů. Jedná se o každoročně 
pořádanou akci, jejímž posláním je 
umožnit široké veřejnosti setkání se 
s křesťanstvím. Je tedy určena ne-
jen věřícím, ale i těm, kteří hledají 
a chtějí nalézt cestu.
Letos se konala Noc kostelů v Ko-

jetíně již podruhé. Organizátoři na-
bídli prostřednictvím komentované 
prohlídky poznání umělecké výzdo-
by kostela, umocňující prožívání 
liturgie. Mnohá díla, obrazy, sochy, 
bohoslužebné předměty zařazuje-
me k „uměleckým a historickým po-
kladům“ kostela.
V programu kojetínské Noci kostelů 
vystoupili také děti z Církevní ma-
teřské školy sv. Josefa s pořadem 
„Nechte maličkých přijíti ke mně“ 
a žáci Základní umělecké školy 
Kojetín, kteří předvedli, že je mož-
né chválit Hospodina také hudbou 
a zpěvem. Jak krásné je chválit 
Hospodina zpěvem ukázala ko-
jetínská schola svými zpěvy z Tai-
zé, „Chval duše má, Hospodina.“
Ozdobou každého chrámu jsou var-
hany. Původní barokní varhany ko-
jetínského chrámu byly v roce 1952 
přestavěny, barokní varhanní skříň 
však zůstala a v dalších letech byla 
restaurována. Návštěvníci kostela 
si mohli varhany prohlédnout a za-
poslouchat se také do jejich tónů. 

Varhaník Petr Otáhal předvedl 
skladby autorů 17.–20. století.
Návštěvníci zhlédli také dvě výsta-
vy: Výtvarné práce dětí DDM Ko-
jetín a Světová setkání mládeže 
s papežem v proměnách času.
V průběhu 2. ročníku Noci kostelů 
v Kojetíně prošlo chrámem více 
než 400 spokojených návštěvníků. 
Věříme, že každý našel to, co hle-
dal. Chvíle pohody a odpočinku, 
ztišení se a klid, umělecký zážitek.                                                                                                
                                    řez, Foto: L. Fík
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Kojetínské filmové léto 2019 a Kojetínské hody 2019
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Kojetínské hudební léto 2019
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Kam za kulturou

Hasiči Popůvky
vás srdečně zvou na

HoDovoU
ZÁbAvU

která se koná
v pátek 5. července 2019

ve 20.00 hodin
na hřišti

v Popůvkách.

Hraje skupina Motus.

Dobré jídlo a pití zajištěno
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Městské muzeum MěKS Kojetín
Obrazy s příběhem
z depozitáře muzea
Portrét olomouckého arcibisku-
pa Theodora Kohna (olejomalba, 
autor neznámý)
Theodor Kohn se narodil 22. března 
1845 v Březnici, která leží na silni-
ci vedoucí z Uherského Hradiště 
do Zlína. Arcibiskup Kohn vyrůstal 
v chudé rodině. Otec Josef hos-
podařil na několika měřicích pole 
a matka Veronika se starala o do-
mácnost a výchovu dětí. Theodor 
od mládí vynikal pílí a výbornou 
pamětí. Knězem, ale být nechtěl, 
a do olomouckého semináře vstou-
pil na nátlak rodičů s tím úmys-
lem, že časem odejde. Neodešel, 
jeho prvním působištěm byl Vsetín 
a záhy jeho vzdělání i kariéra rostla. 
Když 20. srpna 1892 zemřel olomo-
ucký arcibiskup kardinál Fürsten-
berg byl za jeho zástupce zvolen 
první nešlechtický zástupce, Mora-
van ThDR. Theodor Kohn. Všeo-
becným lidem byl přijat vřele, pěl na 
něho dokonce i oslavné básně, ale 
rakouský parlament ho odsuzoval 
za jeho židovské kořeny. Rakouský 
premiér hrabě Taaffe se ho dokonce 
ptal, jestli se dal už pokřtít. Vrcho-
lem útoků na jeho osobu byly han-
livé články v tisku, za které neprá-
vem odsoudili a chtěli uvěznit faráře 
Františka Ocáska z Velkých Kuči-
cích. Na jeho obranu se ihned strhla 
vlna protestů, zejména poté, co se 

k autorství přiznal zábřežský kaplan 
Josef Hofer. Proti arcibiskupovi byl 
svolán tábor lidu do Kroměříže. Po 
těchto událostech byl Theodor Kohn 
v roce 1903 po-
zván do Říma, 
kde ho papež 
vyzval k dobro-
volné rezignaci, 
pokud by tak ne-
učinil, byl stejně 
odvolán. Theo-
dor Kohn se ve 
věku 59 let dob-
rovolně svého 
postavení vzdal. 
Důvody své nu-
cené rezigna-
ce však nikdy 
neuznal. Pobyt 
v olomoucké ar-
cidiecézi mu byl 
zakázán, směl 
pouze jednou 
ročně navští-
vit hrob svých 
rodičů. Byl mu 
ponechán titul 
i plat arcibisku-
pa a mohl se 

