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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetín se na své 38. schůzi konané dne 19. srpna 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila obsahové a organizač- - schválila ukončení nájmu parkova- přičemž zahájení prací k provedení
ní zajištění zasedání zastupitelstva cího místa č. 25 v garážovém stání schválených úprav bytu je podmíněměsta dne 15. 9. 2020,
domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, no uzavřením dohody mezi nájem- schválila zřízení nové pracovní ze smlouvy o nájmu uzavřené dne cem a vlastníkem bytu o vypořádání
pozice v Centru sociálních služeb 1. 8. 2011, ve znění pozdějších do- vynaložených nákladů,
Kojetín, příspěvková organizace: datků a změn, mezi Městem Kojetín, - schválila uzavření dodatku č. 2
pracovník v sociálních službách (pe- jako pronajímatelem, a R.Z., jako ná- ke smlouvě o nájmu věci movité
čovatelka) s úvazkem 0,5 s účinností jemcem, dohodou k 31. 8. 2020,
č. 151/2019 ze dne 10. 12. 2018, ve
od 1. 9. 2020,
- schválila zveřejnění záměru proná- znění pozdějších dodatků, mezi spo- schválila zplnomocnění firmy BM jmu parkovacího místa č. 25 v gará- lečností Technis Kojetín, spol. s r. o.,
asistent s. r. o. k zastupování Města žovém stání domu na ulici Sladovní jako pronajímatelem, a Městem KoKojetína ve věci podání odstoupení 1309, Kojetín, za podmínek nájmu jetín, jako nájemcem, na pronájem
od projektu „Rekonstrukce ZŠ nám. na dobu neurčitou, výši měsíční- odpadových nádob, kterým dojde
Míru v Kojetíně - půdní vestavba“ ho nájemného min. 539 Kč + DPH k zúžení předmětu nájmu,
v rámci dotačního titulu Integrované- v platné základní sazbě při parkování - schválila uzavření smlouvy o podho operačního programu (IROP), vý- jednoho vozidla na parkovacím místě mínkách a právu provést stavbu
zvy č. 47 – Infrastruktura základních a min. 794 Kč + DPH v platné zá- a smlouvy o budoucí smlouvě
škol (SVL),
kladní sazbě při parkování dvou vo- o zřízení služebnosti mezi Městem
- schválila uzavření dvou rámco- zidel na jednom parkovacím místě, Kojetínem, jako „budoucí povinný“
vých dohod o poskytnutí telekomu- motorové vozidlo nesmí mít instalo- a společností HANÁK NÁBYTEK,
nikačních služeb, mezi účastníkem váno LPG nebo CNG, a v případě, a. s., jako „budoucí oprávněný“. PoMěstem Kojetín a O2 Czech Repub- že nájemce bytu, k němuž je parko- zemek p. č. 211/284, orná půda,
lic a. s. za cenu dle nabídek z 20. 7. vací místo přiřazeno, projeví zájem v katastrálním území Popůvky u Koa 24. 7. 2020 a schválila vypovězení o pronájem tohoto parkovacího mís- jetína, bude dotčen stavbou „SO 607
smluv o poskytnutí telekomunikač- ta, bude nájemní smlouva k tomuto Kanalizační přípojka splaškových odních služeb mezi zákazníkem Měs- parkovacímu místu ukončena,
padních vod“,
tem Kojetín a poskytovateli Vodafone - schválila udělení písemného sou- - schválila ukončení nájmu bytu
Czech Republic a. s.,
hlasu vlastníka nemovité věci – budo- č. 18, v DPS na náměstí Dr. E. Be- vzala na vědomí informaci o pí- vy č. p. 54 na Masarykově náměstí, neše 3, Kojetín, ze smlouvy o nájmu
semných souhlasech týkajících se Kojetín, nájemcům bytu č. 6 v domě bytu zvláštního určení uzavřené dne
pozemků ve vlastnictví města, vyda- na Masarykově náměstí 54, Kojetín, 21. 5. 2020 mezi Městem Kojetín,
ných starostou města Leošem Ptáč- Kojetín I – Město, M.B. a M.B., s pro- jako pronajímatelem, a D.Š., jako nákem na základě svěření pravomocí vedením úprav v předmětném bytě jemcem, dohodou k 31. 8. 2020,
usnesením číslo R553/11-19, za ob- spočívajících ve výměně stávajících - schválila poskytnutí peněžitého
dobí od 28. 5. 2020 do 31. 7. 2020,
skel v plastových oknech bytu za daru E.K., ve výši 5.000 Kč, na čás- schválila rozpočtové opatření nová skla a to v parametrech a za tečné pokrytí nákladů spojených
č. 14/2020, kterým dochází pouze cenu dle doložené cenové nabídky, s pořízením sluchadla Phonak Mark přesunům mezi schválenými výdaji, výhradně na náklady nájemce bytu, vel 70-SP, pro jejího syna.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta města Kojetína podle
§ 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční:
v pátek, dne 2. října 2020, od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu, dne 3. října 2020, od 8.00 do
14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1 je
místnost v Kulturním domě Sokolovna Kojetín, náměstí Repub-
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liky 1033, Kojetín, Kojetín I-Město
pro voliče bydlící v ulicích: Dudíkova, Kuzníkova, Nádražní, náměstí
Republiky, Padlých hrdinů, Rumunská,
 ve volebním okrsku č. 2 je místnost v Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83, Kojetín, Kojetín
I-Město pro voliče bydlící v ulicích:
Družstevní, Husova, Křenovská,
náměstí Míru, náměstí Svobody,
Palackého, Pořadí, Tyršova, Vyškovská,
 ve volebním okrsku č. 3 je místnost v Základní škole Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, Kojetín,
Kojetín I-Město pro voliče bydlící

v ulicích: Blanská, Komenského náměstí, Kroměřížská, Nová, Růžová,
Ztracená,
 ve volebním okrsku č. 4 je
místnost v základní škole, Sladovní 492, Kojetín, Kojetín I-Město (budova Odborného učiliště
a Základní školy Křenovice) pro
voliče bydlící v ulicích: Jana Peštuky, Sladovní,
 ve volebním okrsku č. 5
je místnost v budově Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín,
Kojetín I-Město pro voliče bydlící
v ulicích: Masarykovo náměstí,
Mlýnská, náměstí Dr. E. Beneše,
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Olomoucká, Podvalí, Přerovská,
Příční, Samota, Stružní, Tržní náměstí, Včelín, Zahradní, Závodí,
 ve volebním okrsku č. 6 je
místnost v budově Gymnázia
Kojetín, Svatopluka Čecha 683,
Kojetín, Kojetín I-Město pro voliče bydlící v ulicích: Bří Šmejdovců,
Čsl. legií, Dvořákova, Havlíčkova,
Hanusíkova, Chytilova, Jiráskova,
Marie Gardavské, Polní, Sadová,
Svatopluka Čecha, Stan. Masara,
6. května, Tvorovská,
 ve volebním okrsku č. 7 je místnost v Kulturním domě Popůvky
37, Kojetín, Kojetín II – Popůvky
pro voliče bydlící v Kojetíně II – Popůvky,
 ve volebním okrsku č. 8 je místnost v Kulturním domě Kovalovice 1, Kojetín, Kojetín III – Kovalovice pro voliče bydlící v Kojetíně
III – Kovalovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky

(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány
tři dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Další informace k průběhu voleb:
najdete v aktualitách na:
www.kojetin.cz
Ve volebních místnostech budou
zajištěna zvýšená hygienická
opatření. Ve volebních místnostech bude nezbytné mít nasazenu roušku.
Možnost volit na voličský průkaz:
Voliči, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, vydá Městský
úřad Kojetín na jeho žádost voličský průkaz.

Na základě voličského průkazu
mohou voliči s trvalým pobytem
v Kojetíně volit pouze na území
Olomouckého kraje!
Možnost volit mimo volební místnost:
 ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat MěÚ Kojetín, a ve dnech voleb
i příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost (pouze na území
příslušného volebního okrsku, např.
doma). Toto se však netýká voličů
s onemocněním covid-19 a voličů
s nařízenou karanténou nebo izolací.
 volič může požádat MěÚ Kojetín
osobně nebo telefonicky – na pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ
Kojetín (tel. 581277425)
Zvláštní způsoby hlasování:
Pro osoby, jimž nařídila karanténu
nebo izolaci krajská hygienická stanice nebo praktický lékař (v souvislosti s covid-19), se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
 Hlasování v drive-in volební místnosti z automobilu – tato volební
stanoviště budou zřízena v každém
okresu, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd
motorového vozidla, jejich vybavení
zajistí armáda. Hlasovat může volič ve středu ve volebním týdnu od
7 do 15 hodin.
 Hlasování v pobytovém zařízení
sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická
stanice nahlásí uzavřená zařízení
na svém území krajskému úřadu,
ten do nich vyšle speciální komisi
pro hlasování. Hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od
7 hodin do pátku volebního týdne
do 18 hodin.
 Hlasování do zvláštní přenosné
schránky – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže
využít drive-in hlasování, může do
čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že
žádá příjezd speciální volební komise v ochranných prostředcích.
Tuto komisi budou tvořit členové
drive-in týmu a přijedou s přenosnou schránkou za občanem domů.
Hlasování bude probíhat od pátku
volebního dne od 7 hodin do soboty
14 hodin.
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Informace pro občany
Zateplení objektu domu
s pečovatelskou
službou J. Peštuky
v Kojetíně v roce 2020
Budova č. p. 1322 na ulici J. Peštuky v Kojetíně je bytovým domem
o 39 jednotkách, jež byl zbudován
v 80. letech 20. století. Jedná se
o objekt, v němž žijí převážně osoby, které vyžadují, vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nebo
věku péči pečovatelské služby, vykonávanou Centrem sociálních služeb Kojetín, p. o., a to v menším, či
větším rozsahu.
Vzhledem ke stáří této budovy
se Město Kojetín již v roce 2016
rozhodlo pro revitalizaci objektu

a k tomuto účelu nechalo zpracovat
v roce 2017 společností BM-Baumas spol. s r. o. příslušnou projektovou dokumentaci. Následně byl
investiční záměr podán, formou
žádosti o dotaci do Integrovaného
regionálního operačního programu
(dále jen „IROP“) pro období 2014
–2020, prioritní osy 06.2 „Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů“. V roce
2018 byla městu přidělena dotace
v celkové výši 31,5 % uznatelných
nákladů, tedy suma 2,141.156,40
Kč.
V souladu se střednědobým investičním plánem města bylo k realizaci uvedené revitalizace přistoupeno
na začátku letošního roku, konkrétně v měsíci únoru a dokončeno

v červenci téhož roku. Zhotovitelem
byla, na základě výběrového řízení vybrána společnost HMS-REAL
s. r. o.
Předmětem investiční akce, jejíž celkové náklady dosáhly
6,548.781,46 Kč, bylo především
zateplení obvodového pláště celé
budovy a převážné části stropů
v 1. podzemním podlaží, dále výměna stávajících konstrukcí zábradlí, vadných parapetových plechů,
úprava hromosvodu a bezbariérového přístupu hlavního vchodu. Na
celý objekt byla následně nanesena
nová fasádní barva a v okolí provedeny terénní úpravy.

že držení malého množství drog
pro vlastní potřebu není trestné,
pravdou však je, že držení i menšího množství pro vlastní potřebu
může být přestupkem, za který hrozí v příkazním řízení pokuta na místě až 10.000 Kč.
§ 39 zákona č. 167/1998
(2) Fyzická osoba se dopustí pře-

stupku tím, že
a) neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro
vlastní potřebu,
b) neoprávněně pěstuje pro vlastní
potřebu v malém množství rostlinu
nebo houbu obsahující návykovou
látku.
Kamil Jarušek, vedoucí oddělení

Rudolf Drtina
Referent odboru VŽPD

Bezpečnostní akce
v Kojetíně
V pátek 10. července 2020 ve večerních hodinách proběhla v Kojetíně bezpečnostní akce, zaměřená
především na kriminalitu související
s držením a užíváním návykových
látek.

Policisté i s využitím speciálně vycvičených psů k vyhledávání drog
provedli kontrolu provozoven barů
a pivnic, dále kontrolovali další osoby pohybující se především na Masarykově náměstí, náměstí Republiky, na nádraží ČD i jinde.
V rámci akce bylo zjištěno několik
osob, které se dopustily přestupků, spočívajících v neoprávněném
držení drog pro vlastní potřebu.
Mezi lidmi panuje mylná představa,
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Starosta města Kojetína
zve na

13. zasedání
Zastupitelstva města Kojetína
které se uskuteční

v úterý 15. září 2020 od 16 hodin

v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8.
Leoš Ptáček, starosta
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Oběti I. světové války z Kojetína (20)
Raclavský Josef,
Rachavský
narodil se v Kojetíně dne 25. března 1895 v domě číslo 502 v dnešní
ulici Padlých hrdinů manželům Janu
Raclavskému, dělníkovi v kojetínském cukrovaru, narozenému dne
20. června 1865 v Kojetíně a Hermíně, dceři Antonína Hrouzka, dělníka
v místním cukrovaru, narozenou dne
5. listopadu 1867 v Přerově. Sňatek měli v kojetínském kostele dne
11. února 1890. Téhož roku, dne
2. června, se jim narodila dcera
Aloisie, která se později, ve svých
48 letech, provdala dne 24. ledna
1939 za 53letého svobodného cukrovarského chemika Karla Timmela,
narozeného dne 20. června 1885
v Rapotíně u Šumperku. Syn Alois
se narodil dne 9. května 1892 a po
Josefovi se dne 30. května 1898
narodil syn Ferdinand, který se dne
16. října 1919 oženil v Moravském
Písku u Bzence s Terezií Holasovou,
narozenou dne 17. února 1897, dcerou Františka Holase, domkaře v Moravském Písku. Ferdinand pracoval
v Kojetíně jako zedník.
Josef Raclavský se vyučil malířem
pokojů a v době odvodu do války
v roce 1915, nebyl ženatý.
Odveden byl k 54. Pěšímu pluku
do Olomouce (IR Nr. 54, Olmütz),
který byl v létě roku 1915 součástí
10. Pěší brigády (IBrig Nr. 10), která spadala pod 5. Pěší divizi (ID Nr.
5). Divize byla jednotkou XIII. Sboru
(XIII. Korps), jehož nadřízené velení

Štábl Alois
narodil se dne 25. ledna 1886
v Kojetíně v domě číslo 11 na dnešním Masarykově náměstí (dnešní
Hospůdka u Pedyho) manželům
Janu Štáblovi, obuvníkovi v Kojetíně
a jeho manželce Anně, rozené
Slané. Vyučil se obuvníkem. Dne
26. dubna 1913 se v Kojetíně oženil
s Andělou, svobodnou dcerou Stanislava Bajorka, mlynářského pomocníka, která se narodila dne 6. dubna
1885 v Olomouci ve čtvrti Nová ulice
a v Kojetíně pracovala jako služebná.
Po sňatku bydleli v Polní ulici číslo
572. V manželství se jim narodily dvě
děti a to, dne 7. července 1913 syn
Ladislav a 21. dubna 1915 syn Alois.
O jeho válečných osudech není mno-

bylo v 7. Armádě (7. Armee – Pflanzer – Baltin). V polovině června roku
1915 operovala 5. Pěší divize v Haliči
východně od města Stanislav (něm.
Stanislau, ukr. Stanislaviv, v roce
1962 přejmenováno na Ivano-Frankivsk) nedaleko města Tłumacz (ukr.
Tlumach) s 6., 15. a 36. Pěší divizí,
jejichž úkolem bylo obsadit městečko Niżniów (ukr. Nizhniv), které leží
na jižní straně soutoku řek Dněstr
(ukr. Dnister) a Zlatá Lípa (ukr. Zolota
Lypa). Tok řeky je pojmenovaný podle vesnice Zolota Lypa, u které se
řeka tekoucí od severu vlévá do 120
metrů široké řeky Dněstr. Městečko
Niżniów bylo v polovině června rakousko-uherskými vojsky obsazeno

a počátkem července 5. Pěší divize
překročila řeku Dněstr a dobývala
území u vesnice Zolota Lypa (pol.
Złota Lipa, 25,0673° v. d., 48,9866°
s. š.).
Záznam vojáka Josefa Raclavského
(omylem zapsaného jako Rachavský) sděluje, že se zde stal nezvěstným s tím, že zemřel 23. července
1915 ve věku 20 let. Kojetínské
seznamy datují jeho úmrtí na dny
15.–20. srpna 1915 a přesné místo
neurčují. Místo jeho hrobu nelze určit.

