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Červnová příroda – příjemná i krutá
V červnu se v přírodě odehrává zejména růst a množení,
výchova mláďat a vůbec vše k rozvoji nového pokolení
rostlinných i živočišných druhů. Jsme tak svědky nálezů
mladých ptáků, dosud nedochovaných a často opustivších hnízdo ještě před dosažením vzletnosti. Příkladem
budiž tento mladý kalous ušatý z hnízda v Tovačově, který byl po vypadnutí z hnízda raději předán do záchranné
stanice při Ornitologické stanici Ornis v Přerově.
Po letošním chladném květnu se tak trochu těžko probouzeli k životu někteří živočichové vázaní na vodu. Například tento skokan skřehotavý fotografovaný počátkem
června u studny na sídlišti Sever v Kojetíně byl ještě hodně málo aktivní, a i jeho vybledlé zbarvení připomínalo
ještě zimující jedince.
Součástí přírodních úkazů je také počasí, to letošní Medardovské se v Kojetíně projevilo výraznými přívalovými
dešti, a to hned čtyřikrát – 13., 16., 19. a 22. června 2019
napadlo v krátkých, vydatných deštích přes 100 mm
srážek. Způsobilo to mimo jiné zaplavení hřiště v Kovalovicích, škody na majetku ve Sladovní ulici, kde se po
devíti letech znovu hrnula voda z výšin nad Kojetínem
i pád kusu stromu v ulici Svatopluka Čecha. Kvůli vydatným dešťům musel být zrušen Dětský den v Kovalovicích i Pohádkový rybník v Kojetíně.
Na druhé straně se rychle zaplnily rybníky, závislé na přítocích srážek z polí – mimo jiné Přední a Zadní rybník
v Kojetíně nebo rybník v Měrovicích nad Hanou. Jak už
to tak v přírodě bývá – ne všechno, co se zdá kruté je ve
skutečnosti špatné. Takže – pěkné léto!
Jiří Šírek

Přival u Jordánu

Skokan skřehotavý

Kalous ušatý

Strom v ulici Sv. Čecha
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Z jednání Rady města Kojetína
Rada Města Kojetín se na své 12. schůzi konané dne 11. června 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
města Kojetína za rok 2019, mezi
Městem Kojetínem jako „zadavatelem“ a firmou OL AUDITING, s. r.
o., Olomouc, jako „zhotovitelem “ za
celkovou cenu 65.000 Kč + DPH,
- povolila Základní škole Kojetín
nám. Míru převod finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic,
- uložila Základní škole Kojetín
nám. Míru odvod z fondu investic
do rozpočtu zřizovatele ve výši 150
tis. Kč,
- souhlasila s provedením renovace učebny a nákupem nového stínění v Základní škole Kojetín nám.
Míru dle žádosti ZŠ,
- souhlasila se zapojením Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha
do projektu kraje financovaného
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici
partnera s finančním příspěvkem,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
p. č. 5770/7 ostatní plocha o výměře cca 195 m2, ve vlastnictví
Města Kojetína v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín zájemci
o koupi, za kupní cenu 450 Kč/m2,

- schválila prominutí pohledávky
ve výši 19.666,44 Kč, kterou eviduje Město Kojetín za společností
Agro-družstvo MORAVA Kojetín
z titulu smlouvy o dodávce tepelné
energie ze dne 29. 5. 2014,
- schválila ukončení dohody o provozování a údržbě požární nádrže
po dobu letní sezóny uzavřené dne
30. 6. 1997 mezi Městem Kojetín,
jako vlastníkem, a TJ Sokol Kovalovice z. s., jako provozovatelem,
dohodou k 12. 6. 2019,
- stanovila celkový počet zaměstnanců Města Kojetína v Městském
úřadu Kojetín na 28,
- schválila organizační řád Městského úřadu Kojetín,
- stanovila rozdělení pravomocí
v Městském úřadu dle organizačního řádu,
- vyslovila poděkování a uznání
Olze Odehnalové, ředitelce Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha
za dlouholetou práci ve funkci ředitelky základní školy,
- schválila účast Města Kojetína
na projektu kulturního cestovního
ruchu – Word Heritage Journeys of
the European Union, který realizuje Arcibiskupský zámek a zahrady
v Kroměříži ve spolupráci s Nati-

onal Geographic a UNESCO a je
spolufinancován Evropskou unií,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo k investiční akci „Výměna termatexových akustických podhledů
a LED světel v učebně v objektu ZŠ
náměstí Míru v Kojetíně.“ Smlouva
je uzavírána mezi objednatelem
Městem Kojetín a zhotovitelem Oldřichem Vaculíkem Kojetín za nabídkovou cenu 95.406,44 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo na akci „Předlažba chodníku MŠ Hanusíkova“ v Kojetíně,
mezi objednatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín
spol. s r. o., za nabídkovou cenu
129.986,49 Kč bez DPH,
- vzala na vědomí zápis z Komise
životního prostředí a zemědělství
RM,
- souhlasila s přijetím účelové neinvestiční dotace Domem dětí a mládeže Kojetín, p. o., ve výši 33.000
Kč na částečnou úhradu výdajů na
Teambuilding pro instruktory a dobrovolníky DDM Kojetín, z rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2019
v rámci Programu na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2019, dle žádosti
příspěvkové organizace.

Z jednání Zastupitelstva města Kojetína
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 6. zasedání konaném dne 11. června 2019
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 2. 4. 2019 jednala čtyřikrát,
- schválilo navýšení příspěvku na
provoz na rok 2019 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko
Kojetín ve výši 700 tis. Kč, dle žádosti příspěvkové organizace,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 8/2019, kterým se zapojují do
rozpočtu:
- nové příjmy
3 851,11 tis. Kč
- nové výdaje
3 851,11 tis. Kč,
- schválilo prodej pozemků parc.
č. 1302, o výměře 2.769 m2,
1331, o výměře 279 m2, 5732/1,
o výměře 426 m2, 6587/1, o výměře 1.168 m2, 7011, o výměře 2.159
m2, 7074, o výměře 865 m2, 7075,
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o výměře 905 m2, 7083, o výměře 924 m2, 7206, o výměře 906
m2, 7207, o výměře 954 m2, 1089,
o výměře 720 m2, jehož součástí je
stavba s č. p. 818, objekt k bydlení,
1090, o výměře 562 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 817, objekt
k bydlení, 1091, o výměře 666 m2,
jehož součástí je stavba s č. p. 816,
objekt k bydlení, 1092, o výměře
230 m2, jehož součástí je stavba
s č. p. 815, objekt k bydlení, vše
v k. ú. Kojetín, z vlastnictví Města
Kojetína jako „budoucího prodávajícího“ do vlastnictví společnosti
Accolade, s. r. o., Karlín–Praha 8,
jako „budoucí kupující“ za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.720.886
Kč + DPH,
- schválilo prodej pozemku

p. č. st. 1749, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 365 m2,
v katastrálním území a obci
Kojetín, z vlastnictví Města Kojetína do podílového spoluvlastnictví vlastníkům budovy
s č. p. 1247, bytového domu, který stojí na pozemku p. č. st. 1749,
a to za kupní cenu 390 Kč/m2,
- schválilo bezúplatný převod
vlastnického práva k nemovité věci,
pozemkové parcely č. 6334/12,
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 680 m2, v katastrálním
území Kojetín a obci Kojetín, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako „převodce“
do vlastnictví Města Kojetína, jako
„nabyvatele“ a uzavření smlouvy
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Z jednání Zastupitelstva města Kojetína
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci,
- vzalo na vědomí výroční zprávu
společnosti TECHNIS Kojetín spol.
s r. o. za rok 2018 a vyhodnocení

topné sezóny za rok 2018,
- vzalo na vědomí výroční zprávu
Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2018,
- schválilo Plán rozvoje sportu

města Kojetína do roku 2023,
- vzalo na vědomí zápisy ze zasedání Osadního výboru Kovalovice,
Kontrolního výboru ZM a Finančního výboru ZM.

Informace pro občany
Vážení občané,
díky vám i díky rozvoji a provozu
systému tříděného sběru a recyk-

lace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových,
přispělo naše město ve spoluprá-

ci se společností EKO-KOM, a s.
ke zlepšení životního prostředí
a snížení „uhlíkové stopy“.
V květnu 2019 získalo Město Kojetín osvědčení o úspoře emisí od
společnosti EKO-KOM.
Úspora, kterou město dosáhlo, představuje: emise CO2 ekv.: 261,328
tun, úspora energie: 6,809.024 MJ.
Tyto úspory byly vypočteny na základě studie posouzení systému
sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní
prostředí.
Děkujeme vám, že třídíte odpad!
Eliška Izsová,
referent odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy
MěÚ Kojetín
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Anketa
Skončil školní rok a začínají prázdniny. Vyrazili jsme do chodeb gymnázia,
abychom zjistili, jak se žákům líbil školní rok a kam se chystají o prázdninách.
Položili jsme čtyři otázky:
1. Jak byste zhodnotili letošní školní rok? 2. Co byste chtěli zlepšit v příštím školním roce?
3. Kam se chystáte na dovolenou? 4. Je něco, co nemáte rádi na letních prázdninách?

Student 1
1. Nebylo to špatné, ale byl bych
radši, kdyby to nebylo tak dlouhé.
2. Zkrátit vyučování.
3. Do Egypta.
4. Konec prázdnin.

Student 4
1. Průměrně.
2. Lepší výsledky ve škole bez
menší snahy.
3. Do Chorvatska.
4. Horko.

Student 2
1. Byl to velice vyčerpávající rok.
2. Matiku.
3. Do Chorvatska.
4. Někdy velká vedra.

Student 5
1. Zatím nejhorší školní rok.
2. Všechno.
3. Na Šumavu.
4. Že jsou krátké.

Student 3
1. Hrozně rychle to uteklo.
2. Málo testů.
3. Na Ibizu.
4. Brigády.

Student 6
1. Hrůza to byla.
2. Moje známky.
3. Nechystám se nikam.
4. Vysoké teploty.

Student 7
1. Velice pozitivní školní rok.
2. Mou snahu o lepší známky.
3. Do Chorvatska.
4. Jejich konec.
Student 8
1. Nevím, nějak jsem o tom nepřemýšlela.
2. Méně testů.
3. Do Itálie.
4. Velká vedra.

Ptali se A. Krátká a L. Vitásek,
2. ročník GKJ

Kojetínský uličník
Ulice Marie Gardavské
Také dnešní Uličník se bude procházet po ulici pojmenované po slavném kojetínském občanovi – Tomáše Kuzníka střídá Marie Gardavská.
Tato hanácká folklórní malířka, která se narodila 14. března 1871 jako
jediná dcera kojetínského sedláka,
ve svých 19 letech odešla studovat Umělecko-průmyslovou školu
v Praze, a to i přes obrovskou nevůli rodičů. Po absolvování školy se
vrátila zpět do svého rodného města, aby ve svých kresbách zachytila
mizející krásu lidových krojů nejen
rodného regionu, ale i Slovácka
a Valašska. Mezi nejznámější obra-
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zy patří Stařenka s vnoučaty, Podobizna dívky nebo Hanačka z Kojetína a Hanácká stařenka, které byly
zveřejněny na titulních stranách časopisu Zlatá Praha. Marii Gardavskou proslavila i série barevných
pohlednic s hanáckými motivy.
Rodné město uctilo tuto slavnou
hanáckou malířku nejen tím, že po
ní pojmenovalo ulici, ale dodnes tu
máme v Olomoucké ulici i mramorovou pamětní desku s jejím jménem.
Ulice Marie Gardavské tvoří jakousi
spojku mezi ulicí Dvořákovou a Čsl.
legií, patří mezi ty kratší v Kojetíně,
nicméně její poloha nabízí spoustu výhod: kousíček je to k nádraží
i místní poliklinice, hned za rohem

je jídelna či ZUŠka a sportovní hala
nebo i naše gymnázium.
Na textu a fotografiích se podílely
V. Skoupilová a A. Sedláčková,
2. ročník GKJ
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“Tovačovka“ – Kroměřížská dráha, z. s.
Už od roku 2007 se můžete po tratích (nejen) v okolí Kojetína několikrát ročně svézt historickými vlaky,
které na trať vypravuje spolek Kroměřížská dráha. Od roku 2014 také
můžete v předem vyhlášených termínech navštívit unikátní muzeum
se železniční tematikou v prostorách lokomotivního depa na kroměřížském nádraží.
A protože se jak historické vlaky,
tak i muzeum těší rostoucí oblibě, rádi bychom učinili další krok
k tomu, abychom se mohli v historických vlacích i muzeu potkávat
častěji a pravidelně. Díky spolupráci s Olomouckým krajem, Mikroregionem Střední Haná i městy Kojetín,
Kroměříž, Tovačov a řadou dalších
partnerů, jsme připravili zcela nový
projekt. Tím jsou pravidelné sobotní
nostalgické vlaky, které jako pomyslný most propojí Kroměříž s Kojetínem a Tovačovem.
Počínaje 29. červnem 2019 se tedy
s námi můžete každou sobotu až
do 31. srpna 2019 svézt historickými motorovými vlaky jak do Tovačova, tak i do Kroměříže a zpět.
Ve všechny dny provozu vlaků také
bude v době vždy od 9 do 17 hodin otevřeno pro veřejnost Muzeum
Kroměřížské dráhy v kroměřížském
lokomotivním depu.
Jízdní řád vlaků uvádíme níže,
ceny jízdného se neliší od částek,
na které jste už po dvanáct let provozu našich zvláštních vlaků zvyklí – tedy v případě Tovačova stojí
jízdenka pro dospělého 30 Kč, dítě
od 6 do 15 let zaplatí 20 Kč. Cesta
do Kroměříže bude dospělého stát
20 Kč, dítě 10 Kč. Zpáteční jízdenky na letošní léto nezavádíme.

Přeprava kočárků zůstává bezplatná, za kolo zaplatíte 30 Kč bez
ohledu na vzdálenost, ale pozor, ve
dnech 6. až 20. července a 31. srpna
2019 nebude přeprava kol ve vlaku
z prostorových důvodů možná.
Spoje budou na začátku a konci
prázdnin vedeny oblíbeným červeným motoráčkem M131.1 „Hurvínek“, od 27. července do 24. srpna
2019 se pak budou na spojích střídat elegantní rychlíkoví „Krokodýli“,
kteří disponují i větším prostorem
pro přepravu kočárků a jízdních kol.
Podrobné informace o jízdách vlaků, stejně jako výčet dlouhodobých
turistických lákadel ve všech městech a obcích při trati, ale i přehled
jednorázových akcí, které můžete
v době provozu vlaků navštívit, najdete na našem webu www.protototypy.cz/tovacovka.
Těšíme se na shledanou ve vlaku!
členové spolku Kroměřížská dráha

Hurvínek v Uhřičicích

Krokodýl v Uhřičicích

Junák - český skaut - Středisko 714.03 Kojetín
Kojetínští skauti
a skautky vyhráli
krajské kolo
Svojsíkova závodu!
Ve dnech 31. května a 1. června
2019 v Domašově nad Bystřicí
se konalo krajské kolo Svojsíkova závodu, kterého se zúčastnila družina Sojek z 1. smíšeného
oddílu ve složení: Michal Takač,
Mikuláš
Hromádka,
Kateřina

Šálková, Adam Šoustek, Tereza Laucká a Jakub Ovísek, když
postoupila z okresního kola spolu s dalšími šestnácti hlídkami
z ostatních okresů Olomouckého
kraje.
Téma letošního kola se nazývalo
Karanténa. Začátek závodu děti
pocítily již při pátečním výstupu
z vlaku v Domašově nad Bystřicí.
Když zazněly sirény, byl vyhlášený
poplach a všichni účastníci se museli dostat do tábořiště v ochran-
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Junák - český skaut - Středisko 714.03 Kojetín
ném oděvu. Po postavení stanů
se hodnotící komise seznámila
s družinami pomocí krátkých scének, které měly děti předem připraveny. Páteční den byl zakončený zpěvem u táboráku.
Sobotní dopoledne patřilo hlavnímu
závodu, kde plnily družiny různé
úkoly na devíti stanovištích. Zkusily
si například filtrování vody, luštění
a vysílání šifer, trénink paměti, poznávaly historické osobnosti, zkoušely rozpoznat dezinformované
články. Ale musely také vyhledávat
dané informace na internetu a nechyběly ani otázky ze zdravotnictví.
Aby naše družina stihla co nejvíce
stanovišť, musela přebrodit řeku
Bystřici. Avšak tento neplánovaný úkol si vzal svoji daň ve formě
Jakubovy boty, která mu bohužel
uplavala a tak všechny další aktivity
i zpáteční cestu vlakem domů musel absolvovat naboso.
Dalším soutěžním úkolem byla příprava oběda z dovezených surovin
bez použití polotovarů. Ale aby to
nebylo tak jednoduché, suroviny
všech hlídek byly vzájemně a tajně zaměněny a tak naše družina
místo drůbežího rizota připravovala kuskus na sladko s grilovanými
jablky a karamelem. Zbývající část
závodu byla zaměřena na jednotlivce, kdy v disciplínách jako např.
práce se sekyrou, střelba ze vzduchovky, hlavolamy, příroda, atd. získávali další body.
Po společné závěrečné disciplíně
bylo vyhlášení výsledků.
Naše družina se umístila na
1. místě a postupuje do celostátního kola, které se koná v září
v Chrastu u Chrudimi.
Družině Sojek gratulujeme!
Eva Takačová – skautská vedoucí