Hladová deputace do Vídně (au-
tor A. Štolfa) 
Roku 1866 zavládl na Hané hlad. 
Hanáci proto vypravili do Vídně 
k císaři delegaci, která měla vypro-
sit pomoc. Jejími členy byli Antonín 
Skřipec z Uhřičic, Augustin Mlčoch 
z Polkovic a Eduard Dudík z Kojetí-
na. Skřipec i Mlčoch byli Hanáci jak 
se patří, vážící přes sto kilo. Při če-
kání v předpokoji si všiml Skřipec, 
že se Mlčochovi uvolnila podkův-
ka na botě a chtěl mu ji utrhnout, 
aby před císařem nedělal ostudu. 
Skřipec trhl, podkůvka povolila 
a Mlčoch upadl až to zadunělo. Cí-
sař vyhlédl ze dveří a ptal se co se 
děje a kdo jsou. Při audienci pak 
císař poznamenal, že hlad nebude 
tak zlý, když hladové reprezentují 
dva obři.                                -miza-

usadit v Rakousku. Zakoupil si zámek 
s velkostatkem v Ehrenhausenu (Štýr-
sko), kde prožil posledních jedenáct 
let života. Zemřel 3. prosince 1915.
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Lékařská přednáška
o bylinkách
Každý to známe, když nás něco 
pobolívá a není nám hej, tak jako 
první sáhneme po bylinkách nebo 
bylinných čajích. Nicméně, kdo 
z nás stoprocentně ví, zda byliny 
užíváme správně? Na tuhle otáz-

ku nám jedno středeční dopoledne 
odpověděl lázeňský lékař a bylin-
kář Karel Štenbaur. Jeho přednáš-
ka byla velmi zajímavá a co více, 
přinesla mnoho nových poznatků, 
které většina z nás nevěděla. Ka-
rel Štenbaur vyslechl také naše 
dotazy, na které pohotově odpo-
vídal a my se tak dozvěděli mno-

ho užitečných informací. Zapsali 
jsme si také nové recepty pro 
domácí využití bylinek. Co však 
považujeme za nejdůležitější, na 
pravou míru nám uvedl kombina-
ci různých bylin. Ne všechny totiž 
jdou k sobě a mohou způsobit vel-
ké problémy. 

AZ

Májové posezení
s harmonikou
Začátek týdne nám, bohužel, při-
nesl déšť, ale ten nám nezabránil, 
abychom se opět sešli v hojné se-
stavě. Ve víceúčelové klubovně 
jsme se v pondělí odpoledne sešli 
a zazpívali si české lidovky. Krás-
nou hrou na harmoniku a také zpě-
vem nás okouzlil Jan Kašpar se 
svým synem Vojtou. Pan Kašpar 
měl pro naše seniory nachystané 
texty k písním, takže všichni měli 

podklady a předvedli krásné pěvec-
ké výkony. Zpěvem jsme si rozve-
selili propršený den a vstoupili tak 
do začátku týdne, jak se říká, pra-

vou nohou. Již nyní se těšíme na 
další setkání a s radostí budeme 
pokračovat tam, kde jsme naposle-
dy skončili.                                  AZ

Lesnická přednáška
Po zdárném ukončení letního se-
mestru VU3V nás čekalo jedno 
milé překvapení. Ve čtvrtek 25. 
dubna 2019 za námi přijel starosta 
Moravského Berouna Tomáš Fera-
nec. Připravil si pro studenty veli-
ce zajímavou přednášku, která se 
týkala lesních zvířat. Přiblížil nám 
život a různé skupiny ptactva. Také 
nám povídal o bobru evropském 
a samozřejmě nesměly chybět infor-
mace týkající se kůrovcové kalami-

ty. Přínosnou přednáškou jsme se 
rozloučili se školními povinnostmi, 
i když nás ještě čeká návštěva měs-
ta Šternberka v rámci závěrečného 

semináře. Přednáška nám poskytla 
mnoho užitečných informací a těší-
me se na další.  

                         AZ

            DŮM SVATÉHO JOSEFA 
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ProGrAm nA měsíc červen 2019

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

Charita Kojetín

Úterý 11. 6. 2019 od 10.00 hodin
osLAvA nAroZenin KLientŮ

narozených v měsíci červnu

Úterý 18. 6. 2019 od 10.00 hodin
trÉninK PAměti

Pravidelné trénování paměti
s Miloslavou Kullašovou, trenérkou 

paměti I. úrovně. Trénink bude
zaměřený na levou i pravou

hemisféru, čísla, slova, paměťová 
cvičení a cvičení jemné motoriky.

Úterý 25. 6. 2019 od 10.10 hodin
PUtovÁní itÁLií

Ze severU nA jiH
Cestovatelská beseda s Karolínou 
Kilhofovou a Denisou Zmeškalovou, 

které vás poutavým vyprávěním 
provedou po italských památkách, 

kostelích, přírodou až k moři
(Řím, Vatikán, Florencie, Bologna, 

Benátky, Verona, San Marino,
Neapol).

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

Čtvrtek 27. 6. 2019 od 9 hodin
mŠe svAtÁ

za Charitu Kojetín,
její pracovníky,

uživatele i dobrodince. 

Každé úterý a pátek
od 9 do 10 hodin

ZDrAvotní cvičení
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

2. 6. 2019 Neděle – 6. po Velikonocích (Exaudi)
BOHOSLUŽBY

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

9. 6. 2019 Neděle – Boží hod svatodušní (Letnice)
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

16. 6. 2019 Neděle – 1. Svatodušní Nejsvětější Trojice
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

17. – 19. 6. 2019 Pondělí až Středa
SYNODA DUCHOVNÍCH OLOMOUCKÉ DIECÉZE

V BRNĚ – LIPOVÉ
(Farní úřad mimo provoz. Případné prohlídky sboru

v tomto termínu nejsou možné!)

