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ZPRAVODAJ

Prezident Miloš Zeman navštívil Kojetín
V pondělí 24. září 2018 navštívil prezident České repub-
liky Miloš Zeman naše město. Návštěva byla součástí 
jeho třídenního pobytu v Olomouckém kraji, proto jej do-
provázel hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Prezident pobesedoval s představiteli Města Kojetína, 
zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru 
a představiteli některých kojetínských firem.
Poté se na Masarykově náměstí uskutečnilo setkání 
s občany, na kterém prezident reagoval na několik dota-
zů z řad přítomných diváků.
Po ukončení setkání se podepsal do Pamětní knihy měs-
ta a od starosty města obdržel malý dárek – ručně ople-
tený demižon naplněný hruškovou pálenkou.
Návštěva hlavy státu v Kojetíně se odehrála po relativně 
krátkém čase – prezident Zeman navštívil naše město 
znovu po dvou letech a čtyřech měsících.
Před ním byl na návštěvě Kojetína ve funkci prezidenta 
republiky v červnu 2007 Václav Klaus.

Jiří Šírek, foto Jana Večeřová
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 82. schůzi konané dne 18. září 2018

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila komisi pro přípravu rozpoč-
tu Města Kojetína na rok 2019,
- jmenovala předsedu komise (sta-
rostu města) a členy komise,
- zřídila:
1. hlavní inventarizační komisi 
(HIK) na funkční období od 1. 10. 
2018 do 30. 9. 2019,
2. inventarizační komise (IK) k pro-
vedení jednotlivých inventur za rok 
2018,
- jmenovala předsedu HIK (mís-
tostarostu města) a členy HIK,
- vzala na vědomí informace o pro-
vedených veřejnosprávních kon-
trolách příspěvkových organizací 
města Kojetína za rok 2017,
- schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu nemovité věci  pozemku 
parc. č. st. 313/1, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 545 m2, 
jehož součástí je budova č. p. 197, 
na ulici Hanusíkova, to vše v k. ú. 
Kojetín, se všemi jejími součástmi 
a příslušenstvím, současnému uži-
vateli a nájemci Základní umělecké 
škole, Kojetín za účelem pokračo-
vání v provozování základní umě-
lecké školy,
- zrušila k 30. 9. 2018 v souladu 
s ustanovením § 102, odst. 2, písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů komisi školství, 
komisi životního prostředí a země-
dělství, komisi pro komunitní plá-
nování, komisi bezpečnosti a pre-
vence kriminality, komisi pro posky-
tování dotací, komisi pro vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců města 
Kojetína za roky 2014 a 2015, kte-
ré byly zřízeny pro volební období 
2014–2018,
- odvolala z funkce předsedy a čle-
ny komise školství, komise životní-
ho prostředí a zemědělství, komise 
pro komunitní plánování, komise 
bezpečnosti a prevence kriminality, 
komise pro poskytování dotací, ko-

mise pro vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců města Kojetína za roky 
2014 a 2015,
- uložila starostovi informovat 
o této skutečnosti předsedy a členy 
komisí a vyslovit jim poděkování za 
odvedenou činnost,
- schválila poskytnutí peněžitých 
darů občanům, kteří se v roce 2018 
angažovali ve výborech ZM a komi-
sích RM. Celková výše peněžitých 
darů činí 57.700 Kč,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Hospici na Svatém Kopečku 
Olomouc ve výši 5.000 Kč, na čás-
tečné pokrytí nákladů, spojených 
se zajištěním provozu zařízení 
v roce 2018,
- schválila podání žádosti o dotaci 
na investiční akci „Demolice areá-
lu SOU Stavební, Křenovská 676 
v Kojetíně“, a to v rámci dotačního 
programu Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR, programu 122D21 
„Regenerace a podnikatelské vyu-
žití brownfieldů“,
- schválila opětovné podání žá-
dosti o dotaci k investiční akci „ZŠ 
náměstí Míru – půdní vestavba 
v Kojetíně“ z operačního programu 
IROP výzva č. 66, 1.1.2. Zkvalitně-
ní vzdělávací infrastruktury základ-
ních škol,
- schválila uzavření Příkazní 
smlouvy související s projektem 
“Cyklostezka kolem Alberta“, uzaví-
rána mezi Městem Kojetín a Regi-
onální agenturou pro rozvoj Střed-
ní Moravy, za nabídkovou cenu 
8.400 Kč bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
č.17/2018 k investiční akci „Rozší-
ření MK II. Sladovní, nový chodník, 
zpomalovací pásy“, jejímž předmě-
tem je rekonstrukce a rozšíření uli-
ce Sladovní v úseku od křižovatky 
s ulicí Polní po bytový dům č. p. 
1291. Smlouva je uzavírána mezi 
objednatelem Městem Kojetín 

a zhotovitelem TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o. za nabídkovou cenu 
2,064.624,21 Kč bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy 
o dílo k investiční akci „Revitalizace 
hřbitova – křížová cesta, osazení“, 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o. za nabídkovou cenu 
245.953,00 Kč bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
k investiční akci „Nové VO Sladov-
ní, Polní a Sadová“, jejímž před-
mětem je rekonstrukce veřejného 
osvětlení v ulicích Polní, Sadová, 
Sladovní včetně výměny lamp 
a dále rekonstrukce části chodníku 
na ulici Polní. Smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o. za nabídkovou cenu 
1,776.859,50 Kč bez DPH,
- schválila výběr dodavatele pro-
dejního stánku, společnost TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o.,
- schválila uzavření smlouvy o do-
dávce prodejního stánku, mezi ob-
jednatelem Městem Kojetín a zho-
tovitelem TECHNIS Kojetín spol. 
s r. o. za nabídkovou cenu 411.548 
Kč bez DPH,
- vzala na vědomí Analýzu sociál-
ně vyloučených lokalit v ČR zpraco-
vanou společností GAC spol. s r.o. 
v roce 2015,
- vzala na vědomí informace k so-
ciálnímu bydlení a k sociálně vylou-
čeným lokalitám,
- vyjádřila nesouhlas se způso-
bem vytváření, evidování a použí-
vání seznamů vyloučených lokalit 
na území ČR,
- uložila stanovisko Rady města 
Kojetín k sociálně vyloučeným lo-
kalitám zaslat Ministerstvu práce 
a sociálních věcí ČR a Ministerstvu 
pro místní rozvoj ČR.

Jiří Šírek

- vzalo na vědomí zprávu o hos-
podaření Města Kojetína za období 
1–7/2018, včetně informace o stavu 
pohledávek k 30. 6. 2018,

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 26. zasedání konaném dne 18. září 2018

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí informaci o hos-
podaření zřízených příspěvkových 
organizací za období 1. pololetí 
2018,

- schválilo přijetí kontokorentního 
úvěru ve výši 7,000.000 Kč s do-
bou splatnosti do jednoho roku od 
poskytnutí,
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- schválilo přijetí účelové inves-
tiční dotace na realizaci investiční 
akce „Modernizace a rozšíření mul-
tifunkčního plážového sportoviště 
v Kojetíně“ ve výši 8,000.000 Kč od 
Olomouckého kraje,
- vzalo na vědomí a nesouhlasilo 
s žádostí společnosti Sikorskij Cor-
poration a. s. o odkoupení areálu 
bývalého SOU Kojetín, Křenovská 
ulice,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 12/2018, kterým se zvyšují/snižují:
příjmy o částku      9.502,57 tis. Kč
výdaje o částku      1.502,57 tis. Kč
financování o částku 8.000,00 tis.Kč,
- vzalo na vědomí a nesouhlasi-
lo s prodejem dle nabídky Spole-
čenství vlastníků jednotek domu 
Sladovní č. p. 1291–1292, Kojetín, 
části pozemku p. č. 204/1 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o vý-
měře cca 40 m2, 
- vzalo na vědomí a nesouhla-
silo s prodejem části pozemku 
p. č. 4452/2 ostatní plocha – spor-

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
toviště a rekreační plocha o výmě-
ře cca 261 m2, části pozemku p. č. 
4451/10  ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře cca 5 m2, 
části pozemku p. č. 4452/1 vodní 
plocha – rybník o výměře cca 4 m2 
a části pozemku p. č. 4451/1 ostat-
ní plocha – ostatní komunikace 
o výměře cca 30 m2, 
- schválilo bezúplatné nabytí po-
zemku p. č. st. 1549, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 159 m2, 
z vlastnictví Stavebního bytového 
družstva Kojetín do vlastnictví Měs-
ta Kojetína, 
- schválilo prodej části pozemku 
p. č. 178/1 ostatní plocha – mani-
pulační plocha o výměře cca 150 
m2, ve vlastnictví Města Kojetína 
v katastrálním území Kovalovice 
u Kojetína, 
- vzalo na vědomí prezentaci vý-
sledků práce Kontrolního výboru 
ZM za volební období 2014–2018, 
prezentaci výsledků práce Finanč-
ního výboru ZM za volební období 

2014–2018, prezentaci výsledků 
práce Osadního výboru Popůvky 
za volební období 2014–2018, pre-
zentaci výsledků práce Osadního 
výboru Kovalovice za volební obdo-
bí 2014–2018,
- zrušilo k 30. 9. 2018 v souladu 
s ustanovením § 84, odst. 2, písm. 
l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů finanční výbor, kont-
rolní výbor, osadní výbor Popůvky, 
osadní výbor Kovalovice, které byly 
zřízeny pro volební období 2014–
2018,
- odvolalo z funkce předsedy a čle-
ny finančního výboru, kontrolního 
výboru,  osadního výboru Popůvky, 
osadního výboru Kovalovice,
- uložilo starostovi informovat 
o této skutečnosti předsedy a členy 
komisí a vyslovit jim poděkování za 
odvedenou činnost,
- vzalo na vědomí plnění Progra-
mu rozvoje města Kojetína v obdo-
bí let 2015–2018.               Jiří Šírek

Plnění programu rozvoje města Kojetína v období let 2015–2018
Volební období 2014–2018 se po-
malu chýlí k závěru. Proto pra-
videlná rubrika Ve zkratce bude 
dnes o něco obsáhlejší. Uvádím 
Zprávu o plnění programu roz-
voje města v letech 2015–2018, 
kterou projednalo Zastupitelstvo 
města Kojetína na svém posled-
ním zasedání v tomto volebním 
období dne 18. 9. 2018.

Z voleb do Zastupitelstva Města 
Kojetína, které se konaly v říjnu 
2014, vzešel 21členný zastupitel-
ský sbor, který v roce 2015 schválil 
své programové prohlášení – Pro-
gram rozvoje města Kojetína na 
roky 2015–2018. Koalici tvořily 
v tomto volebním období tyto sub-
jekty: Sdružení nezávislých kandi-
dátů „Kojetín 2014“ (osm zastupi-
telů), KSČM (tři zastupitelé) a ODS 
(dva zastupitelé).
Zásadní prioritou byla kvalita živo-
ta občanů Kojetína a jeho místních 
částí Popůvek a Kovalovic. Vedení 
města usilovalo o všestranný roz-
voj zásadních oblastí života města 
– tedy správy města, hospodaření 
města a nakládaní s jeho majet-
kem, realizaci investičních akcí, 

rozvoj školství, kultury, sportu, bez-
pečnosti, sociální a zdravotní ob-
lasti. 
Pro splnění těchto záměrů byla 
nutná dělná spolupráce všech 
zastupitelů, ať už patřili k opozi-
ci či koalici, nehledě na politickou 
stranu či uskupení, za kterou byli 
zvoleni. Výrazným způsobem se 
na plnění daných záměrů podí-
lel i tým zaměstnanců Městského 
úřadu Kojetín, Městské policie Ko-
jetín, zaměstnanci příspěvkových 
organizací města, členové výborů 
zastupitelstva města a rady města 
a společnost TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o. Je mou povinností po-
děkovat na tomto místě všem za 
podíl na plnění úspěšného volební-
ho období, které pomalu končí.
V následujícím textu je stručně 
popsán výsledek plnění programu 
rozvoje města Kojetína ve volebním 
období 2014–2018.

I. SPRÁVA MĚSTA
Městský úřad byl servisem pro 
všechny jeho klienty a občané měs-
ta měli možnost využít požadova-
né služby, poskytované na kvalitní 
a profesionální úrovni. Projedná-

val se nový územní plán Kojetína 
– zásadní dokument, podle nějž se 
město bude rozvíjet po řadu dalších 
let. Bude součástí i stále aktualizo-
vaného a dnes již pro práci MěÚ 
nezbytného geografického infor-
mačního systému MISYS.
Městský úřad se současným po-
čtem 27 zaměstnanců vykonával 
svou práci kvalitně, o čemž svědčí 
vykonaných 25 kontrol, které hod-
notí práci úřadu bez chyb a na vel-
mi vysoké úrovni.
Mimo činností svěřených městu 
a MěÚ zákony, plní MěÚ i jiné úkoly, 
související například s pořádáním 
Kojetínských hodů, při návštěvách 
prezidenta republiky apod.
Občané byli pravidelně informováni 
prostřednictvím webových stránek 
města, Kojetínského zpravodaje 
a na úřední desce, o všech roz-
hodnutích ZM a RM i jiných orgánů 
města.

II. HOSPODAŘENÍ MĚSTA A NA-
KLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Finanční potenciál města byl od 
roku 2014 vynikající. Celkové pří-
jmy a výdaje města byly v režimu 
stability, zásadním způsobem se 
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Plnění programu rozvoje města Kojetína v období let 2015–2018
zlepšila finanční likvidita a provozní 
saldo. Město v těchto letech udrže-
lo vysoce stabilní provozní výsledek 
a v roce 2016 docílilo vůbec nejlep-
šího provozního salda ve své his-
torii, které dosáhlo 31 % běžných  
příjmů (průměr v ČR byl 27 %).  Fi-
nanční likvidita města byla výborná. 
Město dokázalo kumulovat kapitál 
na účtech k nákupům budoucích in-
vestic či oprav.  Finanční zdraví Ko-
jetína bylo na základě ratingu zpra-
covaného společností CityFinance 
v roce 2017 hodnoceno  známkou 
AA, tedy výbornou a nejlepší mož-
nou. V letech 2017–2018 přijalo 
město dva nové úvěry ve výši 103 
miliony Kč na realizaci významných 
investic, přesto nedošlo k překroče-
ní bezpečného stropu zadluženosti 
města.

Rozpočet byl vždy před svým 
schválením projednán se zastupite-
li města a členy finančního výboru.  
Občané měli možnost vyjadřovat 
se k jeho návrhu před projedná-
ním v orgánech města. Informace 
o schváleném rozpočtu, rozpoč-
tových opatřeních i zásadních zá-
měrech, týkajících se nakládání 
s majetkem města a rozpočtových 
opatřeních, byly zveřejňovány ne-
jen na úřední desce, ale také na 
webových stránkách Města a v Ko-
jetínském zpravodaji. 
Společnost Technis Kojetín spol. 
s r. o., vlastněná Městem, dosaho-
vala vždy kladných hospodářských 
výsledků.

V oblasti nakládání s majetkem 
města byly realizovány tyto kro-
ky:
- Areál bývalého SOU stavebního 
v Křenovské ulici se nepodařilo 
smysluplně využít pro potřeby měs-
ta, ani nebyl nalezen vhodný kupu-
jící. V blízké době dojde k jeho de-
molici a následnému využití volné 
plochy (zóna pro podnikání nebo 
bydlení).
- Proběhla rozsáhlá směna po-
zemků mezi Městem Kojetínem 
a Nadačním fondem Dr. Leopolda 
Prečana, která znamenala nabytí 
pozemků do majetku města, na-
cházejících se v intravilánu města 
– v okolí MŠ, polikliniky, areál Závo-
dí, či na jeho okraji v oblasti louky 

Pod Hrází či v trase cyklostezky.
- Bytový fond již nebyl po prodeji 
bytů v domech, kde vznikla SVJ, 
dále realizován. Došlo k dokončení 
prodeje posledních bytů v domech, 
kde městu zůstávaly jednotlivé 
byty. V majetku města zůstaly by-
tové domy Sladovní 1309, Masary-
kovo nám. 54, tzv. Červené domky, 
dům Palackého 371 a všechny čtyři 
DPS.