ho zpráv. Byl odveden, zřejmě jako
vojín-pěšák k 54. Pěšímu pluku do
Olomouce (Infanterieregiment Nr. 54,
Olmütz), který na přelomu let 1916
a 1917 spadal pod 9. Pěší brigádu (IBrig Nr. 9), která byla součástí
5. Pěší divize (ID Nr. 5). Divize působila v rámci VIII. Sboru – Benigni (VIII. Korps – Benigni). Sbor byl
v tomto období součástí 3. Armády
(3. Armee), která působila na jižním
křídle ruské fronty v Haliči, zhruba 20 kilometrů západně od města
Nadworna (ukr. Nadvirna).
Ve zdokumentovaných seznamech
(Verlustliste, Nachrichten, VÚA a dalších) není o vojákovi Aloisi Štáblovi
žádná zmínka. Kojetínské neověřené
seznamy sdělují dvě data jeho úmrtí
a to, dne 22. srpna 1916 v Rumun-

sku a druhý, konkrétnější záznam
sděluje, že „padl dne 1. dubna 1917
v Copau v Rumunsku“. Podle polohy
vojsk, vylučuje termín v prvním zápise, působení jednotky Aloise Štábla
v Rumunsku, protože až do 3. března
1917, kdy byl vypraven ešalon číslo
6 z železniční stanice v Krechowicích, se jednotka pohybovala v prostoru vesnic Porohy (24,2123° v. d.,
48,6921° s. š.) a Huta, západně od
města Nadworna v Haliči. Polovina
5. Pěší divize (2 prapory) z VIII. Sboru, byla vypravena k posílení vojsk
1. Armády, působící v horách Sedmihradska (rum. Transilvania, něm.
Siebenbürger), které bojovaly proti
rusko-rumunským jednotkám, které
obsadily území Rakousko-Uherska.
Ešalon číslo 6, vypravený z Krechowic

Vídeň, 22. července 1915. Oficiální hlášení: Ruské válčiště - Situace
zůstala nezměněna na (řece) Zlota-Lipa a (řece) Dněstr.
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(ukr. Krekhovychi), směřoval na jih
do železniční stanice Lawoczne (ukr.
Lavochne), dále projel na rumunské
území do města Tövis (rum. Teuiş)
a jeho konečnou stanicí bylo město
Kezdi Vásárhely (rum. Târgu Secuiesc), do níž zřejmě dojel dne 11. března 1917.
Místo uvedené v seznamu, psané
Copau, se v Rumunsku nevyskytuje a nenalezl jsem ho ani na starých
mapách. V oblasti rumunské fronty
se vyskytují pouze dvě vesnice, které se přibližují názvu Copau. Poblíž
železniční dráhy, zhruba jeden kilometr severně, kudy projížděl ešalon
číslo 6, se nachází vesnice Copandu
(maď. Maros-Kopánd, 23,9795° v. d.,
46,4207° s. š.). Je možné, že pisatel zapsal název foneticky a omylem
nenapsal písmena „n“ a „d“. Datum
údajného úmrtí ovšem nesouhlasí
s termínem průjezdu ešalonu.
Druhá vesnice se jmenuje Copru
(maď. Kápor, 24,2049° v. d., 46,8762°
s. š.). V tomto případě mohlo dojít
k záměně písmene „r“ za „a“. Tato
vesnice byla blíže frontě než předcházející, protože koncem března
probíhaly boje v okolí města Bistrita (něm. Bistritz, 24,4984° v. d.,
47,1316° s. š.), které leží zhruba
30 kilometrů severovýchodně od
vesnice Copru.
Nejblíže se názvu přibližuje severní
část města Iaşi, též Iaşy (pol. Jassy,
27,5860° v. d., 47,1566° s. š.), výšina, která se dnes jmenuje Copou,
ale v soudobých tiscích je tvar jména
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Oběti I. světové války z Kojetína (20)
Copau, který odpovídá tvaru uvedenému v jednom z kojetínských seznamů. Město Iaşi, ležící u moldavských hranic, plnilo od roku 1916, po
dobu dvou let, funkci provizorního
hlavního města Rumunského království, protože hlavní město Bukurešť
bylo okupováno německými vojsky.
Nalézt však souvislost mezi místem

působení vojáka Aloise Štábla u fronty a přes 200 kilometrů vzdáleným
místem na nepřátelském území, není
prozatím věrohodně doložitelné.
Z výše uvedeného není možno přesně určit kde, kdy a jak voják Alois
Štábl zemřel. Je možno pouze konstatovat, s určitou dávkou nejistoty,
že zřejmě zahynul v rumunském

Sedmihradsku na přelomu března
a dubna roku 1917.

Štábl Augustin

v Kojetíně, Hasičská ul. č. 758 a má
i nadále příjmení Štáblová.“ Antonie
zemřela dne 29. března 1951 v Kroměříži. Po roce 1890 se rodina odstěhovala do domku v Židovské ulici
(Husova) číslo 30, dnes má domek
číslo 758.

O působení Augustina Štábla za
války, nejsou zřejmě dohledatelné
žádné údaje. Ještě v roce 1932 byl
v Pamětním listu veden jako nezvěstný. V jednom z nepříliš spolehlivých
seznamů padlých, je u jeho jména
pouze údaj, že je „nezvěstný od 9. 6.
1916“. Při absenci dalších indicií, je
však možno i z tohoto údaje, s jistou
opatrností, nastínit osudy tohoto vojáka.
Odveden byl jako 19letý v říjnu roku
1915, protože dříve či později to nebylo vzhledem k jeho věku a datu
možnému úmrtí možné. Z jednotek,
ke kterým mohl nastoupit, přichází
v úvahu následující a to, 54. Pěší
pluk (Infanterieregiment Nr. 54),
13. Zeměbranecký pěší pluk
(Landwehr
Infanterieregiment
Nr. 13) a 13. Domobranecký pěší
pluk (Landsturm Infanterieregiment
Nr. 13).
Předpokládám, že voják se stane nezvěstným při různých příležitostech,
ale obzvláště při rozsáhlé bojové
akci, kdy mezi jednotkami nastává

narodil se v Kojetíně, dne 18. října
1896 v domě číslo 29 (chybně v matrice napsáno 30) na rohu dnešního
Masarykova náměstí, naproti Městského úřadu. Otec Augustina, Alois
Štábl, narozený v Kojetíně dne 8. dubna 1857 byl stolařem. Matka Marie,
narozená dne 16. srpna 1860, byla
svobodnou dcerou Josefa Škroníčka,
krejčího v Kojetíně. Rodiče se vzali
dne 31. července 1888 v kojetínském
kostele. Vzhledem k tomu, že byli
příbuznými (bratranec a sestřenice),
dostali „Církevní dispens od 2. stupně pokrevního příbuzenství od Jeho
Eminence kard. Fürtstenberga…Kroměříž datum 1. května 1888.“ Obdobný dispens obdrželi „…od politického
úřadu cís. kr. místodržitelství v Brně,
datum 8. června 1888.“
Dne 17. listopadu 1889 se jim narodil v domě číslo 29 syn Alois, který
se později, dne 27. října 1919, oženil
v děkanském kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Žatci s Annou Šilhavou, svobodnou dceru Josefa Šilhavého (Schilhavý), pracovníka u železniční dráhy, narozenou dne 19. dubna
1893 ve Vídni – III. Další syn Antonín,
se narodil dne 15. ledna 1893 a pracoval jako kancelářský příručí v Bratislavě. Po válce se oženil dne 9. října
1921 v Blansku s Marií Dvořákovou,
narozenou dne 25. září 1896, služebnou v Bratislavě, dcerou Františka
Dvořáka, obuvníka v Blansku.
V roce 1894, dne 1. prosince, se
narodil syn František, který však za
měsíc, dne 9. ledna 1895, zemřel na
„debilitas ad nata“, slabomyslnost od
narození. Dcera Marie, se narodila
dne 27. června 1898. Další dcera Antonia, narozená dne 13. října 1900,
má v matrice u zápisu svého narození poznámku: „Podle usnesení
Okresního soudu v Kojetíně, ze dne
22.1.1944, byla zde jako dítě zapsaná Antonie Štáblová, přijata za vlastní Pavlínou Štáblovou, kramářkou

Vrchní velení, dne 31. března 1917,
Rumunské válčiště - V Bistritztalu bylo
chyceno přes 200 mužů a několik kulometů bylo zajištěno v ruských zákopech východně od (města) Kirlibaba
a jižně od (města) Mestecanesci.
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Oběti I. světové války z Kojetína (20)
zmatek, protože chybí koordinace
mezi jednotkami, které nejsou vzhledem k různým situacím řádně veleny
a nastává chaos a zmatek. K takové
situaci došlo, s ohledem k výše uvedenému datu, v době tzv. Brusilovovy
ofenzívy, která trvala od června roku
1916 do září téhož roku, a její nástup
byl pro rakousko-uherská vojska
velmi krutý. Začátkem června 1916
působil 54. Pěší pluk v 7. Armádě
na jižním křídle ruské fronty u města Černovice (něm. Czernowitz, ukr.
Černivci). Další dva pluky působily
v 92. Pěší brigádě, která spadala pod
46. Pěší divizi (46. ID), a ta byla součástí 1. Armády (1. Armee).
Dne 4. června 1916 začala na východní frontě ofenzíva, která měla
ze strany ruské armády velký počá-

teční úspěch, a přestože rakousko-uherské a německé jednotky byly
z části na útok připraveny, nezvládly
ruský útok a v řadách jednotek nastal zmatek, který zapříčinil v průběhu několika dnů ústup rakouských
vojsk o desítky kilometrů na západ.
Hlavní směr ruského útoku byl veden
k osvobození měst Łuck (ukr. Luc'k), Dubno a dalších, včetně města
Černovice. Všechna zmíněná města byla ruskými vojska dobyta zpět,
i když některá jen na krátkou dobu.
Mezi městy Łuck a Dubno měla
obranné postavení 1. Armáda se svými jednotkami, tudíž i 46. Pěší divizí,
v jejíchž některých jednotkách mohl
sloužit i voják Augustin Štábl. Je však
možné, že sloužil v 54. Pěším pluku,
tedy u města Černovice. Je dolože-

no, že například jednotky 13. Zeměbraneckého pluku a 7. Pěší divize
strávily od 7. června 1916 následující
tři dny přesuny po bojišti, na kterém
se ve zmatku nepodařilo vytvořit žádnou pevnou obrannou frontovou linii
proti ruským atakům. Mnozí rakouští
vojáci proto odcházeli dobrovolně do
ruského zajetí, protože byli bez velení a materiálních zásob a mnozí,
z důvodu paniky, prchali na všechny
možné strany a stávali se terči svých
nepřátel. Proto je z tohoto období
velmi málo zaznamenaných vojáků
v Seznamu padlých či raněných.

Vražina Jaroslav

se narodila dne 27. října 1900 dcera
Marie. Jaroslav se vyučil zedníkem
a byl svobodný.
V roce 1917, v roce dovršení 21 let,
měl být Jaroslav Vražina odveden
k vojenské službě. Vzhledem k probíhající válce, byly odvody určeny
i pro devatenáctileté a dvacetileté
odvedence. V průběhu války však
Vrchní velení rakousko-uherské armády (OAK) zjistilo, že v zázemí
chybí pracovníci k válečné výrobě.
Proto byl v květnu 1916 vytvořen na
jeho podnět v šestnácti vojenských
teritoriálních obvodech nový byrokratický orgán s názvem „Útvar pro
sběr dělníků“ (Arbeiter-Sammmelkader), jehož úkolem bylo evidovat
v armádě sloužící odborníky a nabízet je výrobcům válečného materiálu. Souviselo to s nedostatkem těchto
pracovníků, kteří si plnili povinnosti
na frontě, ale mnohdy padli nebo byli
natolik zraněni, že nemohli vykonávat svou odbornou práci. Vojáci byli
dle odbornosti stahováni z front a po

zařazení pracovali ve firmách, které
vyráběly potřeby pro válečné účely.
Tyto pracovní povinnosti platily i pro
vybrané odvedence, kteří se v tomto
případě nezúčastnili frontových bojů,
ale pracovali pro potřeby vojsk. Práce těchto pracovníků byly prováděny
v nevyhovujících podmínkách, bez
ohledu na tzv. pracovní dobu, chyběl
odpočinkový čas atd. To vše se projevilo negativně na jejich zdraví.
Jaroslav Vražina nastoupil zřejmě
v roce 1917 do Škodových závodů
v Plzni. Tyto závody získávají před
první světovou válkou status největšího dodavatele zbraní pro Rakousko-Uhersko. První světová válka přinesla závodům značnou konjunkturu.
Zbraně ze Škodových závodů, zvláště pak těžká děla a houfnice, se velmi
osvědčily na všech frontách. Většina
výroby válečných let se soustředila
právě na zbraně. Značné prostředky
byly věnovány výstavbě dalších výrobních kapacit. V roce 1917 pracuje
v závodech již 35 tisíc zaměstnanců.

narodil se v Kojetíně dne 28. dubna
1896 v domě číslo 347 v Olomoucké
ulici, naproti rybníku Jordán manželům Josefu Vražinovi, 26letému nádeníkovi v Kojetíně a 25leté Františce, dceři Anny Krčilové, pocházející
z Dolních Louček u Tišnova, kde měli
dne 15. května 1894 svatbu. Dcera
Františka se jim narodila v Kojetíně,
dne 3. března 1895 v domě číslo 13.
Dne 18. března 1916 se v Kojetíně
provdala za 24letého Josefa Sedláka, svobodného syna Františka
Sedláka, řezníka v Kojetíně. Josef
v té době sloužil v hodnosti vojína
u 54. Pěšího pluku v Olomouci. Františka zemřela dne 27. března 1950
v Kroměříži. Po synovi Jaroslavovi
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Jaroslav Vražina, jako zedník, zde
našel uplatnění. Bydlel v Plzni, ve
čtvrti Na Borech (Bory), což je zhruba jeden kilometr od závodů. Pracovní vypětí a další negativní okolnosti
spojené s životem dělníka ve válečném období zapříčinily, že Jaroslav
onemocněl apendicitidou (zánět
červovitého přívěšku slepého střeva), spočívající v zanícení apendixu.
Když není zánět včas léčen (nejčastěji chirurgickým odstraněním apendixu), dochází k perforaci apendixu a

následně zánětu dutiny břišní. Jestliže tedy nedojde k okamžitému odstranění zaníceného apendixu, může
dojít i ke smrti.
A tato nemoc postihla Jaroslava
Vražinu několik dnů přede dnem
16. července 1918, a proto byl hospitalizován v Městské všeobecné
veřejné nemocnice císaře a krále
Františka Josefa I. Tato nemocnice
se nacházela v areálu dnešní Fakultní nemocnice Plzeň na Borech. Jeho
stav byl natolik vážný, že toho dne

byl duchovním správcem v nemocnici, Josefem Soukupem, zaopatřen
svátostí nemocných (dříve poslední
pomazání), načež příští den 17. července 1918 ve věku 22 let Jaroslav
Vražina na „Appendicitis acuta perf.“,
zemřel.
Pohřben byl dne 19. července 1918
na Ústředním hřbitově v Plzni, jehož
součástí je kostel (kaple) sv. Václava.
Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

Alois Zlámal: Střešní okno a já
V polovině června k nám do redakce zavítal milý starší pán
s prosbou, jestli bychom nemohli otisknout v Kojetínském zpravodaji jeho povídky, že by se rád
o své zážitky podělil s našimi čtenáři. Představil se jako pan Alois
Zlámal, rodák z Vitčic a nyní již
dlouholetý „Koječák“, který bydlí
nedaleko Sokolovny. Po přečtení
prvních povídek jsme byli nadšeni
a toto přání jsme přijali s vděkem.
Věříme, že krásné vzpomínky na
dětství, rodinu, dospívání a životní
zkušenosti, nadchnou, stejně jako
nás, i naše čtenáře.