Program svátečních bohoslužeb v červnu 2019 (v čase „Svatodušním“)

„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů.  Zachariáš 4,6b

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí,
kdokoli Ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele;

jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.“  Skutky apoštolské 10,34-35

Církev Československá husitská

23. 6. 2019 Neděle – Svatojánská
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

24. – 26. 6. 2019 Pondělí až Středa
PROHLÍDKY SBORU (synagogy)
pro školy a veřejnost (dle dohody)

30. 6. 2019 Neděle – 3. Svatodušní
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

7. 7. 2019 Neděle
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY

k uctění památky sv. opata Prokopa,
slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje

i 604 let M. Jana Husa
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

Srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského nábožen-
ství a duchovní výchovy – na faře 
a v klubovně modlitebny. Středa: 
Klub dětí a mládeže "Dobrá zprá-
va" v Klubovně modlitebny (zpravi-
dla první středa v měsíci). Středa: 
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově 
sboru (zpravidla 1. středa v měsí-
ci). Čtvrtek: Biblická hodina s be-
sedou na faře v kanceláři (zpravidla 
poslední čtvrtek v měsíci promítá-
ní). Neděle: Bohoslužby ve sboru 
(zpravidla 1. neděle v měsíci - ro-

dinné bohoslužby, po jejich skonče-
ní následuje tradiční „nedělní škola“ 
pro děti a mládež).
Oznámení: 
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Huso-
va 796, kancelář v přízemí) je k dis-
pozici členům i veřejnosti od pondě-
lí do středy od 9 do 15 hodin. Jinak 
dle dohody. Volejte, laskavě, na tel. 
č. 777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší  sestrou farařkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, tel: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! Od května je 

opět možnost požádat o prohlídku 
Husova sboru (bývalé synagogy). 
Návštěvy je třeba hlásit předem! 
Kontaktujte, laskavě, farní úřad 
nebo VIC, Masarykovo nám. 8., 752 
01 Kojetín: http://mekskojetin.cz/vz-
delavaci-a-informacni-centrum. 

Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc 
Další odkazy:  Žehnání pramenů ve 
Skalce: http://www.lazneskalka.cz/
fotogaleri-lazni/akce/.
Stránky olomoucké diecéze CČSH: 
http://ccsholomouc.cz/.

Jiří Pleva

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce: Citát měsíce:
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VČELKA senior care o. p. s.
Organizace VČELKA senior care 
o. p. s., dříve Senior Care sociální 
služby o. p. s., vznikla v roce 2010 
jako obecně prospěšná společnost, 
za účelem poskytování sociálních 
služeb seniorům. V následujících 
letech se organizace vyprofilovala 
do společnosti poskytující indivi-
duálně, celostně nastavenou péči 
o jedince, který má nemocí či vě-
kem sníženou schopnost sebeob-
sluhy. Současně je pro služby typic-
ké, že jsou poskytovány zejména 
v menších obcích, kde je pokrytí 
službami méně dostupné nebo 
nedostačující. Klienty jsou vyjma 
seniorů také zdravotně postižení 
a chronicky nemocní lidé.

Středisko nabízí své služby nejen 
občanům žijícím v Kojetíně, ale 
také přilehlým obcím. Dojezdová 
vzdálenost obvykle činí 20 km od 
místa střediska.  
Lidé v organizaci si velmi váží osob, 
které o své blízké s láskou pečují, 
zároveň jim nabízí pomoc. Uvědo-
mují si totiž, že péče o blízkého stojí 
mnoho sil a energie, které jsou po-
třeba pravidelně dobíjet. Každý ob-
čas potřebuje pomoc, nestyďte se, 
říct si o ní. 
Aby bylo možno zajistit v domá-
cím prostředí plný komfort klienta, 
jsou služby poskytované v přípa-
dě osobní asistence nepřetržitě 
a v případě pečovatelské služby ce-

loročně včetně sobot, nedělí a svátků 
v intervalu od 7.00 do 20.00 hodin. 
Cena za poskytnutou hodinu péče je 
120 Kč. Klient hradí pouze čas, který 
u něj pečovatelka stráví, nikoli čas, 
který stráví pří cestě za ním.
První kontakt s klienty zprostředko-
vává sociální pracovnice, telefon: 
601 541 231.
Ceník a bližší informace o služ-
bách a organizaci jsou uvedeny na 
www.senior-care.cz.

Jana Vargová, vedoucí střediska 
sociální pracovnice střediska Kojetín 

VČELKA senior care o.p.s.
náměstí Míru 959, Kojetín 752 01 

telefon: 601 541 231
e-mail: kojetin@senior-care.cz

Sbor dobrovolných hasičů Popůvky
Domácí v Popůvkách
opět zvítězili
Sezóna hasičského sportu začíná 
v našem okolí už opakovaně a tra-
dičně v Popůvkách. I letos tomu 
nebylo jinak. V sobotu 27. dubna 
2019 se soutěžilo v požárním úto-
ku a přijela sem družstva mladších 
a starších žáků z Rokytnice, Lobo-
dic, Týna nad Bečvou a Měrovic 
nad Hanou.
Domácí tým mladších žáků by po-
třeboval nové posily, aby kluci moh-
li pokračovat v úspěších minulých 
sezón. Ti starší však časem 19:80 
dokázali, že to umí, a právem ob-
sadili 1. místo. Je třeba poděkovat 
všem soutěžícím a také všem, kteří 
se podíleli na přípravě a realizaci 
celé akce.
V rámci postupové soutěže se 
v okresním kole dne 11. května 
2019 družstvo starších žáků umís-
tilo na 2. příčce a postoupilo do 
Přeboru MHJ 2019 v Brně, který se 

konal 18. května 2019. Mezi jejich 
nejlepší výsledek patří 4. místo ve 
štafetě. Děkujeme za reprezentaci.
I v dalším období se jistě mladí hasi-
či zúčastní oblíbených soutěží, kte-
rých v bližších i vzdálenějších ob-
cích probíhá přes léto celá spous-
ta, a proto jim přejeme úspěch 
a radost ze sportování. S tím souvi-
sí i poslední poděkování, které patří 
vedoucím mladých hasičů za čas 

věnovaný užitečné a potřebné práci 
pro děti a mládež.                   -mm-



6/19 Kojetínský zpravodaj

33

Ze sportu - Oddíl sportovní gymnastiky TJ Chropyně
Mistrovství ČR
TeamGym 2019 Olomouc
 
