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Zveme vás do staréch časů na Hané

Foto: J. Večeřová

V pátek 9. a v sobotu 10. září 2020 proběhne na ná-
dvoří  Vzdělávacího a informačního centra tradiční akce 
s názvem Brána do staréch časů na Hané. I tentokrát 
vás rádi uvítáme nejen tradičními pochutinami. Pro ná-
vštěvníky všech věkových kategorií bude přichystána 
interaktivní procházka minulostí, při které si budou moci 
vyzkoušet různé činnosti ze života našich předků. Každý 
rok se snažíme tyto činnosti střídat, inovovat a doplňo-
vat. Mimo vaření trnek, praní na valše, mlácení obilí, lou-
pání kukuřice a dalších aktivit se letos návštěvníci mů-
žou nově naučit háčkovat, pracovat na hrnčířském kruhu 
nebo zhlédnout ukázku šrotování obilí. Samozřejmě na 
této akci nemůže chybět dvoreček se zvířaty, která se 
v dnešní době i na venkově vyskytují zřídka. Nejmenší 
návštěvníci určitě ocení selátka, krocany, králíky, husy 
a samozřejmě i slepice.
Přijďte se odreagovat a zažít návrat do staréch časů 
na Hané, do časů kdy se lidé při práci uměli i bavit.

                                                  -miza-
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 39. schůzi konané dne 15. září 2020

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí zprávu o plnění 
usnesení Zastupitelstva města Ko-
jetína,
- zřídila Komisi pro přípravu rozpočtu 
Města Kojetína na rok 2021 a uložila 
jí předložit I. verzi návrhu rozpočtu 
Města Kojetína na rok 2021 na listo-
padové jednání rady města,
- uložila ředitelům příspěvkových or-
ganizací předložit finančnímu odboru 
MěÚ v termínu do 19. 10. 2020 návrh 
rozpočtu p.o. na rok 2021, požadav-
ky na finanční prostředky z rozpočtu 
zřizovatele na rok 2021 (příspěvek p. 
o.), plán oprav a investic k čerpání 
z investičního fondu p. o. a provoz-
ního příspěvku, návrhy na opravy 
majetku a investice z rozpočtu zřizo-
vatele, návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu p. o. na roky 2022–2023,
- stanovila plán inventur za rok 2020,
- vzala na vědomí informaci o finanč-
ní situaci a plnění rozpočtu města za 
1-8/2020, kterou předloží k projedná-
ní zastupitelstvu města,
- schválila pronájem parkovacího 
místa č. 31 v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, ná-
jemcům bytu č. A1 v domě na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, za podmínek 
nájmu na dobu neurčitou, výši mě-
síčního nájemného 539 Kč + DPH 
v platné základní sazbě při parkování 
jednoho vozidla na parkovacím mís-
tě a 794 Kč + DPH v platné základní 
sazbě při parkování dvou vozidel na 
jednom parkovacím místě,
- schválila pronájem parkovacího 
místa č. 25 v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, za 
podmínek nájmu na dobu neurčitou, 
výši měsíčního nájemného 1 100 Kč 
včetně DPH v platné základní sazbě 
při parkování dvou vozidel na jed-
nom parkovacím místě, v případě, 
že nájemce bytu k němuž je parko-
vací místo přiřazeno projeví zájem 
o pronájem tohoto parkovacího mís-
ta, bude nájemní smlouva k tomuto 
parkovacímu místu ukončena,
- schválila zveřejnění záměru proná-
jmu parkovacího místa č. 22 v gará-
žovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, nájemci bytu č. A6 
v domě na ulici Sladovní 1309, Ko-
jetín,  za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou,
- schválila udělení písemného sou-

hlasu vlastníka nemovité věci – bu-
dovy č. p. 1373 na ulici 6. května, 
Kojetín, nájemci nebytových prostor 
v suterénu budovy na ulici 6. května 
1373, Kojetín, s provedením úprav 
v předmětném nebytovém prostoru 
spočívající v instalaci stropní posuv-
né konstrukce Redcord Worstation 
Professional a to v parametrech a za 
cenu dle doložené cenové nabídky, 
výhradně na náklady nájemce neby-
tového prostoru,
- schválila prodloužení nájmu obec-
ního bytu č. 1, vel. 4+1, na ulici Kro-
měřížská 108, nájemcům .., před 
uplynutím sjednané doby nájmu, za 
podmínek nájmu na dobu určitou 
od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, výši 
smluvního měsíčního nájemného 
3 500 Kč + zálohy na služby spoje-
né s nájmem bytu, ostatní podmínky 
nájmu včetně výše složené jistoty zů-
stávají v platnosti,
- schválila prodloužení nájmu obec-
ního bytu č. E4, Sladovní 1309, Ko-
jetín, před uplynutím sjednané doby 
nájmu, nájemci .., za podmínek ná-
jmu na dobu určitou jeden rok, ostat-
ní sjednané podmínky nájmu zůstá-
vají v platnosti,
- schválila prodloužení nájmu obec-
ního bytu č. 14, Jana Peštuky 1320, 
Kojetín, před uplynutím sjednané 
doby nájmu, nájemci .., za podmí-
nek nájmu na dobu určitou jeden rok, 
ostatní sjednané podmínky nájmu 
zůstávají v platnosti,
- schválila nájem obecního bytu č. 5, 
vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 
1322, žadatelům o nájem bytu v DPS 
v určitém pořadí, za podmínek nájmu 
na dobu určitou jednoho roku, výši 
smluvního měsíčního nájemného 
35,98 Kč/m2 + úhrada za zařizovací 
předměty + zálohy na služby spojené 
s nájmem bytu,
- schválila nájem obecního bytu 
č. 18, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. 
E. Beneše 3, Kojetín, žadatelům o ná-
jem bytu v DPS v určitém pořadí a za 
určitých podmínek, na dobu určitou 
jednoho roku, výši smluvního měsíč-
ního nájemného 35,98 Kč/m2 + úhra-
da za zařizovací předměty + zálohy 
na služby spojené s nájmem bytu,
- schválila ukončení nájmu obec-
ního bytu č. 4, vel. 1+0, v DPS na 
náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 