III. INVESTICE A OPRAVY

Z hlediska investiční výstavby ve 
městě byly, jako prioritní považo-
vány následující akce:
- Dokončení revitalizace Masaryko-
va náměstí (červenec 2015).
- Dokončení výstavby a zajiště-
ní provozu sportovní haly (srpen 
2015).
- Vytvoření sportovního areálu ko-
lem sportovní haly – osvětlené 
venkovní hřiště, instalace odpočin-
kových a relaxačních prvků – rea-
lizováno v areálu sokolské zahrady 
(2016).
- Vybudování „Arcibiskupské cyklo-
stezky“ v úseku Tovačov – Kojetín – 
Kroměříž – zpracována projektová 
dokumentace, vydáno stavební po-
volení. Podána žádost o dotaci na 
SFDI s možností realizace v dalším 
volebním období.
- Opravy místních komunikací 
v ulicích Mlýnská, Stružní, Podvalí 
a v místních částech Popůvky a Ko-
valovice (2015–2017).
- Revitalizace sídliště „Jih“ (2015–
2016), připraveno vybudování dět-
ského hřiště.
- Dokončení úprav na hřbitově 
v Kojetíně – cesty, osvětlení, zeleň 
(2018).
- Využití prostoru v proluce Masary-
kova náměstí a ulice Příční – dosud 
nerealizováno, plocha slouží jako 
zázemí při konání městských akcí.
- Opravy a obnova kulturních pa-
mátek (2015–2018).

Mimo výše uvedené investiční 
akce bylo v období 2015–2018 
realizováno mnoho jiných staveb 
a dodávek, přehled nejvýznam-
nějších:
• 2015 
- Separace a svoz bioodpoadů 
– pořízení svozového automobilu 

a 1710 nádob na bioodpad v celko-
vé ceně 5,106.360 Kč.
• 2016 
- Rekonstrukce koupaliště – re-
konstrukce beach zóny, VO, zpev-
něných ploch a vybudování zavla-
žovacího systému, hracích prvků 
v celkové ceně 5,920.000 Kč.
- Rekonstrukce chodníku na ulici 
Podvalí – kompletní rekonstrukce 
včetně výměny obrub v celkové 
ceně 1,377.090 Kč.
• 2017
- Rekonstrukce koupaliště II. etapa 
– rekonstrukce restaurace včet-
ně sociálního zařízení, oplocení 
u hlavního vchodu, instalace bez-
pečnostních kamer v celkové ceně 
5,214.787 Kč.
- Modernizace sportovního areálu 
sokolovny – vybudování osvětlení 
všech kurtů, pergoly u občerstvení 
a oprava části oplocení v celkové 
ceně 2,993.333 Kč.
- Rekonstrukce chodníků Kojetín 
– Kompletní rekonstrukce chodníků 
obou stran nám. Míru a nám. Dr. E. 
Beneše včetně položení optického 
kabelu a obnovy veřejného osvětle-
ní v celkové ceně 2,844.988 Kč.
• 2018
- Dokončení investice Stavební 
úpravy a přístavba ZUŠ Hanusíko-
va – kompletní rekonstrukce a pře-
stavba budovy ZUŠ včetně vybu-
dování přístavby koncertního sálu 
v celkové ceně 23,151.277 Kč.
- Dokončení rekonstrukce obřad-
ní síně – realizace SDK podhle-
dů, truhlářských prvků a dodávka 
nábytku včetně stolu za celkovou 
cenu 1,951.725 Kč.
- Realizace rekonstrukce chodníku 
na ul. Palackého – kompletní re-
konstrukce chodníku včetně obrub 
a zemních úprav za celkovou cenu 
1,557.482 Kč.
- Zahájení rekonstrukce objektu KD 
v Kojetíně – kompletní rekonstruk-
ce budovy sokolovny – předpoklá-
dané náklady 63,905.717 Kč.
- Zahájení stavby Modernizace 
a rozšíření multifunkčního plážové-
ho sportoviště.
- Vybudování teplovodu pro účely 
vyhřívání bazénů, kempu, posilo-
vacích a balančních prvků, sklu-
zavky „kamikadze“, rekonstrukce 
oplocení – předpokládané náklady 
35,577.357 Kč.
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Náklady na investice a opravy:
• 2015
- Investice 73,919.877 Kč
- Opravy 8,540.517 Kč

• 2016
- Investice 29,602.233 Kč
- Opravy 9,301.780 Kč

• 2017
- Investice 42,186.293 Kč
- Opravy 9,578.380 Kč

• 2018
- Investice
Rozpočet 110,239.530 Kč
Čerpání k 8/2018 43,414.544 Kč
- Opravy
Rozpočet 11,651.250 Kč
Čerpání k 08/2018 4,048.282 Kč

IV. VZDĚLÁNÍ, KULTURA
A SPORT
Všechny příspěvkové organizace 
zřizované městem v oblasti škol-
ství, zůstaly zachovány jako sa-
mostatné právní subjekty. Všechny 
tyto organizace, konkrétně Mateř-
ská škola Kojetín, Základní škola 
náměstí Míru, Základní škola Sva-
topluka Čecha, Dům dětí a mláde-
že Kojetín a Školní jídelna Kojetín 
velmi dobře pracovaly a zajišťovaly 
výuku a mimoškolní činnost žákům 
i mládeži v Kojetíně a okolním regi-
onu. Rozpočet města byl schopen 
v dostatečné míře zajistit provozní 
náklady jednotlivých zařízení včet-
ně oprav a drobnějších investic.

V oblasti kultury, propagace města, 
informačních služeb a muzejnic-
tví bylo garantem těchto činností 
Městské kulturní středisko Kojetín. 
Široké spektrum akcí v nejrůzněj-
ších směrech výrazně obohatilo 
kulturní a společenský život naše-
ho města. Kulturní život v Kojetíně 
jistě významně ovlivní kompletní 
rekonstrukce sokolovny, která bude 
dokončena na počátku příštího vo-
lebního období.

Město Kojetín vybudováním spor-
tovní haly, finanční pomocí při 
rekonstrukci objektu loděnice 
a úpravách areálu sokolské zahra-
dy, potvrdilo roli výrazného doná-
tora sportovních aktivit a ještě více 
naplnilo titul „města sportu“. Výraz-
ně byla dotována prakticky všech-

Plnění programu rozvoje města Kojetína v období let 2015–2018
na sportovní odvětví, což umožnilo 
zapojení stovek dětí a mládeže do 
sportovní a pohybové aktivity. 

V. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Městská policie pracovala i nadále 
v nepřetržitém provozu a byla důle-
žitým nástrojem prevence bezpeč-
ného města. Došlo také k větší míře 
spolupráce a koordinace činnosti 
s Policií ČR. V uplynulém období 
nedošlo k žádným závažným trest-
ným činům. U událostí, kdy proběh-
ly násilné potyčky, došlo k odhalení 
a potrestání pachatele. Hlavním 
zájmem práce Městské policie bylo 
potírání vandalismu a pouliční kri-
minality. Důležitá byla také preven-
ce kriminality zejména u mládeže 
a součinnost strážníků ve spoluprá-
ci s kojetínskými školami. Samo-
zřejmostí byla pravidelná komuni-
kace obou policií s vedením města. 
Došlo k posílení městského kame-
rového systému o tři stanoviště díky 
poskytnuté dotaci z Olomouckého 
kraje, což mělo jistě nemalý vliv 
k bezpečnosti v ulicích. 

VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Město usilovalo v této oblasti 
o zajištění péče o zeleň, její údržbu 
a nové výsadby.
Zároveň byly podporovány aktivi-
ty aktivující dobrý vztah veřejnosti 
k životnímu prostředí a třídění od-
padů. Akce jako Den Země, Ev-
ropský týden mobility, Den stromů, 
Ukliďme Česko apod., se staly tra-
dičními a občany města početně 
navštěvovanými. 
Byl udržen velmi dobrý trend při 
sběru tříděného odpadu, osvědčilo 
se nově zavedené třídění biood-
padů, které znamenalo významný 
úbytek množství komunálního od-
padu.           
V okolí rybníka Na Hrázi postupně 
dochází k vytvoření přírodní odpo-
činkové zóny – úpravy zeleně, vy-
budování dětského hřiště a přislíbe-
ná dotace na vybudování biocentra, 
které vytvoří v území přírodě blízký 
biotop s přirozeným vodním reži-
mem s možností přiblížení tohoto 
prostředí návštěvníkům.
Díky fungování sběrného dvora, je-
hož provozní doba byla rozšířena, 
výchově zejména u mládeže, dnes 
není již zdaleka tak alarmující pro-

blematika černých skládek.
Ve všech těchto oblastech Město 
spolupracovalo s komisí životního 
prostředí a zemědělství.

VII. ZDRAVOTNICTVÍ
Objekt polikliniky byl i nadále využí-
ván jako nájemní dům s převážně 
lékařskými službami. Každoročně 
byly z rozpočtu města vynakládány 
finanční prostředky tak, aby se tyto 
služby provozovaly v odpovídajícím 
prostředí a kvalitě. V tomto voleb-
ním období nedošlo ke kompletní 
rekonstrukci budovy z řady objek-
tivních příčin spojených mimo jiné 
s dotačními možnostmi a organiza-
cí práce v celém objektu.
Vedení města iniciovalo doplnění 
chybějících zdravotnických služeb 
ve spolupráci s VZP, konkrétně 
v případě zajištění služeb pediatra 
a gynekologa.

VIII. SOCIÁLNÍ OBLAST
Město podporovalo činnost Centra 
sociálních služeb, příspěvkové or-
ganizace, zabezpečující péči o sta-
ré a zdravotně postižené občany na 
území města Kojetína a jeho míst-
ních částí. Město výrazně iniciovalo 
a finančně se spolupodílelo na vzni-
ku terénní odlehčovací služby na 
Charitě Kojetín a zavázalo se, že 
mimo pravidelné finanční dotace do 
Charity Kojetín bude přispívat ka-
ždoročně na tuto činnost. V letech 
2016–2018 získalo město dotace 
na sociální práci v rámci MěÚ, které 
umožnily mimo jiné lepší personální 
zajištění této oblasti. Aktivně praco-
vala také komise pro komunitní plá-
nování sociálních služeb. 

Hodnotit toto volební období bu-
dou naši občané u voleb v říjnu 
2018 a postupně potom generace 
našich následovníků.
Myslím, že bude patřit k těm, kte-
rá naše město měnila pozitivním 
způsobem a naši nástupci mají 
nač navazovat.
Bližší informace k danému hodno-
cení jsou k dispozici na:
www.kojetin.cz:
- Závěrečný účet Města Kojetín 
a zprávy o výsledku hospodaření
- Přehled investic za jednotlivé roky
- Výroční zprávy MěÚ Kojetín

Jiří Šírek
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kojetína podle § 29 
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů a podle § 15 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města 
Kojetín a do Senátu Parlamentu 
České republiky se uskuteční:
v pátek, dne 5. října 2018, od 
14 do 22 hodin a v sobotu, dne 
6. října 2018, od 8 do 14 hodin.

2. Místem konání voleb:
- ve volebním okrsku č. 1 je 
místnost ve Školní jídelně Kojetín, 
Hanusíkova 283, 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, Vyš-
kovská,
- ve volebním okrsku č. 3 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586, Kojetín, Kojetín 
I-Město, pro voliče bydlící v ulicích: 
Blanská, Komenského náměstí, 
Kroměřížská, Nová, Růžová, Ztra-
cená,
- ve volebním okrsku č. 4 je míst-
nost v základní škole, Sladovní 
492, Kojetín, Kojetín I-Město (bu-
dova 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: Masary-
kovo náměstí, Mlýnská, náměstí Dr. 
E. Beneše, Olomoucká, Podvalí, 
Přerovská, Příční, Samota, Struž-
ní, Tržní náměstí, Včelín, Zahradní, 
Závodí,  
- ve volebním okrsku č. 6 je míst-
nost v budově Gymnázia Kojetín, 
Svatopluka Čecha 683, Kojetín, 
Kojetín I-Město, pro voliče bydlící 
v ulicích: Bří Šmejdovců, Čsl. legií, 
Dvořákova, Havlíčkova, Hanusíko-
va, Chytilova, Jiráskova, Marie Gar-
davské, Polní, Sadová, Svatopluka 
Čecha, Stan. Masara, 6. května, 
Tvorovská,   
- ve volebním okrsku č. 7 je míst-
nost v Kulturním domě Popůvky  
37, Kojetín, Kojetín II-Popůvky, pro 
voliče bydlící v Kojetíně II-Popůvky,
- ve volebním okrsku č. 8 je míst-
nost v Kulturním domě Kovalovice 
1, Kojetín, Kojetín III-Kovalovice, 
pro voliče bydlící v Kojetíně III-Ko-
valovice.

3. Voliči bude umožněno hlaso-
vání do Zastupitelstva města Ko-
jetín poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství České 
republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České 
republiky. Totožnost a státní ob-
čanství prokáže volič občan-
ským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, jde-li 
o cizince, průkazem o povolení 
k pobytu.
Voliči bude umožněno hlasování 
do Senátu Parlamentu České re-
publiky poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství 
České republiky (platným ob-
čanským průkazem, cestovním, 

diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem).
Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, ne-
bude 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.

5. V případě konání II. kola voleb do 
Senátu se tyto uskuteční: v pátek, 
dne 12. října 2018, od 14 do 22 ho-
din a v sobotu, dne 13. října 2018, 
od 8 do 14 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve vo-
lební místnosti ve dnech voleb.

Možnost volit na voličský průkaz:
Možnost volit na voličský průkaz je 
možno pouze u voleb do Senátu 
Parlamentu ČR, a to pouze v rám-
ci volebního obvodu č. 62 (nikoliv 
v rámci celé republiky)
Možnost volit mimo volební míst-
nost:
• ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů může volič požádat 
MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i pří-
slušnou okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost (pouze na území pří-
slušného volebního okrsku, např. 
doma)
• volič může požádat MěÚ Kojetín 
osobně nebo telefonicky – na pra-
covišti matriky a ohlašovny MěÚ 
Kojetín (tel. 581 277 425, 581 277 
426).

Další informace k volbám najdete 
v aktualitách na www.kojetin.cz

Jiří Šírek
starosta města

Volební právo občanů
jiných členských států 
EU ve volbách
do zastupitelstev obcí

Právo volit a být volen ve vol-
bách do zastupitelstva obce 
upravuje zákon č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále 
jen „volební zákon“) v § 4 a § 5.

Právo volit do zastupitelstva obce 
má občan jiného státu EU, který 
v den voleb (pokud se konají volby 
ve dvou dnech) tak alespoň druhý 
den voleb, dosáhl věku nejméně 
18ti let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému či přechodné-

mu pobytu a jemuž právo volit při-
znává mezinárodní úmluva, kterou 
je Česká republika vázána a která 
je vyhlášena ve Sbírce mezinárod-
ních smluv.

Překážky ve výkonu volebního 
práva:
1) zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu výkonu 
trestu odnětí svobody,
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2) omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva,
3) zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu, nebo 
4) výkon služby vojáka z povolání 
v zahraničí nebo výkon služby vo-
jáka v záloze v zahraničí.

Právo volit mohou občané jiných 
členských států EU při volbách do 
zastupitelstev obcí na území ČR 
realizovat pouze tehdy, pokud jsou  
u místně příslušného obecního 
úřadu (podle svého trvalého či pře-
chodného pobytu na území ČR) za-

psáni v dodatku stálého seznamu 
voličů.
Žádat o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů může občan jiného 
státu EU žádat jak osobně tak pí-
semně u místně příslušného úřadu 
a to, až do uzavření stálých sezna-
mů voličů, tj. 2 dny přede dnem ko-
nání voleb, do 16 hodin.
Občané jiného státu EU, kteří 
mají trvalý nebo přechodný pobyt 
v územním obvodu města Kojetí-
na, mohou žádat o zápis do do-
datku stálého seznamu voličů na 
Městském úřadě Kojetín, matrice, 
v rámci úředních hodin, tj. pondělí 

a středa od 8.30 do 11.30 a odpo-
ledne od 12.30 do 17.00 hodin.
Zápis do dodatku stálého sezna-
mu voličů může obecní úřad pro-
vést za podmínek, že občan jiné-
ho členského státu EU:
1) dovrší nejpozději druhý den vo-
leb 18 ti let,
2) je v dané obci přihlášen k trva-
lému či přechodnému pobytu, což 
doloží platným dokladem o opráv-
něnosti pobytu,
3) doloží občanství jiného členské-
ho státu EU.