Druhý květnový víkend se v Olo-
mouci, ve Sportovní hale UP Olo-
mouc, konalo MČR TeamGym 
2019. Oddíl SG TJ Chropyně měl 
v sobotu tři žhavá želízka v ohni 
v podání družstev Junior I, Junior 
II a Senior B. V tomto pořadí také 
závod probíhal. 
V kategorii Junior I (Nela Baďu-
rová, Rozárie Ševčíková, Elen 
Chylíková, Ela Nosková) závodilo 
osmnáct družstev. My jsme měli 
startovní číslo 15. Posilněny pozi-
tivním bojovým pokřikem: „Jdeme 
holky do toho, vyhrajeme hotovo, 
my jsme totiž bohyně z nedaleké 
Chropyně!“ jsme nastoupily na 
první nářadí – akrobacii. Hlasitě 
povzbuzovány našimi fanoušky 
předvedly slušný výkon, ale nějaké 
chyby z nervozity se objevily. Hol-
ky jsme udržovaly v dobré náladě 
a nachystané se porvat o medaile. 
Druhou disciplínou byla trampolí-
na. Opět jsme se posilnily pokři-
kem a zajely celkem dobrý závod. 
Nakonec nás čekala pohybová 
skladba, na které jsme se hodně 
nadřely a doufaly jsme, že se hol-
kám povede. Povedla se. Holky 
se opravdu snažily. Ovšem naše 
družstvo Junior I je téměř celé 
nové a nevyzávoděné, a tak jejich 
pěkný výkon stačil na 9. místo. 
Což v této konkurenci hodnotíme 
kladně.
Po obědě přišel na řadu závod 
kategorie Junior II (Marie Medu-
nová, Lenka Kusáková, Veroni-
ka Vyskotová, Jitka Fialová), kde 
závodilo 16 družstev. Naše hol-
ky měly startovní číslo 5, což se 
nakonec ukázalo jako šťastné. 
V tomto družstvu už máme zku-
šenější matadorky a je na co se 
dívat. Stejně jako pro mladší byla 
akrobacie jejich prvním nářadím. 
Holky, hnané podporou fanoušků, 
předvedly téměř bezchybný závod 
a získaly druhou nejvyšší známku. 
Spokojené se svým výkonem na-
stoupily na trampolínu. Ta se jim 
až na jeden pád taky moc poved-
la a získaly nejvyšší známku ze 
všech družstev. Potom už stačilo 
zachovat chladnou hlavu a sou-
středit se na pohybovou skladbu. 

Holky se s nervozitou popraly vel-
mi dobře, za pohybovou skladbu 
získaly druhou nejvyšší známku 
a staly se Vícemistryněmi ČR pro 
rok 2019.
Na závěr dne si svůj závod holky 
z družstva Senior B (Tereza Baďu-
rová) užily. O medaile se popraly 
s dalšími čtyřmi družstvy. Toto 
družstvo je složené velmi různo-
rodě. Jednak z ostřílených závod-
nic, které už mají za sebou spous-
tu závodů, ale i z neostřílených, 
hodně mladých avšak velmi šikov-
ných. Věkový rozdíl mezi nejmlad-
ší a nejstarší členkou družstva je 
čtrnáct let. Všechny ale spojuje 
láska ke sportu. Holky předvedly 
krásnou akrobacii, naprosto per-
fektní trampolínu s dvojnými salty 
s obratem 180° a 540°. A na závěr 

svého excelentního vystoupení 
s úsměvy na tváři zacvičily půso-
bivou pohybovou skladbu. Zaslou-
žily si ovace od našich fanoušků 
a právem, s náskokem 4,75 bodu, 
se staly Mistryněmi ČR ve své ka-
tegorii.
Pořadatelem letošního Mistrov-
ství ČR se stal náš oddíl SG TJ 
Chropyně ve spolupráci s ČGF 
za velké finanční podpory města 
Chropyně. Za úspěšně zvládnu-
tým mistrovstvím po všech strán-
kách stojí perfektní práce rodičů 
pod vedením Natalie Navrátilo-
vé a finanční podpora sponzorů. 
V neposlední řadě za plná bříška 
děkujeme kojetínské cateringové 
firmě a za foto dokumentaci Zdeň-
ku Schovancovi.

Regina Horáková
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
Muži FK Slavoj Kojetín (1.A třída skupina B)

Termín Utkání

So 01.06. 17:00 Kojetín – FC Kostelec n.H.

Ne 09.06. 17:00 Sokol Určice – Kojetín  

So 15.06. 17:00 FK Slavonín – Kojetín  

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

So 01.06. 17:00 FC Újezdec – Kovalovice 
Ne 09.06. 17:00 Kovalovice – SK Radslavice 

Ne 16.06. 17.00 Kovalovice – Sokol Otaslavice 

Dorost FK Slavoj Kojetín krajská soutěž skupina B
Termín Utkání

Ne 02.06. 09:30 Kojetín – SD Ústí/Opatovice 

So 08.06. 11:00 SD Protivanov/Brodek u K. – Kojetín

So 15.06. 13:30 Kojetín – SD Němčice/Brodek u Pr. 