s nájemcem .., dohodou k datu na-
bytí účinnosti nájemní smlouvy k bytu 
č. 18 v DPS na náměstí Dr. E. Bene-
še 3, Kojetín,
- schválila ukončení nájmu obec-
ního bytu č. 9, vel. 1+0, v DPS na 
náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
s nájemcem .., dohodou k datu na-
bytí účinnosti nájemní smlouvy k bytu 
č. 18 v DPS na náměstí Dr. E. Bene-
še 3, Kojetín, 
- schválila prodloužení nájmu obec-
ního bytu č. 19, vel. 2+1, v DPS na 
ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, 
před uplynutím sjednané doby ná-
jmu, nájemci .., za podmínky nájmu 
na dobu určitou tři měsíce a za pod-
mínky uhrazení finančních závazků 
nájemce a osob spolubydlících vůči 
Městu Kojetín a nájemného a záloh 
na služby poskytované v souvislosti 
s nájmem bytu na měsíc 9/2020 
v termínu do 30. 9. 2020,
- schválila ukončení nájmu obec-
ního bytu č. 19, vel. 2+1, v DPS na 
ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, ze 
smlouvy o nájmu bytu zvláštního 
určení ze dne 24. 3. 2014, ve znění 
pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo ná-
městí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, 
jako pronajímatelem, a .. jako ná-
jemcem, uplynutím sjednané doby 
nájmu t. j. k 30. 9. 2020, a to v pří-
padě neuhrazení finančních závazků 
nájemce a osob spolubydlících vůči 
Městu Kojetín a nájemného a záloh 
na služby poskytované v souvislosti 
s nájmem bytu na měsíc 9/2020 
v termínu do 30. 9. 2020,
- schválila vyřazení bytu č. 1, 2, 3 
a 4 v domě na ulici Padlých hrdinů 
815, Kojetín, bytu č. 2, 3 a 4 v domě 
na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, 
bytu č. 1, 2, 3 a 4 v domě na ulici Pad-
lých hrdinů 817, Kojetín, a bytu č. 1, 
2 a 3 v domě na ulici Padlých hrdinů 
818, Kojetín, z bytového fondu Měs-
ta Kojetína z důvodu určení domů 
k demolici, s účinností od 1. 10. 2020,
- schválila uzavření smlouvy o úscho-
vě vozidel odstraněných z pozemních 
komunikací v důsledku neoprávněné-
ho odstavování silničních vozidel na 
místních komunikacích, mezi objed-
natelem Městem Kojetín a dodavate-
lem, společností MULTI-S s. r. o., za 
nabídkovou cenu 1 Kč/rok bez DPH.
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína
Zastupitelstvo Města Kojetína se na svém 13. zasedání konaném dne 15. září 2020

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
Rady města Kojetína, která od za-
sedání Zastupitelstva města Kojetí-
na dne 16. 6. 2020 jednala čtyřikrát 
– 15. 7. 2020, 5. 8. 2020, 19. 8. 2020 
a 15. 9. 2020,
- vzalo na vědomí zprávu o plnění 
usnesení Zastupitelstva města Ko-
jetína,
- vzalo na vědomí informaci o fi-
nanční situaci a plnění rozpočtu Měs-
ta Kojetína za období 1–8/2020,
- schválilo přijetí kontokorentního 
úvěru ve výši 12.000.000,- Kč s do-
bou splatnosti do jednoho roku od 
poskytnutí,
- schválilo uzavření smlouvy o kon-
tokorentním úvěru mezi Českou spo-
řitelnou a. s., jako věřitelem a Měs-
tem Kojetínem, jako dlužníkem,
- schválilo poskytnutí účelové in-
vestiční dotace ve výši 450.000 Kč 
žadateli SK Kojetín 2016, z. s., na 
dofinancování rekonstrukce objek-
tu č. p. 707 a přestavbu na zázemí 
a ubytovnu pro sportovce,
- schválilo poskytnutí účelové in-
vestiční dotace ve výši 3.800.000 Kč 
žadateli TJ Sokol Kojetín, z. s., na 
dofinancování investiční akce rekon-
strukce multifunkčního sportovního 
zařízení a herny stolního tenisu,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 15/2020, kterým se:
navyšují příjmy          7 864,50 tis. Kč
navyšují výdaje         6 432,00 tis. Kč
snižuje financování - 1 432,50 tis. Kč,
- schválilo směnu části pozemku 
p. č. 513/1 ostatní plocha o výměře 
129 m2, pozemek p. č. 513/18 o vý-
měře 129 m2, v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, který je ve vlast-
nictví Města Kojetína, za pozemky 
p. č. 513/19 ostatní plocha o výmě-
ře 9 m2, p. č. 513/20 ostatní plocha 
o výměře 2 m2 a p.č. 513/21 ostatní 
plocha o výměře 10 m2, vše v katas-
trálním území Kojetín a obci Kojetín, 
které jsou ve vlastnictví SJM .., s do-
platkem 53.600 Kč a úhradou geo-
metrického plánu,
- schválilo prodej pozemků p. č. st. 
2174 o výměře 52 m2, p. č. st. 1540/1 
o výměře 26 m2, p. č. st. 1635/2 o vý-
měře 65 m2, p. č. st. 1748 o výmě-
ře 31 m2, p. č. st. 2359 o výměře 55 
m2 a p. č. st. 2447 o výměře 7 m2, 
vše zastavěné plochy a nádvoří (bez 

č. p./č. ev. staveb ve vlastnictví ČEZ 
Distribuce, a. s.), ve vlastnictví Města 
Kojetína, vše v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, do vlastnictví 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za 
kupní cenu 662,-Kč/m2 a za podmín-
ky úhrady veškerých nákladů  s pře-
vodem spojených kupujícím,
- schválilo bezúplatný převod 
vlastnického práva k nemovité věci 
a zřízení věcného práva, včetně za-
vazujících a omezujících podmínek 
a sankčních ujednání, pozemko-
vé parcely č. 633/7, ostatní plocha 
– ostatní komunikace o výměře 1.513 
m2, v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, z vlastnictví České re-
publiky – Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových, jako „pře-
vodce“ do vlastnictví Města Kojetína, 
jako „nabyvatel“ a uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnické-
ho práva k nemovité věci a o zřízení 
věcného práva,
- schválilo prodej části pozemku 
p. č. 513/16 ostatní plocha – jiná plocha 
o výměře cca 147 m2, části pozemku 
p. č. 513/6 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře cca 1.077 m2, 
části pozemku p.č. 4943 ostatní plo-
cha – dráha o výměře cca 2.684 m2, 
pozemky p. č. 513/16 o výměře 147 
m2, p. č. 513/6 o výměře 1.077 m2, p. 
č. 4943 o výměře 2.684 m2 a pozem-
ku p. č. st. 1907 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 86 m2 (bez stav-
by č. p./č. ev., která je ve vlastnictví 
společnosti TECHNIS Kojetín spol. 
s r. o.), vše v katastrálním území Ko-
jetín a obci Kojetín, z vlastnictví Měs-
ta Kojetína, do vlastnictví společnosti 
TECHNIS Kojetín spol. s r. o., za kup-
ní cenu 450 Kč/m2,
- schválilo koupi části pozemku 
513/2 ostatní plocha – jiná plocha 
o výměře cca 47 m2, pozemek p. č. 
513/2 o výměře 47 m2, ve vlastnictví 