Jiří Šírek
starosta města

Změna volební
místnosti ve volebním 
okrsku č. 1
Vážení voliči z volebního okrsku 
č. 1, upozorňuji na ZMĚNU VE VO-
LEBNÍ MÍSTNOSTI, ve které jste 
byli dosud zvyklí volit.
Z důvodu rekonstrukce sokolovny, 
kde je momentálně staveniště, pře-
jděte, prosím volit do budovy školní 
jídelny. Děkujeme za pochopení!

Jiří Šírek, starosta

Podpora Olomouckého kraje JSDH Kojetín a JSDH Popůvky
V roce 2018 podpořil Olomoucký 
kraj jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Kojetín a Popůvky částkou 
41.000 Kč ve formě dotace na vy-
bavení jednotek SDH. 
Z této částky bylo 21.000 Kč urče-
no na pořízení kompletu dýchací 
techniky pro jednotku SDH Kojetín 
a 20.000 Kč na pořízení elektrocen-
trály pro jednotku SDH Popůvky.

Iveta Králová, MěÚ Kojetín

Vážení občané, 
Město Kojetín se připojí k hromadné výsadbě stromů v ČR, která se 
bude konat u příležitosti 100. výročí vzniku republiky, a to v pátek dne 
26. října 2018 v 17.00 hodin se 
srazem u sochy Masaryka na 
náměstí Republiky.

Věříme, že se rádi připojíte k to-
muto slavnostním aktu.

Eliška Izsová
referent odboru výstavby,

životního prostředí a dopravy
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Připadá vám nadpis článku ně-
čím neobvyklý? Máte úplnou 
pravdu! Co chce srdcem namís-
to písmene „o“ v názvu našeho 
města vedení Kojetína říct, nám 
vysvětlí člen rady města Leoš 
Ptáček.

V tomto případě mi víc než kdy 
jindy, záleží na tom, abychom byli 
správně pochopeni. Zkusím za-
čít takto. Dlouho si lámeme hlavu 
nad tím, jakým způsobem probudit, 
případně povzbudit, v našich oby-
vatelích pozitivní emoce. Přesněji 
řečeno v těch, kteří mají tendenci 
na našem městě vidět spíše stinné 
stránky, a pozitiva z nějakých důvo-
dů ztratili schopnost vnímat. Nápad 
nahradit písmeno „o“ srdcem úpl-
ným originálem není, my jsme se 
ale snažili ve spolupráci s odbor-
níky na grafický design vytvořit co 
nejjednodušší a nejsrozumitelnější 
podobu případného budoucího loga 
města tak, aby se s ním naši obyva-
telé ztotožnili a přijali za své.
Říkáte budoucího? Znamená 
to tedy, že se prozatím nejedná 
o oficiální podobu loga města?
Kdepak! Toto musí mít svůj vývoj. 
My občanům nabídneme nejprve 
nenásilnou formou prezentaci této 
podoby a až podle jejich reakce, 
která bude pro nás rozhodující 

zpětnou vazbou, budeme postupo-
vat dál.
Co máte na mysli prezentací? Ja-
kou formu chcete zvolit?
No první fáze prezentace už v pod-
statě začala, podívejte se na nadpis 
tohoto článku (úsměv). Máme pro 
naše obyvatele připravené veliké 
překvapení na období kolem Vá-
noc. K tomuto se ale ještě vrátíme... 
Připravujeme výrobu nejrůznějších 
upomínkových předmětů, jejichž 
koupí lásku ke svému městu budou 
mít možnost jeho obyvatelé vyjád-
řit. Představte si, že jako každý jiný 
den saháte pro hrnek na čaj nebo 
kafe, ten starý dobrý, na který jste 
zvyklí deset let, uložíte na čestné 
místo, a čaj pijete, jako hrdý oby-
vatel svého města, z hrnku s logem 
Kojetína. Kuřák si k tomu může za-
pálit cigaretu podobně ozdobeným 
zapalovačem. To je jen jeden z pří-
kladů…
Dokážeme si představit, že ranní 
siestu strávíme takto, zda na ten-
to nápad ale zareagují další Koje-
čáci podobně, to netušíme.
A to netušíme právě ani my. Pro-
to, jak už jsem řekl, budeme po-
stupovat krok po kroku, emoce 
znásilňovat nelze, to přece víme 
všichni. Láska na první pohled je 
zkrátka jen jednou z možností. Ve-
dení Kojetína bude každopádně 
dělat všechno pro to, aby občané 
s naším městem cítili sounáležitost, 
a byli na ně pyšní se všemi neduhy, 
které nás společně trápí. Vždycky 
nějaké budou. Prezident Kennedy 
kdysi pronesl k občanům výzvu, 
aby se neptali, co pro ně může 
Amerika udělat, ale kladli si vždy 
otázku, co sami mohou udělat pro 
svou zemi. V těch slovech je obrov-
ské množství moudra. Když se nám 
podaří přesvědčit nejméně polovinu 
obyvatel Kojetína, aby přemýšleli 
pozitivně, pomáhali nám budovat 
a rozvíjet naše město, bojovat po 
našem boku mnohdy skromnými 
prostředky, kterými disponujeme, 
proti nešvarům, jež povětšinou 
stoprocentní řešení nemají, výsle-
dek bude v krátké době znát, jsem 
si jistý.
Vraťme se k tomu vánočnímu 
překvapení. O co se jedná kon-
krétně?
Prezentace srdce v názvu města je 

jen jedna část, v tuto chvíli možná 
ta méně podstatná. Chceme našim 
občanům zpříjemnit období adven-
tu, o to především jde. Počínaje 
rozsvícením vánočního stromu až 
do Silvestra bude na náměstí v Ko-
jetíně v provozu stánek, kde bude 
možné se sejít, u stolku si vypít 
punč, kávu, medovinu apod., nebo 
si jen popovídat s přáteli a poslech-
nout vánoční koledy.
Předpokládáte, že projekt bude 
komerčně úspěšný? Je Kojetín 
dostatečně velký trh, aby se 
uživil denní provoz takového 
stánku?
To si myslím, že od prvního dne spí-
še nebude, a právě proto iniciativa 
vychází z vedení města. Chceme, 
aby toto občané vnímali jako služ-
bu, jako snahu přivést je na naše 
vánočně vyzdobené náměstí v ob-
dobí, kdy je zpravidla sychravo a cíl 
podvečerní procházky s partnerem 
nebo dětmi v Kojetíně hledáme jen 
obtížně.

Neobáváte se možných výtržnos-
tí v souvislosti s prodejem alko-
holu na náměstí?
To se opravdu neobáváme. Na ma-
lém městě je toto podstatně lépe 
regulovatelné, než příkladně v Brně 
nebo Olomouci. Navíc se prodejní 
místo bude nacházet jen pár metrů 
od služebny městské policie a ne-
jedná se jistě o podnik, který by měl 
přitahovat příznivce laciné zábavy 
pod vlivem alkoholu. Budeme moc 
rádi, když se občané Kojetína na 
naše náměstí vrátí a společně ne-
dopustíme, aby nás „přetlačili“ lidé, 
kterým se v médiích tak vzneše-
ně říká nepřizpůsobiví. Náměstí je 
naše! Historicky vždy patřilo ke kul-
tuře města a bylo spádovou lokali-
tou i pro okolní obce. Před léty jsme 
si je za přispění evropských fondů 
zrevitalizovali a má svou logiku, aby 
bylo místem, na kterém se lidé cítí 
příjemně a ne, kterému se vyhýba-
jí. A tohle je přesně ten úkol, který 
bez podpory občanů vedení samo 
o sobě zvládnout nemůže. Z radni-

Vánoce v 

Na náměstí v Kojetíně bude 
v provozu stánek, kde bude 
možné se sejít, u stolku si 
vypít punč, kávu, medovinu 
a poslechnout vánoční koledy.

Vedení Kojetína bude kaž-
dopádně dělat všechno pro 
to, aby občané s naším měs-
tem cítili sounáležitost, a byli 
na ně pyšní se všemi nedu-
hy, které nás společně trápí. 
Vždycky nějaké budou. 

ˆ



10/18 Kojetínský zpravodaj

9

ce pouze vzejde impulz a o úspě-
chu či neúspěchu projektu rozhod-
nou naši obyvatelé.
Na tento nápad by lidé mohli sly-
šet, jen si myslíme, že nelze oče-
kávat úspěch hned od prvního 
dne. Může trvat několik sezón, 
než jej obyvatelé přijmou.
Souhlasím, jsme si toho vědomi. 
Na rozsvěcení vánočního stromu 

Budeme moc rádi, když se ob-
čané Kojetína na naše náměstí 
vrátí a společně nedopustíme, 
aby nás „přetlačili“ lidé, kterým 
se v médiích tak vznešeně říká 
nepřizpůsobiví. 

bylo před patnácti lety náměstí rov-
něž poloprázdné a dnes je to atrak-

ce srovnatelná s hodovými slav-
nostmi. Necháme se překvapit, co 
říkáte? (úsměv)
Děkujeme za rozhovor a přeje-
me vedení Kojetína, aby případ-
né nové logo našeho města jeho 
obyvatelé přijali a vánoční stá-
nek na náměstí se stal trvalou 
součástí kulturního života v Ko-
jetíně.                  redakční rada KZ

Pozvánka na svezení 
vlakem na Výlov
Hradeckého rybníka
Stále chladnější rána a do pest-
robarevných kabátků se odívající 
stromy dávají den ode dne více 
najevo, že se pozvolna chýlí ke 
konci další kalendářní rok. Ne pro 
každého to však znamená, že se 
ke konci blíží i venkovní práce a že 
přichází období zimního odpočinku. 
Žně začínají třeba rybářům, kterým 
po zvednutí stavědel odhalí rybníky 
plody jejich celoroční práce. A zá-
roveň s nimi se i my, členové spol-
ku Kroměřížská dráha, těšíme na 
jednu z nejkrásnějších vlakových 
akcí v roce, kdy opět budeme moci 
vypravit na hanáckou lokálku mezi 
Kojetínem a Tovačovem už tradič-
ní zvláštní vlaky na výlov Hradec-
kého rybníka v Tovačově. A právě 
na svezení těmito zvláštními vlaky 
bych vás chtěl nyní pozvat.   
Dosud nevídaná souprava zvláštní-
ho vlaku se na svou pouť po kolejích 
mezi Kojetínem a Tovačovem vydá 
o víkendu 20.–21. října 2018. Vla-
kem se samozřejmě můžete svézt 
nejen pro nějakou tu rybu na vá-
noční stůl, nákup čerstvého koření, 
sýrů, koláčů, trdelníků, ale pokud to 
počasí dovolí, stále můžete vyrazit 
i na pěkný výlet do okolí Tovačova 
a cestou si nechat na výlovu zahřát 

Kroměřížská dráha, z. s.
nitro troškou něčeho dobrého k pití, 
což přeci v malém množství nikdy 
nemůže uškodit. Obzvlášť pokud 
použijete pro svou cestu právě vlak. 
A na jakou že to dosud nevídanou 
soupravu zvláštního vlaku se mů-
žete těšit? Po několika desetiletích 
poprvé se při akci postaví do čela 
osobního vlaku „praotec Buchar“ 
T475.1502. Jde o jeden ze dvou 
vyrobených prototypů motorových 
lokomotiv zcela nové koncepce 
z roku 1970, kterými pražská lo-
komotivka ČKD o tři roky později 
odstartovala výrobu dnes velmi roz-
šířených průmyslových strojů řady 
T448.0 a o další čtyři roky později 
i jejich drážní verze T466.2, které 
můžete pod nynějším označením 
742 spatřit i dnes na trati Kojetín 
– Tovačov v čele nákladních vla-
ků. Do elegantního modro-žlutého 
barevného nátěru oděný prototyp 
T475.1502, který větší část svého 
lokomotivního života prožil na vleč-
kách různých průmyslových závo-
dů, se však o víkendu 20.–21. října 
projede po tovačovské trati vůbec 
poprvé.
Za sebou bude pro vaše pohodlné 
svezení vozit trojici nedávno reno-
vovaných historických osobních 
vozů Balm s panoramatickými čel-
ními okny, které patří brněnskému 

Klubu přátel kolejových vozidel. 
Tyto vozy byly v ČMŽO Přerov re-
novovány za významného finanční-
ho přispění z dotačního programu 
Podpora obnovy historických kole-
jových vozidel Ministerstva dopra-
vy.     
Předběžný jízdní řád zvláštních vla-
ků připojujeme, ale protože v době 
uzávěrky Kojetínského zpravodaje 
ještě není odsouhlasen ze stra-
ny SŽDC, může v něm ještě dojít 
k drobným změnám. Určitě si tedy 
jízdu vámi zvoleného spoje ještě 
před odchodem na nádraží ověř-
te buďto na některém z plakátů ve 
městě, nebo na webových strán-
kách tovačovské trati www.proto-
typy.cz/tovacovka. Tamtéž najdete 
také všechny další informace o jíz-
dách zvláštních vlaků. 

Těšíme se na setkání s vámi!
Za KMD, z.s. Rostislav Kolmačka

Vánoce v 

ˆ
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V Kojetíně se cvičí
stavba mostů
Na pravém břehu řeky Moravy za 
fotbalovým stadionem se nachází 
oplocený areál, který působí jako 
vojenský objekt. Je to jediné výcvi-
kové a školící středisko u nás, kde 
se nacvičuje stavba mostních pro-
vizorií a pontonových mostů. Patří 
ministerstvu dopravy ČR a provo-
zuje ho Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Konkrétně spadá pod Stře-
disko mostních provizorií, které je 
v Brodku u Prostějova. Má na sta-
rosti i zaměstnance, kteří provoz 

Došlo do redakce
střediska v Kojetíně zajišťují. 
Letos v září proběhlo cvičení v Ko-
jetíně, kterého se zúčastnili zájem-
ci z celé republiky, a to z armády 
i civilních organizací. Protože ani 
Slovensko nedisponuje podobným 
zařízením, přijeli i „cestáry“ z Trna-
vy. Tři dny se cvičila stavba a tři dny 
demontáž TMS těžké mostní sou-
pravy, která má rozpětí mezi pilíři 
54 metrů plus dvanáct metrů před-
mostí. Dnes už je vše opět uklizeno 
ve skladech.
Další cvičení stavby provizoria 
bude zase za rok v září.
Od 10. června 2019 bude k vidě-

ní atraktivní stavba pontonového 
mostu v místech brodu před lodě-
nicí. 
www.rsd.cz              Jaroslav Bělka

Cvičný most přes Moravu Montáž výsuvného krakorce Pohled z mostního provizoria
na most Dr. Šíleného