Sdružené družstvo s FK Chropyně v krajské
soutěži Zlínského kraje pod hlavičkou FK Chropyně
Termín Utkání

Ne 02.06. 09:30
Bezměrov

FC AJAX Bezměrov
– SD Chropyně/Kojetín

So 08.06. 09:30
Chropyně 

SD Chropyně/Kojetín
– FC Velké Karlovice  

Mladší žáci FK Slavoj Kojetín okresní přebor
Termín Utkání

So 01.06. 15:00 Sokol Čekyně – Kojetín  
Ne 09.06. volný los

So 15.06. 10:30 Kojetín – SD Lobodice/Tovačov

Mladší přípravka FK Slavoj Kojetín
okresní přebor skupina B

Termín Utkání

So 01.06. 09:00 Kojetín – Sokol Vlkoš 

ČT 06.06. 17:00 1. FK Viktorie Přerov D – Kojetín

So 15.06. 09:00 Kojetín – Sokol Lazníky 

Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
Muži 1.A třída skupina B
Po třech vítězných zápasech nastal 
útlum a poslední série není tak ra-
dostná.
Sobota 27. 4. 2019 – doma povin-
ná výhra s předposledním Sokolem 
Chomoutov 4:1. Branky: Miloslav 
Krejčí (4´), Tomáš Hrušák (40´), Li-
bor Žůrek (84´), Marcel Lukáš (91´).
První poločas domácí zúročili mír-
nou převahou dvěma góly. Po pře-
stávce hosté vystřídali tři hráče 
a hru vyrovnali. Šest minut před 
koncem Libor Žůrek využil chybu 
soupeřova obránce a domácí v klidu 
dohráli zápas do vítězného konce.
Sobota 4. 5. 2019 – venku s posled-
ním Sokolem Dub 2:2, na penalty 3:4.
Na Dub to moc neumíme, což po-
tvrdil i tento duel. Branky: Martin 
Dočkal (30´ vlastní), Jiří Kamenov 
(40´), Libor Žůrek (61´).
Našim se nedařilo v koncovce. 
I když je Dub poslední, nebylo to 
na hřišti znát. Bohužel, první gól 
zápasu byl vlastní do naší sítě. Pak 
jsme skóre otočili, ale domácí stači-
li srovnat. Zápas dospěl v chladu a 
dešti do kopání penalt (už potřetí za 
sebou ve vzájemných zápasech). 
Tentokrát byli domácí úspěšnější.

Sobota 11. 5. 2019 – doma s dru-
hým Sokolem Čechovice 2:2, na 
penalty 3:4. Branky: Libor Žůrek 
(7´), Martin Dočkal (74´).
Utkání bez výrazných šancí. Hosté 
po poločase využili výpadek domá-
cích k otočení skóre. Naštěstí do-
vedli domácí zápas do penaltového 
rozstřelu, který však podruhé za se-
bou prohráli.
Neděle 19. 5. 2019 – venku se sed-
mým SK Protivanov, prohra 0:3.
Sice pohra za nulu bodů po pěti 
bodovaných zápasech, ale o každý 
bod je třeba bojovat.
Do konce sezóny schází čtyři zá-
pasy s týmy, které jsou k poražení 
(Beňov, Kostelec n. H., Určice, Sla-
vonín)
Po 23. kole je Slavoj Kojetín na 8. 
místě ze čtrnácti se skórem 41:40 
a 31 body.
Dorost U19 – krajská soutěž 
Týmu se daří a nabytá sebedůvěra 
se projevuje i na výsledcích týmu.
Sobota 4. 5. 2019 – doma výhra 
s druhými FK Kozlovicemi 5:4. 
Branky: Marcel Lukáš (5´, 38´, 44´z 
penalty, 48´), Matěj Vojáček (28´).
V prvním poločase překvapily do-
mácí Kozlovice útočnou hrou za-

končenou efektivní střelbou. Sou-
peř, ač měl od 30´o jednoho vy-
kartovaného hráče méně, dokázal 
zapnout a ve druhém poločase do-
tahoval náskok Slavoje. Utkání bylo 
oboustranně zajímavé s řadou pěk-
ných akcí. Dominoval Marcel Lukáš 
perfektní střelbou. Celkově výkon 
týmu dozrává a jde nahoru, může 
hrát vyrovnané zápasy s každým 
soupeřem.
Středa 8. 5. 2019 – venku první jar-
ní prohra se Sokolem Plumlov 1:5. 
Čestný gól dal Matěj Vojáček v 89´.
Sobota 18. 5. 2019 – doma výhra 
se Sokolem v Pivíně 3:2. Branky: 
Tomáš Krčma (7´), Marcel Lukáš 
(22´ a 28´).
Poločas vyzněl pro Slavoj poměrem 
3:0. Utkání s Pivínem jsou vždy emo-
tivně vyhrocená. Také toto bylo na-
pjaté, bohužel s vyloučením našeho 
hráče za faul, který na hřiště nepatří. 
Pak bylo jen otázkou, zda Pivín stih-
ne vyrovnat, což se nestalo.
Zbývají čtyři zápasy (Lipník, Ústí/
Opatovice, Protivanov/Brodek u K., 
Němčice/Brodek u Př.).
V tabulce jsou po 21. kole na 
9. místě z dvanácti se skórem 40:66 
a 19 body.