Abeceda peněz – o financích hravě
Dne 28. května 2019 se na pobočce České spořitelny v Kojetíně, jak
určitě mnozí z vás zaznamenali,
konal Jarmark žáků Základní školy
nám. Míru v Kojetíně, a to třídy 4.B
s třídním učitelem Františkem Štěpánkem.
Byli jste svědky projektu Abeceda
peněz, kterým Česká spořitelna
uvádí žáky základních škol do svě-

6

ta financí a nechává je okusit „dospěláckou“ odpovědnost. Žáci se
na jarmark připravovali zhruba dva
měsíce. A jak to všechno začalo?
Nejdříve zástupci České spořitelny
seznámili děti ve třídě s tímto zajímavým projektem. Následovala návštěva žáků na pobočce. Tato exkurze byla pro děti velmi zajímavá
a poučná. Žáci si založili vlastní fir-

mu, kterou pojmenovali „Jaro dělá
radost“. Určili si, kdo bude ředitel,
účetní, pokladník atd. Následně jim
byl předán od spořitelny počáteční
kapitál, za který si zakoupili materiál na výrobu dárků. Mezi sebou se
domluvili, co vlastně budou vyrábět.
A protože námětů bylo hodně, vyrobili od všeho něco. Na jarmarku jste
potom mohli vidět ozdobné kolíčky,

7–8/19

Kojetínský zpravodaj

Abeceda peněz – o financích hravě
hrníčky, lapače snů, mýdla, svícínky, náramky, přívěsky na klíče, vonné pytlíčky a spoustu dalších výrobků. Celkem jich bylo asi 800 kusů.
No a co by to bylo za jarmark bez
pořádného občerstvení. Do jeho přípravy se zapojili nejen děti s učitelem, ale hlavně jejich rodinní příslušníci. Na jarmarku jste mohli ochutnat
slané i sladké pochutiny: domácí
chlebíčky, šneky, slané tyčinky, perníčky, sušenky, vdolečky, rolády,
lízátka, muffiny apod. Pro návštěvníky měli žáci připraveny tři stánky,
z toho byly dva s výrobky a jeden
s občerstvením. V den jarmarku,
přestože počasí vůbec nepřálo, přišlo hodně návštěvníků, za což byly
děti rády. Odhad učitele byl 8.500
Kč, reálný výdělek dětí však činil
17.307 Kč. Radost dětí byla veliká.
Za tyto vydělané peníze pojedou
žáci 4.B na zasloužený výlet na
Dolní Moravu, kde lanovkou navštíví Stezku v oblacích a také se
pořádně občerství. Děti byly z celé
Abecedy tak nadšené, že se ptaly,
jestli by to nešlo opakovat. Na příští
rok už plánujeme další spolupráci
se Základní školou nám. Míru v Kojetíně, kde si vybereme další třídu,
možná třídy, které se zapojí do naší
Abecedy peněz, aby si vyzkoušely
svět podnikání.
Děkujeme všem rodičům, babičkám, tetičkám a známým, kteří dětem pomohli v uskutečnění jejich
akce, zároveň děkujeme těm, kteří
tuto akci přišli do kojetínské pobočky České spořitelny podpořit.
Jana Vondrová

120. výročí kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kojetíně
Do historie kojetínského školství se
nesmazatelně zapsala církevní mateřská škola (školka). Její vznik na
konci 19. století souvisí s celkovou
atmosférou ve společnosti v Kojetíně, kojetínské farnosti a hlavně
s 50. výročím nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn.
V přípravě na jubilejní rok 1898, rok
50. výročí nástupu císaře Františka
Josefa I. na trůn, bylo obyvatelstvo
Rakousko-Uherska vyzýváno, aby
výročí oslavili zřizováním školních
nadací, k výchově mládeže a nadací pro chudé děti. Tato myšlenka
byla podporována také olomouc-

kým arcibiskupem Dr. Theodorem
Kohnem, který doporučoval zakládat k tomuto výročí ve farnostech
náboženské spolky (např. sv. Terezie), mateřské školky a opatrovny,
dobročinné spolky apod. V této atmosféře vznikla také myšlenka založit v Kojetíně mateřskou školku.
Již 14. srpna 1897 vznikla v Kojetíně nadace Josefy Mildnerové,
rozené Dudíkové a její dcery Marie
Mildnerové k založení a vydržování
mateřské školy. Správu této nadace převzal katolický farní úřad v Kojetíně. Tuto myšlenku Dr. Theodor
Kohn podporoval a také se finanč-

ně podílel na stavbě kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kojetíně.
(Současný Nadační fond Josefy
a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Marie Bíbrové vznikl
v roce 1999 sloučením všech historických nadačních subjektů, které
v minulosti podporovaly církevní
mateřskou školku).
Dne 15. června 1899 se konala
kolaudace nové budovy kláštera,
15. srpna 1899 byla budova slavnostně vysvěcena. Slavnostní kázání pronesl P. Dr. Antonín Cyril
Stojan, říšský a zemský poslanec,
farář v Dražovicích, pozdější arci-
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120. výročí kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kojetíně
biskup olomoucký, který zdůraznil
význam klášterů a škol pro vzdělanost národa. Posvěcení vykonal
papežský prelát a kanovník kroměřížský P. Blažek, který také sloužil
slavnou mši svatou. V tento den
nastoupily do Kojetína tři řádové
sestry z kongregace Milosrdných
sester sv. Kříže z Choryně, kterým
byl klášter předán. Dne 1. září 1899
byla školka uvedena do provozu.
Původní přízemní budova brzy nedostačovala rozvíjející se činnosti.
Sestry totiž zaměřily své působení
také na dívky, které ukončily školní
docházku. Nedostatek prostor byl
v roce 1902 vyřešen nadstavbou
prvního poschodí.
V dalším roce byla zemskou školní radou povolena a sestrami zřízena a vedena „pokračovací škola
ručních prací pro dívky školou odrostlé“ a také se „začalo vyučovat
hudbě.“ Vyučovalo se pletení, háčkování, šití na stroji, kreslení stehů,
vyšívání, drhání… Školné činilo čtyři koruny měsíčně.
V roce 1916, měla mateřská škola 110 dětí, pokračovací škola
85 dívek, hudbě bylo vyučováno
26 žáků.
V roce 1926 pokračovací škola
změnila název na „dvouletou rodinnou školu“, která trvala do roku
1932. V dalších letech již jen pokračovaly kurzy žití a vaření.
V roce 1948 byla církevní mateřská
školka zrušena a děti včetně inventáře převedeny do státní mateřské
školy.
Budova kláštera byla zabrána pro
potřeby státní správy, jako sídlo
nově zřízeného Okresního národního výboru Kojetín. Řádové sestry
byly umístěny v budově Dětského
domova, kam byla přestěhována
také hudební škola.
Nedílnou a záslužnou činností Milosrdných sester sv. Kříže byla péče
o osiřelé dívky po padlých vojínech
v 1. světové válce.“ „Sirotčinec
– jako útulna“ byl založen 11. února 1917 při příležitosti 150. výročí
Milostné Matky Boží Kojetínské.
Útulna byla ve správě farního úřadu
a nacházela se v bytě slečny Mildnerové v klášteře. Finanční základ na vydržování sirotků (11.000
K) složil P. František Fučík, farář
v Měrovicích a v Kojetíně. Vzhledem
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k tomu, že se počet sirotků neustále zvyšoval a byt slečny Mildnerové
již nedostačoval, byl v roce 1918
zakoupen pro potřeby útulny za
8.700 K v Kroměřížské ulici chatrný domek č. 109. V roce 1920 farní
úřad odevzdal správu sirotčince sestrám sv. Kříže. Zakoupená budova
naprosto nevyhovovala pro pobyt
dětí a sester, i když ty se snažily,
mnohdy nad své síly, podmínky
zlepšovat.
Na počátku roku 1924 byl pro potřeby sirotčince zakoupen za 60.000
korun dům čp. 198 a vybaven novým inventářem za 10.000 korun.
K úhradě ceny přispěly katolické
spolky, Marie Mildnerová, Otto Redlich, kněžna Žofie Öttingen-Spielberg z Vídně, kanovník P. František
Fučík a dary dobrodinců. Potřebné
opravy byly provedeny členy Lidové jednoty a Jednoty Orla. Nový
objekt sirotčince byl posvěcen
9. června 1924. Když přestal vyhovovat ústavním účelům a pro
vlhkost ohrožoval zdraví dětí i sester byl na místě starého sirotčince vystavěn nový – Okresní dětský
domov v Kojetíně. Stavbu provedla
firma Jandásek z Přerova v termínu
od května do listopadu 1936. Novostavbu posvětil Msgr. Jan Stavěl,
světící biskup v Olomouci. Novostavba stála 290.000 K, uhrazena
subvencemi ministerstev, sbírkami
a dary dobrodinců.
V období 2. světové války byli
v části domova ubytování také
studenti arcibiskupského gymnázia a začátkem roku 1945 také tzv.
„zákopníci,“ kteří budovali obranné
okopy kolem Kojetína.

Budova kláštera v roce 1902

V roce 1949 bylo v dětském domově 65 dětí, 110 žáků hudební školy,
jedna sestra vykonávala ošetřovatelskou činnost u nemocných občanů města. Na konci školního roku
v roce 1950 nastaly změny ve složení dětí v dětském domově. Zdravé děti byly přestěhovány do jiných
dětských domovů, mentálně postižené přešly do Kojetína.
V roce 1951 se o budovu dětského
domova v Kroměřížské ulici začala
zajímat Stání bezpečnost a 6. května 1952 bylo sestrám oznámeno, že
budovu přebírá Státní bezpečnost
a sestry i s dětmi se mají přestěhovat do letního arcibiskupského
sídla na Svatém Kopečku. 14. května 1952 byl objekt předán novému
uživateli.
V dalším období, až do roku 1991,
budovu využívala Zemědělská škola v Kojetíně jako internát pro své
žáky, která také využívala budovu
bývalého kláštera.
V roce 1992 byla obnovena Nadace
Marie a Josefy Mildnerových, která
byla v roce 1999 nově zaregistrována jako Nadační fond Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka
Fučíka a Františky Bíbrové. Jednalo se o navrácení budovy bývalého
kláštera a budovy bývalého sirotčince Nadačnímu fondu. Na základě smlouvy mezi nadací a učilištěm
budovu bývalého sirotčince pak zemědělské učiliště ještě užívalo.
Budova bývalého kláštera byla na
základě smlouvy na krátkou dobu
pronajata Městskému úřadu v Kojetíně a sloužila ke školským a kulturním účelům. Byl zde umístěn
1. stupeň ZŠ Svatopluka Čecha
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a později také městská knihovna.
Správní rada Nadačního fondu
hledala trvalé využití budovy, která
byla pojmenována „Domem svatého Josefa“, ve spolupráci s Charitou Kojetín začal dům sloužit pro
potřeby farnosti a vznikl zde Denní
stacionář pro seniory.

Ve spolupráci s Charitou Kojetín zajistila správní rada Nadačního fondu také novou náplň budovy bývalého sirotčince – dětského domova
v Kroměřížské ulici. Má zde sídlo vedení Charity Kojetín, Azylový
dům pro matky s dětmi v tísni, Charitní šatník, Romský klub Maria.

Řeholnice z řádu Milosrdných sester sv. Kříže se již do Kojetína
nevrátily. Jejich odkaz však přetrvává a pokračuje v činnosti Charity Kojetín a především v církevní mateřské školce, která vznikla
1. září 2010.
řez

Svátek Božího Těla v Kojetíně
Farnost Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně oslavila v sobotu
22. června 2019 slavnost Těla
a Krve Páně, lidově zvaný svátek
Božího Těla. Tento svátek nemá
pevně stanovené datum, ale je tzv.
pohyblivým svátkem, který je závislý na stanovení data Velikonoc. Slaví se vždy ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, to je osm týdnů po
Velikonocích. Jelikož svátek Božího
Těla, na rozdíl od některých zemí,
u nás není státním svátkem, slavení se často přesouvá na následující
neděli (příp. sobota večer).
Tato slavnost je úzce spojena
s velikonočními událostmi, kdy
Ježíš Kristus slavil s učedníky Poslední večeři. Tato Poslední večeře je zároveň ustanovením mše sv.
O slavnosti Těla a Krve Páně věřící děkují za dar eucharistie – která
je reálnou přítomností Ježíše Kris-

FACEBOOK

ta pod způsobou chleba a vína.
Tato proměna se děje při každé
mši svaté.
V mnoha zemích již od středověku
se při této příležitosti konají božítělové průvody (u nás byly po roce
1948 zakázány komunistickým režimem), ve kterých kněz nese monstranci (zdobená schránka v podobě
slunce), do které se vkládá proměněná hostie z předcházející slavené mše sv. Kněz kráčí s monstrancí
mimo kostel k předem připraveným
oltářům, u kterých se konají krátké
pobožnosti a požehnání. Následně
se průvod vrací do kostela, kde je
závěrečné požehnání a ukončení.
V našem městě byly připraveny
dva oltáře, jeden u domu sv. Josefa, druhý u vchodu do kostelní zahrady. Tyto oltáře i celý kostel byly
bohatě vyzdobeny břízami a květy
z našich zahrad (bílými liliemi

FACEBOOK

a růžemi). Věřící se u těchto oltářů modlili za požehnání pro město
Kojetín, za ochranu před přírodními
katastrofami, za rodiny a za všechny obyvatele žijící v našem městě.
Těšilo nás, že celá mše svatá s božítělovým průvodem byla krásně připravena, a dokonce i nestálé počasí
nám dalo prostor, abychom nekráčeli v dešti a tak jsme mohli důstojně oslavit Boha tajemně přítomného
v eucharistii…
Petr Otáhal
foto: Blanka Chytilová

Hledáme
manuálně
zručného
kolegu
na pravidelné brigády
a k montáži nábytku.
Telefon: 602 576 809
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Oběti I. světové války z Kojetína (8)
Mirvald František,
Mirwald Franz
narodil se v Kojetíně dne 29. září
1896 v domě č. 138 na levém konci od náměstí v bývalé Štefánikově
ulici, v současnosti ulice Padlých
hrdinů. Dům dnes neexistuje, byl
zbourán a místo bylo zastavěno
domem, který má č. 137. Číslo 138
má nově postavený dům ve Sladovní (prodloužené) ulici nad rybníkem
Jordánem. Otec Josef Mirvald byl
dělníkem v kojetínském cukrovaru
a pocházel z Troubek. Matka Marie, byla dcerou Jiřího Trnky, kováře
v Loukách (u Zlína nebo Uherského
Hradiště). Vyučil se krejčím a pobíral týdenní plat ve výši 20 korun.
Pocházel z osmi dětí. Sestra Žofie, narozená dne 10. května
1893 se provdala v Kojetíně dne
4. února 1919 za Antonína Krejčíře, topiče z Přerova, narozeného
v Henčlově. Bratr Tomáš, narozený
20. listopadu 1889 zemřel záhy, a to
5. června 1890 na střevní katar, další bratr Karel, narozený dne 12. října 1887 zemřel 18. března 1890 na
tuberkulózu. Bratr Metoděj, narozený dne 4. července 1895, zemřel za
dva dny, 6. července 1895 a sestra
Antonie, narozená dne 20. února
1899 zemřela po roce dne 12. dubna 1900 na zápal plic. Josef, narozený dne 2. června 1900 byl zřejmě v lednu 1918 odveden do války
a zpět se vrátil 15. května 1926.
Sestra Marcelína, narozená dne
4. ledna 1902, zemřela 15. července 1902 na střevní katar.
František Mirvald byl do války odveden 15. dubna 1915 a službu
nastoupil do 54. Pěšího pluku,

Navrátil Jakub,
Navrátil Jakub
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narodil se dne 30. dubna 1892
v Kojetíně v domě č. 323 ve Stružní
ulici manželům Leopoldu Navrátilovi, dělníkovi v Kojetíně č. 66 v dnešní Palackého ulici a Aloisii, dceři
Matěje Pospíšila, domkaře z Měrovic, kteří měli svatbu v Kojetíně dne
25. května 1883. Narodilo se jim
pět dětí. Syn František se narodil
19. listopadu 1883 v Kojetíně
v domě č. 350, pracoval jako mlynářský dělník, oženil se ve svých
38 letech dne 21. února 1922

9. Polní setniny (Infanterieregiment Nr. 54, 9. Kompanie Olmütz)
v Olomouci v hodnosti vojína.
S 54. Pěším plukem, který byl v roce
1915 přiřazován různým jednotkám
v rámci 7. Armády, se dostal na jižní
úsek frontové linie v Haliči, kterou
tvořila řeka Dněstr (něm. Dniester,
ukr. Dnister). Zde probíhaly boje
s úkolem překročit tuto širokou řeku
a dobýt území směrem na město
Kamenec Podolský (ukr. Kam‘janec–Podilskyj), vzdálený východně zhruba 60 km vzdušnou čarou.
54. Pěší pluk byl od 1. září 1915
zařazen pod Pěší brigádu Kuhn
(Infanteriebrigade Kuhn), ta pod

6. Pěší divizi (ID Nr. 6), která byla
vřazena s ostatními jednotkami
do Skupiny Benigni, spadající pod
7. Armádu (7. Armee). Vojákům
54. Pěšího pluku se podařilo, přes
silnou obranu ruských vojsk koncem srpna řeku překročit a postupovat směrem na sever.
Dne 3. září 1915 se 6. Pěší divize
střetla mezi vesnicí Wygoda (ukr.
Vigoda, 25,9320° v. d., 48,6623°
s. š.) a městečkem Sińków (ukr.
Sinkiv) s jednotkami ruského
II. Kavkazského sboru. A v tomto střetu František Mirvald dne
3. září 1915, ve věku necelých
devatenácti let, padl.