Dobrý den, krátce několika větami
bych vám chtěla představit svého tatínka...
Můj tatínek se narodil v roce 1935
v malé vesničce nedaleko Kojetína,
ve Vitčicích, v malé chaloupce pod
lesem.
Jeho průpovídka coby velkého patriota, že Vitčice leží v podhůří Himalájů, vstoupila do dějin nejen naší
rodiny, ale do paměti jeho kolegů
v práci a dlouholetých kamarádů...
Pramení z polohy Vitčic, které leží
v posledním výběžku Chřibů. Ty navazují na Karpaty, podvodním vrásněním přes Černé a Kaspické moře
plynně na Kavkaz...až k dalekým Himalájům...
Jeho tatínek, můj dědeček, pracoval
jako zedník a oba spolu strávili spoustu let
jako parťáci na lešení.
Maminka, jak to kdysi
bývalo na vesnicích,
pracovala u sedláka
a starala se o své dvě
děti, o mého tatínka
a o jeho starší sestru
Marii.
Mého tatínka celý život provází hudba,
sport a knihy. K hudbě ho vedla jeho ma-

minka. Každý den poslouchali rádio
s vážnou hudbou, hlavně operou.
Sport začal "provozovat" v době dospívání, na vesnici s partou spolužáků a kamarádů.
Tatínek po vyučení zedníkem pokračoval ve studiu na SPŠ stavební a během svých studií se věnoval
kdejakému sportu. Ať už to byl fotbal
nebo později hokej, žádnému sportu
se nebránil. S lehkou atletikou byl
kamarád a v řecko-římském zápase
získal nejednu medaili. Cizí mu nebyl
ani skok daleký či trojskok, cvičení na
nářadí – bradla, kruhy, miloval.
Před šesti lety prodělal mozkovou
příhodu a týden strávil v olomoucké nemocnici na oddělení JIP. Lékaři nám tehdy sdělili neradostnou
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Alois Zlámal: Střešní okno a já
prognózu. Z tatínka bude s největší
pravděpodobností "ležák"!!!
Byla to pro nás strašlivá zpráva!
Nechtěli jsme si tuto skutečnost připustit a navzájem jsme se ptali: "Co
bude dál"?? Ale tatínek zabojoval!!
Nechtěl se smířit se svým osudem,
chtěl si zatančit na svatbě se svou
vnučkou. Zabojoval duší sportovce. Denně cvičil do úmoru a "trénoval" své tělo, jak tomu byl naučený
v mládí. Zotavil se tak, že si na plánované svatbě své vnučky zatančil a po
dvou letech se pustil do psaní. Potřeboval ventilovat své dojmy, myšlenky a pocity ven, pryč ze "své hlavy".
A ze zákeřné mozkové příhody se
"vypsal".
A že se mu to podařilo bravurně si
můžete přečíst v jeho povídkách, se
kterými se budete setkávat na stránkách Kojetínského zpravodaje.
Dcera Hanka
P.S. V některých jeho povídkách se
objevuje jméno Špula, Špulinka. Je
to moje maminka. Jmenuje se Julie
a tatínek jí v mládí začal říkat Julka –
Špulka, Julinka – Špulinka. Tahle její
přezdívka se v naší rodině tak ujala,
že všechna vnoučata a pravnoučata
jí neřeknou než "naše babička Špulinka".

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
…všechno jednou začíná…
…všechno jednou končí…

Proč jsem se rozhodl dát do sepisování různých příhod, situací, které se mi podařilo zachytit na ulici,
v obchodech nebo ve sdělovacích
prostředcích a zaujaly mě něčím mimořádným a evokovalo mě zaujmout
k tomu stanovisko buď subjektivního
charakteru nebo stanovisko týkající se celospolečenských anomálií?
A také zachytit pestrý život dvou důchodců v jednom domě s pečovatelskou službou?
Předem musím upozornit, že se nejedná o pokus stát se spisovatelem,
ani o pokus stát se kritikem společenského řádu v našem státě. Důvody
jsou zcela prozaické:
Já a manželka Špula máme dvě
pravnučky. Jedna je v Německu, druhá je v Brně. Ta v Německu se jmenuje Stellinka, která měla začátkem
února narozeniny a s nimi komunikujeme výhradně SMS zprávami. Pro-
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tože měla narozeniny, rozhodli jsme
se, že jí pošleme blahopřání koupené
v obchodě. Vybrali jsme takové, abych
je mohl doplnit o několik vět, které
by vystihovaly naše pocity – máme
pravnučku, je od nás daleko, nevídáme ji často a tyto pocity ukládáme alespoň do těchto doplňujících vět.
Protože v jejím věku ještě nechápe
v plné míře, co jsem chtěl tímto vyjádřit, pojal jsem to celé tak, že to blahopřání bude součástí jejího osobního deníčku, který jí pomůže založit
maminka s tatínkem.
Třeba se někdy za padesát let při
pití nedělní kávy nebo nějakého jiného nápoje, který bude imitovat křišťálově jasnou ranní rosu získanou
fermentací toho nejlepšího, co za tu
dobu lidstvo dokázalo, bude se svými nejbližšími probírat písemnostmi,
starodávnými fotografiemi a čirou
náhodou se jim dostane do rukou
blahopřání s tímto archaicky psaným
archem papíru od svého pradědečka
a prababičky ze země, která již na
mapě Evropy třeba ani nebude.
Psal jsem asi dvě hodiny bez přerušení. Když jsem dopsal a přečetl si
tuto stránku formátu A4, uvědomil
jsem si, že jsem bez přemýšlení psal.
A to hůlkovým písmem.
Ještě na minulé Vánoce moje ruka
a můj mozek nedokázali stvořit větu
o pěti slovech – a já píšu – já píšu!!
Juchééé!!
Díky narozeninám naší pravnučky
jsem si vzpomněl na měsíc prožitý
v Léčebném ústavu v Pasece, kde
jsem byl na léčení po prodělané
mozkové mrtvici. Špatně jsem chodil
a o funkci mozku ani nemluvím.
Jako jedna z forem léčby byla, že každý dostal arch papíru, tužku a příkaz
napsat někomu dopis. V podstatě šlo
o pokus povzbudit mozek a zároveň
zjistit, jakými formami docílit jeho normální funkce.
Uvědomil jsem si, že tento způsob
psaní mohu používat jako svůj recept. No, a tak to dělám. Píšu. A co
hlavně, mám z toho psaní radost! Těším se, až otevřu šuplík, ve kterém
mám blok s popsanými listy. Díky
tomuto psaní jsem se naučil znovu
psát, ale jen tímto hůlkovým písmem.
Psacím písmem ještě také píšu, ale
kostrbatě, nepěkně.
Stále platí, že mládí je určeno pro
lásku, stáří jen pro vzpomínání…

A těch vzpomínek za celý život mám
dost a dost…
Naučil jsem se psát, křížovky už mě
nenaplňují, sudoku se ne a ne naučit,
mozková příhoda zanechala přece
nějaké šrámy. Ve snaze každou křížovku vyluštit, mozek úporným myšlením měl za následek bolení hlavy.
A tak píšu, témata si dopředu nevolím. Píšu o všem možném, hlavně ale
nejraději píšu vzpomínky na svou rodinu, na svou rodnou vísku… To moje
srdeční láska… Vděčná témata jsou
také z ulice. Rád pozoruji dnešní život
lidí, které potkávám na ulici, snažím
se zachytit a reálně popsat jejich chování – nedovedu napsat něco, co musím dopředu vymyslet – moje psaní
je založeno na reáliích. Nemusím při
psaní myslet, protože můj mozek má
už dávno všechno zpracované, pečlivě uložené… jen kliknout na tu správnou klávesu. Mozek mi diktuje takovou rychlostí, že ve snaze všechno
napsat ani slova nedopisuji. To nechávám na korektuře. Do dnešního dne
už mám napsaných asi dvacet povídek, pojednání, vyznání se z lásky
k hudbě, mé srdeční květině – gladiole, mé životní lásce – sportu – který
mě celý můj dosavadní život provázel
– budoval a hnětl obranné symptomy
v mém myšlení. Vzhledem k tomu, že
jsem moc nevyrostl, mé podvědomí
mi stále našeptávalo: “Jsi malý, kam
s tvojí výškou?” Dívky, košíková,
…ani jsem se nepokoušel.
Tak jsem sportoval, závodil, chtěl
jsem vítězit, vyhrávat, porážet soupeře, a nejen na poli sportovním, zkracovat časy na běžeckých oválech,
pokořit laťku ve výšce 180 centimetrů, ve skoku do dálky doskočit až za
pískoviště.
Na běžkách při závodě na pět kilometrů, padesát metrů před cílem,
když jsem zůstal stát před cílem, když
jsem zůstal stát naprostým vyčerpáním, a to jsem měl velký náskok – na
cíl jsem viděl, lidé mě povzbuzovali,
má vůle mě hnala dopředu, ale já
jsem jen pořád stál na místě, a přitom
se mi zdálo, že utíkám a já jen šlapal na místě – naprostá degradace
mého těla a duše. Soupeři jeden za
druhým mě míjeli a já jen stál. Stav
hodný toho jen zakroutit hlavou, zahodit tyčky, odepnout lyže, vzít je na
ramena a tiše se vzdálit. Nic nevidět.
Nic neslyšet.
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Alois Zlámal: Střešní okno a já
Moje tělo už neposlechlo. Nemohlo.
Mozek, vůle vytrénovaná tím nejlepším lékařem – sportem – dokázali
nemožné. Moje tělo poslechlo. Do
cíle jsem došel krokem bez lyží, ty
jsem táhl za sebou a demoloval tím
tak krásně vyjetou stopu. Ani se nepamatuji, jestli jsem byl klasifikován.
Moje tělo vyléčené sportem a také
trochou puritánským „juchů, juchů“,
rozpřáhl jsem ruce, v každé jednu
lyži a protrhl jsem pomyslnou olympijskou pásku.
V tom závodě jsem nezvítězil. Zvítězil jsem sám nad sebou, zvítězila
vůle, ale hlavně ta myšlenka olympijských her, sportovní pedagogika ve
starém Řecku.
Bez vychloubání musím říci, že díky
sportu, který mě vybavil větší obratností, rychlejším myšlením, fyzickou
– tělesnou a manuální prací, jsem
možná zachránil před smrtí svého
syna a několik lidí na jedné stavbě.
Když byly našemu synovi necelé dva
roky, bydleli jsme ve Vitčicích, v domku manželčiných rodičů. V tehdejší
době měl každý domek kromě místností na bydlení ještě jednu místnost
na sklizené produkty z polí – říkalo se
tomu komora, bylo to nižší patro.
Jednoho dne tam manželka něco
dělala, náš malý chlapeček tam byl
s ní. Já jsem v tu dobu dělal něco
v ložnici. K inkriminovaným schodům
to bylo nějakých sedm metrů. Slyšel
jsem, jak žena toho malého stále napomínala, ať tam nechodí. Najednou
jsem uslyšel výkřik. Toho našeho malého jsem ještě chytl do náruče. Kdyby tehdy někdo stopkami změřil moji
rychlost, tož nevím…
Jsou dny, kdy nemám náladu a chuť
na psaní, to jsou pak chvíle, kdy
propadám naprosté letargii. Nevím,
co mám dělat. Nuda. Den za dnem
stále stejné. Začal jsem tedy běhat.
V našem bytě mám již vyšlapanou
trasu pro pěší, jsou to 93 kroky přesně. Jdu ven do ulic. Běhám na dráze
u sportovní haly. Jdu do ulic potkávat
lidi, dostat se do jiného časoprostoru.
Přijdu domů, něco jsem zažil, musím
si to hned zapsat, než zapomenu.
Moji milí…šel jsem, bloudil časem,
přecházel jedním tisíciletím do druhého milénia. Stárnul, zapomínal,
vzpomínal. Žili jsme s vaší maminkou, babičkou, prababičkou takovým
klidným, nenápadným životem.

Bez větších výkyvů, které se vyskytnou v každém soužití dvou lidí, jsme
došli až do dnešních dnů. Jsme skoro pořád stejně mladí, ale pohled
do kalendáře, kde si píšeme data
narození vás všech, mých a babiččiných narozenin, nás nutí podívat se
na náš prožitý život... a to přes vaše
osudy, vaše životy od narození až
po dnešní dny, které máme uloženy
v našich hlavách.
Dnové utíkají a krátí se, noci se prodlužují. Dnové každý den stále stejné. Jdu ven, stále stejnou cestou,
zdravím se s lidmi, které znám. Některé jen od vidění. Všichni někam
jdou. Já také, ale bez cíle. U každé
výlohy se zastavuji. Nevím, proč to
dělám. Dokonce se tvářím tak, jako
že mě to nesmírně zajímá. Každou
chvíli se dívám na hodinky. Rozhlédnu se, zrychlím krok a popojdu k další
výloze. Je stejná jako včera. Udělám
úkrok vlevo, vytáhnu kapesník, vysmrkám se, pokývám uvědoměle
hlavou a jdu zase dál za svým bezcílným cílem.
Zastavím. Slyším letadlo. Záminka,
abych přerušil svou šoupavou chůzi. Mám chuť na kávu. Docházím
k jedné restauraci. Byla za slušné,
hodně slušné peníze zrestaurovaná.
Doufám, že si tam při kávě s někým
kulturně a inteligentně popovídám.
Třeba bych si mohl dát zákusek. Ale
ještě raději bych byl, kdyby vedle mě
seděla moje manželka Špula. “Kdysi
dávno bývala v Kojetína kavárna.”
V této restauraci sedí jeden člověk.
Sedí v levém rohu. Já sedám do
rohu pravého. Oceňuji to blahodárné ticho. Má to ale jednu nevýhodu.
I když vím, že se v takovémto případě (pití kávy) dovedu chovat obstojně, stejně se mi podaří trochu
hlasitěji usrknout horké kávy. V tom
tichu to simuluje výstřel. Ne, ne, je to
bouchnutí – servírce z ruky vypadla
malá kovová lžička – pravděpodobně
to zavinila pověstná osudová vteřina:
mikrospánek.
Zaplatil jsem a vyšel ven na rušnou
ulici. Je neděle. Pracující mají zasloužené volno. Důvod vyjít si s dětmi, s manželkou – a já – Ty – Vy “Jsme rodina” – někam, kde si spolu
budeme užívat těch drahocenných
chvil. Užívat se.
Kdyby v neděli nejezdila auta, kdyby nehoukala a netroubila, šel bych