společnosti TECHNIS Kojetín spol. 
s r. o., v katastrálním území a obci 
Kojetín, do vlastnictví Města Kojetí-
na, za kupní cenu 450 Kč/m2,
- schválilo poskytnutí návratné fi-
nanční výpomoci z rozpočtu zřizo-
vatele Domu dětí a mládeže Kojetín, 
p. o., ve výši 650.000 Kč, za účelem 
předfinancování mezinárodního pro-
jektu Europe for Citizens, která bude 
vrácena do rozpočtu zřizovatele po 
přijetí dotace, nejpozději do 31. 3. 
2021,
- schválilo poskytnutí účelového 
neinvestičního příspěvku z rozpoč-
tu zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 13.000 Kč, na 
finanční spoluúčast v mezinárodním 
projektu Europe for Citizens,
- souhlasilo s přijetím dotace 
z Evropské komise na mezinárodní 
projekt Europe for Citizens ve výši 
25.000 eur Domem dětí a mládeže 
Kojetín, p. o.,
- souhlasilo s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace z Evropské ko-
mise na mezinárodní projekt Europe 
for Citizens,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 16/2020, kterým se:
navyšují výdaje                 663 tis. Kč
zvyšuje financování           663 tis. Kč,
- schválilo zařazení Města Kojetína 
do území působnosti MAS Střední 
Haná na programové období 2021 
–2027,
- odvolalo z funkce členky Osadního 
výboru Kovalovice Petru Ulmanno-
vou, k datu 15. 9. 2020,
- zvolilo za člena Osadního výboru 
Kovalovice, Adama Tomečka,
- vzalo na vědomí
- zápis ze zasedání Kontrolního vý-
boru ZM, ze dne 7. 9. 2020,
- zápis ze zasedání Osadního výboru 
Kovalovice, ze dne 7. 7. 2020, 4. 8. 
2020 a 12. 8. 2020.

INFORMACE Z KOJETÍNA
NA

WWW.KOJETIN.CZ
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Hotel Jezerka na břehu Sečské 
přehrady hostil letos osmý roč-
ník kongresu Forum municipal, 
který každoročně organizuje 
Unie sebevědomé samosprávy. 
Pro rok 2020 převzal ocenění Se-
bevědomé město před zraky bez-
mála stovky představitelů měst 
z celé České republiky staros-
ta města Kojetína Leoš Ptáček. 
Hned po příjezdu z kongresu se 
s námi podělil o své dojmy.

O tom, že jsme hlavním kandidá-
tem na zisk ocenění jsem věděl 
s několikaměsíčním předstihem, 
rozhodl jsem se ale předčasně nic 
nezveřejňovat, dokud cenu nepře-
vezmu. Po pravdě, nechtělo se mi 
tomu uvěřit.

Není to jen klišé, byl jste opravdu 
tolik překvapený?
Byl, skutečně ano. Snažím se v roli 
představitele města vystupovat se-
bevědomě, co nejvíce optimisticky, 
nepodléhat zbytečně dílčím nezda-
rům, které jsou rovněž běžnou sou-
částí života. Ale kde by mě napadlo, 
že v konkurenci několika tisíců sídel 
v České republice upoutáme letos 
pozornost úplně nejvíc ze všech? 
Opravdu velká, obrovská odměna 
za naše společné dílo, zavazující.

Zavazující k čemu?
Je to jeden z indikátorů, že kráčíme 

Kojetín obdržel ocenění Sebevědomé město!

Přivést do Kojetína nové 
zaměstnavatele se podaří, 
nic už ale nebude jako dřív.

dobrým směrem, zvolili jsme správ-
né prostředky, a musíme v tom i po-
kračovat. Před časem jsme nastar-
tovali investiční výstavbu a na ni ale 
hlavně dokázali navázat i procesy, 
to je strašně důležité. Vyslali jsme 
směrem k soukromému sektoru 
jasný signál, že Kojetín nenecháme 
padnout na dno, kam bohužel za-
čal po odchodu několika tradičních 
významných zaměstnavatelů smě-
řovat.

Myslíte si, že bude možné nahra-
dit podniky jako byl Ingstav, Vít-
kovické železárny, Cukrovar?
Možné to bude, ale hlavně se ne-
smíme nechat unášet sentimentál-
ními vzpomínkami. Česko po pře-
chodu na tržní ekonomiku zvolilo 
cestu levné montovny. Vyplývalo to 
z obrovského potenciálu zručných 
řemeslníků, jimiž země disponova-
la, odborníků v mnoha profesích, 
kteří neměli vysoké osobní nároky. 
Tato generace dnes už ale směřu-
je k důchodovému věku, učňovské 
obory dávno nedominují, celá spo-
lečnost se od základů změnila. Na-
víc tím, jak je svět dnes obchodně 
provázaný, ani kdysi “levní” Češi už 
dávno levní nejsou. Nedokážeme 
v mnoha odvětvích konkurovat ce-
nou zejména asijským výrobcům, 
a ani nemá smysl se o to pokoušet. 
Přivést do Kojetína nové zaměstna-
vatele se podaří, nic už ale nebude 
jako dřív, s tím je třeba se smířit. 
A myslím, že je to i správně. (úsměv)

Ingstav Kojetín přece nebyl na-
hraditelný čínským podnikem?
Ano, toto je jiný případ. Ingstav byl 

podnik s obrovským potenciálem 
a po revoluci mohl úspěšně fungo-
vat dál. Prošel ale několikakolovým 
tunelováním, firmu vlastnili lidé, kte-
ří vůbec neměli na to vést ji a rozví-
jet, bohužel pro naše město. Typic-
ký příklad nepovedené privatizace. 
A o zdemolování prosperujícího 
cukrovaru se raději nebavme, tohle 
je k vzteku snad ještě víc.