Podle plukovní matriky, do které
tuto událost zaprotokoloval Dr. Filip Tileček, major duchovní služby,
není udáno, kde je František Mirvald pohřben.
Vídeň, 4. září 1915. Oficiální hlášení:
Ruské válčiště – Nepřítel včera silně
vzdoroval po celé frontě mezi Dněstrem a jižními okraji velkých náplavo-

vých bažin a opakovaně se snažil
zvýšit sílu své obrany protiútoky. Na
dolním Seretu (řeka Seret) a v ústí
řeky se naši vojáci rozhodně vydali na východní břeh řeky v těžkých
bojích. Zatlačili silné pozice nepřítele na kopci Słoteria, severozápadně
od Sińkowa a přivedli dva důstojníky
a 1400 mužů jako zajatce.

s 28letou Marií Ivanovou, dcerou
Viktora Ivana, rolníka v Kojetíně
č. 220 v ulici Podvalí. Zemřel dne
7. května 1952. Syn Marcel se narodil dne 10. prosince 1885, ale záhy
dne 12. prosince toho roku, zemřel.
Syn Jan se narodil dne 21. října
1887, ale ve věku necelých čtyř let
dne 5. srpna 1891, zemřel. Stejný
osud potkal i jejich dceru Leokadii,
narozenou dne 27. listopadu 1889,
která zemřela dne 20. ledna 1893.
Nejmladší syn Jakub se vyučil
zedníkem s výdělkem pět korun
denně a než odešel do války, nebyl ženatý.
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Oběti I. světové války z Kojetína (8)
Vojenskou službu nastoupil v roce
1914 k 54. Pěšímu polnímu pluku v Olomouci (Infanterieregiment
Nr. 54 Olmütz) v hodnosti vojína.
Pluk v roce 1914 až 1915 byl podřízen 9. Pěší brigádě (Infanteriebrigade Nr. 9), ta spadala pod 5. Pěší
divizi (Infanteriedivizion Nr. 5). Divize byla součástí I. Sboru (I. Korps), s velením v I. Armádě (1. Armee) v Krakově. Jakub Navrátil se
svou jednotkou v rámci 1. Armády
(1. Armee) se kolem 5. listopadu
1914 dostal několik kilometrů jihovýchodně od obce Pińców, která
leží na severním břehu řeky Nidy.
Pod tlakem ruských vojsk byla rakouská vojska (1. a 4. Armáda) nucena ustupovat směrem ke Krakovu, 1. armáda se svými jednotkami
postoupila na pozice západně od
města Wolbrom (pol. Wolbrom),
které leží zhruba 40 kilometrů severně od Krakova. Zde se kolem
15. listopadu fronta ustálila. I. sbor
s 54. Pěším plukem držel pozice
u Lhoty Wolbromské (pol. Lgota
Wolbromska), což je asi 2 km západně od města Wolbrom proti
postupu vojsk ruského XIV. Sboru,
45. Divizi, která před 15. listopadem město zpětně dobyla. Během
deseti dnů zatlačila ruská vojska
rakouské jednotky o zhruba 50 km
na západ. Po tomto datu zavládl
v druhé polovině listopadu na úseku fronty relativní klid, protože obě
znepřátelené strany začaly budovat
pevné pozice a rakouská vojska si
po ústupu připravovala materiální
a lidské zdroje na další útok.
Ze zápisu vojenské matriky
54. Pěšího pluku a potažmo ze
zápisu rozhodnutí olomouckého
soudu ze dne 22. dubna 1936 je
zmiňováno, že Jakub Navrátil „naposledy zaslal lístek polní pošty
č. 72 ze dne 16.11.1914 a od té
doby jest nezvěstný.“ Přestože se
fronta ustálila, probíhaly mezi znepřátelenými jednotkami neustále
přestřelky a na obou stranách byli
ranění a mrtví. Podle všeho po tomto datu, tedy po 16. listopadu 1914,
Jakub Navrátil, ve věku 22 let zemřel. Za jakých okolností, a přesné
datum, se již nedovíme.
Není známo místo jeho smrti, ale
můžeme se domnívat, pokud zemřel u města Wolbrom, je pohřben

nedaleko, asi 1 km od Lgoty Wolbromské za obcí Kališ, kde je
v zalesněném háji vojenský hřbitov z I. světové války (pol. Cmentarz wojenny Kaliś,( 19,7359° v. d.,
50,3752° s. š.), na kterém „…spoczywa 855 poległych, w tym 733
Austriaków, jeden polski legionista, 81 Rosjan, Austriacy z 1., 13.,
54., 93., 8., 49. IR, 12., 13. pułku
Landsturmu, 31. pułku Honvedów,
2. batalionu Saperów, 31 FJB,
3 FKR, 4 FHR, Rosjanie ze składu
XVIII. Korpusu…“

Na hřbitově je tedy pohřbeno 855
vojáků, z toho 733 rakousko-uherských vojáků, 1 polský legionář
z 81. Pluku. Rakousko-uherští vojáci
jsou z 1., 13., 54., 3., 8., 49. Pěšího
pluku, 12. a 13. Domobraneckého
pluku a 31. Pluku honvédů, dále vojáci z 2. Praporu ženistů, 31 vojáků
z FJB , 3 z FKR , 4 z FHR. Pohřbeni
jsou i vojáci ruské armády z XVIII.
Sboru. Hřbitov se jmenuje Ogonów.
Zde by mohl být pohřben i Jakub
Navrátil, stejně jako František Grohar, který padl 28. listopadu 1914.

Olomoucký krajský soud dne
17. června 1936, na žádost Jakubova bratra Františka, prohlásil
Jakuba Navrátila „za mrtva a pova-

žuje se den 16. 11. 1916 za den,
jehož nepřežil.“ Dva roky a dalších
dvacet let se čekalo, zda se Jakub
nevrátí.
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Vídeň, 23. listopadu 1914. Oficiální
hlášení - V ruském Polsku nebylo
dosud rozhodnuto. Spojenci pokračují v útoku na východ proti (městu)
Częstochowa a severovýchodně od
Krakova. Při obsazení (města) Pilica naši vojáci včera zajali 2400 zajatců (vojáků). Palba našeho těžkého dělostřelectva má silný účinek.

Vídeň, 24. listopadu 1914. Oficiální hlášení - Bitva v ruském Polsku na obou stranách intenzivně
pokračuje v těžké zimě. Naši vojáci dobyli několik opěrných bodů,
získaných zejména proti Wolbromu a na obou stranách města Pilica, a znovu zajali početné vězně. V opačném případě se situa-

ce nezmění. V monarchii je nyní
110000 válečných zajatců, včetně
1000 důstojníků.
Vídeň, 2. prosince 1914. Oficiální
hlášení - Klid na našem území v západní Galicii a ruském Polsku včera obecně pokračoval. Minulý večer
byl ruský útok severozápadně od
(města) Wolbrom odražen.

Stratil Antonín (Ztratil
Antonín), Stratil Anton

ští vojáci nepřekročili řeku Soču
a rozhodli se průběžně systematicky ničit město dělostřeleckými
granáty, aby vyhnali obyvatelstvo
z města a zde umístěná rakousko-uherská vojska. Nepřátelská
vojska se střetávala většinou na
pravém břehu řeky Soči tekoucí od
Julských Alp až po jadranské pobřeží. Na této italské frontě se od
roku 1915 do roku 1918 uskutečnilo jedenáct bitev, které stály život
mnoha set tisíců vojáků na obou
nepřátelských stranách, a nebylo
v podstatě dosaženo žádných výrazných územních zisků. Ve dvanácté bitvě, která začala za pomoci
německých posil v říjnu 1917, se
podařilo rakousko-uherské armádě
proniknout 80 až 100 km na italské
území až k řece Piavě.
Během listopadu 1915 byly v prudkých bojích frontové jednotky vyčerpány a musely být posíleny nebo

nahrazeny. Mnoho vojáků se svými jednotkami nebo jejich částmi,
bylo přeřazeno jako posily k jiným
jednotkám. Mezi těmito vojáky byl
i Antonín Stratil, který byl převelen 25. Domobraneckému pěšímu pluku (Landsturm Infanterieregiment Nr. 25), který pocházel
z Kroměříže. Tento pluk byl součástí 106. Domobranecké pěší divize
(Landsturm Infanteriedivision Nr.
106, LstID Nr. 106), která v polovině prosince operovala v tzv. Čtvrté
bitvě na Soči, na frontovém úseku
kolem kót 111 a 164 jižně od městečka St. Martino (it. San Martino
del Carso, 45,8759° v. d., 13,5338°
s. š.) a Polazzo (it. Polazzo,
45,8578° v. d., 13,4876° s. š.).
A v těchto místech, zhruba 13 km
jihovýchodně od centra města Gorice, dne 14. prosince 1915 Antonín Stratil, ve věku necelých 22 let,
padl.

Místo jeho hrobu není známo, ale
velmi pravděpodobné, že jeho
ostatky jsou uloženy na rakousko-uherském hřbitově v městě Fogliano Redipuglia v místní části Polazzo, který leží zhruba 2 až 3 km od
frontové linie z roku 1915 až 1917.
Poznámka. Jeden z autorů Se-

znamu padlých vojáků uvádí místo
úmrtí Antonína Stratila v Oslavě na
Haliči. Toto místo zde však není.
Jiný autor umisťuje místo jeho úmrtí v Oslavě (it. Oslavia, slov.Oslavija) u Gorice (asi 2 km severně od
centra města), zde však operovala
60. Pěší brigáda a 4. Horská

narodil se dne 8. ledna 1894 v Kojetíně v domě číslo 322 ve Stružní
ulici manželům Josefu Ztratilovi,
domkaři, malorolníkovi v Kojetíně
a Františce, dceři Františka Vymazala, domkaře v Lobodicích, kteří
se přestěhovali do Kojetína roku
1889 z Uhřičic. V matrice je uvedeno příjmení Ztratil, které se později foneticky změnilo na příjmení
Stratil, a tak bylo dále používáno.
Jeho zjištění sourozenci byli bratr
Fabián, narozený 27. dubna 1882
v Uhřičicích, byl vyučený obuvníkem a ještě v roce 1921 byl svobodný a pomáhal otci na hospodářství. Sestra Marie se narodila 28.
srpna 1890 v Kojetíně a provdala
se v Kojetíně dne 30. ledna 1912
za Jeronýma Navrátila, obchodníka
v Chropyni.
Do války nastoupil v říjnu roku
1914 jako vojín k 54. Pěšímu pluku,
6. Rotě (Infanterieregiment Nr. 54,
6. Kompanie) do Olomouce. Pluk
působil v rámci různých jednotek
na ruské frontě. V říjnu roku 1915
spadal pluk pod 9. Pěší brigádu
(Infanteriebrigade Nr. 9) a ta pod
6. Pěší divizi (Infanteriedivision Nr.
6) s velením v 5. Armádě (5. Armee). V této době 5. Armáda operovala na jižním úseku italské fronty
v okolí města Gorice (it. Gorizia,
něm. Görz, 13,6298° v. d., 45,9468°
s. š.), které leží převážně na levém
břehu řeky Soči (it. Isonzo) zhruba
20 km od severního pobřeží Jaderského moře.
Začátkem měsíce listopadu 1915
byla 6. Pěší divize s 9. Pěší brigádou umístěna asi 20 km západně od Gorice v prostoru vesnic
Schönpass, Selo a Cernizza jako
armádní rezerva k oddělení předměstí Gorice od případného dobytí centra města italskými vojsky.
K této situaci nedošlo, protože ital-
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brigáda, spadající pod 58. Pěší divizi. 60. Pěší brigáda spadala pod
106. Domobraneckou pěší divizi
již před 15. říjnem 1915 a zde by
mohlo dojít k nepřesnosti s určením
místa s ohledem na dobu úmrtí vojáka Antonína Stratila.
Rakousko-uherský hřbitov Fogliano
Redipuglia v místní části Polazzo
(it. Polazzo, 45,8596° v. d., 13,4829°
s. š.), mnou osobně navštívený,
leží na okraji státní silnice 305, několik set metrů od města Fogliano
a asi kilometr od italského vojenského památníku Redipuglia.
Jsou zde uloženy ostatky 14 550 rakousko-uherských padlých vojáků,
kteří zemřeli během dvanácti bitev
v okolí řeky Isonzo a několik stovek
zemřelých na Piavě během „bitvy
o slunovratu“ – červen až červenec
1918 a v posledních dnech války.
Hřbitov je postaven v čtyřúhelníkovém tvaru o délce strany zhruba
sedmdesát metrů, je obklopen zdí
přes dva metry vysokou, ve které
je u vchodu portál se vstupní branou, ve které je v jejím středovém
oblouku umístěn v němčině epigraf,
který zní: "Im Leben und im Tode
vereint" (V životě a smrti spolu).
Hřbitov zdobí stálezelené záhony
a zastíněné dvěma řadami cypřišů,
po jejichž stranách jsou hroby 2550
identifikovaných vojáků, padlých na
okolních kopcích. Hroby jsou označeny cementovými kameny, které nesou jméno každého padlého
(viz obrázek z mé návštěvy tohoto
hřbitova). Z Moravy a Čech jsou
identifikována jména pouze dva-

ceti vojáků. Na konci hřbitova, ve
středu, ve velké společné hrobce
s uměleckým křížem, jsou pozůstatky 7000 vojáků, kteří z jakýchkoliv důvodů nebyli identifikováni,
a to buď nemožností, nebo laxností italských úřadů a hrobníků.
Po stranách hřbitova jsou také dvě
další společné hrobky, ve kterých
jsou uloženy pozůstatky dalších
5000 neznámých vojáků, po zhruba
2500 padlých na každé straně.
Vídeň, 12. prosince 1915. Oficiálně se oznamuje: Italské válečné
bojiště: Na úpatí náhorní plošiny
Doberdo napadla naše pozice jihozápadně od San Martina italská
brigáda pěchoty. Byla poražena
a utrpěla velké ztráty. V opačném
případě, kromě občasných bitev, je
klid na celé jihozápadní frontě. Ak-

tivita nepřítele se v Judicarii (okolí
města Riva del Garda) také zmenšila. Neúspěšné pokusy zaútočit na
předmostí Gorice (Görz).
Vídeň, 13. prosince 1915. Oficiálně
se oznamuje: Italské válečné bojiště: V Itálii bombarduje italské dělostřelectvo opevněné území Lardara a naše pozice v Riva, Rovereto
a Col di Lana. V Judicarii se blíží
nepřátelská pěchota. Na předmostí
Gorice se probíhaly puškové a granátové boje. Pokus nepřátelského
útoku na vrcholu severovýchodně
od Oslavije byl brzy zastaven.
Vídeň, 14. prosince 1915. Oficiálně
se oznamuje: Italské válečné bojiště: Činnost Italů v Judicarii pokračuje. Několik menších útoků nepřítele
bylo odraženo. Na silnici do St. Peter se městská část Gorice dostala
opět pod dělostřeleckou palbu.