Účastnici zářijového kurzu

Co dělat, když se někdo
blízký potýká
se závislostí? 
Zlín, 5. září 2018 – Rodiče, partne-
ři, příbuzní nebo kamarádi, to jsou 
lidé, kteří se nejčastěji obracejí na 
terapeuty, když mají podezření, že 
s jejich blízkými není něco v pořád-
ku. Jejich obavy se týkají závislosti 
na alkoholu, pervitinu, marihuaně či 
jiných návykových látkách, ale taky 
na automatech nebo sázení a hra-
ní počítačových her. Pomoc nabízí 
Společnost Podané ruce (SPR).
„Právě osoby blízké leckdy poznají, 
že je něco v nepořádku, že si zá-
vislý svou kontrolu nad situací jen 
nalhává. Upozorní je na to jednak 
častý zjevný vliv omamných látek, 
ale také lhaní, chybějící peníze, 
pozdní příchody, kdy dotyčný ne-
dokáže vysvětlit, kde trávil čas, 
nervozita, úzkosti, poruchy spánku, 
uzavřenost, nespolehlivost, nedo-
držování dohod a slibů a celková 
změna projevů chování,“ popsala 

průvodní příznaky Gabriela Kosíko-
vá, vedoucí Terapeutického centra 
SPR ve Zlínském kraji.
A jak vypadá jeden z příběhů? 
„Manžel mě opustil, nechtěla jsem 
zůstat sama, našla jsem si přítele. 
Rozuměli jsme si, byl laskavý, ale... 
Zjistila jsem, že pije. Vlastně pil už 
od začátku, nepřikládala jsem tomu 
takovou váhu. Poslední dobou se 
mi však zdá, že má s pitím pro-
blém. Snažila jsem se s ním o tom 
mluvit, říct mu, že mi vadí, jak stále 
častěji chodí domů z práce pozdě 
a opilý. On však tvrdí, že má pití 
pod kontrolou. Já vnímám opak, 
snažila jsem se mu pití zakazovat, 
dávat ultimáta – buď já, nebo al-
kohol... Hlídám ho, aby nezaspal 
a neměl problém v práci, dávám 
mu peníze, když mu před výplatou 
chybí, i když je mi vlastně jasné, že 
si za ně koupí alkohol. Mám strach, 
že situace bude jen horší a nevím, 
jak dál,“ svěřila se jedna z klientek. 
S podobnými příběhy se blízcí při-
cházejí poradit do Terapeutického 
centra či Centra komplexní péče 

poměrně často. „Pokud blízký 
vyhledá pomoc, společná práce 
s odborníkem spočívá v mapování 
situace, hledání možných řešení 
a dodávání podpory pro změnu. 
Domlouváme se ale také na mož-
nostech ambulantní léčby, nebo 
pobytové léčby v nemocnici či ko-
munitě,“ uvedla terapeutka Krajčo-
vá z Centra komplexní péče, které 
se zaměřuje na pomoc hazardním 
hráčům.
Blízký ve snaze pomoci závislému 
často nevědomě závislé chování 
nadále umožňuje. Už jen tím, že se 
snaží za dotyčného řešit jeho pro-
blém se závislostí. Chce jej zachrá-
nit, a tak ho opakovaně chrání před 
tím, aby pocítil naplno důsledky 
svého chování. Snaží se jeho zá-
vislost ovládat, mít ji pod kontrolou, 
manipuluje jím. Chce, aby závislý 
splnil jeho očekávání. „I když je to 
v dobré vůli, vlastně mu tím para-
doxně nepomáhá, ale v závislosti 
ho udržuje,“ tvrdí Krajčová.
Podle ní je mnohem účinnější pro-
jevit empatii a blízkého povzbudit 
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k samostatnému řešení. Ve vztahu 
je nutné nastavit si laskavé, avšak 
pevné hranice, které sdílí i ostatní 
členové rodiny, a důležité je, aby 
všichni zachovávali jednotný postoj. 
„Ale zejména, aby zodpovědnost 
převzal ten, kdo má se závislostí 
problém,“ uzavírá terapeutka Kraj-
čová ze Společnosti Podané ruce. 
Poradenské služby obou center je 

možné využít ve Zlíně, Uherském 
Hradišti a Kroměříži.
SPR působí ve Zlínském kraji 
již řadu let. Terapeutické cent-
rum ve Zlínském kraji letos slaví 
pět let provozu, jeho služeb bě-
hem této doby využilo 831 kli-
entů, z toho 328 blízkých. Cen-
trum komplexní péče ve Zlín-
ském kraji vzniklo v roce 2016 

a zaměřuje se na nelátkové závis-
losti (zejména hazardní hráčství, 
sázení, počítačové hry). Nabízí 
rovněž dluhové poradenství. Po-
skytované služby jsou bezplatné.

Kontakt: 
Společnost Podané ruce o.p.s.

telefon: 778 417 681, 777 478 088
e-mail: terapie.zk@podaneruce.cz

Došlo do redakce

Mikroregion Střední Haná
Vyšla publikace
Úspěšné projekty
v mikroregionu
Střední Haná

Krajina střední Hané ležící v sa-
mém srdci Moravy se rozevírá mezi 
vrchy Hostýnskými, Oderskými, 
Drahanskou vrchovinou a vrcholky 
Chřibů.
Na části tohoto území vznikl v roce 
1999 dobrovolný svazek obcí, kte-
ré se nacházejí na rozhraní okresů 
Přerov, Prostějov a Kroměříž.
V současnosti jej tvoří čtrnáct měst 
a obcí – obec Ivaň, město Kojetín, 
obec Křenovice, obec Lobodice, 
obec Měrovice nad Hanou, město 
Němčice nad Hanou, obec Oběd-
kovice, obec Oplocany, obec Pol-
kovice, obec Stříbrnice, město To-
vačov, obec Troubky, obec Uhřičice 
a obec Záříčí.
V rovinaté krajině prochází tok řeky 
Moravy se svými přítoky Bečvou, 
Valovou a Hanou. Na území o ve-
likosti 17,5 tisíce hektarů žije více 
než 17 tisíc obyvatel. Území mik-
roregionu Střední Haná má nejniž-
ší bod při břehu řeky Moravy před 
jejím vyústěním do Zlínského kraje 
u Kojetína, a to 191 m n. m. Ty-
pickou krajinou střední Hané jsou 
hlavně obdělávaná pole, příznač-
ná svou rovinatostí a rozlehlostí. 
Nemalou část území zabírají také 
lužní lesy táhnoucí se v nivě řeky 
Moravy od Tovačova a Troubek po 
Chropyni a Kroměříž.
Významnými prvky krajiny jsou ryb-
níky se zachovalými společenstvy 
vodních rostlin a živočichů. Ty na-
jdeme v okolí Tovačova a Kojetína. 
Za pozornost stojí také rozsáhlé 

louky mezi 
Chropyní a Zá-
říčím, evrop-
sky významná 
lokalita Vče-
lín u Kojetína 
a louky mezi 
K řenov icemi 
a Popůvkami.
Celá oblast 
je bohatá na 
památky, ať 
už drobné cír-
kevní stavby 
v obcích či kra-
jině, nebo vý-
znamné zámky 
a kostely.
K dominantám 
kraje patří tovačovský zámek. Cel-
kem můžeme na území mikroregio-
nu vidět devět farních kostelů a ko-
lem dvou stovek různých drobněj-
ších sakrálních staveb a památek 
necírkevní povahy. S významnými 
prvky drobné architektury se se-
tkáme v každé obci. Pozůstatkem 
lidové architektury jsou hanácké 
žudry v Lobodicích a v Němčicích 
nad Hanou.
U technických zajímavostí je to 
stavba říčního sifonu u soutoku Mo-
ravy a Valové u Uhřičic, připomín-
kou dnes již zaniklé židovské ko-
munity jsou synagogy s židovskými 
hřbitovy v Tovačově a Kojetíně.
K typickým rysům kraje patří za-
chování lidových tradic v rámci 
hodových oslav a slavností s krojo-
vanými Hanáky nebo Jízdou králů 
a aktivity v řadě společenských, 
kulturních a sportovních odvětví.
Předkládaná publikace si neklade 
za cíl popis památek či přírodních 
a architektonických zajímavostí. 
Jde jí o to popsat a na fotografiích, 

ukázat úspěšné projekty posled-
ních zhruba šesti až osmi let, kte-
ré významně změnily tvář našich 
obcí a měst, přispěly k rozvoji infra-
struktury a k lepšímu životu a jeho 
kvalitě. Těm, kteří zde žijí, to přijde 
jako samozřejmost a mnohdy si ani 
neuvědomují ony pozitivní změny, 
k nimž na tomto území došlo. Ti, již 
naše končiny navštíví jen občas, se 
vyjadřují s obdivem k práci, kterou 
vedení jednotlivých obcí a měst do-
kázalo vykonat. Přijměte tedy po-
zvání na procházku po úspěšných 
projektech, opravách a naplněných 
představách v mikroregionu Střední 
Haná.
Výběr akcí záležel vždy na staros-
tovi obce či města a zdaleka neob-
sahuje všechny aktivity, které zde 
proběhly. Jde o výběr toho nejdůle-
žitějšího, nejviditelnějšího a finanč-
ně nejnáročnějšího.

Z autorova
úvodu v publikci

Úspěšné projekty v mikroregionu 
Střední Haná
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Kojetínský uličník
Hanusíkova ulice
Je po prázdninách a naše první kro-
ky z gymnázia vedou po Hanusíko-
vě ulici do jídelny, abychom si za-
jistili vedle školní = duchovní stravy 
i tu – pro mnohé přece jen záživněj-
ší – potravu fyzické složky těla.  
Hanusíkova ulice získala svůj 
název před 1. světovou válkou 
v upomínku na kojetínského faráře 
a filantropa P. Františka Hanusíka, 
který žil ve 2. polovině 18. století 
a založil ve městě nadaci na pod-
poru farníků postižených požárem.

Hanusíkova ulice vedle již zmiňo-
vané školní jídelny hostí i hosty re-
staurace Košík, dále pak zahrady 
a stodoly ústící z Vyškovské ulice, 
sportovní halu, jež byla postavena 
v letech 2014–2015 pro sportovní 
a vzdělávací účely, hřiště, mateř-
skou školu i krásně nově zrekon-
struovanou budovu ZUŠky. Konec 
ulice se nachází na rozcestí s Kře-
novskou ulicí a zde stojí přízemní 
rodinné domky. 
A abychom se namlsali i v závě-
ru našeho povídání o Hanusíkově 
ulici, jedna paní povídala, že by tu 

zanedlouho mohl vyrůst i krytý ba-
zén. No řekněte sami, nabízí jiná 
kojetínská street tolik lákadel?

Studenti sexty GKJ

Anketa
Naše anketa hledala odpovědi na aktuální letní témata.

Položili jsme občanům v Kojetíně tyto otázky:
1. Jaký máte názor na debatu o zrušení letního času? A proč zastáváte právě tento názor?

2. Jaká byla vaše reakce na extrémní vedra v létě? A co myslíte, že je jejich příčinou?

1. Já jsem pro zanechání letního 
času. Pokud se má rušit, tak ať 
se raději zruší ten „normální“ čas, 
já mám ráda, když je dlouhý dena 
světlo. Je lepší, že slunce zapadá 
později.
2. Vedra jsem snášela velmi dobře, 
byla jsem naprosto spokojena a bez 
reakce. Myslím si, že jejich příčinou 
je změna klimatu a postup mírného 
pásu směrem nahoru od nás, takže 
my už se v podstatě stáváme sub-
tropickým pásem.

1. Jsem spíše proti rušení, protože 
si myslím, že je to chytré, že to bylo 
takto vymyšlené, co se týká zatmě-
ní. Většina lidí si stěžuje na tento 
posun, ale po dvou dnech už to ani 
nevnímá. 
2. Musela jsem vedra přetrpět, hodně 
jsem pila a schovávala se před slun-
cem. Příčinou veder je určitě globální 

oteplování a ničení planety Země. 
Příčinou je taky industrializace. 

1. Jsem pro zrušení letního času. 
Vyhovovalo by mi to více, než když 
mám stále přestavovat čas. A ales-
poň si nebudeme muset zvykat na 
jiný čas. 
2. Horko mi nevadí, takže jsem to 
brala pozitivně, spíše sucho bylo 
nepříjemné, ale horka jsem snášela 
dobře. Dost na to určitě působí glo-
bální změny klimatu.

1. Jsem pro zrušení letního času, 
jelikož mi to vadí skrz vstávání.
2. Vadilo mi horko, protože nemám 
vedra ráda. Příčinou je určitě glo-
bální oteplování a taky to, že se ne-
staráme o přírodu, tak jak bychom 
měli.

1. Teď mi to vyhovuje.

2. Mně to nevadilo, byli jsme stále 
u vody.

1. Jsem pro zrušení, protože mi 
posun času nevyhovuje.
2. Nevadilo mi to, jelikož mám hor-
ko ráda. Myslím si, že příčinou byl 
posun klimatického pásma.

1. Mně nevadí změna letního času.
2. Nějak jsme ta vedra přežili. A pří-
činou je to, jak se chováme k pří-
rodě. 

1. Já jsem pro zrušení letního času, 
protože mi to dělá chaos při vstává-
ní a narušuje to biorytmus.
2. Tato vedra trvala moc dlouho, 
takže mi to už začalo vadit. Příči-
nou je podle mě změna Golfského 
proudu. 

Ptaly se A. Čížkovská
a D. Páleníková, sexta GKJ
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Mateřská škola Kojetín
Září v MŠ Kojetín

Září je zlomový měsíc pro velký po-
čet dětí, zejména však pro ty, kte-
ré poprvé přicházejí do mateřské 
školy. Po létě stráveném s rodiči 
a u babiček ovšem potřebují určitý 
čas na adaptaci i kluci a holčičky, 
kteří už měli zkušenosti se školkou 
před prázdninami. A tak zářijová 
rána byla pro některé děti, které se 
těžko odpoutávají od svých nejbliž-
ších jako slzavé údolí.
První polovina září byla tedy ve zna-
mení zvykání si na nové prostředí, 
nové kamarády, na učitelky. Aby na 
slzičky nebyl čas, připravili jsme pro 
děti hned několik překvapení.
Děti v obou MŠ přivítal Kašpárek 
s první maňáskovou pohádkou, kte-
rou si pro ně připravily učitelky.
Ve čtvrtek 20. září 2018 nejstarší 
děti z obou mateřských škol odjely 
autobusem do Kroměříže na do-
pravní hřiště. Po příjezdu se posilni-
ly svačinou a poté se rozdělily na tři 
skupiny. Nejdříve si prošly dopravní 
hřiště pod vedením členů Městské 
policie v Kroměříži a seznámily 
se se správnou orientací v silnič-
ním provozu. Potom nastala pro 
část dětí skutečná jízda na kolech 
a koloběžkách. V roli řidičů i chod-
ců se postupně všichni vzájemně 
vystřídali. Celé dopoledne byly děti 

vedeny k respektování dopravních 
značek, semaforů, učily se jízdě 
a chůzi po pravé straně chodníku, 
či silnice. Vyzkoušely si i správné 
přecházení silnice po přechodu pro 
chodce. Dopolední akce byla velmi 
povedená a dětem se líbila.
A co nás čeká v říjnu? Nejstarší děti 
zahájí tříměsíční plavecký výcvik 
na bazéně v Přerově, kde získa-
jí základní předplaveckou průpravu 
a naučí se nebát se vody. Čeká nás 
také pohádka v obou školičkách 
v podání divadla Silesia Ostrava. 
A všechny děti z obou MŠ se už těší na 
pravidelné cvičení ve sportovní hale.  
Tradiční říjnovou akcí bude již 

14. ročník „drakiády“, který proběh-
ne v areálu školní zahrady u hlavní 
budovy. Součástí bude nejen pouš-
tění draků, ale i společné opékání 
u táborového ohně, zpívání pís-
niček a tvůrčí dílna. Termín bude 
včas zveřejněn. Tak už zbývá jen 
doplnit přání, ať se všem dětem 
u nás daří a ať nám co nejdéle vydr-
ží podzimní sluníčko…

vedení MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Adaptační kurz
pro šesté třídy
Letošní školní rok zahájili žáci šes-
tých tříd na ZŠ nám. Míru netradič-
ně. Hned 10. a 11. září 2018 „ode-
šli“ na seznamovací adaptační kurz 
do Kovalovic. Kolektivy ve všech 
třídách se ve srovnání s pátými tří-
dami změnily. A jak jinak by se měli 
všichni pořádně poznat s novými 
spolužáky i s novými třídními uči-
teli, než na společném pobytu při 
plnění nejrůznějších úkolů a aktivit. 
Nebylo snadné zajistit místo pro 65 
dětí a pedagogický doprovod. Ale 
nakonec nás napadl malý zámeček 
v Kovalovicích a bylo vyhráno. Spa-
ní bylo na karimatkách a ve spacích 
pytlích, o jídlo se staral tým peda-
gogických pracovníků ve složení: 
Luděk Vrtěl, Lenka Holíková, Marta 
Horáková, Lucie Krejsová a Petra 
Peterková.
V pondělí 10. září 2018 krátce po 
osmé jsme vyrazili směrem na Po-
půvky, kde byla menší zastávka na 
místním hřišti. Zavazadla už zatím 
pod dohledem pedagogů putovala 
na zámeček. Po svačince a men-
ším odpočinutí jsme pokračovali 
v cestě do Kovalovic. Žáci byli roz-
děleni do šesti týmů podle barev 
bez ohledu na svoji třídu. Cestou 
na zámeček musely týmy hledat 
skrytá zadání úkolů a plnit je. Jed-
ním z posledních úkolů byla zpráva 
v morseovce, kterou měla každá 
skupina vyluštit a zjistit si text sku-
pin ostatních. Všem se úkol poda-
řilo splnit, a tak nezbývalo, než se 
pustit do splnění posledního úkolu 
– najít v okolí zámečku klíč, kterým 
by se všichni mohli dostat dovnitř. 
Nejrychlejším detektivem byla Ka-
rolína Káňová. 
Po nastěhování do zámečku, kde si 
každý vybral v hlavním sále to nej-
lepší a nejvhodnější místečko na 
přespání, následoval oběd (řízky 
s chlebem, rohlíky se salámem, ko-
láče… no prostě – co maminky na-
chystaly). Následovala další hra, na 
kterou jsme se přemístili do blízké-
ho lesa. Tentokrát byly děti rozděle-
ny jen do pěti týmů a měly za úkol 
hledat na stromech v lese papíry 
s obrázky různých částí obličejů 
mafiánů a zjistit, jak vypadá hlavní 
mafián Big Boss. Některým se da-