No tak se neutápějme, jak říkáte, 
v sentimentálních vzpomínkách 
a věnujme se budoucnu.
Přesně tak. Momentálně usilovně 
jednáme s několika investory, které 
do Kojetína, pevně věřím, v krátké 
době přivedeme. Jedná se o dva 
obchodní řetězce, nadnárodní kon-
cern i investory v oblasti bydlení. 
V příštím roce se koncem června 
Kojetín stane na krátko olympijským 
městem. S Olomouckým krajem 
a vedením Českého olympijského 
výboru jsme se dokázali dohod-
nout na spolupořadatelství Olym-
piády mládeže. Na sportovní hale 
bude probíhat volejbalový turnaj 
a na koupališti beachvolejbal. Obojí 
bude průběžně vysílat Česká televi-
ze. A stejně tak Mistrovství republi-
ky ve společenských tancích, které 
bude v březnu 2021 potřetí během 
čtyř let hostit kojetínská sportovní 
hala. V nové loděnici probíhá kaž-
doročně několik významných kano-
istických závodů včetně mistrovství 

Kde by mě napadlo, že 
v konkurenci několika tisí-
ců sídel v České republice 
upoutáme letos pozornost 
úplně nejvíc ze všech?

Ocenění starostovi Kojetína předala
bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová
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ČR. Do roka bychom chtěli v Ko-
jetíně obnovit v minulosti zaniklé pi-
vovarnictví... Toto je sebevědomý, 
hrdý Kojetín, pro tyto počiny si nás 
okolí všímá a my se můžeme těšit 
z ocenění pro naše město.

Musíme vám položit otázku, ne-
souvisí titul Sebevědomé město 
2020 i s nedávnými událostmi, 

Kojetín obdržel ocenění Sebevědomé město!

V příštím roce se koncem 
června Kojetín stane na 
krátko olympijským měs-
tem.

které rovněž odvysílala televize 
a s vašimi články, kritizujícími 
chování národnostní menšiny?
...Samozřejmě, že ano. Jenže tohle 
je právě to, co nechci. Abychom si 
pořád dokola připomínali, jak slo-
žitě se pereme s nekončícím pro-
blémem, a stavěli jej před pozitiva, 
kterými je Kojetín pozoruhodný. 
Každé město má své problémy. Ně-
koho trápí tranzitní doprava, další-
ho vysoká kriminalita či nevěstinec 
přímo naproti školy, někomu vysy-
chají studny. Důležité je s případ-
nou dílčí nepřízní osudu bojovat, 
a to se v Kojetíně děje. Kdepak, 

Každé město má své pro-
blémy. Důležité je s případ-
nou dílčí nepřízní osudu 
bojovat, a to se v Kojetíně 
děje. 
oceněni jsme byli za to, jak obraz 
města společně měníme k lepšímu 
a o budoucím úspěchu jsme na-
prosto přesvědčení, takto to je.

Díky za rozhovor, přejeme vede-
ní města hodně sil a podobných 
úspěchů.       

                         -rrkz-

Pro stálou expozici kojetínského muzea
KDyž byLA TECHNIKA JEšTě V PLENKáCH,

která bude realizována v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín 

hledáme historické předměty
technické povahy do roku 1960

Jedná se o rádia, gramofony, telefony, televize,
gramodesky, magnetofony, krystalky

a jiné technické zajímavosti.

budeme rádi za každý exponát.
Pokud jste ochotni předměty tohoto rázu zapůjčit nebo darovat 

kontaktujte nás na telefonu: 774 001 375,
nebo na mailu: muzeum@meks.kojetin.cz

FIREMNÍ I RODINNOU OSLAVU NEbO SVATbU 
MůžETE SLAVIT V PROSTORáCH

sokolovny koJetÍn
(KULTURNÍ DůM, NáMěSTÍ REPUbLIKy 1033)
K těmto příležitostem si můžete sjednat na Městském kulturním středisku Kojetín

krátkodobý pronájem nebytových prostor Sokolovny Kojetín včetně vnitřního vybavení, nádobí a ubrusů:
SáL S JEVIšTěM A PŘÍSáLÍMI, VESTIbUL A PEKLO (SALONEK) S bAREM

Objednávky pronájmu: kanceláře MěKS, Sokolovna (hlavní vchod)
náměstí Republiky 1033, Kojetín, telefony: 581 76 20 46, 774 001 405
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Policie České republiky informuje
Rozhovor s vedoucím 
Obvodního oddělení 
Policie České republiky 
v Kojetíně
npor. Kamilem Jaruškem

Jak dlouho sloužíte u bezpeč-
nostních sborů a na jakých pozi-
cích?
U Policie České republiky sloužím 
čtrnáctým rokem. Začínal jsem 
jako okrskář na obvodním odděle-
ní v Rousínově, dále jsem působil 
jako zpracovatel pro trestní řízení 
v Němčicích nad Hanou, nyní půso-
bím třetím rokem v Kojetíně. Dá se 
tedy říct, že za svoji kariéru u poli-
cie jsem si prošel od těch nejnižších 
pozic v hierarchii policie až k sou-
časné vedoucí funkci.  

Jsou aktuálně volná služeb-
ní místa na obvodním oddělení 
v Kojetíně?
Ano jsou. V současné době vzniká 
v Přerově nové oddělení hlídkové 
služby a zároveň se navyšují počty 
policistů a policistek v rámci celého 
okresu Přerov, i na obvodním oddě-
lení v Kojetíně. 

