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V roce 2019 si budeme připomínat řadu významných 
výročí, namátkou roky 1939, 1969 a 1989. Kromě 
toho stojí za zmínku i několik dalších drobnějších 
nebo zajímavých výročí.
 Například do roku 1059 je datována listina zmiňující popr-
vé naše město. Podle ní Sigfrid, kastelán olomoucký, daro-
val kostelu sv. Petra les, položený u vsi Koiate, který koupil 
od šlechtice Luboše. Ale podrobnějším zkoumáním této 
listiny bylo zjištěno, že jde o prokázané moderní falsum.
 V roce 1429, před 590 lety, se několik katolických pánu 
rozhodlo učinit přítrž rejdům Havla Drastila z kojetínského 
"hradu" a jeho tlupě husitských bojovníků, kteří vyjížděli ple-
nit široké okolí, a jeho hrad v roce 1429 oblehli a rozbořili.
 V roce 1454, před 565 lety, byla založena synagoga 
v Kojetíně.
 Roku 1654, před 365 lety, byla dokončena oprava kos-
tela v Kojetíně včetně vymalování.
 V roce 1679, před 340 lety, bylo v Kojetíně 269 used-
lých a 56 pustých gruntů.
 Roku 1704, před 315 lety, byla zahájena stavby Marián-
ského morového sloupu. Zhotovil jej významný moravský 
sochař Bohumír Fritsch ve středu dnešního Masarykova 
náměstí. Celá stavba sestává z pískovcového podstavce, 
na kterém jsou zaznamenání její fundátoři, kojetínští měš-
ťané Jan a Alžběta Kulhanovi, ti ji jistě dali zhotovit jako 
vděk za ušetření rodiny před morovou ranou.
 Roku 1714, před 305 lety, vyhořelo celé město Kojetín, 
požár zasáhl i kostel a faru.
 V roce 1849, před 170 lety, řádila ve městě a okolí 
cholera. V témže roce významný malíř Josef Mánes 
maloval hanácká děvčata v budově bývalého zájezdní-
ho hostince "U Zlatého křížku" (také "Panská hospoda") 
na rohu náměstí.
 V roce 1869, před 150 lety, byl postaven železniční 
most přes řeku Moravu u Kojetína a v srpnu byla dokon-
čována trať z Brna do Přerova, 5.srpna projel Kojetínem 
první zkušební vlak a 30. srpna byla zahájena pravidel-
ná železniční doprava. V tomtéž roce byl také postaven 
kojetínský cukrovar, zdemolovaný v letech 2007–2008.
 Roku 1874, před 145 lety, byl 28. března schválením 
stanov Moravským místodržitelstvím v Brně založen 
v našem městě hasičský sbor, ustavující schůze se ko-
nala 12. května. V tomto roce byl také dosud panský 
mlýn v Kojetíně prodán manželům Svozilovým.

 Od roku 1881 do roku 1889, byl starostou Kojetína 
Eduard Dudík. 
 V roce 1904, před 115 lety, postavil majitel kojetínského 
pivovaru Antonín Janáček novou budovu hotelu Pivovar.
 V roce 1914, před 105 lety, byla zahájena stavba li-
hovaru v Kojetíně a na podzim se tam již vyráběl líh, 
denaturát a výpalkové uhlí. K tomuto roku byly zpětně, 
ex post, kronikářem Karlem Štégrem, dopsány v roce 
1928 zápisy městské kroniky. 6. října tohoto roku se 
v Kojetíně konal první z mimořádných odvodů v rámci 
politického okresu Přerov, o den později v Tovačově, 
byli povinni dostavit se muži ročníků narození ročníky 
1892–1894.
 6. dubna 1919, před 100 lety, se konala mimořádná 
valná hromada Sokola za účelem sloučení ženského od-
boru s jednotou v jeden celek, ženy byly konečně zrov-
noprávněny a slečna Pýrková byla zvolena náměstkyní 
starosty Sokola. Ve čtvrtek 1. května téhož roku byla 
v sadech u dívčích škol zasazena „lípa svobody“. O je-
jím významu promluvil JUDr. František Hylák, advokát 
a předseda místní školní rady. 
 23. června 1924, před 95 lety, projížděl kojetín-
ským nádražím v salónním vlaku prezident T. G. Ma-
saryk.              

        Luděk Fík, kronikář města Kojetín
Foto: Veduta města Kojetín z roku 1727
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 3. schůzi konané dne 16. ledna 2019

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila zřízeným příspěvkovým 
organizacím jejich účetní odpisové 
plány na rok 2019,
- schválila uzavření Smlouvy 
o zřízení služebnosti mezi Městem 
Kojetínem jako „oprávněný“ a Olo-
mouckým krajem, zastoupeným 
Správou silnic Olomouckého kra-
je, příspěvkovou organizací, jako 
„povinný“. Pozemek p. č. 5693/1, 
ostatní plocha – silnice, nacházejí-
cí se v katastrálním území Kojetín 
bude dotčen provozováním pod-
zemní stavby teplovodu, a to na 
dobu neurčitou,
- schválila uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služeb-
nosti mezi Městem Kojetínem, jako 
„oprávněný“ a Mlýnem Kojetín, spol. 
s r. o., jako „povinný“. Pozemky p. č. 
4452/5, ostatní plocha – jiná plocha 
a p. č. 5778/5, vodní plocha – koryto 
vodního toku přirozené nebo upra-
vené, nacházející se v katastrálním 
území Kojetín budou dotčeny provo-
zováním stavby teplovodu a optické-
ho kabelu, a to na dobu neurčitou,
- schválila uzavření Nájemní smlou-
vy a smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti na stavbu 
„Cyklostezka Kojetín – Bezmě-
rov“ mezi Městem Kojetínem jako 
„nájemce“ či „budoucí oprávněný“ 
a společností Povodí Moravy, s. p., 
jako „pronajímatel“ či „budoucí po-
vinný“. Předmětem nájmu a zřízení 
služebnosti jsou části pozemků p. č. 
5779/4 ostatní plocha – jiná plocha 
o výměře cca 1980 m2, p. č. 5779/6 
ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře cca 165 m2, p. č. 5779/7 
ostatní plocha – jiná plocha o výmě-
ře cca 305 m2 a p. č. 4908/2 ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře cca 
9085 m2, vše v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, které budou 
dotčeny stavbou cyklostezky,
- schválila zveřejnění zámě-
ru pachtu části pozemku parc. 
č. 204/1, ostatní plocha, o výmě-
ře cca 49 m2, části pozemku parc. 
č. 204/2, ostatní plocha, o výměře 
cca 20 m2, a části pozemku parc. 
č. 211/5, ostatní plocha, o výměře 
cca 11 m2, tj. celkem cca 80 m2, 
v k. ú. Kojetín, na ulici Sladovní, za 
podmínek pachtu na dobu neurči-
tou, výši pachtovného min. 5 Kč/m2/

rok, za účelem využití jako zahrád-
ka pro pěstování zeleniny a květin; 
žadatel nesmí mít ke dni podání 
žádosti žádné neuhrazené splatné 
závazky vůči městu Kojetín,
- vzala na vědomí Výroční zprávu 
o poskytování informací Městem 
Kojetínem za rok 2018, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím,
- jmenovala od 1. 2. 2019 před-
sedou Komise školství Rudolfa 
Pavlíčka, členy – Olgu Odehna-
lovou, Ivanu Krčmařovou, Hanu 
Rohovou, Květoslavu Švédovou, 
Josefa Plesníka, Mojmíra Přikryla, 
Janu Hrušákovou,
- jmenovala od 1. 2. 2019 předse-
dou Komise pro komunitní plánová-
ní Evu Pěchovou, členy – Helenu 
Gračkovou, Blanku Laboňovou, 
Janu Palmašovou, Lenku Vargo-
vou, Janu Krejsovou,
- jmenovala od 1. 2. 2019 před-
sedou Komise životního prostředí 
a zemědělství Jaroslava Drbala, 
členy – Ladislavu Minaříkovou, Ja-
roslava Prášila, Jaroslava Minaříka, 
Antonína Výtisku, Annu Acostovou,
- jmenovala od 1. 2. 2019 předse-
dou Komise bezpečnosti a preven-
ce kriminality Jana Polácha, členy 
– Patrika Janečka, Adélu Hálkovou, 
Jiřího Hübnera, Luboše Kočičku, 
Dalimila Kolka ml.,
- jmenovala předsedou Komise pro 
poskytování dotací Leoše Ptáčka, 
členy – Romana Matějku, Miloslava 
Oulehlu, Romana Evanžina, Marti-
na Berčíka, Pavla Válka,
- jmenovala předsedou Povodňo-
vé komise Leoše Ptáčka, členy – 
Miloslava Oulehlu, Kamila Jaruška 
(PČR), Miroslava Charváta (HZS), 
Tomáše Stavinohu (JSDH), Petra 
Floru, Vlastimila Psotku, Luďka 
Nakládala, Adriana Jiříka, Barboru 
Pilich Hrabinovou (Povodí Mora-
vy),
- vzala na vědomí Zprávu o reali-
zaci opatření 3. Komunitního plánu 
sociálních služeb města Kojetína, 
na období let 2017–2019, za rok 
2018,
- schválila úhradu věcných ná-
kladů Školní jídelny Kojetín, pří-
spěvkové organizace, na stravu 
žáků Mateřské školy sv. Josefa 

v Kojetíně z příspěvku na pro-
voz ŠJ poskytovaného z rozpočtu 
Města Kojetín, a to v období 1. 1. 
2019 – 31. 12. 2022,
- vzala na vědomí rezignaci Olgy 
Odehnalové na pracovní místo ře-
ditelky Základní školy Kojetín, Sva-
topluka Čecha, ke dni 31. 7. 2019,
- vyhlásila konkurzní řízení na ob-
sazení pracovního místa ředitele 
(ředitelky) Základní školy Kojetín, 
Svatopluka Čecha,
- ustavila pracovní skupinu pro 
přípravu návrhu na poskytnutí ná-
jmu bytů v DPS ve složení: vedou-
cí odboru VVŠK, pracovnice úseku 
sociálních věcí a ředitelka CSS 
Kojetín,
- doporučila Zastupitelstvu města 
Kojetína schválit úhradu příspěvku 
za Město Kojetín (jakožto člena 
dobrovolného svazku obcí „Sdru-
žení obcí Střední Moravy“) do Regi-
onálního fondu pro přípravu projek-
tů na Střední Moravě, na rok 2019, 
v celkové výši 18.501 Kč,
- doporučila Zastupitelstvu města 
Kojetína poskytnout peněžitý dar 
Hasičskému záchrannému sbo-
ru Olomouckého kraje, Olomouc, 
ve výši 50.000 Kč, na částečné 
pokrytí nákladů, spojených s po-
řízením přívěsu pro přepravu zá-
chranářského člunu a závěsného 
vrtulového lodního motoru na zá-
chranářský člun pro požární stanici 
Kojetín,
- schválila záměr tvorby nových 
internetových stránek koupaliště 
(včetně kempu) a nových interne-
tových stránek města Kojetína,
- vzala na vědomí informaci od-
boru VVŠK k sociálně vyloučeným 
lokalitám a konstatovala, že se na 
území Kojetína v současné době 
nevyskytuje sociálně vyloučená 
lokalita,
- pověřila starostu města k další 
iniciativě, zejména: k MMR ČR ve 
věci odstranění Kojetína ze sezna-
mu základních sídelních jednotek 
s vyloučením podpory nové vý-
stavby nebo koupě sociálních bytů 
v IROP, k MPSV ČR a Úřadu vlády 
– Agentuře pro sociální začleňo-
vání ve věci přehodnocení předá-
vané informace o městě Kojetíně 
jako sociálně vyloučené lokalitě.
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 3. zasedání konaném dne 29. ledna 2019

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

Z jednání Rady Města Kojetín

- souhlasila s pořízením majetku 
do vlastnictví zřizovatele nad rámec 
schváleného rozpočtu Školní jídel-
ny Kojetín ve výši 17.255 Kč,
- povolila Školní jídelně Kojetín 
převod finančních prostředků ve 
výši 105.875 Kč z rezervního fondu 
do fondu investic,
- souhlasila s použitím finančních 
prostředků z fondu investic Školní 
jídelny Kojetín ve výši 105.875 Kč 
na pořízení majetku,
- uložila Základní škole Kojetín, 
nám. Míru 83, odvod z fondu inves-
tic do rozpočtu zřizovatele ve výši 
76 tis. Kč,
- schválila ukončení Smlouvy o ná-
jmu a využívání energetického zaří-
zení – úplné znění dle provedených 
změn, uzavřené dne 20. 6. 2014 
mezi Městem Kojetín, jako posky-
tovatelem, a Ivo Neulingerem, Os-
trava, jako uživatelem, výpovědí ze 
strany poskytovatele, s výpovědní 
lhůtou tři měsíce, z důvodu ukonče-
ní smlouvy o sdružených službách 

Rada Města Kojetín se na své 4. schůzi konané dne 29. ledna 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

dodávky elektřiny s dodavatelem 
elektřiny, 
- schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o výpůjčce ze dne 5. 12. 
2016, uzavřené mezi Českou republi-
kou – Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje, jako půjčitelem, 
a Městem Kojetín, jako vypůjčitelem,
- schválila nové znění Zásad pro 
poskytování nájmu bytů, které jsou 
v majetku Města Kojetína, a pro po-
skytování nájmu parkovacích míst 
v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, s účinností 
od 1. 2. 2019,
- schválila minimální výši měsíč-
ního nájemného za pronájem par-
kovacího místa v garážovém stání 
domu na ulici Sladovní 1309, Ko-
jetín, 513 Kč + DPH v platné zá-
kladní sazbě při parkování jednoho 
vozidla na parkovacím místě a 761 
Kč + DPH v platné základní sazbě 
při parkování dvou vozidel na jed-
nom parkovacím místě,
- schválila zveřejnění záměru 

pronájmu parkovacích míst č. 15, 
č. 23,  č. 21 v garážovém stání 
domu na ulici Sladovní 1309, Ko-
jetín, 
- schválila zvýšení měsíčního ná-
jemného v bytech v domech s pe-
čovatelskou službou, které jsou 
v majetku Města Kojetína, doho-
dou, na výši 35 Kč/m2, s účinností 
od 1. 4. 2019,
- neschválila uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o realizaci pře-
ložky distribučního zařízení urče-
ného k dodávce elektrické energie 
v rámci akce „Sladovní, Kojetín“ 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem společností ČEZ 
Distribuce, a.s.,
- schválila uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o odvozu a odstranění 
odpadů ze dne 19. 2. 2002, jehož 
předmětem je změna ceníku za po-
skytované služby. Dodatek je uza-
vírán mezi příkazcem Městem Ko-
jetín a zhotovitelem BIOPAS, spol. 
s r. o., Kroměříž.

- vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady Města Kojetín, která od 
2. zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Kojetín dne 4. 12. 2018 jednala 
dvakrát – 16. 1. 2019 a 29. 1. 2019,   
- vzalo na vědomí zprávu o plnění 
usnesení Zastupitelstva města Ko-
jetína,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 1/2019, kterým se zapojují do 
rozpočtu: 
nové příjmy    350,30 tis. Kč
nové výdaje  10 869,30 tis. Kč
financování  10 519,00 tis. Kč,
- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů Kojetín a Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů Popůvky v roce 
2018,
- schválilo zprávu o realizaci opat-
ření 3. Komunitního plánu sociál-
ních služeb města Kojetína na ob-
dobí let 2017–2019, za rok 2018,
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
Domu dětí a mládeže Kojetín, pří-
spěvkové organizace, za školní rok 
2017–2018,

- vzalo na vědomí zprávu o reali-
zaci investičních akcí v roce 2018,
- navrhlo odvolání Jiřího Šírka 
z Místní akční skupiny, organizační 
složky Střední Haná, o. p. s.,
- navrhlo zástupce Města Kojetí-
na do Místní akční skupiny, orga-
nizační složky Střední Haná, o. p. 
s., Miloslava Oulehlu, místostarostu 
města Kojetína,
- navrhlo odvolání Jiřího Šírka ze 
Správního výboru Sdružení obcí 
střední Moravy,
- navrhlo zástupce Města Kojetína 
do Správního výboru Sdružení obcí 
střední Moravy Miloslava Oulehlu, 
místostarostu města Kojetína,
- navrhlo odvolání  Jiřího Šírka 
z orgánů společnosti Vodovody 
a kanalizace Přerov, a. s.,
- navrhlo zástupce Města Kojetína 
do orgánů obchodní společnos-
ti Vodovody a kanalizace Přerov, 
a. s., Leoše Ptáčka ml., člena Rady 
města Kojetína,
- delegovalo zástupce Města Ko-
jetína pro aktivní účast na valné 

hromadě obchodní společnosti Vo-
dovody a kanalizace Přerov, a. s., 
Leoše Ptáčka, starostu Města Ko-
jetína,
- schválilo úhradu příspěvku za 
Město Kojetín (jakožto člena dob-
rovolného svazku obcí „Sdružení 
obcí Střední Moravy“) do Regionál-
ního fondu pro přípravu projektů na 
Střední Moravě, na rok 2019, v cel-
kové výši 18.501 Kč,
- schválilo poskytnutí peněžitého 
daru Hasičskému záchrannému 
sboru Olomouckého kraje, ve výši 
50.000 Kč, na částečné pokrytí ná-
kladů, spojených s pořízením pří-
věsu pro přepravu záchranářského 
člunu a závěsného vrtulového lod-
ního motoru na záchranářský člun 
pro požární stanici Kojetín, 
- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Městské policie Kojetín a stavu 
veřejného pořádku za rok 2018,
- vzalo na vědomí zprávu o situaci 
v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřej-
ného pořádku v roce 2018 za Ob-
vodní oddělení Policie ČR Kojetín,
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Vyhlášení KonKuRZního říZení
Rada Města Kojetín

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa

ředitele (ředitelKy)
Základní školy Kojetín,
Svatopluka Čecha 586,

okres Přerov
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2019
Termín podání přihlášek: do 25. 2. 2019 do 17 hodin
 (do tohoto termínu je nezbytné, aby byla přihláška
již doručena, nikoliv podána k poštovní přepravě!)

Předpoklady a požadavky: 
- předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo 

ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- svéprávnost,

- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 
- bezúhonnost, 

- zdravotní způsobilost,
- znalost českého jazyka,

- praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti 
nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného 

nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo
v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce čtyři roky,

- znalost právních předpisů na úseku školství
a znalost školské problematiky,

- znalost právních předpisů a problematiky
řízení příspěvkové organizace,

- organizační a řídící schopnosti, samostatnost, flexibilita,
- vysoké pracovní nasazení, komunikativnost,

- zkušenosti v řízení pracovního kolektivu výhodou. 

Předpoklady, požadavky, náležitosti přihlášky,
požadované doklady a další podrobnosti najdete na

www.kojetin.cz
(aktuality, úřední deska)

- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Svazku obcí mikroregionu Střední 
Haná v roce 2018,
- schválilo předložený plán činnos-
ti  Kontrolního výboru, Finančního 
výboru, Osadního výboru Popůvky, 
Osadního výboru Kovalovice na rok 
2019, 
- schválilo realizaci investiční akce 
„Interiéry v objektu KD v Kojetíně“, 
jako navazující investiční akci na 
stavbu „Rekonstrukce objektu KD 
v Kojetíně“,
- souhlasilo s provedením rekon-
strukce a přestavby objektu č. p. 707 
na ul. 6. května, Kojetín, za účelem 
zřízení zázemí pro sportovce, včet-
ně ubytování sportovců, v souladu 
s podmínkami darovací smlouvy ze 
dne 7. 12. 2016, ve znění pozděj-
ších dodatků a Pravidly dotačního 
Programu na podporu výstavby 
a rekonstrukci sportovních zařízení 
v obcích Olomouckého kraje v roce 
2019,
- souhlasilo se záměrem přene-
chat  pozemek parc. č. st. 1064, je-
hož součástí je stavba s č. p. 707, 
v k. ú. Kojetín, formou výpůjčky 
na dobu deset let do užívání ža-
dateli SK Kojetín 2016, z. s., jako 
budoucímu uživateli, za účelem 
rekonstrukce a přestavby objek-
tu a zřízení zázemí pro sportovce, 
včetně ubytování a jeho následné-
ho provozování, a to  za podmínky  
provedení rekonstrukce a přestav-
by budoucím uživatelem v souladu 
s podmínkami darovací smlouvy ze 
dne 7. 12. 2016, ve znění pozděj-
ších dodatků,
- souhlasilo s podáním žádosti 
o poskytnutí dotace z Programu 
na podporu výstavby a rekonstruk-
ci sportovních zařízení v obcích 
Olomouckého kraje v roce 2019  
žadatelem SK Kojetín 2016, z. s., 
za účelem realizace rekonstrukce 
a přestavby objektu č. p. 707, kte-
rý je ve vlastnictví Města Kojetína, 
s cílem vybudování zázemí pro 
sportovce, včetně ubytování spor-
tovců,
- souhlasilo v souladu s dotačními 
podmínkami s tím, že rekonstrukce 
a přestavba objektu č. p. 707 na 
zázemí pro sportovce, včetně uby-
tování sportovců, bude provedena 
z dotace a finančních prostředků 
žadatele SK Kojetín 2016, z. s., 

a na jeho náklady a majetek takto 
pořízený bude výlučným vlastnic-
tvím žadatele, přičemž se bude 
jednat o investici budoucího uži-
vatele do majetku ve vlastnictví 
Města Kojetína. Majetek, který 
bude pořízen z dotace, nebude po 
dobu deseti let převeden na jiné-
ho vlastníka. Způsob vypořádání 

hodnoty technického zhodnocení 
mezi vlastníkem nemovitostí a bu-
doucím uživatelem bude smluvně 
ošetřen,
- vzalo na vědomí zápis ze zase-
dání Kontrolního výboru ZM ze dne 
7. 1. 2019 a 21. 1. 2019 a zápis ze 
zasedání Finančního výboru ZM ze 
dne 23. 1. 2019.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
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V prvních lednových dnech se 
navýšení částky za svoz a likvi-
daci odpadů v Kojetíně stalo 
velmi diskutovaným tématem, 
starostu města leoše Ptáčka 
jsme požádali o komentář.

očekávalo vedení města takto 
bouřlivé reakce? Zejména na so-
ciálních sítích se rozpoutala de-
bata velmi emotivní.
Vím o tom, očekávali jsme, že ob-
čané, stejně jako jsou spokojení 
s jakýmkoli zvýhodněním či slevou, 
opačně pak spokojeni nebudou, po-
kud kterákoli položka jejich rodinný 
rozpočet zatíží. Je to naprosto přiro-
zená reakce, které se až tak nelze 
divit. Je ale současně v pořádku si 
ke zvýšení konkrétně tohoto poplat-
ku připomenout několik základních 
faktů. Město Kojetín svoz odpadů 
každoročně dotuje, stejně jako jiná 
města a obce, významnou částkou, 
která se neustále navyšuje. Pro 
představu – vloni jsme z rozpočtu 
města přispěli občanům částkou 
2,1 milionu korun, letos už jsme do 
rozpočtu museli zakalkulovat 3,8 
milionu. Je něco nepřirozeného na 
tom, že občany vyzveme k tomu, 
aby se na nárůstu cen alespoň čás-
tečně podíleli? Celková cena se na-
vyšuje proto, že neustále rostou ze-
jména náklady na uložení odpadů 
a náklady mzdové. S cenou za ulo-

Zvýšení poplatku za svoz odpadů
žení odpadů nic neuděláme, čím 
více se společnost snaží odpady 
likvidovat ekologičtěji, tím cena po-
chopitelně roste. Nárůst mezd je 
patrný ve všech odvětvích a firma 
Technis na tento trend musí samo-
zřejmě reagovat. A je to naprosto 
v pořádku, není jediný důvod, proč 
by naši tak zvaní popeláři měli brát 
jako jediní stále stejné peníze. Měs-
to pak musí stanovit nějakou při-
měřenou hranici, do jaké částky je 
připraveno svoz odpadů zadotovat 
a jakou část přenese na občany.

Zmínil jste ostatní města a obce, 
kde systém funguje, předpoklá-
dám, stejně. Máte informace, 
že se poplatky zvyšovaly i jinde 
v okolí Kojetína?
Máme samozřejmě povědomost, 
kolik kde stojí svoz odpadů. V pěti 
městech na okrese Přerov je to 
mezi 620 Kč a 700 Kč, tedy téměř 
stejně. Ale tato otázka není úplně 
na místě. Přesněji řečeno byla by, 
pokud bychom současně srovnali 
částky, kterými jednotlivá sídla fi-
nančně podporují kulturu, seniory, 
nemohoucí občany, sportovní or-
ganizace, zájmové spolky, obnovu 
zeleně… Někde zkrátka více peněz 
radnice směrují do jedné oblasti 
jinde do jiné. Nezlobte se, ale není 
přece fér vyčlenit a zaměřit se jen 
na jednu položku, která navíc vůbec 
neohrozí životní standard žádného 
našeho občana a částky, kterými 
město přispívá na péči o všeobec-
né blaho v Kojetíně podstatně více, 
než okolní města a obce, přitom ne-
zmínit.

navýšení o 150 Kč na osobu za rok 
je možná pro mnohé občany část-
ka, která už za pozornost stojí…
Já to přece nechci bagatelizovat. 
Myslím, že největší potíž je v tom, 
že se poplatky platí naráz na po-
kladně městského úřadu. Kdyby 
byly součástí inkasa, kterým val-
né většině z nás odejde jednou za 
měsíc z účtu i pár tisíc, občané to 
ani nezaregistrují. Jedná se totiž 
o částku 12 korun a 50 haléřů mě-
síčně. Pokud by občané srovnali 
meziroční navýšení s položkami 
za plyn nebo elektrickou energii, 
likvidaci odpadů by si nejspíš ani 
nevšimli. Nezapomněli jsme troš-

ku, o kolik všem vzrostly příjmy za 
posledních šest let, kdy se poplatek 
vůbec nezvyšoval? Nezapomněli 
jsme, že cena za vodu se za po-
sledních třicet let zvýšila stoná-
sobně!? Že před časem podražilo 
máslo skokově? Tehdy se také na 
sociálních sítích objevily výzvy typu 
„pojďme do ulic“? Jak jsem se do-
slechl nyní... A co bychom v těch 
ulicích tak dělali? Po čem vlastně 
kdo volá? Chceme popelářům se-
brat půlku platu? Nebo odpadky 
sypat, kam nás napadne? Anebo 
urážet zlé vedení města, protože 
si dovolilo zareagovat na vývoj cen 
na trhu? To přece nemůžeme mys-
let vážně, ještě jednou opakuji, že 
kdyby město na likvidaci odpadů 
významně nedoplácelo, cena pro 
občany by byla o dalších několik set 
korun ročně vyšší!

občané třeba ale nemají úpl-
ně dokonalý přehled o tom, co 
všechno v jejich každodenním ži-
votě je finančně podporováno ze 
strany jejich města.
To asi nemají, ale proto je dobře, že 
o této problematice vedeme takový-
to rozhovor. Nebudu uvádět strohá 
čísla z rozpočtu města, to by nikoho 
nebavilo. Zkusím jen pár příkladů. 
V letošním roce máme v rozpočtu 
peníze na nákup speciálně vybave-
ného auta pro Centrum sociálních 
služeb, které bude sloužit příklad-
ně i k převozům imobilních klientů. 
Tohle je velmi nákladná záležitost, 
kterou třeba právě navýšení poplat-
ku za odpady pokryje celou. Kaž-
doročně jsme za takto navýšený 
poplatek schopni zrenovovat třeba 
chodník v jedné z ulic. Nebo rozšířit 
počet pečovatelek o seniory – toto je 
rovněž shodou okolností krok, který 
jsme letos udělali… Těch možností 
a příkladů je strašně moc, peníze 
budou každopádně zpětně využity 
ve prospěch obyvatel Kojetína. My-
slí si někdo, že si je rozdělí vedoucí 
odborů na městském úřadě nebo 
snad zastupitelé? Jistě ne.

Vloni jsme z rozpočtu města 
přispěli občanům částkou 
2,1 milionu korun, letos už 
jsme museli zakalkulovat 
3,8 milionu.

Kdyby město na likvidaci  
odpadů významně nedo-
plácelo, cena pro občany 
by byla o dalších několik 
set korun ročně vyšší!
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dalším diskutovaným tématem 
je, zda je v Kojetíně výběr poplat-
ku za odpady dostatečně efektiv-
ní a uhradí jej všichni občané.
Správná otázka. Řádně a včas jej 
neuhradí všichni občané. Město 
má řadu dlužníků a postupuje na-
prosto standardním způsobem, jak 
umožňuje zákonodárství. U dluž-
níků, kteří projevují snahu splácet 
po částech, přistupujeme na doho-
dy o postupném umořování jejich 
závazků.
Občany, kteří snahu neprojevují 
a jejich dluh stále narůstá, pena-
lizujeme, a postupně předáváme 
k exekučnímu vymáhání. Není to 
příjemná práce, ale nejedná se na-
štěstí o částku nijak fatální. Do po-
hledávek obtížně dobytných řadíme 

Zvýšení poplatku za svoz odpadů
asi 3 až 4 % z celku. Dluhy těchto 
lidí žádnému promlčení nepodléhají 
a my nikomu nic nepromíjíme. Kolik 
peněz se nám podaří tímto způso-
bem reálně vymoci, se ale odhadu-
je velmi těžko.

očekáváte, že ceny za likvidaci 
odpadů se budou zvyšovat dál?
To je velká jistota. Stejně jako 
u vodného a stočného, bude trend 
postupného zvyšování ceny pokra-
čovat a jen věřím, že nárůst bude 
pozvolný. Město je připraveno ob-
čanům nadále přispívat, ale vždy 
jen poměrnou částí, ne v plné výši 
samozřejmě.
Chtěl bych poprosit naše obyvate-
le, aby veškerá fakta, která jsem se 
takto krátce pokusil shrnout a pro-

blematiku růstu ceny vysvětlit, vzali 
na vědomí, a přihlédli i k tomu, že 
například částka, o kterou se navý-
ší právě tato platba, je na rozdíl od 
navýšení za plyn, elektřinu, některé 
potraviny apod., ze sta procent pří-
mo využita ve prospěch jejich měs-
ta. A já se domnívám, že je to ze-
jména v posledních letech zřetelné.

děkujeme za rozhovor, budeme 
se těšit na další vaše příspěvky.