asi městem duchů. Jakápak rušná
ulice? Jen náměstí je plné. Nasměruji se na cestu, kterou přijdu domů.
Cesta prochází dvěma parky. Jedna
lavička je obsazená, sedí na ní paní
– mimochodem ji znám. Sednu kousek dál na volnou lavičku, abych ji
nerušil. Ona otvírá kabelku, něco
stále hledá. Asi našla, co hledala, na
její tváři bylo zřetelně vidět, že se jí
ulevilo. Napjatý výraz zmizel, chvíli
nehnutě seděla, přemýšlela - „Kam
jsem to vlastně chtěla jít?“. Vstala,
podívala se na hodinky a rychle odcházela. Jde na vlak? Někam asi
jede. Já jsem stále seděl a fascinovaně se díval. Na druhém konci parku
si znovu sedla a vše se znovu opakovalo. Tu paní znám ještě z práce.
Nyní bydlíme v tomtéž DPS.
Jdu za ní v určitém odstupu. Mám
velké nutkání si sednout, poprosit ji
o zapůjčení její kabelky, hrabat se
v ní, dělat, že jsem plně zaměstnán…
jen nevypadat jako jeden z těch, kterým se říká děti ulice.
Můžete namítnout: nechoď nikam,
sedni doma k televizi, s manželkou…
Televize, fenomén dnešní doby.
Prostředek k získání politické moci
ve státě, nejen v tom našem. Prostředek, který by měl sloužit k informování lidí, působit jako výchovný
institut ve státě, seznamovat širokou
veřejnost s kulturou v našem státě
a v neposlední řadě by měl působit jako šiřitel zábavy. Zábavy, která
by měla působit jako činitel, který
v každém státě urovnává, zahlazuje
vzniklé rozpory mezi státem na jedné
straně a obyvateli té které země na
straně druhé.
V naší republice, díky modernímu
a vzkvétajícímu zdravotnictví, se prodlužuje věk obyvatelstva. Generace,
která nepracuje, ale stále žije. Žije
ale jiným životem. Životem, kterým
v budoucnu bude zákonitě žít i dnešní mladá generace – je to zaběhnutý
cyklus života na této planetě.
Nemohu nevzpomenout na slova,
která kdysi řekla Matka Tereza: “Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je proto, že
je tak velice málo lásky v domovech
a rodinném životě. Nemáme čas pro
své děti, nemáme čas pro sebe navzájem, není čas, abychom se těšili
jeden na druhého.”.
Bez zaujetí se ptám, zda naše ve-
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řejnoprávní televize – již toto slovo...
veřejno… tedy má sloužit veřejnosti,
lidu našeho státu, naší republiky. Plní
toto poslání?
Jako poslušný občan našeho státu
tedy poslechnu hlas lidu a usedám
k televizi. Je neděle odpoledne, měl
bych se ještě procházet naším městem. Máme krásné náměstí, opravené chodníky a areál koupaliště – mimochodem, je považované za jedno
z nejlepších na Moravě. U rybníka Na
Hrázi nově postavené hřiště pro děti
– umístění do krajiny a celkové řešení svým pojetím jen umocňují ten pocit sounáležitosti s městem. S mým
městem. Mým domovem. Tomuto
mému městu ale něco chybí. Nechci
mentorovat ani radit, jen se mi zdá,
že město nežije takovým tím “živým,
pulzujícím, člověčím životem”. Co na
to říkáš moje město? Můj domove?
Je neděle, večer, den smysluplně
prožitý. Právě jsem se vrátil z města,
plný dojmů, zážitků, ptám se manželky: “Volal někdo?” “Nevolal, jako včera a předevčírem.”
Nabitý čerstvými dojmy, sedám na
své vysezené místo s tužkou a blokem. Televizi ignoruji. Příhodná doba,
abych mohl zase něco napsat. Nenapadá mě zhola nic, mám syndrom vyhoření. Uchyluji se proto k úhybnému
manévru, začínám okusovat konec
tužky a přemýšlet, čím začít.
Vzpomněl jsem si na dnešní ráno, jak
jsem potichu povytáhl okenní roletu
a pohlédl na oblohu. Slunce ještě za
obzorem, obloha poseta drobnými

nadýchanými červánky, které jsou již
prosvětleny slunečními paprsky.
Zapomínám dýchat, jen tiše pozoruji
to úchvatné dílo. Námět vhodný jen
pro malíře, ten by si s tím poradil, ve
mně to vyvolává něco jako z druhé
dimenze. Jak ale mám já tyto dojmy zhmotnit psanou formou, vždyť
nejsem žádný spisovatel, jsem jen
zedník. Ve snaze se o to pokusit,
začnu fantazírovat – ale co, alespoň
tím mohu zdůvodnit neúspěch. Já se
o to pokusím, tak tedy začínám:
Moji milí, šel jsem cestou necestou,
bořil se do hlubin dávného života
mého, na vlnách vzbouřené hladiny
větrem mírným, bouřemi teplých letních večerních uléhání, stál u okna
v naší ložnici, za šírání probouzejícího dne nového… čekal toužebně,
díval se k horizontu na východě, zaplaveného oranžově červenou září
vycházejícího slunce, čekal na vlnu
vzpomínek ze života našeho, abych
rukou neumělou vyzvedl bouřemi,
větrem v krásné duny proměněné
a zhmotnil v těchto povídkách, zamyšleních, a ukázal vám, jaký život byl,
který jsme prožívali a poskytli vám
tak prostor k zamyšlení…..vyplněný
vašimi vzpomínkami a vašimi názory
na dobu, ve které se odvíjel náš život.
“Tož tak.” Dobrou noc! Dobrý den!
Hezký den!
P. S. Protože jsem už starý, neodpustím si – snad mi bude odpuštěno – dát vám jednu radu: “Jestli na
vašich cestách svými životy potkáte
cestu, která nemá překážku, pak je

Kojetíny – jmenovci našeho města
„Jsem z Kojetína, jedeme do
Kojetína, stalo se to v Kojetíně“
...ale ve kterém vlastně?
Kromě našeho hanáckého města
Kojetín nese toto jméno ještě několik dalších míst.
Postupem doby jsem zaznamenal
šest dalších jiných Kojetínů a míst
tohoto názvu:
* Kojetín u Havlíčkova Brodu,
* Kojetín u Nového Jíčína, Kojetínské vrchy a Kojetínský potok tamtéž,
* Kojetín, Petrovice
* Kojetín, Radonice
* Kojetín, Milín
* rybník Kojetín u Cholenic
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tato cesta slepá. Pokud se ji alespoň
nepokusíte přejít, pak jakákoliv cesta
i bez překážek bude pro vás těžce
schůdná.”
Tož tak... Poslání svým milým jsem
splnil, poradil, jak přejít slepou cestu.
A protože stále nemohu nalézt recept
na odstranění překážky z mé cesty,
sedám s tužkou a blokem na psaní
v ruce a hledám. Jsou tři hodiny po
půlnoci a řešení nepřichází, stále trvá
stav syndromu vyhoření – vzpomínám. Abych si oživil, co jsem již napsal v této části, obracím již napsané
listy, pozorně čtu a v jedné pasáži
mě zaujala věta: “pocit sounáležitosti
s mým městem – tomuto městu něco
chybí.” Abych se pohnul z místa, musím se vrátit daleko zpět do minulosti. Protože město Kojetín není mým
rodným městem. Patřím do uměle
pojmenované skupiny lidí s názvem
náplava, naplavenina. Ve starém
Egyptě, několik tisíc let před naším
letopočtem, se každým rokem vylévala řek Nil, která přinášela úrodnou
zemi. Životodárnou a úrodnou.
Z toho se dá lehce vyvodit, že doslova “náplava – naplavenina” vyjadřuje
něco, co je pro ten kraj a lidi v něm
žijící velmi prospěšné a žádoucí.
Obyvatelé tohoto kraje – Mezopotámie – se každé ráno modlili, aby si
od Bohů vyprosili tuto “náplavu – naplaveninu”, zajišťující jim život. ∞ Tož
tak ∞ NÁPLAVA – NAPLAVENINA ∞
ŽIVOT ∞
Dobrou noc! (pokračování příště)
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Kojetíny – jmenovci našeho města
Kojetín – obec v okrese Havlíčkův
Brod, kraj Vysočina
PSČ 580 01
GPS:
49°39'25.605"N,
15°39'29.093"E
Nadmořská výška: 523 m n. m.
Počet obyvatel: 155 (rok 2020)
www: http://www.kojetin-hb.cz/
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351. Obec Kojetín leží
v Kraji Vysočina 7 km severovýchodně od okresního města Havlíčkův
Brod. Charakter obce je převážně zemědělský. Občané mohou využívat
kulturní dům, knihovnu, ve které je
přístup k internetu, hasičskou zbrojnici, obchod s potravinami a spotřebním zbožím a pohostinství. Bohatý
kulturně společenský život zajišťuje
především obecní úřad ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů.
V obci funguje několik drobných
podnikatelských subjektů. V katastru obce se nachází Ronovecký les
– oblíbené místo vycházek a výletů.
Na okraji tohoto lesa leží zřícenina
hradu Ronovce ze třináctého století. Lesem prochází značená turistická stezka spojující Havlíčkův Brod
s Chotěboří. Ozdobou lesa je několik
studánek s osvěžující pramenitou vodou. Přírodní studánka Prdlavka se
v roce 2007 stala v kraji studánkou
roku. Malebná příroda v okolí Kojetína nabízí ideální podmínky k rekreaci a aktivnímu odpočinku. Celé okolí
Kojetína je vhodné pro pěší turistiku
a cykloturistiku, houbaření, rybaření
a v zimě je zde ideální terén pro běžkování.
To je ten Kojetín, který vyskakoval
dlouho jako první při vyhledávání dopravních spojů :-)
Také holdují divadlu, staví májku,
mají hasiče.
V obci je velmi aktivní Hasičský sbor
založeny 16. července 1899.

Kojetín, část města Nový Jičín
v okrese Nový Jičín
v Moravskoslezském kraji
PSČ
741 01
GPS:49°33'38.753"N,17°59'0.889"E
Nadmořská výška: 410 m n. m.
Počet obyvatel: 196, počet domů: 63
(rok 2011)
www: http://www.kojetinnj.cz/
Kojetín je obec vzdálená 4 km od
Nového Jičína, blíže Starému Jičínu,
malebně umístěná v sedle mezi kopci Svincem a Hůrou.
Podle sídelního typu se klade vznik
obce do první poloviny 13. století.
První dochovaná písemná zmínka
pochází z roku 1497, kdy byl Kojetín
součástí starojického panství. Obec
byla přičleněna ke Starému Jičínu,
kam rovněž docházely děti do školy.
Samostatná škola zde byla otevřena
až v roce 1905. Dnes dojíždějí děti
z Kojetína do škol v Novém Jičíně.
Od roku 1974 je Kojetín spolu s obcí
Bludovice součástí města Nový Jičín.
Mezi významné kojetínské rodáky
patří František Hrachovec, narozený
roku 1867, řezbář, který vyučoval na
odborné škole pro zpracování dřeva
ve Valašském Meziříčí a sochař Josef Bezděk, narozený roku 1906.
Místo na horním konci Kojetína
umožňuje pohled na dochovaný
charakter zástavby krátké řadové vsi
s hospodářskými usedlostmi, dvory
a záhumením. Pozoruhodná je vitalita letité lípy velkolisté, jejíž věk je
přibližně 500 let a je tak patrně živým
pamětníkem založení obce, je také
jedním z nejstarších stromů v novojičínském okrese vůbec. Vykotlaný
kmen s dutinou a pětimetrovým obvodem kmene zpestřuje okolí naučné stezky.
Přes město se jezdí rychlostní zkoušky Valašské rally.
Zajímavostí je přírodní památka

Pikritové mandlovce, nachází se po
obou stranách silnice vedoucí z Kojetína do další místní části Straník.
Je to bývalý lom s odkryvem tělesa
podmořského výlevu těšínských láv
mandlovcovitého typu. Stěny lomu je
zakázáno jakkoliv narušovat, protože se jedná o historicky i geologicky
cenné doklady podmořské sopečné
činnosti.
Dalším zajímavostí nedaleko jsou Kojetínské vrchy. V roce 2017 bylo toto
místo vyhlášeno evropsky významnou lokalitou, zvláště chráněným území. Jde o krajinářsky zajímavé území
jižně od Kojetína (NJ) na východním
úbočí Petřkovické hory (608 m n. m.)
tvořené mozaikou svažitých luk se zachovalými mezemi a lesními porosty,
rozčleněnými hlubokými zářezy Stranického potoka a jeho přítoků. Území
v nadmořské výšce 430–585 m má
rozlohu 253 ha.
Nad obcí pramení Kojetínský potok
napájející rybník Čerták, s nedalekým kojetínským neboli Čertovým
mlýnem, opředeným samozřejmě
i pověstí s čertem a vojákem z doby
po třicetileté válce.

Kojetín, vesnice – část obce Petrovice v okrese Příbram,
Středočeský kraj
PSČ 399 01 (262 55)
GPS: 49°32'35.999"N,
4°20'44.999"E
Nadmořská výška: 450 m n. m.
Počet obyvatel 89, počet domů: 37
(rok 2011)
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Kojetíny – jmenovci našeho města
Kojetín je malá vesnice, je jednou
z osmnácti osad obce Petrovice
v okrese Příbram. Nachází se asi
1,5 km na jihovýchod od Petrovic.
Vesnicí protéká Brzina. Kojetín byl
v roce 2005 vyhlášen vesnickou památkovou zónou. Jméno i této vesnice je odvozeno od, nám dobře známého jména Kojata. První písemné
zmínky o vsi jsou z roku 1220, kdy
Vítek III. z Prčice prodal zděděnou
ves milevskému klášteru. Kojetín patřil pod kovářovskou rychtu a později
po jejím rozdělení i pod hrazanskou
rychtu. Zprvu pod panství zvíkovské
a posléze pod panství orlické.
Dříve zde byla soustředěná kamenická výroba.
Sbor dobrovolných hasičů byl založený roku 1892.

Kojetín, část obce Radonice
v okrese Chomutov, Ústecký kraj
www: http://www.obec-radonice.cz/
obec-58/historie-obce/kojetin/
PSČ 432 01
GPS: 50°18'34.498"N, 3°13'46.236"E
Nadmořská výška: 465 m n. m.
Počet domů: 27 (rok 2016)
Osada Kojetín, leží asi 5 kilometrů západně od Radonic. Ze severní strany
je chráněna táhlým hřbetem Dubiny,
na západě tvoří dominantu klobouk
Strážného vrchu u Malše, na němž
se kdysi nacházela tvrz, střežící tzv.
královskou cestu přes Doupovské
hory od Kadaně do Chebu. Sever-
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ně od osady Kojetín je bochánkovitý
kopec 541 m n. m., na starých mapách nazývaný Hasenbühl nebo také
Schnurberg. Přes jeho zalesněný
vrcholek vedou skutečně zbytky zdí
a terásek, které sem dávní obyvatelé
vynosili na vymezené hranice svých
polí. Stejné řady najdeme v příkré
stráni Dubiny. Na jihu se tyčí vrch
Špičák 488,5 m n. m. Směrem východním je horizont uzavřen Kojetínským lesem; vystoupí-li se ovšem jen
trochu výš nad ves, otevře se daleký
pohled až na Žatec, České Středohoří, Džbán a ještě dále. Okolí Kojetína
je zvlněné, bohaté na potůčky a jejich přítoky, lemovanými hradbou vrb
a olší. Poloha je příhodná pro ovocnářství, proto jsou všechny cesty
a meze roubeny alejemi jabloní, hrušní a švestek, dnes značně prořídlými.
Původní název vesnice zněl Kojetice
(1405 Kogetitz) a tvar Kojetín vznikl
pravděpodobně chybou při zápisu.
Název Kojetice je odvozen z osobního jména Kojata ve významu ves lidí
Kojatových.
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1352 a je v ní zmiňován
farní kostel. Vesnice tehdy patřila
zemanům z Kojetína. Po roce 1411
ji však spolu s dalšími vesnicemi
získal od krále Václava IV. Vlašek
z Kladna, ale již o čtyři rok později se
nacházela v držení Ojířů z Očedělic.
V první polovině šestnáctého století
Kojetín koupili Šlikové a připojili ho
k vintířovskému panství. V roce 1654
zde podle berní ruly stálo osmnáct
domů, ve kterých žilo pět sedláků
a devět chalupníků. Zbylé čtyři domy
byly obecní. Obyvatelé dohromady
měli osm potahů, deset krav, dvanáct
jalovic a šestnáct prasat
Od roku 1850 byl Kojetín samostatnou obcí a patřily k němu místní části Ratiboř, Růžová a Vlkaň. V roce
1953 byl zahrnut mezi obce, které
se stanou součástí Vojenského újez-

du Hradiště. Na ploše Doupovských
hor to představovalo 331 čtverečních
kilometrů a postupný zánik 67 obcí,
osad, samot a dvorců. Zatímco osady Ratiboř a Růžová zcela zanikly,
Kojetín a Vlkaň byly pouze z větší
části vysídleny, zdemolovány a jako
místní části připojeny k Radonicím.
Ve vsi stával barokní kostel svatého
Bartoloměje z roku 1747. Byl zlikvidován armádou v roce 1969. Přesto,
že již v roce 1969 byl stav obce hodnocen jako devastovaný s mnoha
prolukami a necitlivými zástavbami
ovčínů, navrací se sem život. Čtrnáct opravených a částečně trvale
obydlených domů zdá se být dobrým
příslibem, že se podaří obnovit plnohodnotný život v této hezké krajině
pod Doupovskými horami. Jako první
to objevili mladí Hraničáři z Kadaně,
kteří již po několik roků pořádají letní
tábor v krásné úžlabině pod Zaječí
hůrkou. Mezi Kojetínem a Vlkaní je
místo zvané Pískovna. V malém lesíku s jezírkem se vyskytují romantické skály a skupiny kamenů. Tady se
v závěru sopečné aktivity, při níž
vznikly Doupovské hory, prodral
erupcí k povrchu trachyt. Tato výlevná vyvřelá bezkřemenná hornina
se nachází pouze na třech místech
Doupovska: na Andělské hoře, u Jírova a u Vlkaně.
Kojetín část obce Milín, okres Příbram, Středočeský kraj
www: https://www.milin.cz/
PSČ 262 31
Milín,
GPS:
49°37'43.595"N,
4°3'11.158"E
Nadmořská výška: 550 m n. m.
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Kojetíny – jmenovci našeho města
Obec Milín se nachází ve Středočeském kraji, 8 km jihovýchodně od
Příbrami.
Kojetín je částí této obce a vedla přes
něj Zlatá stezka z Pasova do Prachatic a dále do Prahy, zmiňovaná již
v roce 906. Stezka v těchto místech
vedla přes Milín na Kojetín a pod
vrchem Vranč na Životice a dále na
Březnici, dnes tuto cestu připomíná
žulový milník právě v části Kojetín.
V obci se jedna z ulic směrem ke stejnojmenné části jmenuje Kojetínská.
Jméno Kojetín nese i přírodní památka Rybník Kojetín u Cholenic
v okrese Jičín.
GPS: 50°18'40.548"N, 15°16'7.243"E

Chráněná lokalita Rybník Kojetín je
zajímavou ornitologickou lokalitou a
biocentrem uprostřed zemědělské
krajiny. Rybník se nachází v "trojúhelníku" mezi obcemi Cholenice,
Běchary a Budčeves. Přírodní památkou byla vyhlášena roku 1990. V
místech bývalého rybníka, dnes je ho
jen část uprostřed pole, se nachází
lokalita, která je velmi významná především z ornitologického hlediska.
Vyskytují se zde potápka černokrká,
racek chechtavý, chřástal vodní, jeřáb popelavý. Vodní plocha náležela
původně k soustavě tzv. Dymokurských rybníků, které jsou popisovány
na Nymbursku.