řilo více, některým méně, někteří 
stačili najít i pár hříbků. Po ukon-
čení hry vzal každý nějakou větev 
a dotáhl ji až k zámečku, protože 
na večer byl naplánovaný táborák 
s opékáním špekáčků. Po skvělé 
večeři jsme se vydali na romantic-
kou večerní procházku Kovalovice-
mi, cestou pozorovali tmavé nebe 
plné jasných hvězd a souhvězdí. 
Na začátku lesa jsme se zastavili, 
všichni se rozdělili do dvojic nebo 
trojic a postupně vcházeli do lesa, 
aby prokázali nejen odvahu, ale 
i dobrou paměť, protože na tra-
se stezky odvahy byly rozmístěny 
u fluorescentních tabulek obrázky. 
Po příchodu do cíle dostali žáci pa-
pír a tužku a psali co nejvíce názvů 
věcí, které viděli na obrázcích. Ni-
kdo se neztratil, všichni v pořádku 
došli, a tak jsme se mohli vydat zpět 
na naši základnu, zvládnout malou 
hygienu u umyvadla, zalehnout do 
spacáků a pokusit se usnout. Ně-
kterým se to podařilo celkem brzy, 
jiní naopak vydrželi a sdělovali si 
své dojmy a zážitky.  Na druhý den 
se po vydatné snídani, kterou při-
pravil celý pedagogický doprovod, 
všichni dozvěděli hlavní cíl úterního 
dopoledne – každá třída by měla 
získat při plnění úkolů všechny po-
třebné ingredience k uvaření obě-
du. Úkoly nebyly těžké a všem se 
nakonec podařilo získat suroviny 
i recept na uvaření buřtguláše. Ten-
tokrát pracovala každá třída sama 
za sebe. Museli si určit šéfkuchaře, 
který rozděloval úkoly a dohlížel na 
postup. Původní záměr, že se guláš 
bude vařit venku na třech elektric-
kých vařičích, nevyšel – zradila nás 
technika. Nakonec ale vše dobře 
dopadlo, všichni oběd stihli uvařit 
a moc si na něm pochutnali. Pak už 
nezbývalo nic jiného než si jít sbalit 
věci, naskládat je do vozíku, uklidit 
využívané prostory na zámečku 
a vydat se na zpáteční cestu do 
Kojetína, kde už kolem 17. hodiny 
netrpělivě přešlapovali rodiče dětí. 
Při zpáteční cestě jsme se nezapo-
mněli zastavit v Popůvkách na hřiš-
ti, kde jsme se nasvačili a osvěžili. 
Ke škole jsme došli něco málo po 
17. hodině. 
Myslíme si, že tato školní akce spl-
nila svůj úkol. Nové kolektivy se po-
znávaly v nejrůznějších situacích, 

všichni se museli spoléhat jeden 
na druhého a v neposlední řadě se 
mohli všichni blíže seznámit se svý-
mi třídními učiteli.

Spokojenost dětí lze vyčíst i z ně-
kterých vybraných pasáží jejich slo-
hových prací: 

Štěpánka, 6.B: Jak jsme dorazi-
li do Kovalovic, začal nám hravý 
program. Šli jsme do lesa a chytali 
jsme bandity. Večer jsme rozdělali 
oheň a opékali jsme si špekáčky.

Adam, 6.A: Pak jsme podle mapy 
došli až do Kovalovic k zámečku. 
Ale neměli jsme od něho klíč. Čeka-
li jsme, až dojdou ostatní, protože 
každý měl jinou indicii, z nich jsme 
vytvořili celou větu, a ta věta nám 
prozradila, kde máme hledat klíče.

Karin, 6.A: Až se v pondělí setmě-
lo, šli jsme znovu do lesa na stez-
ku odvahy. Šli jsme ve dvojicích 
a cestou jsme si museli zapamato-
vat obrázky a potom jsme je museli 
napsat na papír.

Markéta, 6.A: Abychom dostali 
oběd, museli jsme si vysoutěžit in-
gredience na jeho uvaření. Zpočát-
ku se nám ten náš guláš zdál hodně 
ostrý, ale potom jsme ho zahustili 
moukou a byl strašně dobrý.

Julie, 6.B: Po večeři jsme šli do 
lesa a cestou jsme pozorovali hvěz-
dy, Velký vůz a Malý vůz, planetu 
Mars a Mléčnou dráhu.
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Ellen, 6.B: Celkově jsem si dvou-
denní výlet moc užila. Byla super 
atmosféra mezi spolužáky, skvělí 
a ochotní učitelé. Budu se těšit na 
příště!

Základní škola nám. Míru Kojetín
Denisa, 6.C: Cesta zpátky nebyla 
nijak dlouhá, ale ani nijak hodně 
krátká. Bylo tam fajn, aspoň jsme 
se líp poznali a mám spoustu no-
vých zážitků. Jak jsme přišli ke ško-

Naši milí noví prvňáčci,
brány poznání se konečně otevře-
ly i vám. Přejeme vám, abyste jimi 
procházeli s nadšením a radostí, 
touhou po znalostech a chutí měnit 
svět. Vašim rodičům pak přejeme 
mnoho vytrvalosti a trpělivosti v roli 
vašich sekundantů a totéž i vašim 
průvodcům – učitelkám.
Ať je vám škola stále příjemnou 
hrou!    Vedení školy a pedagogové

při ZŠ nám. Míru

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Jazyková animace
Jazyková animace je nekonvenční 
a hravá metoda, která podněcu-
je zájem o německý jazyk, kulturu 
a lidi ze sousední země. Zábavným 
způsobem se snaží přiblížit základy 
cizího jazyka a prohloubit již zís-
kané jazykové znalosti. Usnadňuje 

komunikaci, pomáhá překonávat 
ostych při používání cizího jazyka, 
obavy z chyb a posiluje schopnost 
žáků uvědomovat si nejrůznější 
způsoby dorozumění. Podporuje 
iniciativu a kreativitu žáků.
Prostřednictvím her a dalších aktivit 
si žáci upevní své znalosti, zapama-
tují spoustu nové slovní zásoby, utvo-

ří jasnější představu o tom, co mají 
čeština a němčina společné a v čem 
se naopak odlišují. Žáci se na tyto 
hodiny každoročně těší a vítají je. 
Letos se jazyková animace na naší 
škole uskutečnila již potřetí, tento-
krát pod vedením animátorky, která 
žije dlouhodobě ve Vídni.

Miluše Štefanová, vyučující NJ

Sportovní den
K prvním sportovním akcím školní-
ho roku neodmyslitelně patří Spor-
tovní dopoledne na hřišti v areálu 
školy. Letos se konal v pátek 7. září 
2018.
Žáci 1. stupně si jej patřičně užili. 
Ještě před začátkem sportovního 
soupeření připravili žáci druhého 

stupně několik stanovišť, na kte-
rých se plnily úkoly – házení krouž-
ků na tyč, chytání ryb na háček, hod 
míče do koše, skoky přes překáž-
ky, slalomová dráha a další. Děti 
obcházely stanoviště s lístkem, na 
který jim bylo zaznamenáno, jak se 
jednotlivých úkolů zhostily. 
Nakonec všichni pod vedením 
svých třídních učitelek a asistentek 

vytvořili vzorné zástupy a proběhlo 
slavnostní vyhodnocení akce. Od-
měnu dostal každý soutěžící, proto-
že snaha vyhrát byla u všech dětí 
viditelná. 
Závěrem si všichni zahráli míčové 
a pohybové hry. Slunce svítilo celý 
den, a tak dobré náladě a sportov-
nímu nadšení nic nebránilo.

vedení školy

le, vzali jsme si svoje věci a bohužel 
už jsme museli jít domů.
Tereza, 6.C: No, nemám co vy-
tknout, fakt super!  Marta Horáková

a žáci tříd 6.A, 6.B a 6.C
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Projektový den
– Ochrana člověka
za mimořádných událostí
Dne 7. září 2018 se uskutečnil na 
naší škole projektový den – OMU 
– pro 6.–9. ročník.
Žáci byli na trase Kojetín – Bezmě-
rov rozděleni do několika skupin. Na 
stanovištích, na které se přesouvali 

pomocí orientace v mapě a předem 
zadaných informací ohledně trasy, 
si žáci ověřili, nakolik získané po-
znatky z oblasti ochrany člověka 
za mimořádných událostí zvládli 
a jaké jsou jejich dovednosti při po-
skytování první pomoci a úkonech, 
zachraňujících život raněných. Zo-
pakovali si, jak funguje integrovaný 
záchranný systém a jak se chovat 
při povodních a možném násled-

ném vyhlášení evakuace určité ob-
lasti a jak jsou na tom se znalostí 
o důležitých telefonních číslech 
a způsobu jejich použití.
Hodnocení výsledků plnění jednot-
livých úkolů ukázalo, že žáci mají 
v podstatě dobré znalosti a už jen 
praxe ukáže, jestli jsou schopni je 
využít při mimořádných událostech.

Miluše Štefanová

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Gymnázium Kojetín
Byli jsme v Praze
Maturitní ročníky, oktáva a čtvrťák, 
z Gymnázia Kojetín, podstoupily 
svůj poslední společný školní výlet. 
Cílovou destinací bylo hlavní město 
Praha. 
Výlet začal v úterý 11. září 2018 
a naší první pražskou zastávkou byl 
hotel Pramen, kam jsme na tři noci 
složili zavazadla i hlavy. Kolem dru-
hé hodiny odpoledne už nás čekala 
procházka židovskou částí města, 
Josefovem, kde jsme také dostali 
náš první rozchod. První den byl 
završen večerním divadelním před-
stavením „Ptákovina" v Činoherním 
klubu.
Druhý den začal prohlídkou Praž-
ského hradu a katedrály sv. Víta. 
A pak jsme zažili něco, co nikdo 
z naší školy před námi ještě nezažil 
– ocitli jsme se ve virtuální realitě! 
V podzemních částech domu hra-
ček a her Hamleys jsme obdrželi 
speciální brýle se sluchátky, ruka-
vice a něco, co připomínalo batoh, 
který nás teleportoval do doby Ru-

dolfa II. – zde jsme se setkali s ra-
bínem Löwem, jemuž jsme pomá-
hali najít ztraceného Golema. A aby 
toho nebylo málo, brána času nás 
přenesla do druhohor, kde si na nás 
brousil zuby tyranosaurus. 
Třetí den jsme se vydali na Vyše-
hrad a na Petřín, kde se jedna část 
studentů rozhodla jít na rozhlednu 
a ta druhá projít zrcadlové bludiště. 
Odpoledne nás čekala druhá zají-
mavá prohlídka, a to Muzeum smy-

slů, kde se nacházely různé vizuál-
ní, hmatové a sluchové exponáty, 
díky kterým nám smysly doslova 
zešílely. Třešničkou na dortu byla 
procházka noční Prahou. 
Poslední den nám zbyl čas pou-
ze na prohlídku Senátu ČR v pro-
storách Valdštejnského paláce na 
Malé Straně. Poté už jsme zamířili 
na Hlavní nádraží a s mírným zpož-
děním se vydali na cestu domů.

Petr Žák, oktáva GKJ

Tábor na Ukrajině
Minulý školní rok se na kojetínském 
gymnáziu v rámci projektu Světová 
škola uskutečnil sběr starého papí-
ru. Výtěžek, který činil zhruba 5000 
Kč, byl prostřednictvím dobročinné 
organizace ADRA Havířov zaslán 
dětem z okolí ukrajinského města 
Mukačeva, aby si děti mohly koupit 
školní obědy, které jim jejich rodiny 
nemohou finančně poskytnout.
Organizace ADRA nabídla studen-
tům možnost zúčastnit se jako dob-
rovolník tábora pro děti z chudob-
ných rodin právě v Mukačevu. Do 
tábora odjely tři studentky našeho 

gymnázia – Eliška Klevetová, Natá-
lie Kovaříková (septima) a Ludmila 
Mychajlivová (sexta).
Šlo o tábor příměst-
ského typu a dochá-
zelo do něj okolo 
82 dětí, které byly 
ve věku osm až pat-
náct let. Třicet šest 
dětí bylo z Mukačeva 
a zbytek byl kaž-
dodenně svážen 
autobusem z okol-
ních vesnic. Kromě 
práce s organizací 
tábora se naše stu-
dentky podívaly do 

romských ghett a domácností dětí 
z velice chudobných poměrů, kde 
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rozdávaly základní potraviny, šaty, 
dětem hračky a drobné sladkosti. 
Navštívily také školu, do které jsme 
poslali peníze ze sběru papíru, a 
osobně se setkaly s ředitelkou zmí-
něného zařízení. Ta je po škole pro-
vedla a poděkovala našemu gym-
náziu za pomoc. 
Ve školním roce 2018/2019 bychom 
chtěli na gymnáziu s charitativní 

Gymnázium Kojetín
činností pokračovat. Vybrali jsme si 
téma Keňa a naši pomoc bychom 
chtěli směřovat opět k dětem. V dal-
ším čísle Kojetínského zpravodaje 
podobu pomoci upřesníme, ale už 
teď víme, že k tomu budeme po-
třebovat pomoc vaši. Rádi bychom 
peníze získali sběrem hliníkových 
plechovek, čímž pomůžeme potřeb-
ným a zároveň zodpovědně zrecyk-

lujeme hliník. A abychom získali co 
nejvíce peněz, potřebujeme zapojit 
co nejvíce obyvatel Kojetína a okolí. 
Ve městě vytvoříme sběrná místa, 
kam budete moci vypláchnuté ple-
chovky ukládat. O tom budeme také 
informovat v následujícím čísle KZ.
Na fotografii škola, kde naše peníze 
pomáhaly.              Eliška Klevetová

(septima) a Dana Dýmalová

Žáci gymnázia
v Kostelci na Hané

Nebývá zvykem, abychom na za-
čátku školního roku připravovali 
a uskutečňovali veřejná vystoupe-
ní. Protože se ale naskytla příle-
žitost, vyjeli jsme 19. září 2018 do 
Domova pro seniory v Kostelci na 
Hané, abychom udělali dobou věc 
a zpříjemnili tamějším obyvatelům 
alespoň jedno dopoledne. Podmín-
kou bylo přijatelné počasí, protože 
se celá akce konala ve venkovním 
prostoru zmíněného areálu. Sluníč-
ko šířilo pozitivní energii už od rána, 

což určitě přispělo k úspěchu akce. 
Vedle kolektivního vystoupení dru-
hého ročníku víceletého gymnázia 
s úspěšnou verzí pohádky O Sně-
hurce s výraznými výkony zvláště 
Lenky Kusákové, Marušky Medu-
nové a Anety Šubíkové se předsta-
vili v programu i sólisté. Anička Hru-
šáková z kvarty zpívala a hrála na 
housle, Barbora Gajová z téže tří-
dy přednesla báseň Jana Skácela, 
Filip Hlavinka s Filipem Potočným 
z kvinty předvedli ukázky bojového 
umění zvaného bujinkan a loňská 
maturantka Tereza Hermanová do-
kázala, že se stále zdokonaluje ve 
svém umění žonglérském. 

