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Skauti v Kojetíně slaví sto let
V sobotu 18. ledna 2020 byla zahájena v prostorách
Vzdělávacího a informačního centra výstava k 100. výročí od založení skautského oddílu v Kojetíně.
Po krátkém úvodním slovu a skautské hymně se návštěvníci výstavy mohli dočíst o historii oddílu, ale
i o současném skautingu. Dále měli možnost nahlédnout do historických kronik kojetínských skautů. Všem
zúčastněným děkujeme za milé setkání.
Výstava obsahuje informace o vzniku a vývoji našeho
oddílu, o počátcích světového a českého skautingu.
K vidění jsou skautské pohlednice, známky, časopisy,
kroje, výrobky členů oddílu a fotografie z táborů a výprav. Návštěvník může nahlédnout do skautské klubovny a podsadového stanu.
Srdečně zveme občany Kojetína na prohlídku výstavy, která je otevřena od pondělí do pátku, a to do 13.
března 2020.
skauti z Kojetína

12 Kč
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 24. schůzi konané dne 15. ledna 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila prodej nákladního auto- dě výsledku posouzení výběrové- platnou v době uzavření smlouvy,
mobilu pro přepravu odpadu SCA- ho řízení a hodnocení doručených - schválila uzavření dodatku
NIA - VIN YS2P4X20005368619, nabídek, konaného dne 2. 1. 2020 č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předměuzavření smlouvy tem je prodloužení termínu dokončevč. nástavby Presko 15 s vyklápě- a schválilo
čem VKO 2190, SPZ 5M4 4543, evi- o dílo v rámci investiční akce „Za- ní díla, tedy vypracování projektové
dované pod inv. č. 802000001, za teplení objektu DPS J. Peštuky dokumentace a zajištění územního
dohodnutou cenu ve výši 1.350.000 v Kojetíně“, mezi objednavatelem rozhodnutí a stavebního povolení
Kč + DPH, stanovenou znaleckým Městem Kojetín a zhotovitelem k investiční akci „Rekonstrukce
posudkem z 20. 12. 2019, z vlast- HMS-REAL s. r. o., za nabídkovou chodníků Kojetín“, mezi objednavatelem Městem Kojetín, se sídnictví prodávajícího Města Kojetí- cenu 5,898.650 Kč bez DPH.
na, Masarykovo nám. 20, Kojetín - schválila uzavření smlouvy lem Masarykovo náměstí 20, 752
I–Město, do vlastnictví kupujícího o dílo na vypracování projektové 01 Kojetín, Kojetín I–Město, IČ:
TECHNIS Kojetín, s. r. o., Padlých dokumentace pro sloučené územní 00301370, zastoupeným Ing. Lea stavební řízení v rámci akce „Ka- ošem Ptáčkem – starostou města
hrdinů 638, Kojetín I–Město,
- vzala na vědomí výroční zprávu nalizace Závodí“ v Kojetíně, mezi a zhotovitelem, společností NELL
o poskytování informací Městem objednatelem Městem Kojetín, se PROJEKT s. r. o., IČ: 29209081, se
Kojetínem za rok 2019, dle zákona sídlem Masarykovo náměstí 20, sídlem ulice Plesníkova č. p. 5559,
č. 106/1999 Sb., o svobodném pří- 752 01 Kojetín, Kojetín I–Město, 760 05 Zlín, zastoupenou Ing. Zustupu k informacím,
a zhotovitelem Ing. Janou Sýkoro- zanou Kuchařovou, jednatelkou
- schválila výběr zhotovitele HMS- vou, IČ: 87154528, se sídlem Hrnčíř- společnosti, a to na dobu nejpozději
-REAL s. r. o., IČ: 25348523, se ská 292/13, 751 31, Lipník nad Beč- do 20. 5. 2020,
sídlem Gen. Svobody 4104/24a, vou, za nabídkovou cenu 161.000 - vzala na vědomí dopis občanů
767 01, Kroměříž, který byl dopo- Kč bez DPH. Nabídková cena bude města Kojetína na nežádoucí rodiručen hodnotící komisí, na zákla- navýšena o příslušnou sazbu DPH nu, ze dne 13. 1. 2020.
Rada Města Kojetína se na své 25. schůzi konané dne 28. ledna 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila Zásady pro poskytování jetín“. Smlouva je uzavírána mezi Milošem Axmannem, jednatelem
nájmu bytů v domech s pečovatel- příkazcem Městem Kojetínem, za celkovou cenu ve výši 99.000
skou službou, které jsou v majetku IČ: 00301370, se sídlem Masary- Kč bez DPH. Nabídková cena bude
města Kojetína,
kovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín navýšena o příslušnou sazbu DPH
- schválila uzavření příkazní I–Město, zastoupeným Ing. Leo- platnou v době uzavření smlouvy,
smlouvy, jejímž předmětem je za- šem Ptáčkem, starostou a příkazní- - schválila plány činnosti na rok
jištění výběrového řízení na zho- kem ARL INNOVATION s. r. o., Li- 2020 komise školství a komise žitovitele stavby „Demolice areálu tovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc, votního prostředí a zemědělství.
SOU stavební, Křenovská 676, Ko- IČ: 01744828, zastoupenou Ing.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína
Zastupitelstvo Města Kojetína se na svém 10. zasedání konaném dne 28. ledna 2020
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo provedení rekonstruk- – Město, IČ: 43541658, přičemž se (vč. DPH),
ce a přestavby objektu občanské bude jednat o investici nájemce do - stanovilo pro účely veřejné souvybavenosti – stavby bez č. p. majetku ve vlastnictví Města Kojetí- těže minimální (vyvolávací) kupní
nacházející se na pozemku parc. na,
cenu pozemku p. č. 7236 na ulici
č. st. 1767, zastavěná plocha - schválilo Pravidla prodeje po- Růžová, k. ú. Kojetín, o výměře 397
a nádvoří, v k. ú. Kojetín na ulici zemků, určených k výstavbě ro- m2, ve výši 317.600 Kč (vč. DPH),
Dudíkova v Kojetíně, za účelem vy- dinných domů v Kojetíně, která - schválilo poskytnutí účelové inbudování multifunkčního sportovní- upravují postupy veřejné soutěže vestiční dotace ve výši 3.800.000
ho zařízení s halou pro stolní tenis o nejvýhodnější nabídku při prodeji Kč žadateli SK Kojetín 2016,
a cvičebním sálem, včetně zázemí, parcel k nové výstavbě rodinných z. s., se sídlem Podvalí 629, Koa to v souladu s Pravidly dotační- domů, z vlastnictví města Kojetína jetín I–Město, Kojetín 752 01,
ho Programu na podporu výstavby zájemcům o koupi,
IČ: 05032211,
a rekonstrukci sportovních zaří- - stanovilo pro účely veřejné sou- - schválilo poskytnutí účelové nezení v obcích Olomouckého kraje těže minimální (vyvolávací) kupní investiční dotace ve výši 250.000
v roce 2020, nájemcem objektu TJ cenu pozemku p. č. st. 381 na uli- Kč TJ Sokol Kovalovice, z. s., se
Sokol Kojetín, z. s., nám. Republi- ci Tyršova, k. ú. Kojetín, o výmě- sídlem Kovalovice 30, Kojetín III
ky 1033, 752 01 Kojetín, Kojetín I ře 1027 m2, ve výši 616.200 Kč – Kovalovice 752 01, IČ 45180296,
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína
- schválilo rozpočtové opatření č.
2/2020, kterým se:
snižují příjmy o
-118,10 tis. Kč
navyšují výdaje o 24 481,00 tis. Kč
navyšuje financování o 24 599,10 tis. Kč
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Popůvky v roce
2019,
- schválilo zprávu o realizaci opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období let 2017–2019 za rok 2019,
- schválilo poskytnutí peněžitého

daru Hasičskému záchrannému
sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ:
70885940, ve výši 50.000 Kč, na
částečné pokrytí nákladů, spojených s pořízením závěsného vrtulového lodního motoru na záchranářský člun pro požární stanici Kojetín,
- vzalo na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2019,
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu
veřejného pořádku za rok 2019,
- vzalo na vědomí zprávu o situaci
v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřej-

ného pořádku v roce 2019 za Obvodní oddělení Policie ČR Kojetín,
- schválilo předložené plány činnosti Kontrolního výboru, Finančního výboru, Osadního výboru Popůvky, Osadního výboru Kovalovice
na rok 2020,
- schválilo zapojení města Kojetín
do projektu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni
na rok 2020,
- souhlasilo s předložením žádosti
o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na
rok 2020.

Poděkování za celoživotní práci
Na první lednové redakční radě Kojetínského
zpravodaje nám její dlouholetý člen

František Řezáč
oznámil, že z rodinných důvodů odchází
z řad redaktorů našeho periodika.
V redakci Kojetínského zpravodaje
pracoval od roku 1966, tedy celých 54 let.
Po tuto dobu přispíval do tohoto měsíčníku
stovkami různorodých odborných článků
vážících se ke Kojetínu a jeho okolí.
Mimo jiné zastával František Řezáč
dlouholetou funkci kronikáře Města Kojetína
a také byl členem Komise pro občanské
záležitosti Rady města Kojetína.
Svou lásku k historii uskutečňoval řadu let
prostřednictvím práce pro kojetínské muzeum,
kde byl autorem nebo spolurealizátorem
několika expozicí.
Jeho velkou vášní je i divadlo, jako divák si nenechá ujít žádné představení v rámci divadelního předplatného
i Divadelního Kojetína, řadu let byl také hercem divadelního souboru Hanácké scény, kde vystoupil
například ve hrách Bumerang, Jak je důležité míti Filipa nebo Sluha dvou pánů.
V neposlední řadě František Řezáč vystupoval na besedách se studenty,
kde přednášel například o kolektivizaci zemědělství.
Velkým přínosem pro město Kojetín jsou také jeho průvodcovské služby, kdy ochotně prováděl turisty
po pamětihodnostech našeho města, které zviditelnil i svou publikační činností v knihách
Kojetín v proměnách času a O židovské komunitě v Kojetíně.
To je jen strohý výčet aktivit kojetínského patriota,
jehož veškerá činnost by vyšla minimálně na jeden celý Kojetínský zpravodaj.

Za redakční radu děkujeme Františku Řezáčovi za usilovnou a hodnotnou práci
v redakci Kojetínského zpravodaje, za korekturu chyb, které viděl jen on,
a za jeho vlídný a zodpovědný přístup ke všemu, co si vzal za své, a že toho bylo dost!
Přejeme krásně prožitý podzim života s manželkou Evičkou, dětmi, vnoučaty a přáteli,
mezi které se máme tu čest také počítat.
Redakční rada KZ a Městské kulturní středisko Kojetín
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Město Kojetín proinvestuje dalších bezmála sto milionů korun!
Zejména díky nevídanému přílivu
finančních prostředků z nejrůznějších dotačních titulů si radnice může dovolit pokračovat
v masívním investování do rozvoje Kojetína hned v několika oblastech.
O komentář jsme požádali starostu města Leoše Ptáčka.

Nebýt dílčího neúspěchu v případě podané žádosti o dotaci na
1. etapu cyklostezky podél Moravy,
mohli bychom se v uplynulých dvou
volebních obdobích pochlubit stoprocentní úspěšností. I takto lze ale
výsledky přípravy jednotlivých projektů zhodnotit jako přinejmenším
nevšední /úsměv/.
Vyzařuje z vás obrovský optimismus, to je zřejmé, opravdu má
Kojetín pro rok 2020 našlápnuto
zcela podle vašich představ?
Ale tak zcela to nejde přece nikdy
říct. V oblasti investic máme spoustu dalších bolavých míst, které se
nám prozatím nepodařilo posunout
směrem k realizaci. V přípravě dalších projektů nicméně pokračujeme, nápady nám určitě nechybí.
Můžete být tedy konkrétnější?
V letošním roce budeme realizovat
dva projekty, na které nám byla přiznána dotace již v roce 2018. Jedná

Některé projekty letos rozjedeme a dokončíme v roce
2021. Přesné harmonogramy budeme teprve sestavovat.
4

Výše investice bude bezmála osm milionů korun
a nájemníkům – seniorům
přinese nemalé úspory
v platbách za energie.
se o zateplení domu s pečovatelskou službou na ulici Jana Peštuky.
Výše této investice bude bezmála
osm milionů korun a nájemníkům
– seniorům přinese nemalé úspory v platbách za energie. Více než
třicet milionů korun bude stát nově
vybudované biocentrum na louce
u střelnice.
A z nově přidělených dotací se
jedná o které projekty?
Koncem předešlého roku jsme
obhájili na Ministerstvu průmyslu
a obchodu záměr demolice areálu
bývalého učiliště OSP za více než
20 milionů korun, a jen několik dní
poté přišla podobně skvělá zpráva o výsledku hodnocení projektu
půdní vestavby na ZŠ nám. Míru
z programu IROP. Hodnota této
investice výrazně přesáhne třicet
milionů korun. Dotovaným investičním počinem je i rekonstrukce
domu u gymnázia na ubytovnu pro
sportovce, případně studenty. Jedná se o společný projekt SK Kojetín
a Olomouckého kraje a bavíme se
přibližně o jedenácti milionech korun. Asi by bylo vhodné zmínit i poslední etapu revitalizace kojetínské
loděnice v hodnotě cca sedm milionů korun, na které se finančně podílí MŠMT, Olomoucký kraj a město
Kojetín.