6/19 Kojetínský zpravodaj

35

Ze sportu – FK Slavoj Kojetín

Mladší žáci FK Slavoj Kojetín –  okresní přebor OFS Přerov,
jaro 2019, trenéři Michal Kapoun a Petr Hrabčík

Starší žáci U 15 sdružený start 
FK Chropyně/FK Slavoj Kojetín 
– krajská soutěž Zlínského kraje
Ve srovnání s mladými fotbalisty 
z Chropyně jsou v týmu střelecky 
aktivnější.
Sobota 27. 4. 2019 – vyhráli v Lu-
hačovicích 3:2. Všechny branky dali 
hráči Slavoje: Ondra Tichý (36´), 
Matěj Otáhal (48´), Jan Válek (61´).
Neděle 5. 5. 2019 – opět výhra ve 
Viganticích (spojených se začátky 
Milana Baroše) 7:1. Branky dali: 
4x Honza Válek, 1x Martin Ligač, On-
dra Tichý, Jan Vlasatý /Chropyně/.
Neděle 12. 5.2019 – na hřišti v Ko-
jetíně porazili TJ Juřinku 5:0. Bran-
ky dali: 3x Honza Válek, 1x Ondra 
Tichý, Jan Vlasatý /Chropyně/.
Zbývají tři zápasy (SK Louky, Ajax 
Bezměrov a FC Velké Karlovice.
Tým je po 15. kole na 5. místě z je-
denácti a má zlepšené skóre 38:27 
a 28 bodů.
Mladší žáci U13 –okresní přebor
Pátek 26. 4. 2019 – na hřišti KMK 
Zubr Přerov vyhráli 3:1. Branky Sla-
voje: 2x Daniel Zgyuga, 1x Adam 
Šmída.
Sobota 27. 4. 2019 – doma porazili 
vysoko poslední Sokol Lazníky 5:0.
2x Radim Hönig, 1x Daniel Zgyuga, 
Adam Šmída, Štěpán Kapoun.
Sobota 4. 5. 2019 – v Bělotíně pro-
hráli 1:7. Branku dal Daniel Zgyuga.
Středa 8. 5. 2019 – v Lipníku prohra 
0:1.
Sobota 11. 5. 2019 – doma pora-
zili Sokol Újezdec 4:2. Góly dali: 
Štěpán Kapoun, Marian Csocso 
a 2x Adam Šmída.
Neděle 19. 5. 2019 – prohráli v Koz-
lovicích s prvním týmem 0:9.
Tým je po 23. kole na 6. místě ze 
třinácti s bilancí 58:73 a 33 body.
Tým bude usilovat o místo v první 
pětce v zápasech s Horní Moštěni-
cí, Lobodicemi a Čekyní.
Starší přípravka U 11 – krajská 
soutěž 
Absolvovala turnaje, kde hrají mezi 
sebou vždy čtyři týmy.
27. 4. 2019 v Čechovicích, 4. 5. 
2019 v Černovíru, 12. 5. 2019 v Ko-
jetíně a 19. 5. 2019 v Šumvaldu.
Tabulky se u soutěží přípravek ne-
vedou. Pořadí není důležité, hlavní 
je si s chutí zahrát. Do konce soutě-
že ještě odehraje turnaje v Nových 
Sadech a ve Šternberku.

Mladší přípravka U 9 – okresní 
přebor 
Na přípravku zůstal jen jeden trenér 
Jiří Flora, kterému pomáhá při zá-
pasech pan Zaoral.
I tak se jim daří a poráží své sou-
peře.
Sobota 27. 4. 2019 – vyhráli v Pav-
lovicích u Přerova 14 : 3.
Sobota 4. 5 2019 – doma výhra nad 

Sokolem Opatovice 14:13.
Sobota 18. 5. 2019 – doma porazili 
SK Hranice 11:6.
Protože v zápasech přípravek padá 
hodně branek, není v silách roz-
hodčích je evidovat. Taktéž tabulky 
v této soutěži nejsou.
V létě odehrají doma ještě dva zá-
pasy se Sokolem Vlkoš a Sokolem 
Lazníky.                    Jaroslav Bělka 

Mladší přípravka FK Slavoj Kojetín OFS Přerov,
jaro 2019, trenér Jiří Flora

Nástup mladších žáků Sokola Lazníky a FK Slavoj Kojetín

Utkání mladší přípravky
se Sokolem Opatovice

Lavička mladší přípravky
FK Slavoj Kojetín
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Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
TJ Sokol Kovalovice muži – 1.B 
třída skupina A 
Kovalovice dovedou příjemně pře-
kvapit rekordní výhrou, ale také 
zklamat na celé čáře.
Neděle 28. 4. 2019 – prohra 
v Troubkách 2:4. Branky: Zdeněk 
Zezula, Michal Bělaška.
Neděle 5. 5. 2019 – výhra doma 
s Mostkovicemi 6:1. Branky: Zde-
něk Zezula (4 branky), Jakub Krč-
mář, vlastní branku si daly Mostko-
vice. Jedno povedené utkání, kdy 
se daří skoro všechno. Hosté se 
zmohli jen na čestný gól pět minut 
před koncem. 
Neděle 12. 5. 2019 – prohra 
v Němčicích 2:4. Na hřišti posled-
ních Němčic nad Hanou prohrávaly 
už 0:4, a nakonec jen zvýšily na 2:4 
brankami Jakuba Krčmaře. 
Neděle 19. 5. 2019 – doma poráž-
ka 2:5 se Sokolem Jezernice. Po 
prvních minutách to nevypadalo, že 
to bude tak deklasující porážka. Do-
konce Kovalovice vedly ve třinácté 
minutě brankou Jakuba Krčmáře 
1:0 a měly více ze hry. Soupeř pak 

Lavička Sokola Kovalovice

využil kiksů v obraně a trestal chyby 
v defenzivě domácích pěti góly. Za 
Kovalovice dal gól útěchy Filip Rybo-
vič těsně před závěrečným hvizdem 
rozhodčího. Snad to bude ponaučení 
pro příští zápas, že tak se nedá hrát. 
Kovalovice mají před sebou dvě 

utkání venku v Želatovicích s béč-
kem a v Újezdci. Sezónu zakončí 
dvěma domácími zápasy s SK Rad-
slavice a Sokolem Otaslavice.
Zatím Kovalovice jsou na 8. mís-
tě ze čtrnácti se skórem 47:45 
a 31 body.                     Jaroslav Bělka 