Všem zúčastněným patří velké po-
děkování.                     M. Matějček

DDM Kojetín informuje

PřiPravujeme na říjen 2018

Bližší informace o všech připravovaných zájmových 
kroužcích a akcích najdete na internetových

a facebookových stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici

na www.ddmkojetin.zonerama.com

5. 10. 2018
UNIVERSAL RUN

Outdoorový závod VC DDM Kojetín

12. 10. 2018
MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

1. úkol Šťastné osmičky

20. 10. 2018
TURNAJ VE fLORBALU
Hala Kojetín (8.00 – 13.00 hodin)

20. 10. 2018
PATCHwORK

VP Keramické pro MŠ a ZŠ

29.–30. 10. 2018
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
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DDM Kojetín informuje
Týden otevřených dveří
V týdnu od 10. do 14. září 2018 se 
mohli podívat děti i rodiče do pro-
stor, které je možno navštěvovat ve 
volném čase. Účastníkům byly sdě-
leny informace o zájmových krouž-
cích, aktivitách, které děti i dospě-
lí mohou navštěvovat ve volném 
čase. Děti si vyrobily a vyzdobily 
záložku do knihy a zahrály pohybo-
vé hry.                                      -mb-

Ulov si svou první
rybku
Již tradičně se s dětmi různého 
věku setkáváme první pátek v září 
u rybníka Jordán v Kojetíně. ČRS 
MO Tovačov umožnil sedmdesáti 
dětem vyzkoušet si za pomoci ve-
doucích rybářských kroužků ulovit 
rybku.    

-mb-

Nabídka zájmových kroužků 2018/2019
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Městská knihovna MěKS Kojetín

Týden knihoven
1. – 7. října 2018

Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR pořádá

již 22. ročník celostátní akce
na podporu četby a knihoven.
V centru našeho zájmu jsou

především naši uživatelé. Cílem 
aktivit knihovny na podporu knih 

a čtenářství je nabídnout atraktivní 
využití volného času nejen novým 

čtenářům, ale pečovat hlavně
o naše čtenáře stávající. Nosné 
téma bude regionální historie.

Pro nové zájemce je připravena 
bezplatná registrace do konce

roku 2018 a čtenářská amnestie
(platí pro obě oddělení).

Využijte nabídky a navštivte naši 
knihovnu! Těšíme se na vás!

děTské oddělení:
Připraveny budou hry, soutěže, 
luštění a tvoření s důrazem na 

hlavní téma Týdne knihoven. Bu-
deme číst pověsti B. Štégera a 
také hledat poklad inspirovaní
pověstí „Poklad na Šprlochu“.

dosPělé oddělení:
Exkurze žáků 9. tříd a gymnázia

do dospělého oddělení.

lekce
informační výchovy

říjen 2018 pro žáky 6. tříd
ZŠ a souběžných ročníků GKJ

Práce s on-line katalogem,
praktická cvičení.

Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ – ŘÍJEN 2018
skauTská PošTa

sPoluPráce
s českou Televizí

říjen, listopad 2018, dětské odd.
Česká televize v září začíná vysílat 
dětský, zábavně vzdělávací seriál 
o vzniku první republiky Skautská 

pošta. Vysílat ho bude jednou 
týdně a předpokládá silný divácký 
zájem. I proto vyzvala ke spoluprá-

ci také knihovny po celé ČR,
ty budou zastávat důležitou roli

kontaktních míst.
K tomuto zajímavému projektu
se přihlásila i naše knihovna.

Těšíme se na spolupráci s ČT.

lekce
informační výchovy
říjen 2018, pro žáky 7. tříd ZŠ

Naučná literatura – třídění, stavění 
podle MDT, praktická cvičení.

Cílem lekcí informační výchovy
je seznámit žáky s knihovnou
a s jejími službami, pomoci jim 

zorientovat se v knihovním fondu 
a naučit je pracovat s informacemi. 

Pokusit se vzbudit  v dětech
zájem o knihy a potřebu číst. 

české sToleTí
22. 10. – 27. 10. 2018, dospělé 
odd. v půjčovních hodinách
Výstavka knih ke 100. výročí

založení republiky

seTkání dobrovolných 
knihovníků sTřediska 

kojeTín
10. 10. 2018 v 15.00, bistro VIC

velký knižní bazar
23. – 24. 10. 2018

8–12 a 13–17 hodin
v bistru 1. patro, VIC

Masarykovo nám. 8. Kojetín
Výprodej straších

opotřebovaných knih.

náš osudový
madagaskar

monika a jiří vackovi
31. 10. 2018 v 17.30, sál VIC,
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Povídání o dvou nezapomenu-

telných cestách na čtvrtý největší 
ostrov světa s naprosto unikátní 

faunou i florou
a s neméně krásnými

malgašskými obyvateli.
První cesta byla s batůžkem

směrem na jihozápad, ta druhá
pro změnu na kolech na sever

a východ ostrova.
Cestovatelská beseda

s promítáním.

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

facebooku a rajče.net – Městská 
knihovna MěKS Kojetín

Září v knihovně
V září se naplno rozběhla spoluprá-
ce s kojetínskými školami, školními 
družinami a Klubem mladých čte-
nářů z Polkovic. Zábavný program 
„Hurá do knihovny!“ přilákal nejed-
no dítko školou povinné... Ani den 
otevřených dveří – „Den pro prv-

ňáčka“, není žádnou novinkou v na-
šich službách, ale tradiční a osvěd-
čenou akcí, ve které se žáci prvních 
tříd seznámí s knihovním fondem 
a pravidly půjčování. 

Podzimní Shakespearovské slav-
nosti 
Zkrocení zlé ženy – čtení z díla  
světového dramatika W. Shake-
speara, proběhlo na nádvoří VIC 
pro publikum z řad studentů Gym-
názia Kojetín.

Kam dojedeš aneb Tajemstvím 
opředená místa Kojetína 4
V rámci „Evropského týdne mobi-
lity“ jsme na pátek 21. září 2018 
připravili čtvrtý cyklistický výlet pro 
starší děti po okolí našeho města 

se zaměřením na regionální historii 
spojený s přespáním v knihov-
ně. Tentokrát nás inspirovala po-
věst o „Klášternici“ (B. Štéger) 
a naše cesta vedla – se zastavením 
u obce Uhřičice, kde jsme si prohlédli 
unikátní technické památky Vantro-
ky a Sifon – do obce Lobodice. Tam 
jsme se zastavili u žudru (NKP), 
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Městská knihovna MěKS Kojetín
tedy domu s venkovními klenbami, 
které společně s ním pocházejí ze 
17. století. Další zajímavostí byla 
exkurze do budovy elektrárny, jed-
né z nejvýznamnějších technických 
staveb v republice. Vznikla v roce 
1905 po požáru původního mlýna 
a elektrickou energií zásobovala 
i naše město. Průvodce nám byl sta-
rosta obce Lobodice  Petr Hlavinka. 
Po návratu do knihovny nás čekal 
další zajímavý program.               -jl-

Kam za kulturou v Kojetíně
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Kam za kulturou v Kojetíně

Stálá celoroční expozice muzea
zTracená Tvář hané (Ze života na Hané)

Dnes již jinak vypadající kroje i krojové součástky, keramika, porcelán, sbírky hodin,
původní hanácký nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena i improvizovaná hanácká jizba.

Koutek se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie Gardavské a předměty spojené s lidovými řemesly.
Expozice je oživena krojovanými figurami. Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Stálá celoroční expozice
hrůzosTrašné sklePení (ATRAKCE, KTERÁ MÁ VZBUDIT STRACH)

Jedná se o atrakci, která má v návštěvnících vzbudit strach - ovšem ne strach v pravém slova
smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že všechno je jen jako.

Expozice sklepení není nijak historicky podložena, ani spjata s Kojetínem, slouží pouze k pobavení.
Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Výstava technických zajímavostí z depozitáře kojetínského muzea,
soukromých sbírek Milana Zahradníka a ostatních ochotných občanů města Kojetína a okolí 

když ješTě Technika byla v Plenkách
Na expozici jsou vystaveny historické fotoaparáty s příslušenstvím na zvětšování a sušení fotografií, 

psací stroje, šlapací šicí stroje, historická rádia, gramofony, fonografy, hrací stroje a promítací přístroje. 
Výstavu doprovází i exponáty, jenž si mohou návštěvníci vlastnoručně vyzkoušet. 

Patří mezi ně Meoskop – předchůdce 3D obrázků, psací stroj, indukční přístroj tzv. Pioňer vyděržaj, 
rádio bez elektriky – krystalka, či funkční telefony na kliku. 

Zajímavým zážitkem je bezesporu posezení v improvizovaném kině, kde se promítají 
krátké dokumentární filmy Jaroslava Kačírka staršího, na nichž je zachycen život v Kojetíně 

a okolí v 50. a 60. letech minulého století nebo se můžete zvěčnit
v ateliéru Hugo Lóbala z Kojetína, zde jsou k zapůjčení dobové kostýmy i rekvizity.

Výstava otevřena do 26. října 2018.
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

VIC otevřeno: po – pá 9 –11.30 a 12.30 – 17 hodin, so a ne po telefonické dohodě – mobil: 774 001 403

akce v kojeTíně a okolí
na facebooku

akce v kojeTíně a okolí
na jednom mísTě!

PřidejTe se, PřisPívejTe,
sdílejTe, sledujTe, navšTěvujTe 

a hlavně se „kulTůrně“ bavTe!
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Se starostou na kole
za vodou v naší krajině 
V sobotu 22. září 2018 jsme se 
i přes nepříznivou předpověď po-
časí vydali na tradiční cyklovýlet, 
tentokrát za životodárnou vodou 
v naší krajině. Po deváté hodině 
ranní se Masarykovo náměstí za-
čalo pomalu zaplňovat cyklisty. Ty 
záhy uvítal starosta Jiří Šírek na-
plněnými štamprlemi, ve kterých 
tentokrát nebyly trnkové kapky, ale 
vzhledem k tématu letošního výjez-
du obyčejná voda z pítka. Po orga-
nizačních záležitostech se kolona 
cyklistů vydala k avizovanému Mlý-
nu Kojetín. Zde nám podal jednatel 
společnosti Jan Kantorek zajímavý 
výklad o vodou poháněné kapla-
nové turbíně, kterou návštěvníci 
mohli posléze i na vlastní oči vidět. 
O funkčnosti této turbíny nebylo 
sporu a někteří účastníci si po vý-
kladu povzdechli, že by si tuto his-
torku rádi poslechli klidně znovu. 
Po zajímavé prohlídce a neméně 
zajímavé přednášce jsme se vydali 
směrem k Uhřičicím, kde jsme na-
vštívili Vantroky Mlýnského náhonu 
a unikátní vodní památku Sifon, 
díky němuž podtéká onen Mlýn-
ský náhon řeku Valovou. Toto vod-
ní dílo slaví letos 110. narozeniny, 
dodnes je funkční, a navíc nenese 
známky více jak stoletého provozu. 

Další cesta směřovala k Národní 
přírodní rezervaci Zástudánčí u Lo-
bodic, známé též jako Břehule, kde 
byl pohled na toto panenské místo 
doplněn o zajímavý výklad staros-
ty Kojetína Jiřího Šírka. Neméně 
poutavá byla následující zastávka 
v lobodické Elektrárně města Ko-
jetína, která už Kojetínu bohužel 
nepatří. Zde se role komentátora 
ujal starosta Lobodic Petr Hlavinka 
a provedl cyklisty jak venkovními, 
tak i vnitřními prostorami této im-
pozantní budovy, kde byla k vidění 
taktéž kaplanova turbína, jenž je do 
dnešních dnů funkční. Bohužel pro 
nedostatek vody a zanešený ná-
hon nemá v současné době tak in-
tenzivní výkon jako v minulosti. Po 
památkách technického a vodohos-
podářského charakteru se výletníci 
vydali kolem romantických tovačov-
ských jezer k soutoku Bečvy a Mo-
ravy. Ten mohli cyklisté vidět pouze 
poté, co opustili své stroje a pěšmo 
vystoupali podél pásového doprav-
níku štěrku, z něhož byla krásná 
podívaná na tento výjev. Další kro-
ky zájemců směřovaly k přilehlému 
Troubeckému jezeru, kde se sezná-
mili s první ornitologickou rozhled-
nou České společnosti ornitologic-
ké v ČR. Po návratu ke svým kolům 
se všichni odebrali na zasloužené 
občerstvení do malebné lobocké 
hospůdky U Orlů. Tam je čekal při-

pravený táborák, na kterém si mohli 
všichni účastníci opéct špekáček 
a vychutnat si lahodné pivo, či so-
dovku od usměvavé paní hospod-
ské. Kdo si chtěl ještě posedět 
a pobavit se, mohl do pozdního od-
poledne prozpěvovat při harmoni-
ce, či se zapojit do improvizované 
chvilky poezie.
Voda patří neodmyslitelně k naše-
mu životu. Tuto skutečnost nám 
připomněl při letošním cyklovýletu 
starosta Jiří Šírek, kterému děkuje-
me za to, že jsme s ním mohli na-
vštívit zákoutí a díla, která máme 
za humny, ale pomalu o nich ani 
nevíme.            

-miza-
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Výstava Když byla
technika ještě v plenkách

S velkým zájmem u škol se setka-
ly komentované prohlídky výstavy 
Když byla technika ještě v plen-
kách. Od poloviny září tuto expozici 
navštívilo na dvě desítky tříd přede-
vším ze základních škol nám. Míru 
a Svatopluka Čecha.
Žáci se tak mohli přenést o několik 
desítek let zpět a zjistit co všechno 
předcházelo dnešní moderní tech-
nice. Zjistili, jak bylo v minulosti 
například těžké pořídit fotografii 
a hlavně ji přenést na papír nebo že 
jedny z prvních zvukových zázna-
mů na voskových válečcích měly 
maximálně dvě minuty.
S velkým zájmem u žáků se setka-
la část expozice věnovaná rádiům, 
gramofonům a hracím skříním, 
kde mohli porovnat na fungujících 
exponátech kvalitu nahrávek 
v dané době. Neméně zajímavé 
bylo pro mladou generaci zákoutí 
s různými promítačkami a kame-
rami, jak fungovaly tyto přístroje 
z konce padesátých let se žáci 
mohli seznámit posléze v improvi-
zovaném kině s originálními dobo-
vými sedačkami.
Největším zážitkem a atrakcí pro 
mladé návštěvníky byl ale beze-
sporu indukční přístroj známý z fil-

mu Pelíšky „Vyderžaj pijonier“, kte-
rý si ti odvážnější mohli vyzkoušet 
na vlastní kůži. Jelikož je výstava 
z části interaktivní žáci využili mož-
nost si vyzkoušet také psaní na 
stroji, rádio bez elektřiny Kristalku, 
Meoskop na promítání 3D obrázků, 
polní telefony na kliku, nebo se vy-
fotit v dobových kostýmech v atelíé-
ru Hugo Lóbala z Kojetína.
Výstava Když byla technika ještě 
v plenkách potrvá až do 26. října 
2018 a budeme rádi, když i další třídy 
a školy využijí možnost navštívit 
tuto expozici s komentovanou pro-
hlídkou. Žáci a studenti tak mají 
možnost se zábavnou formou se-
známit z exponáty, které předchá-
zely dnešní technice. O tom, že se 
výstava setkává se zájmem nejen 
u studentů, svědčí i zápisy v naší 

návštěvní knize:
- Výstava je moc pěkná, jen ten čas 
tak rychle letí, hodně věcí si ještě 
pamatujeme, děkujeme.
- Krásná výstava. Zavzpomínali 
jsme při filmu.
- Tož konečně pořádná véstava, 
kde se možem vyblbnót.
- Chválím, konečně interaktivní vý-
stava, vždy mi to tu chybělo.
- Den jsme si s holkama moc užily. 
- Krásná výstava, s holkama jsme 
se pobavily.
- Přehlídku jsem si moc užil, ale ne-
věděl jsem, jak doplnit ingoust do 
psacího stroje.
- Je to nejlepší muzeum. Je to su-
per! – 6. B
- Výstava je super! – 6. C
- Krása! Děkujeme. – 9.B

      -miza-

Kam za kulturou v Kojetíně
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Centrum sociálních služeb informuje
Výstava Barvy života
v Hranicích

Dne 6. září 2018 jsme se vydali na 
výstavu, která se konala v Hrani-
cích a nesla název Barvy života. 
Výstava se konala v příjemných 
prostorách Galerie M+M. Po celou 
dobu naší návštěvy se o nás posta-
rali pracovníci z Domova seniorů 
Hranice. Připraveno bylo jak skvělé 
občerstvení, tak i program v podá-
ní pěveckého vystoupení. Výstava 
byla zahájena hlavním slovem ře-
ditelky Simony Hašové. Po milém 
přivítání jsme si prohlédli výrobky 
z ostatních organizací. Kromě Cen-
tra sociálních služeb Kojetín se ver-
nisáže účastnily i další organizace, 
a to: Domov seniorů Hranice, DAS 
Pavlovice, DS Prostějov, Sociální 
služby Lipník n/B, DpS Radkova 
Lhota, Domov Větrný mlýn Ska-
lička, Sociální služby Šternberk 
a Harmonia Hlohovec ze Sloven-

ska. A jak se říká, sto lidí, sto chutí. 
Každá organizace pojala výstavu 

po svém. K vidění bylo mnoho krás-
ných výrobků, ať už keramika, papí-
rové pletení, drátkování nebo také 
enkaustika. Našlo se zde i mnoho 
pletených či háčkovaných výtvorů. 
Vernisáž je veřejnosti dostupná do 
26. září 2018.