Z vlastních zdrojů je město připraveno financovat konkrétně co?
Máme zpracovány čtyři projekty na
rozšíření parkovacích míst a máme
i představu, kterým z nich ještě
v letošním roce začneme. Jsme rozhodnuti investičně podpořit kulturní
život v Popůvkách. V Kovalovicích
na nás čeká zafinancování odstranění havarijního stavu kanalizace.
V souvislosti s biocentrem se jedná
o vybudování naučné stezky, která
předmětem dotace není. V mateřské škole nás hygienické předpisy
směrují k instalaci klimatizace v dalším oddělení. ZŠ Sv. Čecha nezbytně potřebuje začít s obnovou vybavení. Každoročně provádíme generální rekonstrukce bytů zejména
v domech s pečovatelskou službou,
ve kterých se mění nájemníci, a budeme v tom pokračovat i letos...
Příprava dotovaných projektů je
v jaké fázi?
V nejrůznějších fázích přípravy
máme druhou etapu cyklostezky podél Moravy, obnovu zeleně
v celkem čtyřech lokalitách ve městě, obnovu chodníků v podstatné
části Kojetína. Připravujeme projekt
rekonstrukce herny stolního tenisu, projekt odkanalizování Závodí.
Čekají nás demolice několika přežitých nemovitostí, kde lze rovněž
čerpat dotační prostředky. V oblasti
neinvestičních dotací pracujeme na
projektech týkajících se inkluzivního vzdělávání a asistentů prevence kriminality. V případě úspěchu
bychom procesy mohli startovat
v druhém pololetí letošního roku.

Všechny projekty se podaří dokončit už v letošním roce?
Nene, některé z nich letos rozjedeme a dokončíme v roce 2021.
Přesné harmonogramy budeme teprve sestavovat, nerad bych byl teď
konkrétnější, určitě se dopustím
nepřesností.

Každoročně provádíme generální rekonstrukce bytů
zejména v domech s pečovatelskou službou a budeme v tom pokračovat i letos...

Dá se tedy říci, že existuje investiční plán na dva roky dopředu.
V hrubých rysech ano, ale tohle
rozhodně není vše. Máme v plánu ještě řadu akcí, které budeme financovat z vlastních zdrojů
a připravujeme několik projektů, na
základě kterých budeme podávat
další žádosti o další dotace.

Projekt, dotace, projekt a zase
dotace, celý tento rozhovor se
stále točí kolem dvou výrazů
/smích/…
Já jsem si toho taky všiml, pro čtenáře to bude možná nezáživné, ale
nenapadají mě variantní sousloví,
kterými bych odpovědi zpestřoval,
omlouvám se /úsměv/. Vidíte, má-
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Město Kojetín proinvestuje dalších bezmála sto milionů korun!
lem bych zapomněl! Naše hodové slavnosti se nám podařilo svou
vysokou společenskou úrovní posunout mezi nejvýznamnější akce
tohoto druhu v Olomouckém kraji,
na základě čehož máme během tří
let garantovaný přísun dalších významných peněz – jedná se o částku 900 tisíc korun. Stejně tak jsme
byli úspěšní žadatelé o evropské
peníze, v Kojetíně jsme pořádali
mezinárodní setkání zástupců šesti zemí z celé Evropy. Jednalo se
o částku 650 tisíc korun, která rovněž “skončila” v našem městě.
Neberte to jako projev nedůvěry,
ale laickým pohledem nám připadá nereálné ufinancovat všechny
investiční akce během dvou let.
Čekal jsem, kdy tato otázka přijde
na řadu. Nejprve tedy pár strohých
čísel. Přibližně před dvěma lety
jsme ke stávajícímu zůstatku dluhů města vůči bankám ve výši cca
20 milionů korun, které jsme zdědili
po předchozích vedeních města,
načerpali dalších 103 milionů dlužných peněz za bezkonkurenční
úrokovou sazbu ve výši několika
desetin procenta. Koncem letošního roku budeme zatíženi celkovým
dluhem necelých 80 milionů a každým dalším rokem budeme dál
“umazávat” více než 11 milionů. Rok
2019 jsme, i přes dosavadní masívní investování, podporu kulturního
dění, zájmových či sportovních organizací a současně splácení dluhů, skončili s přebytkem na účtu ve
výši 26 milionů korun, které budeme zapojovat do rozpočtu 2020.
Stačí takto? Chce mi někdo říct, že
toto je neodpovědné hospodaření?
Bez využívání dluhové služby dynamický rozvoj čehokoli v podstatě
není možný. V soukromém sektoru
je spolupráce s bankami naprostou samozřejmostí. Veřejný sektor
je na toto háklivější, ale princip je
stejný. Bez úvěrových peněz by se
všechno, co pro Kojetín plánujeme, neuskutečnilo vůbec, protože
bychom neměli na dofinancování
dotovaných projektů. Takto máme

tahle záležitost měla svůj vývoj, vy-

Bez využívání dluhové služ- světlím. V červnu odvysílala TV Priby dynamický rozvoj čeho- ma v hlavním zpravodajském bloku
koli v podstatě není možný. reportáž o rvačce cikánů na náměsobrovský manévrovací prostor.
Jestli se bavíme o proinvestovaných sto milionech, přibližně z toho
třicet je spoluúčast z našich zdrojů.
A ty bychom z jednoho rozpočtu
v žádném případě dohromady nedali, celá řada výzev by nám utekla a my
bychom jen látali díry, jako to dělají
v mnohých jiných městech a obcích.
Tohle vysvětlení nám stačí...
Předpokládáme, že téma rozvoj
města je pro vás podstatně příjemnější, než příspěvky, které
jste zveřejnil na sociálních sítích
po loňských nepříjemnostech na
náměstí.
No to jistě. Já bych se k tomuto tématu vracet příliš nechtěl. Čím víc
se jím budeme užírat, tím více budeme ztrácet pozitivní energie. Proto bych rád vyzval všechny naše
občany, snažme se nerozmazávat,
zejména na mocných sociálních
sítích, obdobné události víc, než
je nezbytné. A pokud už cokoli komentujeme, buďme věcní, a snažme se tlumit emoce, přestože je to
mnohdy složitá úloha, o tom něco
vím.
Občas se objeví i příspěvky typu
“nedá se tu žít”, “chci se z Kojetína odstěhovat” apod.
Ano, vím o tom. Všechny tyto lidi
bych se vší vážností chtěl požádat, aby se odstěhovali co nejdříve,
a na sociálních sítích naše město
přestali komentovat nejlépe úplně,
pokud to s Kojetínem myslí dobře.
Respektuji to, že se najdou občané, kteří dospěli k názoru, že je
u nás žít nemožné. Já si to nemyslím a pro všechny, kteří si to nemyslí stejně tak, je vedení města připraveno pracovat, dokud o to bude
volič stát.

tí. Ta reportáž byla sestavena tak,
že prestiž našeho města poškodila
víc než rvačka samotná. Ale budiž,
videozáběry z náměstí byly tehdy
běžně dostupné na sociálních sítích, komerční televize žije mimo
jiné ze sledovanosti a laskavého
diváka pozitivní informace příliš
nezajímají... V září mi z TV Prima
volali znovu s tím, že chtějí poreferovat o dalším vývoji v Kojetíně. Já
jsem ve své naivitě na kameru pět
minut vyprávěl o tom, jaké báječné
a klidné léto jsme si u nás užili, co
dalšího jsme vybudovali pro lidi, kolik kulturních a sportovních akcí zorganizovali, a mimo jiné, že bychom
rádi angažovali asistenty prevence kriminality, abychom budoucím
potížím pokud možno předcházeli.
Z mého výkladu vystřihli jen zmínku o prevenci kriminality – jedinou
holou větu. Dále dostali prostor čtyři
dotazovaní na ulici, kteří byli k jakémukoli zlepšení situace skeptičtí
a hlavně, po celou dobu byly v reportáži, která měla pomoci vylepšit
obraz Kojetína, znovu vysílány záběry z červnové rvačky! Divíte se
mi, že v prosinci jsem, ve vší slušnosti, tu stejnou redaktorku odeslal
na jinou adresu? A udělám to znovu, až se mi zase ozve.

Snažme se nerozmazávat,
zejména na mocných sociálních sítích, obdobné události víc, než je nezbytné.
To je ale práce novinářů, zaujmout
diváka, čtenáře, posluchače.
V pořádku, a já vám říkám, že překroutit pozitivní informace v jasně
negativně vyznívající reportáž považuji za laciné, nekorektní, senzacechtivé, a já se tohoto nebudu

Respektuji to, že se najdou
občané, kteří dospěli k náPřed Vánocemi se v televizi obje- zoru, že je u nás žít nemožvila reportáž z rvačky na náměs- né. Já si to nemyslím a pro
V oblasti neinvestičních tí, v rámci které redaktor vyslovil, všechny, kteří si to nemyslí
že se starosta odmítl na kamedotací pracujeme na pro- ru vyjádřit. Považujete toto za stejně tak, je vedení města
připraveno pracovat, dojektech týkajících se asis- správné?
tentů prevence kriminality. Ale to je velmi zkresleně podané, kud o to bude volič stát.
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Město Kojetín proinvestuje dalších bezmála sto milionů korun!
účastnit. Navíc v televizi, jejíž zprávy nápadně připomínají, pamětníci
mi rozumějí, souvislou černou kroniku.
Víte, akcie automobilky na burze
nepoklesnou proto, že se porouchá
linka, a fabrika nedodává výrobky včas. Stačí ovšem, aby média
vypustila, klidně i polopravdivou
informaci, o již druhém úmrtí řidiče, protože v tomtéž modelu opět
nevyletěl boční air-bag, a majitelé
akcií jsou ze dne na den o miliony
chudší.

Akcie automobilky na burze nepoklesnou proto, že
se porouchá linka. Stačí
aby média vypustila informaci o úmrtí řidiče, protože nevyletěl air-bag, a majitelé akcií jsou o miliony
chudší.
Pomyslné akcie Kojetína za uplynulých několik let stále jen klesaly. My tomuto přihlížet nechceme

a myslíme si, že dno už je za námi.
Obnovit prestiž našeho města je
úkol podstatně složitější, než postavit novou sportovní halu nebo
dětské hřiště. Je to dlouhodobá
práce a my jsme ji nastartovali,
myslím, úspěšně. Pro všechny,
kdo chtějí vidět, jsou první výsledky, i přes nekorektnost mnohých
médií, zřetelné. Nemám, co bych
k tomuto řekl víc.
Díky za rozhovor, přejeme hodně
dalších pracovních i osobních
úspěchů.
-rr-

Anketa na únor
Na náměstí v Kojetíně se během krátké doby uvolnily prostory pro podnikání.
Položili jsme tedy několika obyvatelům města dvě otázky:
1. Co nového byste na náměstí uvítali?
2. Co nového by podle vás pomohlo kojetínskému náměstí? A proč?
Obyvatel 1
1. Dobrou kavárnu nebo čajovnu.
2. Nejspíše nic.
Obyvatel 2
1. Nějaká cukrárna, prodejna sladkostí nebo tak něco.
2. Určitě ta cukrárna. Mohlo by to
fungovat jako místo pro různé pohovory nebo pouze jako čekárna na
autobus.
Obyvatel 3
1. Obchod se sportovními potřebami.
2. Nová a trošku luxusnější restaurace.

Obyvatel 4
1. Kavárnu nebo něco na tento způsob.
2. Kavárna, pro lidi, co čekají na
autobus. Myslím si, že by to mohli
ocenit zvlášť v zimě.
Obyvatel 5
1. Obchody se značkovou obuví a
oblečením.
2. Nevietnamské, spíše kamenné
prodejny nebo obchod s domácími
potřebami.
Obyvatel 6
1. McDonald.
2. Asi nic.

Chovatelé z Kojetína a okolí zvou širokou veřejnost na

tradiční
prodejní výstavu
holubů, králíků a drůbeže
obohacenou
o malou expozici
exotického ptactva.
Koná se ve dnech 22. a 23. února 2020
v chovatelském areálu v ulici Podvalí.
Otevřeno bude
v sobotu od 8.00 do 16.00 hodin
v neděli od 8.00 do 12.00 hodin.
Tombola a občerstvení zajištěno
6

Obyvatel 7
1. Uvítal bych obchod s tabákem.
2. Obyvatel 8
1. Čajovnu nebo něco podobného,
co je v Kroměříži.
2. Hodinářství, protože v Kojetíně
tohle nikdo nedělá.
Obyvatel 9
1. 2. Krytá čekárna na autobusové
zastávce ve směru na Prostějov.
Když prší, není se kam při čekání
schovat.
Anketu připravil student sexty
Jakub Smolík.