Co získávají nově nastupující po-
licisté a policistky?
Práce u Policie České republiky se 
opět stává atraktivní. Všichni nově 
nastupující získávají stabilní místo 
u státního zaměstnavatele, zají-
mavé a různorodé zaměstnání, ale 
i náborový příspěvek ve výši 75.000 
Kč. Po dobu prvního roku, kdy se 
připravují na výkon služby, pobírají 
služební příjem ve výši 25.720 Kč, 
po nástupu do výkonu jejich pří-
jem ihned vzroste na 31.090 Kč, 
po třech letech je možný nárůst až 
na 36.000 Kč. Toto jsou základní 
výše služebního příjmu. K těmto 
částkám dostávají další příplatky, 
např. za službu přesčas, ve svátek, 
osobní příplatek. Služební příjem 
všech policistů se dále pravidelně 
každé 3 roky navyšuje v rámci tzv. 
platového automatu. Pro představu 
průměrný služební příjem policistů 
v Olomouckém kraji za rok 2018 či-
nil 41.433 Kč, za rok 2019 to bylo 
už 44.738 Kč.

Jaké další benefity získávají?
Benefitů je velké množství. Policis-
té a policistky mají nárok na 6 týd-
nů placené dovolené ročně. Jejich 
fond pracovní doby je 7,5 hodiny 
denně, tj. 37,5 hodiny týdně, mají 
nárok na služební příjem v plné 
výši v případě ošetřování nemocné-
ho dítěte, nárok na služební příjem 
v plné výši v případě nemoci kratší 
než 30 kalendářních dnů. Při ukon-
čení služebního poměru získávají 
jednorázové odchodné, které dle 
počtu odsloužených let může činit 
až šestinásobek jejich hrubého mě-
síčního příjmu a po odsloužení 15 
let získávají nárok na doživotní vý-
sluhu, která se opět zvyšuje dle po-
čtu odsloužených let a po 30 letech 
služby činí 50 % jejich hrubého prů-
měrného měsíčního příjmu.

Co musí splňovat uchazeči 
a uchazečky o práci u Poli-
cie České republiky?
Zájemci musí být starší 
18 let, trestně bezúhonní, 
s minimálně středoškolským 
vzděláním s úspěšně slože-
nou maturitní zkouškou. Vel-
kou výhodou je to, že mohou 
mít maturitu ze školy jakého-
koliv zaměření, nemusí se 

jednat pouze o bezpečnostně práv-
ní obor. Maturita může být také ze 
středního odborného učiliště s ma-
turitou. Zájemci s vysokoškolským 
vzděláním mohou mít u Policie 
České republiky rychlejší kariérní 
postup.

Co byste doporučil těm, kteří 
uvažují o práci u Policie České 
republiky?
Těm, co přemýšlejí o možnosti stát 
se policistou, bych doporučil, aby 
sebrali odvahu a šli do toho. Prv-
ním krokem by mohla být např. ne-
závazná osobní návštěva našeho 
oddělení v Kojetíně, kde každému 
zájemci či zájemkyni rád poradím 
a zodpovím veškeré dotazy. Je 
potřeba si uvědomit, že u policie 
může najít uplatnění opravdu širo-
ké spektrum zájemců. Práce poli-
cistů rozhodně nespočívá pouze 
v pokutování řidičů, i když i to k naší 
práci někdy patří. Vývoj společnosti 
klade i před policii nové výzvy, jako 
je například počítačová kriminalita, 
podvody na internetu, útoky přes 
sociální sítě, terorismus a další. Po-
licisté pracují například i v laborato-
řích, kde se analyzuje DNA, nebo 
zkoumají stopy, máme zásahové 
jednoty, IT specialisty, psovody 
a mnoho dalších. Opravdu není 
čeho se bát a jak se říká v jednom 
přísloví: „člověk by měl v životě lito-
vat jen toho, co neudělal“.

Uvažujete i Vy o práci u Policie 
České republiky? Další informa-
ce najdete na webu nabor.poli-
cie.cz nebo napište na emailovou 
adresu nabor.olomouc@pcr.cz 
a my se vám ozveme nebo volej-
te na tel. číslo 601 353 480.

Martina Schrammová
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Oběti I. světové války z Kojetína (21)
Chalupa Jan,
Chalupa Johann
narodil se dne 9. ledna 1891 v Továr-
ní ulici (dnešní ulice Padlých hrdinů) 
číslo 141 manželům Janu Chalupovi, 
synu Josefa Chalupy, domkaře, naro-
zenému dne 20. října 1863 a Jose-
fě, dceři Jana Marholta, podsedníka, 
narozené dne 17. prosince 1864, oba 
pocházející z Halenkovic u Uherské-
ho Hradiště.  Pracovali v kojetínském 
cukrovaru jako dělníci, a mimo kam-
paň se živili jako drobní rolníci.
Kojetínské archiválie o této rodině 
více informací nezaznamenávají. Jan 
Chalupa není uveden ani v zachova-
lých seznamech padlých či jinak po-
škozených vojáků.
Jako narozený v roce 1891 byl do 
války odveden v některém z odvod-
ních termínů v roce 1915. Přidělen 
byl v hodnosti vojína k Pluku tyrol-
ských císařských myslivců číslo 1, 
8. Setnina (1. Regiment der Tiroler 
Kaiserjäger, 8. Komp.). Společně 
s pluky císařských tyrolských my-
slivců číslo. 2, 3 a 4 byl Pluk tyrol-
ských císařských myslivců č. 1 (TRJ 
Nr. 1, KJR 1, 1. RTKJ) v roce 1916 
součástí 180. Pěší brigády (IBrig. 
Nr. 180), která spadala pod 8. Pěší 
divize (ID Nr. 8, Kaiserjägerdivision), 
která měla velitelství v městě Bozen, 
které bylo dříve rakouským městem, 
po Velké válce je městem italským 
s názvem Bolzano v regionu Trenti-
no-Alto Adige v severní Itálii, zvaná 
též Jižní Tyrolsko. Divize byla v té 
době součástí XX. Sboru (XX. Korps) 
a v období od dubna 1916 do ledna 
1917 byly podřízené jednotky sou-
částí 11. Armády (11. Armee). 
Po vypuknutí války působil pluk na 
ruské frontě. V červnu 1915 se přesu-
nula 8. Pěší divize na italské válčiště. 
Jejím novým působištěm se nejprve 

stala sočská fronta, kde zasáhla do 
bojů o město Tolmein (slov. Tolmin) 
a v září téhož roku byla odvelena do 
Tyrol a nadále operovala jako sou-