                                  -rr-

Kojetínské letokruhy devítkových roků
Pokračování ze strany 1
 V roce 1929, před 90 lety, náro-
dopisný soubor Hanácká beseda 
Kojetín poprvé předvedl pořad Ha-
nácká svajba, a to v Křenovicích 
pod režijním vedením Anny Hýžďa-
lové. 31. června toho roku projížděl 
kojetínským nádražím prezident 
T. G. Masaryk při cestě z Kroměří-
že do Brna. Kojetín navštívil znovu 
28. srpna v rámci velkých armád-
ních manévrů, přijel od Tovačova, 
nad rybníkem Jordán přesedl na 
koně a projel celým Kojetínem, po-
zdravil jej a uvítal hostinský a uze-
nář Hynek Dostál. Toho roku byly 
vyhlášeny uhelné prázdny v důsled-
ku velmi kruté zimy, sníh napadl už 
před Vánocemi předchozího roku, 
následovalo extremně mrazivé po-
časí od ledna až do března. 
 V roce 1944, před 75 lety, kojetín-
ští Hanáci předvedli představení 
Hanácká svajba.
 22. listopadu 1944, před 75 lety 
byl po poledni bombardován ne-
daleký Přerov, jako náhradní cíl 
26 amerických bombardérů B-24 
Liberator z letecké základny u ital-
ského města Foggia, které nemoh-
ly kvůli počasí udeřit na ropné rafi-
nerie ve Slezsku, v prosinci téhož 
roku se ve vzdušném prostoru mezi 
Přerovem, Prostějovem a Olomou-
cí odehrála největší letecké bitvě 
2. světové války nad Protektorátem 
Čechy a Morava.

 V roce 1949, před 70 lety, byl za-
ložen amatérský divadelní soubor 
Hanácká scéna Kojetín. V neděli 
9. ledna téhož roku se na vlně 325 
metrů z vysílače Dobrochov poprvé 
éterem ozvalo: „Hlásí se Olomouc. 
Vysílá studio Československé-
ho rozhlasu v Olomouci.“ Vysílání 
olomouckého rozhlasu otevírala 
Moravská filharmonie, řízená Fran-
tiškem Stupkou, a v závěru večera 
zazněla Dvořákova Symfonie č. 5.
 Roku 1954, před 65 lety, se 
v sále kojetínské Sokolovny konala 
I. družstevní konference pod hes-
lem "Využíváním zkušeností mistrů 
vysokých sklizní za vyšší ha výno-
sy zemědělských plodin". V témže 
roce došlo k reorganizaci státní 
správy a v Kojetíně byla zřízena 
nová jedenáctiletá střední škola.
 V roce 1964, pře 55 lety, u příleži-
tosti oslav 90. výročí založení, byla 
hasičskému sboru předána nová 
požární zbrojnice, v tomtéž roce 
vedení kojetínské městské kroniky 
převzal po Vratislavu Vaňkovi kroni-
kář Otmar Ondra. 
 V roce 1969 byla zahájena a roku 
1970 dokončena oprava kostela 
v Kojetíně, lešení bylo na celém 
průčelí i obou věžích a 30. října byly 
do opravované jižní věže uloženy 
doklady a dobové předměty. 
 Roku 1974, před 45 lety, se na 
hlavním Gottwaldově, dnešním Ma-
sarykově náměstí, na jižní straně  

stavěl moderní bytový dům s pro-
dejnou potravin v přízemním pat-
ru, byla též otevřena Smuteční síň 
u hřbitova. V tomto roce se knihov-
nicí dětského oddělení stala Hana 
Divilová, která se o deset let poz-
ději, v roce 1984, stala vedoucí ko-
jetínské knihovny. 
 V lednu 1979, před 40 lety, byly 
vyhlášeny celorepublikové třítýden-
ní uhelné školní prázdniny v důsled-
ku tuhé zimy a energetické krize.
 Roku 1989, před 30 lety, se 
v pátek 24. listopadu konal mítink 
kojetínských občanů na dnešním 
Masarykově náměstí „u kašny“, 
27. listopadu se konala i v Kojetíně 
na náměstí dvouhodinová manifes-
tační stávka a 8. prosince se konal 
mítink kojetínských občanů v zapl-
něné Sokolovně. Téhož roku byla 
zahájena generální oprava kostela 
a vedení kojetínské městské kroni-
ky převzal od Vladimíra Novotného 
sedmý kronikář František Řezáč.
 14. srpna 1999 se konaly první 
hodové oslavy obnovené tradice 
pořádané Městským kulturním stře-
diskem, Městem Kojetín a Hanác-
kou besedou. Pokus obnovit tradici 
konání Kojetínských hodů se setkal 
se s velkým ohlasem. Od tohoto 
roku se Kojetínské hody staly ve 
městě samozřejmostí a tradicí. Té-
hož roku vyšlo nulté číslo Kojetín-
ského zpravodaje, jako nástupce 
Kojetínského kulturního kalendáře.

Stejně jako u vodného 
a stočného bude trend po-
stupného zvyšování ceny 
pokračovat a jen věřím, že 
nárůst bude pozvolný. 
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Výbor
honebního společenstva

Morava Kojetín

zve všechny své členy na

Valnou
hromadu

která se koná
dne 15. února 2019

v 16.00 hodin
v restauraci na hrázi u tondy

v Kojetíně.

občerstvení zajištěno.

 8. května 2009, před deseti lety, 
byla obnovena tradice stavění máj-
ky členy Hanácké besedy před 
budovou Sokolovny. V témže roce 
se slavilo 140. výročí provozu trati 
Brno–Přerov, jezdil historický vlak 
tažený parní lokomotivou 475.101 

Kojetínské letokruhy devítkových roků
„Šlechtična“, při odjezdu jiskra za-
pálila násep u Postoupek a zasaho-
vat museli kojetínští hasiči. V témže 
roce se 21. října setkal se studenty 
kojetínského gymnázia tehdy již ex-
premiér a budoucí prezident, Miloš 
Zeman.

 10. září 2014, před pěti lety, byla 
uzavírkou křižovatky za Kojetínem 
ve směru na Bezměrov a připoje-
ní k dálnici zahájena rekonstrukce 
z nebezpečné klasické křižovatky 
na kruhový objezd. Byla zahájena 
stavba sportovní haly.

Kojetínský uličník
ulice Jana Peštuky
Tato ulice na severním okraji měs-
ta stejně jako např. ulice Chytilo-
va, Hanusíkova, Dudíkova či bratří 
Šmejdovců „podědila“ své jméno 
po místním rodákovi. 
Jan Peštuka se angažoval už od 
mládí, které prožil v době mezi svě-
tovými válkami, v KSČ a prosadil 
se i jako novinář v levicových pe-
riodikách, např. Rudém právu. Za 
2. světové války se zapojil do odbo-
je, stal se členem prvního ilegální-
ho ÚV KSČ a v roce 1940 byl spolu 

s ostatními členy zatčen gestapem 
a převezen do pankrácké věznice, 
kde ho ve výslechové místnosti na 
Pečkárně mučili a nakonec 29. září 
1941 zastřelili v Praze-Kobylisích 
ve věku pouhých 35 let.
Na ulici Jana Peštuky, jež patří 
k těm novějším ve městě, najdeme 
jeden z kojetínských domů s pečo-
vatelskou službou, několik živností 
i Hanácký vzdělávací spolek (jak 
jsme vygooglili:-) a samozřejmě 
spoustu bytů v panelových domech 

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Kojetín

zve své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
 konanou v sobotu 2. března 2019 ve 14 hodin  

v klubovně domu zahrádkářů na ulici Podvalí 1308, Kojetín.

tradiční program schůze bude rozšířen
o volbu členů do výboru Zo.

Žádáme všechny členy o aktivní účast při volbách.

Bližší informace jsou ve skříňce Zo ČZS,
umístěné u domu sv. Josefa – Charity Kojetín.

vytvářejících při pohledu shora ja-
kési „účko“. 
Kousek za bytovými komplexy a ně-
kolika zahradami místních občanů 
vede podél ulice železniční trať do 
Tovačova a za ní se táhnou smě-
rem k Uhřičicím pole, mezi nimiž po 
zpevněné cestě směrem od Sladov-
ní ulice můžeme dojít nebo dojet na 
kole k místu zasvěceným známému 
jako Cholerák (s památným křížem 
pro oběti moru a cholery).

Studenti Gymnázia Kojetín
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Rozhovor s europoslankyní olgou Sehnalovou

V evropském parlamentu v těch-
to dnech končí vyjednávání tzv. 
evropského aktu přístupnosti, 
který bude mít velký vliv na život 
lidí s postižením v celé evropě. 
Vyjednává o něm i kroměřížská 
europoslankyně olga Sehnalová. 
Kroměřížská europoslankyně Olga 
Sehnalová je veřejnosti známa 
hlavně jako neúnavná bojovnice 

proti dvojí kvalitě potravin, růz-
ným šmejdům nebo také za lepší 
dopravní bezpečnost v EU. Méně 
známá je její činnost v Evropském 
parlamentu ve prospěch lidí se 
zdravotním postižením. 
 
Paní doktorko, co pro lidi s posti-
žením dělá evropský parlament?
Málokdo si uvědomuje, že mno-
ho na první pohled samozřejmých 
činností, jako je sledování televize 
nebo čtení obrazovky počítače, 
je pro řadu lidí s postižením pro-
blém. Nebo si zavolat záchranku, 
když potřebujete pomoc. O tom, že 
cestování veřejnou dopravou, tře-
ba vlakem, znamená kvůli nutnosti 
asistence plánovat si cestu několik 
dní dopředu, vědí lidé se zdravot-
ním postižením také své. K tomu 
všemu jsme v poslední době přijali 
několik důležitých zákonů, které už 
brzy zlepší život lidí se zdravotním 
postižením u nás doma i v celé EU. 
Jsem ráda, že jsem mohla řadu 

prospěšných změn prosadit, třeba 
zkrácení doby nutné pro objednání 
asistenčních služeb na železnici, 
bezbariérové bankomaty či au-
tomaty na jízdenky. Zapomenout 
nesmím na jednotnou Evropskou 
kartu zdravotního postižení, která 
usnadní cesty do zahraničí. Snad ji 
brzo zavede i Česká republika, jin-
de v EU už funguje. 
 
Vědí o tom, co se připravuje, lidé 
u nás doma?
Jsem v Evropském parlamentu 
předsedkyní poslanecké skupiny, 
která se právy lidí s postižením 
zabývá, takže jsem samozřejmě 
v dennodenním kontaktu s různý-
mi organizacemi zdravotně posti-
žených z celé Evropy, včetně těch 
z domova. Pořádám s nimi různá 
setkání, jak v České republice, tak 
v Bruselu. Takovéto konzultace 
jsou pro mne velice užitečné. Je to 
práce, která má smysl.

Vendula Karásková

Anketa
naše anketa byla tentokrát inspirovaná mrazy, které nás provázejí

od druhé poloviny ledna. Pravda nejsou to mrazy třeskuté, kdy by teploty klesaly
k hodnotám naměřeným na šumavských slatích,

ale přesto nás i ty hanácké dovedly k jedné jediné otázce:
„Kdy vám mrzne úsměv na rtech?“

Zde je výčet odpovědí žáků:
Když vedu s rodiči rozhovor o své 
blížící se maturitě a studiu na vyso-
ké škole…

Když vidím na telefonu zmeškané 
hovory od maminky…

Když narazím na učitelku mimo 
školu…

Když ráno ve škole zjistím, že píše-
me písemku, o které jsem nevěděl 
(nebo na ni zapomněl)…

Když se blíží vysvědčení nebo tříd-
ní schůzky…

Když mi učitel najde tahák …

odpovědi pedagogů:
Když je toho na mě moc…

Když začnu kontrolovat synovu ak-
tovku…

Když mám šest hodin v kuse s do-
zorem…

Když v médiích slyším, kolik že 
beru peněz…, a pak se kouknu na 
výplatní pásku…

Když slyším od děcek: „Paní učitel-
ko, nás jen tak napadlo, že bychom 
mohli…“

Pravidelně prvního září :-)

odpovědi občanů školou nepo-
vinných:
Když jsem obdržela letošní vyúčto-
vání za elektřinu…

Když zjistím, kolik času jsem pro-
marnila naprostými zbytečnostmi...
 

Když mi vypadl zub…

Když mi nešlo v těchhle mrazech 
zavřít okno v autě…

Když jsem si po Vánocích stoupla 
na váhu…

Když narazím na pro mě nepocho-
pitelnou situaci nebo na hlupáka…
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oběti i. světové války z Kojetína (3)
Grydil  Antonín Alois,
Grydil Alois
narodil se 18. května 1886 v Kojetí-
ně v domu č. 38 na náměstí Františ-
ka Josefa (dnešní Masarykovo ná-
městí), vedle rohového domu, kde 
dnes sídlí Česká spořitelna, manže-
lům Ignáci Grydilovi, klempíři a Ma-
rii, dceři Antonína Veitha, mlynáře 
v Tovačově. Vyučil se stejně jako 
jeho otec klempířem. Nebyl ženatý.