Výbor
Honebního společenstva
"Morava" Kojetín
zve všechny své členy na

valnou
hromadu

která se bude konat
14. února 2020
v 16.00 hodin
v restauraci
Na Hrázi Kojetín
Občerstvení zajištěno.
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Oběti I. světové války z Kojetína (14)
Pospíšil Adolf
narodil se v Kojetíně dne 18. dubna
1892 v domě číslo 242 (v současnosti již neexistuje), v Chropyňské
(Přerovské) ulici, manželům Adolfu
Pospíšilovi, obuvníkovi a v době
řepné kampaně vařiči cukru a dohlížiteli v kojetínském cukrovaru
a Emilii, dceři Antonína Hradila, vařiče cukru v kojetínském cukrovaru. Byl nejstarší z jejich dětí a měl
bratry: Antonína, narozeného dne
14. července 1894 v Kojetíně, který pracoval v cukrovaru jako strojní zámečník a vařič cukru. Další
z bratrů, Karel, narozený dne
18. prosince 1897 byl taktéž vařičem cukru a bratr Alois, narozený
dne 29. září 1904 byl strojníkem
v cukrovaru. Nejmladší z dětí, sestra Františka, narozená dne 31.
října 1906 se dne 30. ledna 1934
provdala v Kojetíně za Stanislava
Zavadila, obecního tajemníka ve
Vracově, narozeného dne 15. února 1905 ve Zlámance u Kroměříže.
Adolf Pospíšil se vyučil hodinářem
s výdělkem deset korun týdně. Nebyl ženatý.

Armee), určenou pro boje na ruské
frontě.
Po ústupu rakousko-uherských
vojsk tlakem ruských armád na západ, povolilo v říjnu 1914 rakouské
velené (OAK) ústup 1. Armádě na
hranici řeky Nidy (pol. Nida) levého

přítoku řeky Visly (pol. Wisła, něm.
Weichsel). Začátkem listopadu se
formovala nová obranná postavení,
která měla za úkol zabránit postupu
ruských vojsk, protože hrozilo zpětné dobytí již vybojovaného území
a obsazení města Krakova.

Dne 16. listopadu 1914 zaujímal
13. Zeměbranecký pěší pluk pozice severně od vesnice Krzywopłoty směrem k městu Smoleń,
vzdálenému
severovýchodně
zhruba čtyři až pět kilometrů. Mezi
výchozí pozicí a cílem, městem
Smoleń, bylo území porostlé lesy
a dobře obsazené ruskými vojáky.
Vrchní armádní velení (OAK) vydalo rozkaz o útoku na ruské jednotky na večerní hodiny dne 17.
listopadu, který se týkal 13. LIR
a 15. LIR, který zaujímal pozice
napravo od 13. LIR. Útok byl za-

hájen, pokračoval i další den, ale
byl mnohokrát s velkými ztrátami
odražen. A v těchto bojích, poblíž
vsi Góry Bydlińskie (19,6288° v. d.,
50,4066° s. š.) byl, jak je uvedeno
v Seznamu ztrát (Verlustliste ze
dne 29. prosince 1914, sv. 87, str.
25) Adolf Pospíšil „verwundet“,
tedy zraněn a na následky zranění, zřejmě 17. nebo 18. listopadu
1914, ve svých 22 letech, zemřel.
Tyto boje v polovině listopadu roku
1914, západně od města Wołbrom,
jsou uváděny jako boje u Krzywopłot a o Smoleń.

Do války byl odveden dne 28. srpna
1914 k 13. Zeměbraneckému pěšímu pluku, 4. Setnině do Olomouce
(Landwehr Infanterieregiment Nr.
13, 4. Komp., Olműtz). Pluk v roce
1914 byl součástí 92. Zeměbranecké pěší brigády (LIBrig Nr. 92), která spadala pod 46. Zeměbraneckou
pěší divizi (LID Nr. 46, SchD Nr.
46). Divize, se svými jednotkami
byla podřízena I. Sboru (I. Korps)
a ten byl včleněn pod I. Armádu (I.
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Oběti I. světové války z Kojetína (14)
Pozůstatky vojáků z tohoto střetnutí byly pohřbeny v několika
hrobech na hřbitově, ležícím půl
kilometru severně od vesnice Bydlin (19,646069° v. d., 50,388719°
s. š.). Na kamenné desce jednoho
z hrobů je nápis: “Hroby rakouských
a ruských vojáků padlých v bitvě
u Krzywopłot, Załęże a Bydlinu
17. – 19. listopadu roku 1914.“
Jelikož rodina ani úřady se po
mnoha letech po válce nedověděly
o osudech Adolfa Pospíšila, byl
tento, na žádost jeho bratra Antonína, kterou podal Krajskému soudu
v Olomouci, prohlášen usnesením
soudu ze dne 12. února 1936 za
mrtva a den 18. listopad 1914 má
být považován za den, jehož ne-

Telička Rudolf
narodil se v Kojetíně dne 7. prosince 1885 jako nejmladší, jedenácté
dítě, v domě číslo 171 v Kroměřížské ulici manželům Františku Teličkovi, rolníkovi, jehož otec František
Telička, kolář, pocházel z Křenovic
a Františce, dceři Josefa Doležela
z Kojetína. Měl tedy deset sourozenců, bratra Františka, narozeného dne 28. ledna 1871 v Kojetíně,
dále sestru Marii, narozenou v Kojetíně dne 6. dubna 1872, zemřela
dne 19. května 1954 ve Vyškovské
ulici č. 413. Nebyla vdaná, ale měla
dceru Marii, narozenou dne 26.
března 1908 (pozn. autora – byla
to moje babička z otcovy strany).
Sestra Františka se narodila dne
27. března 1874. Bratr Alois se narodil dne 9. července 1875, zemřel
dne 9. března 1954 v Kojetíně, ve
Ztracené ulici č. 208. Další sestrou
byla Anna, která se narodila dne 20.
prosince 1876, zemřela svobodná
dne 7. srpna 1951 v Kojetíně. Bratr Josef narozený dne 22. března
1878, zemřel následující den. Sestra Josefa, narozená dne 4. září
1879 se provdala dne 15. dubna
1913 v Kojetíně za Bohumila Coufalíka, rolníka z Uhřičic. Dne 30. června 1881 se narodila sestra Metodia,
která však dne 16. července téhož
roku zemřela. Bratr Jan, narozený
dne 17. ledna 1883 zemřel ve svých
devíti letech v Křižanovicích (?) dne
29. dubna 1892 (neověřený údaj,
poznámka u data narození). Dne

8

přežil. Na kojetínském hřbitově,
na náhrobku rodiny Pospíšilových,
je pietně i s fotografií Adolf Pospíšil uveden ve znění „ADOLF padl
v Rusku 1914 ve věku 22. let.“
Vídeň, 18. listopadu 1914. Oficiálně se oznamuje:Operace spojenců

donutily hlavní ruské síly v ruském
Polsku k boji, který se vyvíjel na
celé frontě za příznivých podmínek.
Jedna z našich bojových skupin
včera zajala více než 3 000 vojáků.
Ve srovnání s těmito velkými boji
má pokrok ruských sil v Karpatech
jen malý význam.

3. února 1885 se narodil bratr Josef, který však téhož dne, zřejmě
při porodu, zemřel. Byl „z nouze“
pokřtěn porodní bábou Žofií Duchářovou z Kojetína č. 203.
Kolem roku 1910 se Teličkovi přestěhovali z domu číslo 171 na druhou stranu ulice, do domu číslo 125,
který stál nedaleko. V osmdesátých
letech minulého století však musely
domy číslo 122 až 126 v Kroměřížské ulici ustoupit nové zástavbě.
Na místě domu číslo 125, kde dříve Teličkovi bydleli, byla postavena
Restaurace Morava.
Rolník Rudolf Telička, který nebyl ženatý, byl odveden do války
v hodnosti vojína k 54. Pěšímu pluku, 8. Setnině do Olomouce (54.
Infanterieregiment Nr. 54, 8. Kompanie, Olműtz). Pluk spadal pod
10. Pěší brigádu (IBrig Nr. 10) a ta

byla součástí 5. Pěší divize (5. ID).
Na jaře roku 1915 byla 5. Pěší divize součástí XIII. Sboru (XIII. Korps)
s velením v 7. Armádě (7. Armee),
značené taktéž Armee Pflanzer-Baltin. V Seznamu raněných (Nachrichten über Verwundete und
Kranke ausgegeben am – 1915), sv.
434, str. 54 je uvedeno, že Telička
Rudolf, pěšák, 54. Pěší pluk, 8. Setnina, Křenovice (byl veden vojensky
v Křenovicích), 1885, byl raněn
(střelen) na levé noze (Schuẞ i. d.
l. Fuẞ) a byl ošetřován v Záložní
nemocnici v (městě) Arad v (budově) místního lycea (dnes - střední
škola). Město Arad (21,3312° v. d.,
46,1715° s. š.) bylo před Velkou
válkou maďarským městem, po ní
bylo zahrnuto do území Rumunska
a leží nedaleko od maďarských hranic.
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Oběti I. světové války z Kojetína (14)
Nabízí se otázka, kde byl Rudolf Telička zraněn. Vzhledem k opožděným zprávám k tisku (jeden až dva
měsíce) došlo pravděpodobně ke
zranění k okolí města Delatyn v Haliči, kde dne 2. června 1915 zahájila
9. Ruská armáda očekávaný útok
proti rakousko-uherské 7. Armádě
(Armee Pflanzer-Baltin) útokem
u města Kolomea (ukr. Kolomyia),
který se však podařilo s nasazením
dostupných záloh odrazit. Ruský
tlak však v následujících dnech pokračoval a soustředil se v oblasti
mezi městem Kolomea a městem
Delatyn (ukr. Deliatyn, 24,6261°
v. d., 48,5325° s. š.). Zde se ruským
silám podařilo překročit východně od města Kolomea řeku Pruth
a svým postupem vzbudily obavy
z odříznutí celého východního křídla rakousko-uherské 7. Armády od
ostatních vlastních jednotek. Další
obava byla z toho, že v této době
zvažovala rumunská vláda vyhlášení války Rakousko-Uhersku, proto
velení 7. Armády sledovalo rumunskou hranici, z níž v této době hrozil
nástup potenciálního nového nepřítele. Válka byla vyhlášena až o rok
později, dne 28. srpna 1916.
Dne 6. června 1915 nečekaně
ruský tlak proti rakousko-uherské
7. armádě ustal. Proto velitel armády, generál jezdectva Pflanzer-Baltin, okamžitě vydal rozkaz k protiútoku a během tří dnů byla celá ruská frontová linie zatlačena o zhruba
50 kilometrů na severovýchod až
k řece Dněstr. S ohledem na časové souvislosti zprávy v tisku a pozice 5. Pěší divize se svými jednot-

kami, která operovala od května do
poloviny června 1915 v okolí města
Nadwórna (ukr. Nadvirna) a města
Delatyn, předpokládám, že ke zranění vojáka Teličky došlo v těchto
místech.
Odsud byl přepraven k léčení do
města Arad. Po vyléčení byl poslán
opět na haličskou frontu ke své jednotce. Ta se v měsících září až listopad pohybovala v okolí městečka
Sinków (ukr. Sinkiv, 25,9531° v. d.,
48,6165° s. š.), které leží na levém
břehu řeky Dněstr (ukr. Dnister).
A zde byl během prudkých bojů zajat.
V Seznamu ztrát (Verlustliste) ze
dne 17. července 1917, sv. 599,
str. 58, tedy rok a půl po smrti vojáka Teličky, je uvedeno, že byl
zajat (kriegsgef.) a nachází se ve
Spojené evakuační nemocnici číslo
32 v Nižním Novgorodě v Rusku
(Vereinigtes Evakuationsspital Nr.
32 in Nishnij-Nowgorod, Ruẞland).
V tomto městě byly čtyři evakuační
nemocnice pro zajatce, vedené pod
čísly 30, 31, 32 a 33.