-AZ-

Jízda zručnosti
pro naše prstíky

V srpnu 2018 jsme si pro naše se-
niory připravili „Jízdu zručnosti pro 
naše prstíky“. Se seniory jsme hráli 
hry, které slouží k procvičení jemné 
motoriky, a také jsme se zaměřili 

na procvičení logického myšlení. 
Pomocí barevných korálků jsme 
skládali cestičku v berušce.  Naše 
účastnice velmi bavila hra s korál-
ky, při které si měly zapamatovat 
posloupnost barevných korálků 
a za určitý čas je poskládat, jak bylo 
nakresleno na kartičce. Následova-
la také mozaika, při které se nám 

všem zapotily mozkové závity. Po-
dle obrázku jsme skládali daný tvar. 
I když se to může zdát velmi leh-
ké, opak je pravdou. Ale vše jsme 
s malou pomocí zvládli. A abychom 
oživili naši aktivitu, tak tyhle tři hry 
jsme seniorkám zpestřili tím, že 
byly na čas. Hravé odpoledne jsme 
si velmi užili a zpříjemnili si tak par-
ný letní den.                                -AZ-

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Kojetíně
zve laickou veřejnost na přednášku

kašel u děTí
Přednášejícím hostem bude MUDr. Martin Zápalka, Ph.D., dětský alergolog a ordinář pro cystickou fibrozu

z Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Dalšími přednášejícími budou zástupci lékárny v Kojetíně a zástupci farmaceutických firem.

Přednáška se uskuteční ve středu 17. října 2018 v 17 hodin v prostorách
Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, Masarykovo náměstí 8. 

MUDr. Jana Mathonová, PLDD Kojetín
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Církev Československá husitská

Program svátečních setkání v říjnu 2018
NÁBOŽENSKÁ OBEC V KOJETÍNĚ A TOVAČOVĚ

7. 10. 2018 neděle – Díkůvzdání za úrodu
bohoslužby

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

14. 10. 2018 neděle
– Den čs. armády – J. Žižky z Trocnova

bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

21. 10. 2018 neděle
bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou,
abych mu mohl sloužit.“ 1. Timoteova 1,12

26. 10. 2018 pátek*
noční Prohlídka husova sboru

(synagogy) ke 100. výročí republiky
od 20.00 hodin (baterky s sebou!)

28. 10. 2018 neděle – 100. výročí vzniku ČSR
slavnosTní bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

4. 11. 2018 neděle – Památka zesnulých
vzPomínkové bohoslužby

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

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát?
Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?“  Žalm 27,1

Srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského nábožen-
ství a duchovní výchovy – na faře 
a v Klubovně modlitebny. Středa: 
Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“ 
v Klubovně modlitebny (zpravidla 

1. středa v měsíci). Středa: Modlit-
by a zpěvy z Taizé v Husově sboru 
(zpravidla 1. středa v měsíci). Čtvr-
tek: Biblická hodina s besedou na 
faře v kanceláři (zpravidla poslední 
čtvrtek v měsíci promítání). Nedě-
le: Bohoslužby ve sboru (zpravidla 
1. neděle v měsíci - rodinné boho-

služby, po jejich skončení následu-
je tradiční „nedělní škola“ pro děti 
a mládež).
Oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Hu-
sova 796, kancelář v přízemí) je 
k dispozici členům i veřejnosti od 
pondělí do středy od 9 do 15 hod. 

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

PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN
 PRO VŠECHNY 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

Charita Kojetín

8. října 2018
PaPučový den

Vezměte si své „papuče na doma“ 
do práce a podpořte
MOBILNÍ HOSPICE.

Úterý 9. 10. 2018 od 10 hodin
kolíčkování

Vyrábíme z dřevěných kolíčků
na prádlo – stojánky na ubrousky, 
podtácky, kříže, stojánky na mobil 

a další.

Úterý 16. 10. 2018 od 10 hodin
Trénink PaměTi

se slávkou

Středa 17. 10. 2018 od 10 hodin
vzPomínáme

na uPlynulých 100 leT 
rePubliky

V průběhu posledních 100 let
se stalo mnoho významných

historických, kulturních
i společenských událostí.

Připomeneme si ty hlavní, pustíme 
si historický film, podíváme se

na předměty z dané doby, přečteme
si úryvky z válečné literatury.

Středa 24. 10. 2018 od 10 hodin
dušičkové věnečky

Přijďte si s námi vyrobit věnečky 
na uctění památky zesnulých.

Čtvrtek 25. 10. 2018 od 9 hodin
mše svaTá

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i dobrodince. 

každé úterý a pátek
od 9 do 10 hodin

zdravoTní cvičení
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost cvičení na rotopedu,

během pracovní doby kdykoliv.

Město Kojetín 
finančně přispívá 

na činnost Domu sv. Josefa.

*Koná se jen v případě, že nezačne obnova hlavního sálu sboru.



Kojetínský zpravodaj 10/18

26

Církev Československá husitská

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce: Citát měsíce:

Jinak dle dohody. Volejte, laskavě, 
na tel. č. 777 706 511 nebo pište 
na email: ccsh.kojetin@centrum.cz 
Od 1. března 2018 je naší ses. far. 
Petra Hrušková z Přerova, tel: 606 
207 782 email: petra.hruskova@
email.cz. Naše společenství je „ote-
vřené“ všem „hledajícím“!
Stále je možno požádat o prohlíd-
ku Husova sboru (synagogy). Před 

návštěvou kontaktujte laskavě pře-
dem farní úřad nebo VIC, Masary-
kovo nám. 8, 752 01 Kojetín: http://
mekskojetin.cz/vzdelavaci-a-infor-
macni-centrum. Poslední letošní 
prohlídka* Husova sboru, synagogy 
bude v pátek večer 26. října 2018 
od 20.00 hodin (baterky s sebou). 
*Koná se jen v případě, že nezačne 
obnova hlavního sálu sboru (v době 

uzávěrky tohoto čísla Kojetínského 
zpravodaje stále čekáme na roz-
hodnutí MK ČR).
Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje. Fo-
togalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc                  Jiří Pleva

Ze sportu – SK Kojetín 2016, z.s.

Muži 2. liga
(hraje se v Olomouci)

Sobota 20. 10. 2018: 5.–6. kolo
SK Kojetín - Drásov

Sobota 10. 11. 2018: 9.–10. kolo
SK Kojetín - Lanškroun

Sobota 1. 12. 2018: 13.–14. kolo
SK Kojetín - Morávka

Sobota 15. 12. 2018: 17.–18. kolo
SK Kojetín - N. Jičín

Junioři – extraliga (hraje se
ve Sportovní hale Kojetín)

Neděle 7. 10. 2018: 3.–4. kolo
SK Kojetín - Zlín

Sobota 1. 12. 2018: 9.–10. kolo
SK Kojetín - Ostrava

Neděle 2. 12. 2018: 11.–12. kolo
SK Kojetín - Beskydy

Junioři – 1. liga (hraje se
ve Sportovní hale Kojetín)

Sobota 13. 10. 2018: 5.–6. kolo
SK Kojetín - N. Jičín

Sobota 10. 11. 2018: 9.–10. kolo
SK Kojetín - Opava

Sobota 8. 12. 2018: 13.–14. kolo
SK Kojetín - S. Město

Kadeti OLK (hraje se
ve Sportovní hale Kojetín)

Neděle 28. 10. 2018: 3.–4. kolo
SK Kojetín – Zábřeh

Volejbalový kalendář soutěží
Žáci – OLK (hraje se

ve Sportovní hale Kojetín)
Neděle 25. 11. 2018: 2. kolo

Mladší žáci – OLK
Pátek 9. 11. 2018 (Olomouc)
Čtvrtek 6. 12. 2018 (Kojetín)

Muži B – OLK (hraje se
ve Sportovní hale Kojetín)

Sobota 6. 10. 2018:
SK Kojetín - Štěpánov
Sobota 3. 11. 2018:

SK Kojetín - Šumperk
Sobota 24. 11. 2018:
SK Kojetín - Přerov
Sobota 8. 12. 2018:

SK Kojetín - Hodolany
Neděle 16. 12. 2018:

SK Kojetín - Mohelnice

Ženy OLK/ZL (hraje se
ve Sportovní hale Kojetín)

Sobota 6. 10. 2018:
SK Kojetín - Uničov

Sobota 13. 10. 2018:
SK Kojetín - Slavičín
Neděle 28. 10. 2018:
SK Kojetín - Litovel

Sobota 10. 11. 2018:
SK Kojetín - Uh. Brod
Neděle 18. 11. 2018:

SK Kojetín - Uh. Hradiš.

Začátky sobotních a nedělních
utkání v 10 hodin.
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Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
V září se Kovalovicím
opět dařilo
Po debaklu 0:7 v Ústí u Hranic se 
podařilo trenérovi Markovi Ševečkovi 
restartovat tým a bylo to na hře znát. 
Doma s velmi silným soupeřem 
z Klenovic na Hané uhráli remízu 
1:1. V penaltovém rozstřelu 4:2 zís-
kali druhý bod zásluhou výborného 
brankaře Víta Švece.
Další zápas je čekal na hřišti tra-
dičně nepříjemného soupeře Soko-
la Pivín. To se potvrdilo konečnou 
bilancí: výsledek 0:2, dvě červené 
karty a dva zranění hráči Kovalovic.

Svou sílu ukázal tým v následujícím 
domácím utkání s FK Troubky. To 
byl zápas, kdy se všechno daří. Ze-
jména branky na začátku a na kon-
ci poločasu a pak na konci zápasu 
rozhodly o výhře 4:1, která byla nad 
očekávání vysoká.
V sobotu 22. září 2018 se měl hrát 
zápas v Mostkovicích. Ale výbuch 
plynu, který poškodil několik domů, 
způsobil odložení zápasu. 
Kovalovice mají tak zápas k dobru. 
Jsou po sedmi kolech na 7. místě 
skóre 14:16, zisk 11 bodů a mají 
šanci na dobré umístění.

                       Jaroslav Bělka

Okénko do historie 
kojetínského fotbalu

Je milé, když u vás doma zazvoní 
bývalý fotbalista a nese vám fota 
z doby, kdy hrál za Slavoj. Právě 
tak jsem se seznámil s Jaroslavem 
Kotkem alias Baldou, který hrál 
v době, kdy dorostenci vedení 
Františkem Bíbrem předváděli vel-
mi dobrý fotbal. Spolu jsme dali do-
hromady fotbalové vzpomínky. 
Jaroslav Kotek se narodil v roce 

1943. S fotbalem začínal ve Slavo-
ji za žáky v roce 1954 a 1955, pak 
za dorost v letech 1956–1960, kdy 
mohl tým postoupit do dorostenec-
ké ligy. Bohužel se to nepodařilo.  
Od roku 1961 do roku 1965 hrál za 
muže Slavoje pod vedením trené-
ra Zdeňka Hovorky. Na vojně byl 
1962–63, kde hrál za Mikulov 1.A 
třídu.
Od roku 1966 se stal členem B týmu 
Slavoje, kde ukončil hráčskou kari-
éru po třinácti letech v roce 1979.
I po 25 letech fotbalu se dál věnoval 

trenérské dráze nejprve žáků a pak 
Áčka mužů 1980–1983, následně 
Béčka 1983–1990.

Na fotbalový zápas Pivín:Kovalo-
vice se přišel podívat i legendární 
trenér Petr Uličný

Kapitáni Klenovic a Kovalovic, Mi-
chal Bělaška, před utkáním

Spoluhráči gratulují brankaři Vítu 
Švecovi k úspěšným zásahům

Ze sportu – fK Slavoj Kojetín
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Ze sportu – fK Slavoj Kojetín
Dohromady 36 let aktivní činnosti 
pro kojetínský fotbal je obdivuhod-
né a zaslouží si obdiv a uznání.
Postupně získávám kontakt i na 
další hráče, kteří hráli ve Slavoji 
(Ladislav Stavinoha, Miroslav Ne-
zhyba, Vlastimil Drábek), snad se 
ozvou i další pamětníci.

V měsíci listopadu připravuje Slavoj 
výstavu ke 110. výročí organizova-
né kopané v Kojetíně, proto každá 
vzpomínka, předmět, bude příno-
sem. 

Pokud máte možnost nám pomoci, 
nechejte, prosím, vzkaz na MěKS 
Kojetín.

Jaroslav Bělka

TJ SLAVOJ Kojetín – muži 1.A třída – 30. 9. 1962 utkání v Novém Jičíně.
Stojící zleva: Zdeněk Řezníček, Jaroslav Hošek, Miroslav Nezhyba, Zdeněk 
Modlitba, Zdeněk Kouřil, Zdeněk Hovorka, trenér Vítězslav Hovorka; klečící 
zleva: Ladislav Stavinoha, Jaromír Huťka, Rudolf Zapletal, Jaroslav Lužný, 
Jiří Krybus, Jaroslav Kotek

fotbal v září
Muži 1.A třída skupina B
Trenér: Radek Tomšic
Muži pokračují od začátku sezó-
ny v nevýrazných výkonech. Dne 
1. září 2018 utrpěli debakl v Bělo-
tíně 1:8, kdy ještě do šedesáté mi-
nuty hráli vyrovnaný zápas. Ale pak 
se domácím začalo střelecky dařit. 
Další víkend jsme doma hostili dru-
hý Plumlov a vyrovnali jsme na 2:2 
poslední střelou zápasu. Na penal-
ty se rozhodlo až v osmé sérii v náš 
neprospěch.
Pak nás čekaly týmy z konce tabul-
ky. V Chomoutově první půle 0:2, 
celkem 1:2. Doma 22. září 2018 
s beznadějně posledním Dubem 
(skóre 2:18 a 0 bodů) opět zaváhá-
ní v první půli, kdy jsme prohrávali 
0:2. Pak přece jen remíza 3:3. Ten-
tokrát dvě penalty, hosté netrefili 
bránu, aspoň to bylo za dva body. 
Celková bilance je předposlední 
13. místo, jedna výhra za 3 body, dvě 
výhry na penalty za 2 body, jedna 
prohra na penalty za 1 bod, čtyři pro-
hry, skóre 15:25 a na kontě 8 bodů. 
Venku Slavoj nezískal žádný bod.
Projevuje se nesehranost hráčů, 
kdy polovina týmu je obměněná, 
střelecká smůla a chyby v obra-
ně. Naopak za nepříznivého stavu 
dokáže tým bojovat o výsledek. 
Jako nadějné posily se jeví Jiří Ka-
menov z Mostkovic (dal čtyři góly) 
a Richard Podaný z Chropyně, oba 
hrají útočný nebojácný fotbal. 
Dorost U19 – krajská soutěž 
Trenér: Zdeněk Krčmař 

Zatím mají jen jednu výhru 3:0 
doma s Hanou Nezamyslice. Dal-
ší zápasy prohrávali doma: s Bě-
lotínem 3:6 a venku s Němčicemi/
Brodkem u Prostějova 0:5, v Horní 
Moštěnici 0:4, v Otaslavicích 3:6 
a v Kozlovicích 0:11. Z devíti gólů 
dal pět Marcel Lukáš.
Starší žáci U 15 sdružený start 
fK Chropyně/ fK Slavoj Kojetín 
– krajská soutěž Zlínského kraje
Trenér: Matěj Řezáč a Martin Šafrá-
nek / FK Slavoj Kojetín
Společnému týmu se daří. Až na 
jednu prohru v Bystřici p. Hostýnem 
1:5 jede tento tým na vítězné vlně. 