Oslava gólu v utkání
s Mostkovicemi

Nástup týmů Kovalovic a Jezernice

Ze sportu – Kanoistika Kojetín
Boj o slávu a čest
Ve dnech 11.–13. května 2019 se 
uskutečnil první nominační závod 
v rychlostní kanoistice v Račicích. 
Do Račic, 65 km za Prahou směr 
Ústí nad Labem, se v pátek v pod-
večer sjely všechny kajakářské 
a kanoistické špičky z celé ČR, kte-
ré bojovaly celý víkend o účast ve 
světovém poháru v rychlostní kano-
istice, ze kterého se budou nomi-
novat na letní olympijské hry 2020 
v japonském Tokiu. Rozhodující 
závod pro určení počtu závodníků 
z Evropy se bude konat v Szegedu 
koncem srpna. Prvních pět závod-
níků má zajištěnou účast na olympi-
ádě. Dodatečné nominace proběh-
nou na podzim. 
V závodě kanoistů v debl kánoi 
byli horkými favority Martin a Petr 
Fuksovi z Nymburka. Jejich velkým 
konkurentem byla posádka ve slo-
žení Filip Dvořák – Tomáš Janda 
a posádka kojetínského odchovan-
ce Antonína Hrabala s Jiřím Za-
lubilem. Závod suverénně vyhráli 
bratři Fuksové, na druhém místě 

se umístila posádka Dvořák – Jan-
da a na třetím místě dojela dvojice 
Hrabal – Zalubil. Účast na světo-
vém poháru si tak zajistili vítězové. 
Antonín Hrabal (DUP) a Jiří Zalubil 
(DUP) si svým skvělým výkonem 
zajistili účast na Mistrovství Evropy 
juniorů a závodníků do 23 let v Ra-
čicích konané začátkem července 
2019.
Z řad kajakářů všechny tratě suve-
rénně ovládl Josef Dostál, který po-
tvrdil svoji skvělou formu a zúročil 
tak tvrdou jarní přípravu v Kalifornii 
v USA, které se zároveň zúčastnil 
Antonín Hrabal s Jiřím Zalubilem. 
Kojetínská kanoistika vyslala do 
olympijského centra Račice 
osm závodníků. V sobotu 
byla na programu olympij-
ská trať 1000 m, kde se nám 
přes rozjížďky a mezijízdy do 
finále dostala více než polo-
vina závodníků. Výsledkem 
sobotního zápolení kanoistů 
juniorů byla zlatá medaile 
Jiřího Minaříka, který za se-
bou nechal nešťastné pohle-
dy třinácti závodníků a jasný 

vzkaz, že za tři týdny při nominaci 
na mistrovství Evropy juniorů se 
s ním musí počítat.
Miroslav Kapoun (KOJ) s Radkem 
Valsou (TSE) v kategorii K2 do-
rostenci na trati 1000 m potvrdili 
svoji výbornou výkonnost a pora-
zili a zvítězili nad 21 posádkami, 
a tím prokázali oprávněnou nomi-
naci na svůj první mezinárodní zá-
vod v Piešťanech, kde budou star-
tovat proti zbytku Evropy.
Páteční program se nesl ve zna-
mení větru a deště, který v sobotu 
ještě zesílil. Velkým hitem se takto 
staly tři bundy na sobě a pláštěnka. 
Pro závodníky to bylo místy oprav-
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Ze sportu – Kanoistika Kojetín
du těžké závodit jak se soupeři, tak 
s přírodou současně.
Nejlepšího umístění z řad kojetín-
ských dorostenek dosáhla Petra 
Jurečková, která i přes tréninkový 
výpadek v zimní přípravě dosáhla 
na účast ve finále 2. 
Pondělní počasí se umoudřilo, pře-
stalo pršet a na výsledkách našich 
závodníků to bylo znát. Na progra-
mu dne byly závody na trati 200 
metrů. Vzhlíželi jsme k výkonům 
dospělých a přáli jsme si dosahovat 
stejných výsledků. Věříme, že ces-
ta k obdobných výsledkům nebude 
dlouhá, což potvrzuje první vlaštov-
ka - Miroslav Kapoun, který do cíle 
dojel na 4. místě.
Svůj životní výkon předvedla ka-
noistka Leona Hejcmanová na trati 
2000 m, kdy mezi žačkami dojela 

na 4. místě.
Velká péče je věnována Jiřímu Mi-
naříkovi, který díky plánované kon-
zultaci ve Vojenské nemocnici ve 
Střešovicích, kde byl na konzultaci 
kompenzačních cviků pro kanois-
ty, nestihl start disciplíny C1 200 m 
a dal tímto šanci vyniknout ostatním 
borcům na C1.
Odpolední program dlouhých tra-
tí přinesl skvělé výsledky kojetín-
ských závodníků. Mezi nejlepší 
patřil výkon Jiřího Minaříka, který 
na trati 2000 m porazil druhého 
v pořadí Martina Večerku o krás-
ných 14,4 s. Za svůj výkon si vy-
sloužil antidopingovou kontrolu, 
která je řízená Antidopingovým 
výborem ČR. Na tyto kontroly jsou 
vyzýváni nejlepší sportovci olympij-
ských sportů, jako je Martina Sáb-

líková, Martin Fuchsa, Ester Le-
decká a další. Test se zakládá na 
rozboru tělesných tekutin. Vzorky 
jsou odeslány do Německa a výsle-
dek je znám do šesti týdnů. Věříme 
však, že Jiří zakládá své výkony na 
kombinaci tvrdé přípravy, lásky, citu 
a porozumění.