Jaké poměry byly v těchto nemocnicích, sděluje kniha nazvaná POW,
PG, KGF, Encyklopedie válečného zajetí od Vladimíra Chobota
z roku 2018, kde se píše: “V Nizném
(Nižním) Novgorodu bylo 5. listopadu 1915 umístěno 32 důstojníků
a 1377 vojínů ve staré věznici. Zatímco zajatci ubytovaní na prvním
patře žili v relativně dobře osvětlených a suchých místnostech,
zajatci v přízemí byli namačkáni
ve vlhkých celách s malými okny.
Důstojníci, povětšinou slovanského
původu, byli ubytováni po 3–4 na
pokoji. Důstojníci měli relativní volnost… Nemocní byli umísťováni do
vojenské nemocnice č. 31.“
Podle plukovní knihy vojín Rudolf
Telička zemřel ve věku 30 let dne
23. ledna 1916 „v 32. sběrné evakuační nemocnici v Nižním Novgorodě
v Rusku“. Příčinou smrti byla, jak je
napsáno, „Paralyza ochrnutí srdce“.
O jeho úmrtí existuje ruský úmrtní list
(svědectví o smrti) číslo 133 od 32.
Sběrné evakuační nemocnice v Nižním Novgorodě ze dne 26.1.1916,
čís. kopie 8459 – 1/II - 1916. Na
základě tohoto listu, „potvrzeného
vojenskou duchovní správou vyslanectví Republiky československé ve
Vídni ze dne 18.8.1923 čís. 25364“,
byla informace o smrti Rudolfa Teličky zapsána do plukovní knihy. Tento
ruský úmrtní list je uložen u polního
vikariátu ve Vídni pod číslem 25364.
S ohledem na tyto skutečnosti, byla
rodina Rudolfa Teličky oficiálně informována o jeho smrti až na základě výše uvedeného úmrtního listu,
protože ještě v roce 1921, při sčítání
obyvatel, je ve Sběrném archu domovním, uveden Telička Rudolf jako
majitel domu číslo 125 v Kroměřížské ulici.
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Byl pohřben dne 26. ledna 1916
(podle juliánského kalendáře) na
Petropavlovském hřbitově v Nižním
Novgorodě. Tento hřbitov se nacházel ve středu města, ale v roce
1937 byl zlikvidován a na jeho území byl zřízen park, pojmenovaný
v roce 1940 po I. P. Kulibinovi, místním hodináři, mechanikovi, projektantovi mostů a vynálezci. Během
likvidace hřbitova nebyl brán ohled
na stávající hroby, které nebyly přeneseny na jiné místo, ale plocha
byla srovnána a osázena zelení.
Výnosem místního zákonodárného

shromáždění byl bývalý městský
hřbitov v roce 1994 vyhlášen historickou a kulturní památkou regionálního významu se zvláštním režimem údržby.
Vídeň, 7. června 1915. Ruské válčiště – Po těžké porážce u Przemyslu vyvinulo v posledních několika dnech ruské velení armády
namáhavé úsilí proti našim pozicím
v linii řeky Pruth, aby zde provedlo průlom (fronty), zejména proti
oblasti Kolomea-Delatyn. Zatímco
všechny tyto útoky na houževnatou
odvahu armády generála pěchoty

baron v. Pflanzer-Baltin selhaly za
obrovských ztrát Rusů, přesunovaly se od západu pod velením generála v. Linsingen spojenecké síly.
Včera se zmocnili (města) Kalusz,
oblastí severně od tohoto města
a kopců na levém břehu řeky Dněstr
severně od Zurawna. Mezi Nadwórnou Bystrycou a Lomnicou se naše
jednotky připojily k útoku. Bojuje
se východně od Przemyslu a Jaroslavi. Severně od Mosciska musel
nepřítel opustit Černiawu. Občasné bezmocné protiútoky Rusů se
zhroutily.

Tesařík Jan, Tesařik
Johann, Tešarik Johann

dne 13. listopadu 1897, se oženil
ve stejném kostele ve Vídni, kde si
vzal dne 6. března 1921 za manželku Štěpánku Volnou.
Do války byl Jan Tesařík odveden
v hodnosti vojína k 13. Zeměbraneckému pěšímu pluku č. 13, 1.
Setnině (LIR Nr. 13, 1. Komp.) do
Olomouce. Tento pluk byl v létě
roku 1915 součástí 92. Pěší brigády (LIBrig Nr. 92) a ta byla včleněna do 46. Pěší divize (ID Nr. 46).
Divize podléhala velení u I. Sboru
(I. Korps), ten patřil pod 1. Armádu
(1. Armee), bojující na ruské frontě.

První informace o Janu Tesaříkovi
je uvedena v Seznamu ztrát (Verlustliste) ze dne 29. září 1915, ve
výtisku č. 276, str. 38, kde je informace, že je zraněn (verw.). Z časového hlediska, kdy mezi tiskem
informace a událostí, tedy zraněním vojáka, mohlo uplynout několik týdnů, se jeví nejpravděpodobnější místo zranění Jana Tesaříka
v bojích u města Sokal, přesněji
u vesnice Skomorochy, kde 13. Pěší
pluk mezi 17. až 21. červencem absolvoval těžké boje s ruským nepřítelem, a do 28. srpna 1915, tedy

narodil se dne 20. června 1893
v Kojetíně v domě č. 92 v Tyršově
ulici, dříve Městské, předtím Žebračce. Dům v řadové zástavbě byl
před lety posledním domem po
pravé straně od radnice. Ulice byla
v těchto místech přehrazena domem jiným, vedle kterého byla ulička s brankou. Ulička vedla dále do
polí, směrem k nádraží, na dnešní
náměstí Republiky. Rodiči Karla Tesaříka byli František Tesařík, dělník
v Kojetíně, pocházející ze Zdislavic
(u Zdounek) a Barbora, dcera svobodné Barbory Bílové, pocházející
ze Solance (u Rožnova pod Radhoštěm), kteří se vzali v Kojetíně
dne 14. listopadu 1882. Jan měl
další sourozence. Bratr Karel, narozený dne 12. března 1889 v Kojetíně však padl na začátku války
na ruské frontě dne 23. října 1914
v bitvě u Iwangorodu (pol. Dęblin)
a je pohřben na vojenském hřbitově
v obci Policzna. Jeho sestra Josefa, narozená dne 30. prosince 1895
taktéž v Kojetíně, se provdala dne
15. srpna 1920 ve Vídni-V. v kostele sv. Josefa za Jana Kelemana.
Další z bratrů, František, narozený
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celý následující měsíc, probíhaly
u Skomoroch poziční boje. V těchto
bojích bylo z 13. Pěšího pluku zraněno kolem 700 vojáků, asi 150 jich
padlo a 110 se stalo nezvěstnými.
Záznamem zpřesňujícím osudy
vojáka Tesaříka je záznam v Seznamu ztrát (Verlustliste) ze dne
7. června 1917, číslo výtisku 587,
str. 60, který sděluje, že „Tesařík
Jan, střelec, 13. Střelecký pluk.
11. Setnina, Morava, Přerov, Kojetín, 1893. (Byl zajat. Při výměně
jako válečný invalida byl vrácen
zpět)“. (War kriegsgef. Im Austauschwege als Kriegsinvalider
zurückgekehrt.). V této informaci
není sděleno, kdy k této události
došlo, ale vyšla zpožděně více než

rok po jeho smrti. Obdobná zpožděná zpráva, která vyšla v Seznamu
ztrát (Verlustliste) ještě dříve, a to
dne 17. října 1916, výtisk č. 478, str.
49 se sdělením, že Jan Tesařík byl
zajat.
Nabízí se pravděpodobný fakt, že
v bitvě u Skomoroch byl těžce zraněný Jan Tesařík zajat a v rámci
výměny zajatců byl předán rakousko-uherské straně, protože podle
záznamu v Seznamu zraněných
(Nachrichten über Verwundete und
Kranke ausgegeben am) již ze dne
7. června 1916, číslo výtisku 498,
str. 45 byl vojín Jan Tesařík jako
voják 17. Setniny, hospitalizován
ve Spolkové rezervní nemocnice
č. 2 ve Vídni (VereinsResSpit. Nr. 2

in Wien I.). Je udáno, že byl střelen
do pánve (Schuẞ i. d. Becken).
Zranění bylo natolik závažné, že
Jan Tesařík na jeho následky v necelých 23 letech, dne 9. dubna 1916
zemřel a byl pohřben na Centrálním
hřbitově ve Vídni, skupina 91, oddíl
XIV. hrob číslo 42 (16,432332° v. d.,
48,146566° s. š.).

Tesařík Karel,
Tesařik Karel

va pod Radhoštěm), kteří byli sezdáni v Kojetíně dne 14. listopadu
1882. Karel měl další sourozence.
Bratr Jan, narozený dne 20. června 1893 v Kojetíně, zemřel dne
9. dubna 1916 po válečném zranění ve Vídni. Sestra Josefa, narozená dne 30. prosince 1895 taktéž
v Kojetíně, se provdala dne 15. srpna 1920 ve Vídni-V. v kostele sv.
Josefa za Jana Kelemana, stejně
jako bratr František, narozený dne
13. prosince 1897, který si ve stejném kostele vzal dne 6. března 1921
za manželku Štěpánku Volnou.
Karel Tesařík, krejčovský dělník, si
dne 8. února 1914 vzal za manželku Leopoldinu Šimšovou. Svatbu
měli ve Vídni-XIV.

Do války nastoupil v první vlně odvedenců a jako vojín byl zařazen
k 54. Zeměbraneckému pěšímu pluku do Olomouce (Landwehr Infanterieregiment Nr. 54 Olműtz), který
již v měsíci srpnu bojoval na ruské
frontě. Olomoucký pluk v roce 1914
byl podřízen 9. Pěší brigádě (IBrig
Nr. 9), která byla součástí 5. Pěší
divize (ID Nr. 5). Divize byla jednou
z jednotek I. Sboru (I. Korps), který
měl velení v 1. Armádě (1. Armee),
určené pro boj v Rusku.
Rakousko-uherská 1. Armáda zahájila dne 22. října 1914 další postup na východ k řece Visle (pol.
Wisła) s cílem dobytí města Iwangorod (pol. Dęblin). Na linii vesnic
Puławy - Czarnolas – Policzna - Au-

narodil se dne 12. března 1889
v Kojetíně v domě č. 92 v Tyršově
ulici, dříve Městské, předtím Žebračce. Dům v řadové zástavbě byl
dříve posledním domem po pravé straně od radnice. Ulice byla
v těchto místech přehrazena domem jiným, vedle kterého byla ulička s brankou. Ulička vedla dále do
polí, směrem k nádraží, na dnešní
náměstí Republiky. Rodiči Karla Tesaříka byli František Tesařík,
dělník v Kojetíně, pocházející ze
Zdislavic (u Zdounek) a Barbory,
dcery svobodné Barbory Bílové,
pocházející ze Solance (u Rožno-

Centrální vídeňský hřbitov - Wiener
Zentralfriedhof je nejznámějším
ze 46 vídeňských hřbitovů a svou
rozlohou patří k největším na světě. Byl otevřen v listopadu 1874
a pohřbeni tu jsou lidé bez rozdílu
vyznání, však nikoli rozptýleně, ale
v sekcích podle své víry nebo dějinných událostí jako byly např. války.
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gustów narazila ve večerních hodinách rakouská armáda na ruské
jednotky. Ruské velení, zaskočeno
rakouským postupem, okamžitě
urychlilo přesun dalších jednotek
ruské 4. a 9. Armády na západní
břeh Visly a 23. října se na území
mezi řekou Vislou a řekou Radomkou (pol. Radomka) rozhořely tuhé
boje. Zatímco na levém křídle rakouské 1. Armády se situace zdála
opravňovat jisté naděje na územní
úspěch, pravé křídlo s 5. Pěší divizí, která operovala na zhruba pětikilometrovém úseku, v jehož středu
byla vesnice Policzna, se dostalo
pod tlak ruských jednotek 9. Armády, přesněji 75. Gardové střelecké
brigády. Rusové neustále překračovali řeku Vislu a tím posilovali
obranu města Iwangorod. V dalších
dvou dnech se ukázalo, že německá 9. Armáda bojující na severním
okraji fronty nebude schopná zastavit ruský obchvat ze severu a bude
nucena ustoupit. O výsledku bitvy
u Iwangorodu bylo rozhodnuto a
dne 26. října 1914 byl vydán rozkaz
ke stažení rakouské 1. Armády se
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všemi jednotkami na jihozápad na
linii měst Opatów – Kielce.
V těchto bojích, s největší pravděpodobností dne 23. října 1914, poblíž vesnice Policzna, Karel Tesařík
ve věku 25 let, padl.
U této vesnice je vojenský hřbitov z Velké války, kde je pohřbeno
1200 rakousko-uherských vojáků
a 150 vojáků polských legií. Ohrazený hřbitov (21,606773° v. d.,
51,455278° s. š.) je umístěn na
okraji lesa, necelých 1,5 kilometru
na východ od centra vesnice na
konci ulice Osiedlowa. Zde by mohl
být pohřben i Karel Tesařík.
Úmrtní kniha 54. Pěšího pluku
na straně 90 a kojetínská matrika
č. 9839 z let 1877–1893 na straně
588 sděluje (citace z matriky): „Právoplatným usnesením Krajského
soudu odd. V. v Olomouci, ze dne
7. března 1929 čís.: M28/28 – 13,
prohlašuje se Karel Tesařík k žádosti jeho manželky Leopoldiny
Tesaříkové ve Vídni, po úředním
šetření jako účastník světové války, posléze bydlištěm ve Vídni XIV.
Goldschlagstr. 61, narozený v Ko-