Základní vojenský výcvik absolvo-
val od roku 1908 v Zeměbraneckém 
pluku č. 15 (Landwehr Infanteriere-
giment Nr. 15 Troppau) v Opavě. 
Tuto jednotku vedl od roku 1903 do 
roku 1909 plukovník Karl Kraus. Do 
války byl Alois Grydil odveden již 
v roce 1914 a byl zařazen do Stře-
leckého pluku č. 15, 7. Roty (SchR. 
Nr. 15, 7. Komp.) a veden jako zá-
ložní desátník s hodností četaře 
(Res. Korps. TitZugsf.). Byl tedy 
v jednotce na pozici desátníka, ale 
měl výhody četaře a byl tedy čeka-
telem na v budoucnu uvolněnou po-
zici s hodností četaře. Jeho výložky 
byly červené s třemi hvězdičkami. 
Střelecký pluk č. 15. byl součástí 
92. Pěší (později střelecké) brigády 
(SchBrig. Nr. 92), která spadala pod 
46. Střeleckou divizi (46. SchD.). 
Tato divize byla v červnu 1918 za-
řazena pod XVI. Sbor (XVI. Korps), 
vedený generálem pěchoty Rudol-
fem Králíčkem, moravským rodá-
kem. Sbor byl zařazen pod velení 
Sočské armády (Isonzo - Armee 
- Isa), jež byla součástí armádní 
skupiny vedené polním maršálem 

Svetozarem Borojevićem von Boj-
na na italské frontě. 
Na podzim 1917 prolomila rakous-
ká armáda v bitvě u města Capo-
retto (dnešní slovinské město Ko-
barid, něm. Karfreit) sočskou frontu 
a zatlačila během několika týdnů 
italské jednotky za řeku Piavu. Přes 
zimu fronta zůstala na pozicích, je-
jichž bojovou hranicí byl především 
tok řeky Piavy (it. Piave), tekoucí 
z hor jižního Tyrolska a hraniční 
hory na původních hranicích mezi 
Itálií a Rakouskem. 
Rakouské velení stanovilo, že bude 
proveden útok na italské pozice 
z výše uvedené bojové hranice. 
Tento útok by naplánován na ranní 
hodiny dne 15. června 1918 (ně-
kolikadenní bitva byla později po-
jmenována „La battaglia del Piave 
o del solstizio 15–23 giugno 1918“ 
– bitva o slunovratu) a zúčastnil se 
ho i Alois Grydil se svou jednotkou 

v úseku mezi městy Fossalta di Pi-
ave a S. Dona di Piave. 
Střelecká divize č. 46 (46. SchD.), 
která byla původně určena jako 
rezervní, postoupila z pozice mezi 
vesnicemi Fontanellette a Lutrano 
k severnímu okraji města S. Dona di 
Piave posílit zde bojující jednotky. 
Dne 18. června se od divize oddělil 
opavský 15. Střelecký pluk (SchR 
Nr. 15, na mapě Sch. 15), který 
19. června v ranních hodinách pře-
kročil řeku Piavu u vesnice Musetta 
a postupoval severně od vesničky 
Croce a dále směrem na západ 
zatlačit italská vojska za městečko 
Móelo.
A zde, u vesničky Gradenigo 
(12,51° v. d., 45,62° s. š.), asi 3 km 
jižně od města Fossalta–di Piave, 
dne 19. června 1918, ve věku 32 
let, četař Alois Grydil, střelený do 
hlavy (Kopfschuss laut Todesfalle-
ingabe), padl.

Podle zápisu plukovní kroniky 
15. Zeměbraneckého polního plu-
ku byl „Alois Grydil 1918 pohřben 
19. června při hřbitově Grando 
(nebo Grande – velký) u S. Dona 
di Piave, provincie Veneto v Itálii" 
(Alois Grydil 1918 am 19. Juni bei 
C. Grando bei S. Dona di Piave, 
Provinz Venetien in Italien begra-

ben). Pravděpodobné místo, kde 
jsou uloženy ostatky Aloise Grydila 
u vesnice Croce na místním hřbi-
tově (Cimitero di Croce). Je zde 
pohřbeno 725 rakousko-uherských 
vojáků, kteří padli během bitvy na 
Piave v červnu 1918. 
Nedaleko místa u vesnice Capo d´A-
rgine (několik set metrů severně), 
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oběti i. světové války z Kojetína (3)
kde zemřel Alois Grydil, padl 
21. června při útoku na italská voj-
ska i František Jelínek z Kojetína, 
který sloužil ve stejné jednotce.
Vídeň, 19. června 1918. Oficiální 
hlášení: Jižní křídlo armádní sku-
piny polního maršála von Boroević 
postupovalo v neustálém boji, aby 

získalo nové výhody. Kanál Fosetta 
byl v některých bodech překročen. 
Italové dělají všechno proto, aby za-
bránili našemu postupu. Do uzavře-
ného prostoru jsou přiváděni zajatci 
mnoha smíšených skupin. Násilné 
nepřátelské útoky, které byly pro-
váděny s obrovskou houževnatostí 

na obou stranách železnice Oder-
zo - Treviso, byly potlačeny s těžký-
mi ztrátami, částečně naší střelbou 
a částečně vzájemným střetem 
v boji. Divize generálplukovníka ar-
civévody Josefa prolomily několik 
italských linií u Sovilla na jižním úpa-
tí Montella. Počet zajatců narůstá.

hradil tomáš,
hradil thomas
narodil se dne 6. dubna 1872 v Ko-
jetíně v domě č. 226, na rohu ulice 
Podvalí a dnešní Přerovskou ulicí, 
manželům Antonínu Hradilovi, vaři-
či v cukrovaru v Kojetíně a Františ-
ce, dceři Františka Kubíka, výměn-
káře z Oujezdu (Újezdec, místní 
část města Přerova, něm. Augezd). 

Dne 11. února 1896 se oženil jako 
svobodný nezletilý truhlářský po-
mocník s Anežkou Klechovou o de-
set let starší (narozenou 10. února 
1862), svobodnou služebnou v Ko-
jetíně, dcerou Jana Klecha, dom-
kaře ze Slížan (okres Kroměříž). 
Před sňatkem bydlel Tomáš Hradil 
v Křenovské ulici č. 630 a Anežka 
Klechová v domě č. 450 v dnešní 
ulici Svatopluka Čecha, u I. Základ-
ní školy. 
Měli tři děti – syna Otta, nar. 
17. října 1896 v Blanské ulici č. 635, 
v dospělém věku pracoval jako 
vařič cukru v cukrovaru Kojetín, 
dceru Marii, nar. 23. září 1898 
tamtéž, podle sčítacího operátu 
z roku 1921 pracovala v domác-
nosti, a syna Josefa, nar. 8. břez-
na 1902, byl vyučen řemenářem 

a pracoval jako jeho bratr v místním 
cukrovaru. Dle Sčítacího operátu 
byli všichni tři v roce 1921 svobodní 
a bydleli se svou matkou Anežkou 
v ulici Podvalí č. 648. Tomáš Hra-
dil pracoval před válkou jako stolař 
s denním výdělkem 5 až 6 korun.  
Na vojenský výcvik byl odve-
den v roce 1894 a byl zařazen do 
13. Domobraneckého pluku, 4. Rota 
(Landwehr Infanterieregiment Nr. 
13, 4. Komp.) v Olomouci. 
Do války nastoupil již v roce 1914 
a dosáhl hodnosti svobodníka 
(Gefreiter). Se svou jednotkou ope-
roval počátkem června 1916 na 
Volyni mezi vesnicemi Rudka (ukr. 
Rudka) a Bokujma (ukr. Bokijma). 
V druhé polovině června zaujala 
I. armáda (I. Armee) pozice sever-
ně od města Brody (ukr. Brody), 
a to se všemi svými jednotkami, 
tj. 1. Zeměbraneckou pěší brigá-
dou (1. LstIBrig), 25. Pěší divizí 
(25. ID) a 46. Střeleckou divizí 
(46. SchD) s jednotkou Tomáše 
Hradila 92. Střeleckou brigádou 
(92. SchBrig). Mezi 30. červ-
nem 1916 a 3. červencem útočila 
46. Střelecká divize na východ proti 
XXXII. Sboru ruské armády u ves-
nic Beresteczko (ukr. Berestečko), 
Ostrów (ukr.Ostriv), Redków (ukr. 
Ridkiv) a Mytnica (ukr. Mytnytsya) 
zhruba 25 km severně od měs-

ta Brody. V průběhu dalších dnů 
však ruská vojska získala převahu 
a 1. Armáda se svými jednotka-
mi musela ustoupit na původní 
pozice. V polovině července byla 
46. Střelecká divize s 92. Střelec-
kou brigádou se 13. Střeleckým plu-
kem podřízena Sboru Dieffenbach 
s podřízenou Skupinou Gronau. 
Jednotky i se svobodníkem Tomá-
šem Hradilem, a byly přesunuty na 
severnější pozice do úseku mezi 
vesnicemi Smarzów (ukr. Smor-
zhiv) – Strzemilcze (ukr. Stremil‘che 
– Dzikowiny (ukr. Dykovyny) asi 
50 km jihozápadně od města Łuck 
(ukr.Lutsk). Strzemilcze bylo hra-
niční město mezi Rakousko-Uher-
skem a Ruskem. Úsekem protékají 
řeky Sydołowka (ukr. Sudylivka) 
a Styr. A zde na úseku širokém 
zhruba 10 km probíhala vzájemná 
střetnutí mezi oběma vojsky (polo-
ha okolo 25,04° v. d., 50,33° s. š.).
Podle neověřených dokumen-
tů byl Tomáš Hradil od 7. srpna 
1916 nezvěstný. Zřejmě tedy v bo-
jích, ve věku 44 let, padl, ale jeho 
identifikační známka se nedostala 
k rakouské armádě. O osudu jeho 
ostatků není nic známo. 
Vdově Anežce a třem dětem zů-
stal dnes již neexistující domek na 
Podvalí č. 648 v tehdejší ceně 1700 
korun.
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oběti i. světové války z Kojetína (3)
Vídeň, 7. srpna 1916. Oficiální hlá-
šení: Východní válčiště – Vrchní 
polní maršál von Hindenburg: Na 
severní frontě žádné zvláštní udá-

losti. Na severozápadě a na zá-
pad od Zalocze byly ruské útoky 
neúspěšné a na jihu se bojuje na 
pravém břehu (řeky) Seret. Naše 

letecké squadrony úspěšně zasáh-
ly četnými bombami shromážděná 
vojska na sever od železniční stani-
ce Kovel-Sarny.

hřeblo Alois, hřeblo Alois
narodil se dne 5. června 1896 v Ko-
jetíně v domě č. 223 v ulici Podvalí 
do rolnické rodiny, manželům Janu 
Hřeblovi, předměšťanu v Kojetíně 
a Žofii, dceři Viktorína Ježe, před-
měšťana v Kojetíně.
Byl odveden na podzim roku 1915 
k 5. Praporu polních myslivců (Fel-
djägerbataillon Nr. 5), který byl sou-
částí 24. Pěší brigády (IBrig Nr. 24), 
která byla podřízena 12. Pěší divizi 
(ID Nr. 12) a ta patřila k 1. Armá-
dě (1. Armee) v Krakově. 1. Armá-
da počátkem války operovala na 
ruském válčišti. Na přelomu roku 
1915 a 1916 byla 12. Pěší divize 
s 5. Praporem polních myslivců pře-
vedena k 19. Pěší divizi (ID Nr. 19) 
a ta do Skupiny Marschall k zaujetí 
prostoru, ze kterého mělo být do-
byto město Tarnopol (ukr. Ternopil). 
Na podzim roku 1915 se v blízkosti 
města již odehrávaly boje (taktéž 
bitva u Zborova) a byla u něj zasta-
vena ofenziva rakousko-uherských 
a německých vojsk. 19. Pěší divi-
ze se postupem na východ dostala 

k městu Kozłów (ukr. Kozliv) zhru-
ba 25 km severovýchodně od měs-
ta Brzeżany (ukr. Berežany) a cca 
15 km východně od města Tarnopol.
Ve vzájemných střetech s nepří-
telem při útocích a ústupech obou 
armád na linii Cebrów (ukr. Tse-
briv) – Kozlów, (ukr. Kozliv – 25,31° 
v. d., 49,56° s. š.) – Kupczyńce 
(ukr. Kupchyntsi), Alois Hřeblo, ve 

věku necelých 20 let, dne 13. nebo 
18. února 1916 v boji padl. O osu-
dech jeho ostatků není nic známo.
Vídeň, 13. února 1916.  Oficiální 
hlášení: Ruské a jihovýchodní vál-
čiště - Nic zvláštního se nestalo.
Vídeň, 18. února 1916. Oficiální 
hlášení: Východní válčiště - Žádná 
událost kromě obvyklých dělostře-
leckých soubojů.

Chovanec Jan,
Chovanec Johann
a jeho bratr Chovanec 
Karel, Chovanec Karl
Jan Chovanec se narodil v Kojetíně 
dne 29. srpna 1892 v dnešní Palac-

kého ulici č. 451 rodičům Jakubovi 
Chovancovi, původem ze Ždánic 
u Kyjova, pracujícímu jako dělník 
v cukrovaru v Kojetíně a Marii, svo-
bodné švadleně, dceři Jana Stava, 
krejčího v Kojetíně. Otec mu zemřel 
v roce 1904, když mu bylo 12 let, 
tudíž jeho výchova a výchova jeho 
staršího bratra spočívala na matce. 
Vyučil se pekařem a krátce toto po-
volání vykonával. 
I když v roce 1913 dosáhl 21 let 
a měl být odveden, tak zřejmě ze 
zdravotních důvodů, nastoupil vo-
jenskou službu až v roce 1915, 
a to na „Oddělení vojenských pra-
covníků č. 309, polní (pošta?) 41“ 
v Opavě (Militär Arbeiter Abteilung 
Nro. 309, Feld (post?) 41 Troppau). 
Toto zařazení jsem nedokázal spe-
cifikovat, zda se jednalo zařazení 
v rámci Zeměbraneckého pěšího 
pluku č. 15 (LIR Nr. 15) nebo v rám-
ci Pěšího pluku č. 1 (IR Nr. 1), které 
měly sídlo v Opavě. Později byl pře-
velen k 14. Zeměbraneckému pěší-

mu pluku (Landwehr Infanterieregi-
ment Nr. 14 Brünn, velitel – Oberst 
Gustav Ritter von Zygadłowicz) do 
Brna, kde byl zařazen v náhrad-
ním praporu jako vojín – pracovník 
pro výpomoc na Zeměbranecké 
okresní velitelství č. 14 Brno (Des 
Landwehr-Ergänzungsbezirksko-
mmandos Nr. 14 Brünn), které se 
staralo o odvádění rekrutů k Země-
braneckému pěšímu pluku č. 14. 
Po vypuknutí I. světové války Ze-
měbranecký pěší pluk č. 14 odešel 
na frontu a v domovské posádce 
v Brně setrval pouze náhradní pra-
por. Na velitelství zůstal Jan Cho-
vanec až do 31. ledna 1917, kdy ve 
věku 24 let v c. a k. náhradní ne-
mocnici v Brně, zemřel. Archiválie 
uvádí, že byl pohřben na Ústředním 
hřbitově v Brně. 
Dle Magistrátu města Brna, odboru 
obrany, který eviduje zemřelé a po-
hřbené vojáky v Knize pohřbených, 
je Jan Chovanec pohřben v hrobě 
č. 1520 v hrobové skupině 66 na 
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Ústředním hřbitově v Brně. V Kni-
ze pohřbených není záznam o ex-
humaci, takže je stále pohřben na 
tomto hřbitově a jeho hrob je ozna-
čen.
V Kojetíně, na hrobě rodiny Cho-
vanců (od centrálního kříže vpravo, 
4. řada, 13. místo), je však také Ja-
novo jméno uvedeno. Domnívám 
se tedy, s ohledem na informace 
o hrobu na Ústředním hřbitově 
v Brně, že na kojetínském náhrob-
ku je jeho jméno pouze z piety.