Kromě Kojetínů existují i další podobné názvy míst jako Kojetice: Kojetice
na Moravě, Kojetice u Prahy, Kojetice, Ústí nad Labem …
Takže pozor při zadávání do navigace, ať vaši přátelé při cestě
k nám nedorazí na nesprávné
místo.
Pokud při dovolené nebo výletech
některý z jiných Kojetínů navštívíte nebo objevíte další, pozdravujte
tam a pošlete nám odtamtud nějaký pozdrav :-)
Zdroje informací: www stránky
obcí, mapy.cz, Wikipedie
L. Fík

firemní i Rodinnou oslavu nebo svatbu
můžete slavit v prostorách

SOKOLOVNY KOJETÍN

(KULTURNÍ DŮM, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1033)
K těmto příležitostem si můžete sjednat na Městském kulturním středisku Kojetín
krátkodobý pronájem nebytových prostor Sokolovny Kojetín včetně vnitřního vybavení, nádobí a ubrusů:

sál S JEVIŠTĚM A PŘÍSÁLÍMI, vestibul A peklo (SALONEK) S BAREM

Objednávky pronájmu: kanceláře MěKS
Sokolovna, náměstí Republiky 1033, Kojetín (hlavní vchod)
telefony: 581 76 20 46, 774 001 405
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Mateřská škola Kojetín
Prázdniny v MŠ Kojetín
Léto se pomalu chýlí ke konci, poklidná letní prázdninová nálada je za
námi a zvykáme si pomalu zase na
všední každodenní povinnosti.
Na některé nováčky navíc čekají
úplně první dny v mateřské škole, ke
kterým neodmyslitelně patří odloučení od rodičů, zvykání si na nový
režim v cizím prostředí, na nové kamarády a paní učitelky.
Snažíme se proto všem dětem a zejména těm, co jdou do školičky poprvé, usnadnit co nejpohodověji nástup do mateřské školy. Hned zkraje
září na ně čeká Kašpárek se svou
pohádkou.

V nadcházejícím školním roce
všechny děti čeká plno zajímavých
činností. Co tedy nad rámec běžných každodenních aktivit pro děti
připravujeme?
- cvičení ve sportovní hale pro
všechny děti,
- předplavecký výcvik pro nejstarší
v plaveckém areálu Přerov,
- sauna a rehabilitační cvičení na
poliklinice v Kojetíně,
- keramika ve spolupráci s DDM Kojetín,
- program „Malý zahradník“ a „Školička“,
- návštěvy kulturních představení,
divadlo v MŠ,
- spolupráce s Městskou knihovnou,

MěKS Kojetín a se ZŠ,
- spolupráce s logopedkou, se školskými poradenskými zařízeními
- tematické vycházky do okolí města.
Prázdninový provoz školy o hlavních
prázdninách probíhal pouze v budově na Hanusíkově ulici. Jako každoročně proběhl také velký úklid všech
prostor v obou budovách. Všichni
pracovníci školy se zapojili do následného úklidu a přípravy tříd na
nový školní rok.
Věříme, že děti se už na start do dalšího školního roku těší, čeká je plno
nových zážitků a také shledání s kamarády. Rodičům i všem našim pedagogům přejeme trpělivost a pevné
nervy. 			
vedení MŠ

Základní škola a mateřská škola Polkovice
Slavnostní zahájení
školního roku
Školní rok 2020/2021 byl zahájen
v úterý 1. září 2020 ředitelkou Leonou Indrákovou, starostou Drahomírem Novákem, zástupci obce,
školské rady a široké veřejnosti
z řad rodičů, prarodičů či přátel školy.
Základní škola Polkovice poskytuje
základní vzdělání pro žáky od 1. do
5. postupného ročníku podle platného zákona a pro děti v mateřské
škole předškolní vzdělávání. V roce
2020/2021 bude ZŠ a MŠ Polkovice navštěvovat přibližně 60 žáků
z Polkovic, Obědkovic, Oplocan
a Uhřičic.
Žáci základní školy se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího
programu I příklad je cesta. Cizí
jazyky se na naší škole vyučují od
3. postupného ročníku 3 hodiny
týdně. Ve všech ročnících se vyučuje anglický jazyk. V 1., 2. ročníku
a pro předškoláky v mateřské škole je anglický jazyk nabízen formou
kroužku.
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Škola má velmi dobře vybavené učebny interaktivní technikou.
Vybavení učeben bylo hrazeno
z prostředků získaných v rámci EU
a z prostředků obce. Učebny jsou
zejména využívány pro výuku, zájmové útvary, školní družinu a individuální speciální pedagogickou
práci s integrovanými žáky. Výuka
integrovaných žáků probíhá pod
vedením speciálního pedagoga.
Tělesná výchova žáků je doplněna
kurzem plavání. Výuka plavání probíhá 10 týdnů na plaveckém bazéně v Přerově pod vedením zkušených plavčíků. Od roku 2016 škola
zavedla kurz bruslení na Zimním
stadionu v Kroměříži. Žáci každým
rokem od září do března absolvují
cca 7 lekcí na bruslích.
Výborná
spolupráce
probíhá
s Městským kulturním střediskem,
Městskou knihovnou a Domem dětí
a mládeže v Kojetíně. Prostřednictvím těchto organizací žáci naší
školy navštěvují výchovné, vzdělávací a kulturní akce. V rámci exkurzí a výletů zámky, hrady, skanzeny,

ZOO, jeskyně, výstavy, hlavní město a další krásná místa v naší zemi.
Některé akce mají žáci zdarma.
Rovněž ve škole probíhají různé
soutěže – např. ve vaření, recitační a sportovní, sběr starého papíru
a víček od PET lahví. Škola pořádá projektové dny ve škole a mimo
školu, Vánoční dílničky pro rodiče
a dětičky, Čertovskou diskotéku,
Mikulášskou nadílku, Velikonoční
tvoření, táboráky, Valentýnskou diskotéku a další krásné akce.
Pod vedením pedagogů se žáci
podílejí na kulturním programu při
Rozsvěcování vánočního stromečku, vítání občánků a vystoupení pro
seniory. Rozhodně se nikdo nemůže v naší škole nudit a vybere si, co
je jeho srdci milé.
Školní rok ukončujeme ozdravným
pobytem (školou v přírodě). Všechny ročníky procházejí dopravní
výchovou s návštěvou dopravního hřiště, ekologickou výchovou,
polytechnickou a základy estetické
výchovy.
Žáci mají možnost několikrát za

9/20

Kojetínský zpravodaj

Základní škola a mateřská škola Polkovice
měsíc dostat zdarma ovoce či zeleninu z projektu Ovoce do škol
a mléko z projektu Mléko do škol.
V říjnu 2020 bude ukončen projekt
financovaný z fondů EU s názvem
Šablony II v ZŠ a MŠ Polkovice.
Probíhal dva roky. Projekt jsme
zaměřili na realizaci aktivit v rámci
ZŠ, MŠ a ŠD. V srpnu ředitelství

školy podalo žádost na MŠMT s novým projektem financovaným z EU
s názvem Šablony III v ZŠ a MŠ
Polkovice. I v této žádosti se zaměřujeme na projektové dny v ZŠ
a MŠ, školního asistenta v MŠ,
čtenářský klub, klub cizích jazyků,
doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem a zahraniční

stáž dvou pedagogů ze základní
školy. Věříme, že naše žádost bude
schválena a projekt od 1. listopadu
2020 budeme moci zahájit.
V letošním školním roce bych
chtěla všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy popřát příjemný
a klidný školní rok.
Leona Indráková, ředitelka školy

DDM Kojetín informuje
Léto s domečkem
– tábory

PŘIPRAVUJEME
Dny otevřených dveří
Ulov si svou první rybku
Cyprinus Carpio
– rybářské závody dětí
Zahájení
Velké ceny DDM Kojetín

Během letošních prázdnin DDM
Kojetín uspořádal čtyři pobytové
a osm příměstských táborů. Všem
dětem i „dospělákům“ děkujeme za
krásné prázdninové zážitky a těšíme se opět na setkání.

Zapomenutý ostrov Nejdek

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

Zapomenutý ostrov Nejdek

Zapomenutý ostrov Nejdek

Zapomenutý ostrov Nejdek

Zapomenutý ostrov Nejdek
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DDM Kojetín informuje
Outdoor

Doplňkománie Luhačovice

Poděsi ve varu Tesák

LPT Jumanji

LPT Prázdninové pohádky

LPT Sportujeme

LPT COCO Jdi za svým snem

LPT Sportujeme

LPT Záhady
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DDM Kojetín informuje

Městská knihovna MěKS Kojetín
Z připravovaných akcí - září a říjen 2020
spolupráce
se školami

S novým začínajícím školním
rokem Městská knihovna MěKS
Kojetín opět zahájí spolupráci
se všemi kojetínskými školami,
školními družinami a Klubem
mladých čtenářů z Polkovic
– v souladu s epidemiologickou
situací.

Už jsem čtenář:
Knížka
pro prvňáčka

pro žáky 2. tříd, září 2020
Další informace můžete získat
na stránkách SKIP.
Cílem projektu je rozvoj
čtenářských návyků žáků již
od prvního ročníku školní
docházky, do něhož přihlašuje
žáky prvních tříd základních škol
veřejná knihovna ve spolupráci
se školami v místě působnosti
knihovny.
S prvňáčky pracujeme nad rámec
obvyklých knihovnických činností,
např. návštěva knihovny společná
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čtení, besedy s tvůrci knih apod.
Odměnou za úspěšné absolvování
projektu je „knížka pro prvňáčka“,
původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu, a kterou
nelze v běžné knihkupecké síti
minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2019/2020
je to kniha spisovatelky Lenky
Rožnovské a ilustrátorky Andrey
Popprové – Katka a klokan ze
šuplíku. Díky SKIPu jsme získali
knihy pro naše malé čtenáře
za velmi přijatelnou cenu 20 Kč/ks.
Vzhledem k epidemiologické
situaci a po vzájemné domluvě
s vyučujícími se předání knih
uskuteční začátkem nového
školního roku 2020/2021.

Zpátky do knihovny!

Děti ze školních družin a Klubu
mladých čtenářů z Polkovic
se mohou těšit na soutěže,
kvízy, rukodělné dílničky,
společné čtení...

Božena Němcová
(ne)šťastná to žena

3. září 2020 ve 13.30 hodin
Centrum sociálních služeb
Kojetín – J. Peštuky
Literární hodinka pro seniory
věnovaná významné osobnosti
české literatury, velké vlastence,
národní buditelce – Boženě
Němcové, jejíž 200. výročí
narození si letos připomínáme.
Zajímavosti ze života velké
spisovatelky doplníme ukázkami
z její bohaté literární tvorby.

Kam dojedeš aneb
Tajemstvím opředená
místa Kojetína

Za vodní pannou z Račové
18. září 2020
sraz před budovou VIC
V rámci „Evropského týdne
mobility“ připravujeme již
6. cyklistický výlet pro starší děti
se zaměřením na historii našeho
města. Zájemci o tuto akci najdou
přihlášky v dětském oddělení
knihovny.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Změna půjčovní doby
od 1. září 2020
Vážení čtenáři,
v posledních letech zaznamenáváme významný pokles zájmu o naše
sobotní služby, které byly primárně

určeny pracujícím a dojíždějícím
studentům. Doba i životní styl se
mění. Dle vašich čtenářských preferencí – ústních návrhů, připomínek i nápadů a zejména výsledku
anonymní ankety, jsme se rozhodli
přistoupit k úpravě výpůjční doby.

Změna půjčovní doby od září 2020
Oddělení pro děti a mládež
Pondělí a středa 13–16 hodin
Úterý 13–18 hodin

Oddělení pro dospělé

Sobotní služby budou zrušeny, prodloužena bude výpůjční doba v pracovním týdnu do 18 hodin (nekrátíme celkový počet výpůjčních hodin
za týden!) Nasloucháme vám, váš
názor je pro nás důležitý.
Jitka Lorencová
Více se dozvíte na webových
stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská
knihovna MěKS Kojetín

Úterý 8–12 a 14–18
Čtvrtek 8–12 a 14–18
Pátek 8–12 hodin

Pokud nás v knihovně již nezastihnete, můžete knihy vracet i na VIC,
Masarykovo nám. 8 (přízemí):
pondělí–pátek 9–11.30 a 12.30–17 hodin

Prázdniny v knihovně
– o prázdninách bylo
u nás živo
Letošní prázdniny byly opět věnovány již tradičnímu programu pro
děti – starší (7–15 let) a malé (do
7 let) s doprovodem. Náplň se každoročně mění, hlavní téma zůstává.

V pondělí probíhal workshop „Zkus
si práci knihovníka“, praktické ukázky knihovnické práce spojené se
čtením – „Tajemná zpráva“, „Chyťte
Bycha“, „Prsten černého rytíře“ aj.
Také se hodně luštilo, řešily se rébusy a tvořilo.
Středa byla věnovaná sdílenému
čtení pro malé děti s doprovodem
Pohádkové dopoledne („Zachrá-

něný dědeček“, „Nenažraná koza“,
„Máma pro Papíka“, „Zuzanka
a ježeček“). Také nechybělo tvoření ani luštění.
Všem dětem se i o prázdninách
v knihovně velmi líbilo, nejen že si
zahrály spoustu her a zažily spousty zábavy, ale také se hravou formou zdokonalily ve čtení nebo si
vyzkoušely práci knihovníka...