jetíně 12/3 1889, příslušný do Kojetína, okr. Přerov, za mrtva se považuje (se) den 23/10 1916 za den,
jehož nepřežil. Poznamenal na
základě výnosu zem. úřadu v Brně
č.: 46.382 adte 15/10 1929. Josef
Peška, kaplan.“
Obdobné sdělení obsahuje i Úmrtní
kronika pluku.
Vídeň 23. října 1914 v poledne. Oficiální oznámení:
Části naší armády se nečekaně objevily před (městem) Ivangorodem
(pol. Dęblin), porazily dvě nepřátelské divize a zajaly 3600 Rusů, ukořistily vlajku a patnáct kulometů.
Vídeň, 25. října 1914, v poledne.
Oficiální oznámení:
V severovýchodním válečném bojišti nyní stojí naše armády a silné
německé síly v téměř nepřerušeném frontu. V ruském Polsku byly
použity silné síly na obou stranách,
které bojovaly od včera jihozápadně v úseku (řeky) Visly (na linii
měst) Iwangorod - Varšava.
Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště
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XXIII. lékařské sympozium v Kojetíně
V letošním roce se XXIII. lékařské
sympozium uskutečnilo v prostorách Pivovarského hotelu v pátek
dne 29. listopadu 2019.
Po slavnostním zahájení jeho organizátorem Pavlem Matouškem následoval bohatý odborný program.
Program byl členěn do čtyř přednáškových bloků. Své zkušenosti
a poznatky ze svých odborností zde
představili lékaři z různých oborů
medicíny.
Zastoupena byla chirurgie, interní
lékařství, ortopedie, plastická chirurgie, patologie, kožní lékařství,
lymfologie, urologie, úrazové chirurgie. Taktéž jsme se seznámili
s nejnovějšími poznatky a možnostmi léčby chronických ran a bércových vředů. Zajímavé a aktuální
byly přednášky i s novinkami v lékařském právu. Svůj prostor na sympoziu mají jako vždy i farmaceutické
firmy a výrobci léčebných a ortopedických pomůcek, které prezentují
své výrobky formou krátkých sdělení
a workshopů. Odborný program byl
ukončen v 18 hodin a následoval
raut a společenský večer s hudbou.
Za hladkým a příjemným průběhem
celé akce se skrývá práce mnoha
ochotných a obětavých lidí. Přispění každého jednotlivce pomohlo
k zajištění velmi kvalitní úrovně
sympozia.
Poděkování patří všem aktivním
účastníkům z řad lékařů a zdravotních sester.

Obsluha audiovizuální techniky pod
vedením J. Stona byla bezchybná.
Je nutno ocenit vysokou úroveň cateringových služeb Pivovarského
hotelu, zajištění prostor a profesionální organizaci personálu hotelu
v čele s Bronislavou Dohnalovou.
Nemohu opomenout farmaceutické

firmy, které přispěly k zajištění akce
formou svých sponzorských darů.
Takže máme před sebou celý rok
k načerpání nových zkušeností
a poznatků. Rok pro další nápady,
inovace, podněty...
Těším se na společné setkání
v roce 2020.
Pavel Matoušek
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Mateřská škola Kojetín
Leden v MŠ Kojetín
Rozloučili jsme se se starým rokem
a po vánočních svátcích jsme se
zase začátkem ledna setkali v obou
mateřských školách.
V prvním týdnu jsme oslavili příchod Tří králů, které do Betléma
přivedla betlémská hvězda. Aby
ten návrat byl veselejší, přišel za
námi „Kašpárek“ s maňáskovou
pohádkou, kterou zahrály dětem
učitelky.
Od středy 15. ledna 2020 zájemci
z řad otužilců ze třídy „Pastelek“,
„Sluníček“ a „Rybiček“ zahájili již
tradiční saunování spojené s relaxačním a dechovým cvičením
v rehabilitačním centru na poliklinice. Děti jsou rozděleny do dvou
skupin, jedna pod vedením fyzioterapeuta provádí relaxační cvičení
na zlepšení celkové fyzické kondice, druhá využívá prostory sauny,
kde pod dohledem pedagoga probíhá saunování a relaxace. Tento program probíhá jednou týdně
a potrvá do konce března.
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V úterý 21. ledna 2020 za námi přijelo divadlo fyziky „ÚDIF“ z Brna.
Nejstarší děti z obou mateřských
škol zhlédly úžasný program plný
jednoduchých fyzikálních pokusů,
při kterých se učily hlavně pozorovat
a „přijít na kloub“ fyzikálním dějům.
Program byl doplněn dílničkami s tématy – lávová lampa, vodivé těsto,
vyráběly a pozorovaly, co se děje,
když... Do výroby byly zapojeny
i učitelky, které si tak samy zaexperimentovaly. Prostě: super dopoledne
plné zážitků pro všechny!

A co nás čeká v únoru? Tradičně
chystáme v obou MŠ dětský karneval, při kterém děti předvedou své
masky, všichni si zatančí a zasoutěží si. Chystáme se s batůžky plnými
dobrůtek za zvířátky do polí ke krmelci, ale hlavně si s dětmi přejeme, aby k nám byla zima štědřejší
a dopřála nám sněhovou nadílku,
abychom se mohli pořádně vyřádit
na obou školních zahradách a využít kopec u sportovní haly.
vedení MŠ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
V Kanadě a na Aljašce
Začátkem prosince 2019 proběhla
opět po čase na naší škole přednáška cestovatele a pedagoga
Karla Kocourka, který žákům druhého stupně odhaluje nejen krásy
krajin všech světadílů, ale také anglického jazyka. Jeho seznamování
s nádherou a tradicemi zemí se odehrává pouze prostřednictvím „esperanta“ dnešní doby. Noví posluchači
přednášejícího často zaměňují za
rodilého mluvčího, pan Kocourek
totiž hned tak na české výrazy nereaguje. Žáci tak nezískají informace
zadarmo – jsou nuceni dekódovat

Šesťáci v Orientu
Žáci šestých ročníků naší školy se
zúčastnili 7. ledna 2020 dějepisné
exkurze do Moravské Třebové, kde
navštívili expozici orientálních předmětů ve zdejším městském muzeu.
Doklady života starověké Indie,
Nepálu, Egypta, Japonska žáky
doslova nadchly. Děti si nejprve
vyslechly krátkou přednášku o vzniku a fungování muzea a následně
s pomocí pedagogů a muzejních
animátorů vyplňovaly pracovní listy. Tyto úkoly naučily žáky lépe se

výslovnost anglických výrazů, zachytit víc než jednu informaci najednou, překládat, reagovat, formulovat
dotazy v angličtině atd.
Při prosincové přednášce se žáci
prostřednictvím vyprávění ocitli hned ve dvou státech Severní
Ameriky – v Kanadě a na Aljašce.
Program se točil kolem atraktivních
míst a nejvýraznějších znaků obou
států. Mezi představovaná města
samozřejmě patřilo Toronto. Díky
hokejovým hráčům, jako třeba Jaromíru Jágrovi, je tu známá i Česká
republika. V pasáži věnované Torontu se žáci dozvěděli o bezkonkurenční životní úrovni města, ale

zejména o okouzlující přírodě a samozřejmě senzačních Niagarských
vodopádech. V dalších zastaveních
následovala města Calgary, Vancouver a Tribes. Vancouver samozřejmě zaujal zimní olympiádou
roku 2010 a jedním z největších přístavů světa. Tribes zase původními
obyvateli, Indiány, a množstvím zvířat, která ve městě žijí – medvědy,
čipmánky, orly, antilopami.
Setkání s panem Kocourkem bylo
opět zábavné a díky užitému jazyku
i napínavé. Jsme zvědaví, do jaké
země prostřednictvím jeho zážitků
zavítáme příště.
ZŠ nám. Míru Kojetín

orientovat v muzejních prostorách
a pomohly jim pochopit práci s muzejními exponáty. Díky exkurzi se
ovšem především seznámili s druhou největší stálou egyptologickou
výstavou na území českých zemí
s exponáty staršími více než 5 000
let. Po skončení programu v muzeu následovala prohlídka města
a jeho nejvýznamnějších památek.
Žáci například viděli místní klášter
a kostel, na náměstí radnici a morový sloup a mohli obdivovat i pozůstatky městského opevnění.
ZŠ nám. Míru Kojetín

Základní škola a mateřská škola Polkovice
Základní škola a mateřská škola
Polkovice je školou, která se zaměřuje na všeobecné vzdělávání
a všestranný rozvoj osobnosti žáka.
Nachází se v klidném a příjemném
prostředí, je orientována na žáka
a na respektování jeho individuálních potřeb. Zařazuje žáky se
specifickými vývojovými poruchami
učení a chování do kmenových tříd,
kde je jim věnována náležitá péče
na základě zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů.
Jsme neúplná základní škola

s 1. stupněm (1.–5. ročník). V letošním školním roce má základní škola 39 žáků, školní družina 30 žáků
a mateřská škola 24 dětí. Průměrná
naplněnost tříd v ZŠ je devatenáct
žáků. Základní škola má k dispozici tři učebny, z toho dvě odborné.
Součástí školy je mateřská škola s jednou třídou, školní družina
s jedním oddělením a školní jídelna s výdejnou stravy. Škola působí
ve dvou budovách. V budově č. 85
je umístěna základní škola, školní
družina a výdejna stravy. V budo-

vě č. 119 je umístěna třída mateřské školy, s potřebným zařízením
(herna, jídelna, lehárna) a školní
jídelna. Součástí budovy je školní
zahrada, na níž bylo vybudováno
moderní dětské hřiště.
Škola organizuje školu v přírodě
a plavecký výcvik pro 1.–5. ročník
a předškolní děti z MŠ. Dále výlety, exkurse, besedy, tvořivé dílničky
a soutěže. Vybavenost školy pomůckami je na dobré úrovni, postupně je budováno kvalitní materiální zázemí. Při výuce je využíván
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
výukový SW, ve II. třídě je dvanáct
počítačů, v obou učebnách ZŠ
máme interaktivní tabule. Ve škole
jsou vytvářeny příznivé podmínky
pro práci zájmových kroužků. Škola
poskytuje pestrou nabídku zájmových aktivit pro žáky ve školní družině. Naše škola organizuje sportovní, kulturní a společenské akce.
Základní škola se účastní projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Cílem je přispět
k trvalému zvýšení spotřeby mléka,
ovoce a zeleniny, vytvořit správné
stravovací návyky ve výživě dětí
a tím zároveň bojovat proti dětské
obezitě. Cílovou skupinou projektu
jsou žáci prvních až pátých ročníků
základních škol, kterým je zdarma
dodáváno čerstvé ovoce a zelenina
nebo ovocné a zeleninové šťávy
a mléčné výrobky.
V květnu 2019 byli žáci 4. ročníku
zapojeni také do výběrového šetření TIMSS 2019 v matematice a přírodovědě. Testování probíhalo prostřednictvím projektu ČŠI-NIQES.
Testy byly opět vyplňovány i zpracovávány prostřednictvím počítače
přes internet.
Cílem testování nebylo srovnávat
žáky, třídy nebo školy. Základním
úkolem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý
žák plní požadavky minimálního
standardu osvojených znalostí
a dovedností v uvedené oblasti. Je
nutno doplnit, že testování probíhalo ve 4. ročníku a splnění požadovaného standardu je plánováno do
konce 5. ročníku. Z tohoto důvodu
docházelo v průběhu plnění testu
k situacím, že testované učivo nebylo ještě probráno či dostatečně
zažito a upevněno.
Bezprostředně po ukončení testu

dostal každý žák okamžitou první odezvu, na kolik procent byl
v testu úspěšný. Škola po ukončení
celého testování měla přístup k jednotlivým testům a výsledkům žáků,
získala také Školní zprávu s výsledky testované třídy. Žáci naší školy
v testování velmi dobře obstáli. Celkové výsledky žáků jsou srovnatelné s ostatními žáky v republice.
Všechny získané výsledky i testové úkoly budou využity školou při
práci s žáky ve výuce. Zapojování
do srovnávacích testů slouží škole
ke zjišťování vzdělávací úspěšnosti
žáků i k stanovování priorit ve vzdělávání. Pedagogové si uvědomují
potřebu zařazovat ve vyučování
takové vzdělávací metody, které
umožňují žákům využívat dovednosti a vědomosti při své práci,
a hlavně dávat získávané jednotlivé
znalosti do souvislostí.
Materiálně technické podmínky
a vybavení MŠ je na dobré úrovni.
Prostory třídy a lehárny v mateřské
škole jsou vybaveny výukovými
pomůckami, které slouží k rozvoji
osobnosti dítěte předškolního věku.
Oddělena je jídelna pro děti, kde
probíhá i výuka anglického jazyka.
Pro hru dětí je využívána upravená
školní zahrada. Je tam pískoviště
chráněné dle hygienických předpisů, prolézačky a pružinová houpad-

la, šplhadla, skluzavka a jiné prvky.
K vycházkám a sportu je využíváno
obecní hřiště a areál Polkovic.
Mateřská škola má pro odpočinek
dětí zřízenou lehárnu. Každé dítě
má v ložnici své stálé lehátko. Děti
se stravují ve společné jídelně, která je využívána v případě potřeby
i jako společenská místnost.
Základní škola každoročně zpracovává a průběžně plní Minimální preventivní program, jehož součástí je
i prevence sociálně patologických
jevů. Témata této oblasti jsou i součástí ŠVP ZV. Jsou zařazována do
výuky jednotlivých předmětů, v rámci besed, vzdělávacích programů či
kurzů. Součástí prevence je i organizování a umožnění využití prostor
školy ve volném čase dětí v rámci
mimoškolní činnosti. Minimální preventivní program podrobně zachycuje i postupy při řešení případné
šikany mezi žáky. V mateřské škole
je práce s dětmi v oblasti sociálně
patologických jevů součástí ŠVP
PV. Další aktivity jsou zahrnuty do
celoročního plánu. Různá témata
jsou naplňovaná formou přímé práce učitelů, besed či návštěvou různých programů.
Škola spolupracuje s obcí, která se
podílí na provozu celého zařízení.
Spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Leona Indráková, ředitelka školy

ledne plné zábavy, hudby, tance
a zpěvu, vyhodnotili jsme dosavadní aktivity, ocenili vítěze soutěží
a zhlédli žákovské divadlo. Je vhodné alespoň na některá čísla programu upozornit, a proto tedy alespoň
telegraficky.
Sbor Prima nota zazpíval na úvod
pět písní, z nichž ta nejnovější je
od skupiny Peha, je o mezilidských
vztazích a jmenuje se Opatrný.