část 11. Armády v okolí města Rove-
reto (11,0314° v. d, 45,8918° s. š.). 
Na přelomu září a října se Chalu-
pova jednotka pohybovala necelých 
dvacet kilometrů jihovýchodně od 
města Rovereto v prostoru severně 
od náhorní plošiny Pasubio (Mon-
te Pasubio, 2235 m n. m.,11,1753° 
v. d., 45,7945° s. š.) na protilehlém 
svahu hory Buso (Monte Buso, 2080 
m n. m.). Jižní oblast hory Pasubio 
ovládali Italové, protilehlé hory byly 
obsazeny rakousko-uherskými vojá-
ky, mezi nimiž byl i Pluk tyrolských 
císařských myslivců č. 1 (1. TRJ) 
s vojínem Chalupou.
Bojové poslání tyrolských císařských 



Kojetínský zpravodaj 10/20

8

Oběti I. světové války z Kojetína (21)
myslivců bylo operovat v horském 
terénu. Zde šlo o nadmořskou výšku 
kolem 2000 m n. m. a podmínky vo-
jáků byly v tomto období velmi těžké.
Co se přesně koncem září a v první 
polovině října 1916 odehrálo, je těž-
ké odhadovat. Boje, které se ve vy-
sokých horách odehrávaly, byly boji 
pozičními. Dělostřelecké přestřelky 
a boj muže proti muži byly na denním 
pořádku. Vojenské zprávy se zmiňují 
o těžkých bojích tyrolských myslivců 
v tomto období. První pluk zde vyvi-
nul nadlidské úsilí, ale v bojích ztratil 
přes tři čtvrtiny svých vojáků. 
Následovalo několik dní špatného 
počasí, kdy se vojáci snažili najít ve 
sněhu své raněné a padlé. Pravdě-
podobně byl takto nalezen i zraněný 
Jan Chalupa, který byl převezen na 
plukovní obvaziště v místě zvaném 
Malga Buse (Busa) (11,1757° v. d., 
45,8090° s. š.), kde dne 3. října 1916 
zemřel a byl pohřben poblíž na plu-
kovním hřbitově, zřejmě v místě pů-
sobení štábu XX. Sboru (XX. Korps), 
na místě zvaném Malga Campobiso 
(11,16244° v. d., 45,84111° s. š.).
Boje o toto území, které vyvrcholily 
v polovině měsíce října 1916, jsou 
zaznamenány jako bitva o průsmyk 
Pasubio. 
Obrázek ukazuje tyrolské myslivce 
v překonávání horských překážek 

a odznak Kaiserjägerdivision 1916.
Vídeň, 11. září 1916, Oficiální hláše-
ní:Italské válčiště – Na frontě mezi 
údolími Adige a Astach Italové vyvi-
nuli zvýšenou aktivitu. Naše (obsa-
zené) výšiny v této oblasti byly včera 
pod silným dělostřeleckým odstřelo-
váním. V úseku Monte Spil-Monte 
Testo byl náš postup několika nepřá-
telskými prapory odražen. V Pasu-
biu vstoupil nepřítel na naše linie na 
dvou místech. Protiútoky ho okamži-
tě vytlačily. V našich rukou zůstalo 
68 zajatců. Nepřátelský útok se-

lhal také na Monte Majo. Na zbytku 
fronty, na jihozápadě, boj většinou 
pokračoval v mírné síle na několika 
úsecích (fronty).

Vídeň, 10. října 1916. Oficiální hlá-
šení: Italské válčiště - Jedna z na-
šich hlídek přivedla do oblasti Lusia 
53 zajatců. Několik silných útoků 
Italů na úsek Gardinal-Busa Alta byl 
odražen. Nepřítel je také velmi aktiv-
ní v místech mezi údolími Suganer 
a Adige. V Pasubiu probíhá velká 
bitva.

Ježek František,
Ježek Franz
narodil se dne 7. října 1874 v Kojetí-
ně, v domě číslo 88 v dnešní Tyršo-
vě ulici (dříve Žebračka), manže-
lům Martinu Ježkovi z Měrovic nad 
Hanou, synovi Bartoloměje Ježka, 
domkaře a Kláře, dceři Tomáše Ku-
tala, pololáníka taktéž z Měrovic, 
jejichž sňatek se uskutečnil dne 
30. září 1873 v kostele sv. Bartolo-
měje v Měrovicích. Manželé Ježko-
vi bydleli v Měrovicích číslo 77, ale 
nejstarší z jejich dětí, tedy František, 
se narodil v Kojetíně. Další dvě děti, 
dcera Růžena, narozená dne 5. lis-
topadu 1876 v Měrovicích číslo 31 
a Florián, narozený dne 8. května 
1879 v Měrovicích číslo 38, zemřel 
dne 25. prosince 1951. Různá mís-
ta narození dětí vyplývají z toho, že 
otec Martin byl pomocník, hofer, kte-
rý většinou bydlel tam, kde měl práci 
a v případě narození Františka, pra-
coval v Kojetíně. František Ježek se 

vyučil ševcem.
Do války byl odveden v hodnosti vo-
jína pěšáka pravděpodobně v říjnu 
1915 k 13. Zeměbraneckému pěší-
mu pluku do Olomouce (Landwehrin-
fanterieregiment Nr. 13, Olmütz, LIR 
13). V létě roku 1916 byl tento pluk 

součástí 92. Zeměbranecké pěší bri-
gády (LIBrig Nr. 92), která byla jed-
nou z jednotek 46. Pěší divize (ID 
Nr. 46, SchD Nr. 46). Divize spadala 
pod XVIII. Sbor (XVIII. Korps) a jeho 
podřízené jednotky působily v rámci 
1. Armády (1. Armee), jejíž bojové 
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nasazení bylo určeno pro ruské vál-
čiště.
LIR 13 s vojákem Ježkem byl kon-
cem června roku 1916 nedaleko 
města Peremyl (ukr. Peremyľ, Vo-
lyňská oblast), ležícím zhruba sto 
kilometrů severovýchodně od města 
Lvov (ukr. Lviv), kde působil v úse-
ku od ohybu západního břehu řeky 
Styr, severně od obce Plaszewo (ukr. 
Plyasheva), přes Peremyl, po vesni-
ci Humniszcze (ukr. Humnyshche). 
Řeka Styr zde vytváří téměř 360stup-
ňový oblouk o průměru jeden až dva 
kilometry. Pluk držel linii, která kopí-
rovala tok řeky Styr a v oblouku byla 
převážná většina vojsk, včetně velení 
pluku. Počátkem července 1916 do-
stala 46. Pěší divize se svými jednot-
kami za úkol dobýt město Peremyl. 
Po několikadenních neúspěšných 
útocích padl dne 6. července 1916, 

ve svých necelých 42 letech, u měs-
ta Peremylu (25,165° v. d., 50,404° 
s. š.) i František Ježek.
V místě bojů zhruba čtyři kilometry ji-
hovýchodně od vesnice Smolawa se 
nalézá hromadný hrob (25,149593° 
v. d., 50,382374° s. š.), společný pro 
vojáky obou nepřátelských stran, kde 

by snad mohl být pohřben i František 
Ježek.