NA FACEBOOK
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Kam za kulturou v Kojetíně

19.30 hodin
SOKOLOVNA KOJETÍN

STŘEDA 23. ZÁŘÍ 2020

vstup: 90 Kč

Rezervace: VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202
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SOKOLOVNA KOJETÍN

STŘEDA 21. ŘÍJNA 2020

19.30 hodin

KUKÁTKO vstup: 90 Kč

Rezervace: VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202
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Kojetínské hody 2020
Letošní Kojetínské hody byly poznamenány neblahým vývojem situace kolem koronaviru, ale přesto se uskutečnily, i když to stálo
pořadatele nemálo organizačního
úsilí a návštěvníci museli počítat
s určitými omezeními, která se dotkla nás všech.
Nicméně hody proběhly v klasickém
tradičním duchu, aspoň co se dotýká dopoledního a části odpoledního
nedělního programu. Ovšem hody, to
nebyla jenom neděle, už během pátku a soboty mohli návštěvníci Kojetína a samotní Kojetínští navštívit řadu
zajímavých kulturních, sportovních,
či jiných akcí.
V pátek od božího rána roztáčeli svoje pouťové atrakce naši milí přátelé
kolotočáři, po kterých byla sháňka
už v pondělí, a bez nichž by byla
realizace hodových oslav zcela nepředstavitelná. Pro milovníky zlatavého pěnivého moku byl připraven
Pivní pochod aneb Kojetínská pivní
míle, která startovala od 17.00 hodin
na hřišti v Kovalovicích a končila na
Bowling City v Kojetíně. Pro obdivovatele krojů a panenek byla připravena v galerii VIC komentovaná prohlídka výstavy, kdy autorka expozice,
sběratelka panenek a jejich tvůrkyně,
Iva Velísková, poutavě vyprávěla
o historii vystavovaných panenek.
K předhodovému rozjímání bezesporu přispěl i sváteční varhanní koncert
mladého a talentovaného hudebníka
Petra Otáhala v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně, zde mohli
návštěvníci také zhlédnout výstavu
velkoplošných fotografií s názvem
Člověk a víra. Pro ty, kteří chtěli pokračovat v bujaré zábavě, si připravilo osazenstvo Hospůdky U Pedyho
hudební večer s reprodukovanou
hudbou.
Hodová sobota se nesla v kulturně
sportovním duchu, kdy od ranních
hodin probíhal v areálu sokolské zahrady Turnaj Střední Moravy ve volejbalu. Od 10.00 hodin mohli zájemci
o novou ubytovnu SK Kojetín nahlédnout do této nově zrekonstruované
budovy vedle Gymnázia Kojetín. Se
zajímavým programem pro celou
rodinu přišli i kojetínští chovatelé. Ti
v areálu na Podvalí představili pestrou škálu hospodářských a okrasných
zvířat. Zajímavou přehlídku doplnili
zábavným a poučným programem

pro celou rodinu. Velký úspěch především u nejmenších sklidilo skákání
králíků přes překážky tzv. Králičí hop
a práce asistenčního a pasteveckého psa. V odpoledních hodinách se
pomalu začalo plnit nádvoří Vzdělávacího a informačního centra, kde
se začali sjíždět harmonikáři a jejich
příznivci ze širokého okolí. Od 14. 00
hodin si posluchači mohli zazpívat
s takřka třiceti harmonikáři. Letos poprvé Setkání harmonikářů Vladimíra
Pospíšila neprobíhalo soutěžně. Protože každý z těchto nositelů lidové
kultury si zaslouží být oceněn, rozhodli se organizátoři podarovat malou drobností každého účastníka této
přehlídky. Pro ty, kteří se chtěli bavit
i ve večerních hodinách, si připravili
pořadatelé hodovou zábavu s kapelou TTQ, která probíhala za hojné
návštěvnosti od 20.00 hodin v areálu
sokolské zahrady.
Krásné slunečné ráno přislibovalo
zdárný průběh hodové neděle. Už od
šesté hodiny ranní se sjížděli stánkoví prodejci, kteří pozvolna zaplňovali
náměstí. Před devátou hodinou ranní se začali před sokolovnou sjíždět
jezdci Ječmínkovy jízdy králů, scházet krojované soubory, do toho všeho
vyhrávala dechová hudba Hanačka
z Břestu. Po organizačních záležitostech se krojovaní za účasti diváků
lemujících chodníky kolem silnice
vydali na Masarykovo náměstí, kde
proběhlo tradiční předávání hodového práva. Stárek Jaroslav Minařík
tento rok obvinil starostu Leoše Ptáčka, že znevažuje „óřad hanáckýho
práva“ tím, že jeho předávání označil
slovem „taškařice“. Za to byl po zásluze potrestán několika ranami na
gatě a pokutou, kterou musel složit
ve zlatě. Navíc ho to stálo ještě bečku piva. Po předání hodového práva
následovalo vystoupení domácích
i přespolních folklórních souborů.
Program zahájilo domácí kojetínské
Sluníčko s pásmem „Čí só hode?!“,
po nich následoval Ječmínek z Chropyně, Hlahol Mysločovice, domácí
Hanácká beseda, Hanácké sóbor
Hruška, Hanácké sóbor Kroměříž,
Klas z Kralic a Kopaničár ze Starého
Hrozenkova. Folklórní část programu zakončil koncert dechové hudby
Hanačky z Břestu. V odpolední části
programu zazářili mladí členové klubu sportovního tance SWING Ko-

jetín, kteří oživili rozpálené náměstí
společenskými tanci. Diváci mohli
zhlédnout mimo jiné žhavé argentinské tango nebo tanec inspirovaný španělskou koridou paso doble.
O závěrečný koncert hodového programu na Masarykově náměstí se
postarala folková kapela z Vyškova
Koňaboj. Zlatým hřebem letošních
hodů bylo vystoupení kapely Čechomor. Bohužel se z hygienických
důvodů, ohledně šíření koronaviru,
koncert této prestižní kapely musel
konat za přísných opatření, což bylo
ku škodě jak pořadatelům, tak návštěvníkům. Nicméně věříme, že kdo
chtěl, tak si Čechomor vychutnal i za
těchto „covidových“ nesnází. Skupina Čechomor se předvedla v celé
své kráse, hity jako Proměny, Hruška
nebo Místečko vystřídaly i méně známé písně z nejnovějšího alba. Excelentní pěvecký výkon Martiny Pártlové podtrhl profesionalitu muzikantů.
V hodový víkend přispěly ke sváteční
náladě i doprovodné akce jako veřejné prohlídky židovského hřbitova,
Hodovní prohlídky židovské synagogy nebo výstava Hanáci z pohledu Marie Gardavské kdysi a dnes
v galerii Fortňa. V neděli mohli také
hodovníci využít služeb autovláčku
a obdivovat krásy Kojetína.
Věříme, že i přes ztíženou situaci, si
domácí i přespolní hodové oslavy
užili a doufáme, že v příštím roce
se vše vrátí do normálu a budeme
si moci vychutnat tuto tradiční akci
v plné parádě, bez plotů, oddělených sektorů, roušek a dezinfekce.
-miza-
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Koment. prohlídka Krojované panenky

Výstava Člověk a víra

Varhanní koncert – Petr Otáhal

Pivní pochod - Kojetínská pivní míle

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

DOD - Ubytovna SK Kojetín

Setkání harmonikářů

Pouťové atrakce

Jízdy historickými vlaky

Živá hudba Na Hrázi

DOD - chovatelský areál

Krojovaní před Sokolovnou...

Krojovaný průvod městem

24

Ječmínkova jízda králů

Národopisné soubory na náměstí
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Kojetínské hody 2020

Předání hodového práva

Výplata „feroló“

Sluníčko Kojetín

Ječmínek Chropyně

Hlahol Mysločovice

Klas Kralice

Kopaničář Starý Hrozenkov

Hanácké sóbor Hruška

Hanácké sóbor Kroměříž

Hanácká beseda Kojetín

Hanačka z Břestu

Hodový jarmark

Informační stánek na náměstí

Jízdy autovláčkem po městě

Klub sportovního tance Swing Kojetín

Galerie Fortna
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Cimbálová muzika Dubina

Koňaboj

Hodové speciality

Čechomor z důvodu koronavirových opatření na stadioně Morava Kojetín
Foto: Jana Večeřová, více na www.mekskojetin.cz

PŘIDEJTE SE K NÁM!
* Dětský národopisný soubor Sluníčko Zkoušky dle zájmu dětí...
národopisný
soubor kordulka Zkoušky každý čtvrtek od 20.00 hodin, VIC Kojetín
*
* národopisný soubor hanácká beseda Zkoušky každý pátek od od 20.00 hodin - Sokolovna nebo VIC Kojetín
* Taneční skupina Lucky While Zkoušky každý pátek od 17.00 hodin - Sokolovna nebo VIC Kojetín
* Pěvecký soubor Cantas Každou středu od 18.30 hodin - VIC Kojetín
Tvůrčí
skupina Signál 64 Nepravidelné schůzky – klubovna na Poliklinice Kojetín
*
* DIVADELNÍ SOUBOR HANÁCKÁ SCÉNA Bude doplněno... Sokolovna Kojetín
* Příležitostná divadelní skupina „Vedle jak ten smrk“
Skupina hrající jen u vánočního stromu, zkoušky v listopadu

Informace: Městské kulturní středisko Kojetín, náměstí Republiky 1033, Kojetín, telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Stálé celoroční expozice

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

(Ze života na Hané)
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ

(atrakce, která má vzbudit strach)
Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

ŽIDOVSKÝ KOUTEK

(stručné dějiny židovské komunity v Kojetíně)
Synagoga Kojetín, Husova ulice
VIC otevřeno o prázdninách:
po-pá 9-11.30 a 12.30-17.00 hodin, so a ne po telefonické dohodě 774 001 403
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Kojetínské hudební léto 2020
Mimo letního kina se léto v Kojetíně
neslo i v hudebním duchu.
Ve středu 1. července 2020 započal
hudební léto Patrik Možíš s kapelou. S citem a uhlazeným projevem
představil publiku šansony, písně
z muzikálů a další evergreeny, které publikum přijalo s velkým nadšením. Písničky legend české pop
music, Karla Gotta nebo Petra Hapky, se nesly Masarykovým náměstím a zpříjemnily tak všem posluchačům krásný letní podvečer.
Ve středu 15. července 2020 jsme
navázali na loňské úspěšné koncertování bývalých muzikantů Diskantu. Ti si letos pro své fanoušky
připravili písničky z šedesátých
a začátku sedmdesátých let. O jejich stálé popularitě svědčí takřka
zaplněné náměstí, na kterém se
sešli posluchači všech věkových
generací.
Pro obdivovatele lidové hudby přichystalo MěKS Kojetín v pátek
17. července 2020 večer s cimbálovou muzikou Bača z Valašského
Meziříčí. Pro větší komfort návštěvníků se pořadatelé rozhodli tuto
akci uspořádat v prostorách nádvoří VIC Kojetín. Na celém koncertu
bylo příjemné to, že zazpívat a zatančit si přišli návštěvníci všech věkových skupin, což dokazuje oblibu
lidových písniček i v dnešní složité
době.

Prkna pódia na nádvoří VIC nestačila ještě dorezonovat lidovkami,
a už se na nich ocitla rock n´rollová kapela Jannis Band kojetínsko-uhřičického složení. Tu v sobotu
18. července 2020 doprovázela
rocková skupina Černý Penicilin.
Kdo ještě neměl rocku dostatek,
měl možnost navštívit Masarykovo
náměstí v pátek 21. srpna. Tento
rockový pátek zakončil úspěšně

celé Kojetínské hudební léto. Podvečer začal příjemným rock n´rollem v podání skupiny Rockabilly
Juniors, posléze přitvrdily kapely Peřeje a Goofy Cow. O úžasný
závěr se postaral Critical Acclaim
z Přerova. Věříme, že každý si
přišel na své a těšíme se na další
úspěšné ročníky Hudebního léta
v Kojetíně.
-miza-

Patrik Možíš s kapelou

Bývalý orchestr Diskant

Cimbálová muzika Bača

Jannis Band (z archívu skupiny)

Rockabilly Juniors / Přerov

Peřeje / Hulín

Goofy Cow / Olomouc

Poděkování
Městské kulturní středisko Kojetín - pořadatel Kojetínského hudebního
léta, děkuje:

- všem účinkujícím za koncerty,
- Kubovi Zapletalovi za zvuk a světla,
- všem posluchačům a fandům hudby, kteří i přes koronavirová
opatření a velká horka přišli na kojetínské náměstí a vždy vytvořili úžasnou koncertní atmosféru...
Critical Acclaim / Přerov

Více na: www.mekskojetin.cz
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Centrum sociálních služeb informuje
Kdo si zaslouží pochvalu
Touto cestou bych rád poděkoval
celému týmu pečovatelské služby
Centra sociálních služeb v Kojetíně.
Já sám využívám jimi poskytovaných služeb téměř patnáct let, a to
doprovázení k lékaři, převozy, pomoc s úklidem, zajištění nákupů,
dovoz obědů.
S péčí, kterou mi věnují pečovatelky, jsem po celou dobu velmi spokojen. Všechny pečovatelky jsou
velice milé, stále usměvavé a mají
ke všemu profesionální přístup.
Velký dík patří i ředitelce, která celou organizaci skvěle vede.
Také bych rád podotkl, že všechny

Letní tvoření
Prázdninové období jsme si s našimi seniory zpříjemnili šitím levandulových pytlíčků. Nastříhané látky
různých vzorů a velikosti, jsme po
stranách sešili. Do vaty pak zabalili
nasušenou a nasekanou levanduli,
pytlíčky tím naplnili a svázali mašlí
nebo provázkem. Zručnější senioři
si ještě na pytlíčky našili různé ozdoby. Víte že, levandule má rozmanité uplatnění v domácnosti, můžeme jí použít jako dekoraci, účinná
je proti molům, krásně provoní naše
domovy, má ovšem i hodně léčeb-

Léto s písničkou
Začátek léta jsme se rozhodli přivítat hudbou. Deštivé počasí nám
nedovolilo uspořádat akci venku
na zahradě, tak setkání proběhlo
ve víceúčelové klubovně na DPS
E. Beneše. Hudební produkcí nás
provázel na klávesy Jaroslav Přikryl. Jeho repertoár byl široký, zazněly písně různých žánrů a interpretů, od Karla Gotta, Waldemara
Matušky, přes lidovky české ale
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pracovnice se vzájemně bezvadně
zastupují, jsou sehrané, (pokud je
např. období dovolených a svátků).
Díky tomu jsem mohl poznat více
pracovnic, které se u mě střídaly
– paní Růžena, Eva, Pavla, Vlasta,
Alena a další. Také rád a s vděčností vzpomínám na pečovatelky,
které jsou již v penzi - paní Janu
a Olgu.
V neposlední řadě si i všichni zaslouží velké poděkování za péči
v době koronaviru a nouzových
opatření. Pečovatelky v té době
měly o dost práce navíc, a přesto
vše zvládly bravurně a bezvadně.
Kolektiv zaměstnanců organizace
nepovažuji jen za řadové zaměstnance, nýbrž i za své kamarádky.

Z celého srdce přeji organizaci
Centrum sociálních služeb Kojetín
hodně zdarů a úspěchů.
Děkuji za vše, díky vám všem!
František Riegl

ných účinků, působí blahodárně na
spaní a lze ji využit i v kuchyni například do čaje, nebo do směsi provensálských bylin.
Ruční šiti se ukázalo jako velmi příjemná aktivita. Naši senioři si pěkně

procvičili ruce a z krásných výrobků měli radost. Vůně levandule se
při tvoření nesla po celé místnosti
a navodila nám velmi harmonickou
a klidnou atmosféru.
PZ

i německé. Naši senioři si moc rádi
zazpívali, kdo chtěl nechal si zahrát
píseň na přání. Krásně jsme si spolu
zapívali a poseděli, rozcházeli jsme
se spokojeni, povzbuzeni a plní pozitivní energie.
PZ

Nordic walking
V červenci jsme se opět vydali na
naši pravidelnou aktivitu Nordic
walking. Tentokrát jsme zvolili trasu začínající od DPS Stan Masara
a udělali si cca pětikilometrovou procházku. Prošli jsme kolem Památného kříže nacházejícího se v místech hromadných hrobů obětí moru
z roku 1792 a cholery roku 1831,
který byl nedávno zrestaurovaný. Došli jsme k rybníku Cholerák
a po krátké přestávce se vydali zpět.
Počasí nám přálo, procházka nás
občerstvila na duchu i těle a těšíme
se na další společnou aktivitu. PZ
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Charita Kojetín
Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín, telefon: 581 761 828, mobil 737 213 482, e-mail: info@kojetin.charita.cz
www. kojetin.charita.cz

PROGRAM PRO VĚŘEJNOST V RÁMCI DNE CHARITY
Na měsíc září připadá tradiční celostátní akce Den charity při příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly
(27. 9.), který je patronem charitního díla. Charita Kojetín pro vás připravila tyto akce:
Středa 9. 9. 2020 od 9 hodin
Dům sv. Josefa
(Komenského náměstí 49)
NORDIC WALKING
pod vedením instruktorky Beaty
Brošové z Fakultní nemocnice
Olomouc. Zahájení akce instruktáží
a malou rozcvičkou ve dvoře
Domu sv. Josefa. Můžete
se těšit na procházku přírodou
kolem Kojetína s holemi Nordic
Walking. Akci ukončíme drobným
pohoštěním v Domě sv. Josefa.
Z důvodu omezené kapacity holí
je nutné se předem přihlásit
do pondělí 7. 9. 2020 osobně
v Domě sv. Josefa, nebo telefonicky
na číslech 581 762 160 nebo 720
126 475. Vlastní hole jsou vítány,
omezený počet bude k zapůjčení.