Starší bratr Jana Chovance, Ka-
rel, se narodil ve Ždánicích u Kyjova 
č. 226 dne 29. října 1890 (nápis 
na náhrobku je chybný, ověřil jsem 
zápis v matrice obce Ždánice). Ale 
protože od útlého věku vyrůstal 
v Kojetíně, uvádím ho zde, protože 
jeho osud je stejně tragický, jako 
osud jeho bratra. Pracoval jako ob-
sluhovač strojů v kojetínském cuk-
rovaru.

Byl odveden k vojenské službě 
v roce 1914 a téhož roku taktéž 
narukoval do války. Byl zařazen 
k Zeměbraneckému pěšímu pluku 
č. 25 do Kroměříže (Landwehr In-
fanterieregiment Nr. 25 Kremsier), 
protože jeho místo narození spada-
lo pod kroměřížský odvodní obvod. 
Tento pluk byl podřízen 26. Země-
branecké pěší brigádě (LIBrig Nr. 
26) a ta 13. Zeměbranecké pěší 
divizi (13. Landwehr Infanterie Di-
vision), která se svými jednotkami 
byla od začátku války přiřazována 
různým Sborům. V roce 1916, zhru-
ba první polovinu roku, spadala pod 

oběti i. světové války z Kojetína (3)

 II. Sbor (II. Korps) a ten pod 4. Armá-
du (4. Armee). V této době se 4. Ar-
máda pohybovala s frontou na úseku 
v okolí měst Łuck (ukr. Luck) a So-
kal (ukr. Sokal). 
V dubnu 1916 dostal Karel Chova-
nec dovolenku k opuštění jednotky, 
kterou trávil v Kojetíně. V nezdra-
vém prostředí zákopů, špatnou 
hygienou, stresem onemocněl zá-
nětem mozkových blan – meningi-
tidou, která je obvykle způsobena 
infekcí přenesenou mikroorganis-
my. Většinu infekcí zapříčiňují viry, 
bakterie, plísně. 

Dne 4. května 1916 na tuto nemoc, 
25letý Karel Chovanec, v kojetín-
ské nemocnici zemřel, zaopatřen 
svátostí zemřelých. Je pohřben na 
kojetínském hřbitově. 
Kojetínská nemocnice a chudobi-
nec, přesněji Obecní nemocnice 
v Kojetíně, se nacházela v Hanusí-
kově ulici č. 473 (dům vedle Základ-
ní umělecké školy) a dle Sčítacího 
operátu bylo jejím majitelem měs-
to Kojetín. Personál tvořili správce 
ústavu a zároveň ošetřovatel a po-
mocná síla. 

Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

NA FACEBOOK
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Mateřská škola Kojetín
leden v Mš Kojetín
Začátkem ledna, hned po vánoč-
ních prázdninách jsme se opět 
setkali v obou mateřských školách 
odpočatí, plní dojmů z Vánoc a pří-
chodu nového roku.
V prvním týdnu jsme oslavili příchod 
Tří králů, které do Betléma přivedla 
betlémská hvězda. Aby ten návrat 
byl veselejší, přijelo za námi diva-
dlo Úsměv z Přerova s hudební po-
hádkou „Bába Chřipka“. Také jsme 
v obou mateřských školách přivítali 
„Kašpárka“ s maňáskovou pohád-
kou, kterou zahrály dětem učitelky.
Od středy 9. ledna 2019 nejstarší 
děti z „Pastelek“, „Sluníček“ a „Ry-
biček“ zahájily saunování spojené 
s relaxačním a dechovým cvičením 
v rehabilitačním centru na polikli-

nice. Děti jsou rozděleny do dvou 
skupin, každá skupina dochází na 
tento program jeden krát týdně. 
Zde mají možnost pod vedením 
fyzioterapeuta provádět relaxační 
cvičení a pod dohledem pedagoga 
probíhá saunování dětí a relaxace. 
Tato spolupráce s Relax centrem je 
dlouholetá, osvědčená a potrvá do 
konce března.
Děti ze „Sluníček“ se s radostí za-
pojily do výroby krmítek pro ptáčky 
a zavěsily je na strom školní zahra-
dy. Ke konci ledna proběhla ve třídě 
„Pastelek“ a „Sluníček“ zimní olym-
piáda. Děti zapálily olympijskou 
pochodeň, seznamovaly se se zim-
ními sporty a měly možnost se do-
konale vyřádit ve sportovní hale při 
turnaji ve fotbale a florbale. Všichni 
soutěžili s plným nasazením, a tak 

každý účastník turnaje byl za svou 
snahu oceněn drobnou odměnou. 
Oblíbenou dětskou zábavou je sta-
vění sněhuláků, bobování a sjíž-
dění všech malých kopečků. Dou-
fáme, že sněhová nadílka k nám 
bude štědřejší a dopřeje nám ale-
spoň trochu sněhu a s ním spoje-
né zimní radovánky jak na kopci za 
mateřskou školou, tak na školních 
zahradách.
A co nás čeká v únoru? Chystáme 
se s baťůžky plnými dobrůtek za 
zvířátky do polí ke krmelci. Těšíme 
se na další divadélko, a hlavně na 
konec února, kdy pro děti chystáme 
v obou mateřských školách karne-
val, při kterém děti předvedou své 
masky, všichni si zatančí a zahrají 
soutěživé hry.

vedení MŠ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Předvánoční bruslení
Jak uvolnit napětí radostného před-
vánočního těšení? Nejlépe pohy-
bem. Právě proto vyrazili žáci šes-
tých tříd společně se svými třídními 
učiteli jen pár dnů před Vánocemi 
dobýt populární umělé kluziště. Vol-
ba padla na Olomouc, ve které je 
zážitek z bruslení pod širým nebem 

umocněn příjemnou kulisou domů 
Dolního náměstí. Dočasně vystavě-
né veřejně přístupné ledové plochy, 
zřízené zpravidla v centrech měst, 
rychle získaly na oblibě. Proč je 
tedy nevyužít i v rámci výuky? Ne-
obvyklé zpestření posledních škol-
ních dnů starého roku přivítali děti 
i vyučující s nadšením a náležitě si 
jej užili.                  Markéta Matějková

Vánoční turnaj v tenise
Dne 21. prosince 2018 proběhl 
na základní škole další ročník vá-
nočního turnaje ve stolním tenise. 
Turnaje se zúčastnilo šestnáct dětí 
z druhého stupně. Na prvním místě 
se umístil Jiří Koutný, na druhém 
místě Matěj Vojáček a na třetím 
místě Vít Zapletal. Hrálo se o od-
měny v podobě sladkostí. Turnaj 
zorganizovali dva žáci deváté třídy 
– Matěj Otáhal a Milan Šima.

Milan Šima, 9.B

Za krásami pravěkých
Venuší
Dne 7. ledna 2019 jely tři třídy šes-
tých ročníků a několik žáků z os-
mého ročníku naší školy na exkurzi 
do Dolních Věstonic a Archeoparku 

v Pavlově. Vyrazilo se krátce po 
sedmé hodině od školy a po nece-
lé hodince výprava dorazila k vodní 
nádrži Nové Mlýny, kde se rozdělila 
na dvě skupiny. Zatímco první sku-
pina odjela autobusem do Archeo-
parku v Pavlově, druhá zůstala 

v Dolních Věstonicích, kde navští-
vila místní archeologicko-přírodo-
vědné muzeum. Zde žáci zjistili, jak 
probíhaly první vykopávky od dva-
cátých letech 20. století za brněn-
ského profesora Karla Absolóna. 
Následně si zblízka prohlédli zato-
pené údolí Nových Mlýnů a zahřáli 
se čajem. Po dvanácté hodině se 
obě skupiny opět potkaly a odjely 
do Mikulova, kde měly rozchod na 
oběd a prohlédnutí historického 
centra. Poté se skupiny vyměnily. 
Druhá se po příjezdu do Pavlova 
rozdělila na tři části, které si zvoli-
ly jména a bojovaly v tematických 
soutěžích. Žáci umisťovali na vlast-
noručně nakreslenou mapu Pavlov-
ských vrchů obrázky šamana, tábo-
řiště, opracovatele kůží, ohniště či 
kostěné skládky. Mezi soutěže pa-
třilo i pantomimické zobrazení vlků 
napadajících člověka, zabíjení ma-
mutů, dále pohybová hra na obráz-
kové molekuly, nakonec i „lov“ ryb. 
Děti běhaly po vnitřních prostorách 
Archeoparku a štafetou si předáva-
ly roli lovce. Z Archeoparku si všich-
ni odváželi jen ty nejlepší zážitky.

Monika Suková

Keňa pokračuje!
Nový rok je tady a s ním i novinky 
v našem projektu. 
Nejzábavnější záležitostí prosince 
se stalo chystání divadla „Keňa 
není růžová“. Toto představení 
studenti sami napsali na motivy 
Šípkové Růženky a s pomocí z řad 
učitelského sboru i zahráli. Pre-
miéra proběhla dne 21. prosince 
2018. Gymnázium tak prožilo po-

Gymnázium Kojetín
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slední školní den loňského roku 
v duchu Keni a dle reakcí si jej vel-
mi užilo.
Sváteční období proběhlo odpo-
činkově, nicméně ihned po návratu 
do školy jsme opět začali pilně pra-
covat. V lednu proběhl druhý Den 
otevřených dveří na gymnáziu, a to 
26. ledna 2019. 
Druhou velkou událostí tohoto 

Gymnázium Kojetín
roku bude výstava našeho projektu 
v galerii VIC na Masarykově ná-
městí v Kojetíně. Srdečně bychom 
chtěli pozvat všechny na slavnost-
ní zahájení, které proběhne v úterý 
5. února 2019 ve 13.30 hodin. 
Výstava zde bude otevřena do 
8. března 2019. Dozvíte se zde vše 
důležité nejen o našem projektu, 
ale i o životě v Keni obecně. Záro-

veň stále pokračuje sběr plechovek, 
jedno sběrné místo je i v prostorách 
Městské knihovny MěKS Kojetín, 
tak neváhejte a spojte příjemné 
s užitečným.
Sledujte nás na facebooku pod ná-
zvem Projekt Keňa, ať vám neunik-
nou žhavé novinky.

Sigmundová Lucie

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
tonda obal ve  škole
Sv. Čecha Kojetín
Naši školu navštívil dne 30. ledna 
2019 Tonda Obal, který se zamě-
řuje na zvýšení povědomí o správ-
ném třídění a recyklaci odpadu. Tří-
dění odpadu je dobrý návyk, který 
by měly děti získávat a osvojit si již 
od útlého věku.
Jde o pojízdnou výstavu o zpraco-
vání a recyklaci odpadů, která je 
určena především pro žáky základ-
ních škol. Vhodně doplňuje učivo 
s tématy ekologie a ochrany život-

ního prostředí. 
Tonda Obal srozumitelnou formou 
vysvětlil žákům vše o recyklaci.
Odpověděl jim na otázky:
Proč se třídí odpady?   
Co se třídí? 
Jak se odpady recyklují? 

Výstava obsahovala hru, ve které 
si děti samy vyzkoušely třídění, vý-
klad lektora, přehledné interaktivní 
znázornění jednotlivých koloběhů 
odpadů a zároveň vzorky materiálů 
vyrobených recyklací.

ode
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Základní škola a mateřská škola Polkovice

Kroužek vaření
ve školní družině
Kroužky dětem umožňují rozvíjet 
jejich znalosti, schopnosti a doved-
nosti. Současně dávají možnost 
uspět i těm dětem, které ve škole 
příliš nevynikají, a v neposlední 
řadě tam navazují nové kontakty.
Ideální možností je pořádání krouž-
ků přímo ve škole, do které dítě 
chodí. Rodiče jsou spokojeni, že 

nemusí odcházet brzo odpoledne 
z práce kvůli doprovodu dětí na 
kroužek. Na naší škole jsme to v le-
tošním školním roce vyřešili krouž-
ky ve školní družině. 
Obliba kroužků se mění. Jsou znát 
módní vlny. V poslední době jsou 
vůbec nejpopulárnější nejen u žáků 
základních škol, ale i malých dětí, 
kroužky vaření. Vaření je populární 
díky televizním pořadům.
Páteční odpoledne ve školní ku-

chyňce v Polkovicích patří malým 
příznivcům vaření. Žáci z 1.–5. tříd  
zde připravují pod vedením vycho-
vatelky Hany Zatloukalové tep-
lé i studené pokrmy, a do receptů 
vhodně zařazují zdravé suroviny, 
dostatek ovoce a zeleniny. Společ-
ně připravují jídla slaná i sladká, 
a při závěrečné ochutnávce výtvorů 
nezapomínají ani na zásady správ-
ného stolování. 

Leona Indráková, ředitelka školy

školní karneval
Žáci ZŠ a MŠ Polkovice a Lobo-
dice se sešli ve čtvrtek 31. ledna 
2019 v sále v Lobodicích na tradič-
ních maškarních radovánkách, kde 
vládly různé pohádkové bytosti. Na 
tvářích všech účastníků maškarní-
ho reje byla vidět příjemná nálada. 

A protože v den karnevalu se vy-
dávalo i pololetní vysvědčení, tak 
většina žáků ZŠ měla velkou ra-
dost z hodnocení, které dostali za 
první půlrok ve škole. Ve výběru 
masek měli žáci a jejich rodiče vol-
nou ruku. Nejpočetnější účast jsme 
však zaznamenali u kouzelníků 
a čarodějnic všech kategorií. Taktéž 

královská honorace byla podpoře-
na četnou skupinou princezen. Kro-
mě tance, cvičení a soutěží si žáci 
obou škol užili řadu zábavných her, 
za které byli odměněni sladkostmi. 
Celý karneval žáky provázela již 
známá dvojice moderátorů z Olo-
mouce.

Leona Indráková, ředitelka školy

Bruslení žáků
Bruslení žáků má na ZŠ v Pol-
kovicích již letitou tradici. Každo-
ročně se žáci 1.–5. tříd vydávají 
v rámci výuky tělesné výchovy 
bruslit na zimní stadion v Kroměříži. 
Od října do března absolvují na ledě 
vždy žáci každého ročníku cca pat-
náct hodin výuky bruslení pod dohle-
dem vyučujících. Dá se tedy oprav-
du říci, že celá naše škola bruslí, 
a u nás se naučí bruslit opravdu ka-
ždý. Chce to jen trochu píle a brusle.
V době moderních technologií mno-

ho dětí ze všeho nejraději vysedává 
doma u počítače, nebo „mobiluje" 
a „tabletí". Bruslení je určitě dob-

rý návod na to, že čas se dá trávit 
i jinak, protože na ledě s kamarády 
je to prostě prima.
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ZUŠ Kojetín
na startovní čáře
soutěží MšMt 2019
Počátek nového roku je na naší 
škole ve znamení aktivit ve více 
rovinách. Je za námi předvánoční 
muzicírování. Mimo běžných škol-
ních činností průběžně probíhají 
přípravy na následující akce, vy-
stoupení, aktivity, vybraným žákům 
vrcholí přípravy na soutěže, které 
letos startují školními koly v posled-
ních týdnech měsíce ledna. Pro 
školní rok 2018/19 vyhlásilo MŠMT 
soutěže uměleckých škol ČR pro 
tyto studijní zaměření hudebního 
oboru: hra na elektronické kláve-
sové nástroje; hra na akordeon; 
komorní hra s převahou dechových 
nástrojů dřevěných i žesťových; ko-
morní hra s převahou smyčcových 
nástrojů.
Soutěžní studijní zaměření se 
každým rokem obměňují (v tříletých 

Základní umělecká škola Kojetín
cyklech), jinými slovy se každý rok 
soutěží ve hře na rozdílné nástroje.
Když jsme loni napočítali historicky 
nejvyšší počet účastníků školních 
kol (54), netušili jsme, že toto číslo 
může být ještě překonáno. Letos 
se můžeme pochlubit celkovým 
počtem 57 žáků, kteří si změří své 

muzikantské dovednosti ve vypsa-
ných studijních zaměřeních. Všem 
soutěžícím a jejich učitelům přejeme 
hodně štěstí a pevné nervy. Snad se 
nám podaří i v letošním roce navá-
zat na předchozí úspěchy při repre-
zentaci ZUŠ Kojetín, města Kojetín 
a Olomouckého kraje.  Vaše ZUŠka                    

ROZpIS tERmÍNŮ šKOLNÍCH a OKRESNÍCH KOL 2019

Komorní hra s převahou dechových nástrojů (žestě)
Školní kolo – 25. 1. 2019 – sál ZUŠ Kojetín
Okresní kolo – 13. 2. 2019 – ZUŠ Přerov

Hra na elektronické klávesové nástroje
Školní kolo – 30. 1. 2019 – sál ZUŠ Kojetín
Okresní kolo – 12. 2. 2019 – ZUŚ Přerov

Hra na akordeon
Školní kolo – 30. 1. 2019 – sál ZUŠ Kojetín
Okresní kolo – 12. 2. 2019 – ZUŚ Přerov

Komorní hra s převahou dechových nástrojů (dřeva)
Školní kolo – 31. 1. 2019 – sál ZUŠ Kojetín
Okresní kolo – 13. 2. 2019 – ZUŠ Přerov

hudba jako duševní
terapie
V pondělí 7. ledna 2019 se konalo 
Tříkrálové vyhrávání žáků ZUŠ Ko-
jetín na dětském oddělení Psychiat-
rické nemocnice v Kroměříži.

Svá hudební vystoupení předvedli 
žáci ze tříd učitelek Daňkové, Šin-
delářové a Vaculovičové. 
Pacienti dětského oddělení naslou-
chali tónům fléten, houslí, akordeo-
nu a nejrůznějších bicích nástrojů. 
V závěrečné části koncertu si všich-
ni společně zazpívali vánoční koledy 
za hudebního doprovodu pedagogů 

Závěrečné bruslení vždy patří kar-
nevalu na ledě, a na ten se žáci těší 
nejvíc. Po ledě se prohání princez-
ny, čarodějové, válečníci či jiné po-

hádkové postavičky. Všude slyšíte 
dětský smích, a to je pro nás peda-
gogy nejlepší odměna.

Leona Indráková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Polkovice

Zimní hrátky školní
družiny v Polkovicích 
„To nás láká, postavit si ve škole 
sněhuláka!“ zpívali si někteří žáci 
školní družiny v Polkovicích.
Konečně i letos se žáci dočkali 
a mohli vyrazit s vychovatelkou 

v odpoledních hodinách ven za ško-
lu, vyzkoušet si stavby ze sněhu. 
Někdo stavěl iglú, jiný sněhuláka 
nebo proběhla i koulovaná. Žáci se 
rovněž proběhli ve sněhových ces-
tičkách, které si sami prošlapali. Za-
sněžené odpoledne se všem líbilo. 

Leona Indráková, ředitelka školy
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a žáků ZUŠ Kojetín. Starší pacienti 
poděkovali učitelkám i dětem za je-
jich vystoupení slovy: „Bylo to veli-
ce příjemné odpoledne, které rych-
le uteklo. Děkujeme vám!“
I já děkuji všem účinkujícím a orga-
nizátorům, jsem ráda, že jsem se 
mohla zúčastnit této akce a zažít 
milou atmosféru celého vystoupení. 

Zúčastněná maminka
účinkujícího žáka

Základní umělecká škola Kojetín

školní jídelna Kojetín
Moderní pojetí
tradičních receptur
Realizace projektu „Moderní po-
jetí tradičních receptur ve škol-
ních jídelnách Pardubického 
kraje“ pokračuje, tentokrát na 
Střední škole obchodu, řemesel 
a služeb Žamberk.
Již v červnu loňského roku se Škol-
ní jídelna Kojetín v rámci projektu 
„Moderní pojetí tradičních receptur 
ve školních jídelnách Pardubického 
kraje – Kuchyně našich babiček“ 
podílela na přípravě oběda ve škol-
ní jídelně při SZŠ ve Svitavách (člá-
nek v KZ 6/2018).
Jak jsem již minule uvedla: smys-
lem projektu je mimo jiné poukázat 
na gastronomické tradice české ku-
chyně, ale hlavně široké veřejnosti 
ukázat kvalitu a kreativitu pokrmů ve 
školních jídelnách a zároveň přiblížit 
práci v kuchyni – náročnost, často 
málo pracovních sil, někdy i nedo-
statečně vybavené kuchyně, a s tím 
spojená těžká práce v kuchyni. 
Máme tu čest se projektu účastnit 
co by garant. Naším úkolem je se-
stavení projektového menu a sta-
novení technologického postupu 
v souladu s dodržováním zásad 
spotřebního koše, výživových 
norem a finančního limitu na ná-
kup potravin. To je pro nás výzva 
k velmi odpovědnému výběru po-
krmů a zároveň určitá vzdělávací 
akce, při které můžeme uplatnit ne-
jen teoretické znalosti, ale hlavně 
získat nové praktické zkušenosti, 
poznat chod jiných kuchyní a na-
vázat kontakty nejen s pracovníky 
školních jídelen, ale i se zástupci 
škol a zřizovatele.  
Dalším našim úkolem je samo-
zřejmě personální zabezpečení 

a osobní účast na přípravě pokrmu. 
Hlavní kuchař ŠJ Kojetín Oldřich 
Szedlák ve spolupráci s ředitelkou 
vybrali a sestavili projektové menu. 
Vycházeli z ročního období, ve kte-
rém samotné vaření probíhalo, tj. 
7. listopadu 2018. Tedy čerstvá ze-
lenina a ovoce již na našich polích 
nejsou. Ale je to zároveň období, 
nedlouho po sklizni kořenové a koš-
ťálové zeleniny, stejně tak jablek. 
Všechny tyto zemědělské produkty 
jsme do menu zařadili, neboť i naše 
babičky vařily převážně ze surovin, 
které jim zahrady a pole poskytly. 
Stejně tak volba masa vycházela 
ze skutečnosti, že i na podzim se 
na dvorcích našich babiček chovala 
drůbež a pomalu začínalo období 
zabíjaček. Proto v rámci hlavní-
ho chodu bylo zvoleno maso krůtí 
i vepřové. Moučník s jablky jsme 
doplnili mléčnou bílkovinou a v rám-
ci pitného režimu jsme volili mošt 
ze syrového ovoce a zeleniny pro 
lepší zachování vitamínové a ener-
getické hodnoty, kdy jsme využili 
vlastního drtiče ovoce. A vzhledem 
k tomu, že jsme z oblasti Hané, do-
volili jsme si do „meníčka“ zahrnout 
hanácký pokrm. 
Složení menu: zeleninová polév-
ka s pohankou a vejci, hanácký 
vrabec, kedlubnovo mrkvové zelí, 
bramborové knedlíky z vařených 
brambor s krupicí, moučník jableč-

ník se zakysanou smetanou, mošt 
z červené řepy, jablek a mrkve.
Stejně jako ve Svitavách, i v Žam-
berku, se nám dostalo skvělého 
přijetí, jak ze strany ředitelky školy 
Zuzany Pecháčkové, tak ze strany 
hlavního kuchaře Aleše Řeháka, 
jakožto i od veškerého personálu 
v kuchyni. Je na místě, abych zdů-
raznila přímo excelentní zabezpe-
čení veškerého zázemí realizace 
projektu na dané škole, které ředi-
telka zajistila.
Do projektu se rovněž mimo jiné 
zapojili a s námi v kuchyni i vařili: 
radní Pardubického kraje Bohumil 
Bernášek, radní Olomouckého kra-
je Ladislav Hynek, vedoucí odboru 
školství Krajského úřadu Pardu-
bického kraje Martin Kiss a ředi-
telka Krajské hospodářské komory 
Pardubického kraje Eva Malinová. 
Jako hosté byli součástí projektu 
i starostové obou zúčastněných 
měst, Žamberka a Kojetína, kteří se 
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však z důvodu pracovního vytížení 
nemohli osobně zúčastnit. Podpořit 
nás přijel místostarosta města Ko-
jetína, Miloslav Oulehla. Celou akci 
snímala média, což pro nás nebylo 
úplně jednoduché.
Samotnému vaření předcházela 
i komunikace hlavních kuchařů, 
kteří řešili podrobnosti v rámci za-
jištění surovin, možnosti, které ský-
tá vybavení kuchyně, technologický 
postup a personální zabezpečení.
Samotné vaření probíhalo v plném 
proudu již od šesté hodiny ranní. 
Byly rozdány úkoly, přiděleny suro-
viny, takže každý věděl přesně, co 
má dělat. V kuchyni vládla dobrá 
nálada, někdy trošku tréma či ner-
vozita z přítomnosti významných 
hostů a médií, ale to k takovým ak-
cím patří. Nicméně se ukázala sou-
hra hlavních kuchařů a v souvislosti 
s tím i celého personálu. Před jede-
náctou hodinou již bylo navařeno 
a napečeno a od jedenácti začal 
výdej za aktivní spolupráce výše 
uvedených významných osobností. 

školní jídelna Kojetín
S napětím jsme čekali, jak budou 
strávníci reagovat a jak jim bude 
chutnat. Naší odměnou byla jejich 
spokojenost.
Hodnocení akce proběhlo u slav-
nostně prostřené tabule při kon-
zumaci „meníčka“. Všichni jsme 
se shodli na tom, že sice práce ve 
školní kuchyni je nelehká a nároč-
ná, zato umožňuje nabídnout naší 
mladé generaci stravu velmi kvalit-
ní, přispívá k rozvoji a vzdělanosti 
v oblasti gastronomie a zároveň 
přispívá k výchově kulturního sto-
lování. A pro nás, coby účastníky 
projektu, má význam také v získání 
nových zkušeností a navázání další 
spolupráce. Tato bude dále pokra-
čovat nejen v rámci projektu, ale 
i mimo něj v podobě již plánované 
návštěvy v Kojetíně.
Ráda bych poděkovala všem výše 
uvedeným, především radním Par-
dubického a Olomouckého kraje, 
jakožto i ředitelce školy a předsta-
vitelům města Žamberka a Kojetína 
za jejich podporu a účast. 

Velký dík patří Vladimíru Štefan-
číkovi, krajskému metodikovi pro 
školní stravování Pardubického 
kraje, coby tvůrci projektu, za naši 
účast, kterou nám umožnil, a za 
perfektní přípravu a realizaci. 
Věřím, že naše vaření bude nejen 
inspirací i pro jiné školní jídelny, ale 
zároveň ukáže široké veřejnosti, 
v čem školní stravování spočívá, 
a vyvrátí nepravdivé negativní 
představy o kvalitě stravy ve škol-
ních jídelnách.

Hana Rohová
ředitelka Školní jídelny Kojetín

ddM Kojetín informuje
Pohádkový pátek
Dnem 11. ledna 2019 jsme odstar-
tovali pohádková dopoledne pro 
předškolní děti v roce 2019.
Jako první byla vybrána pohádka 
O statečném princi Bajajovi. Nejdří-
ve jsme si příběh přečetli, popoví-
dali si o něm, abychom si později 
zahráli s maňásky divadélko. Děti 
si nakreslily své erby, vyrobily koně, 
zazpívaly písničku, zahrály hry 
a spokojeně odcházely domů se 

svými zážitky, výrobky a sladkou 
odměnou.

Další pohádka bude Čert a Káča 
v pátek 8. února 2019.              -po-

PřiPRAVuJeMe nA únoR 2019
šťAStná oSMiČKA

4. úkol: Volný čas naší rodiny – foto
1. 2. 2019

PololetKy nA Sněhu
Jednodenní výlet na hory

10. 2. 2019
ZiMA 2019

4. lyžařská neděle – Kouty n. D.
2. 2. – 8. 2. 2019

PohádKoVá ZiMA
Týden na horách v Koutech n. D.

8. 2. 2019
PohádKoVý PáteK

Čert a Káča

15. – 16. 2. 2019
dáMSKá JíZdA

Sraz letního tábora Doplňkománie 
s výletem   

16. 2. 2019
KARneVAl nA Sněhu

v Koutech nad Desnou 
18. 2. – 22. 2. 2019

JARní PRáZdniny
v Koutech nad Desnou

pro rodiče a děti
18. 2. – 22. 2. 2019

ZA PoKlAdeM ČeSKého lVA
Příměstský tábor 

Bližší informace
o všech připravovaných akcích

najdete na internetových
a facebookových stránkách

DDM Kojetín.

Fotodokumentace
ke všem akcím
je k dispozici na

www.ddmkojetin.zonerama.com
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ddM Kojetín informuje

Městská knihovna MěKS Kojetín
leden v knihovně
Josífku, k noze!
Literární beseda s knihou Danie-
ly Krolupperové, oblíbené dětské 
autorky, byla připravena pro žáky 
2. tříd základních škol.

tříkrálové čtení
V oddělení pro dětské čtenáře pro-
běhlo sdílené čtení inspirované 
knihou „Příšerné příběhy vánoční“ 
od Chrise Priestleyho pro škol-
ní družiny a „Klub malých čtenářů 
z Polkovic“.

lekce informační výchovy
Žáci 4. tříd základních škol navští-
vili knihovnu, tentokrát dostali infor-
mace o on-line katalogu knihovny, 
základním vyhledáváním. Nechy-
běla praktická cvičení.

novoroční setkání dobrovolných 
knihovníků střediska Kojetín
Setkání všech knihovníků střediska 
proběhlo 23. ledna 2019 v kavárně 
VIC Kojetín.

-jl-

pŘIpRaVUjEmE V úNORU 2019
PleChoVKy

SBěRné MíSto V KnihoVně
15. 10. 2018 – 31. 5. 2019

Projet Keňa Gymnázia Kojetín.
Finance vybrané za plechovky
využije škola pro keňské děti.

KůStKoVA ČtenářSKá VýZVA
- oddělení pro dětské čtenáře
Čtenářská soutěž roku 2019!

Jeff Smith Kůstek – komiksový 
hrdina, zve děti ke knižní hře.

Pomozte Kůstkovi přečíst pět knih 
se zadanou tematikou a pomůžete 

mu tím zastavit invazi Krysáků
do Kůstkova. Každá přečtená
kniha = pečeť, kterou nalepíš

do mapy – obojí získáš v knihovně. 
Úspěšné řešitele čeká odměna.

ZAChRáněný dědeČeK
Literární beseda pro děti MŠ

na motivy knihy Štěpána Zavřela.

VAlentýnSKé PřáníČKo
Tvořivá dílnička pro školní družiny 
a „Klub malých čtenářů z Polkovic“  

KnihoVniCKé MiniMuM
První seznámení s knihovnou

pro předškolní děti z MŠ Polkovice

ten, Kdo RAdoSt dáVá,
ten Ji tAKé doStáVá
ZuZAnA PoSPíšiloVá

6. března 2019 v 8 a 10 hodin
sál VIC, pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ
Interaktivní beseda s knihami

Zuzany Pospíšilové, při které si 
děti poslechnou ukázky pohádek
a příběhů, zapojí se do hádání

hádanek, her se slovíčky a plnění
úkolů. Děti se také seznámí

s procesem vzniku knihy a cílem
celé prezentace je ukázat, že knihy 

jsou různorodé a poskytují
poučnou zábavu i zábavné poučení.
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Městské kulturní středisko Kojetín
Mimoni a jejich derniéra
Od premiéry Skópé Barky, která 
se odehrála na jevišti v Sokolovně 
6. března 2018, uběhl skoro celý 
rok, ve kterém Mimoni sklízeli úspě-
chy nejen v Kojetíně.
Za tuto dobu sehráli naši mladí 
nadějní herci tuto hru pro veřej-
nost desetkrát. Po již zmiňované 
úspěšné premiéře následovalo 
vystoupení na Divadelním Kojetí-
ně a ještě v březnu další repríza, 
tentokrát pro žáky základních škol. 
V dubnu Mimoni navštívili regionál-
ní přehlídku dětského divadla Po-
děs v Olomouci, odkud si přivezli do 
Kojetína diplom za energii vloženou 
do hry. Další štací byl Bezměrov, 
kde 16. května 2018 pobavili místní 
občany, kterých přišlo kolem stov-
ky. V rámci Pohádkového rybníka 
v Kojetíně se Mimoni představili 
3. června 2018 v areálu střelnice, 
a o tři dny později sehráli Barku 
i kojetínským seniorům v sále VIC. 
S nadšením jsme přijali také po-
zvání od holešovských ochotníků, 
abychom v neděli 14. října 2018 
zakončili jejich přehlídku amatér-
ských souborů naší inscenací. Zla-
tým hřebem bylo uvedení Barky ve 
Václavově u Zábřehu na Moravě, 
kde jsme opět zakončovali přehlíd-

ku amatérských divadelních soubo-
rů. Nad očekávání bylo zjištění, že 
ač nebyla naše hra zařazena jako 
soutěžní, u dětských diváků vyhrá-
la na celé čáře a za sebou nechala 
i tak renomované soubory jako je Di-
vadlo Brod Uherský Brod a Ty-já-tr 
z Prahy. Byli jsme velmi rádi, proto-
že se nám potvrdilo, že neděláme 
divadlo pro odbornou porotu, ale 
pro svou radost a radost diváků.
Za Skópó Barkó se nadobro za-
táhla pomyslná opona ve čtvrtek 
17. ledna 2019. Jsme rádi, že toto 
slavnostní zakončení s námi absol-
vovali, skoro všichni naši mladí her-
ci, jejich rodinní příslušníci, ale i přá-

telé a fanoušci tohoto souboru, kteří 
se s inscenací rozloučili bouřlivým 
potleskem. Chvíle radosti umocni-
lo také poděkovaní a dárky (trička 
a slaný dort), které jsme jako ve-
doucí souboru a režiséři (Milan 
Zahradník a Hana Svačinová), od 
našich Minoňů dostali.
Za Barkou tedy spadla definitivně 
opona, ale příhody, zážitky a fůry 
srandy, kterou jsme s ní prožili, 
si budeme pamatovat ještě dlouho. 
Děkujeme ještě jednou Mimoňům 
za krásné a humorné chvíle stráve-
né s nimi a těšíme se na další jejich 
herecké počiny.    

                 -miza-

dětský karneval
V sobotu 19. ledna 2019 se rodiče 
i prarodiče mohli vrátit prostřednic-
tvím svých ratolestí do dob dětství. 
V sále VIC se rozpoutal rej plný 
masek, ve kterém zazářili princez-
ny, víly, piráti, hasiči, akční hrdino-
vé a další pohádkové bytosti, pro-
fese i akční hrdinové. Vyzdobený 
sál, cukrovinky, balónky a další 
lákadla přislibovaly dobrou zábavu 
a pestré vyžití při sobotním odpo-
ledni. Na kavárně vedle sálu, byla 
připravena pro nejmenší účastníky 
bohatá tombola s rozličnými hrač-
kami. Ten, kdo špatně poobědval, 
se mohl občerstvit v karnevalovém 
bufetu například výborným maškar-
ním párkem v rohlíku, nebo ochut-
nat něco z lákavé nabídky nealko-
-moků. Prostory sálu se zaplnily 
v krátké době a jednu chvíli se moh-
lo zdát, že se všichni příchozí ani do 
sálu nevejdou, ale jak se říká: „Dob-
rých lidí se vejde.“ A tak se nakonec 

všichni přítomní plynule rozmístili po 
celém horním patře Vzdělávacího 
a informačního centra. To už ale 
byla zábava v plném proudu. O tu 

se postaral především osvědčený 
Radim Koráb se svou sličnou asi-
stentkou, ti měli pro děti po celou 
dobu karnevalu připraveny zajíma-
vé hry a taneční kreace. Jsme rádi, 
že si nejen kojetínští, ale i přespolní 
udělali čas, a se svými dětmi přišli 
svou účastí podpořit tuto akci.                   

-miza-
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Kam za kulturou
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KaRNEVaL pRO VšECHNY DĚtI
sobota 2. února 2019, Kulturní dům Bezměrov

HaSIČSKÝ pLES
sobota 2. února 2019, Zámek Polkovice

Hraje: Esmeralda

HaNÁCKÉ BÁL
sobota 2. února 2019, Sportovní hala Tovačov

Hrají: Věrovanka, Syrinx

mYSLIVECKÝKÝ pLES
sobota 9. února 2019, Kulturní dům Chropyně

Hraje: Expo & Pension

HaNÁCKÉ BÁL
sobota 16. února 2019, Kulturní dům Křenovice

Hrají: Hulíňané, Hallo band, Dubina

DIVaDELNÍ pLES
sobota 23. února 2019, Sokolovna Němčice n. H.

VODĚNÍ mEDVĚDa
sobota 2. března 2019, ulice Kojetína

Plesová sezóna 2019
HaSIČSKÉ BÁL

S pOCHOVÁVÁNÍm BaSY
sobota 2. března 2019, VIC Kojetín

DĚtSKÝ KaRNEVaL
sobota 9. března 2019, Zámeček Kovalovice

SpORtOVNÍ VEČÍREK
sobota 9. března 2019, Zámeček Kovalovice

Hraje: Jan Krejsa

Kam za kulturou
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Ježíškova vnoučata

Jak to bývá každý rok, 
tak i letošní Vánoce 
se nesly v duchu lásky 
a dobrých skutků. Pro-
to se naše organizace 
opět zapojila do projek-

tu Ježíškova vnoučata, který spadá 
pod Český rozhlas. Principem to-

hoto projektu je splnění vánočních 
přání osamělým seniorům. I letos 
se do projektu zapojilo několik se-
niorů z naší organizace. Přání byla 
různorodá, na seznamu se objevila 
jak matrace do postele, tak napří-
klad i květina či výkresy od dětí. Ne 
u všech dárků bylo možné zrealizo-
vat osobní předání, ale u jednoho 
se to podařilo. U některých nastaly 

komplikace s předáním, jelikož ne-
šel dárek poslat poštou. Vše jsme 
vyřešili a nenastal žádný problém. 
U většiny dárků se stalo to, že dár-
ci poslali i nějaké drobnosti navíc 
a udělali tak ještě větší radost. Tím-
to bychom chtěli poděkovat všem 
dárcům, kteří splnili přání našim se-
niorům a zpříjemnili jim tak vánoční 
svátky.                                         AZ

Charita Kojetín
Poděkování a informace
o tříkrálové sbírce 2019 
Stejně jako v předchozích letech se 
i letos uskutečnila celostátní Tříkrá-
lová sbírka, jejímž organizátorem je 
Charita Česká republika. V Kojetíně 
a okolních obcích tuto sbírku kaž-
doročně realizuje Charita Kojetín. 
V sobotu 12. ledna 2019 vyšlo 
v naší oblasti celkem třicet skupinek 
koledníků, z toho v samotném měs-
tě Kojetín sedmnáct. Nekoledovala 
žádná skupinka v Popůvkách, pro-
tože jsme nenašli vedoucího, který 
by byl ochoten s koledníky chodit, 
a ze stejného důvodu neproběhla 
sbírka ani ve Stříbrnicích.

Podle jednotlivých obcí byl vý-
sledek následující:

Kojetín 50.138 Kč
Křenovice 13.014 Kč
Měrovice nad Hanou 7.350 Kč
Uhřičice 12.686 Kč
Polkovice 12.643 Kč
Lobodice 17.945 Kč

Díky vaší štědrosti se v kasičkách 
sešlo celkem 113.776 Kč.
Podle pevně stanoveného klíče se 
vybrané peníze rozdělí na huma-
nitární projekty v zahraničí a 58 % 
z této částky zůstává pro potřeby 
Charity Kojetín. Tuto částku chceme 
v letošním roce použít na zakou-
pení auta pro naši charitní ošetřo-
vatelskou službu. Jejich auto, kte-
ré používají, je již staré patnáct let 
a opravy stojí hodně peněz.

Všem vedoucím skupinek i dětským 
koledníkům patří velké poděkování 
za jejich pomoc, bez které by se sa-
motná sbírka nemohla uskutečnit.  
Děkujeme také vám všem, kteří jste 
otevřeli dveře koledníkům a přispěli 
jakýmkoliv finančním obnosem do 
našich pokladniček. Děkujeme za 
to, že vnímáte potřeby jiných lidí 
kolem sebe.

Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

PRoGRAM nA MěSíC únoR 2019
PRo VšeChny SenioRy A lidi Se ZdRAVotníM PoStiŽeníM

Úterý 5. února 2019 od 10 hodin
jaRNÍ DEKORaCE

Pleteme z papírového proutí
a tvoříme různou jarní dekoraci

Úterý 12. února 2019 od 10 hodin
CEStOVaL jSEm 18 LEt

pO NORSKU
Beseda Jaroslava Kašíka

o krásách Norska

Úterý 26. února 2019 od 10 hodin
tRÉNINK pamĚtI

Přijďte si s námi protáhnout
mozkové závity!

Čtvrtek 28. února 2019 od 9 hodin
mšE SVatÁ

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele a dobrodince. 

            důM SVAtého JoSeFA 
CentRuM denníCh SluŽeB PRo SenioRy A lidi Se ZdRAVotníM PoStiŽeníM

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

Město Kojetín finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
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Církev Československá husitská

Program svátečních setkání v únoru 2019 (v čase hromnic a v mezidobí)
náBoŽenSKá oBeC V KoJetíně A toVAČoVě

3. 2. 2019 Neděle – Hromnice; Uvedení do chrámu
BohoSluŽBy

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

10. 2. 2019 Neděle
BohoSluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

17. 2. 2019 Neděle
BohoSluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 1,8

„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“  Lukáš 19,10

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 
první neděle v měsíci – rodinné bo-
hoslužby, po jejich skončení násle-
duje tradiční „nedělní škola“ pro děti 
a mládež).

oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Huso-
va 796, kancelář v přízemí) je k dis-
pozici členům i veřejnosti od pondě-
lí do středy od 9 do 15 hodin. Jinak 
dle dohody. Volejte, laskavě, na tel. 

č. 777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, tel: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz

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

24. 2. 2019 Neděle
BohoSluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

3. 3. 2019 Neděle
BohoSluŽBy

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

6. 3. 2019 Středa – Popeleční
ModlitBy A ZPěVy Z tAiZé

od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce: Citát měsíce:

Na informacích VIC
(Masarykovo náměstí 8)

 si můžete zakoupit
stolní kalendář

Kojetín na rok 2019.

Kalendář obsahuje historické 
fotografie Kojetína

a firmy působící v Kojetíně.
Cena: 30 Kč

Stolní kalendář – Kojetín 2019
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tJ Sokol Kojetín, z.s.

28. 6. – 6. 7. 2019
tÁBORNICKÁ

 šKOLa DOROStU
pro účastníky ve věku 15–19 let,

vklad: 2.800 Kč
Info a přihlášky: Martin Juřen

telefon: 604 840 992
e-mail: martin.juren@gmail.com  

a na webu: 2019.dvoutakt.cz

6. 7. – 13. 7. 2019
tÁBOR
žaCtVa

pro děti ve věku 10–14 let
vklad: 2.000 Kč

Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

13. 7. – 20. 7. 2019
tÁBOR 

RODIČŮ S DĚtmI I.
pro děti ve věku 3–7 let

vklad: 1.600 Kč/dítě; 
2.000 Kč/dospělý

Info a přihlášky: Lenka Urbánková, 
telefon: 777 030 811, e-mail: 

lenicka.nemeckova@centrum.cz

LEtNÍ pOBYtOVÉ tÁBORY VE VRÁžNÉm V ROCE 2019
20. 7. – 27. 7. 2019

tÁBOR 
RODIČŮ S DĚtmI II.

(táborová základna pronajata)
Info a přihlášky: Eva Pěchová

telefon: 728 009 202
e-mail: pechaeva@seznam.cz

27. 7. – 3. 8. 2019
tÁBOR 

RODIČŮ S DĚtmI III.
pro děti věkově neomezeno

vklad: 1.600 Kč/dítě; 
2.100 Kč/dospělý

Info a přihlášky: Zuzana Veselá
tel: 608 505 280, www.vrazne.net

3. 8. – 10. 8. 2019
tÁBOR 

RODIČŮ S DĚtmI IV.
Rodinné hry (základna pronajata)

Info a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

10. 8. – 17. 8. 2019
 tÁBOR 

RODIČŮ S DĚtmI V.
(táborová základna pronajata) 

Info a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566

17. 8. – 24. 8. 2019
tÁBOR žaCtVa

pro děti ve věku 6–9 let
vklad: 2.500 Kč

Info a přihlášky: Lenka Popovská
telefon: 601 601 855,

e-mail: 
lenkapolachova@hotmail.com

DaLšÍ aKCE VE VRÁžNÉm 
V ROCE 2019:

StaVĚNÍ a BOURÁNÍ
tÁBORa

Info: Miroslav Tvrdý,
telefon: 777 116 239

Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti ve vedení táborů,
 nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.

Podrobné informace získáte u vedoucích jednotlivých turnusů.

SK Kojetín 2016, z. s.

2. liga mužů skupina C
9. 2. 2019 v 11.00 a 15.00 hodin

SK Kojetín – tJ holubice
23. 2. 2019 v 11.00 a 15.00 hodin

SK Kojetín – Blue Volley ostrava
16. 3. 2019 v 11.00 a 15.00 hodin
SK Kojetín – Volejbal ostrava

 

1. liga juniorů skupina D
16. 2. 2019 v  9.00 a 13.00 hodin

SK Kojetín “B“ – Volejbal ostrava
16. 3. 2019 v 9.00 a 13.00 hodin

SK Kojetín “B“ – VK Valašské Meziříčí

Extraliga juniorů sk.B
10. 2. 2019 v 10.00 a 14.00 hodin
SK Kojetín – SK volejbal Brno

Přebor Olomouckého kraje mužů
2. 2. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin
SK Kojetín “B“ – tJ Samotišky
9. 3. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin
SK Kojetín “B“ – tJ šumperk

Volejbal v Kojetíně v roce 2019 (utkání hraná ve Sportovní hale Kojetín)

Přebor Olomouckého kraje žen
2. 2. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin
SK Kojetín – SK Velká Bystřice
2. 3. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin

SK Kojetín – tJ Sokol Bohuňovice

Přebor Zlínského kraje žen
17. 2. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin
SK Kojetín – SKV hošťálková

17. 3. 2019 v 10.00 a 13.00 hodin
SK Kojetín – Vysokoškolský sportovní klub

univerzita Zlín

Přebor Olomouckého kraje kadetů
3. 3. 2019 v 10.00 a v 13.00 hodin

SK Kojetín – VAM olomouc
 

Přebor Olomouckého kraje žáků
3. 2. 2019 v 9.00 hodin

SK Kojetín – VSK Zábřeh – VAM olomouc
(turnajovým způsobem)
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tJ Chropyně – oddíl sportovní gymnastiky
Chropyňské gymnastky
posbíraly deset medailí
na Memoriálu Petra Poly
V sobotu 19. ledna 2019 pořádal 
oddíl sportovní gymnastiky Chro-
pyně již 16. ročník Memoriálu Petra 
Poly (MPP). Závodu se zúčastnilo 
99 závodnic z menších i větších 
gymnastických klubů z celé Mora-
vy. Chropyňský oddíl zastupovalo 
28 závodnic. Na MPP si své do-
vednosti poměřovaly zkušené i za-
čínající gymnastky. Závodilo se ve 
čtyřboji (přeskok, bradla, kladina, 
prostná) pro zkušené gymnastky 
a ve dvojboji (kladina/lavička, prost-
ná) pro začínající gymnastky.
Ve čtyřboji v kategorii ročník 2005 
a starší si na stupínek vítězů stoup-
la zkušená Adéla Koutová, která 
svým konkurentkám utekla o téměř 
šest bodů. Ve stejné kategorii zís-
kala 3. místo Runa Koblihová. Další 
medaili, a to stříbrnou v kategorii 
ročník 2009 a starší vybojovala Ka-
teřina Žatecká a 3. místo obsadila 
Adriana Kolářová. V kategorii roč-
ník 2009–2010 se dařilo Marianě 
Župkové, které se povedla kladina 
i prostná a odnesla si bronzovou 
medaili.

Ve dvojboji pro začínající gymnast-
ky si v kategorii ročník 2010–2007 
přišla pro stříbrnou medaili Bára 
Šilhánková, které se povedla se-
stava na kladině. V kategorii ročník 
2009–2010 uniklo 3. místo Ele Nos-
kové a skončila na nepopulárním 
4. místě. V nejmladší katego-
rii ročník 2013 a mladší získala 
nejcennější medaili Karolína Ha-
lásová, 2. místo obsadila teprve 
čtyřletá Julie Stejskalová a třetí 
příčku obsadila taktéž chropyňská 
gymnastka Veronika Menšíková. 
V kategorii ročník 2012 se radova-
la z 3. místa Kateřina Kuchaříková. 

Další chropyňské závodnice, kterým 
se taktéž dařilo, ale na příčky vítě-
zů nedosáhly, se umístily následov-
ně: 4. Michaela Hřibová, 10. Nela 
Baďurová, 11. Rozárie Ševčíková, 
13. Elen Chylíková, 7. Lucie Ope-
líková, 10. Marie Pařilová, 9. Agá-
ta Navrátilová, 7. Ema Šušková, 
6. Simona Ševčíková, 5. Lea Marie 
Koblihová, 10. Beáta Lochmano-
vá, 9. Aneta Lochmanová, 8. Adé-
la Tůmová, 7. Eliška Navrátilová, 
15. Adriana Loučková, 14. Alžběta 
Tůmová, 8. Anastázie Župková.

Regina Horáková
gymnastika Chropyně

Sósedská beseda Popůvky
srdečně zve na

13. RoČníK
tuRnAJe

Ve StolníM
teniSe

(pouze pro neregistrované hráče)

který se uskuteční
v sobotu 2. března 2019

v Kulturním domě Popůvky
8.00 – 9.00 hodin:

Prezentace
9.30 hodin:

Začátek turnaje

Startovné 130 Kč
(oběd – ceny)

Po celý den
občerstvení zajištěno.

MěStSKé KultuRní StřediSKo KoJetín
VZděláVACí A inFoRMAČní CentRuM

Masarykovo náměstí 8 Kojetín
"I" - INFORMAČNÍ CENTRUM - GALERIE VIC -

- EXPOZICE MUZEA - KNIHOVNA -
- KULTURNÍ STŘEDISKO = (PO DOBU REKONSTRUKCE SOKOLOVNY)

nABíZí tyto SluŽBy:
- výstavy, expozice muzea, strašidelné sklepení,

- provoz knihovny a kulturního střediska, v letních měsících letního kina,
- podávání informací, předprodej vstupenek na akce v Kojetíně,

- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
- tisk a kopírování (i barevné), přepis textu, skenování pro veřejnost,

- laminování a kroužková vazba, výroba placek,
- prodej propagačních materiálů, pohlednic, turistických map,

- prodej zboží a suvenýrů,
- sběrna a výlep plakátů v Kojetíně (v úterý),

- pronájem nebytových prostor - sálu, kavárny a nádvoří VIC,
- průvodcovské služby,
- internet pro veřejnost,
- wifi v budově zdarma...

Vše na: www.mekskojetin.cz
Facebook - přidejte se: MěKS Kojetín; Knihovna Kojetín,

Městské muzeum MěKS Kojetín; Vzdělávací a informační centrum 
MěKS Kojetín; letní kino MěKS Kojetín; divadelní Koječák
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inzerce

noVě!!! * trafika
Masarykovo náměstí, Kojetín

* informace
Vzdělávací a informační 

centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

* Městská knihovna
MěKS Kojetín,

Masarykovo 8, Kojetín

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

* Potraviny
dobrůtky od Verunky
nám. Republiky, Kojetín

* Potraviny do lABuŽ
Masarykovo náměstí 54, Kojetín

 * Potraviny
ulice Padlých hrdinů, Kojetín

* ivana Krejčiříková
Kovalovice

Kde zakoupíte
Kojetínský
zpravodaj

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...

ZDE
mŮžE BÝt

VÁš

INZERÁt
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odjezdy autobusů z Kojetína
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odjezdy vlaků z Kojetína



2/19 Kojetínský zpravodaj

31

Dne 12. prosince 2018 jsme vzpomněli 20. smutné výročí úmrtí mého bratra

pana Františka šmídy
Stále vzpomíná Marie Burešová s rodinou.

Redakční rada KZ se tímto omlouvá za uveřejnění nesprávné fotografie v minulém čísle...

Vzpomínky

Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá, zůstala jen bolest, která neuvadá. 

Dne 14. února 2019 by se dožil 40 let.
Dne 18. března to bude sedm smutných let, co nás navždy opustil náš syn

 pan Jiří Vacula
Smutek potrvá navždy.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra Naďa, děti Lucie, Nikola, Maťa,
ostatní příbuzenstvo a kamarádi. 

Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme a na Tebe budeme stále vzpomínat.

Dne 26. února 2019 by se dožil 80 let

pan Jaroslav hýbner z Kojetína

S láskou vzpomínají manželka, dcera, vnuk Mira s rodinou,
vnučka Darča s rodinou a blízká rodina.

Dne 12. února 2019 by se dožil 80 let

pan František Kraváček
Vzpomínají synové s rodinami a členové souboru Hanácká beseda MěKS Kojetín.

nové propagační zboží
Nové propagační zboží - hrnky (různé barvy), 
nálepky, náramky, placky s názvem
zakoupíte na informacích VIC Kojetín, Masa-

rykovo náměstí 8. Otevřeno po - pá 9 - 11.30 
a 12.30 - 17 hodin, so a ne po telefonické do-
hodě 774 001 403.
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Motto: „Je lepší rozsvítit byť jen jednu malou svíčku, než proklínat temnotu.“ Konfucius.
 

V sobotu 26. ledna 2019 oslavila uprostřed své rodiny, přátel a známých
významné životní jubileum, devadesát let

paní Marie oulehlová
významná osobnost společenského a kulturního života města Kojetína. 
Svou prací pro občany města a širokého okolí zažehla v jejich myslích

a srdcích nejednu malou svíčku radosti, potěšení, naděje a víry.
Paní Marie Oulehlová, rozená Mikundová, se narodila ve Vizovicích

a do Kojetína se s rodiči přestěhovala v poválečném roce 1946.
Přichází v době, kdy radost ze svobody nabyté v květnu 1945, nadšení

a rozmach společenského života se přenesly také do tohoto města v srdci Hané.
Mladá Marie se nadšeně zapojila mezi kojetínskou mládež. Začala sportovat (košíková, veslování),

zapojila se do divadelního souboru TJ Orel a hlavně od roku 1949 do divadelního souboru Hanácká scéna.
Divadlo se stalo její srdeční záležitostí. S divadelním souborem Hanácká scéna Kojetín zůstala Marie Oulehlová 

spjata po celý svůj život. Přitahovaly ji nejen krásné role, které dostávala, hlavně však spolupráce, přátelství
a kamarádství mezi členy. Tento duch vzájemné pomoci a empatie se projevil např. v roce 1951,

kdy Marie Oulehlová byla na dlouhodobém léčení v sanatoriu na Buchtově kopci. Divadelní soubor ji nejen
navštívil, ale zároveň zde sehrál dvě divadelní představení: „Dům u doktorů“ a „Jedenácté přikázání“.

Marie Oulehlová patřila k základnímu hereckému kádru Hanácké scény. Do paměti nejen kojetínských diváků,
ale také diváků v blízkých i vzdálenějších obcích a městech, se zapsala nezapomenutelnými postavami

nejen ve hrách „Košilka“, „Vojnarka“, ale také v operetách „Mamselle Nitouche“, „Na tý louce zelený“,
„Dům u tří děvčátek“. (Samozřejmě těch krásných postav bylo mnohem víc.)

Další velkou láskou Marie Oulehlové je kniha, knihovna a knihovnictví.  Život s knihou a mezi knihami byl jejím
hlavním a životním nejen povoláním, ale také posláním. V roce 1961 byla jmenována ředitelkou „Městské lidové 

knihovny v Kojetíně“. V následujícím roce, 1962, byla knihovna přestěhována do prostor bývalého
Okresního domu (dnes Vzdělávací a informační centrum). Knihovna tak získala prostorové možnosti nejen

pro výpůjční službu, ale také pro doplňování fondu a pro pořádání besed a přednášek. Od 1. ledna 1965 byla
kojetínská knihovna pod vedením Marie Oulehlové pověřena činností střediskové knihovny pro obvod patnácti obcí. 

Znamenalo to nejen změnu práce s knihovním fondem, ale také rozvoj výpůjční činnosti a rozmach
kulturních a vzdělávacích akcí, včetně práce s mládeží. Rozsáhlá a bohatá činnost kojetínské knihovny vedené

Marií Oulehlovou byla oceněna v roce 1970 titulem a štítem „Vzorná lidová knihovna“. V roce 1984 odešla do důchodu.
S činností Marie Oulehlové jsme se také setkávali ve veřejném a společenském života města.
Jako vynikající zpěvačka a recitátorka pracovala v původním sboru pro občanské záležitosti,

později v komisi pro občanské záležitosti. Účinkovala při svatebních obřadech, vítání dětí, sjezdech rodáků,
při smutečních obřadech, při vernisážích výstav a jiných slavnostních příležitostech.

Období důchodu věnuje Marie Oulehlová své rodině a své životní lásce divadlu. Spolu s bývalými členy
Hanácké scény pomohla obnovit činnost divadelního souboru. Učila nové členy milovat divadlo,

předávala jim své zkušenosti „jak hrát divadlo“, jak vystoupit na prkna, která znamenají svět“.

děkujeme paní Marii oulehlové za její dlouholetou činnost pro občany města Kojetína.
do dalších let přejeme hodně zdraví, pohody a optimismu. Redakční rada Kojetínského zpravodaje,

pracovníci MěKS Kojetín, Městské knihovny MěKS Kojetín a členové dS hanácká scéna Kojetín.

Dne 26. ledna 2019 se dožila významného jubilea 90 let
naše maminka, babička, prababička, tchyně, teta a švagrová

 paní  Marie oulehlová
K jejím krásným narozeninám jí všichni přejeme do dalších let

hodně zdraví, hodně štěstí a hodně osobní pohody
v kruhu svých nejbližších.

Rodiny Stavinohova, Nikodýmova, Mikundova
a za všechny velkou pusu posílají pravnoučata Nelinka, Sárinka a Pavlíček.