Vídeň, dne 4. července 1916. Ofici-
ální hlášení: Ruské válčiště - Ve Vo-
lyni se nepřítel pokusil zastavit náš 
postup masovými útoky a byl všude 
zahnán s těžkými oběťmi.

Spáčil Cyril, Spacil Ciril
narodil se v Kojetíně dne 9. července 
1885 v ulici Padlých hrdinů v domě 
číslo 492 manželům Tomáši Spáčilo-
vi, zedníkovi v Kojetíně, synovi Fran-
tiška Spáčila, rolníka a Františce, 
dceři Kateřiny, svobodné dceři Sar-
kandra Křupala, domkaře ze Slatinek 
u Kostelce na Hané, kteří měli sňatek 
dne 27. května 1873 v kojetínském 
kostele. Mimo syna Cyrila, měli dal-
ších sedm dětí a to, Josefa, naro-
zeného dne 5. března 1874, dceru 
Aloisii, narozenou dne 17. června 
1876. Syn Viktorin se narodil dne 
13. září 1878, v roce 1911, dne 
22. srpna, a se oženil s Annou Buryá-
novou, dělnicí v Kojetíně, narozenou 
dne 21. srpna 1886 ve Chvalnově 
u Litenčic. Zemřel dne 4. srpna 1954 
v Kojetíně. Syn Vincenc, narozený 
dne 28. března 1881, ve svých dva-
ceti letech, dne 21. listopadu 1901, 
zemřel na úbytě-tuberkulózu. Syn 
Heřman, narozený dne 7. dubna 
1883, zemřel dne 8. srpna 1891 na 
zápal pohrudnice. Syn Jan, se na-
rodil dne 13. srpna 1887 již v Chro-
pyňské ulici (dnešní Přerovské), 
číslo 561, kam se Spáčilovi přestě-
hovali koncem osmdesátých let. Dne 
15. srpna 1890 se narodil syn Ludvík, 
povoláním lesní hlídač, který se dne 
31. října 1921 oženil v kostele Panny 
Marie v Kroměříži s Františkou Mi-
tášovou, narozenou dne 2. prosince 
1895 v obci Prostřední Bečva. Ze-

mřel dne 8. listopadu 1933 v Kromě-
říži v léčebném ústavu.
Cyril Spáčil byl dělníkem v místním 
cukrovaru. Dne 25. ledna 1910 se 
oženil v Kojetíně s Marií Janišovou, 
dělnicí v cukrovaru, narozenou dne 
3. listopadu 1882 v Halenkovicích. 
Dne 28. srpna 1910 se jim narodila 
dcera Františka, syn Vladimír se na-
rodil dne 10. listopadu 1911 a druhá 
dcera Marie, která se narodila dne 
29. června 1913, se provdala dne 
6. února 1932 za Františka Lechma-
na z Halenkovic. 
Voják Cyril Spáčil byl odveden v hod-
nosti vojína již při mobilizaci v srpnu 
1914 k 54. Pěšímu pluku, 11. Setniny 
do Olomouce ( Infanterieregiment Nr. 
54, 11. Komp., Olmütz). Pluk v této 
době byl součástí 9. Pěší brigády 
(IBrig Nr. 9), která spadala pod 5. 
Pěší divizi (5. ID).  Divize byla jednou 
z jednotek I. Sboru (I. Korps) a ten 
byl součástí 1. Armády (1. Armee). 
V polovině srpna 1914 zaujímala 

1. Armáda výchozí pozice k váleč-
nímu tažení na rakousko-uherském 
území u hranic s Ruskem, tvořící 
trojúhelník, jehož severním vrcholem 
byl soutok řeky Visly (něm. Weich-
sel) a řeky San, další vrchol na vý-
chodě tvořilo město Jaroslav (něm. 
Jaroslau) a na západě další město 
Tarnów. U soutoku řek operovaly jed-
notky 5., 12. a 46. Pěší divize, které, 
po drobných příhraničních přestřel-
kách, zahájily dne 22. srpna 1914 
přechod přes řeku San s cílem ob-
sadit město Kraśnik a posléze město 
Lublin, vzdálené severně necelých 
osmdesát kilometrů od výchozí po-
zice. 5. Pěší divize se svými jednot-
kami přecházela řeku San jižně od 
vesnice Radomyśl (21,952° v. d., 
50,659° s. š.). 
První zpráva o Cyrilu Spáčilovi se ob-
jevuje v Seznamu ztrát (Verlustliste) 
ze dne 28. srpna 1914, výtisk číslo 8, 
strana 26, kde se uvádí, že byl raněn. 
Tehdy, ještě nezatížená vojenská 
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administrativa, tiskla oznámení bez-
prostředně po oznámení dané udá-
losti, tudíž předpokládám, že k jeho 
zranění došlo ve dnech postupu vojsk 
přes hranici, tudíž kolem 22. srpna 
1914. Dne 25. září 1914 vychází 
v Seznamu zraněných (Nachrichten), 
výtisk číslo 14, strana 89 oznámení, 
že Cyril Spáčil je hospitalizován ve 
Vojenské válečné epidemiologické 
nemocnici v Krakově, kde se léčí 
z důvodu nakažení úplavicí. Třetí 
zpráva pochází ze Seznamu raně-
ných (Nachrichten) ze dne 16. října 
1914, výtisk číslo 29, strana 37, kde 
se sděluje, že Cyril Spáčil je nemoc-
ný a je léčen v Mobilní rezervní ne-
mocnici v obci Nisko (Mobiles Re-
servespital in Nisko), nacházející se 
zhruba 15 kilometrů jižně od pravdě-
podobného místa zranění u vesnice 
Radomyśl. Z výše uvedených tří zá-
znamů, které se vzhledem k různým 
datacím zdají málo srozumitelné, je 
třeba vycházet z úvahy pravděpo-
dobnosti celé záležitosti. Voják Cyril 
Spáčil byl při prvních bojích s ruskými 
vojáky raněn a převezen do mobilní 
nemocnice v obci Nisko. Zde se na-
kazil úplavicí (Ruhr) a byl převezen 
do jedné z nemocnice v Krakově, 
kterých v Krakově bylo mimo vo-
jenských nemocnic (Festungsspital 
Nr. 1 až 10) mnoho dalších, včetně 
těch, které měly epidemiologická od-
dělení.
Podle kojetínského pisatele jedno-
ho ze seznamů padlých vojáků, ze-
mřel Cyril Spáčil dne 13. ledna 1915, 
v jiném seznamu je napsán den úmrtí 
dne 10. ledna 1915 ve vojenské ne-