Zahradníček Antonín,
Zahradniček Anton
narodil se v Kojetíně v domě
č. 564 v Olomoucké ulici dne
10. ledna 1891 manželům Františku Zahradníčkovi, dělníkovi v Kojetíně, pocházejícího z Koválovic
a Františky, dcery Jana Dřímala,
podruha v Křenovicích. Měl dvě
sestry. Starší sestra Anežka se narodila v témže domě, shodou okolností stejného data, tedy 10. ledna
v roce 1888. Provdala se 10. května
1921 v kostele Blahoslavené Panny
Marie v Kroměříži za Josefa Chytila.
Zemřela dne 29. února 1952 v Kojetíně. Druhá sestra Františka, se
narodila 16. února 1894, ale záhy
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dne 26. března roku 1895 zemřela.
Na hromadné fotografii je Antonín
Zahradníček zřejmě první zprava.
Podle výpisu matriky Divizního okresního velitelství v Kroměříži byl Antonín Zahradníček zařazen v hodnosti
vojína do 3. Pěšího pluku (Infanterieregiment Nr. 3), který byl vřazen do
24. Pěší brigády (Infanteriebrigade
Nr. 24), která byla v roce 1916 částí 12. Pěší divize (Infanteriedivizion Nr. 12.), spadající pod VI. Sbor
(VI. Korps) a 7. Armádu (7. Armee).
Jeho osudy v jednotce na frontě jsou
nejasné. Vycházím však z toho, že
tato jednotka bojovala koncem roku
1916 v Karpatech proti rusko-rumunským jednotkám a na přelomu roků
1916 a 1917 byl při vzájemných střetech vojsk vojín Zahradníček zajat.
Z úseku této fronty byli zajatci posíláni do zajateckého tábora v městě
Sipote (rum. Şipote, 27,5153° v. d.,
47,4707° s. š.) necelých 20 km západně od dnešních moldavských
hranic v severní části Rumunska.
Sipote byl v době první světové války jedním z největších zajateckých
táborů na území Rumunska. Už
v zimě roku 1916, kdy Rumunské
království vstoupilo na straně Trojdohody do války, se v něm nacházelo 23 tisíc válečných zajatců.
Zajatecký tábor v Sipote měl přízvisko „tábor smrti“, protože podmínky
zde byly těžko představitelné. První
zajatci, kteří přišli v srpnu roku 1916,
spali pod širým nebem nebo vyhloubenými zemljankami. Jedinou existující stavbou byla budova plukovníka Lupua, velitele tábora. Později
byli zajatci ubytováni ve třech dřevěných barácích, které si museli postavit, a ve kterých bylo ubytováno
kolem 1 200 mužů. Ostatní, později
internovaní zajatci, byli ubytováni
v okolních stájích. Baráky byly bez
oken, a tedy bez možnosti větrání.
Zajatci spali na holých pryčnách bez
slamníku, bez dek, jenom v tom, co
měli na sobě oblečeno. V barácích
byla kamna, ale kvůli nedostatku topiva, se v nich netopilo. Mnozí muži
přitom neměli na sobě ani kabát, neboť je po příchodu do tábora nepřátelští vojáci – dozorci okradli.
Přes den zajatci pracovali na stavbě dalších baráků. Dřevo na stavby
baráků dopravovali z lesa vzdáleného tři hodiny chůze. K jídlu dostá-
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vali jen placky nebo kaše z nekvalitní kukuřičné mouky. To byla společně s vodovou polévkou s hrachem
nebo fazolemi jejich jediná strava.
Vodárenská věž stojící před táborem nepokrývala potřeby táborové
kuchyně ani hygienické potřeby.
Proto krátce po příchodu začali
mnozí zajatci umírat především na
břišní tyfus, úplavici, malárii, skvrnitý tyfus, choleru a zápal plic.
Ubikace pro nemocné se nikterak
nelišily od ostatních ubytovacích
prostor. V táboře sice pobývali tři
rumunští doktoři, o nemocné se
však příliš nestarali. Úmrtnost nemocných byla vysoká. Odhaduje
se, že jedna třetina tábora zemřela.
Protože v zimě nebylo možno do
zamrzlé země vykopat hroby, ležely
stovky mrtvých venku před baráky.
Teprve až půda rozmrzla, byla těla
mrtvých naložena na káru a v neda-

Tělesné
ostatky 7271 vojáků ze
hřbitova v Sipote
byly v letech 1929
–1939 exhumovány
a pohřbeny na hřbitově a v kostnici pravoslavného kostela Biserica Nașterea Maicii
Domnului (27,5220°
s. š., 47,2165° v. d.)
v obci Breazu, ležící severně nedaleko
města Jasy (rum.
Iaşi, Jassi) a jihovýchodně 40 km od Sipote.
Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

lekém lesíku pohřbena do jedné ze
čtyř společných jam – hřbitovů. Bez
křížů a jiných označení.
Dne 22. března 1917 v tomto zajateckém táboře vojín Antonín Zahradníček, ve věku 26 let, zemřel
a za dva dny na to, byl pohřben.
V létě 1917 navštívila tábor komise
Mezinárodního Červeného kříže ze
Ženevy a teprve po jejím zásahu
se kruté podmínky zlepšily. V září
1917 byl původní tábor, zlikvidován
a nový zajatecký tábor byl postaven na opačném konci obce Sipote
o dva kilometry dále. Rok a půl po
příchodu prvních zajatců dorazila do
tábora konečně první zásilka Červeného kříže: celkem tři vagóny naplněné balíčky s potravinami a oblečením. Společně s tím přišlo také
325 osobních balíčků pro zajatce
z domova. Mnozí z těch, kterým byly
balíčky určeny, ale již nebyli naživu.
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního roku
Koncem měsíce května děti ze třídy
„Rybiček“ vystoupily na akci Centra
sociálních služeb. Vystoupení ve
Vzdělávacím a informačním centru
bylo zaměřeno k oslavě končícího
jara a s tím spojeného i příchodu léta. Program složený z písní
a básní také obsahoval vědomostní jarní kvíz, který všichni náležitě
splnili. Malé účinkující ocenili diváci vřelým potleskem. Díky příjemné atmosféře se budeme těšit
na opětovné setkání.
Školní rok se nachýlil ke konci
a před námi jsou vytoužené prázdniny a vše, co k létu patří. Jaký byl
ale závěr školního roku u nás ve
škole? První červnový týden se
děti ze třídy „Koťátek“ proměnily
v indiánský kmen. Vyzkoušely si
malování talismanů na kamínky,
vyrobily čelenky a vytvořily mandaly z přírodnin. Každý byl odměněn
malou sladkostí.
V průběhu měsíce června děti
z obou mateřských škol navštívily dětské oddělení v Městské
knihovně MěKS Kojetín. Děti přivítala a připraveným programem
provázela Iva Kusáková. Měli jsme
možnost seznámit se s prostředím
knihovny, s dětskými autory a knihami plnými pohádek, básníček,

s encyklopediemi. Je vhodné naučit dítě v předškolním věku knihu účelně využívat, vyhledávat
v ní informace, které ho zajímají.
Na závěr si děti vyslechly pohádku
z knihy „Dobrodružství“, prohlédly
připravené knihy a řešily kvíz, co se
v knihovně nesmí dělat. Při odchodu se všichni loučili s příslibem, že
se s rodiči do dětské knihovny určitě vrátí. Děkujeme za pěkné vyprávění a těšíme se na příští školní
rok.
V pátek 7. června 2019 se děti ze
třídy „Pastelek“ vydaly na delší vycházku k rybníku. Do baťůžku jsme
si přibalili pití a pláštěnky, kdyby
náhodou pršelo. Cestou jsme plnili
různé úkoly a dokonce jsme našli
i poklad.
Ve dnech 11. a 12. června 2019
navštívily děti odcházející do 1. třídy své starší kamarády v základní
škole, kde si vyzkoušely, jaké to je
v roli školáka. Společně s prvňáčky si zazpívali písničku „Loučení
se školkou“ a přednesli báseň „Slib
předškoláka“. Ve škole se nám
moc líbilo.
Naposledy v tomto školním roce
jsme opět přivítali Kašpárka
s maňáskovou pohádkou, kterou
dětem zahrály učitelky. A protože
dětem ze třídy „Berušek“ a „Rybiček“ v měsíci květnu počasí na

školní výlet moc nepřálo, odjely
v náhradním termínu v pondělí
17. června 2019 za exotickými zvířaty do ZOO Lešná. Měly možnost
vidět zvířata a zblízka se seznámit
s prostředím, ve kterém žijí. Zážitků bylo plno a vůbec se nám nechtělo z výletu domů.
V úterý 18. června 2019 nastal slavnostní den pro budoucí prvňáčky.
S dětmi se v obřadní síni na radnici rozloučili místostarosta města, ředitelka školy i třídní učitelky.
Každý budoucí prvňáček si odnesl malý dáreček, pamětní list
a šerpu přes rameno „Předškolák
2019“.
Ve čtvrtek 27. června 2019 navštívily odpoledne nejstarší děti
z obou MŠ Školní jídelnu Kojetín,
kde měly možnost prohlédnout si
prostory jídelny i kuchyně a posvačit odpolední svačinku. Vyzkoušely
si, jaké to bude, až budou jídelnu
navštěvovat coby budoucí školáci.
Děkujeme a těšíme se, že nám od
září bude chutnat jako v tento den!
V závěru školního roku je ještě určitě na místě poděkovat všem partnerům za spolupráci, rodičům za
přízeň naší škole a všem zaměstnancům mateřské školy za obětavou práci v průběhu celého školního roku. Všem dětem přejeme slunečné a bezstarostné prázdniny.
Rodiče dětí odcházejících do ZŠ si
mohou objednat fotografie ze slavnostního rozloučení na radnici ve
fotoateliéru Jana Večeřové.
vedení MŠ
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Mateřská škola Kojetín

Přerušení provozu
Vážení rodiče,
po projednání s Radou města Kojetína bude v návaznosti na hlavní
školní prázdniny provoz Mateřské
školy Kojetín přerušen ve dnech
15. července 2019 – 9. srpna 2019.

Přerušení provozu je z důvodů provozních a organizačních. Provoz
bude opět zahájen 12. srpna 2019.
Odhlašování či přihlašování dětí do
MŠ v době prázdnin (= změny v předběžně nahlášené docházce) bude
možné den předem do 13.00 hodin
(telefonicky nebo osobně v MŠ).

Prázdninový provoz bude od 1. do
12. července 2019 a od 12. do 30.
srpna 2019 pouze v budově v MŠ
v Hanusíkově ulici.
Telefon: 581 76 18 36.
Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Poděkování
Poděkování třídní učitelce Jolaně Pavlíčkové ze ZŠ náměstí Míru
Kojetín za projevenou pečlivost

Obrázky z Prahy
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Poslední dubnový den se pro žáky
pátých tříd naší školy nesl v duchu
návštěvy hlavního města. Nebyli
prvními, kteří se s nižším stupněm
základní školy loučili tak dalekou
cestou a snad nebudou ani poslední. V doprovodu několika pedagogů i asistentek absolvovaly děti
v mnoha případech svůj pražský
křest, všichni pak ale také
nádherný okruh vytýčený
nejznámějšími pražskými
památkami. Nejpůsobivější interaktivní program
vlastivědného zaměření
začínal přímo na Pražském hradě, pokračoval
prohlídkou chrámu sv.
Víta, oslňujícím Svatovítským pokladem, prohlídkou Vladislavského sálu
i přilehlého Ludvíkova
křídla s místnostmi České kanceláře, odkud bylo
defenestrací místodržitelů
zahájeno České stavovské povstání. Nechyběla
Zlatá ulička s okouzlujícími interiéry, Staré zámecké schody a procházka

a neuvěřitelnou zodpovědnost v péči
o syna s potravinovou alergií na škole v přírodě. Učitelka Jolana Pavlíčková, kolektiv Pobytového střediska
Švagrov, zejména Alena Štěpánko-

vá a v neposlední řadě zdravotnice
Lucie Krejsová udělaly maximum,
aby se mohl syn bez problémů pobytu zúčastnit. Velké díky.
Kraváčková J..

městem ke Karlovu mostu, který
byl doslova v obležení turistů nejrůznějších národností. Nechyběla
Betlémská kaple, Staroměstské
a Václavské námětí a konečně i historická budova Hlavního nádraží.
A jak to viděly děti?
„Ráno mě vzbudí táta a já si říkám:
„Jupí, dnes jedeme do Prahy!“ Tento den je jediný, kdy se mi chce
vstávat.“

„Byla jsem v Praze úplně poprvé.
A je mnohem hezčí než na obrázkách.“
„Viděli jsme výhled na Prahu. Byl to
úžasný zážitek.“
„V Praze se nám líbilo. (…) Byli
jsme ve fanshopu Sparty.“
„Praha toho tolik zažila a ještě zažije. (…) V Praze je tolik dobrého
jídla! Vše se mi líbilo.“
Markéta Matějková a žáci 5. tříd
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Hurá na prázdniny
a zaslouženou dovolenou
Na závěr školního roku chceme
upřímně poděkovat všem pracovníkům školy – vyučujícím, vychovatelkám i správním zaměstnancům za
práci, kterou vykonali ve prospěch
našich žáků i jejich zákonných zá-

stupců.
Absolventům, žákům devátých
a z části i pátých tříd přejeme hodně štěstí na jejich nových školách.
Věříme, že jsme je všechny poctivě připravili na novou etapu života
a setkáme se s nimi na tradičních
akcích školy – Dni otevřených dveří
nebo sportovních soutěžích.

Žákům přejeme pohodové prožití
nastávajících prázdnin a pracovníkům i vedení školy zaslouženou
dovolenou.
Příjemné a krásné léto všem! Těšíme se opět na viděnou na začátku
školního roku 2019–2020.

V druhé části pátečního podvečera
se nám představili studenti zapojení
do Projektu Keňa ve svém divadle
s názvem Keňa není růžová. Představení sklidilo bouřlivý potlesk,
bohužel si jej diváci mohli užít naposledy, jednalo se totiž o derniéru.
Plechovky už jsou všechny posbírané, teď už zbývá jen otázka, kolik
se podařilo získat financí na nákup
školních pomůcek pro děti z Keni.
To se dozvíte zanedlouho, teď jsou
však na místě velká díky těm, kteří se do projektu jakkoli zapojili. Za

celý tým Projektu Keňa vám ze srdce děkujeme!
Lucie Sigmundová

riky nebo Blízkého východu. Například v létě 2018 trpělo suchem až
36 % území České republiky. Jako
firma Ewa Collector jsme proto sestavili speciální sběrač dešťové
vody, díky kterému jsme schopni
zachytit až 4 320 litrů vody, která se
dá dále využívat, ideálně třeba na
zalévání zahrádky. A nejen to. Aby
byl sběr vody co nejefektivnější, vyvinuli jsme i vlastní aplikaci, v níž si
navolíte třeba polohu vaší zahrady,
a program vám sám bude hlásit, že
se blíží déšť a kolik vody můžete
zachytit.
V rámci projektu Keňa se náš sběrač podívá i do Afriky, abychom zjistili, jak funguje v ještě náročnějších

podmínkách, než jaké jsou u nás.
Naši firmu jsme jeli několikrát prezentovat do Prahy a díky několika
umístěním (2. místo v kategorii Inovace, 2. místo v kategorii Nejlepší
aplikace atd.) jsme se dostali až do
celorepublikového finále. Podnikání
v rámci organizace JA Czech nám
v tomto oboru dalo cenné zkušenosti. Naučili jsme se, jak komunikovat v rámci týmu, jak sepsat
výroční zprávu, jak prezentovat výsledky své práce atd.
Věříme také, že nenápadné věci,
jako je třeba zmíněný sběrač vody,
jsou tím, co jednou pomůže zachránit naši planetu.
Lucie Krybusová

který rád pomáhá druhým, když ví
jak. Hlavně v matematice. Abyste
se mohli dozvědět víc, zeptal jsem
se Toma na pár otázek. Odpovědi
jsme nějak dali dohromady a tady
jsou...

piádě dozvěděl o matematickém
táboře PIKOMAT, kde pro mě bylo
definitivní, že matematika bude
můj obor.