Úterý 15. 9. 2020 od 14 hodin
Dům sv. Josefa
(Komenského náměstí 49)
PŘEDNÁŠKY LÉKAŘŮ
Z FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC
CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA
(CMP)
Miloš Táborský:
„Význam protisrážlivé léčby
a jiných alternativ prevence
fibrilace síní.“
Renáta Aiglová:
„Komplexní prevence CMP.
Jak nedostat CMP?“
Yvona Hrčková: „Příznaky CMP
– včasná diagnóza.“
Beata Brošová:
„Význam pohybové aktivity
a rehabilitace po CMP.“

Čtvrtek 24. 9. 2020 od 9.30 hodin
MŠE SVATÁ
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie (Kojetín). Mše je obětována
za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele, příznivce i dobrodince.
od 10.30 do 16 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
CHARITY KOJETÍN
Možnost prohlídky všech zařízení
Charity Kojetín.
od 10.30 do 14 hodin
PRODEJNÍ STÁNEK
Možnost zakoupení výrobků uživatelů Charity Kojetín v prodejním
stánku před budovou Domu sv.
Josefa (Komenského náměstí 49).

DŮM SVATÉHO JOSEFA

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

PROGRAM NA MĚSÍC ZÁŘÍ
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Od 18. 9. 2020 opět zahajujeme pravidelné
zdravotní cvičení, a to každé úterý a pátek
od 9 do 10 hodin v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 25Kč.

Čtvrtek 3. 9. 2020
POUŤ NA SVatý HOSTÝN
Úterý 29. 9. 2020
VÝROBA PODZIMNÍCH DEKORACÍ

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

firemní i Rodinnou oslavu nebo svatbu
můžete slavit v prostorách
vzdělávacího a informačního centra kojetín

K těmto příležitostem Městské kulturní středisko Kojetín krátkodobě pronajímá
sál, bistro (SALONEK) i nádvoří (včetně nádobí a ubrusů) VIC KOJETÍN.
Informace: Vzdělávací a informační centrum – informace nebo kanceláře MěKS

Masarykovo náměstí 8, Kojetín, telefony: 581 202 202, 774 001 403 nebo 581 76 20 46, 774 001 405
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše má,
Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“ Žalm 103,1-2

Program svátečních bohoslužeb v září 2020
6. 9. 2020 Neděle
Rodinné bohoslužby
s požehnáním dětem do nového školního roku
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
20.9.2020 Neděle
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

27. 9. 2020 Neděle – „sv. knížete Václava“
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
4. 10. 2020 Neděle – Díkůvzdání za úrodu
slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“ 1. list Petrův 5,7
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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 první neděle v měsíci
– rodinné bohoslužby, po jejich
skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti a mládež).
Oznámení:
Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář
v přízemí) je k dispozici členům
i veřejnosti v pondělí a ve středu
od 9 do 15 hodin. Jinak dle dohody.
Volejte, laskavě, na telefonní číslo
777 706 511 nebo pište na e-mail:
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hrušková z Přerova, telefon:

606 207 782 email: petra.hruskova@email.cz
Stále je možné požádat o prohlídku
našeho Husova sboru (synagogy).
Prohlídku je třeba objednat předem
na farním úřadě nebo na VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8.: https://
mekskojetin.cz/vzdelavaci-a-informacni-centrum
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“.
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje: https://mekskojetin.cz/archiv-casopisu
Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc
Aktuálně z CČSH: https://www.aktualne.ccsh.cz/

Citát měsíce:

Myšlenka měsíce:

koutek, umístěný v kolumbáriu sboru (tedy v nejstarší části synagogy).
Tradiční Biblické hodiny opět rozjedeme v průběhu září. Termín bude
upřesněn.
Opět v říjnu, po loňském a předloňském úspěchu, chystáme mimořádnou noční prohlídku Husova sboru
(synagogy). Termín bude upřesněn.
Slavnostní bohoslužba k uctění
památky svatého knížete Václava připadá letos na neděli 27. září
LP2020 od 10 hodin v našem Husově sboru. Jiří Pleva
Anekdota měsíce:

Hodovní prohlídky Husova sboru
se opět velmi vydařily. Husův sbor
CČSH v Kojetíně (bývalá židovská
synagoga), jako každým rokem,
přivítal hojný počet návštěvníků,
kteří mimo jiné obdivovali pracovníky MěKS Kojetín zřízený židovský
Biblický verš měsíce:
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
Na stadionu Morava
v srpnu fotbal
a skupina Čechomor
Nezvykle dlouhá přestávka způsobená zrušením soutěžních utkání na
jaře 2020 trvala od 2. listopadu 2019,
kdy se hrál poslední zápas s FC Beňov. Postupně se uvolňující omezení
z důvodu koronaviru dospěla do stádia, kdy se zase dá hrát fotbal s diváky. Snad se tak fotbal odehraje až do
konce celé sezony.
Název týmu je stále oficielně FK
Slavoj Kojetín–Kovalovice z. s., ale
v textu je zkrácený název FK Slavoj
Kojetín.
Muži 1.A třída skupina B
Během pauzy do Kojetína přišli: Tomáš Šilha na pozici trenéra (předtím
SK Prostějov dorost, Sokol Tovačov).
Hráči Lukáš Troneček z FC Kralice
na Hané, Milan Mareček ze Sokola
Kovalovice. Odešli: Tomáš Hrušák
do SK Lipová, Adam Švéda do Sokola Vlkoš, Marcel Zabloudil návrat
do Sokola Plumlov, Jiří Kamenov do
Sokola Mostkovice. Současný kádr
tvoří: Brankaři Michal Gajdoš a Pavel
Zápeca. Hráči: Libor Žůrek, David Javořík, Tomáš Jura, František Plajner,
Martin Dočkal, Daniel Lýsek, Matěj
Řezáč, Milan Mareček, Jan Kantor,
Lukáš Chytil, Jakub Bureš, Marcel
Lukáš, Yuri Liaschuk, Jirka Nuguyen,
Martin Moštěk. Vedoucí týmu Jaroslav Řehák, trenér Tomáš Šilha.

 Neděle 9. 8. – FK Nové Sady : FK
SLAVOJ Kojetín 4:0 (poločas 1:0)
Utkání se hrálo sice od 10 hodin, ale
za tropické teploty. Hosté přijeli jen
s jedním náhradníkem, a tak v druhé půli ke konci došly síly. Přitom
měli několik gólových šancí, ale bez
úspěchu. Domácí definitivně rozhodli
dvěma góly v posledních deseti minutách.
 Sobota 15. 8. – FK Slavoj Kojetín:
Sokol Dub nad Moravou 3:1 (poločas
0:1)
Branky Slavoje: Daniel Lýsek, David
Javořík, Jan Kantor. Hosté byli lepší v útoku v 1. poločase. Slavoj se
postupně rozehrával a měl i šance
na vyrovnání. Domácí po přestávce
zpřesnili hru a dařilo se jim střelecké
zakončení a po zásluze vyhráli. Potěšující je, že úspěšnými střelci bylo
více hráčů, což svědčí o dobré kombinaci v útoku. Domácí borce ozdobily poprvé nové velmi hezké dresy
v klubových barvách bílé a zelené,
které hráči pokřtili výhrou a snad jim
přinesou potřebné štěstí. V klubových barvách jsou i brankové sítě
a rohové praporky.
Utkání se hrálo netradičně v sobotu
dopoledne již od deseti hodin. V Kojetíně byly hody a součástí programu
byl koncert populární skupiny Čechomor v neděli 16. srpna 2020 od
17 hodin na stadionu Morava. Již týden předtím zde probíhaly přípravy
jako sečení trávy. V sobotu se stavělo podium. Kromě

podia se musely připravit dva oddělené koridory pro diváky s omezenou
kapacitou jednoho do 1000 diváků,
které se naplnily diváky.
 Sobota 22. 8. – TJ Spartak Lipník
nad Bečvou : FK SLAVOJ Kojetín 6:1
(poločas 3:1)
Branka Slavoje: Matěj Řezáč. První
polovina byla poměrně vyrovnaná
a hrál se oboustranně zajímavý fotbal. Slavoj vyrovnal v 35. minutě
Bohužel dvě nedorozumění v obraně znamenaly dva zbytečné góly do
šatny. Po přestávce domácí zapnuli
a dali dva góly za sebou. Pak už se
hrál udržovací fotbal ze strany Lipníku. Hosté měli ještě minimálně dvě
šance na srovnání, ale Martin Dočkal
nedokázal trefit. Poslední branka do
sítě rezignovaného Slavoje padla
v závěru zápasu.
Po třech kolech je Slavoj třináctý
ze čtrnácti týmů se skórem 4:11
a 3 body.
Jedno je jisté, takový počet lidí na
stadioně jako v neděli na hodech na
koncertu, fotbal těžko překoná. Ale
jak se říká: díky za každého fotbalového fanouška, který si najde cestu
na stadion, aby se podíval na kvalitní
a zajímavý fotbal. Slavoj bude muset
pořádně zabrat.
Aktuální info web a FB Slavoje Kojetín, nástěnka v Tyršově ulici.
Jaroslav Bělka

Začátek zápasu
Kojetín - Dub nad Moravou

Muži FK Slavoj Kojetín po výhře 3:1 nad Sokolem Dub
nad Moravou, 1.A třída skupina B – KFS Olomouc, podzim 2020.
Horní řada zleva: Milan Mareček, Daniel Lýsek, Matěj
Řezáč, Jan Kantor, Lukáš Chytil, Lukáš Troneček, David Javořík, Michal Štolfa asistent, Michal Gajdoš. Dolní řada zleva: Tomáš Šilha – trenér, Tomáš Jura, Libor
Žůrek, Pavel Zápeca, Jakub Bureš, František Plajner,
Jaroslav Řehák – vedoucí.
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Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
Muži – 1.B třída skupina A
Kovalovice mají opravené hřiště
Na všem špatném hledej to dobré
si vzali k srdci fotbalisté z Kovalovic.
Během nezvykle dlouhé přestávky
od 27.10. 2019, kdy se zde hrál poslední zápas, nelenili, opravili a vylepšili řadu věcí.
Největší problém byl kráter na hrací
ploše vyhloubený kvůli poruše staré
kanalizace. V lednu 2020 schválilo
zastupitelstvo města dotaci ve výši
250 tisíc Kč na náklady spojené
s opravou kanalizace. Díky tomu se
práce mohly dokončit v květnu tak,
aby se dala obnažená plocha zatravnit, a mohlo se hrát a trénovat. Pauzy v Kovalovicích využili na výměnu
dveří v prostoru klubových šaten.
Klub paradoxně na jarním zákazu
amatérských soutěží si ušetřil problémy s hledáním náhradní plochy
v Kojetíně či Měrovicích, jak původně
plánoval.
Po uvolnění omezujících opatření
mohli Kovalovičtí pořádat populární
turnaj v malé kopané. Již 29. ročník se odehrál netradičně v pondělí
6. července 2020 za účasti dvanácti týmů. Vítězem turnaje se stal tým
Demoliční četa, druhé místo obsadili
The Blues, třetí místo Santovi soby.
Zahrál si zde i Mojmír Chytil ze Sigmy
Olomouc. 1. srpna klub pořádal hodovou zábavu na místním zámečku.
Přípravy na novou sezonu už byly
v plném proudu. Tým mužů sehrál
úspěšně řadu zápasů. Do týmu přišli noví mladí hráči, kteří mají ambici
získat herní zkušenosti vedle ostřílených borců a oživit hru svým mladickým elánem.
Příchody hráčů: Dominik Zavadil
(přestup z Hanácké Slávie Kroměříž), Tomáš Vojáček a Pavel Otáhal

Oprava kanalizace na hřišti
Sokola Kovalovice, jaro 2020
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(oba hostování z Hanácké Slávie
Kroměříž), Daniel Židlík (přestup
z Ajaxu Bezměrov) a brankář Jiří Libenský (přestup ze Sokola Zlobice).
Odchody hráčů: Milan Mareček (přestup do FK Slavoj Kojetín), Ondřej
Janováč (přestup do Malenovic).
Současný kádr disponuje těmito
hráči: Brankáři Vít Švec, Jiří Libenský. Hráči: otec Josef a syn Dominik Zavadilové, Michal Bělaška, Petr
Ernst, Jakub Krčmař, Jakub Ševeček, Tomáš Jarmer, Tomáš Kantor,
Filip Rybovič, Martin Plesník, Jan
Křížek, Zdeněk Zezula, bratři Dušan
a Daniel Židlíkové, Tomáš Vojáček,
Pavel Otáhal, Tomáš Hromada, Petr
Novák, Ondřej Šírek, Adam Chytil,
Marek Ohlídal, Tomáš Kravar, Ondřej
Šmída. Trenéři. Marek Ševeček, asistent Josef Zavadil.
Klub hraje v 1.B třídě ve skupině A,
kterou řídí KFS Olomouc.
 Neděle 9. 8. – venku se Sokolem
Pivín, prohra 2:3 (poločas 0:1).
Branky Kovalovic: 2x Jakub Krčmař.
Zápasy v Pivíně jsou vždy emotivně
vypjaté nejen na hřišti ale i mezi diváky. Nejinak tomu bylo i letos. Jediné,
co se dá dělat. Nenechat se vyprovokovat a hrát svoji hru. Ale těžko
se dají udržet emoce, když se tady
skoro nedá vyhrát. Pan rozhodčí kulantně řečeno byl na Kovalovice přísnější. Což bohužel znamenalo dvě
červené karty pro hosty. Ale hoši to
nevzdali a za stavu 0:3 a o devíti byli
blízko vyrovnání, což by bylo spravedlivé, tomu, co předvedli. Pivín se
ke konci obával o výhru. Kovalovice
však šance neproměnily.
 Neděle 16. 8. – doma se Sokolem
Otaslavice, remíza 2:2 (poločas 1: 2),
na pokutové kopy 4:2 pro Kovalovice, které tak získaly druhý bod. Bran-

ky Kovalovic: Jakub Krčmař, Michal
Bělaška. Pokutové kopy úspěšně
proměnili: Dominik Zavadil, Martin
Šafránek, Josef Zavadil a Tomáš
Vojáček. Hosté se pustili s vervou
do útoku a v 15. minutě bylo to s domácími nahnuté, když prohrávali 0:2.
Ale z útlumu se naštěstí brzy dostali a byli blízko vyrovnání, ale šance
se nedařilo proměňovat. Druhá půle
opět začala náporem hostí. Pak se
hra vyrovnala a kapitán Michal Bělaška v 84. minutě srovnal skóre na
2:2. V penaltovém rozstřelu se domácí nemýlili a brankař Víťa Švec dvě
penalty bravurně zneškodnil. Trenér
Ševeček nebyl úplně spokojen s hrou
domácích, kteří se zatím sehrávají.
I přes dva distancované hráče má
z čeho vybírat a tým má možnosti se
zlepšovat.
 Neděle 23. 8. venku s FK Troubky,
výhra 6:2 (poločas 3:1)
Branky Kovalovic: 2x Jakub Krčmař,
2x Jakub Ševeček, 1x Jan Křížek,
1x Tomáš Vojáček. Troubky začaly
náporem, daly brzy branku. Kovalovice ale dnes mají tým, který jde za
výhrou. Od 20. minuty se Troubky
nestačily bránit rychlým útokům Kovalovic. Ještě zkorigovaly na 2:4, a to
bylo vše, co jim Kovalovice dovolily.
Kovalovice se lepší zápas od zápasu. Mladé posily oživily hru. Trenérovi Marku Ševečkovi se daří skloubit
potenciál zkušených hráčů a dravost
mládí. Tým začíná šlapat. Můžeme
se těšit, že to bude jízda a bude se
na co dívat.
Kovalovice jsou po třech kolech
na 6. místě ze čtrnácti se skórem
10:7 a s 5 body.
Aktuální informace na FB TJ Sokol
Kovalovice z. s., na nástěnce v Tyršově ulici.
Jaroslav Bělka
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Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice

Mladí v Kovalovicích: Dominik Zavadil, Daniel Židlík,
Pavel Otáhal, Jakub Ševeček, Tomáš Vojáček

Brankaři: Vít Švec a Jiří Libenský

Nástup týmů v Pivíně

Lavička Kovalovic doma s Otaslavicemi

FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
Rozlosování soutěží 2020/2021

1.A třída skupina B – KFS Olomouc
Muži FK Slavoj Kojetín

1.B třída skupina A – KFS Olomouc
Muži TJ Sokol Kovalovice

Podzim 2020

Podzim 2020

NE 09.08. 10:00

FK Nové Sady – Kojetín

NE 09.08. 17:00

Sokol v Pivíně – Kovalovice

SO 15.08. 10:00

Kojetín – Sokol Dub n. Mor.