Vánoce by přece měly být hlavně
o dobrých vztazích mezi lidmi. Luboš Masařík zahrál na klavír působivě vánoční melodii, mažoretka
Karolína Hauková předvedla krátké
vystoupení se svítící hůlkou, Anežka Skřipcová, také z primy, zatančila country tanec. Primáni byli velmi
aktivní. I Rosťa Míša ze stejné třídy za klávesového doprovodu své
sestry Anežky ze sekundy zahrál

Gymnázium Kojetín
Vánoční akademie 2019
aneb Po pauze opět
na pódiu
Následujícími řádky se ještě vrátíme do adventního období. 20. prosince 2019 se totiž po roční pauze uskutečnila vánoční akademie
v nově zrekonstruované budově
Sokolovny. Strávili jsme zde dopo-
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Gymnázium Kojetín
na trubku vánoční melodii v Betlémě na seně. Z hudebních vystoupení nelze vynechat Filipa Kolíska
(3. ročník), který jinak doprovází
sbor, ale pro své sólové číslo na
španělskou kytaru si vybral skladbu
J. S. Bacha. Mezi oblíbené interprety současnosti patří jistě zpěvačka
Billie Eilish, a tak nejen její fanoušky potěšila píseň Come Out and
Play v provedení pěvecké dvojice
Simona Ivánková a Rosalie Kováčová z ročníku prvního. Simona pak
v závěru akademie vystřihla s přehledem píseň Somebody To Love
od F. Mercuriho ze skupiny Queen
a sklidila zasloužený potlesk. V písni se mimo jiné říká: Chci najít někoho, koho budu milovat. A Vánoce
jsou přece také o lásce. Program
byl doplněn dále o ukázku bojového umění bujinkan v provedení
Filipa Hlavinky (sexta) společně
s Martinem Noskem a Romanem
Chylíkem (kvarta). K vrcholným číslům akademie vždy patří standardní a latinskoamerické tance. Natálie
Zgodová z 3. ročníku si pozvala
tanečního partnera Filipa Wozara,
který přijel na naši akci až z Brna.
Společně navštěvují Taneční klub
Orel Telnice u Brna a předvedli nám
waltz, tango a quickstep. Bouřlivým
potleskem bylo oceněno i toto vystoupení.
Je třeba zmínit, že většina tříd se
představila v průběhu dopoledne
vždy jako celek při zpěvu písní s instrumentálním doprovodem, matu-

ranti nás pozvali na plesy a nejvíce
účinkujících bylo při zpívání němčinářů a ruštinářů. Na pódiu bylo
v obou případech více vystupujících než diváků v sále.
Celé dopoledne jsme završili divadelním uměním. Ve třetí části akademie se totiž předvedla sekunda,
která nacvičila krátkou divadelní
hru, možno říci pohádku, s názvem
Hodinář Pérko. Je o lidské chamtivosti, o touze změnit a ovládnout
čas. Vše se podařilo a výkony mladých herců byly působivé. No a tečkou na závěr byla částečně improvizovaná scénka v provedení několika vyučujících, kteří se představili

Sběrem starého papíru
pomůžeme tropickým
deštným lesům

vzdělávání. V červnu minulého roku
jsme prošli auditem a titul Světová
škola nám byl prodloužen na dalších pět let. Zároveň druhým rokem
pokračujeme v mezinárodním projektu Get up and Goals, který si klade za cíl rozšířit povědomí o cílech
udržitelného rozvoje, které pro rok
2015 – 2030 vytýčila OSN.

Gymnázium v Kojetíně se už čtvrtým rokem věnuje v rámci projektu
Světová škola tématům globálního
rozvojového a environmentálního

v jiné roli, než ve školním prostředí.
Ohlas byl velký a potlesk všechny
účinkující jistě potěšil. Celou akci
jsme ukončili v závěru scénky zpěvem písně Vánoce na míru.
Důležitou roli během akce měli také
moderátoři, kterých bylo trochu
víc než obyčejně. Uvedeme tedy
závěrem jejich jména: Kateřina Čižinská, Emílie Sigmundová, Alice
Krejčířová (všechny z primy), Matyáš Křepelka, Daniel Šóš (z kvarty),
Jan Musil (tercie). Poděkování patří
i dvojici, která se starala o ozvučení
akce, Vojta Lička a Martin Zdráhal
(septima). Videozáznam z celého
dopoledne pořídil Pavel Kočí z tercie a také mu patří díky.
Závěrem lze už jen upozornit, že
to nejlepší z vánočního setkání
a k tomu třeba i něco navíc můžou
všichni zájemci zhlédnout na Veřejné akademii 2020, kterou plánujeme na den 26. března 2020 v nově
zrekonstruovaném Kulturním domě
v Kojetíně v odpoledních hodinách.
M. Matějček

Máme tedy dva důvody věnovat
se letos něčemu opravdu globálnímu – tropickým deštným lesům.
Čím dál více se mluví o změnách
klimatu, které postihují různé části
světa. Tropické deštné lesy by měly
fungovat jako stabilizátor klimatu a
přitom jich, ať už úmyslně nebo neúmyslně, ubývá. V Česku existuje
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Gymnázium Kojetín
organizace Prales dětem, která se
snaží topické deštné lesy chránit
proti vypalování a zakládání plantáží tím, že vykupuje pozemky
v Indonésii, na nichž se rozprostírají deštné pralesy, zakládá hlídky
proti pytlákům a vzdělává místní
obyvatelstvo ohledně důležitosti

tropických deštných lesů. V květnu
2020 nám tito lidé přijedou na gymnázium povídat o svých projektech
a my bychom rádi jejich aktivity
podpořili prostřednictvím sběru
papíru, jehož výtěžek poputuje na
odkup dalších pozemků tropického
deštného lesa a rozšíření bezzá-

sahové rezervace na Sumatře.
Pokud nám chcete v našich aktivitách pomoci, shromažďujte prosím
starý papír všeho druhu. O termínu sběru se dozvíte v některém
z dalších zpravodajů. Děkujeme za
podporu.
Dana Dýmalová

Základní umělecká škola Kojetín
Hudba jako terapie
v podání ZUŠ Kojetín
Ve středu 15. ledna 2020 v Klubu
pacientů v Psychiatrické nemocnici
v Kroměříži dostali pacienti velký
dárek od dětí ze ZUŠ v Kojetíně.
Tím darem byl prožitek poslechu
hudby a následné společné improvizace s publikem hrou na hudební
nástroje. Žáci ZUŠ Kojetín vystu-
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povali pod vedením učitelek Daňkové, Šindelářové, Vaculovičové
a Čapkové, které celý koncert doprovázely slovem přibližujícím hudební nástroje, jednotlivé skladby
i interprety. Díky velkorysé ochotě
rodičů přicestovalo nejen sedmnáct
vystupujících dětí, ale i celé sestavy hudebních nástrojů, na které tyto
děti zahrály.
Viděli a slyšeli jsme flétnový kvartet

a flétnové trio pod vedením učitelky Čapkové a Šindelářové, housle učitelky Vaculovičové, bicí duo
a bicí soubor učitelky Daňkové
– tato vystoupení byla ukázkou nejrůznějších druhů bicích nástrojů,
což bylo pro všechny zúčastněné
nesmírně zajímavé.
Při hromadné improvizaci jsme se
všichni zapojili do tvorby zvuků,
hudby prostřednictvím hry na orffo-
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Základní umělecká škola Kojetín
vy nástroje. Dobrovolnice z řad posluchačů si vyzkoušela hru na sundrum (sluneční buben). Společným
zpěvem jsme zakončili nádherné
odpoledne, z něhož jsme si odnesli
uvolnění, radost a vděčnost.
Děkujeme za osobní invenci učitelů, všech vystupujících a jejich rodičů. Díky takovýmto počinům je na
světě lépe a hezky.
Zaměstnanci a pacienti
Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

DDM Kojetín informuje
PŘIPRAVUJEME
21. 2. 2020
Pohádkový pátek – Čáp a liška
24. 2. – 28. 2. 2020
Příměstský tábor – Jak vycvičit draka

Zima na horách s DDM Kojetín
v Koutech nad Desnou
8. 2. – 14. 2. 2020
S tebou nás baví svět
Týdenní pobyt na horách pro děti i celé rodiny
22. 2. 2020
Karneval na sněhu – Kouty nad Desnou
23. 2. - 28. 2. 2020
Jarní prázdniny pro rodiče a děti na horách
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DDM Kojetín informuje
Úspěchy plastikových
modelářů
Od posledního příspěvku jsem byl
první na Myjavě na soutěži O Myjavský erb. Je to blízko za Uherským
Hradištěm, u hranic na Slovensko.
Proto tam byla spousta modelářů
z Moravy, Čech a samozřejmě i ze
Slovenska, ale i z Ruska, Ukrajiny,
Polska, Maďarska. Bylo překvapením, že naši měli úspěch. Ondřej
Sedláček získal 2. místo v silniční
technice a za svůj automobil získal
navíc speciální cenu GT-Cup. Natálka Brabcová zase speciální cenu
od Airbrush centrum.sk za povrchovou úpravu. Dne 30. listopadu

2019 se konala Plastiková zima
v Bratislavě za účasti skoro celé
Evropy. Tady Lukáš Oulehla získal
1. cenu v silničních strojích. Výborně! A na závěr se
konal Modelářský
košt v Uherském
Hradišti.
Skoro
polovina modelů byly žákovské
a byly hezké. Kluci konečně taky
přijeli s rodiči
a udělali dobře.
V žácích základních škol získali s modely aut
1. místo Vojtěch
Porč a 2. místo
Ondřej Sedláček.
Za středoškoláky
se zúčastnil Lukáš Oulehla a ten
do Kojetína taky
dovezl 1. cenu
za model svého
auta. Takže si
myslím, že naše
město a Dome-

ček prezentujeme na výbornou.
Tím bych chtěl všem ještě jednou
poblahopřát a ať se daří i nadále.
Za DDM Kojetín M. Ševeček

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

Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘIPRAVujeme v ÚNORU 2020
Josífku, k noze!
Literární beseda
pro žáky 2. tříd základních škol
s knihou
oblíbené dětské autorky
Daniely Krolupperové.
Knihovnické minimum
První seznámení
s knihovnou
pro děti z mateřských škol
a předškolní děti MŠ Polkovice
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Valentýnské přáníčko
Tvořivá dílnička pro školní družiny
a „Klub malých čtenářů z Polkovic“
– výroba záložky do knihy
Lekce
informační výchovy
pro žáky 5. tříd základních škol
Naučná literatura – orientace
a vyhledávání v encyklopediích
a na internetu – srovnání,
praktická cvičení.

Čtěte, vyplatí se vám to!
(proč je důležité číst?)

Pět největších bonusů, které přináší četba:

Češi jsou národem čtenářů. Průměrný občan naší vlasti tráví
s knížkou asi 38 minut denně a za
rok „přelouská“ neuvěřitelných sedmnáct knih.
Čtení je zábava, trénink pro mozek,
a hlavně přináší spoustu hodnot,
o kterých možná nemáte ani ponětí...

Bonus č. 2 (bonus č. 1 v lednovém
zpravodaji)
Získáte lepší slovní zásobu
Český jazyk má podle odborníků
zhruba 250 000 slov. Není to málo,
ale průměrný Čech z nich aktivně
používá jen zlomek – asi 3000 až
10 000 výrazů. Chcete na tom být

první velká
pohádková olympiáda
Pokračování a vyhodnocení
vědomostní soutěže určené
všem dětským čtenářům.
Více se dozvíte na webových
stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net
– Městská knihovna MěKS Kojetín
o trochu lépe? Začněte víc číst.
Náš tip: Knižní jazyk je bohatý.
Můžete v něm najít nová, cizí nebo
zastaralá slova (či nářečí). Všimněte si, jak se správně (gramaticky)
píšou, a ve slovníku si vyhledejte
jejich skutečný význam.
(citace článku A. Votrubové)
Dalších bonusy čtenářství příště.

-jl-
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Leden v knihovně
Kocour Josef
Sdílené čtení ze stejnojmenné knihy L. Rožnovské pro žáky 1. tříd
ZŠ.
Lekce informační výchovy
On-line katalog knihovny, základní
vyhledávání, praktická cvičení pro
žáky 4. tříd ZŠ.
První velká pohádková olympiáda
Vědomostní soutěž s tematikou
vánočních pohádek. Kdo z vás si
vzpomene na...? Více informací na
vás čeká v knihovně. Akce pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů
z Polkovic a všechny dětské čtenáře.
Novoroční setkání dobrovolných
knihovníků střediska Kojetín
proběhlo 22. ledna 2020.
-jl-

Pozvánky do Kovalovic a Popůvek
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Městské kulturní středisko Kojetín
Stálé celoroční expozice

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ

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

Městské kulturní středisko Kojetín oznamuje...

Kanceláře MěKS Kojetín opět naleznete v budově Sokolovny Kojetín,
náměstí Republiky 1033. Provozní doba: po–pá 9–16 hodin

Služby: prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj, kopírování, skenování a laminování,
výlep plakátů v Kojetíně, wifi v budově, rezervace pronájmů nebytových prostor Sokolovny...

Plesová sezóna 2020
MYSLIVECKÝ PLES
sobota 1. února 2020
Zámeček Kovalovice
SPOLEČENSKÝ VEČÍREK
FK SLAVOJ KOJETÍN
sobota 1. února 2020
VIC Kojetín
DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 2. února 2020
Sokolovna Kojetín
PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 7. února 2020
Sokolovna Kojetín
HANÁCKÉ BÁL
sobota 15. února 2020
Sokolovna Kojetín
VODĚNÍ MEDVĚDA
sobota 22. února 2020
ulice Kojetína

HASIČSKÉ BÁL
S POCHOVÁVÁNÍM BASY
sobota 22. února 2020
VIC Kojetín
DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 1. března 2020
Kulturní dům Popůvky
PLES RUDÝCH KOŇŮ
sobota 7. března 2020
Sokolovna Kojetín
DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 14. března 2020
Zámeček Kovalovice
SPOLEČENSKÝ VEČÍREK
TJ SOKOL KOVALOVICE
sobota 14. března 2020
Zámeček Kovalovice
23

Kojetínský zpravodaj

2/20

Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Lednový trénink paměti
Nový rok jsme zahájili procvičením
mozkových závitů v podobě tréninku paměti. Po tři lednové odpoledne jsme se scházeli na našich DPS
a formou hádanek, doplňovaček
a různých spojovaček trénovali paměť. Na úvod a rozcvičení jsme si
zvolili propletené čáry a měli jimi
spojit správně písmena a čísla,
dále pak spojit obrázky s různými
vykrojenými tvary a k nim odpoví-

dajícími protějšky. Dalším z úkolů
bylo doplňování podstatných jmen
k předem daným třem přídavným
jménům stejného nebo podobného
významu, synonyma, obrázkové rébusy, doplňování rčení, názvů měst
do písníček. Zapamatování si číselné řady, nebo slov v tabulce bylo
trochu těžší, ale i tímto jsme statečně prošli. Zajímavou disciplínou byl
úkol Retro – zkratky. Z 20 ti zkratek
typu JZD, OPBH, ÚKDŽ a podobné
se některým seniorů podařilo de-

šifrovat všechny zkratky. Na závěr
naší mozkocvičny jsme ve shluku
písmen hledali názvy rostlin. Co se
zdálo jako jeden z těžších úkolů, byl
pro naše seniory hračka a názvy
rostlin našli velmi rychle. Jde vidět,
že doma senioři nezahálí a trénují v podobě křížovek, osmisměrek
a třeba i sudoku. Tréninkem paměti
jsme si jen utvrdili, že naši senioři
jsou po této stránce v bezvadné
kondici a aktivita je bavila.
PZ

Podle pevně stanoveného klíče se
vybrané peníze rozdělí na humanitární projekty v zahraničí a 58 %
z této částky zůstává pro potřeby
Charity Kojetín. Tuto částku chceme v letošním roce použít na splácení úvěru auta pro Charitní ošetřovatelskou službu, které jsme byli
nuceni v loňském roce zakoupit,
aby se sestry dostaly všude tam,
kde je jejich pomoci potřeba.
Všem vedoucím skupinek i dětským

koledníkům patří velké poděkování
za jejich pomoc, bez které by se samotná sbírka nemohla uskutečnit.
Děkujeme také vám všem, kteří jste
otevřeli dveře koledníkům a přispěli
jakýmkoliv finančním obnosem do
našich pokladniček. Děkujeme za
to, že vnímáte potřeby jiných lidí
kolem sebe.
Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín
foto: J. Bělka

Charita Kojetín
Tříkrálová sbírka 2020
Stejně jako v předchozích letech se
i letos uskutečnila celostátní Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem je
Charita Česká republika. V Kojetíně
a okolních obcích tuto sbírku každoročně realizuje Charita Kojetín.
V sobotu 11. ledna 2020 vyšlo
v této naší oblasti celkem třicet
skupinek koledníků, z toho v samotném městě Kojetín šestnáct
a v místní části Popůvky jedna skupinka. Letos se opět nepodařilo zajistit tříkrálovou skupinu ve Stříbrnicích, zase se nenašel nikdo ochotný ve vesnici koledovat.
Podle jednotlivých obcí byl výsledek následující:
Kojetín			
56.858 Kč
Křenovice		
13.715 Kč
Měrovice nad Hanou
7.329 Kč
Uhřičice		
13.568 Kč
Polkovice		
14.171 Kč
Lobodice		
16.161 Kč
V částce Kojetína jsou započteny
Popůvky, kde výtěžek koledování
činil 4.348 Kč.
Díky vaší štědrosti se v kasičkách
sešlo celkem 121.802 Kč.
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC V KOJETÍNĚ A TOVAČOVĚ
Program svátečních setkání setkání v únoru 2020 (v čase Hromnic a v mezidobí)
„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 1,8
2. 2. 2020 Neděle – Hromnice; Uvedení do chrámu
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
9. 2. 2020 Neděle
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
16. 2. 2020 Neděle
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

23. 2. 2020 Neděle
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
1. 3. 2020 Neděle – 1. postní (Invocavit)
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil,
co zahynulo.“ Lukáš 19,10

Srdečně zveme k návštěvě našich
pravidelných setkávání: Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka
husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře a v Klubovně
modlitebny. Středa: Klub dětí a mládeže "Dobrá zpráva" v Klubovně
modlitebny (zpravidla první středa
v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy
z Taizé v Husově sboru (zpravidla první středa v měsíci). Čtvrtek:
Biblická hodina s besedou na faře
v kanceláři (zpravidla poslední čtvrtek v měsíci promítání). Neděle: Bohoslužby ve sboru (zpravidla 1. neděle v měsíci – rodinné bohoslužby,
po jejich skončení následuje tradiční

„nedělní škola“ pro děti a mládež).
Oznámení: Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti v pondělí a ve středu od 9 do
15 hodin. Jinak dle dohody.
Volejte, laskavě, na telefonní číslo:
777 706 511 nebo pište na email:
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hrušková z Přerova, telefon: 606 207 782
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:

Myšlenka měsíce:

Citát měsíce:

http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje. Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc
Jiří Pleva
Anekdota měsíce:

Biblický verš měsíce:

SK Kojetín 2016, z. s.
Program domácích zápasů – Sportovní hala Kojetín
2. liga mužů – skupina C
15. 2. 2020 (10:00 / 14:00) Kojetín – Holubice
1. liga juniorů – skupina D
29. 2. 2020 (10:00 / 14:00) Kojetín B – Havířov
Krajský přebor Olomouckého kraje mužů
1. 2. 2020 (10:00 / 13:00) Kojetín – Šumperk
7. 3. 2020 (10:00 / 13:00) Kojetín – Olomouc

Krajský přebor Olomouckého kraje žen
2. 2. 2020 (09:00 / 13:00) Kojetín – Bohuňovice
1. 3. 2020 (10:00 / 13:00) Kojetín – Velká Bystřice
Krajský přebor Olomouckého kraje mladších žáků
7. 2. 2020 (16:00) VAM Olomouc – Kojetín
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SK Kojetín 2016, z. s.
Výsledky SK Kojetín – volejbal, leden 2020
2. liga mužů – skupina C
Kojetín – Palkovice 2:3 (16,20,-13,-17,-11)
Kojetín – Palkovice 0:3 (-21,-19,-21)
Brno-Komárov – Kojetín 3:1 (-23,13,23,15)
Brno-Komárov – Kojetín 3:0 (16,16,20)
Krajský přebor Olomouckého kraje mužů
Štěpánov – Kojetín 3:2 (21,-24,16,-20,19)
Štěpánov – Kojetín 2:3 (-21,20,-21,20,-11)
1. liga juniorů – skupina D
Kojetín B – Nový Jičín B 3:0 (21,20,19)
Kojetín B – Nový Jičín B 3:2 (23,-14,16,-25,14)
Olomouc – Kojetín B 0:3
Olomouc – Kojetín B 0:3

Krajský přebor Moravskoslezského kraje žáků
– 4. turnaj – skupina B
Kojetín – VS Ostrava 2:0 (11,16)
Kojetín – Frýdlant n/O. 2:0 (9,18)
Blue V. Ostrava B – Kojetín 0:2 (-20,-24)
Krajský přebor
Olomouckého kraje mladších žáků
VAM Olomouc – Kojetín 0:3

Krajský přebor Olom. kraje kadetů – 4. turnaj
Kojetín – VAM Olomouc 0:3 (-17,-19,-20)
Zábřeh – Kojetín 3:2 (16,-19,-18,22,12)

Krajský přebor Olomouckého kraje žákyň
– 3. turnaj – skupina A
Kojetín – Prostějov A 0:2 (-12,-9)
Přerov B – Kojetín 0:2 (-23,-18)
Kojetín – VAM Olomouc 0:2 (-21,-12)
Přerov A – Kojetín 2:0 (12,20)

Žačky : Přerov – turnaj žákyň Olomouckého kraje

Starší žáci – turnaj Moravskoslezského kraje

Vánoční turnaj v badmintonu
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V neděli 29. prosince 2019 se v Kojetíně konal již v pořadí pátý amatérský turnaj v badmintonu. Všichni
účastníci se sešli ve sportovní hale
ve 14 hodin odpoledne, rozcvičili se
a v přátelském duchu zahájili první zápasy. Celkem se sešlo šestnáct smíšených párů, které byly
rozděleny do čtyř základních skupin. Během dne každé dvojčlenné
družstvo odehrálo až sedm zápasů.
Turnaj probíhal celé nedělní odpoledne a všichni sportovci se snažili
o co nejlepší umístění.
Nakonec na prvním místě může
být jen jeden pár, a to Martin Pištělák s partnerkou, kteří obhájili
své prvenství z minulého turnaje.
O toto místo svedli boj s Petrem
Formánkem a Radkou Michálkovou, kteří skončili nakonec druzí.

Krásné třetí bronzové místo vyhrála dvojice Jaroslav Tinka a Barbora
Zatloukalová.
Přátelský turnaj v badmintonu se
koná už několik let za sebou dvakrát
ročně, vždy v prosinci a na jaře, v období dubna a května. Každý ročník
přichází další a další
účastníci, proto se
vždy můžeme těšit
na nové tváře.
Za všechny zúčastněné děkuji Vlastimilu Psotkovi, který
se opět ujal organizace této akce. Také
děkuji všem sportovním párům, bez
kterých by se turnaj
nemohl konat. Na

závěr děkuji recepci sportovní haly
za veškerou vstřícnost. Doufám, že
se na dalším, tedy už šestém ročníku badmintonového turnaje, sejdeme ve stejně hojném počtu.
Lucie Hanáková
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Oddíl stolního tenisu Sokol Kojetín
Oddíl stolního tenisu Sokol Kojetín
postavil do probíhající sezóny čtyři
družstva do třech různých soutěží.
Soutěže jsou dvanáctičlenné, Regionální přebor 5. třídy šestičlenný.
V rámci utkání hrají čtyři hráči celkem osmnáct zápasů (dvě čtyřhry
a každý s každým proti dalším čtyřem soupeřům.)
Družstvo A je v Krajské soutěži II po
polovině soutěže se sedmi výhrami
a čtyřmi prohrami na třetím místě.
Výborně hraje již tradičně Odehnal
s bilancí 26:10, Konečný 23:17, ale
neztrácí se ani Prokeš - 18:20 a Orság 11:14.