Vedení školy

Gymnázium Kojetín
Keňa ukončena!
Dne 7. června 2019 proběhlo na nádvoří VIC Kojetín oficiální ukončení
Projektu Keňa. Celá akce byla nabitá energií a kdo přišel, jistě odešel
s krásným kulturním zážitkem.
Na začátek nám zahráli bubeníci
z Escola de Samba Brno. Rozproudili divákům krev v žilách nejprve
dvěma rytmy z Afriky a poté dvěma
rytmy z Brazílie. Perfektně naladili
diváky a dali tak dobrý základ pro
následující program.

Podnikatelé z GKJ se snaží
pomáhat v boji se suchem
Každý rok mají studenti třetího ročníku Gymnázia Kojetín možnost
zvolit si seminář Podnikání a během celého roku si zkoušet, jaké to
je být podnikatelem. Letos však byl
zájem malý a seminář se neotevřel.
Ani tato skutečnost však neodradila
několik studentů od toho, aby si pod
záštitou organizace JA Czech podnikání vyzkoušeli.
Abyste jako podnikatelé byli úspěšní, musíte řešit nějaký problém. My
jsme si dali za cíl alespoň drobnými
krůčky začít řešit nedostatek vody,
který se zdaleka netýká jenom Af-

Rozhovor
s Tomášem Flídrem
Tomáš je můj spolužák, který do
naší třídy na gymnáziu přibyl teprve na začátku tohoto školního roku.
V září ještě vlastně nikdo nevěděl,
kdo Tom je, ale teď o něm a jeho
úspěších ví celá škola. Tom rozhodně není člověk, který má hlavu
jenom na čepici či klobouk. Jeho
hlavním oborem je matematika, ale
má i obrovský všeobecný přehled.
Tom je člověk hodný a kamarádský,

Jak jsi přišel k tomu, že tě matematika tak baví?
Matematika mě trochu bavila
už na prvním stupni, ale největší zlom přišel, když jsem poprvé
šel na Matematickou olympiádu.
O rok později jsem se díky olym-

Co všechno vlastně děláš za
soutěže a jiné zajímavé věci?
Věnuji se korespondenčním seminářům, což jsou celoroční matematické soutěže. Nejdůležitější je MKS
organizovaný Matfyzem v Praze.
Dále se věnuji několika kategoriím
Matematické olympiády a částečně
studuji na UP v Olomouci.
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Gymnázium Kojetín
Jaké jsou tvé největší úspěchy?
Letos určitě výhra v maturitní kategorii Matematické olympiády
a účast v celostátním kole této kategorie. Dalším velkým úspěchem
byla nominace do šestičlenného
týmu na mezinárodní soutěž (ČR,
Slovensko a Polsko). Neopomenutelné je také čtvrté místo v semináři
MKS.
Čemu dalšímu se věnuješ ve volném čase?
Hodně čtu, pomáhám s organizací
soutěže pro mladší a občas hraji na
počítači. Ze sportů mě baví lukostřelba, plavání a florbal.

Co plánuješ v budoucnu dále
rozvíjet?
Hlavně pokračovat v tom, co dělám,
chtěl bych pokračovat ve studiu na
vysoké škole a po maturitě se uvidí,
co dál. Samozřejmě bych rád jel na
Mezinárodní matematickou olympiádu.
Jak se ti líbí u nás ve škole?
Líbí se mi, že učitelé jsou velmi tolerantní a nevadí jim moje vysoká
absence. Podle mě je GKJ tak dobré, jak může ve svých podmínkách
být.
Studenti kvinty Gymnázia Kojetín
Filip Hlavinka a Tomáš Flídr

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Erasmus+
Erasmus+ je vzdělávací program
Evropské unie na období 2014/2020,
který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání,
v odborné přípravě atd. Programu
Erasmus+ se mohou kromě žáků
a studentů účastnit i učitelé, zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti a navazovat spolupráci s kolegy ze zahraničí.
Samotný projekt Moderní škola
umožnil již třem pedagogům z naší
školy navštívit základní školu CEIP
Gines Morata ve Španělsku v Almérii a třem učitelům v Dimotiko Sxoleio Patron v Řecku. Čeho jsme se
účastnili? Stínování. Stínování neboli job shadowing je metoda, která
umožňuje pozorovat kolegy a jejich
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výukové metody přímo při práci.
Učitelé sledovali nejnovější metody
výuky reálně ve výuce, následně
pak o těchto metodách diskutovali se svými zahraničními kolegy.
Velmi důležitou součástí projektu
byla jazyková příprava. Rádi jsme
ji absolvovali, neboť anglický jazyk
nás přenesl přes všechny jazykové
bariéry. V září 2019 bude projekt
Erasmus+ pokračovat stínováním
čtyř pedagogů ve Szkole Podstawowe nr. 11 im. Henryka Jordana z
Přemyšlu v Polsku.
Díky hlavní aktivitě – stínování
– má dojít ke zkvalitnění vzdělávání
– zavedení moderních vyučovacích
metod, zvýšení přitažlivosti vyučovaných předmětů a v konečném
důsledku zvýšení školní úspěšnosti
žáků.

Celý projekt je hrazen z rozpočtu
Evropské unie.
V příštím roce se podařilo opět získat podporu EU a projekt bude moci
pokračovat. Velkou zásluhu na tom
má Pavel Navrátil, který navázal kontakty s kolegy ze zahraničí
a projekt realizuje. Také děkujeme
ředitelce Olze Odehnalové za podporu celého projektu.
vedení školy
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Základní umělecká škola Kojetín
Mimořádný úspěch školy
v Mezinárodní soutěži

Nejen Jakubovi, ale i všem ostatním mladým muzikantům, kteří se
v letošním roce zúčastnili soutěží,
děkujeme za skvělou reprezentaci školy a města a přejeme všem
žákům i učitelům, bez kterých by
těchto vynikajících výsledků nebylo
dosaženo, krásné prázdniny.
Vaše ZUŠka

Vedle 1. místa v Ústředním kole
získala ZUŠ Kojetín další mimořádný úspěch, tentokrát na mezinárodní úrovni. V mezinárodní soutěži
ve Hře na žesťové nástroje konané
v Brně získal náš žák Jakub Žabenský hned tři ocenění. Ve Hře na
baryton – 3. místo v kategorii Junior, ve Hře na pozoun – 3. místo
v kategorii Junior a Čestné uznání
1. stupně v kategorii Junior A.

1. místo v Ústředním
kole pro ZUŠ Kojetín
ZUŠ Kojetín zaznamenala mimořádný úspěch. Od ledna jsme průběžně podávali informace o výsledcích kojetínských žáků v soutěžích
ZUŠ. Přes náročné putování našich mladých umělců přes školní,
okresní a krajská kola soutěží jsme
dosáhli i úspěchu nejvyššího, a to
v Ústředním kole soutěže ve Hře
na elektronické klávesové nástroje.
Michaela Řihošková završila své ví-

Ohlédnutí za posledními
týdny školního roku
Čas je neúprosný, ale dokáže být
také milosrdný. Zvláště, když ve
svém plynulém běhu přinese dětem
i učitelům tolik vytoužené a očekávané prázdniny. A nutno dodat, že
zasloužené prázdniny.
Od poslední uzávěrky zpravodaje
se uskutečnila na ZUŠce celá řada
akcí. Z těch, na které budeme rádi
vzpomínat, si připomeňme Noc
kostelů 24. května 2019 – koncertní vystoupení sólistů, flétnového
tria a Pěveckého sboru školy. Pořadatelům mnohokrát děkujeme
za pozvání a věříme, že toto naše
vystoupení nebylo poslední.
O den později, 25. května 2019,
zaznamenalo naše klávesové oddělení obrovský úspěch v podobě
1. místa Michaely Řihoškové v Celostátním kole soutěže.
Následující týden byl naplněný akcemi v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open. Ve středu 29.
května 2019 proběhly dva koncerty
pro 1. stupeň ZŠ nám. Míru, čtvrtek
patřil muzicírování na ZŠ Sv. Čecha

tězné putování letošními soutěžemi
1. místem v Ústředním kolem a zařadila se tak ve své věkové kategorii mezi nejlepší hráče na klávesové
nástroje v České republice.
Nejen Míše, ale i všem ostatním
muzikantům, kteří se v letošním
roce zúčastnili soutěží, děkujeme za skvělou reprezentaci školy
a města a přejeme všem žákům
i učitelům, bez kterých by těchto vynikajících výsledků nebylo dosaženo, krásné prázdniny.
Vaše ZUŠka
a kojetínské akce vyvrcholily v pátek
31. května 2019 velkým dvouhodinovým koncertem, na Masarykově
náměstí. Tato akce, ve spolupráci
s MěKS, rovněž zahájila letošní Kojetínské hudební léto.
Program ZUŠ Open jsme zakončili v tovačovském zámeckém parku při oslavách Dne dětí,
1. června 2019. Naši bubeníci po
celé odpoledne rozeznívali zámecké prostory pod Spanilou věží
v rytmu bubnů a byli naprosto skvělí.
Dnem dětí jsme se přehoupli do posledního měsíce školního roku.
V červnu se uskutečnilo dalších dvanáct akcí. K těm nejvýznamnějším
zcela jistě patřila účast Jakuba Žabenského na Mezinárodní soutěži

v Brně, ze které si přivezl dvě
3. místa a čestné uznání 1. stupně.
Druhý
absolventský
koncert
10. června 2019 přinesl všem zúčastněným zcela jistě silný zážitek
v podobě výborných výkonů sedmi
absolventů. Sál ZUŠ rozezněly tóny
klavíru, kláves, zpěvu, houslí a rytmus bicích nástrojů.
Ve středu 12. června 2019 jsme
mohli na Masarykově náměstí na
posledy v tomto školním roce slyšet
Pěvecký sbor společně s kojetín-
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Základní umělecká škola Kojetín
ským Cantasem a sborem Gymnázia Kojetín.
Dechový orchestr zakončil šňůru
pěti koncertů vystoupením na Hodových slavnostech v Lutopecnách.
Tyto větší akce ještě doplnily žákovské besídky, kterých se v průběhu posledních dvou měsíců uskutečnilo osm.
I my se tímto se školním rokem
2018/19 loučíme a přejeme všem
krásné a pohodové léto a dětem
prázdniny se spoustou sluníčka
a odpočinku.
Vaše ZUŠka

Základní škola a mateřská škola Polkovice
Mateřská škola
Polkovice
Naši mateřskou školu navštěvují
děti z Polkovic, Obědkovic, Kojetína a Oplocan a vzdělávají se pod
vedením vedoucí učitelky Ivety
Šimkové a učitelky Šárky Indrákové.
MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Rok
v mateřské škole Pod lípami, kde se
pedagogové řídí požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání, což je v současné době základní pedagogický
dokument, jímž MŠMT stanoví požadavky na výchovu a vzdělávání
v mateřských školách.
Cílem našeho vzdělávání je duševní a tělesný rozvoj dětí s přihlédnutím na rozvoj sociálních vztahů
s kladnými mravními zásadami
a posilování estetického cítění.
V mateřské škole respektujeme
tři základní cíle:
- Během všech činností a aktivit
dětí máme na paměti, že se dítě učí
prožitkově.
- Během učení dítě získává hodnoty, které mu usnadní zařazení do
společnosti.
- Dítě má možnost projevit se a seberealizovat se.
Obsah vzdělávání je uspořádán do
měsíčních bloků a týdenních témat.
Vzdělávání dětí je uskutečňováno
ve všech činnostech a situacích,
které se v průběhu dne vyskytnou.
V didakticky cílené činnosti je plněn
konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení.
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Děti, které navštěvují mateřskou
školu, žijí v Polkovicích nebo v okolních obcích. Obsah ŠVP vzhledem
k vesnickému typu mateřské školy
je zaměřený na přírodu ( např. rostliny, zvířata ).
Prioritou naší MŠ je prostorná zahrada ve stínu vzrostlých lip a sousední velká farma s výběhy pro
koně a hříbata, která mohou po celý
rok pozorovat. Děti se seznamují
nejen s vesnickým prostředím, ale
při výletech a návštěvách poznávají také města a učí se rozdíly mezi
vesnicí a městem.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne
v mateřské škole vyskytnou. Probíhá individuálně, ve skupinách
i v programově řízených činnostech,
je založeno na přímých zážitcích dítěte, vychází z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské
zvídavosti a potřeby objevovat.
Každý den se zařazují tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, pohybové hry, které slouží k uvolnění
a protažení celého těla.
Vzdělávání v mateřské škole probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť
dívat se kolem sebe, naslouchat
a objevovat i odvahu ukázat, co
všechno už samo umí, zvládne, dokáže.
Během roku poskytujeme:
- Předškolní vzdělávání ve smyslu
Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
- Rozvíjení poznání a grafomotoriky při práci s pracovními sešity
Nomík.

- Výuku angličtiny pro předškolní
děti.
- Besídky pro rodiče tematicky zaměřené.
- Udržování lidových tradic a lidových zvyků v době jarních a zimních svátků.
- Tělesné aktivity – sportovní dny,
pěší výlety po okolí, Pony školička
(jízda na koních).
Celý školní rok pedagogické pracovnice sledují individuální rozvoj
a pokroky dítěte. Vše pečlivě zaznamenávají do portfolií a osobních
listů dětí. Výbornou spolupráci mají
navázanou s MŠ Uhřičice. Organizují společné výchovně-vzdělávací
akce a výlety. Děti se spolu kamarádí a těší se na společná setká-
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
ní. Obě mateřské školy se střídají
i v prázdninovém provozu.
MŠ a ZŠ jsou zapojeny do společného projektu financovaného
z evropských fondů Šablony II v ZŠ
a MŠ Polkovice.
V mateřské škole byly zrealizovány
různé aktivity a akce. Oblíbená je
Pony školička, Dýňování, keramika,
návštěva Sluňákova, Mikulášská
nadílka, výjezdy do divadla v Němčicích, Vánoční dílničky pro rodiče
a dětičky, Vánoční besídka, Maškarní karneval v Lobodicích, návštěva Svíčkárny v Olomouci, Velikonoční tvoření pro děti a rodiče,
čarodějnice v MŠ, projektové dny
ve škole a mimo školu, ozdravný

pobyt pro předškolní děti v Karlově,
pěší výlety, návštěva dětí z Uhřičic
u nás, sportovní dopoledne, celodenní výlet do ZOO Olomouc.
Všechna zařízení (základní škola, mateřská škola, školní družina
i školní jídelna) jsou podporována
zřizovatelem, který vychází vstříc
v péči nejen o školní zahradu, ale
také zajišťuje sekání trávy a pravidelnou dodávku palivového dříví
do kotelny v MŠ. Obec vybudovala dětské hřiště v areálu školní
zahrady a finanční dotací zajišťuje
provoz všech školských zařízení
v Polkovicích.
Leona Indráková, ředitelka školy

Základní škola Polkovice
na škole v přírodě
Škola v přírodě je zotavovací pobyt dětí z mateřských a základních škol ve zdravotně příznivém
prostředí, který se koná v rámci
vyučování. Tento program má tři
významy: vzdělávací, zdravotní
(pobyt v přírodě a na čerstvém
vzduchu, zlepšení fyzické kondice) a výchovný.
Pro žáky naší školy je nedílnou
součástí konce školního roku.
O škole v přírodě se mluví od září
a její pravidelní účastníci se nemůžou dočkat, kdy už konečně
vyrazí. Pravidelně odjíždějí naši
žáci na školu v přírodě do rozmanitých a krásných míst naší vlasti.
V minulých letech jsme zavítali do
Beskyd či do okolí Jeseníků. Pětidenní pobyt v klidném prostředí
přináší vždy dny plné her, sportovního soutěžení a tvořivých činností.
Letos se tak stalo 17. června 2019 – 21. června 2019, kdy
28 žáků 1.–5. ročníku a šest dětí
z MŠ odjelo v doprovodu čtyř pedagogických pracovníků do Karlova na Chatu Zátiší. Během pobytu
si užívali krásné počasí a přírody
v okolí chaty. Zpestřením byl
jednodenní výlet na Praděd, do
Karlovy Studánky a poslední den
všichni žáci navštívili Mladečské
jeskyně.
Celý týden byl úžasný. Ze školy
v přírodě si žáci odvezli spous-

tu zážitků, upevněná přátelství,
nové poznatky, drobné odměny,
ale i pocit, že pobyt mimo domov
zvládnou. Ráda bych poděkovala
všem dětem z MŠ a ZŠ za účast
na letošní škole v přírodě a pedagogům za organizaci.
Leona Indráková, ředitelka školy
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DDM Kojetín informuje
Dračí lodě
Závody dračích lodí se uskutečnily
v areálu Kanoistiky Kojetín v pátek 14. června 2019. Jsou určeny
pro žáky základních škol z druhého stupně a odpovídajících ročníků gymnázia. Závodu se tentokrát
zúčastnilo třináct posádek (sedm
z mladší kategorie a šest ze starší
kategorie). Pod vedením svého bubeníka pádlovaly posádky do cíle
na trati 200 m a snažily se získat
co nejvíce bodů v posledním úkolu
soutěže. Závodníci si užili výbornou
atmosféru závodu, která byla opět
podpořena slunečným počasím
a příjemnými hlasy moderátorů
z Rádia Haná.
Velmi děkujeme za pomoc obětavým dobrovolníkům z Kanoistiky
Kojetín, Městské policii Kojetín,
záchranné službě na řece zajištěné Hasičským záchranným sborem
Olomouckého kraje - stanice Kojetín a pracovníkům z ČČK Přerov.
Děkujeme i za spolupráci školám

Velká cena DDM Kojetín
– O putovní pohár
ředitelky DDM
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Po předání odměn za dračí lodě
bylo slavnostně vyhlášeno umístění
v celoroční soutěži Velká cena DDM

a učitelům, především druhého
stupně ZŠ nám. Míru a nižších ročníků Gymnázia Kojetín. Vítězové
byli oceněni medailemi, diplomy
a sladkostmi.
Výsledková listina – mladší kategorie: 1. místo: sekunda Gymnázium Kojetín: Atomy a molekuly;
2. místo: 6.B ZŠ nám. Míru Kojetín: Cojeti-dotoho; 3. místo: prima Gymnázium Kojetín: Melounci;
4. místo: 7.A ZŠ nám. Míru Kojetín:
Radši se neptejte; 5. místo: 6.A ZŠ
nám. Míru Kojetín: Emoji; 6. místo:
7.B ZŠ nám. Míru Kojetín: Envyus;
7. místo: 6.C ZŠ nám. Míru Kojetín:
Rebelové.
Výsledková listina – starší kategorie: 1. místo: 9.A ZŠ nám. Míru
Kojetín: Nou nejm; 2. místo: 9.B
ZŠ nám. Míru Kojetín: Monka S;
3. místo: 8.A ZŠ nám. Míru Kojetín:
Kingové; 4. místo: 8.B ZŠ nám.
Míru Kojetín: Extratus; 5. místo:
kvarta Gymnázium Kojetín: Kvarta;
6. místo: tercie Gymnázium Kojetín:
Trouble Makers.
-po-

Kojetín – O putovní pohár ředitelky
DDM Kojetín. Do soutěže, která je
zaměřená na všestrannost a týmovou spolupráci třídních kolektivů v duchu fair play bylo zařazeno
v tomto školním roce sedm úkolů:
outdoorový závod Universal Run,
koláž fotografií s heslem Naše třída

– dnes a před sto lety, vědomostní soutěž Riskuj na téma historie,
turnaj v bowlingu, zazpívat country
písničku, vytvořit název svého týmu
jako graffity a závodit na dračích lodích. Vítězům byly předány putovní
poháry, diplomy, dárkové poukazy
a hanácké koláče. Během akce

7–8/19

Kojetínský zpravodaj

DDM Kojetín informuje
si mohli účastníci prohlédnout vystavené graffity. A těšíme se na
všechny zase po prázdninách!
Výsledková listina – mladší kategorie: 1. místo: 7.B ZŠ nám. Míru
– Envyus; 2. místo: 7.A ZŠ nám.
Míru – Radši se neptejte; 3. místo:
6.A ZŠ nám. Míru – Emoji; 4. místo:
prima Gymnázium Kojetín – Melounci; 5. místo: sekunda Gymnázium Kojetín – Atomy a molekuly;
6. místo: 6.C ZŠ nám. Míru – Re-

belové; 7. místo: 6.B ZŠ nám. Míru
– Cojeti – dotoho.
Výsledková listina – starší kategorie: 1. místo: 9.B ZŠ nám. Míru
– Monka S; 2. místo: kvarta Gymnázium Kojetín – Kvarta; 3. místo:
9.A ZŠ nám. Míru – Nou nejm; 4.
místo: 8.A ZŠ nám. Míru – Kingové;
5. místo: tercie Gymnázium Kojetín
– Trouble Makers; 6. místo: 8.B ZŠ
nám. Míru – Extatus.
-po-

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

Kde zakoupíte
Kojetínský zpravodaj
* Informace
Vzdělávací a informační
centrum

Masarykovo náměstí 8, Kojetín

* Městská knihovna
MěKS Kojetín,

Masarykovo náměstí 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

NA FACEBOOK

ulice Padlých hrdinů, Kojetín

* Ivana Krejčiříková
Kovalovice
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Prázdninový program v dětském oddělení
Prázdniny v knihovně – probíhá pouze v srpnu!
Dnes budu knihovník!
každé srpnové pondělí od 9 do 11 hodin
pro děti 7–15 let
Zábavné prázdninové čtení spojené
s tvořivými dílničkami, hrami,
soutěžemi, luštěním
a možností zkusit si práci knihovníka.

Pohádkové dopoledne
každá srpnová středa od 10 do 11 hodin
pro děti do 7 let
Pohádkové čtení pro děti s maminkami (vítáni jsou
i tatínkové, babičky či dědečkové). Budeme si spolu
číst pohádkové příběhy, veselé básničky, hádanky
a také si budeme hrát, tvořit a kreslit.

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

Červen v knihovně
Kůstkova
čtenářská
výzva
– máme další vítěze!
V minulém čísle Kojetínského zpravodaje jsme informovali čtenáře
o prvním vítězi Kůstkovy čtenářské
výzvy, kterým se stal Aleš Hřeblo,
žák 2. třídy. A máme další výherce!
Na krásném 2. místě se umístila
Romana Matějková – žákyně 1. třídy a 3. místo obsadil Manuel Acosta – žák 3. třídy.
Všem
vítězům
blahopřejeme
a přejeme jim, aby je dobrá kniha
a radost ze čtení provázely po celý
život.
Knihovnická minima
První seznámení s knihovnou bylo
určeno pro předškolní děti z mateřských škol.
Kdo to napsal?
V červnu proběhla vědomostní soutěž pro školní družiny zaměřená na
známé autory dětské literatury a jejich díla.
Týden čtení dětem – 9. ročník
Letos se konal devátý ročník tradiční
celostátní akce „Týdne čtení dětem
v ČR“ v rámci projektu „Celé Česko
čte dětem“. Cílem je motivování dětí,
mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné
a dobré četby. Zapojením se do této
akce chceme široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro
radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro
rozvoj jejich emocionálního zdraví,
rozvíjí paměť a představivost, učí
myšlení a utváří pevné pouto mezi
předčítajícím a dítětem.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Dne 31. května 2019 knihovnice
Ivana Kusáková navštívila prvňáčky ve školních třídách, seznámila děti s projektem a předčítala
z knihy spisovatele Miroslava Tvrze
a ilustrátorky Aleny Schulz „Kde se
nosí krky“, které zůstanou dětem
k dalšímu společnému čtení.
Do projektu se přihlašuje naše
knihovna pravidelně díky výborné
vzájemné spolupráci s kojetínskými
školami.
Týden čtení v naší knihovně
Sdílené čtení pro děti ze školních
družin v rámci akce Týden čtení.
Holky s voctem (naše Literární
kavárna) – S humorem o životě,
jaký je…
Literární hodinka s představením
současné, nadané, české spisovatelky a novinářky Kláry Mandausové
proběhla 11. června 2019 v osmnáct

hodin na nádvoří VIC a byla určena
pro širokou veřejnost. Při slunečném,
příjemném podvečeru, při sdíleném
čtení z tvorby autorky, byly předčítány ukázky z románu „Slunečnice, Puberťák a Holky s voctem“.
Pro kladnou odezvu zúčastněných
plánujeme „naši Literární kavárnu“
(tentokrát bez pozvaného hosta)
pořádat pravidelně a přinášet občanům města Kojetína radost, inspiraci
a zážitek ze zajímavé četby.
-jl-

Upozornění
Změna půjčovní doby v červenci a srpnu
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti a mládež
pondělí a středa 9–12 a 13–15 hodin úterý a čtvrtek 8–12 a 14–17 hodin
pátek
8–12 hodin
Přejeme našim čtenářům krásné léto!

Pokud nás v knihovně již nezastihnete, můžete knihy vracet i na VIC,
Masarykovo nám. 8 (přízemí)
Provozní doba červenec–srpen:
pondělí – pátek 9–11.30 a 12.30–17
sobota a neděle 10–11.30 a 12.30–17

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Kojetínské kulturní léto
(hudební i filmové)
Ani v letních měsících se na kojetínské kultuře nezahálí. Letní kino je
v plném proudu a pro milovníky
hudby je připravena na náměstí
v Kojetíně řada koncertů různých
žánrů pro co nejširší veřejnost.
Již v pátek 31. května 2019 zahájila Hudební léto místní ZUŠ Kojetín.
V rámci akce ZUŠ Open – celostátního happeningu základních
uměleckých škol. Od čtvrté hodiny
odpolední mohli návštěvníci Masa-

rykova náměstí vyslechnout řadu
skladeb ať už čistě orchestrálních
nebo sborově zpívaných.

V ten den po 21. hodině večerní, začalo projekcí filmu Pat a Mat
znovu v akci naše Letní kino. Dva
legendární popletové potěšili nejen
nejmenší diváky, ale i jejich doprovod v podobě rodičů a prarodičů.
Dalším letním kulturním počinem
bylo vystoupení pěveckého souboru Cantas, který vystoupil na
náměstí 12. června 2019. Jako
hosta si naše děvčata pozvala
moderátora, tanečníka a zpěváka
Adama Hobzu, ten celý program
nejen moderoval, ale zároveň
v něm i účinkoval.
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Dalším zpestřením komponovaného programu byly i sbory ZUŠ
Kojetín a Prima nota Gymnázia Kojetín.
Druhým projekčním počinem Letního kina byl film Po čem muži
touží s Jiřím Langmajerem, Annou
Polívkovou a Taťánou Pauhofovou
v hlavních rolích. Tento film jsme
promítali ve středu 5. června 2019.
O týden později ve středu 19. června 2019, byla pro milovníky humoru a retro českých filmů připravena komedie Slunce, seno, jahody
o známé rodině Škopkových
z jižních Čech. O dva dny později,
v pátek 21. června 2019, se zaplnilo nádvoří VIC skoro sto padesáti
diváky. Ti zhlédli životopisné drama
Bohemian Rhapsody, film o životě
legendární hudební ikony Freddieho Mercuryho a kapele Queen, který nadchl nejednoho návštěvníka
kina.
I v měsíci červenci a srpnu jsou pro
filmové a hudební fanoušky připraveny zajímavé projekce a vystoupení, které si určitě nenechá ujít
žádný milovník kultury.
Podrobný program naleznete na
straně: 28.
-miza-

Deklarace kulturního
a cestovního ruchu
Ve čtvrtek 13. června 2019 se sešli zástupci několik měst Zlínského a Olomouckého kraje v rámci
spolupráce na projektu kulturního
a cestovního ruchu mezi těmito
kraji. Schůzka se konala v prostorách Arcibiskupského zámku
v Kroměříži.
Záměrem tohoto projektu je především spolupráce mezi jednotlivými
městy a vytvoření strategie na podporu turistického ruchu v těchto lokalitách.
Celé setkání zahájil a zúčastněné
přivítal M. Krčma, Site manager
Zahrad a zámku Kroměříž. Ten
v přínosné prezentaci projektu
World Heritage Journeys of the EU,
představil základní myšlenky tohoto
počinu. Během prezentace bylo poukázáno na to, že je stěžejní, aby
důležité informace pro návštěvníky
destinace, byly dostupné i v anglickém jazyce. Dále je nutné se zaměřit na vyhledávání těch subjektů
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v destinaci, které mají např. vlastní
zemědělskou produkci, regionální
muzea nebo unikátní tradici například jízdu králů a zároveň získat finanční prostředky na tento společný projekt.
Následně se zástupci obcí připojili
k Deklaraci kulturního a cestovního
ruchu svým podpisem.
V dalších chvílích tohoto slunného

čtvrtečního odpoledne následovalo
společné focení a příjemná diskuze
v přátelském duchu ze zástupci jednotlivých destinací.
Doufejme, že tato bohulibá myšlenka o spolupráci mezi jednotlivými
lokalitami napříč Zlínským i Olomouckým krajem padla na úrodnou
půdu a v budoucnu se bude zdárně
realizovat.
-miza-
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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
v neděli 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

HodovÁ
zábavA
v pátek 5. července 2019
ve 20.00 hodin
na hřišti v Popůvkách.
Zvou Hasiči Popůvky
v sobotu 3. srpna 2019
ve 20.00 hodin v areálu
zámečku v Kovalovicích.
Zve TJ Sokol Kovalovice
Hraje skupina Motus.
Dobré jídlo a pití zajištěno
27

Kojetínský zpravodaj

Kojetínské kulturní léto 2019 (hudební a filmové)
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Kojetínské hody 2019
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2019

které se budou konat o víkendu 16. - 18. srpna 2019

Předběžný program: (změny vyhrazeny!)

PÁTEK 16. SRPNA 2019
Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
Vzdělávací a informační centrum
(VIC) Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Galerie: 16 hodin

Komentovaná prohlídka
výstavy Jízda králů na Hané

Putovní výstava
Vlastivědného muzea v Olomouci
Nádvoří: 18 hodin

Kojetínská kytara vol. 7

Hudební festival kojetínských kapel

Fotbalové hřiště Kovalovice (start)
- Bowling City (cíl): 17 hodin

Pivní pochod
aneb Kojetínská pivní míle

Sokolovna Kojetín
10 - 17 hodin

Den otevřených dveří
Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin Hasičské závody

„O Hodový koláč“
VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Výstava Jízda králů na Hané

Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce,
hodový jarmark
14 hodin: Jízdy autovláčkem
Sokolovna Kojetín
10 - 17 hodin

Den otevřených dveří
Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky

- lidový obyčej v proměnách času
Putovní výstava
Vlastivědného muzea v Olomouci
Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Husův sbor - židovská synagoga
10 hodin: Slavnostní bohoslužba
15, 16 a 17 hodin

(Ze života na Hané)
Sklepení: 9 - 17 hodin

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 19 hodin

Ztracená tvář Hané

Hrůzostrašné sklepení

Hodovní prohlídky synagogy

Výstava Jízda králů na Hané

Dům zahrádkářů – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

- lidový obyčej v proměnách
času
(Putovní výstava
Vlastivědného muzea v Olomouci
Expozice muzea: 9 - 19 hodin

Tradiční výstava květin

Ztracená tvář Hané

Slavnostní zahájení
Kojetínských hodů
Koncert pěveckého souboru
Cantas Kojetín

Chovatelský areál – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

Hrůzostrašné sklepení

Rest. Na Hrázi u Tondy: 18 hodin

Králičí HOP

(Registrace tříčlenných týmů na:
tom.beket@seznam.cz)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin

Mše svatá
18 hodin

Nádvoří: 14 hodin

XIX. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila

Den otevřených dveří

Přehlídka hospodářských zvířat
- osel, kozy, králíci, slepice, holubi...

Sklepení: 9 - 19 hodin
Nádvoří: 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina
Dům zahrádkářů – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

Živá hudba

Skákání králíků přes překážky

Hospůdka U Pedyho: 20 hodin

Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky

Tradiční výstava květin
a jiných vlastních sezonních
výpěstků

Restaurace Na Hrázi u Tondy
11 hodin: Živá hudba

Chovatelský areál – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

Večer s hudbou

SOBOTA 17. SRPNA 2019
Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
Nádraží Kojetín – Kroměřížská dráha

Zvláštní vlaky Kojetín–Tovačov
Areál sokolské zahrady
9 hodin

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu
Memoriál Michala Staňka
20 hodin

Taneční hodová zábava
s kapelou TIPTOP-Q

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin:

Mše svatá

Den otevřených dveří

Přehlídka hospodářských zvířat
- osel, kozy, králíci, slepice, holubi...

Předvečer slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie

Ukázka práce
asistenčního psa

NEDĚLE 18. SRPNA 2019

Galerie Fortna (u hotelu Pivovar)
10 - 18 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin: Mše svatá

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

14–17 hodin:

Kostel otevřen pro veřejnost

Výstava obrazů Signál 64
a žáků kojetínských škol

Restaurace Na Hrázi u Tondy
11 hodin: Živá hudba
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Kojetínské hody 2019
NEDĚLE 18. SRPNA 2019
Hlavní program
na Masarykově náměstí:
9 - 10 hodin
Krojovaný průvod
Ječmínkova jízda králů
(Trasa: seřadiště u Školní jídelny
– Hanusíkova ulice – Sv. Čecha
– Komenského náměstí
– Masarykovo náměstí)
Předání hodového práva
10 - 12.30 hodin

Přehlídka a vystoupení
národopisných souborů
12.30 hodin

Dechová hudba Hanačka Břest

13.30 - 14.30 hodin

Klub sportovního tance
Swing Kojetín
Soutěž v pojídání PUKAČŮ
15 hodin

NĚCO MEZI

(ska-rock / Prostějov/Brno)
17 hodin

ANNA K.

(česká zpěvačka
a držitelka pěti ocenění Anděl)
18.30 hodin

VOXEL

(pop-folk / Kopřivnice)
Časy jsou orientační...
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Léto přichází
Poslední květnovou středu jsme
uspořádali pro naše seniory pravidelné setkání v duchu přicházejícího léta. Na sále VIC Kojetín od
čtrnácti hodin zněly písně známé
i dávno zapomenuté a to v podání
souboru Chropyňské babky. Jak
sám název napovídá, přijely za
námi seniorky z nedaleké Chropyně, které se pro zábavu svou
i svých blízkých pravidelně schází
a svůj volný čas věnují zpěvu, tanci

Letní grilování
K přicházejícímu létu a prázdninové
atmosféře patří grilování, párty na
zahradě či u vody, zkrátka nějak nás
tento čas láká více k pobytu venku.
Nejinak tomu je i v naší organizaci,
kdy k těmto aktivitám využíváme
posezení v příjemném prostředí altánků na domech s pečovatelskou
službou, kde poskytujeme péči. Této
možnosti každoročně využíváme
a během léta pro naše seniory připravujeme letní grilování. A tak jsme

Závěrečný seminář
Šternberk
Jak bývá zvykem, tak se ukončení
semestru nemůže obejít bez velké
slávy. A my jsme se 21. května 2019
vypravili na závěrečný seminář, který se tentokrát konal ve Šternberku. V kulturním domě nás přivítalo
vedení města Šternberka, spolu
s hlavními pracovníky ČUZ Praha.
Jako první přišlo na řadu představení přítomných konzultačních
středisek, ale nemyslete si, nebylo
to jen tak. Abychom ještě naposledy v tomhle školním roce procvičily
mozkové buňky, tak představování
proběhlo formou testu. Byly kladeny otázky na města, ve kterých se
konzultační střediska nacházejí.

i divadlu. My jsme si vyslechli lidové písničky, mimo jiné i ty z pera
Karla Hašlera. Dámy měly připraveny slušivé stejnokroje i oblečky
z dob, kdy chodit se slunečníkem
po Praze bylo „in.“ Hudební doprovod jim obstarali jediní dva pánové,
harmonikář a klarinetista. O zábavu jsme měli postaráno téměř na
celé odpoledne. Tomuto vystoupení
předcházelo jarní pásmo předvedené dětmi z Mateřské školy Kojetín,
Masarykovo náměstí, z oddělení
Rybiček. Jejich zábavný písničko-

vý a říkankový kvíz neměl chybu.
O závěrečné vystoupení se postarali opět po delším čase čtyři členové kojetínského country souboru
Lucky While. Pozornost jako vždy
poutalo nejen typické oblečení pro
tento druh tance, ale i rychlé nohy
a ladné pohyby tanečníků.
Jsme rádi, že se toto předprázdninové setkání vydařilo a budeme se
těšit na naše seniory na další velké
akci opět po prázdninách. Všem vystupujícím ještě jednou touto cestou děkujeme.
A.H.

se v pondělí 17. června 2019 sešli
s obyvateli všech pečovatelských
domů na DPS St. Masara. Pro seniory jsme ugrilovali něco dobrého
k zakousnutí a vítaným zpestřením
se stalo hudební vystoupení harmonikáře, který mezi nás opět ochotně zavítal. V příjemné atmosféře
jsme si zazpívali spoustu lidových
písniček. Odpoledne rychle utíkalo
a my se rozcházeli s příslibem, že
se letos v létě určitě ještě na jednom
z domů s pečovatelskou službou
sejdeme.
A.H.
A že jich bylo. Druhé na programu bylo předávání pamětních listů
pro studenty VU3V. Po předávání
jsme zhlédli krátké video, kde se
nám představilo město Šternberk.
V neposlední řadě jsme si vyslechly nejlépe oceněné eseje za letní
semestr. Ale to nebylo
vše. Po programu v kulturním domě nás čekala zajímavá prohlídka.
Se studenty VU3V Kojetín a s mnoho dalšími
jsme navštívili šternberské Muzeum Expozice
času. Prováděl nás milý
pán, který nám představil jak nejstarší hodiny,
tak i dnešní a dávné
kalendáře, a vlastně

vše co se času týkalo. Dozvěděli
jsme se velmi zajímavé informace,
a také jsme si mohli vyzkoušet mnoho nového na přístrojích, které byli
v muzeu. Počasí nám také vyšlo
a již nyní se těšíme na další semestr,
který nás čeká.
A.Z.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané
tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.“
Lukáš 12,29-30

Program svátečních setkání v červenci a srpnu 2019 (v čase dovolených a prázdnin)
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
14. 7. 2019 Neděle – 5. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
21. 7. 2019 Neděle – 6. po svatém Duchu;
sv. Marie Magdalény
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
28. 7. 2019 Neděle – 7. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
4. 8. 2019 Neděle – 8. po svatém Duchu
rodinné bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

11. 8.2019 Neděle – 9. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
18. 8.2019 Neděle – 10. po svatém Duchu;
Marie, matky Páně
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
18. 8. 2019 Neděle
hodovní prohlídka Husova sboru
(synagogy)
od 15.00 hodin (dle zájmu i od 16.00 a 17.00 hodin)
25. 8. 2019 Neděle – 11. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
1. 9. 2019 Neděle – 12. po svatém Duchu
- s požehnáním dětem do nového školního roku
rodinné bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“ Jakub 4,7-8a
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Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář
v přízemí) je k dispozici členům
i veřejnosti od pondělí do středy
od 9 do 15 hod. Jinak dle dohody.
V červenci a srpnu volejte laskavě
před návštěvou na tel. č. 777 706
511 nebo pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší ses. farářkou je Petra Hrušková z Přerova, telefon: 606 207 782
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“!
Opět je možno požádat o prohlídku Husova sboru (synagogy). Před

návštěvou kontaktujte laskavě předem farní úřad nebo VIC, Masarykovo nám. 8., 752 01 Kojetín: http://
mekskojetin.cz/vzdelavaci-a-informacni-centrum.
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje.
Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc
CČSH tradičně i letos vyhlašuje poutě do Kostnice, na Sázavu,
Radhošť a Ostravici. Podrobnější
informace na webu: http://www.

ccsh.cz/ a http://ccsholomouc.cz/ či
na kterémkoliv farním úřadě CČSH.
Brněnská diecéze CČSH již tradičně zve na letní duchovní cvičení do
Brna Lipové a zájezd do kláštera
ve francouzském Taizé: http://www.
ccshbrno.cz/
ÚR CČSH v Praze srdečně zve na
slavnostní bohoslužbu do Betlémské kaple u příležitosti 604. výročí
mučednické smrti mistra Jana Husa
v sobotu 6. července 2019 od 15.00
hodin na ČT2. Bohoslužbu bude
živě přenášet Česká televize: http://
www.ceskatelevize.cz/
Jiří Pleva

Myšlenka měsíce:

Citát měsíce:

Biblický verš měsíce:
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FK Slavoj Kojetín
Muži FK Slavoj Kojetín – 1.A třída skupina B KFS Olomouc – sezóna 2018/2019
Konec soutěže zastihl muže Sla- vel Zápeca, který zaskakuje i jako dorostenci Jakub Bureš a Marcel
voje v hráčské krizi způsobené náhradní brankář. Bohužel osm mi- Lukáš zkušeně proměnili penaltové
nedostatkem hráčů. V posledních nut před koncem Kostelec krásnou pokusy.
čtyřech zápasech nebodovali napl- střelou z třiceti metrů vyrovnal. Na- * Sobota 19. 5. – venku s předpono, přesto jim to stačilo na 7. místo konec penalty zajistily Slavoji vele- sledním KF Slavonín, prohra 0:6.
v polovině tabulky.
důležitý druhý bod.
Hosté hráli i s trenérem bez stří* Sobota 25. 5. – doma prohra s FC * Sobota 8. 6. – venku se Sokolem dajících hráčů. Zranění, vyloučení
Beňov 0:3. Hosté byli nad síly do- Určice 0:0, na penalty výhra 6:5. a pracovní povinnosti úplně zdecimomácího týmu, který předvedl slabý Určice rekonstruují domácí trávník, valy tým. Domácím šlo o záchranu.
výkon s neplodnou střelbou.
a tak se utkání hrálo v Kralicích Skončila sezóna, která se moc ne* Sobota 1. 6. – doma remíza 2:2 na Hané. Slavoj nastoupil se čtyř- povedla. Konec podzimu s třemi
s FC Kostelec na Hané, a pak výhra mi dorostenci v základní sestavě. vyhranými zápasy, a pak na jaře
na penalty 5:4 – 38´ Libor Žůrek, V utkání bez šancí se stejně ne- podobná „šňůrka“ tří výher zajistila
62´ Pavel Zápeca. Poslední zápas produktivním soupeřem vybojovali trochu herní a výsledkové radosdoma byl domácí tým blízko výhře bod. Penaltové vítězství 6:5 zajistilo ti. Co bude na podzim, to je velký
za plný zisk. Premiérový gól dal Pa- 7. místo v tabulce. Potěšilo, že naši otazník.
Rk. Družstvo

Záp. V

VP

PP P

Skóre

Body

Doma

Venku

1 Sportovní klub Lipová

26

20

2

2

2

79:26

66

2:2 PK 5:4

0:1

2 Sokol Čechovice

26

12

6

2

6

56:41

50

2:2 PK 3:4

1:1 PK 8:9

3 Lipník nad Bečvou

26

15

1

3

7

65:39

50

4:0

1:3

4 FK Brodek u Přerova

26

12

5

1

8

54:45

47

0:1

1:3

5 FC Beňov

26

14

0

1

11

69:52

43

0:3

0:1

6 Sokol Bělotín

26

11

4

1

10

64:62

42

2:0

1:8

7 Kojetín – Kovalovice

26

7

5

4

10

43:51

35

-

-

8 FC Kostelec na Hané

26

7

4

5

10

57:56

34

2:2 PK 5:4

3:1

9 SK Protivanov

26

9

1

5

11

46:41

34

1:1 PK 4:3

0:3

10 SOKOL Plumlov

26

8

4

2

12

47:66

34

2:2 PK 7:8

5:1

11 TJ Sokol Určice

26

10

1

2

13

47:63

34

2:0

0:0 PK 6:5

12 FK Slavonín

26

8

1

2

15

44:80

28

4:2

0:6

13 Olomouc – Chomoutov

26

7

1

3

15

41:70

26

4:1

1:2

14 Sokol Dub nad Moravou

26

6

1

3

16

34:54

23

3:3 PK 4:3

2:2 PK 3:4

Závěrečná statistika týmu: Celkem se na soupisce objevilo 26 hráčů. Z nich nejvíce odehráli: 24x brankář
Michal Gajdoš, Jan Kantor a Libor Žůrek. Tým dostal 64 žlutých karet a jednu červenou kartu. Nejlepší střelci
branek: 16x Libor Žůrek, 5x Tomáš Jura, Jiří Kamenov, 4x Martin Dočkal, Tomáš Hrušák. Trenér: Radek Tomšic
Dorost U19 FK Slavoj Kojetín – krajská soutěž skupina B KFS Olomouc – sezóna 2018/2019
Jak se dařilo na začátku jara, tak
závěr byl zase ve znamení bodových ztrát. Posledních pět zápasů
skončilo s nulovým bodovým kontem. Tím že nejlepší borci vypomáhali v týmu mužů, byla oslabena
hráčská kvalita, která si poradila na
jaře i s týmy z popředí tabulky.
* Sobota 25. 5. – prohra v Lipníku
se Spartakem 4:5. Branky: 2x Jan
Šmída, 1x Tomáš Krčmař, 1x Adam
Svačina. I bez Marcela Lukáše dorostenci Slavoje sehráli vyrovnaný
zápas.
* Středa 5. 6. – prohra doma se
sdruženým týmem Ústí/Opatovice
0:11. Bez komentáře. Nevydařený

zápas.
* Sobota 8. 6. – prohra v Protivanově, který má sdružený tým s Brodkem u Konice 1:5. Branku dal Vojtěch Ošťádal.
* Středa 12. 6. – doma prohra
s Otaslavicemi 4:6. Branky: 2x Marcel Lukáš, 1x Jan Šmída, 1x Tomáš
Krčma.
Třikrát odložený zápas kvůli dešti
měl vyrovnaný průběh do stavu 4:4
v 52. minutě. Hosté měli lepší koncovku.
* Sobota 15. 6. – doma prohra
s Němčicemi/Brodkem u PV 0:6.
Poslední zápas soutěže byl poznamenán absencí hráčů, které současně hráli za muže ve Slavoníně.

Nadějný dorostenec Jakub Bureš
s Liborem Žůrkem – nejlepší
střelec za muže, dal16 branek
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FK Slavoj Kojetín
Rk. Družstvo

Záp. V

VP

PP P

Skóre

Body

Doma

Venku

1 SOKOL Plumlov

22

19

1

0

2

117:31

59

2:3

1:5

2 FK KOZLOVICE

22

16

3

0

3

111:30

54

5:4

0:11

3 Ústí – Opatovice

22

15

1

3

3

104:28

50

0:11

1:5

4 Sokol Otaslavice

22

11

2

2

7

90:63

39

4:6

3:6

5 Němčice – Brodek u PV

22

10

3

2

7

71:35

38

0:6

0:5

6 Horní Moštěnice

22

10

1

2

9

57:48

34

3:2

0:4

7 Sokol v Pivíně

22

9

2

1

10

63:65

32

3:2

3:5

8 Sokol Bělotín

22

9

0

3

10

86:72

30

3:6

5:4

9 Protivanov – Brodek u K

22

8

0

1

13

35:56

25

0:1

1:5

10 Kojetín – Kovalovice

22

6

0

1

15

49:99

19

-

-

11 Lipník nad Bečvou

22

3

2

0

17

32:127

13

3:3 PK 4:5

4:5

12 Haná Nezamyslice

22

1

0

0

21

8:169

3

3:0

5:0

Závěrečná statistika týmu: Celkem se na soupisce objevilo 28 hráčů. Z nich nejvíce odehráli: 22 x Tomáš Krčma, Tomáš Krčmař, Ondřej Zaťko. Tým dostal
35 žlutých karet a 2 červené karty. Nejlepší střelci branek: 22x Marcel Lukáš, 7x Matěj Vojáček, 5x Vojtěch
Ošťádal. Trenér: Zdeněk Krčmař. Poznámka: Hráči dorostu hrají také za muže, a tak počet zápasů zasluhuje
ocenění. Marcel Lukáš 21x za dorost a 17x za muže
= 38 utkání a 1 branka za muže; Jirka Nguyen 21x za
dorost a 6x za muže = 27 utkání; Tomáš Krčma 23x za
dorost a 4x za muže = 27 utkání; Jakub Bureš 17x za
dorost a 6x za muže = 23 utkání.