NE 16.08. 17:00

Kovalovice – Sokol Otaslavice

SO 22.08. 16:30

Spartak Lipník n.B. – Kojetín

NE 23.08. 16:30

FK Troubky – Kovalovice

SO 29.08. 16:30

Kojetín– FK Slavonín

NE 30.08. 16:30

Kovalovice – Sokol H. Moštěnice

SO 05.09. 16:00

Sokol Bělotín – Kojetín

SO 05.09. 16:00

Sokol Újezdec – Kovalovice

SO 12.09. 16:00

Kojetín – Sokol Čechovice

NE 13.09. 16:00

Kovalovice – Sokol Ústí B

NE 20.09. 15:30

1. HFK Olomouc B – Kojetín

SO 19.09. 15:30

Sokol Klenovice – Kovalovice

SO 26.09. 15:30

Kojetín – FC Kostelec n. Hané

NE 27.09. 15:30

Kovalovice – Sokol Vrchoslavice

SO 03.10. 15:00

Sokol Plumlov – Kojetín

SO 03.10. 15:00

Sokol Mostkovice – Kovalovice

SO 10.10. 15:00

Kojetín – Sokol Určice

NE 11.10. 15:00

Kovalovice – SK Radslavice

NE 18.10. 14:30

FC Beňov – Kojetín

NE 18.10. 14:30

Sokol Tovačov – Kovalovice

SO 24.10. 14:30

Kojetín– Sokol Opatovice

NE 25.10. 10:00

Sokol Jezernice – Kovalovice

NE 01.11. 14:00

SK Protivanov – Kojetín

NE 01.11. 14:00

Kovalovice – FC Želatovice B

SO 07.11. 14:00

Kojetín– FK Nové Sady

NE 08.11. 14:00

Kovalovice – Sokol v Pivíně

33

Kojetínský zpravodaj

9/20

FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
Krajská soutěž skupina B – KFS Olomouc
Dorost FK Slavoj Kojetín

Okresní přebor skupina A – OFS Přerov
mladší žáci FK Slavoj Kojetín

Podzim 2020

Podzim 2020

SO 29.08. 13:30

SD Všechovice/Opatovice – Kojetín

SO 22.08. 10:00

Kojetín – FK Troubky

NE 06.09. 13:00

Kojetín – Union Lověšice

SO 29.08. 10:00

Kojetín – Sokol Újezdec

SO 12.09. 13:15

Sokol Tovačov – Kojetín

NE 06.09. 10:30

Sokol Horní Moštěnice – Kojetín

SO 19.09. 15:30

Kojetín – Sokol v Pivíně

SO 12.09. 10:00

Kojetín – FK Brodek u Přerova

SO 26.09. 12:30

Haná Nezamyslice – Kojetín

NE 20.09. 10:00

FC Beňov – Kojetín

NE 04.10. 12:00

Kojetín – SD Němčice /Brodek u Pv.

SO 26.09. 10:00

Sokol Ústí – Kojetín

NE 11.10. 12:00

Kojetín – FK Kozlovice

SO 03.10.10:00

Kojetín– 1. FC Viktorie Přerov

NE 18.10. 11:30

Sokol Horní Moštěnice – Kojetín

SO 10.10. 15:00

1. FC Viktorie Přerov – Kojetín

SO 17.10. 10:00

NE 25.10. 10:00

Sokol Čechovice – Kojetín

Kojetín – Sokol Ústí

NE 25.10. 11:00

FK Troubky – Kojetín

Okresní přebor skupina A – OFS Přerov
Starší přípravka FK Slavoj Kojetín hraje se turnajovým systémem
Podzim 2020
termín

pořadatel

za účasti dalších týmů

SO 29.08. 10:00

Sokol Újezdec

Sokol Tovačov, FK Troubky, FK Slavoj Kojetín

SO 05.09. 13:00

FK Slavoj Kojetín

Sokol Újezdec, FC Beňov, FK Troubky

NE 13.09. 14:30

FC Beňov

FK Slavoj Kojetín, Sokol Tovačov, SOKOL Újezdec

SO 29.09. 10:00

Sokol Tovačov
FK Slavoj Kojetín, Sokol Tovačov, FC Beňov
Okresní přebor skupina B – OFS Přerov
Mladší přípravka FK Slavoj Kojetín hraje se turnajovým systémem
Podzim 2020

termín

pořadatel

za účasti dalších týmů

NE 30.08. 10:00

Sokol Vlkoš

FK Troubky, Sokol Kovalovice, FK Slavoj Kojetín

SO 05.09. 09:00

FK SLAVOJ Kojetín

Sokol Vlkoš, Sokol Tovačov, Sokol Kovalovice

SO 19.09. 12:30

FK Troubky

FK Slavoj Kojetín, Sokol Tovačov, Sokol Vlkoš

NE 27.09. 10:00

Sokol Tovačov

FK Slavoj Kojetín, Sokol Tovačov, Sokol Kovalovice

Okresní přebor skupina B – OFS Přerov
Mladší přípravka TJ Sokol Kovalovice hraje se turnajovým systémem
Podzim 2020
termín

pořadatel

za účasti dalších týmů

NE 30.08. 10:00

Sokol Vlkoš

FK Troubky, Sokol Kovalovice, FK Slavoj Kojetín

SO 05.09. 09:00

FK Slavoj Kojetín

Sokol Vlkoš, Sokol Tovačov, Sokol Kovalovice

SO 12.09. 10:00

Sokol Kovalovice

Sokol Vlkoš, FK Troubky, Sokol Tovačov

NE 27.09. 10:00

Sokol Tovačov

FK Slavoj Kojetín, Sokol Tovačov, Sokol Kovalovice

TJ Sokol Kovalovice - tenis
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Dvacátý ročník tenisového Kovalcupu ve čtyřhrách se odehrál
v sobotu 20. června 2020 na kurtech kojetínské Sokolovny za účasti
dvaceti hráčů , kteří vytvořili deset
dvojic. Počasí moc nepřálo, ale to
neodradilo účastníky předvést kvalitní bojovné výkony.
Ve finále zvítězilo favorizované duo
Zdeněk Dravecký a Ondřej Šírek
nad dvojicí Tomáš Kopřiva a Robert

Jura. V malém
finále
porazil
pár Lojza Šírek
a Pepa Koplík
dvojici Jiří Šubík
s Vlasťou Botkem a obsadili
třetí místo.
Marek Ševeček
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Ze sportu - historie a současnost
Na FB ve skupině Kojetínské novoty se objevilo foto z archivu Josefa
Bibra z 1. máje 1967 v Kojetíně.
Dana Sýkorová k tomu napsala
komentář: A tady konečně kojetínská „Dívčí jedenáctka". Ta to válela...Vpředu Mouralová, Vařeková

Anička, Bohunka Kristová, Boženka Mizerová, Jarmila Němečková,
Maruška Juráková, Anežka Hlaváčová, Vlasta Vařeková a víc není
vidět...Ty, když na stadioně hrály,
všichni kluci z Kojetína tam fandili...

Dnes hrají dívky fotbal ojediněle společně s kluky v žákovských
kategoriích. V Kojetíně naposledy
hrála jedenáctka dívek 1. Viktorie
Přerov na podzim 2019.
Jaroslav Bělka

SK Kojetín 2016, z. s.
 Dne 8. srpna 2020 se na Sokolovně v Kojetíně uskutečnil XIII.
ročník volejbalového turnaje žen
a juniorek „O hanácký vdolek“. Letošního ročníku se účastnilo nejvíce
družstev za posledních pár let. Do
Kojetína si přijelo zahrát devatenáct týmů. Z důvodu velkého počtu
přihlášených družstev se vytvořily
dvě výkonnostní skupiny. V první
výkonnostní třídě mezi sebou soupeřilo osm družstev, jejichž vítězem
se stal TJ Sokol Frýdek-Místek.
Dalších jedenáct týmů pak svedlo
souboj ve druhé výkonnostní třídě,
kde SK Kojetín zastoupily tři týmy
v kategoriích žen, juniorek i kadetek. Tuto skupinu nakonec vyhrál
Klub rekreačního sportu Uničov.

Družstva za své vítězství obdržela hodnotné ceny, jejichž součástí
byl samozřejmě i hanácký vdolek.
Slunečné počasí provázelo hráčky
i fanoušky celým sportovním dnem.
Takže doufáme, že i příští rok bude
stejně vydařený jako ten letošní.
 V sobotu 15. srpna 2020 v průběhu Kojetínských hodů proběhl
jako každoročně volejbalový turnaj
střední Moravy, na který dorazily týmy z různých koutů České ba
i Slovenské republiky. Turnaje se
zúčastnilo 27 týmů, z čehož čtyři
týmy byly přihlášeny domácím klubem SK Kojetín, jenž zastupovali
hráči všech věkových kategorií,
od kadetů až po muže. Týmy byly
rozděleny dle výkonnostní třídy na

první a druhou. Do první třídy patřily
týmy, které hrají první a druhou ligu
mužů či extraligu mužů. Do druhé
třídy se následně řadili hráči krajského přeboru mužů, extraligové
týmy kadetů, juniorů a letos navíc
i dva týmy české reprezentace,
ročníky 2005 a 2006. V první třídě
zvítězil tým Brna, jenž porazil Bučovice ve zkrácené hře. Ve druhé třídě se ve finále utkalo družstvo Blue
Volley Ostrava s týmem TJ Sokol
Šternberk, který díky svým zkušenostem dokázal mladý ostravský
tým porazit. Můžeme jen doufat, že
příští rok bude účast týmů stejně
početná jako letos a počasí bude
k hráčům shovívavé. Sportu zdar
a za rok zas!
SK Kojetín 2016

Foto: L. Fík, J. Večeřová
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Ze sportu - vzpírání
Klára i Radka Klabalovy
mistryně České
republiky ve vzpírání
V sobotu 1. srpna se v Sokolově uskutečnilo mistrovství České
republiky ve vzpírání juniorek do
sedmnácti let. Na tuto soutěž se
kvalifikovaly také sestry Klabalovy
z Kojetína.
Radka Klabalová, třináctiletá žákyně kojetínské ZŠ náměstí Míru,
startovala v hmotnostní kategorii
do 49 kg a ze Sokolova si odvezla
1. místo v trhu nadhozu i olympijském dvojboji. Radka si v trhu vytvořila osobní rekord, když zvedla 36 kg, v nadhozu pak přidala
47 kg. Nad hlavu zvedla ve svém
třetím pokusu v nadhozu dokonce
50 kg, tento pokus jí však rozhodčí, kvůli drobné technické chybě,
neuznali.
Klára Klabalová, sedmnáctiletá
žákyně Gymnázia Kojetín, vyhrála
suverénně kategorii do 64 kg, když
druhou v pořadí, soupeřku z Bohumína, porazila o 46 kg ve dvojboji. Klára trhla 65 kg a nadhodila
75 kg a získala, stejně jako její sestra Radka, 1. místo v trhu, nadhozu i olympijském dvojboji. Na
základě tohoto výkonu byla Klára
nominována na mezinárodní turnaj olympijských nadějí, který se
uskuteční na začátku září v Polsku.
Obě sestry čeká na podzim ještě
mistrovství České republiky juniorek do 20 i 23 let. Vzhledem
k předvedeným výkonům, lze
očekávat, že medailová umístění
mohou zopakovat také na těchto
soutěžích. Kláru i Radku trénuje
v Kojetíně jejich otec Radovan
Klabal a obě sestry startují za oddíl TJ TŽ Třinec.
Radovan Klabal

Bosu Balance
Začíná se ve čtvrtek 3. září 2020
každé pondělí 18 – 19 hodin
každý čtvrtek 18 – 19 hodin
sál Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Cvičitelka: Radka Michálková
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funkční CVIČENÍ
se zdravotním zaměřením
Začíná se v úterý 8. září 2020
každé úterý 19 – 20 hodin
sál Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Zdravé cvičení, které uzdravuje, stabilizuje, omlazuje,
okysličuje a nezatěžuje, je vhodné i pro seniory.

Cvičitelka: Monika Paráková
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TJ Sokol Kojetín

Stolní kalendář Kojetín 2021 již v prodeji
Stolní kalendář Kojetín 2021 můžete zakoupit na informacích Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín.
V kalendáři barevné historické pohlednice Kojetína ze sbírky Josefa Bibra...
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Inzerce
Prodejní místa
Kojetínského zpravodaje v Kojetíně
* MěKS Kojetín – Sokolovna, náměstí Republiky 1033
* Informace VIC, Masarykovo náměstí 8
* Knihovna – VIC, Masarykovo náměstí 8
* Potraviny Dobrůtky od Verunky, Tyršova 1393
* Potraviny DOLABUŽ Masarykovo náměstí 54
* TRAFIKA Masarykovo náměstí 33
* Potraviny, Padlých hrdinů 1023
* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45
od 10. na www.mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj

Koupím garáž
v Kojetíně
na ulici Podvalí
za Moštárnou.
Telefon: 774 556 081

Koupím garáž
v Kojetíně
mobil: 737 880 972
Pro stálou expozici kojetínského muzea
Když byla technika ještě v plenkách,
která bude realizována v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

hledáme historické předměty
technické povahy do roku 1960
Jedná se o rádia, gramofony, telefony, televize, gramodesky, magnetofony, krystalky
a jiné technické zajímavosti. Budeme rádi za každý exponát.

Pokud jste ochotni předměty tohoto rázu zapůjčit nebo darovat
kontaktujte nás na telefonu: 774 001 375,
nebo na mailu: muzeum@meks.kojetin.cz
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Pohledem fotografa

Už už to vypadalo, že naše město zaroste trávou a bodláčím.

Naštěstí se sekáči z Technisu chopili svých strojů a vzorně posekali všechny travnaté plochy.

Tento tmavý chomáč je směsicí tisíců těl rojících se mravenců, kteří se objevili na chodníku v Olomoucké ulici.

A protože nám léto pomalu končí, připomeňme si jeho
teplé dny rozkvetlým ibiškem s čmelákem obaleným pylem.

Jiří Šírek
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Vítání občánků
V sobotu 18. července 2020 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Damian Palkovský

Otto Juráček

Marie Matulová

Michael Černošek

Eliška Přikrylová

Sofie Křížová

Jan Flora
Emma Teličková
Blahopřejeme! foto: Jana Večeřová

Vzpomínky
Smutná vzpomínka přijde každou chvíli, chybíš nám tatínku milý!
Čas neúprosně letí, v srdci bolest zůstává, slzy Tě neprobudí a domov prázdný zůstává.
Prázdné zůstalo místo mezi námi, nikdo a nic Tě nenahradí.
Tvůj hlas se ztratil. Tvůj úsměv vítr vzal a nám jen vzpomínky a bolest zanechal.
Dne 11. srpna 2020 jsme vzpomenuli 17. výročí, kdy nás navždy opustil
milovaný a drahý tatínek, dědeček a pradědeček

pan Oldřich Podaný z Kojetína
S láskou vzpomínají dcera Šárka s manželem, Luka s manželkou, Denča s přítelem
a nejmenší pravnoučátka Eliška a Karolínka

Jsou ztráty, které nepřebolí...
Dne 10. září 2020 si připomeneme 10. výročí úmrtí
našeho syna, bratra, vnuka, strýce, synovce, bratrance a kamaráda

pana Pavla Zedníčka
S láskou stále vzpomínají
rodiče Miroslava a Pavel, bratr Lukáš, babička a děda Svačinovi
a ostatní příbuzenstvo.
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