A. Zendulka

Svěřenci Kanoistiky
Kojetín uspěli
na mezinárodní regatě 
na Slovensku
Ve dnech 24.–26. května 2019 se 
na Slovensku konala tradiční mezi-
národní Regatta Piešťany.
Jedná se o jeden z nejvýznamněj-
ších závodů v rámci rychlostní ka-
noistiky pro dorostence a juniory. 
Regaty se zúčastnilo celkem pat-
náct států. Za Českou republiku 
se zúčastnilo 22 závodníků, kteří 
celkem vybojovali sedm medailí. 
Pro kojetínskou kanoistiku je obrov-
ským úspěchem, že čtyři z těchto 
sedmi medailí putují do Kojetína. 
O účasti na mezinárodních zá-

vodech rozhoduje reprezentační 
trenér Pavel Hottmar na zákla-
dě výsledků nominačních závodů 
v rámci Českého poháru. Jelikož 
rychlostní kanoistika patří mezi 
naše nejúspěšněji olympijské spor-
ty, je v České republice konkurence 
opravdu vysoká a boj o „reprezen-
tační tričko“ vyžaduje dlouhodobou 

snahu a nasazení.
Z Kojetína si pozvánku vydobyl Jiří 
Minařík, již zkušený závodník – mi-
str Evropy, bronzový z mistrovství 
světa a bronzový z Olympijských 
her mládeže v Argentině. A poprvé 
v životě si reprezentační dres oblékl 
i Miroslav Kapoun.
Od Jirky se již tradičně hodně očeká-
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valo a on dokázal očekávání naplnit. 
Startoval ve třech disciplínách C1 
500, C1 1000, C4 500 – všechny je 
vyhrál. Domů si tedy dovezl tři zlaté 
medaile a sám tak zařídil téměř po-
lovinu českého medailového zisku.
Miroslav Kapoun prozatím nedo-
sahuje takové výkonnostní úrovně 
jako Jirka. Samotné pozvání do 
reprezentace byl pro něho velký 
úspěch. Na tratích K1 1000 a K1 
500 se mu nepodařilo postoupit do 
finále, i když jeho odstup na úplnou 
špičku byl malý. Jeho hlavní disci-
plínou však byla soutěž deblkajaků 
K2 1000, K2 500, kde se s finálovou 
účastí počítalo. S parťákem Rad-
kem Valsou ze Sedlčan nakonec 
obsadili 5. místo na 500 m  a 4. mís-
to na kilometr. Obrovské překvape-
ní se odehrálo na olympijské trati 
K4 500, kde se české posádce, ve 
které seděl Valsa, Truhlář, Kapoun 
a Macháček, podařilo ve finiši těsně 
přesprintovat do té doby vedoucí 
posádku a závod tak pro sebe i naši 
republiku vyhrát. 
Vážení Koječáci a obyvatelé při-
lehlých obcí – náš klub Kanoistika 
Kojetín v současnosti prožívá histo-
ricky nejlepší období. Dosahujeme 
fantastických sportovních výsledků, 
a to i na mezinárodní úrovni. Dis-

Ze sportu – Kanoistika Kojetín
ponujeme asi nejlepším areálem 
a přírodními podmínkami v celé re-
publice. 
Máme velkou podporu města Kojetí-
na, Olomouckého kraje a Českého 
svazu kanoistů. Tým trenérů pracu-
je zhruba s padesáti závodníky od 
pěti let po juniory. Zhruba polovina 
našich svěřenců patří k republikové 
špičce. 
V našem klubu 
děti vyrůstají ve 
zdravém, kama-
rádském a abso-
lutně disciplinova-
ném prostředí. 
Rychlostní kanois-
tika je individuální 
sport, kde téměř ne-
existují úrazy a zra-
nění, a naše spor-
tovní příprava vede 
k nevídané fyzické 
a duševní zavilosti 
a houževnatosti. 
Dejte dětem šanci 
takto vyrůst, klubu 
dejte šanci maxi-
málně rozvinout 
potenciál, který se 
se ve všech dětech 
skrývá, a přidejte se 
k nám.

Přihlaste své děti, vnuky a kamará-
dy do našeho klubu. A to již od nejút-
lejšího věku. 
http://www.kanoistika-kojetin.cz/
Na léto pro děti připravujeme v na-
šem areálu příměstský tábor, kde 
chceme děti seznámit s naším spor-
tem a vytvořit jim prostředí plné her, 
sportu a zábavy. Je to ideální příle-
žitost jak začít.      Miroslav Kapoun
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Ze sportu
Mistr světa z Kojetína
V sobotu 25. května 2019 se konal 
7. ročník akce Dragon Cup – světo-
vý pohár v bojových umění v Kar-
viné. Soutěžili nejen malé děti, ale 
také dospělí, takže byla vidět cesta 
"dračích bojovníků" od útlého mládí 
až po zkušenost a moudrost samot-
ných mistrů bojových umění.
Mezi soutěžícími z více než de-
seti zemí světa zazářil i kojetín-
ský nadějný bojovník Adam Polcr, 

žák osmé třídy Základní 
školy nám. Míru. Adam 
se kickboxu věnuje te-
prve dva roky, ale na 
světovém poháru ve 
své kategorii, která byla 
vyhlášena jako Mist-
rovství světa bojoval 
jako zkušený zápasník 
a získal ZLATOU medai-
li. 

Miloslav Oulehla,
pyšný dědeček
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Mikuláš Šmida Alžběta Kebzová Tadeáš Sedlák

Matyáš Šuhaj Štěpán Mucha Jiří Jan Lhota

Kristián Záboj

Dominik Zedníček

Tobiáš a Jonáš Peštukovi

Poděkování

Ráda bych poděkovala
Ondrovi Šírkovi

za rychlou, pohotovou
a citlivou reakci

při mém pádu z kola. 
Ondro děkuji!

          Anna ŠoustkováBlahopřejeme!
Foto: Jana Večeřová

V sobotu 18. května 2019 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetín tyto děti:


