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Milí spoluobčané,
stejně jako vloni vás chci v novém roce pozdravit a po-
přát všem to úplně nejdůležitější, pevné zdraví. Úspěchy 
v práci či v osobním životě máme vždy alespoň částečně 
ve vlastních rukách. Říká se, i když toto zcela pravda 
není, že strůjcem i vlastního štěstí je každý sám. Moc 
bych si přál, abychom byli v nadcházejícím roce přede-
vším pozitivní a kdykoli se nám cokoli nebude dařit, vždy 
našli v sobě dostatek fyzických a morálních sil jít dál 
a bojovat za Kojetín lepší a krásnější. Abychom byli do-
statečně vnímaví k lidem, které paní Štěstěna nenavště-
vuje tak často, jak by zasloužili, a vzájemná láska a úcta, 
aby po celý rok 2020 provázela naše kroky.
Dosud mám v živé paměti, jak obtížně jsem si zvykal na 
to, že letopočet už nezačíná číslem 19. Od té doby uběh-
lo dalších dvacet let, neuvěřitelné! Všechno hrozně letí 
a já myslím, že je na místě na konci kalendářního roku na 
chvilku přibrzdit a najít si čas pro bilancování uplynulých 
dvanácti měsíců. V Kojetíně se událo mnohé. Dokončili 
jsme řadu investičních akcí, naši mladí sportovci dosáhli 

nevšedních úspěchů, celý hodový víkend přálo počasí 
a my jsme se skvěle bavili. Podobně úspěšné byly slav-
nosti piva, hudební léto či rozsvěcení vánočního stromu, 
koupaliště trhalo další rekordy v návštěvnosti. Na druhou 
stranu nám udělaly vrásky na čele opakující se letní pří-
valové deště či zvýšený mediální zájem o Kojetín, o který 
nikdo až tak nestál. Tedy jak je obvyklé, směsice kladů 
i záporů, dní prosluněných i těch potemnělých.
Podstatné ale je, že to dobré jistě převažovalo a my jsme 
pro nadcházející rok připraveni čelit novým výzvám. Pra-
covní i společenský život se v našem městě nezastaví, 
naopak. Vedení Kojetína má pro vás připravenou ce-
lou řadu dalších zajímavých počinů, které připravujeme 
s několika investory, a o kterých budete průběžně infor-
mováni.
Naši milí Koječáci, moc vám děkujeme za vše, čím při-
spíváte k růstu prestiže našeho města, mějte společně 
s námi nadále dobrou vůli i v roce 2020.

Leoš Ptáček, starosta města
Foto: J. Bělka
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Z jednání Rady Města Kojetína

- vzala na vědomí zprávu o plnění 
usnesení Zastupitelstva města Ko-
jetína,
- souhlasila s návrhem rozpočtu 
města Kojetína na rok 2020, který 
zahrnuje:
příjmy ve výši      136 957,98 tis. Kč
výdaje ve výši     127 402,15 tis. Kč
financování ve výši -9 555,83 tis. Kč,
- souhlasila s návrhem středně-
dobého výhledu rozpočtu na roky 
2021 až 2024,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 18/2019, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši     29,20 tis. Kč
nové výdaje ve výši    29,20 tis. Kč,
- schválila rozpočty a střednědobé 
výhledy rozpočtu zřízeným příspěv-
kovým organizacím a schválila 
plány oprav a investic k čerpání fi-
nančních prostředků z investiční-
ho fondu na rok 2020 a k čerpání 
finančních prostředků na opravy 
z provozního příspěvku na rok 2020,
- neschválila poskytnutí účelové  
neinvestiční dotace žadateli VČEL-

KA senior care, o. p. s., Beroun,
- souhlasila s pořízením dlouho-
dobého majetku do vlastnictví zři-
zovatele nad rámec schváleného  
plánu oprav a investic Školní jídelny 
Kojetín, p. o., a souhlasila s použi-
tím  finančních prostředků z fondu 
investic Školní jídelny Kojetín, p. o.,  
v souvislosti s pořízením dlouhodo-
bého majetku,
- neschválila uzavření smlouvy 
o výpůjčce mezi Městem Kojetínem 
a M.Š., který je výlučným vlastníkem 
pozemku p. č. 4427/6, a to  na dobu 
užívání tohoto pozemku k účelu vyu-
žití jako místní komunikace chodník 
a cesta v ul. Stružní,
- schválila pronájem pozemku  
parc. č. st. 1767, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 285 m2, jehož 
součástí je stavba občanské vy-
bavenosti bez č. p., včetně všech 
součástí a příslušenství, to vše 
v k. ú.  Kojetín, TJ Sokol Kojetín, za  
podmínek nájmu na dobu určitou  
12 let, výši nájemného 3000 Kč/
rok, za účelem využití výhradně ke 

sportovnímu vyžití, pořádání spor-
tovních utkání a soutěží,
- schválila zvýšení měsíčního ná-
jemného v obecních bytech v domě 
na ulici Jana Peštuky 1320, Jana 
Peštuky 1321, Kojetín, a v bytě 
č. 5 v domě na ulici Masarykovo  
náměstí 54, Kojetín, dohodou,  na 
výši  69 Kč/m2 včetně zařizovacích 
předmětů, s účinností od 1. 3. 2020,
- schválila podmínky pro výpůjčku 
městských seniorských tísňových 
tlačítek a pověřila velitele Měst-
ské policie Kojetín podepisováním 
smluv o výpůjčce tísňového tlačítka 
za Město Kojetín,
- schválila  zápis do kroniky města 
Kojetína za rok 2018,
- jmenovala členy hodnotící ko-
mise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na realizaci veřejných za-
kázek,
- schválila zrušení výběrového 
řízení na zhotovitele stavby „Za-
teplení objektu DPS Jana Peštuky 
Kojetín“, a to z důvodu chybných 
podkladů zadávací dokumentace.

Rada Města Kojetín se na své 23. schůzi konané dne 10. prosince 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína

- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Rady města Kojetína, která od za-
sedání Zastupitelstva města Kojetí-
na dne 10. 9. 2019 jednala čtyřikrát,
- vzalo na vědomí zprávu o plnění 
usnesení Zastupitelstva města Ko-
jetína,
- schválilo rozpočet Města Kojetí-
na na rok 2020, který zahrnuje:
příjmy ve výši       136 957,98 tis. Kč
výdaje ve výši       127 402,15 tis. Kč
financování ve výši -9 555,83 tis. Kč,
- schválilo střednědobý výhled roz-
počtu na roky 2021 až 2024,
- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět v průbě-
hu roku 2020 změny schválené-
ho rozpočtu formou rozpočtových 
opatření do výše 500 tis. Kč v rám-
ci jednoho závazného ukazatele 
a dále schvalovat a provádět roz-
počtová opatření k veškerým prů-
tokovým transferům určeným pro 
zřízené příspěvkové organizace,
- stanovilo jako závazné ukazatele 
schváleného rozpočtu města − po-

ložky dle druhového třídění platné 
rozpočtové skladby pro daňové 
příjmy, přijaté transfery (dotace), 
splátky přijatých úvěrů a  opravy 
a udržování; − paragrafy dle odvět-
vového třídění platné rozpočtové 
skladby pro nedaňové příjmy a veš-
keré výdaje,
- stanovilo závazné ukazatele hos-
podaření zřízeným příspěvkovým 
organizacím na rok 2020 a uložit 
ředitelům zřízených příspěvkových 
organizací povinnost zajistit hos-
podaření p. o. tak, aby nedošlo 
k překročení stanovených závaz-
ných ukazatelů rozpočtu na rok 
2020,
- svěřilo radě města pravomoc  
schvalovat a provádět v průběhu  
roku 2020 změny závazných uka-
zatelů hospodaření zřízených pří-
spěvkových organizací na rok 2020 
do výše 500 tis. Kč,
- svěřilo finančnímu odboru pra-
vomoc provádět  v průběhu roku  
2020 změny schváleného rozpočtu 

formální úpravou rozpočtu z dů-
vodu změny vyhlášky č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě,
- schválilo poskytnutí návratné fi-
nanční výpomoci ve výši 1.999.778 
Kč žadateli Kanoistika Kojetín z. s., 
za účelem dofinancování projektu 
Rekonstrukce skladu lodí Kanoisti-
ky Kojetín,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 19/2019, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši   650,00 tis. Kč
financování ve výši - 650,00 tis. Kč,
- pověřilo vedoucí finančního od-
boru provedením posledního roz-
počtového opatření v roce 2019, 
kterým by byly provedeny případné 
nezbytné úpravy a přesuny rozpoč-
tu tak, aby nedošlo k překročení 
jednotlivých závazných ukazatelů 
schváleného rozpočtu města a na-
vrhuje o provedeném rozpočtovém 
opatření informovat radu města 
a následně i zastupitelstvo na jejich 
zasedání v lednu 2020,

Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 9. zasedání konaném dne 10. prosince 2019
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína

Starosta města zve na

zasedání
ZastuPItelstva
Města KojetíNa

které se uskuteční 
v úterý 28. ledna 2020

od 16 hodin 

v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8.

                 Leoš Ptáček, starosta

- schválilo koupi pozemku p. č. st.  
502 zastavěná plocha a nádvoří 
o  výměře 535 m2, jehož součás-
tí jestavba č. p. 447, rodinný dům 
a pozemku p. č. 528/2 zahrada 
o výměře 244 m2, oba se nachází 
v katastrálním území a obci Kojetín, 
do vlastnictví Města Kojetína, za 
kupní cenu 480.000 Kč a schválilo 
uzavření kupní smlouvy,
- schválilo koupi části pozemku p. 
č. 44/11, ostatní plocha o výměře 
cca  48 m2, v katastrálním území 
Popůvky u Kojetína a obci Kojetín, 
do vlastnictví Města Kojetína, za  
kupní cenu 100 Kč/m2 a za podmín-
ky úhrady veškerých nákladů s pře-
vodem spojených kupujícím,
- neschválilo prodej části pozem-
ku p. č. 4427/1 trvalý travní porost 
a části pozemku p. č. 5692/2  ostat-
ní plocha, o celkové výměře cca 
184 m2, v katastrálním území Ko-
jetín a obci Kojetín, z vlastnictví 
Města  Kojetína,
- schválilo přijetí daru pozemku 
p. č. 5748/8, ostatní plocha – ostat-
ní komunikace o výměře 33 m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, formou darovací smlouvy 
do vlastnictví Města Kojetína a za   
podmínky úhrady veškerých nákla-
dů s převodem spojených obdaro-
vaným,

- vydalo Obecně závaznou vy-
hlášku města Kojetína č. 4/2019, 
o místním poplatku ze psů, Obecně 
závaznou vyhlášku města Kojetí-
na č. 5/2019, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, 
Obecně závaznou vyhlášku města 
Kojetína č. 6/2019, o místním  po-
platku ze vstupného, Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 3/2019, o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů,
- schválilo uzavření memoranda  
k Prodloužení Baťova kanálu do  
Olomouckého kraje, jehož strana-
mi jsou Olomoucký a Zlínský  kraj, 
města a obce Olomouckého a Zlín-
ského kraje, Mikroregion Střední 
Haná, Střední Morava – Sdružení 
cestovního ruchu, ČR – Ředitelství 
vodních cest ČR a Povodí Moravy, 
s. p. – závod Horní Morava,
- vzalo na vědomí výroční zprá-
vy Základní školy Kojetín, náměs-
tí Míru 83, Základní školy Kojetín, 
Svat. Čecha 586 a Mateřské školy 
Kojetín, za školní rok 2018/2019,
- povolilo výjimku z nejnižšího po-
čtu žáků Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586 pro školní 
rok 2019/2020, a to na nejnižší prů-
měrný počet žáků ve třídě čtrnáct,  

zavázalo se uhradit  případné  zvý-
šené náklady na vzdělávací čin-
nost Základní škole Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586 pro školní rok 
2019/2020,
- schválilo Koncepci prevence kri-
minality Města Kojetína na období 
let 2019–2023,
- vzalo na vědomí zápis o kontro-
le Kontrolního výboru ZM č. 3/2019 
a zápis ze zasedání Kontrolního vý-
boru ZM, zápis ze zasedání Finanč-
ního výboru ZM, zápis ze zasedání 
Osadního výboru Popůvky a zápis 
ze zasedání Osadního výboru Ko-
valovice.

ocenění městských strážníků a Policie ČR
Vážení spoluobčané,
dne 17. prosince 2019 proběhlo na 
radnici setkání vedení Policie Čes-
ké republiky z Přerova, obvodního 
oddělení Kojetín a vedení města. 
Při této příležitosti byli oceněni 
za výborně odvedenou práci ve 

službě lukáš Berčík, adrian jiřík 
a Zdeněk Novák, kteří v první po-
lovině prosince zasahovali na ná-
městí proti ozbrojeným výtržníkům. 
Ocenění převzali z rukou vedoucí-
ho územního odboru Přerov Marti-
na Lebdušky, starosty města Leoše 

Ptáčka a místostarosty Miloslava 
Oulehly.
všem těmto policistům ještě 
jednou děkujeme za bdělost, 
rozhodnost a příkladný přístup 
k práci!

Leoš Ptáček, starosta města
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Co se změnilo v Kojetíně v roce 2019
Byla dokončena oprava budovy sokolovny (kulturního 
domu), pohled z Dudíkovy ulice.

V areálu koupaliště byl v rámci projektu Modernizace 
a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště vybu-
dován chatový kemp.

Mezi domy v Nové a Tyršově ulici vyrostlo dětské hři-
ště.

V Kojetíně pokračovaly opravy činžovních domů, na 
fotografii pohled na domy v Nové ulici (č. 1259–1260)

Další úpravy komunikací na sídlišti Sever i zde doprovázely opravy některých domů.

Jiří Šírek
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Nové obecně závazné vyhlášky města Kojetína
Zastupitelstvo města Kojetína 
v souvislosti s novelou zákona 
565/1990 sb., o místních poplat-
cích, schválilo dne 10. prosince 
2019 nové obecně závazné vy-
hlášky města Kojetína (oZv), 
které nabývají účinnosti 1. ledna 
2020:
 3/2019 – OZV o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních 
odpadů.
 4/2019 – OZV o místním poplat-
ku ze psů.
 5/2019 – OZV o místním poplat-
ku za užívání veřejného prostran-
ství.
 6/2019 – OZV o místním poplat-
ku ze vstupného.
Obecně závaznými vyhláškami 
obec stanovuje poplatkové povin-
nosti, sazby poplatků, lhůty pro pl-
nění ohlašovací povinnosti, splat-
nost, úlevy a osvobození od poplat-
ků.
Ve srovnání s OZV platnými v roce 
2019 dochází, s výjimkou termi-
nologických změn, k následujícím 
změnám.

oZv 4/2019 – o místním poplatku 
ze psů:
- zákon nově ukládá nižší sazbu 
u osob nad 65 let,
- zákon nově od poplatku osvobo-
zuje držitele průkazu ZTP.
oZv 5/2019 – o místním poplatku 
za užívání veřejného prostran-
ství:
- sazby a osvobození zůstávají stej-
né jako ve stávající OZV.
oZv 6/2019 – o místním poplatku 
ze vstupného:
- nově je zavedena možnost pro 
všechny poplatníky zvolit si u kul-
turní akce paušální sazbu poplatku 
100 Kč/akci.
oZv 3/2019 - o místním poplatku 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunál-
ních odpadů („MPKo“, „poplatek 
za popelnice“):
- sazba poplatku pro rok 2020 byla 
stanovena ve výši 760 Kč/poplatní-
ka,
- splatnost poplatku se posouvá 
nejpozději do 30. září příslušného 
roku,
- poplatníci mají možnost platit po-

platek po menších částkách, např. 
měsíčním trvalým platebním příka-
zem.

Údaje rozhodné pro osvobození či 
úlevu musí být ohlášeny ve lhůtách 
stanovených OZV, jinak nárok zani-
ká!

Veškeré platby lze provádět bezho-
tovostně převodem na účet Města 
Kojetína: č. ú. 19-1883093339/0800
nebo v pokladně MěÚ Kojetín bez-
hotovostně platební kartou nebo 
v hotovosti.
Důležité je vždy uvádět u platby 
správný variabilní symbol, který má 
každý poplatník přidělen (případně 
ho zjistí na Finančním odboru MěÚ 
Kojetín)!
Platné OZV jsou zveřejněny na 
úřední desce a webových stránkách 
města Kojetína www.kojetin.cz.

Bližší informace podá Finanční 
odbor MěÚ Kojetín :
Iveta Králová – 581 277 463
i.kralova@radnice.kojetin.cz
Markéta Calabová – 581 277 462
m.calabova@radnice.kojetin.cz

tísňové tlačítko pro seniory
Bezpečnost seniorů je jednou 
z priorit volených orgánů města 
Kojetína.

Jedním z prostředků je i tzv. „tísňo-
vé tlačítko“, kterým si senior může 
přivolat pomoc ať už v případě ná-
hlých zdravotních problémů, tak 
v případě ohrožení života, zdraví 
či majetku. Po zmáčknutí tlačítka 
přijede na místo, odkud bude sig-
nál vyslán, hlídka městské policie 
a zajistí volajícímu nezbytnou po-
moc.
Vedení města se rozhodlo takováto 
tísňová tlačítka od roku 2020 na-
bídnout seniorům, kteří mají trvalé 
bydliště na území města Kojetína 
(včetně místních částí Kovalovice 
a Popůvky).
Zakoupení i provoz tlačítek plně 
hradí město Kojetín. Od února 2020 
může být v provozu třicet tísňových 
tlačítek.
O tlačítko může požádat senior 
starší 80 let, který žije v domácnosti 
(bytě, domě) sám. Ve zcela mimo-

řádných případech může vedení 
města na časově omezenou dobu 
zapůjčit tlačítko i při nesplnění těch-
to podmínek.

Bližší informace poskytnou pra-
covnice úseku sociálních věcí 
MěÚ Kojetín, Městská policie Ko-
jetín a pracovnice Centra sociál-
ních služeb Kojetín.

Příjem žádostí bude zahájen 
15. ledna 2020.

Tiskopisy žádostí budou k dispozici 
v kanceláři Městské policie Kojetín 
a na úseku sociálních věcí MěÚ Ko-
jetín. Strážníci MP nebo pracovnice 
MěÚ se seniorem (jeho rodinným 
příslušníkem, opatrovníkem) žá-
dost sepíší a vše potřebné vysvětlí.

Podle pořadí přijímaných žádostí 
bude se žadateli uzavírána smlou-
va o výpůjčce tlačítka, po uzavření 
smlouvy bude tlačítko aktivováno 
(nejdříve od 1. února 2020).

Jana Nakládalová,
vedoucí odboru VVŠK
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Novoroční anketa
Na začátku nového kalendářního roku často bilancujeme ten starý

a díváme se dopředu. I proto jsme v lednové anketě položili
několika obyvatelům Kojetína následující otázky:

1. Dáváte si předsevzetí?  2. Pokud ne, jaký máte důvod, pokud ano, které jste dodrželi?
3. Jak a s kým oslavujete Nový rok?  4. Co očekáváte od roku 2020?

5. Slavili jste někdy Nový rok v zahraničí? Popřípadě jakém státu?

občan 1 (žena, 11–20 let)
1. Ne.
2. Asi bych ho stejně nedodržela.
3. Tento rok sama.
4. Radši nic.
5. Ne.

občan 2 (žena, 11–20 let)
1. Ne. 
2. Co chci, udělám, co ne, tak ne.
3. S rodinou a kamarády, připijeme 
si a pouštíme ohňostroj.
4. Veselejší rok.
5. Ne.

občan 3 (muž, 41–50 let)
1. Ano. 
2. Podařilo se dostavět dílnu v ter-
mínu.

3. S rodinou doma.
4. Zdraví.
5. Ne.

občan 4 (žena, 41–50 let)
1. Ne. 
2. Už teď dělám vše podle svých sil 
a svědomí.
3. S rodinou a přáteli.
4. Neočekávám nic, přeji si zdraví 
pro celou rodinu.
5. Ne.

občan 5 (žena, 11–20 let)
1. Ano. 
2. Podařilo se mi dostat na MSE.
3. S rodinou a kamarády.
4. Větší úspěchy.
5. Ne.

občan 6 (muž, 11–20 let)
1. Ano. 
2. Žádné jsem nedodržel.
3. Posezení s kamarády.
4. Zhubnutí.
5. Ne.

občan 7 (žena, 41–50 let)
1. Ne. 
2. Nikdy to nedodržím.
3. S rodinou a přáteli.
4. Zlepšení zdraví a více času s ro-
dinou.
5. Ne.

Anketu připravily studentky
2. ročníku Gymnázia Kojetín

Klára Neubauerová
a Simona Coufalová

Členové JSDH Kojetín a Popůvky 
pomáhají při řešení výjimečných 
událostí, které v průběhu roku na-
stanou na území Kojetína a okolí, 
ale také se již několikátým rokem 
zabývají pomocí při zajišťování 
bezpečnosti na autocrossových zá-
vodech. To zahrnuje hlavně pomoc 
při řešení havárií, které se stávají 
na okruzích v průběhu závodů. Je 
to výborná příležitost si procvičit 
a naučit se, jak postupovat v krizo-
vých situacích. V průběhu letošního 

Místní jednotky dobrovolných hasičů na autocrossu
roku jsme se zúčastnili několika zá-
vodů, například MMČR v autocros-
su Přerov a ME v autocrossu Přerov 
na závodišti v Přerovské rokli, dále 
MMČR v rallycrossu na závodišti 
v Sosnové a také autocrossových 
závodů v rakouském Hollabrunnu. 
V této činnosti budeme nadále po-
kračovat i v příštím roce a tím re-
prezentovat naše jednotky, potaž-
mo město Kojetín i za hranicemi 
naší republiky.

O. Matějček

výbor
Honebního společenstva 

"Morava" Kojetín

zve všechny své členy na
valNou HRoMadu

která se bude konat
14. února 2020
v 16.00 hodin
v restauraci

Na Hrázi Kojetín

občerstvení zajištěno.
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oběti I. světové války z Kojetína (13)
doležel František,
doležal Franz
narodil se v Kojetíně dne 9. břez-
na 1893 v domě č. 28 na Radnič-
ním náměstí (dnes náměstí Míru 
– Charbutova cukrárna) manželům 
Janu Doležalovi, nočnímu hlídači 
v kojetínském cukrovaru a Anně 
Ticháčkové, dělnici z Obědkovic. 
Později bydleli v Přerovské ulici 
a pak ve Ztracené ulici č. 210 (čtvr-
tý dům zleva od Kroměřížské ulice). 
Měl sestru Marii, narozenou dne 
14. prosince 1896, dělnici, které se 
jako svobodné matce v necelých 
šestnácti letech narodil dne 3. břez-
na 1913 syn Miroslav. Ten se dne 
30. prosince 1948 oženil v kostele 
u Sv. Kříže v Prostějově se Zdeň-
kou Prűglovou. Marie zemřela dne 
28. května 1925 na tuberkulózu 
plic. 
František Doležel, dělník, svobod-
ný, byl odveden do války v roce 
1914 a byl zařazen k 15. Zeměbra-
neckému pěšímu pluku do Opavy 
(Landwehr Infanterieregiment Nr. 
15 Troppau). 
Pěší 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, morav-
ským rodákem, Rudolfem Králíč-
kem. Sbor byl zařazen pod velení 
Sočské armády (Isonzo - Armee - 
Isa), jež byla součástí armádní sku-
piny vedené polním maršálem Sve-
tozarem Borojevićem von Bojna na 
italské frontě. 
Na podzim roku 1917 prolomila 
rakouská armáda v bitvě u města 
Caporetto (dnešní slovinské měs-
to Kobarid, něm. Karfreit) sočskou 
frontu a zatlačila během několika 
týdnů italské jednotky na pravý (zá-
padní) břeh řeky Piavy. Přes zimu 
fronta zůstala v zákopech na po-
zicích, jejichž bojovou hranicí byl 
především tok řeky Piavy (it. Pia-
ve), tekoucí z hor jižního Tyrolska 
a hraniční hory a údolí na tehdej-
ších hranicích mezi Itálií a Rakous-
ko-Uherskem. 
Rakouské velení stanovilo, že bude 
proveden útok na italské pozice 
v celé délce hranice, tedy od švý-

carských hranic, podél severního 
okraje jezera Lago di Garda až 
po ústí řeky Piavy v Jaderském 
moři asi 30 kilometrů od Benátek 
(it. Venezia). Tento útok byl na-
plánován na ranní hodiny dne 
15. června 1918 (několikadenní bi-
tva byla později pojmenována „La 
battaglia del Piave o del solstizio 
15 - 23 giugno 1918“ – bitva o slu-
novratu) a zúčastnil se ho i Fran-
tišek Doležel 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. Donả 
di Piave posílit zde bojující jednot-
ky. Dne 18. června se od divize 
oddělil opavský 15. Střelecký pluk 
(SchR Nr.15, na mapě Sch. 15), 
který 19. června v ranních hodi-
nách překročil řeku Piavu u vesni-
ce Musetta a postupoval severně 
od vesničky Croce a dále směrem 
na západ s úkolem zatlačit italská 
vojska za městečko Móelo. V ital-
ských jednotkách bojovali i vojáci, 
kteří buď dobrovolně, nebo zajetím 
z rakousko-uherské armády, přešli 
k nepříteli a jako legionáři bojova-
li proti vlastním, avšak již bývalým 
spolubojovníkům. Akcemi 46. Stře-
lecké divize a 12. Pěší divize se po-
dařilo předmostí u města San Donả 
di Piave rozšířit, ale cíle nebylo 
dosaženo. Vojáci všech jednotek 
byli po pěti dnech bojů vyčerpáni a 
jejich řady silně prořídly. Byly pro-

blémy se zásobováním a Sočská 
armáda nedisponovala žádnými jak 
lidskými, tak materiálními rezerva-
mi. 
Nejvyšší rakouské velení (OAK) za 
souhlasu císaře Karla I. rozhod-
lo večer dne 20. června o stažení 
všech vojsk z pravé strany řeky 
Piavy do původních pozic před 
15. červnem 1918, tedy na východ-
ní břeh řeky. A pravděpodobně ten-
to den, na pravém břehu řeky Pia-
vy, tedy 20. června 1918 ve věku 
25 let, padl nebo zahynul při pře-
sunu František Doležel. Jeho tělo 
zůstalo na italském území, a proto 
nebylo jeho úmrtí rakouskými vo-
jenskými úřady evidováno a z to-
hoto důvodu byl dne 31. prosince 
1920 prohlášen, jako nezvěstný, za 
mrtvého.
Pravděpodobné místo, kde jsou 
uloženy ostatky Františka Doležela, 
je místní hřbitov u vesnice Croce 
(Cimitero di Croce, Via Croce, 107, 
30024 Osteria Barzan VE, Itálie, 
12,5155° v. d., 45,6288° s. š.), kde 
je pohřbeno 725 rakousko-uher-
ských vojáků, kteří padli během 
bitvy na Piavě v červnu 1918. Vo-
jenský hřbitov Croce byl postaven 
na konci první světové války na zá-
padní straně farního hřbitova. Byl 
zasvěcen italskému kapitánovi Tito 
Acerbovi, který působil v italském 
156. pěším pluku Brigata Sassari, a 
který během bitvy na Piavě zemřel. 
Když v roce 1923 premiér italské 
vlády Benito Mussolini - Duce, kte-
rý navštívil zrekonstruovanou obec 
San Donà di Piave a ve vesnici Cro-
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oběti I. světové války z Kojetína (13)
ce vzdal hold výše uvedenému ka-
pitánovi, byly pozůstatky italských 
vojáků po zrušení statutu vojenské-
ho hřbitova převezeny na vojenský 
hřbitov Fagaré Ossuary vzdálený 
zhruba 11 kilometrů severně od 
městečka Croce u řeky Piavy. 
Na vojenském hřbitově v Cro-
ce bylo původně pohřbeno 1642 
padlých, z toho 917 bylo italských 
a 725 rakousko-uherských, kteří 
padli během bitvy na Piavě. Po-

zůstatky rakousko-uherských vo-
jáků byly z důvodu zrušení statutu 
vojenského hřbitova, umístěny do 
jediného neoznačeného hromadné-
ho hrobu (jámy srovnané na úroveň 
povrchu) na konci rozšířeného hřbi-
tova u západní zdi. 

Vídeň, 22. června 1918. Oficiálně 
se oznamuje: Bitva na Piavě včera 
ztratila svou sílu. Tam, kde Italové 
- stejně jako v jednotlivých částech 

(kopce) Montello a západně od 
(města) San Donả di Piave – ob-
novili své útoky, byli odraženi jako 
předtím s velkými ztrátami. Nepřítel 
ztratil mezi 15. a 20. tohoto měsíce 
našimi letadly a obranou ze země 
42 letadel. Ztratil také čtyři balóny. 
Počet zajatců se zvýšil na 40 000. 
Mezi nimi jsou i někteří česko-slo-
venští legionáři, u nichž bylo oka-
mžitě použito právo vyžadované 
válečnými zákony.

Šacha josef, Šácha josef
narodil se v Kojetíně dne 19. břez-
na 1893 v domě č. 528 v Tovární 
ulici, dnešní ulice Padlých hrdinů. 
Dům dnes již neexistuje a jeho čís-
lo má jeden z domů na náměstí E. 
Beneše. Jeho matkou byla Anna 
Šachová, narozená v roce 1864, 
svobodná dělnice v cukrovaru 
v Kojetíně, která byla dcerou Vin-
cence Šachy, domkaře v Halen-
kovicích a jeho manželky Uršuly 
Gajdošíkové, taktéž z Halenkovic. 
Měl bratra Františka, narozené-
ho jako nemanželské dítě dne 
14. listopadu 1906 v Kojetíně, který 
se oženil s Hedvikou Zlámalovou 
narozenou dne 30. května 1906 
v Kojetíně, dcerou Aloise Zlámala, 
domkaře v Kojetíně a Anny, dcery 
Antonína Kulfánka. Sňatek měli, 
dle poznámky v matrice, v kostele 
v Křenovicích, ale údaj v křeno-
vické Knize sňatků jsem nenalezl. 
František zemřel dne 16. září 1973 
a Hedvika 20. srpna 1996. Mají 
hrob na kojetínském hřbitově.
Josef Šacha pracoval jako dělník 
v místním cukrovaru. Byl svobod-
ný. Do války byl odveden 17. lis-
topadu 1914 do 54. Pěšího pluku, 

8. Roty myslivců (IR Nr. 54, 8. Ja-
gdkompanie) v Olomouci. Ten-
to pluk byl v roce 1917 součástí 
9. Pěší brigády (IBrig Nr. 9) a ta pod-
léhala 5. Pěší divizi (5. ID). Divize 
byla součástí VIII. Sboru (VIII. Kor-
ps), jehož velení bylo ve 3. Armádě 
(3. Armee), která v tuto dobu ope-

rovala na Haliči na zhruba 100 kilo-
metrové severojižní linii měst Halicz 
(ukr. Halych), Stanislau (ukr. Ivano-
-Frankivsk), Porohy (ukr. Porohy) 
a končila na rakousko-uherské hra-
nici. Jednotky 5. Pěší divize bojo-
vali na části úseku před městečky 
Porohy a Huta (ukr. Huta).
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Záznam v plukovní knize na str. 
49 sděluje, že Josef Šacha padl 
23. června 1917 ve vsi Przysłup 
(též Przysłupy), okr. Kałusz v Ha-
liči. Svědkem jeho smrti byl Alois 
Panák, úředník okresní nemocniční 
pokladny. Ves leží 30 kilometrů již-
ně od okresního města Kałusz.
V německé verzi plukovní knihy na 
str. 113 je zápis, že Josef Šacha „Vor 
dem Feind gefallen an Kopfschuẞ 
laut“, tj. „Před nepřítelem padl po 
průstřelu hlavy“ a to, dne 24. června 
1917 ve vsi Jablonka (ukr. Yablun-
ka), okres Kałusz, která je vzdálená 
zhruba 6 kilometrů jihovýchodně od 
vesnice Przysłupy. Svědkem o smr-
ti je v tomto případě Dr. Karl Kleiẞl, 
Regimentsarzt IR. 54., tedy lékař 
potvrzující (formálně) úmrtí. Nic-
méně, v obou zápisech je shodně 
zaznamenáno, že Josef Šacha byl 
dne 25. června 1917 pohřben na 
místním hřbitově ve vsi Przysłup, 
Przysłupy (24,2544° v. d., 48,7320° 

oběti I. světové války z Kojetína (13)

s. š.). Hřbitov je poměrně rozsáhlý, 
obdélníkového tvaru, o rozměrech 
zhruba 130 x 80 metrů.
Vesnice Przysłup byla po válce pře-
jmenována a v současnosti je její 
ukrajinský název Lukvytsia, podle 
protékající říčky Lukvy.

Vídeň, 24. června 1917. Oficiál-
ní oznámení – Východní válčiště: 
V Galicii se dělostřelecká palba 
poněkud zmenšila.  22. června vý-
chodně od Brzezan a Zborowa bylo 
sestřeleno šest nepřátelských ba-
lónů.

trefil otakar, trefil ottokar
narodil se v Kojetíně dne 6. říj-
na 1887 v domě č. 58 na Hlavním 
náměstí (dnes Masarykovo) man-
želům Viktoru Trefilovi, měšťanu 
a kupci v Kojetíně a Mathildě (Ma-
tyldě), dceři Kristiána Župky, čtvrt-
níka (drobného rolníka) z Dřevno-
vic. Manželé v domě, který stojí 
naproti dnešní České pošty, pro-
vozovali obchod smíšeným zbožím 
a papírnictví. Otakar měl dva zjiš-
těné sourozence, sestru Evženii, 
narozenou dne 30. srpna 1875 
v Kojetíně a Karla, narozeného dne 

25. září 1889, taktéž v Kojetíně. 
Oba byli ještě v roce 1921, při sčí-
tání obyvatel, vedeni ve Sčítacím 
operátu jako svobodní a bydleli stá-
le v domě č. 58. Karel provozoval 
se svou matkou, již vdovou, obchod 
a sestra vypomáhala v domácnosti.
Otakar Trefil absolvoval vojenskou 
dráhu a v roce 1910 byl veden 
jako „vojín aktivní“. V době začátku 

války měl hodnost četaře „Zugs-
führer“ a nebyl ženatý. Byl odveden 
k 15. Zeměbraneckému pěšímu 
pluku, 10. Setnině (Landwehrin-
fanterieregiment Nr. 15, 10. Kom-
panie). Tento pluk byl součástí 92. 
Zeměbranecké pěší brigády (LIBrig 
Nr. 92), která spadala pod 46. Ze-
měbraneckou pěší divizi (LID Nr. 
46). Divize byla v létě roku 1914 
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součástí I. Sboru (I. Korps), který 
patřil pod 1. Armádu (1. Armee).
Rakousko-uherská 1. Armáda bo-
jovala ve dnech 23. až 25. srpna 
1914 v bitvě u Kraśniku, kde pora-
zila 4. Ruskou armádu a donutila ji 
k ústupu k městu Lublin. Toto město 
se však už obsadit nepodařilo, pro-
tože obě armády se zhruba v po-
lovině vzdálenosti mezi Kraśnikem 
a Lublinen zastavily a během násle-
dujících dvou týdnů, od 28. srpna 
do 10. září 1914, sváděly na fron-
tové linii vzájemné prudké poziční 
boje. Zeměbranecká pěší divize 
č. 46 se začátkem září 1914 na-
cházela na frontové linii u vesnice 

oběti I. světové války z Kojetína (13)
Sobieszczany, zhruba 20 kilometrů 
jižně od Lublinu a ve stejné vzdále-
nosti severně od Kraśniku.
V tomto období, dne 3. září 1914, 
měsíc po začátku války, padl u ves-
nice Sobieszczany ve věku nece-
lých 27 let i četař Otakar Trefil. Je 
pochován na vojenském hřbitově 
v Sobieszczanech (22,369881° 
v. d., 51,064924° s. š.) mezi svými 
spolubojovníky a také mezi tehdej-
šími nepřáteli. 
Tabulka na hřbitově sděluje: „Vo-
jenský hřbitov z období I. světové 
války v Sobieszczanech. Na vojen-
ském hřbitově v Sobieszczanech je 
pochováno asi 200 vojáků rakous-

ko-uherských, (mimo jiných z 93. 
Pěšího pluku) i ruských, padlých 
v srpnu – září roku 1914 a kolem 
60 vojáků rakousko-uherských 
(z 3., 8., 30. Lvovského a 93. Pěší-
ho pluku, 6. a 7. Zeměbraneckého 
pěšího pluku a 24. Střeleckého pra-
poru) a kolem 40 ruských vojáků, 
padlých ve dnech 16. – 25. červen-
ce roku 1915.“

Vídeň, 5. září 1914. Oficiálně se 
oznamuje: Pokračuje nápor Raku-
šanů a Maďarů proti silně opevně-
ným připraveným pozicím kolem 
Lublinu. Boje o Lublin pokračují 
také dnes.

vávra Rudolf
narodil se v Kojetíně dne 15. února 
1887 v Mlýnské ulici č. 282 (byl to 
první dům u mlýna směrem k ná-
městí, dnes již neexistuje) manže-
lům Matouši Vávrovi z Huštěnovic 
a Patronille, dceři Jana Kovaříka, 
dělníka z Těšnovic. 
V roce 1911, dne 10. ledna, se ješ-
tě jako nezletilý se souhlasem otce 
oženil v Kojetíně s Josefou Hučíko-
vou, dělnicí v Kojetíně, narozenou 
dne 20. srpna 1884 v Halenkovicích. 
V matrice je uvedeno, že oba bydleli 
v Kojetíně, v Olomoucké ulici číslo 
365, což je dům naproti obchodního 
domu Albert a je zde provozováno 
pohostinství. V kojetínské matrice 
nejsou uvedeny jejich případné děti. 
Měl bratra Františka, narozeného 
dne 24. února 1889, dělníka v Ko-
jetíně, který se dne 12. května 1914 
oženil s Vincencií, dcerou Jindři-
cha Zonka, narozenou dne 16. září 
1892.
O osudu Rudolfa Vávry za války 
chybí jakékoliv údaje. Byl vojínem 
olomouckého 54. Pěšího pluku 
(IR Nr. 54). Tento pluk byl součás-
tí 5. Pěší divize (ID Nr. 5), která se 
v době, kdy probíhala bitva na Pia-
vě, nacházela v oblasti tyrolských 

hor, severně zhruba 10 kilometrů od 
města Asiago (it.Asiago), v údolí při 

úpatí hory Monte Zingarella (výška 
1905 metrů), poblíž vesnice Zebio.
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oběti I. světové války z Kojetína (13)

V roce 1950 byly na leteckém sním-
ku linie hrobů, oproti současnosti, 
ještě patrné. 
Obrázek ze současnosti ukazuje 
zleva: místo hrobu č. 55, kde byl po-
hřben Rudolf Vávra, dále uprostřed 

je pomník obětem Velké války a po-
slední ukazuje celkový pohled na 
plochu hřbitova, kde byly dříve jed-
notlivé hroby.

Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

Z tohoto stanoviště, ještě v průběhu 
června, se pluk zapojil do ofenzivy 
u Asiaga, kde se střetl s vojáky brit-
ských jednotek, které spolu s ame-
rickými a francouzskými jednotkami 
posílily italskou armádu. Po střetnu-
tích u Asiaga byl pluk přesunut do 
zálohy k městu Borgo (dnes Borgo 
Valsugana, 11,4619° v. d.  46,0527° 
s. š., asi dvacet kilometrů severně 
od města Asiago. S blížícím se kon-
cem války, v druhé polovině měsíce 
října, se rakousko-uherské jednotky 
stahovaly pozic v Tyrolích k městu 
Innsbruck a 54. Pěší pluk měl za 
úkol, jako zadní voj, jistit odcháze-
jící vojska před případným útokem 
nepřítele. V té době již vojáci, na 
základě informací o rozpadu Ra-
kouska-Uherska a tvorby nového 
státu, později nazvaného Česko-
slovensko, vypovídali poslušnost 
a začali houfně prchat k zhruba tři-
cet kilometrů vzdálenému městu Tri-
dent (it. Trento), aby se co nejdříve 
dostali domů, na Moravu. První vo-
jáci 54. Pěšího pluku dorazili do Olo-
mouce dne 13. listopadu 1918. Jak 
známo, Velká válka, později zvaná 
První světová válka, byla ukončena 

příměřím znepřátelených stran dne 
11. listopadu 1918 v 11 hodin.
Domnívám se, že Rudolf Vávra byl 
pravděpodobně zraněn nebo trpěl ně-
kterou z epidemií či infekcí při přesu-
nu do Olomouce a byl hospitalizován 
v Záložní nemocnici č. 3 v Kroměříži 
(Reserve-spital Nr. 3, Kremsier). Tato 
nemocnice byla v areálu současné 
kroměřížské nemocnice, kdy byl roku 
1915 přistavěn infekční pavilon pro 
případ, že by ve městě vypukla epi-
demie zavlečená vojenskými trans-
porty. Brzy po začátku války, začali 

být v nemocnici ošetřování i rakouští 
vojáci s válečnými zraněními, infekč-
ními nemocemi a byla zde provádě-
na i rehabilitační péči o zraněné. Dne 
14. prosince 1918 podlehl Rudolf 
Vávra ve věku 31 let svému zraně-
ní či nemoci a byl dne 16. prosince 
1918 pohřben na Městském hřbitově 
v Kroměříži, do hrobu č. 55 (Skupina 
V.). V severozápadní části hřbitova 
bylo během války a po ní pohřbeno 
1325 vojáků, padlých či zemřelých 
v Kroměříži na následky války, zraně-
ní a infekcí.
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Mateřská škola Kojetín
vánoční atmosféra
v MŠ Kojetín
Vždy na konci roku na nás čeká čas 
adventní. Období čtyř neděl, doba 
očekávání, těšení se a příprav na 
vánoční svátky, ale také doba 
zklidnění. S dětmi jsme si povídali 
o zvycích a tradicích, které k adven-
tu patří. Ke sváteční náladě přispí-
vala u nás i vánoční výzdoba v obou 
školách, i v jednotlivých třídách.
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 jsme 
očekávali v obou budovách MŠ 
návštěvu. Oči všech dětí se otočily 
ke dveřím, když se v nich ukázala 
usměvavá tvář Mikuláše s dopro-
vodem andělů a čertů. Děti se zpr-
vu bály, hlavně ty, které „zlobily“, 
a možná ale i ty, které byly celý rok 
hodné. Čerti jsou prostě čerti a ni-
kdo neví, co od nich může čekat. 
Nezapomněli jsme ani na básničky 
a písničky, a tak na závěr dostali 
všichni očekávanou sladkou miku-
lášskou nadílku. 
Mezi děti v obou mateřských ško-
lách letos naposledy zavítal Kašpá-
rek s maňáskovou pohádkou, kte-
rou si pro děti připravily učitelky.
V pondělí 9. prosince 2019 děti ze 
třídy „Pastelek“ v prostorách Školní 
jídelny Kojetín popřály krásné Vá-
noce bývalým zaměstnancům MěÚ 
Kojetín. 

V polovině prosince poděkovaly 
všem zaměstnancům MěÚ Kojetín 
za celoroční spolupráci děti ze třídy 
„Sluníček“ a stejně tak i děti ze třídy 
„Rybiček“ zaměstnancům Školní jí-
delny Kojetín.
Druhý a třetí adventní týden byl 
slavnostní v obou mateřských ško-
lách. Společně s třídními učitelkami 
připravily děti vánoční setkání pro 
své nejbližší. V každé třídě měly 
děti připravený vánoční program 
a nechyběl ani vánoční dáreček 
jako malá pozornost.
V průběhu prosince také všichni vy-
užili možnost prohlédnout si tradič-
ní adventní výstavu Betlémy v bu-
dově Vzdělávacího a informačního 
centra Kojetín. „Pastelky“ a „Sluníč-
ka“ měly možnost se dokonale vy-
řádit ve sportovní hale při vánočním 
turnaji ve florbale. Všichni soutěžili 

s plným nasazením, a tak každý 
účastník turnaje byl za svou snahu 
oceněn drobnou odměnou.
Prosinec plný zážitků je za námi 
a nezbývá, než popřát všem dětem, 
rodičům a zaměstnancům mateř-
ské školy i čtenářům zpravodaje 
úspěšný a spokojený rok 2020.

vedení MŠ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
vánoční volejbalový 
turnaj
Základní škola náměstí Míru Ko-
jetín uspořádala dne 16. prosince 
2019 již 11. ročník Vánočního tur-
naje neregistrovaných hráčů „plá-
calistů“.

Turnaj proběhl ve Sportovní hale 
Kojetín. Všechny týmy předvedly 
v příjemném prostředí a na vynika-
jícím povrchu velmi slušné a vyrov-
nané výkony.
Těšíme se na příští rok a rádi mezi 
námi přivítáme i další zájemce re-
kreačního volejbalu.

Výsledky:

1. Tým – Vemena
2. Gymnázium Kojetín – pedagogové
3. ZŠ nám. Míru – pedagogové
4. Policie ČR Kojetín

Rudolf Pavlíček, ředitel školy 

tradiční den
otevřených dveří školy
U příležitosti výročí otevření budovy 
naší školy, tedy letošních 116. naro-
zenin, jsme jako každý rok připravili 
Den otevřených dveří. Všem zá-
jemcům jsme umožnili nahlédnutí 
do učeben a vyučovacích hodin, ale 
i do zázemí školy tak, aby si vytvo-
řili obrázek o školním životě. Hosté 
využili i možnosti nahlédnout přímo 
do výuky. Nejvíc „inspekcí“ navštívi-
lo třídy na prvním stupni. Jako prů-
vodci se rekrutovali žáci devátých 
tříd. Letos měli možnost předvést 
návštěvníkům prohlídkovou trasu 
a jednotlivé zastávky okomentovat, 
případně doplnit vlastními zážitky 
ze školního dění. Předvedli i naše 
novinky, kterými postupně doplňu-

jeme vybavení školy. V laboratořích 
se odpoledne rozběhly ukázky po-
kusů z fyziky, chemie i přírodopisu. 
Od magnetického pole, přes va-
kuum, až po „raketu“ na provázku 
dokázali žáci sedmých tříd přiblížit 
základní fyzikální zákony v praxi. 
V chemii zaujali „hadi“, nehořlavý 
kapesník i barevné plamínky ka-
hanů. V suterénu u přírodopisců si 
mohl každý otestovat některé z hod-
not lidského organismu (tep, tlak, 
sílu stisku ruky) a prohlédnout si vy-
stavené práce žáků. V multimediál-
ní učebně zase vystupovali zástup-
ci dramatické výchovy a umožnili 
každému z hostů stát se alespoň na 
okamžik hercem. Návštěvníci mohli 
nahlédnout i do nově přestěhované 
žákovské knihovny nebo se setkat 
se svými učiteli.

Za celý den nás navštívily necelé 
dvě stovky hostů. Většina setkání 
byla velice příjemná a zvlášť nás 
potěšili naši „bývalí“, kteří se přišli 
pochlubit se svými úspěchy na ško-
lách, kam od nás zamířili.
Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat všem zaměstnancům, kteří 
se podíleli na přípravě i vlastním 
průběhu celé akce, našim pomoc-
níkům z řad našich nejvyšších roč-
níků za vykonanou práci a věříme, 
že příští rok budeme moci předvést 
ještě více. Poděkování patří i na-
šim příznivcům, bez jejichž podpory 
bychom neměli šanci posouvat se 
kupředu. 
Závěrem bychom rádi všem popřáli 
pohodový vstup do nového roku. 

Vedení školy

výpravy do historie
Žáci sedmých ročníků naší školy 
se ve čtvrtek 12. prosince 2019 zú-
častnili dějepisné exkurze do Olo-
mouce. Zde navštívili Vlastivědné 
muzeum Olomouc, ve kterém se 
dozvěděli o historii výroby vánoč-
ních betlémů a o olomouckém or-
loji. Následně se prošli po vánoč-
ních trzích. 
Následujícího dne, tedy v pátek 
13. prosince 2019, podnikli žáci 
osmého ročníku rovněž exkurzi 
do Olomouce. Tentokrát navštívili 
Arcidiecézní muzeum, kde pro ně 
byly připravené vzdělávací dílny 
zaměřené na období baroka. Té-
matem byla ikonologie a výroba 
parfémů. Během následné pro-
cházky městem se zběžně se-
známili s olomouckými barokními 
památkami, například kostelem 
Panny Marie Sněžné či kostelem 
svatého Michala. 
Během měsíce ledna uskuteční 
dějepisnou exkurzi i žáci šestých 
ročníků, kteří navštíví na Moravě 
jedinečnou expozici staroorientál-
ních originálních předmětů v Mo-

ravské Třebové. Čekají je expo-
náty ze starověkého Egypta, Číny 
a Indie.

Monika Suková



Kojetínský zpravodaj 1/20

14

odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Mimořádné úspěchy
žáků na mistrovství  
České republiky
Žáci Odborného učiliště a Základ-
ní školy Křenovice již dlouhodobě 
dosahují velmi dobrých výsledků 
v soutěžích ve stolním tenisu. Ne-
bylo tomu jinak ani v letošním roce. 
Vyvrcholením jejich úsilí byla účast 
na mistrovství České republiky. To 
se konalo ve dnech 20.–21. listopa-
du 2019 v Hradci Králové. Zúčast-
nili se ho čtyři žáci, dva hoši a dvě 
dívky.
Justin Čuri v kategorii chlapců, Si-

mona Džugová v kategorii dívek, 
Karel Kozler v kategorii juniorů 
a Iveta Kozlerová v kategorii junio-
rek.
Všichni hráli výborně. Nejúspěšněj-
ším hráčem se opět stal Justin Čuri, 
který obhájil v chlapecké kategorii 
titul Mistr České republiky. Příjem-
ným překvapením byla bronzová 
medaile Karla Kozlera v juniorské 
kategorii. Iveta Kozlerová postoupi-
la ze skupiny jako první, ale v semi-
finále nestačila na budoucí mistryni 
republiky. Simona Džugová nepo-
stoupila do semifinálových bojů, ale 
vyhrála turnaj útěchy.      
Všem zúčastněným gratulujeme 

a děkujeme za skvělou reprezenta-
ci školy, města i celého kraje.                                                                  

Alena Dufková 

vánoční dílničky
pro rodiče a dětičky
V pátek 6. prosince 2019 si přes se-
dmdesát účastníků nenechalo ujít 
již druhý ročník Vánočních dílniček 
pro rodiče a dětičky v budově ško-
ly. Děti ze ZŠ a MŠ v průběhu od-
poledne vytvářely zápich na špejli 
do květináče, vánoční stromeček, 
dřevěného andělíčka, perníko-
vý svícen, papírového sněhuláka 

Základní škola a mateřská škola Polkovice
a plno jiných nádherných vánoč-
ních dekorací. Učitelky ze ZŠ a MŠ 
Polkovice připravily několik pracov-
ních dílen. Příjemnou vánoční at-
mosféru všem účastníkům zpříjem-
nily pracovnice školní jídelny svým 
vánočním punčem a napečenými 
sladkostmi.
Celou akcí chtěly pracovnice ško-
ly zkrášlit dětem předvánoční čas, 
rozvinout jejich kreativitu, zručnost 
a zároveň zkrátit čekání na Ježíška. 

Děti byly z výtvorů nadšeny a odpo-
ledne si všichni užili. 
Jednotlivé výrobky si zájemci od-
nesli do svých domovů, kde jim 
budou připomínat nádherné odpo-
ledne strávené společně se svými 
blízkými. Všichni se již těší na další 
dílničky, které pracovnice ZŠ a MŠ 
mají naplánované na předveliko-
noční období.

Leona Indráková, ředitelka školy
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Gymnázium Kojetín
další úspěch
„robotího“ týmu!
Zájem o strojařský obor, elektro-
techniku a touhu po úspěchu opět 
projevili nadaní žáci našeho gym-
názia. Tým ve složení Ondřej Gale-
ta, Filip Novotný a Jakub Okruhlica 
(všichni V8) již minulý rok prokázal 
své dovednosti na soutěži Roboti@
FSI, kterou pořádala Fakulta stroj-
ního inženýrství VUT Brno. Letos 
se rozhodli pro mnohem větší vý-
zvu, a to pro účast v Robo-soutěži 
Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Zadání soutěže bylo oproti zku-
šenosti z minulého roku mnohem 
komplikovanější, navíc měli naši 

soutěžící nevýhodu, a to technicky 
zastaralejší typ stavebnice.  I s tím 
se však dokázali poprat. Cílem sou-
těže bylo sestrojit legorobota, který 
bude schopný překonat překáž-
kovou trať, nepřevrátí se, neztratí 
žádnou svou součást a zdárně do-
jede do cíle. 
Díky značné píli, kterou kluci do 

svého robota vložili, můžeme hrdě 
oznámit, že jejich produkt dokázal 
v tvrdé konkurenci bojovat stateč-
ně a z celkového počtu 38 přihlá-
šených týmů skončil na krásném 
místě čtvrtém. Díky svému výsledku 
si kluci zajistili účast na finálovém 
klání, které se konalo 13. prosince 
2019.                                             J. O.

Základní umělecká škola Kojetín
Předvánoční
muzicírování
Čas předvánoční je právě tím ča-
sem, kdy nejintenzivněji vnímáme 
poselství, které přináší hudba. Ad-
ventní čas a Vánoce si bez hudby 
nedovedeme představit. Prosinco-
vé besídky a koncerty patří k těm 
nejpočetnějším, ale také nejkrás-
nějším. Ve třech týdnech posled-
ního měsíce roku se uskutečnilo 
jednáct besídek a koncertů. Hrálo 
se, zpívalo a rozdávala se radost 
i dojetí.
Dne 5. prosince 2019 nás navštívil 
Mikuláš i s anděly. Celý sál – děti 
i dospělí si na závěr společně za-
zpívali a vysloužili si nadílku. 
O necelý týden později, 11. prosin-
ce  2019, jsme opět po dvou letech 
rozezvučeli sál nově zrekonstruo-
vaného Kulturního domu. V téměř 
dvouhodinovém programu se před-
stavila různá komorní seskupení 
a závěrečný blok patřil jako vždy 
Dechovému orchestru. 

Celý koncert provázelo mluvené 
slovo moderátorů z řad žáků. 
Povídání o tradicích, lidových zvy-
cích a zajímavostech vztahujících 
se k adventnímu období k této 
předvánoční akci tradičně patří 
a dotváří její působivou atmosféru.
Milí žáci, byli jste opět skvělí, ne-
jen na těchto dvou akcích, ale na 
všech vystoupeních, na kterých 
jste předvedli svůj um. Skutečnost, 
že jste dokázali vystoupit a snažili 
se rozdávat radost a potěšení hud-
bou, se obrovsky cení. Za každým, 
byť krátkým, vystoupením, je veliké 

úsilí vás i vašich pedagogů, kterým 
rovněž patří dík a uznání.

Vaše ZUŠka
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Základní umělecká škola Kojetín
ZuŠ Kojetín a její místo
v Petrof gallery museu
K období Vánoc patří zázraky. 
Dnes se může k jednomu zázra-
ku hrdě přiznat i naše ZUŠka. Zá-
kladní umělecké škole se podařilo 
zakoupit nový klavír české repre-
zentativní značky výrobce klavírů 
–  Petrof. Dobrá věc se tedy podaři-
la a v našem novém reprezentativ-
ním sále se pomalu zabydluje stej-
ně reprezentativní a kvalitní nástroj. 
Pokud vás napadne otázka, kam se 
poděl starý dobrý klavír, na kterém 
vyrostla řada kojetínských žáků 
– klavíristů a který si pamatujeme 
z původního sálku se sloupem 
uprostřed…, možná budete překva-
peni. Náš „motýlek“, jak se říkalo to-
muto malému křídlu, byl nejmenším 
nástrojem tohoto druhu, který kdy 
firma Petrof vyráběla (firma vznikla 

roku 1864). Náš „motýlek“ je po-
sledním známým exemplářem této 
varianty nástroje. Proto bude šířit 
slávu kojetínské ZUŠky ve stálé ex-
pozici muzea firmy Petrof v Hradci 
Králové. 
Takže milý „motýlku“, měj se v „do-
mově klavírů“ dobře a užívej si za-
slouženého odpočinku ve vybrané 
společnosti. Přijedeme se na tebe
podívat.                       Vaše ZUŠka

vánoční koncert učitelů 
naděloval pohodu
i krásu
„Hudba je dar, se kterým máme za-
cházet zodpovědně, dát jí prostor, 
neplýtvat jí. Má zaznít ve správný 
čas na správném místě. Hudba vy-
jadřuje dojmy, pocity a může otvírat 
jiný svět, než ten, který známe.“
Období adventu a Vánoc je časem 
očekávání a příchodu. Vánoce při-
náší poselství míru, klidu a naděje. 
Bohužel v dnešní době, unaveni 
každodenními povinnostmi, už ne-
umíme a nemáme ani čas vnímat 
svátečnost těchto dnů. 
Vánoce jsou nejen časem pokoje, 
vyslovených a splněných přání, ale 

také časem muzicírování a hudba 
k vánočnímu období neodmyslitel-
ně patří.
Proto bylo pro nás velkou ctí, když 
se 17. prosince 2019 zaplnil sál zá-
kladní umělecké školy posluchači 
Vánočního koncertu učitelů ZUŠ 
Kojetín.

Děkujeme všem, kteří si dokázali 
najít chvilku a přispěli svou přítom-
ností k příjemné atmosféře tohoto 
podvečera. 
Vážení čtenáři, přejeme vám všem 
krásné, pokojné, láskou požehna-
né Vánoce a šťastný, pohodový 
a úspěšný rok 2020.   Vaše ZUŠka

ddM Kojetín informuje

Zima na horách s ddM Kojetín v Koutech nad desnou

12. 1., 19. 1., 26. 1., 16. 2. 2020
NedělNí výlety s výuKou lyžováNí a sNowBoaRdINGu

22. 2. 2020
KaRNeval Na sNěHu

8. 2. – 14. 2. 2020
s teBou Nás Baví svět

týdenní pobyt na horách pro děti i celé rodiny

23. 2. - 28. 2. 2020
jaRNí PRáZdNINy PRo RodIČe a dětI Na HoRáCH

splatnost úplaty
za zájmové kroužky
upozorňujeme na povinnost 
uhradit kroužky na 2. pololetí

do 31. ledna 2020.
Pokud již nechcete kroužek
navštěvovat, do konce ledna 

nám to dejte vědět!
Přihláška platí

na celý školní rok 2019/2020
a platbu bychom po vás

požadovali.
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ddM Kojetín informuje
vánoční tvořivé
dílny pro děti i dospělé

Keramické výukové
programy pro MŠ a ZŠ

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

ZK tvořivka na výletě
v Kroměříži 
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Městská knihovna MěKs Kojetín
PŘIPRAVujeme V lednu 2020

KoCouR joseF
Sdílené čtení se stejnojmennou 

knihou L. Rožnovské
pro 1. třídy základních škol.

leKCe
INFoRMaČNí výCHovy

pro žáky 4. tříd základních škol 
On-line katalog knihovny, základní 

vyhledávání, praktická cvičení.

PRvNí velKá
PoHádKová olyMPIáda

pro školní družiny, kroužek malých 
čtenářů z Polkovic a všechny

dětské čtenáře.
Vědomostní soutěž s tematikou 

vánočních pohádek. Kdo z vás si 
vzpomene na...? Více informací

na vás čekají v knihovně.

NovoRoČNí setKáNí
doBRovolNýCH

KNIHovNíKů
středIsKa KojetíN

Tradiční setkání dobrovolných
knihovníků, poděkování

za celoroční činnost, novinky
v knihovnické práci, výměna

zkušeností a diskuze.
Městská knihovna MěKS poskytuje 

odbornou pomoc (tzv. regionální
funkci) devíti místním knihovnám

v blízkém okolí města.
Odborná pomoc: nákup knih do fondu 

a výměnné soubory, odborné
knihovnické zpracování,

cirkulace fondu, revize a aktualizace 
fondu, metodika, statistika a další.

Tato činnost je financována
z krajské dotace.

Místní knihovny,
o které se staráme:

Místní knihovna Kovalovice
Místní knihovna Křenovice
Místní knihovna lobodice
Místní knihovna Měrovice
Místní knihovna oplocany
Místní knihovna Polkovice
Místní knihovna stříbrnice
Místní knihovna troubky
Místní knihovna uhřičice

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

facebooku a rajče.net
– Městská knihovna

MěKS Kojetín

Čtěte, vyplatí se vám to! 
(proč je důležité číst?)
Češi jsou národem čtenářů. Prů-
měrný občan naší vlasti tráví 
s knížkou asi 38 minut denně a za 
rok „přelouská“ neuvěřitelných se-
dmnáct knih.
Čtení je zábava, trénink pro mozek, 
a hlavně přináší spoustu hodnot, 
o kterých možná nemáte ani poně-
tí…
Pět největších bonusů, které přiná-
ší četba:

Bonus č. 1
Budete mít vyŠŠí IQ
„Mozek je sval“. A když ho budete 
každý den trénovat četbou, začne 
být výkonnější. Alespoň to tvrdí brit-
ští vědci, kteří zjistili, že „knihomo-
lové“ jsou obecně bystřejší, pohoto-
vější a mají výbornou slovní záso-
bu. ale to není všechno. Poslední 
výzkumy dokonce prokázaly, že 
louskání knížek je dobrou prevencí 
proti různým duševním nemocem, 
jako je Alzheimerova choroba a de-
mence. a to už jednoznačně stojí 

za vyzkoušení.
Náš tip: Chcete začít číst pravidel-
ně? Udělejte si z toho rituál a čtěte 
vždy ve stejný čas (třeba po cestě 
z práce). Začněte na deseti minu-
tách, postupně zvyšujte na dvacet 
až třicet minut denně. (citace člán-
ku A. Votrubové)
O dalších bonusech čtenářství příš-
tě.
Se začínajícím novým rokem si 
mnozí z nás dávají různá předse-
vzetí… A co do nich letos zahrnout 
i krásné chvíle strávené četbou?

Prosinec v knihovně
Šperky yvett
Velký zájem a návštěvnost měla 
prodejní výstava šperků z dílny Ive-
ty Pouperové, která byla k vidění 
26. 11. – 7.12. 2019 v půjčovních 
hodinách v oddělení pro dospě-
lé čtenáře. Tyto originální “hand 
made“ ozdoby potěší nejednu ženu 
pod vánočním stromečkem. Díky 
šikovným kojetínským občanům se 

naše knihovna stává místem „sou-
sedského“ setkávání se, a to nejen 
při výběru četby.

lekce informační výchovy
Práce s on-line katalogem, praktic-
ká cvičení – určeno pro žáky 6. tříd 
a gymnázium

vánoce v knihovně
V prosinci čekal na děti pestrý vá-
noční program – čtení, soutěže, 
luštění a tvořivá dílnička – tentokrát 
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výroba vánočního přáníčka „andíl-
ka“. Zapojit se mohli všichni malí 
čtenáři, školní družiny a Kroužek 
malých čtenářů z Polkovic.

Čekání na vánoce
Vánoční sdílené čtení a zábavný 
program pro žáky ZŠ Sladovní. In-
spiraci jsme čerpali z knih J. Herri-
ota: „Vánoční koťátko“ a M. Krato-
chvíla: „Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána 
a my“.                                            -jl-

Městská knihovna MěKs Kojetín

Městské kulturní středisko Kojetín
advent a vánoce
v Kojetíně
Po úspěšném rozsvěcení vánoč-
ního stromu v Kojetíně následo-
vala řada dalších akcí spojena 
s adventem i samotnými vánoč-
ními svátky. Již 5. prosince 2019 
se konala tradiční mikulášská ob-
chůzka po Kojetíně. Několik ne-
beských družin se vydalo, spolu 
s čerty do kojetínských domác-
ností, aby tak udělaly radost těm 
nejmenším, odpustily jim jejich 
hříchy a za písničku, nebo básnič-
ku je obdarovaly nějakou dobro-
tou. Měly opravdu co dělat, jelikož 
ten večer musely obejít kolem se-
dmdesáti domácností.
V pátek 6. prosince 2019 se Soko-
lovna rozzářila úsměvy a společen-
ským bontonem absolventů taneč-
ních lekcí. Samozřejmě nesměla 
chybět, v tento slavnostní podve-
čer, úvodní kolona, která umocnila 
celou výjimečnou atmosféru této 
společenské akce. Taneční mistr 
Igor Henzély opět odvedl dobrou 
práci a dokázal, že mladé taneční-
ky během necelého půl roku naučil 
bravurně zvládat společenské tan-
ce i etiketu. V průběhu celého veče-
ra vládla dobrá nálada, kterou spo-
lečně utvářela i kapela Hallo Band. 
Rodiče si mohli zopakovat se svý-
mi ratolestmi například klasickou 
polku, nebo se s nimi vrhnout i do 
odvážnějších latinskoamerických 
tanců. Zajímavé byly pro přítomné 
i ukázky profesionálních tanečníků, 
v jejichž podání zhlédli ukázky tan-
ga či waltzu.
Letošní novinkou adventní se-
zóny 2019 v Kojetíně byla akce 
s názvem Vánoce na Hané. Po 
celý pracovní týden od 16. do 20. 

prosince 2019 si nejen děti mohly 
vyzkoušet různé vánoční výrob-
ky a zvyky. Každý den patřil jiné 
dovednosti. V pondělí si mohli 
návštěvníci vyrobit andílky z ma-
kovic, v úterý ozdoby z drátků, 
ve středu svícny ze zavařovaček 
a ve čtvrtek si upéct a ozdobit tra-
diční perníčky, v pátek pak mohli 
vyzkoušet všechno dohromady. 
Mimo toto tvoření si přítomní moh-
li rozkrojit vánoční jablko, nebo si 
pustit lodičku se svíčkou v lavo-
ru, aby věděli, co je v novém roce 
čeká. Kdo zapomněl ještě napsat 
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Ježíškovi, měl tuto možnost na na-
šem nádvoří, kde si mohl přáníčko 
napsat, či namalovat a po zazvoně-
ní zvonečku jej zavěsit na Ježíško-
vu šňůru. Celou akcí se prolínala 
vánoční atmosféra dokreslená pro-
mítáním pohádek na projekčním 
plátně a mrskáním kaprů z Tova-
čova ve velké kádi. Pro hladové 
a žíznivé příchozí byl nachystaný 
v bufetu dětský i dospělácký punč, 
výborná škvarková pomazánka od 
tetiny Gardavské nebo špekáček, 
který si mohli všichni vespolek opéct 
u řeřavého ohně. Jsme rádi, že na 
krásně vyzdobeném vánočním ná-
dvoří došlo za týden přes tisíc ná-
vštěvníků, kteří se bavili a ocenili 
tuto novou vánoční tradici v Kojetí-
ně.
Další nezapomenutelnou předvá-
noční akcí se stal letošní koncert 
pěveckého sboru Cantas s názvem 
…Na koledu idem k vám. Tento 
koncert proběhl ve středu 18. pro-
since 2019 v prostorách sokolovny, 
která takřka praskala ve švech. Ná-
vštěvníci nadšeně vyslechli lidové 
koledy i vánoční písně z různých 
koutů světa. Milým a hřejivým slo-
vem doprovodil celý koncert nám již 
známý moderátor Česťa Novotný. 
O hudební doprovod se postarali 
mimo vedoucí Zuzanu Zifčákovou 
(klávesy) i Olga Lukešová (flétna), 
Ondřej Sekera (klarinet), Lucie Ma-
tějčková (kytara) a Magda Macha-
lová (housle). Jako host vystoupil 
mladý talent Adam Hobza. Holky 
z Cantasu i tentokrát dokázaly na-
vodit tu správnou vánoční atmosféru 
a závěrečnou vánoční koledu si 
s nimi zpíval jednohlasně celý sál.
Pomyslnou tečkou za obdobím ad-
ventu a Štědrým dnem bylo Štědro-
večerní vyhrávání z balkonu Vzdělá-
vacího a informačního centra, které 
proběhlo jak jinak než na Štědrý 
večer po „půlnoční“ mši svaté. De-
chový kvintet ZUŠ Kojetín přednesl 
několik vánočních skladeb a koled, 
které sváteční atmosférou rozezněly 
celé Masarykovo náměstí a zakon-
čily tak slavnostní chvíle celého dne.
Jsme rádi, že se v Kojetíně udržu-
jí tyto tradice a vznikají i dokonce 
nové. Jejich účelem je povznést ne-
jen společenský život ve městě, ale 
i sbližovat všechny lidi dobré vůle.

-miza-

Městské kulturní středisko Kojetín
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Městské kulturní středisko Kojetín
Poslední setkání
Mimoňů v roce 2019
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 jsme 
si s divadelním souborem Mimoni 
udělali poslední zkoušku ve starém 
roce. Naši mladí herci měli možnost 
vyzkoušet si jako první připravova-
nou akci Vánoce na Hané v prosto-
rách nádvoří Vzdělávacího a infor-
mačního centra.
Za jejich celoroční herecké výkony 
a snahu si Mimoni opekli špekáček 
a vyzkoušeli si několik vánočních 
tradic. S dětskou radostí v očích 
si rozkrojili jablíčka, ve kterých se 
skrývaly krásné a zdravé hvězdič-
ky. Vzápětí se s vervou pustili do 
pouštění lodiček, aby zjistili, kdo 
v souboru zůstane i následující rok. 
Snad největší úspěch ale sklidilo lití 
olova, které si připravila pro Mimo-
ně režisérka Svača. Odlitky vytaže-
né z vody připomínaly všemožné 
věci z reálného života. Děti v nich 
viděly hady, mimina i věci, které 
v tomto článku raději uvádět nebu-
deme.
Jsme rádi, že jsme tímto moh-
li Mimoňům poděkovat za jejich 
celoroční práci pro MěKS Kojetín 
a těšíme se na další jejich herecké 
výkony v nově připravované diva-
delní hře na motivy povídek Zdeňka 
Galušky Slovácko sa súdí.    -miza-

tradice pouštění
lodiček ze skořápek 
vlašských ořechů
Svou budoucnost se například mů-
žete dozvědět z pouštění lodiček ze 
skořápek vlašských ořechů. Každá 
lodička nese rozsvícenou svíčku 
a podle jejího chování se předpo-
vídá. Jak si vyložit chování lodičky, 
když... ....zůstane u břehu – v příš-
tím roce vás nečekají žádné změny, 
zůstanete doma. ...dopluje daleko – 
vydáte se na cesty, vaše plány by se 
měly vydařit. ...se při plavbě dotýká 
jiné lodičky – čeká vás láska a dobré 
mezilidské vztahy, čím déle lodičky 
plují vedle sebe, tím bude vztah pev-
nější. ...utvoří kruh s ostatními – mů-
žete se těšit na bezproblémové sou-
žití, vzájemnou úctu, přátelství a to-
leranci. ...se ocitne uprostřed ostat-
ních lodiček – potřebujete ochranu 
a pomoc. ...se točí v kruhu – jste 

nerozhodní, budete přešlapovat na 
místě. ...vydrží nejdéle nad vodou, 
nebo svíčka dlouho svítí – čeká vás 
dlouhý a šťastný život. ...se okamži-
tě potopí – veškerá snaha zlepšit 
svou situaci bude marná. ...se po 
chvíli potopí – vlastním přičiněním 
nebo hrou náhod se vaše snažení 
přes dobrý začátek mine účinkem. 
...je jedna lodička mimo rodinný 
kruh – její tvůrce v nadcházejícím 
roce rodinu opustí. ...lodička sama 
dopluje k druhému břehu – úspěšně 
a bez pomoci získáte to, po čem tou-
žíte. ...lodička potopí jinou lodičku 
– majitel „zlé“ lodičky chce své plány 
uskutečnit za každou cenu. ...lodič-

ka nabere vodu, ale přesto dorazí 
k druhému břehu – svůj záměr usku-
tečníte s odřenýma ušima. ...lodička 
mění partnery a vždy se na nějakou 
dobu připojí k jiné – budete hledat 
sami sebe a ujasňovat si své plá-
ny a touhy. ...zhasne svíčka v oka-
mžiku, kdy vyslovujete svou otázku 
– jste neupřímní k sobě i k ostatním. 
...zhasne svíčka v plující lodičce, 
která se sice nepotopí, ale zůstane 
v přístavu - je vám ve skutečnos-
ti záležitost, na kterou jste se ptali, 
lhostejná. ...lodička se připojí k jiné 
a té zhasne svíčka – svým chováním 
zapříčiníte ztrátu lásky či odmítnutí.

https://www.novinky.cz



Kojetínský zpravodaj 1/20

22

Místní část Kojetína – Kovalovice
jak se žije
v Kovalovicích
„Řekni vašim, ať přijdou na svařák“, 
vzkázal po synovi pan Kusák. Bě-
hem chvilky jsme zmobilizovali naše 
sousedy a vyrazili jsme. V místech, 
kterým se kdysi říkalo „TRÁVNÍKY“, 

se opravdu vařil svařák.
Stačil k tomu dobrý nápad, malý va-
řič a pochopitelně víno. Celým pod-
večerem se šířila dobrá nálada, ni-
kdo neřešil žádné problémy, prostě 
se všichni dobře bavili. Rozcházeli 
jsme se s dobrými pocity, vánoční-
mi přáními a příslibem, že se vše 

zopakuje další rok.
Za dobrý nápad a realizaci patří po-
děkování  organizátorům a hlavně 
manželům Kusákovým, ale vlastně 
všem, kteří přišli a zasloužili se tak 
o pěkný podvečer v poslední ad-
ventní neděli.

Olga Odehnalová

Hanácká scéna Kojetín 
oslavila sedmdesátiny

V odpoledních hodinách v magický 
pátek třináctého prosince 2019 se 
sešli bývalí i současní členové di-
vadelního souboru Hanácká scéna, 
aby zavzpomínali na léta strávená 
právě v tomto souboru. V sále so-
kolovny bylo připraveno útulné po-
sezení s takřka rodinou atmosférou.
Po úvodní kramářské písni na osla-
vu této instituce, v podání Hany 
Svačinové a Milana Zahradníka, 
všechny hosty přivítala Marie Ně-
mečková, současná principálka Ha-
nácké scény. Následně zhodnotil 
sedmdesátiletou činnost divadelní-
ho souboru František Řezáč. Jeho 
příspěvek vyvolal u přítomných do-
jetí i úsměv. Poté se slova chopila 
zakládající členka Hanácké scény 
Bobina Novotná, která poutavě 
a s grácií sobě vlastní, zavzpo-
mínala na začátky i následující 
události spojené s kojetínskými 
divadelníky. Za město pak popřál 
Hanácké scéně vše nejlepší do dal-
ších let místostarosta Kojetína Mi-
loslav Oulehla a za MěKS Kojetín 
Hana Svačinová. Svou pomyslnou 
troškou do mlýna přispěli i někdej-
ší herci František Maňásek, Marie 
Tichá nebo mladá herecká hvězda 
Milan Ligač. 
Jako zpestření celého večera byla 
připravena vtipná tombola o „hod-
notné“ ceny. Na promítacím plátně 
mohli hosté sledovat fotografie ze 
sedmdesátileté činnosti Hanácké 
scény, ve vestibulu byla pak připra-
vena malá výstavka alb a upomín-
kových předmětů.
Jsme rádi za to, že po celá dese-
tiletí Hanácká scéna rozesmávala 
i dojímala diváky, a doufáme, že to 
tak bude i v letech budoucích.

-miza-

Městské kulturní středisko Kojetín
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Městské kulturní středisko Kojetín
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Plesová sezóna 2020

Městské kulturní středisko Kojetín

Městské kulturní středisko Kojetín oznamuje...
Kanceláře MěKS Kojetín v průběhu ledna 2020

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

Služby: prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj, kopírování, skenování
a laminování pro veřejnost, výlep plakátů v Kojetíně, wifi v budově zdarma,

rezervace pronájmů nebytových prostor Sokolovny...

mYSlIVeCKÝ PleS
sobota 18. ledna 2020

Sokolovna Kojetín
PleS GYmnÁZIA KOjeTÍn

pátek 24. ledna 2020
Sokolovna Kojetín

mYSlIVeCKÝ PleS
sobota 1. února 2020
Zámeček Kovalovice

dĚTSKÝ KARneVAl
neděle 2. února 2020

Sokolovna Kojetín
PleS GYmnÁZIA KOjeTÍn

pátek 7. února 2020
Sokolovna Kojetín
HAnÁCKÉ BÁl

sobota 15. února 2020
Sokolovna Kojetín

 VOdĚnÍ medVĚdA
sobota 22. února 2020

ulice Kojetína

HASIČSKÉ BÁl
S POCHOVÁVÁnÍm BASY

sobota 22. února 2020
VIC Kojetín

PleS RudÝCH KOŇŮ
sobota 7. března 2020

Sokolovna Kojetín

dĚTSKÝ KARneVAl
sobota 14. března 2020

Zámeček Kovalovice
SPOleČenSKÝ

VeČÍReK
sobota 14. března 2020

Zámeček Kovalovice

Stálé celoroční expozice
ZTRACenÁ TVÁŘ HAnÉ

(Ze života na Hané)
expozice muzea vIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

HRŮZOSTRAŠnÉ SKlePenÍ
(atRaKCe, KteRá Má vZBudIt stRaCH)

sklepní prostory vIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Předvánoční tvoření
Adventní čas je období příprav, zdo-
bení a tvoření na slavnostní vánoč-
ní den. A proto jsme se společně 
sešli, abychom si vyrobili vánoční 
andílky a opět tak procvičili jemnou 
motoriku a tvůrčí nápaditost.
Vyráběli jsme z papíru různé dru-
hy – překládané, z kuželu, z ruličky, 
ale i vystřihované a slepované do 
různých tvarů a velikostí. Tak jako 
každý anděl září i ti naši měli svou 
svatozář vyrobenou z ozdobných 
zlatých drátků. Tělo a křídla si ka-
ždý dotvořil dle vlastní fantazie, na-
příklad nanesením lepidla a posy-

páním třpytek, nalepením různých 
hvězdiček, nebo barevných korál-
ků, zářivých stuh aj.
Anděl je symbolem poselství dob-

rých zpráv a ochránce. Představuje 
lásku, radost a klid. Domovy vyzdo-
bené našimi anděly nám tak přináší 
hezké potěšení.                          PZ

Pavel Novák seniorům
– Krásné svátky
V prosinci jsme se opět sešli v dobré 
náladě v kulturním domě k předvá-
nočnímu posezení. Jako vždy pa-
novala skvělá atmosféra, nechyběl 
bohatý program provázený Miku-
lášem, čertem a andělem. Letošní 
posezení neslo název: Pavel Novák 
seniorům – Krásné svátky.
Toto posezení jsme připravili ve 
spolupráci s firmou VERA spol. 
s r. o. Společnost se věnuje vývoji 
a implementaci komplexních in-
formačních systémů pro instituce 
veřejné správy, jako jsou městské 
úřady, ministerstva a jimi zřizované 
organizace.
VERA již po čtvrté vyhlásila projekt 
s názvem „Udělejte, co lidé ocení!“
Náš zřizovatel - Město  Kojetín, pro-
střednictvím starosty Leoše Ptáčka, 
do tohoto projektu přihlásilo naši or-
ganizaci. Usmálo se na nás štěstí 
a byli jsme v letošním roce vybrání. 
Společnost VERA pro nás zajistila 
a finančně zabezpečila toto před-
vánoční posezení. Projekt pomáhá 
sbližování lidí na komunitní úrovni, 
je prevencí před sociálním vylouče-
ním. Dále také napomáhá v nava-
zování nových kontaktů či upevňo-
vání stávajících vztahů mezi lidmi. 
Mediálním partnerem spol. VERA 
je vydavatelství Profi Press s. r. o., 

z jehož dílny pochází časopis Mo-
derní obec, zastoupeným šéfredak-
torem Ivanem Ryšavým. Po úvod-
ním slovu ředitelky organizace Blan-
ky Laboňové, starosty města Leoše 
Ptáčka a zdravice pana Dvořáka, 
který je zástupcem firmy VERA, vy-
stoupil populární přerovský zpěvák 
Pavel Novák. Svým krásným hudeb-
ním vystoupením naladil seniory na 
pravou vánoční atmosféru. Zazněly 
písně známé i nové a nechyběly ani 
koledy. Kdo měl chuť si i zatančil.
Po té k nám zavítal Mikuláš s čerty 
a andělem. Všem zúčastněným 
udělali radost hezkým vtipným vy-
stoupením a nechyběl ani malý dá-
rek v podobě krásných perníčků.
V průběhu akce mohli hosté zhléd-
nout zajímavou výstavu vánočních 
pohledů, které nám zapůjčil Fran-
tišek Riegl, občan města Kojetína, 
který letos převzal z rukou starosty 
Čestné uznání za celoživotní přínos 
pro historii a pořádaní výstav, za re-

prezentaci města Kojetína. Na závěr 
nás potěšil Jaroslav Přikryl svou hu-
dební produkcí.
Nechybělo ani malé občerstvení 
a každý si domů ještě odnesl dáre-
ček v podobě čokoládových bonbo-
nů, které každému účastníku akce 
darovala společnost VERA.
Předvánoční posezení se velmi vy-
dařilo, sešlo se více jak sto účastní-
ků a všichni jsme si krásně zpříjem-
nili adventní čas.

                          PZ

ježíškova vnoučata
Vánoční čas je období lásky a štěd-
rosti, a tak se naše organizace i le-
tos zapojila do projektu Ježíškova 
vnoučata. Je to charitativní projekt 

Českého rozhlasu, který pomáhá 
obdarovávat vánočními dárky osa-
mělé seniory po celé České repub-
lice. Do tohoto projektu se zapojilo 
několik našich seniorů. Přání seni-
orů byla různorodá například peři-

ny, povlečení, žehlička, ale i třeba 
výkresy od dětí. Některé dárky byly 
předány osobně, jiné prostřednic-
tvím zaměstnanců CSS Kojetín. 
Někteří dárci poslali i nějaké drob-
nosti navíc v podobě cukroví nebo 
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
košíčku se sušeným ovocem 
a radost seniorů byla tak ještě vět-
ší. Díky Ježíškovým vnoučatům 
se daří spojovat pomoc seniorům 

a radost z obdarování napříč vše-
mi věkovými skupinami i celou 
Českou republikou. Tímto velmi 
děkujeme všem dárcům, kteří spl-

nili přání našim klientům organiza-
ce CSS Kojetín a zpříjemnili jim tak 
adventní čas.

PZ

Charita Kojetín
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“

TŘÍKRÁlOVÁ SBÍRKA 2020
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic 

a zazvoní u vašich dveří
V SOBOTu 11. lednA 2020

Otevřete, prosím, svá srdce a přispějte tak těm, 
kteří se bez vaší pomoci neobejdou.

Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou Charity Česká republika
a zapečetěnou pokladničkou.

Církev Československá husitská

Program svátečních setkání v lednu 2020
(v čase Nového roku a „Zjevení“ Páně a 100. výročí CČsH)

NáBožeNsKá oBeC v KojetíNě a tovaČově

5. 1. 2020 Neděle
– Zjevení Páně; Tři králové; 100. výročí CČSH

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

12. 1. 2020 Neděle – 1. po Zjevení Páně
BoHoslužBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

19. 1. 2020 Neděle – 2. po Zjevení Páně
BoHoslužBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně) 

Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás,
aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ Jan 17,21

 „Nemožné u lidí je u Boha možné.“  Lukáš 18,27

26. 1. 2020 Neděle – 3. po Zjevení Páně
 BoHoslužBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

2. 2. 2020 Neděle 
– Hromnice; Uvedení do chrámu

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

Srdečně zveme k návštěvě našich 
pravidelných setkávání: Úterý: Du-
chovní péče o děti a mládež; výuka 
husitského náboženství a duchov-
ní výchovy – na faře a v Klubovně 
modlitebny. Středa: Klub dětí a mlá-

deže "Dobrá zpráva" v Klubovně 
modlitebny (zpravidla první středa 
v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy 
z Taizé v Husově sboru (zpravi-
dla první středa v měsíci). Čtvrtek: 
Biblická hodina s besedou na faře 

v kanceláři (zpravidla poslední čtvr-
tek v měsíci promítání). Neděle: Bo-
hoslužby ve sboru (zpravidla 1. ne-
děle v měsíci - rodinné bohoslužby, 
po jejich skončení následuje tradiční 
„nedělní škola“ pro děti a mládež).
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Církev Československá husitská

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce: Citát měsíce:

Oznámení: Farní úřad CČSH v Ko-
jetíně (Husova 796, kancelář v pří-
zemí) je k dispozici členům i veřej-
nosti v pondělí a ve středu od 9 do 
15 hodin. Jinak dle dohody. 
Volejte, laskavě, na telefonní číslo: 
777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@centrum.cz 
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, telefon: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz

Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! 

Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje. Fo-
togalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc 

Jiří Pleva

anekdota měsíce:

sK Kojetín 2016, z. s.
výsledky sK Kojetín – volejbal, prosinec 2019

2. liga mužů – skupina C
Kojetín – VS Ostrava 0:3 (-19,-8,-21)
Kojetín – VS Ostrava 0:3 (-12,-23,-12)

Šlapanice – Kojetín 3:2 (15,23,-23,-28,12)
Šlapanice – Kojetín 0:3 (-18,-22,-22)

Kojetín – BV Ostrava 3:1 (19,16,-20,18)
Kojetín – BV Ostrava 1:3 (-25,21,-19,-18)

Krajský přebor olomouckého kraje mužů
Hodolany – Kojetín 3:0 (18,17,17)

Hodolany – Kojetín 3:2 (16,-23,-24,18,10)

extraliga juniorů – 1. turnaj – skupina B
Kojetín – Velké Meziříčí 0:3 (-23,-25,-13)

Beskydy – Kojetín 3:1 (22,20,-22,17)
Ostrava – Kojetín 3:1 (-23,14,16,21)

Kojetín – Brno 0:3 (-20,-12,-22)

1. liga juniorů – skupina d
Kojetín B – Staré Město 3:0 (19,19,15)

Kojetín B – Staré Město 3:1 (19,22,-17,20)
Kojetín B – BV Ostrava 0:3 (-22,-19,-19)
Kojetín B – BV Ostrava 0:3 (-22,-19,-15)

Český pohár kadetů – 2. turnaj – skupina a
Znojmo – Kojetín 1:2 (24,-28,-9)

Kojetín – Orion Praha 2:1 (-21,20,13)
Lanškroun – Kojetín 2:1 (-21,22,12)

Kojetín – Kladno 2:1 (23,-21,10)
Kojetín – Rychnov 2:0 (21,13)

Krajský přebor olom. kraje kadetů – 2. turnaj
Kojetín – VAM Olomouc 0:3 (-18,-11,-9)

Zábřeh – Kojetín 3:1 (19,-22,23,26)
Kojetín – VAM Olomouc 3:2 -21,21,19,-21,10)

Zábřeh – Kojetín 1:3 (-22,-18,19,-17)

Krajský přebor Moravskoslezského kraje žáků
– 3. turnaj – skupina B

Opava – Kojetín 2:0 (10,15)
Kojetín – Nový Jičín A 0:2 (-13,-23)

Kojetín – Green V. Beskydy A 1:2 (-13,21,-6)
Kojetín – Blue V. Ostrava A 0:2 (-16,-14)

Krajský přebor Moravskoslezského kraje
mladších žáků – 2. turnaj – skupina B

SK Kojetín – Blue Volley Ostrava 2:0 (8,15)
SK Kojetín – Happy Sport Opava 2:0 (18,14)

Raškovice – SK Kojetín 0:2 (-14,-12)
Palkovice – SK Kojetín 0:2 (-17,-10)

Krajský přebor olomouckého kraje mladších žáků
VAM Olomouc – Kojetín 1:3

Krajský přebor olom. kraje žákyň – 2. turnaj – skupina a
Kojetín – VAM Olomouc 1:2 (-22,20,14)

Šumperk A – Kojetín 2:1 (20,-18,12)
Kojetín – Přerov A 0:2 (-9,-6)

Šternberk – Kojetín 1:2 (12,-19,-16)

Mladší žáci : Palkovice – turnaj MS kraje
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Žačky : Olomouc – turnaj žákyň Olomouckého kraje

sK Kojetín 2016, z. s.

Starší žáci : Nový Jičín – turnaj Moravskoslezs. kraje 

Program domácích zápasů – sportovní hala Kojetín
2. liga mužů – skupina C 

11. 1. 2020 (9:00 / 13:00) Kojetín – Palkovice
25. 1. 2020 (09:00 / 13:00) Kojetín – Drásov

1. liga juniorů – skupina d
11. 1. 2020 (11:00 / 15:00) Kojetín B – Nový Jičín B

25. 1. 2020 (11:00 / 15:00) Kojetín B – Opava

Krajský přebor olomouckého kraje mužů
1. 2. 2020 (10:00 / 13:00) Kojetín – Šumperk

Krajský přebor olomouckého kraje žen
18. 1. 2020 (10:00 / 13:00) Kojetín – Bohuňovice

Krajský přebor olomouckého kraje mladších žáků
16. 1. 2020 (16:30) Kojetín – Vam Olomouc

Inzerce
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Inzerce

* Informace
vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

* Městská knihovna MěKs Kojetín,
Masarykovo 8, Kojetín

* MěKs Kojetín – sokolovna
náměstí Republiky 1033, Kojetín
* Potraviny dobrůtky od verunky

náměstí Republiky, Kojetín
* Potraviny dolaBuž

Masarykovo náměstí 54, Kojetín
* tRaFIKa

Masarykovo náměstí, Kojetín
 * Potraviny, ulice Padlých hrdinů, Kojetín

* Ivana Krejčiříková, Kovalovice

Kde zakoupíte
Kojetínský zpravodaj

Ceník inzerce ve zpravodaji
A4 (275 x 190 mm)  = 1 800 Kč
1/2 A4 (190 x 137 mm) = 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm)  = 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm)  = 225 Kč
1/16 A4 (68 x 47 mm) = 110 Kč
menší velikost = smluvně
!Akce!  = 5+1 inzerce zdarma!

uzávěrka čísla: vždy k 20. předešlého měsíce...

PotRavINy
doBRůtKy od veRuNKy

náměstí Republiky, Kojetín

PotRavINy dolaBuž
Masarykovo náměstí 54, Kojetín
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Psalo se o Kojetíně...
Národní listy 27. 5. 1916, číslo 146, strana 2

Národní listy 26. 6. 1935, číslo 123, strana 3 Národní listy 17. 2. 1940, číslo 46, strana 2

Národní listy 7. 5. 1887, číslo 125, strana 2, 3
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Pohledem fotografa
Od tohoto čísla Kojetínského zpravodaje bych rád zve-
řejňoval v každém jeho čísle pár fotografií s náměty ži-
vota v našem městě a pohledy na jeho známá či méně 
známá zákoutí. Nebude to vždy jen o kráse a radosti. 

Takové to už ale bývá nejen v Kojetíně. Mým úmyslem 
nebude někoho poškodit a kritizovat, ale spíš otevřít 
oči a občas se zamyslet nad tím, co máme doslova za 
dveřmi či za humny…                                       Jiří Šírek

I když máme fungující svoz odpadu a sběrný dvůr, čer-
né skládky vznikají pořád, jako třeba tato u bývalého 
cukrovaru. V zimním období vyniká obzvlášť...

Schovávajícímu se bažantímu kohoutovi opodál je to 
ale celkem lhostejné…

Od prosince vystřídaly na trati Bohumín – Brno vlaky 
Českých drah poprvé soupravy společnosti Regio Jet.

Na náměstí Míru se prodejna zdravé výživy Laura pře-
stěhovala do protější budovy a prospělo jí to zejména 
prostorností.

Kebab Muro na Masarykově náměstí hned vedle budo-
vy mateřské školy může uspokojit hladovce o víkendu 
i ve dvě hodiny ráno...



Blahopřání
Dne 26. ledna 2020 se dožívá naše maminka, babička, prababička,

sestra, švagrová, tchyně a teta

paní Marie oulehlová
krásných 91. narozenin.

Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí, pohodu a k tomu dobrou náladu.
Dcery Ivana a Lenka s rodinami, rodina Mikundova a ostatní příbuzní a známí.

Nelinka, Sárinka a Pavlíček posílají prababičce velkou pusu.

Neplačte nad mým osudem, nerušte můj krásný sen, vždyť útrapy a mnoho bolu mne provázelo
mým krátkým životem. Teď hrob tmavý je mým věčným domovem.

Dne 4. ledna 2020 si připomeneme čtvrté výročí úmrtí

 pana Zdeňka řeháka
Stále vzpomínají manželka Blanka, syn Martin s rodinou, dcery Blanka a Zdeňka s rodinami.

Dne 5. ledna 2020 vzpomeneme sedmé smutné výročí, kdy nás navždy opustila

paní Marie Hajdová
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout na nejsmutnější den v našem životě.

Vzpomíná manžel, dcera a synové s rodinami.

Kojetínský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín, vychází v nákladu 700 výtisků.
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IČ: 00368903. Telefon: 581 762 046, 774 001405, e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Hana Svačinová.
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vzpomínky
Čtyři roky uplynuly, jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Přišla rána a s ním osudný den, začal však zprávou, jak krutý sen.
Proč se tak stalo, znovu se ptáme a se slzami v očích tiše a s láskou vzpomínáme.

Dne 29. ledna 2020 si připomeneme páté výročí úmrtí

paní Marie vystavělové 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Hana a Milena s rodinami,

synové František a Ladislav s přítelkyněmi.

Najednou už tu není, nedal nám sbohem ani žádné rozloučení. Odešel náhle, nikdo to nečekal.
Osud tak chtěl, proč to jen uspěchal.

Dne 25. ledna 2020 si připomeneme druhé výročí úmrtí

pana jana vystavěla
S láskou a úctou vzpomínají sestry Hana a Milena s rodinami

a bratři František a Ladislav s přítelkyněmi.

Dne 7. ledna 2020 to bylo 31 let, co zemřel

pan antonín večerka
a 9. února 2020 by se dožil 80 let. Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou.

Dne 15. ledna 2020 si připomeneme 25. smutné výročí, kdy nás opustil

pan Ing. jan Mikunda
Čas plyne a roky utíkají, jen vzpomínky nám zůstávají.

Zároveň si dne 25. ledna 2020 připomínáme jeho nedožité 78. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marta, synové Marek a Aleš s rodinami a ostatní příbuzní.