Marcel Lukáš (vpravo) – nejpilnější hráč odehrál
38 utkání za muže a dorost, dal 23 branek

Starší žáci U15 SD FK Chropyně/ FK Slavoj Kojetín – 1.A třída skupina A KFS Zlín – sezóna 2018/2019
a Jan Vlasatý oba z Chropyně.
S lídrem tabulky sehráli vyrovnaný

První společná sezona starších
žáků byla úspěšná.
* Neděle 26. 5. – doma v Kojetíně
s SK Louky 1:1, na penalty výhra
4:2. Za domácí skóroval Honza Válek. Sympatický tým z části Zlína
vyrovnal těsně před koncem. Penalty pak vychytal Adam Toráč.
* Neděle 2. 6. – výhra venku v derby
s Ajaxem Bezměrov 7:3. Branky dali:
4x Honza Válek, 1x Ondřej Sedlák,
1x Dominik Donát z Chropyně.
* Sobota 8. 6. – doma tentokrát
v Chropyni s FC Velké Karlovice
2:3. Branky dali: Dominik Donát
Rk. Družstvo

34

zápas s lepší koncovkou hostí.

Sdružený tým SDFK Chropyně a FK Slavoj Kojetín

Záp. V

VP

PP P

Skóre

Body

1 Vel. Karlovice

18

16

1

1

0

110:13

51

2 Holešov

18

14

1

1

2

77:22

3 Louky

18

12

0

2

4

62:33

4 Bystřice pH

18

10

2

2

4

5 Chropyně / Kojetín

18

10

1

1

6 Luhačovice

18

6

3

7 Bezměrov

18

7

8 Kvasice-Hulín

18

9 Juřinka

18

10 Vigantice

18

Doma

Venku

2:3

0:3

45

2:6

1:4

38

1:1 PK 4:2

0:2

57:31

36

1:1 PK 3:4

1:5

6

48:34

33

-

-

0

9

42:36

24

2:1

3:2

0

0

11

49:74

21

2:0

7:3

3

1

1

13

23:86

12

5:0

3:1

1

1

1

15

19:73

6

5:0

3:1

1

0

1

16

12:97

4

3:0

7:1
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FK Slavoj Kojetín
Závěrečná statistika týmu:
Celkem se na soupisce objevilo 26 hráčů. Z nich nejvíce odehráli: 17x brankář Adam Toráč, 16x Lukáš Jura,
13x Ondřej Jura. Tým dostal devět žlutých karet. Nejlepší střelci branek: 16x Jan Válek, 5x Ondřej Tichý,
4x Adam Svačina. Trenéři: za Slavoj: Matěj Řezáč a Martin Šafránek.
Mladší žáci U13 FK Slavoj Kojetín – Okresní přebor OFS Přerov – sezóna 2018/2019
Žáci měli ambice na pořadí v první pětce, ale do ní se nakonec nedostali. Přehled zápasů: 25. 5. – výhra doma
s Horní Moštěnicí 4:0, 29. 5. – prohra 0:2 se spojeným týmem Lobodice/Tovačov, 1. 6. výhra v Čekyni 7:1.
Rk. Družstvo

Záp. V

R

P

Skóre

Body

Doma

Venku

1 FK Kozlovice

24

21

2

1

192:24

65

0:10

0:9

2 TJ Sokol Bělotín.

24

21

1

2

130:33

64

0:4

1:7

3 SK/TJ Sokol Lobodice-Tovačov

24

19

0

5

172:45

57

0:2

2:11

4 FK Spartak Lipník n. B.

24

18

0

6

143:31

54

0:5

0:1

5 TJ Sokol Újezdec

24

13

3

8

87:61

42

4:2

2:6

6 Fotbalový klub Slavoj Kojetín

24

13

0

11

69:76

39

-

-

7 SD Všechovice/Ústí

24

10

5

9

70:58

35

6:3

2:0

8 KMK Zubr Přerov

24

8

4

12

72:79

28

6:3

3:1

9 FC Beňov

24

8

3

13

57:77

27

3:2

1:3

10 TJ Sokol Horní Moštěnice

24

5

3

16

49:85

18

4:0

3:2

11 TJ Sokol Hustopeče n. B.

24

4

1

19

50:203

13

7:2

5:1

12 TJ Sokol Čekyně

24

3

2

19

31:135

11

5:0

7:1

13 TJ Sokol Lazníky

24

0

2

22

13:228

2

50

8:0

Závěrečná statistika týmu: Celkem se na soupisce objevilo 24 hráčů. Z nich nejvíce odehráli utkání: 24x Jakub
Hrabčík a Štěpán Kapoun, 23x Radim Hönig, 22x Michal Hrabčík, Vojtěch a Jiří Hrdličkovi. Nejlepší střelci branek: 12x Radim Hönig, 8x Adam Šmída, 6x Daniel Zgyuga. Trenér: Petr Hrabčík, Michal Kapoun.
Poznámky: V – výhra za 3 body; R – remíza za 1 bod; VP – výhra na penalty za 2 body; PP – prohra na penalty
za 1 bod; P – prohra za 0 bodů; PK– při remíze se kopou penalty, vítěz získává 2 body, poražený získává 1 bod.
Sloupec doma, venku – jak hrál tým na domácím a na hřišti soupeře.
Kategorie, které nevedou tabulky
a statistiky
Starší přípravka U11 FK Slavoj
Kojetín – Krajská soutěž KFS
Olomouc – sezóna 2018/2019
Deset hráčů. Odehrála pod vedením trenéra Rudolfa Popovského
turnaje 26. 5. v Nových Sadech
a 1. 6. ve Šternberku.

balové naděje předškolního věku.
Třeba následující jména se prosadí i ve velkém fotbalu: Jakub Trefil,
Dominik Klabačka, Dalibor Filípek,
Filip Drbal, Dominik Kotek, Šimon
Peštuka, Filip Váňa, Martin Hla-

vinka, Vojtěch Šmíd, Matěj Vavřík,
Jonáš Otčenášek, Šimon Liška, Michal Myhovič, Lukáš Nevrlý, Adam
Gajdoš. Zatím hrají přípravné zápasy třeba v Bezměrově.
Jaroslav Bělka

Mladší přípravka U9 FK Slavoj
Kojetín – Okresní přebor OFS
Přerov – sezóna 2018/2019
Devět hráčů – trenér: Jiří Flora
Dne 1. 6. porazila doma Sokol Vlkoš 20:1, 6. 6. prohrála v Přerově
s Viktorií D 5:8. Poslední zápas doma
15. 6. vyhrála se Sokolem Lazníky
11:2 a stala se vítězem skupiny.
Mini přípravka U5 FK Slavoj Kojetín
Pod vedením hráčů Michala Gajdoše a Tomáše Jury se připravují fot-

Mini přípravka FK Slavoje Kojetín – utkání v Bezměrově
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TJ Sokol Kovalovice
Kovalovicím na závěr
soutěže uplavalo hřiště

* Sobota 15. 6. – Sokol Kovalovice
: Sokol Otaslavice 2:0. Branky: Jakub Krčmář, Ondřej Janováč. Poslední zápas byl už pro oba týmy
bezstarostný ohledně sestupového
ohrožení. Nakonec Kovalovice po
výhře poskočily na 6. místo tabulky. Celkově si tak zajistily místo
v 1. polovině tabulky, což odpovídá
jejich možnostem. V Kovalovicích
je kolem fotbalu dobrá parta. Hodně diváků sem jezdí nejen na dobrý fotbal, ale také na makrely, další
občerstvení v příjemném prostředí
zdejší hospůdky.
Fotbalisté Sokola Kovalovice začali s výchovou mladých fotbalistů

* Neděle 26. 5. – výhra v Želatovicích s tamním béčkem 2:1. Branky:
Zdeněk Zezula, Tomáš Kravar.
* Sobota 1. 6. – v Újezdci po remíze 1:1 rozhodl penaltový rozstřel
5:4 ve prospěch domácích. Branku
dal Filip Rybovič v hrací době také
z penalty.
* Neděle 9. 6. – doma s SK Radslavice remíza 1:1 a pak prohra na penalty 2:3. Obě branky dali domácí.
Nejprve vlastní v prvním poločase.
Tím oživili šance hostí na potřebné
záchranářské body. Poslední minuta, kdy z hlavičky skóroval Petr
Ernst, jejich naděje značně zchladil.
Nakonec si přece jen Radslavice
druhý bod odvezly.
* Poslední domácí zápas se měl hrát
v sobotu 15. 6. Ale ve čtvrtek 13. 6.
večer se strhl nad Kovalovicemi přívalový liják, který sebou bral bahno
a vodu. Tento proud se prohnal vesnicí na nejnižší místo v obci – fotbalové hřiště. Po této pohromě se nedalo dát hřiště včas do regulérního
stavu. Naštěstí fotbalisté našli azyl
na stadionu Morava v Kojetíně.

benjamínků pod vedením trenérů Zdeňka Zezuly, Petra Ošťádala
a Vojtěcha Magy. Třeba někdy uslyšíme o těchto mladých hráčích:
Štěpán Kučírek, Adam Večerka,
Jan Štefan, Dominik Ševčík, Adam
Křička, Marian Rusňák, Miroslav
Polách, Jan Sús, Jáchym Švrčina,
Filip Ošťádal, Tomáš Vrána, Matěj
Oulehla, Lukáš Maga, Jakub Ptáček, Adam Slováček, David Kopřiva a dívkách: Leontýna Polcrová
a Ema Poláchová.
Sehráli několik přípravných zápasů
se stejně starými vrstevníky z Chropyně a Bezměrova.
Jaroslav Bělka

Mini přípravka Sokola Kovalovice

Muži FK Slavoj Kojetín – 1.A třída skupina B KFS Olomouc – sezóna 2018/2019
Rk. Družstvo

Záp. V

VP

PP P

Skóre

Body

Doma

Venku

1 Klenovice na Hané

26

14

5

3

4

64:39

55

1:1 PK 4:2

1:0

2 Sokol v Pivíně

26

12

5

3

6

66:56

49

3:3 PK 4:3

0:2

3 Sokol Ústí"B"

26

13

4

1

8

67:43

48

1:2

0:7

4 FK Troubky

26

13

3

3

7

66:56

48

4:1

2:4

5 Sokol Jezernice

26

9

4

4

9

57:48

39

2:5

0:3

6 Sokol Kovalovice

26

10

3

3

10

55:53

39

-

-

7 Sokol Újezdec

26

7

7

3

9

43:46

38

2:2 PK 5:4

1:1 PK 4:5

8 Sokol Mostkovice

26

10

2

4

10

50:58

38

6:1

2:2 PK 5:6

9 TJ Haná Prostějov

26

10

1

3

11

53:58

36

6:0

2:4

10 Sokol Otaslavice

26

10

2

2

12

44:53

36

2:0

2:0

11 Sokol Tovačov

26

9

2

3

12

52:53

34

1:5

3:2

12 FC Želatovice "B"

26

9

2

3

12

48:61

34

7:0

2:1

13 SK Radslavice

26

8

1

5

12

43:47

31

1:1 PK 2:3

2:1

14 FK Němčice nad Hanou

26

5

2

2

17

40:77

21

0:1

2:4

Závěrečná statistika týmu: Celkem se na soupisce objevilo 26 hráčů, z nich jediný brankář Vít Švec odehrál
všech 26 zápasů, 25 utkání odehráli Jakub Ševeček a Michal Bělaška. 24x Zdeněk Zezula a Josef Zavadil. Tým
dostal 45 žlutých karet a 4 červené karty. Nejlepší střelci branek: 17x Zdeněk Zezula (v jednom zápase s Mostkovicemi 4x!), 11x Jakub Krčmař, 5x Michal Bělaška, Ondřej Janováč, Filip Rybovič. Trenér: Marek Ševeček,
asistent Jiří Šubík.
Poznámka: V – výhra za 3 body; VP – výhra na penalty za 2 body; PP – prohra na penalty za 1 bod; P – prohra
za 0 bodů; PK– při remíze se kopou penalty, vítěz získává 2 body, poražený získává 1 bod; sloupec doma, venku
– jak hrál tým na domácím a na hřišti soupeře.
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Poslední zápas odehrál Sokol Kovalovice
na stadionu Morava v Kojetíně

Fotbalové prázdniny
skončí již v srpnu
Ve čtvrtek 27. června 2019 proběhl
losovací aktiv Krajského fotbalového svazu v Olomouci.
Muži Slavoje Kojetín budou hrát 1.A
třídu ve skupině B. Místo postupujícího týmu SK Lipová a sestupujícího Sokola Dub nad Moravou se
utkají s béčkem 1. HFK Olomouc
a Sokolem Konice. Přeřazený Sokol Chomoutov do skupiny A byl

Zatopené hříště Sokola Kovalovice
večer 13. června 2019

nahrazen týmem FK Nové Sady B.
Muži Sokola Kovalovice budou hrát
1.B třídu skupinu A. Místo sestupujícího FK Němčice nad Hanou
si Kovalovice zahrají místní derby
s TJ Sokolem Vrchoslavice 1946.
Přeřazenou Hanou Prostějov do
skupiny B nahrazuje Sokol Horní
Moštěnice.
Obě soutěže mužů začnou prvním
kolem v neděli 4. srpna 2019.
Dorost FK Slavoje je znovu zařazen
do krajské soutěže skupiny B. Za-

čátek 25. srpna 2019.
Starší žáci Slavoje by měli spolu
s FK Chropyně hrát krajskou soutěž
Zlínského KFS.
Do soutěží organizovaných Okresním fotbalovým svazem v Přerově
jsou přihlášené týmy FK Slavoje
Kojetín: mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka A a B, TJ Sokol Kovalovice: premiérově mladší
přípravka. Začátky žákovských
a přípravkových kategorií budou
v září.
Jaroslav Bělka

Inzerce
MěKS Kojetín hledá
pracovníka
turistického
informačního
centra
Požadavky:
- středoškolské vzdělání
s maturitou
- znalost alespoň jednoho
světového jazyka
- řidičský průkaz
- pokročilá znalost
práce na PC
- schopnost komunikace
s veřejností
- samostatnost
- organizační schopnosti
- bezúhonnost
Práce na plný úvazek
na dobu určitou.
Nástup možný
od 1. září 2019.
Bližší informace:
MěKS Kojetín, Masarykovo
náměstí 8, Kojetín
Telefon:
581 76 20 46, 774 001 405
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Vzpomínky
Za vše, za vše dík. Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl. Moc nám chybíte…
Dne 1. července to bude smutných šest roků, co nás opustil

pan Jaroslav Zapletal (Károš)
a 16. července to budou tři smutné roky, co nás opustila i jeho manželka

paní Marie Zapletalová
S láskou a úctou stále vzpomínají syn Jaroslav, dcery Marie a Naďa
s rodinami, vnoučata, pravnoučata, sestry Jířa a Anička, kamarádi, sousedi….
Končí život, ne však láska.
Odešel jsi náhle, tiše, nikdo to nečekal. Možnost mluvit spolu nám osud vzal.
Už jen kytičku na hrob můžeme ti dát a tichou vzpomínku věnovat.
Dne 13. července 2019 by se dožil 27 let náš milovaný syn, bratr a vnuk

pan Jiří Zakopal
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 2. července 2019 to byly již tři roky od úmrtí
našeho manžela, tatínka, tchána, dědečka a pradědečka

pana Vlastimila Prokeše
který by se 23. srpna 2019 dožil 82 let.
S láskou vzpomínají manželka Vlasta, děti Hana, Zbyněk a Jitka s rodinami.

Dne 23. června 2019 nás po těžké dlouhé nemoci
navždy opustila kamarádka

„tetina“ Maruška Hrušková
Za její dobrovolnou práci, za pohostinnost
a za všechno, co vykonala pro kojetínskou kulturu
děkují bývalí i současní pracovníci MěKS Kojetín
a členové Hanácké besedy Kojetín.
„Tetino Hrušková“ nikdy nezapomeneme!

Poděkování
Děkuji všem, kteří se s mým manželem Štefanem Toráčem
přišli rozloučit na jeho poslední cestě dne 7. června 2019.
Děkuji paní doktorce Dagmar Horákové za lékařskou pomoc, za její lidský a odborný přístup. Děkuji.
Největší poděkování za lásku a podporu je pro naši rodinu, kterou s manželem máme.
Markéta Toráčová
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Kojetín, pod vedením Tomáše Stavinohy,
za vzorné, opakované zásahy a pomoc při zatopení sklepů v našem domě.
Obyvatelé domu Nová ulice 1214, 1215, 1216
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