Družstva B a C startují v okrese 2.
B s cílem postoupit a C s cílem se
udržet. B je zatím s devíti výhrami
a dvěma prohrami postupově druhé, ale situaci si zkomplikovalo porážkou se třetí Chropyní a také přišlo vinou zranění o týmovou jedničku Chrastinu. Zůstala tak jen čtveřice bez náhradníků. Zítka s bilancí
31:8, Pištělák 30:13, Dujava 25:18
a Horák 10:18, která se pokusí postupové umístění udržet.
C družstvo je po polovině jedenácté
s 1 výhrou, 1 remízou a 9 prohrami. Lídrem je Vrtěl s bilancí 22:19,
ostatní už mají záporné skóre. Flo-

rián 15:22, Zedníček 8:28, Michálek
8:32 a Včeláková 2:13. Snad se záchrana povede. Na udržení po půli
chybí pořád jen dva body.
D družstvo startuje v posledním,
pátém okresu, který se hraje čtyřkolově. Hráči většinou poprvé zkouší
hrát soutěžní zápas. V šestičlenné tabulce jsou po polovině čtvrtí
s třemi výhrami a sedmi prohrami.
Úspěšnost vede Svobodník (24:15)
následován Dufkovou (13:11), dále
Palánek (7:33), Psotka (3:15) a Složil (5:33).
T. Zítka

FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
Rozhovor s Markem Ševečkem
o trenérských zkušenostech ze
stáží ve Španělsku a Nizozemsku
S Markem jsem se potkával na fotbalu ve Slavoji, kde v roce 2018
získali mladší žáci pod jeho vedením titul přeborníka OFS Přerov.
Nyní se vídáme v Kovalovicích, kde
trénuje muže, s kterými dokázal postoupit do krajské I.B třídy a já zde
pořizuji záznamy ze zápasů. Tak
došlo i k tomuto rozhovoru, kterým
se chce podělit o své zážitky z fotbalových stáží v zahraničí.
Jaká je tvoje fotbalová a trenérská kariéra?
Celý fotbalový život se pohybuji
mezi Kojetínem a Kovalovicemi,
začínal jsem v šesti letech a až do
třiceti let jsem hrával v Kojetíně,
pak jsem přestoupil do Kovalovic.
Po skončení hráčské kariéry jsem
se začal věnovat trénování mužů
a k tomu jsem v Kojetíně pracoval
s mládeží při výchově ročníků 2000
a 2001 (ty byly neskutečně silné
a bude se z nich v budoucnu urči-

tě těžit buď hráčsky nebo finanče),
a po krátké odmlce i ročníků 2004
a 2005. Poté jsem dostal nabídku
pracovat u mládeže v Hanácké Slavii Kroměříž, což byla pro mě další
výzva.
Kde jsi v zahraničí byl na stážích
a jak ses tam dostal?
Zatím jsem byl na dvou stážích,
a to v roce 2018 ve Španělsku
ve fotbalové akademii Villarrealu
a v loňském roce ve fotbalové akademii PSV Eindhoven v Nizozemí.
Dostal jsem se tam právě přes Slávii Kroměříž, kdy po sezóně v listopadu jezdí skupinka, většinou trenérů mládeže, na týdenní stáž.
Jak probíhal pobyt, a jaký byl váš
denní program?
Organizovali jsme to tak, abychom
viděli celý týdenní cyklus tréninků
u všech kategorií mládeže a o víkendech zápasy jednotlivých kategorií. Tréninky v akademii probíhaly každý den již od 10 hodin ráno
až do 20 hodin večer a postupně
se vystřídají všechny věkové kate-

gorie, takže času jsme tam strávili
opravdu spoustu. Ve Španělsku
jsme měli překladatele a každý den
jsme měli možnost pohovořit s trenéry jednotlivých kategorií o trénincích a vůbec funkčnosti jednotlivé
mládežnické kategorie. V Nizozemí
nám to zprostředkovával Michal
Sadílek hráč tamního klubu a český
reprezentant do 21 let.
Podmínky k trénování jsou asi
hodně odlišné od těch našich?
Ano, obě tréninková centra byla
na špičkové evropské úrovni. Jen
pro příklad fotbalová akademie ve
Villarrealu má 250 zaměstnanců,
u každého mládežnického týmu působí sedmičlenný kolektiv – hlavní
trenér, první asistent, druhý asistent, trenér brankařů, fyzioterapeut, mentální kouč, vedoucí týmu.
V areálu je spousta hřišť, umělek,
tělocvičny, posilovny, regenerační
linky, součástí je i jídelna a internát pro hráče. Z dálky to působí
jako kolos, ale vše je založeno na
detailech. Každý trénink se natáčí

S českým reprezentantem
Michalem Sadílkem

S fotbalovou legendou
Ruud Van Nistelrooy

U stadionu PSV Eindhoven
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FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
a trenéři ho pak studují a z těchto
poznatků vycházejí v další práci,
o každého mladého hráče je maximálně postaráno po všech stránkách, nejen té fotbalové , ale i zdravotní . Vše je skloubeno i se školou,
v akademii je i učitel a pokud má
hráč ve škole nedostatky večer se
musí s učitelem věnovat studiu.
Rozdíl byl ale v pojetí výchovy
mládeže u těch nejmenších. Ve
Španělsku si hráče vychovávali
sami již od 4 až 5 let. V Eindhovenu až od 11 let, do té doby působili
v okolních vesnicích a městech,
kde je pozorovali skauti Eindhovenu, a ty nejlepší vybírali a přiváděli
až po této věkové hranici.
A ještě jeden rozdíl oproti Česku.
Pro malé kluby, které ty hráče vychovaly, to byla čest, že si je vybral
Eindhoven a okamžitě je s hrdostí
uvolňovaly, u nás je tomu mnohdy naopak, kdy se hráčům brání
v odchodu, neboť někde je tak málo
hráčů, že to může způsobit i rozpad
mužstva. A moc tomu nepomáhá
svými kroky ani náš fotbalový svaz.
A co se týče samotných tréninků?
Tady si troufnu říci, že ty tréninkové metody jsou hodně podobné, opravdu si myslím, že v tomto
moc nezaostáváme, trénování šlo
v Česku hodně dopředu, díky různým akcím a studiem licencí pod hlavičkou FAČRu /fotbalová asociace
ČR/. Na samotných trénincích probíhá naprostá většina činností s míčem, je tam spousta herních dovedností, ale vše v maximální rychlosti
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s důrazem na kvalitní práci s míčem.
Já jsem viděl největší rozdíl, a to už
od těch nejmenších, v mentalitě
a přístupu k tréninku. Ti kluci jsou
od první minuty do poslední naprosto koncentrovaní, vše provádí
s maximálním nasazením, s cílem
být nejlepší a prosadit se, komunikují s trenéry a dbají, aby všechna
cvičení dělali technicky dobře. Má
to přímou souvislost i s výchovou
ve školách a od rodičů, kteří jsou na
trénincích přítomní a dávají najevo
svůj zájem třeba potleskem při povedeném cvičení. Bylo nám řečeno, že rovnice hráč – trenér – rodič
– učitel musí naprosto fungovat.
U nás to někdy funguje tak, že to
hráči i rodiče berou spíše jako kroužek, děti se tréninků účastní, ale nedělají to na 100 %. Děti hodně zpohodlněly a rodiče mají kolikrát větší
ambice, jak samotní hráči, možná
je v tom i kousek české mentality.
Ta fotbalová kultura byla vidět i na
samotných zápasech, kdy se všichni účastnici chovali pozitivně, žádné nadávky a pokřiky na rozhodčí
nebo hráče, ale jen fandění.
Potkal jsi tam nějaké fotbalové
osobnosti?
Ano, v Eindhovenu trénoval Ruud
van Nistelrooy, legenda Manchesteru United, nebo Mark van Bommel,
který hrával za Bayern Mnichov. Ve
Španělsku to byli hráči Santi Cazorla, Carlos Bacca, Cedric Bakambu.
Dají se získané poznatky uplatnit
u nás?
Ano dají. Těch zkušeností a poznatků je spousta, ale každá země

Šatna teamu PSV Eindhoven

Villarreal
má své specifika, lidé mentalitu,
není dobré něco kopírovat, každý to
musí nějak vyhodnotit, ale jít vlastní cestou. Jak jsem již říkal, máme
spoustu dobrých trenérů, ať v Kroměříži, tak v Kojetíně, kteří to dělají
dobře i se zaujetím, měli bychom si
jich vážit a být jim nápomocni jak ze
strany rodičů, tak i klubů.
Marku, díky za rozhovor a do další záslužné činnosti pro fotbal
hodně zdaru.
Jaroslav Bělka
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Ceník inzerce ve zpravodaji
A4 (275 x 190 mm)
= 1 800 Kč
1/2 A4 (190 x 137 mm)
= 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm)
= 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm)
= 225 Kč
1/16 A4 (68 x 47 mm)
= 110 Kč
menší velikost
= smluvně
!Akce!		
= 5+1 inzerce zdarma!
Uzávěrka čísla: vždy k 20. předešlého měsíce...
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Blahopřání
Léta jako voda běží, Ty jsi přesto stále svěží!
Smích ať pokrývá tvůj ret, a to ještě mnoho let!
Dne 27. prosince 2019 oslavila životní jubileum 80 let, naše milá maminka

paní Věra Adamíková z Křenovic
Do dalších let, Ti milá maminko, přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví a optimismu.
Ať i nadále z Tebe sálá dobrá nálada a pohoda!
Děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás udělala a stále děláš!
Tvoje děti s rodinami.
Dne 27. února 2020 oslaví diamantovou svatbu

manželé Miroslav a Jiřina Svobodníkovi z Popůvek u Kojetína
Všechno nejlepší, hodně zdraví a lásky do dalších společných let
přejí děti Miroslav, Jiří a Zdeňka s rodinami.

Vzpomínky
Čas neúprosně plyne, bolest v srdci zůstává.
Dne 27. ledna 2020 vzpomeneme šesté smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka

pana Stanislava Pechy
S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcery Jaroslava, Věra a Petra s rodinami.

Dne 19. února 2020 by se dožil 92 let můj dědeček

pan Jaroslav Junaštík
Zároveň jsme 17. ledna 2020 vzpomněli první smutný rok, co nás opustil.
S láskou a úctou vzpomínají vnučka Pavla s rodinou.

Psalo se o Kojetíně...
Národní listy, ročník 74, č. 164, 24. 8. 1934, strana 2
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Pohledem fotografa

Tuto stavbu u mostu Dr. Šíleného přes řeku Moravu
v Kojetíně už neuvidíte. Byla postavena v roce 1912
současně se stavbou mostu a sloužila jako zázemí pro
výběrčího mýta, a to i po obnově mostu po 2. světové
válce, až do 50. let minulého století. Poté využití neměla, a až v posledních cca 3–4 letech ji na nějakou
dobu obývali místní bezdomovci. Poté, co ji opustili,
byla stavba odstraněna.

Pracovníci společnosti Technis Kojetín ořezávají a kácí
suché břízy na Tržním náměstí. Sucho břízám neprospívá, a ač si to možná neuvědomujete, hodně bříz
z naší krajiny pomalu odchází, zejména díky nedostatku vláhy v posledních letech.

Letošní zima je jednou z nejteplejších a nejsušších.
Zatím nebylo možné si zabruslit na rybnících, sněhu
bylo pramálo a ihned roztál. I proto je tento sněhulák
z prostranství před poliklinikou malým svátkem této
zimy.

Jiří Šírek

Psalo se o Kojetíně...
Národní listy, ročník 69, č. 249, 31. 10. 1929, strana 2
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Vítání občánků
V sobotu 18. ledna 2020 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Antonín Plesník

Ondřej Rusnák

Kryštof Šírek

Aleš Vysloužil

Mia Morozjuk

Nela Hanáková

Jakub Lujka

Blahopřejeme!
Foto: J. Večeřová

Zima v Kojetíně

Foto: L. Fík
Kojetínský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín, vychází v nákladu 700 výtisků.
Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, PSČ 752 01.
IČ: 00368903. Telefon: 581 762 046, 774 001405, e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Hana Svačinová.
Redakční rada: Kateřina Lýsková, Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Ing. Jiří Šírek, Jakub Šírek, Milan Zahradník.
Vychází vždy 1. týden v měsíci. Cena: 12 Kč. Povoleno Ministerstvem kultury pod evid. číslem MK ČR E 12649.
Grafická úprava a sazba: MěKS Kojetín, tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. www.mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj
Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, názory nemusí být totožné s názory redakce.