Střídavě hraje domácí utkání v Ko-
jetíně a Chropyni. V Kojetíně pora-
zil Kvasice/Hulín 5:0 a Luhačovice 
2:1, v Chropyni Vigantice 3:0. Po 
4. kole jsou na třetím místě s de-
víti body a skórem 11:6. V týmu se 
prosadili střelecky Adam Svačina, 
Jan Válek dvěma brankami, Lukáš 
Jura, Matěj Otáhal a Yani Williams 
po jedné brance.
Mladší žáci U13 – okresní přebor
Trenéři: Petr Hrabčík a Michal Kapoun
Mají tři výhry doma – s Hustope-
čemi nad Bečvou 7:2, s Všechovi-
cemi/Ústím 6:3 a v Lazníkách 8:0. 
Prohráli doma se ZUBRem Přerov 

Starší žáci – sdružený start FK Chropyně / FK Slavoj Kojetín – KS skupina 
A Zlínského kraje sezona 2018/2019 před zápasem se Sokolem Kvasice/
Hulín
Horní řada zleva: trenér David Langr, Michal Langr, Yanni Williams (Sla), tre-
nér Matěj Ŕezáč (Sla), Ondřej Tichý (Sla), Tomáš Orálek (Sla), Ondřej Jura 
(Sla), Jan Válek (Sla), Jakub Polišenský, Ondřej Sedlák (Sla), Jan Vlasatý, 
trenér Martin Šafránek (Sla), Matyáš Doležel; dolní řada zleva: Emil Zgyuga 
(Sla), Adam Svačina (Sla), Lukáš Jura (Sla), Tadeáš Juřena, Lukáš Zdražil, 
Richard Olle,  trenér Zdeněk Zdražil; vpředu: brankář Adam Toráč (Sla)
* Sla = hráči a trenéři z FK SLAVOJ Kojetín
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Ze sportu – fK Slavoj Kojetín

fk slavoj kojeTín: rozlosování souTěže 2018/2019 - Podzim
Muži 1.A třída skupina B

So   6. 10. v 15.00 Kojetín – SK Protivanov 
Ne 14. 10. v 15.00 FC Beňov – Kojetín 
Ne 21. 10. v 14.30 FC Kostelec na Hané – Kojetín 
So 27. 10. v 14.30 Kojetín – Sokol Určice
So   3. 11. v 14.00 Kojetín – Spartak Lipník

Madší přípravka: okresní přebor skupina B
So   6. 10. v 9:00 Kojetín – KMK Zubr Přerov
Ne 14. 10. v 9:00 Sokol Lazníky – Kojetín
So 20. 10. v 10:00 FC Viktorie Přerov B – Kojetín 

Dorost: krajská soutěž  skupina B
So   6. 10. v 12.30 Sokol v Pivíně – Kojetín
So 13. 10. v 14.30 Kojetín – Spartak Lipník
Ne 21. 10. v 14.00 Kojetín – Protivanov/Brodek u K.
So 27. 10. v 14.30 Ústí/Opatovice – Kojetín

Mladší žáci: okresní přebor
So   6. 10. v 11.00 Kojetín – FK Kozlovice
St  10.10. v 16.00 Kojetín – FK Spartak Lipník
Ne 14.10. v 12.30 Sokol Horní Moštěnice – Kojetín 

Ne 21.10. v 9.30 Kojetín – Sokol Čekyně
Ne 28.10. volný los

Starší žáci: sdružený start s fK Chropyně v krajské 
soutěži Zlínského kraje pod hlavičkou fK Chropyně
So 6. 10. v 9.30
v Chropyni 

fK Chropyně/Kojetín – SK Elko 
Holešov

So 13. 10. v 9.30 SK Louky – fK Chropyně/Kojetín
So 20. 10. v 9.30
v Kojetíně 

fK Chropyně/Kojetín – FC Ajax 
Bezměrov

So 28. 10. v 9.30 FC Velké Karlovice - fK Chropyně/
Kojetín

Starší přípravka: krajská soutěž – hraje se 
turnajově – čtyři mužstva / jeden turnaj

termín pořadatel za účasti dalších týmů
So 6. 10. 
v 9.00

FK Kozlovice FK Medlov, Sulko Zábřeh, 
fK Slavoj Kojetín

So 13. 10. 
v 10.00

ZUBR Přerov OMK Šternberk, SK 
Uničov,fK Slavoj Kojetín

Ne 21. 10. 
v 9.30

OMK 
Šternberk

FK Kozlovice, Sulko 
Zábřeh, fK Slavoj Kojetín

Mladší žáci – FK Slavoj Kojetín – OP 2018/2019 po zá-
pase se SOKOLEM Hustopeče nad Bečvou  
Horní řada zleva: Jiří Hudec, Patrik Sedlák, Vojtěch Hrd-
lička, David Štábl, trenér Petr Hrabčík, Luboš Pluhař, 
Jakub Hrabčík, Ondřej Žiga, trenér Michal Kapoun, Ště-
pán Kapoun, Marian Csocso, Radim Hönig; dole zleva. 
Jiří Hrdlička, Daniel Zgyuga, Jakub Zítka

Rozcvičení – mladší přípravka
FK Slavoj Kojetín

1:4 a v Lobodicích/Tovačovem 2:11.
Starší přípravka U 11 – krajská 
soutěž 
Trenér: Rudolf Popovský a Lukáš 
Chytil
Dosud absolvovali čtyři turnaje, 
kde hrají vždy čtyři družstva. Dne 
8. září 2018 se hrál turnaj i v Kojetí-
ně. Naší kluci hráli s Čechovicemi 
15:1, s Chválkovicemi 7:5 a Kozlo-
vicemi 3:4. Další turnaje proběhly v 
Olšanech, Šternberku a na ZUBRu 

Přerov. Každý týden si tak dopoled-
ne zahrají tři utkání. 
Mladší přípravka U 9 – okresní 
přebor 
Trenéři: Jiří Flora a Martin Chytil
Tým je na začátku fotbalové abe-
cedy. Výsledky odpovídají této vě-
kové kategorii, kdy se moc nebrá-
ní, ale spíše útočí. Pak výše skóre 
není důležitá. Hlavní je radost ze 
hry.

Jaroslav Bělka
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Velká výzva
Po mém loňském prvním Mistrov-
ství Evropy ve stolním tenise ve-
teránů jsem si stanovila velký cíl 
– účast na Mistrovství světa. Celo-
roční příprava na něj byla náročná 
jak po sportovní, tak po finanční 
stránce. Nakonec vše dobře dopadlo 
a já jsem v červnu letošního roku 
svého velkého cíle dosáhla a odle-
těla jsem s naší výpravou na Mis-
trovství světa veteránů ve stolním 
tenisu. Konalo se v americkém 
Las Vegas. Bylo to mé první MS 

Ze sportu – Stolní tenis
a jsem šťastná, že jsem se ho moh-
la zúčastnit nejen jako turistka, ale 
i jako aktivní hráčka. Během svých 
zápasů jsem porazila dvě Japonky 
a jednu Američanku. V soutěži čtyř-
her jsme se svojí spoluhráčkou tak-
též porazily jednu dvojici Japonek. 
Je to dobré zjištění, že i my hráčky 
z Evropy můžeme odehrát vyrov-
nané zápasy s jakýmikoliv soupeř-
kami. Také v ostatních věkových 
kategoriích jsme měli výborné za-
stoupení a naše výprava si odvá-
žela dvě zlaté medaile ze čtyřher 
a několik stříbrných medailí v sou-

těži jednotlivců. 
Náš týdenní pobyt v Las Vegas 
jsme si rozšířili o náplň turistic-
kou a strávili jsme další dva týd-
ny v New Yorku, San Francisku 
a Istambulu. Vrátila jsem se oboha-
cena o nové dojmy, ale i o poznání, 
že náš život v Evropě je přinejmen-
ším srovnatelný s tím za mořem, 
v mnoha případech ho i předčí.
Tak jsem kromě splnění svého snu 
zahrát si na MS získala i určitou po-
koru a nadhled. Nemáme se vůbec 
špatně v té naší malé zemičce.

Alena Dufková 

Ze sportu – Sokol Kojetín
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Ze sportu – Sokol Kojetín

Český pohár v rychlostní 
kanoistice v Kojetíně

Závody Českého poháru v rychlost-
ní kanoistice mají vysokou prestiž 
a jsou konány třikrát ročně v olym-
pijském centru Račice a dvakrát 
v oddílech, které se přihlásí k pořá-
dání a z nichž komise STK vybere.
V letošním roce Kanoistika Kojetín  
uspěla ve výběrovém řízení a měla 
tu čest po 24 letech opět pořádat 
závod ve vytrvalosti mládeže a ve-
teránů.
Břehy řeky Moravy v Kojetíně o ví-
kendu 22. a 23. září 2018 užívalo 

Ze sportu – Kanoistika Kojetín
cca 600–800 lodí, a to jak kajaků 
tak i kánoí. Do Kojetína zavítaly tre-
nérské osobnosti z celého svazu.
Závodilo se v sobotu od 10.30 ho-
din v intervalovém startu 
v kategoriích veteráni 
– veteránky, muži – ženy, 
junioři – juniorky, doros-
tenci – dorostenky, žáci 
– žačky, benjamínci – be-
njamínky. Následný start 
byl v něděli, a to na pod-
kladě sobotních výsledků, 
kdy byla sestavena star-
tovní listina, která byla 
přenesena na řeku Mora-
vu v podobě startovních 

línií a hromadného startu.
Vše o závodech včetně výsledků:

http://www.kanoistika-kojetin.cz/
Foto: L. Fík

cvičení
Pro

nejmenší
děTi

(1 - 4 roky)

SPORTOVNÍ HALA
KOJETÍN

KAŽDOU STŘEDU
OD 9 DO10 HODIN

uPozornění

Z důvodu
rekonstrukce

Sokolovny
se v letošním roce

Přehlídka pěveckých 
souborů

„S písničkou
se mládne“

nekoná!

MěKS Kojetín a Cantas
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Inzerce

S končícím volebním obdobím přichází čas k bilancování toho, co se podařilo 
za uplynulé čtyři roky a současně také pro poděkování všem podporovatelům 
a spolupracovníkům, bez kterých by nebylo možné podílet se na vedení našeho 
města. Za poslední čtyři roky byly nepochybně realizovány významné investiční 
projekty, díky kterým Kojetín získává na pěkném vzhledu i atraktivitě. 
Další investiční akce jsou předpřipravené do příštího volebního období, proto 
věříme v podporu našich voličů. Doufáme, že nám svými hlasy dají možnost 
všechny plány dotáhnout k úspěšné realizaci. Komunální politiku totiž netvoří 
pouze jednotlivci, ale jedná se o týmovou spolupráci. My máme v týmu ODS 
nejen kandidáty, kteří jsou zkušení a mají za sebou nesporné úspěchy, ale také 
mladé lidi, od nichž očekáváme jejich mladistvou dravost. Stále nám zůstává 
množství témat, u kterých musíme zajistit výrazný posun vpřed. Musíme začít 
velmi důsledně řešit sociální patologie, které nepříznivě ovlivňují každodenní ži-
vot v Kojetíně a kvůli kterým se naše město dostalo na seznam vyloučených 
lokalit. Tohle by mělo být naše hlavní téma do příštího volebního období, neboť 
chceme, aby byl Kojetín bezpečným městem, kde se bude dobře žít všem jeho 
obyvatelům. Pokud vidíte budoucnost Kojetína stejně jako my, dejte hlas našim 
kandidátům z týmu ODS Kojetín.

                                                                                       Za ODS Miloslav Oulehla
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inzerce

500 - 1500 Kč
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Inzerce

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

cvičení v kojeTíně

bosu balance
Začíná se v pondělí 3. září 2018

každé pondělí 18 – 19 hodin
každá středa 19 – 20 hodin

sál Vzděl. a informačního centra, 
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Cvičitelka: Radka Michálková

funkční cvičení
se zdravoTním

zaměřením
Začíná se v úterý 25. září 2018

každé úterý 19 – 20 hodin
sál Vzděl. a informačního centra, 

Masarykovo nám. 8, Kojetín
Zdravé cvičení, které uzdravuje, stabilizuje, 

omlazuje, okysličuje a nezatěžuje,
je vhodné i pro seniory.

Cvičitelka: Monika Paráková

jÓga
Začátečníci:

útery v 18 hodin, pátek v 17 hodin
Rehabilitace Kojetín

Jin jóga:
každý prvni patek v měsici

18.15 hodin – Rehabilitace, Kojetín
Dynamická jóga:
středa v 18 hodin 

Tělocvična Gymnazia Kojetín

Celkový přehled
cvičení a sportování v Kojetíně

je zveřejněn
na webových stránkách

MěKS Kojetín
http://mekskojetin.cz/cviceni-a-

-sportovani-v-kojetine
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Inzerce

Vzpomínky
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen vzpomínka zůstává v srdci dál.

Dne 9. října 2018 vzpomeneme 25. výročí úmrtí mého otce

pana Miroslava Doležela z Kovalovic
Nikdy nezapomene dcera Jarmila s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

PřidejTe se
k nám!

* DĚTSKÝ NÁRODOPISNÝ 
SOUBOR SLUNÍČKO
Zkoušky každou středu

od 16.30 hodin, VIC Kojetín

* NÁRODOPISNÝ
 SOUBOR KORDLULKA

Zkoušky každý čtvrtek
od 19.00 hodin, VIC Kojetín

* NÁRODOPISNÝ
 SOUBOR

HANÁCKÁ BESEDA
Zkoušky každý pátek

od 20.00 hodin - tělocvična
 ZŠ nám. Míru Kojetín

* TANEČNÍ SKUPINA
LUCKY wHILE

Zkoušky každý pátek
od 17.00 hodin - tělocvična

ZŠ nám. Míru Kojetín

* PĚVECKÝ SOUBOR 
CANTAS

Každou středu od 18.30 hodin 
Víceúčelová klubovna

CSS Kojetín

* TVŮRČÍ SKUPINA
SIGNÁL 64

Nepravidelné schůzky
– klubovna

na Poliklinice Kojetín

* PŘÍLEŽITOSTNÁ
DIVADELNÍ SKUPINA

„VEDLE JAK TEN 
SMRK“

Skupina hrající jen
u vánočního stromu,
zkoušky v listopadu

Informace: 
Městské kulturní středisko 

Kojetín,
 Masarykovo náměstí 8,

Kojetín
telefon: 581 76 20 46
mobil: 774 001 405

Ceník inzerce v Kojetínském zpravodaji
A4 (275 x 190 mm) = 1 800 Kč                                 1/2 A4 (190 x 137 mm)  = 900 Kč

1/4 A4 (137 x 95 mm)  = 450 Kč                                 1/8 A4 (95 x 68 mm)  = 225 Kč

1/16 A4 (68 x 47 mm) = 110 Kč                         menší velikost = smluvně

                                   Uzávěrka čísla vždy k 20. předešlého měsíce...
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Vítání občánků
V sobotu 15. září 2018 byly slavnostně přivítány 

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

foto: Jana Večeřová

Jonáš Vymětal Oliver Mizera Gita Baselová

Emma Pouperová Jan Vítek

Vzpomínky

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.
Kytičky přineseme, svíčku ti rožneme, na Tebe, drahý tatínku, nikdy nezapomeneme.

Dne 13. října 2018 uplyne už čtvrté výročí úmrtí

 pana františka Vystavěla
a dne 9. října 2018 by oslavil své krásné 85. narozeniny.

S láskou stále vzpomínají děti Hana, Milena, František s rodinami a Ladislav s přítelkyní Marií.

Tři roky uplynuly jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou jak krutý sen.

Proč se tak stalo, znovu se ptáme a se slzami v očích tiše a s láskou vzpomínáme.

Dne 29. října vzpomeneme 3. výročí úmrtí maminky, babičky a prababičky

Jarmily Podané z Kojetína
Děkujeme Ti za lásku, kterou jsi kolem sebe rozdávala.

Dcera Šárka s manželem, vnučka Denisa s přítelem, vnuk Lukáš s manželkou
a pravnoučátka Eliška a Karolínka. Nikdy nezapomeneme!

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás rád.

Dne 30. září 2018 jsme si připomněli 13. smutné výročí, co odešel náš manžel, tatínek a dědeček

pan Bohumil Vojáček
S úctou a láskou stále vzpomíná manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem Martinem,

vnuci Honzík a Lukášek, syn Jiří s vnukem Martinem.