mocnici v Hradci Králové. Poznám-
ka o jeho úmrtí se nachází taktéž 
v kojetínské matrice u zápisu jeho 
narození, kde je uvedeno, že zemřel 
dne 11. ledna 1915 v Hradci Králové 
ve vojenské nemocnici. Přijmeme-li 
tento zápis věrohodným, uzavírá se 
nám vojenský osud Cyrila Spáčila, 
který byl z Krakova převezen do Re-
zervní nemocnice v Hradci Králové 
(Reservespital in Königgrätz, Stará 
nemocnice, dnešní Nezvalova ulice, 
15,8407° v. d., 50,2086° s. š.) a zde 
pravděpodobně zemřel na úplavici 
a možná i na nevyléčené zranění 
dne 11. ledna 1915 ve věku necelých 
30 let. 
Hrob vojáka Cyrila Spáčila je na 
Vojenském hřbitově v Pouchově 
(15,8451° v.d, 50,2288° s.š.), měst-
ské části Hradce Králové, zhruba 
dva kilometry severně od nemocni-
ce, uprostřed bývalé obce v dnešní 
hradecké ulici Velká, jižně od farního 
hřbitova s kostelem svatého Pavla 
apoštola a nachází se ve IV. oddě-
lení, na hrobovém místě číslo 184. 
V seznamu pohřbených je uvedeno, 
tak jak sděluje poznámka v kojetín-
ské matrice, že zemřel 11. ledna 
1915.
Na hřbitově je 1275 hrobových míst. 

V období do první světové války zde 
byli pohřbíváni vojáci, důstojníci, vo-
jenští církevní hodnostáři a význač-
né vojenské osobnosti, ale i jejich 
manželky a děti. V letech 1914–1919 
zde byli pohřbíváni vojáci, důstoj-
níci a zajatci zemřelí v hradeckých 
lazaretech a zároveň vojenští civil-
ní zaměstnanci. Mrtví v obyčejných 
rakvích bez ozdob byli převáženi na 
valníku do Pospíšilovy třídy. Zastáv-
ka byla před budovou kláštera de No-
tre Dame (dnes LDN), kde se kurát 
s mrtvými rozloučil modlitbou. Dopro-
vázející vojáci vystřelili salvu a někdy 
byla zahrána rakouská hymna. Dál 
jel vůz již bez doprovodu na vojen-
ský hřbitov. Později se salvy přestaly 
střílet. Podle pohřebních knih je zde 
stále pohřbeno několik stovek vojáků 
a důstojníků z řad rakousko-uherské, 
italské a ruské armády. 
Naši spojenci vítězně postupují do 
Ruska, Vídeň, 25. srpna 1914. Zprá-
vy z válečného tisku: 23. srpna, vý-
chodně od Visly, naše vítězné síly 
zatlačily zpět silnou skupinu dvou 
ruských Sborů u Kraśniku na cestě 
do Lublinu. Více než tisíc Rusů, včet-
ně mnoha důstojníků, se dostalo do 
našich rukou a bylo ukořistěno něko-
lik vlajek, kulometů a děl.

Weisskopf Oskar,
Weihskopf Oskar
narodil se dne 3. června 1880 
v Kojetíně v domě číslo 432 v Ži-
dovské ulici (Hasičská, Husova, čís-

lo tohoto domu dnes již neexistuje, 
ve Sčítacím operátu z roku 1880 je 
dům veden pod číslem 63, Židovská 
ulice) rodičům židovské víry Sig-
mundu Weisskopfovi, obchodníku 
s moukou, který byl synem Jakoba 

a Kathariny Weisskopfových z Ko-
jetína a Lotti, dceři Abrahama a Netti 
Steinerových z Prostějova. Jméno 
Lotti je rodinné, domácké jméno (hy-
pokoristika) Charlotty, ve Sčítacím 
operátu je uvedena jako Karolína. 
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Jejich sňatek se uskutečnil dne 31. 
srpna 1879 v prostějovské synagoze.
Z důvodu nedostatku dokumentace 
se o jeho dalším životě nedochovaly 
žádné zprávy.
Do války mohl nastoupit v jednom 
ze čtyř termínů od začátku války, 
platných pro ročník narození 1880. 
Je pravděpodobné, že byl povolán 
v hodnosti vojína k 15. Střeleckému 
pluku do Opavy (Schützenregiment 
Nr. 15, Troppau), po 21. březnu 1917, 
kdy zeměbranecké (Landwehr) a do-
mobranecké (Landsturm) pluky byly 
sloučeny a přejmenovány na pluky 
střelecké (Schützenregiment). Ter-
mín odvodu Oskara Weisskopfa by 
tedy přicházel v úvahu v posledním 
termínu pro ročník 1880, který byl vy-
hlášen v březnu roku 1917. 
Střelecký pluk číslo 15 byl součástí 
92. Střelecké brigády (SchBrig Nr. 
92), která spadala pod 46. Střelec-
kou (dříve pěší) divizi (46. SchD), 
která byla začátkem roku 1918 v bo-
jovém postavení ve Volyňské oblasti, 
na úseku Lipa, v rámci XXII. Sboru 
(XXII. Korps). Ten byl součástí 4. Ar-
mády (4. Armee – Linsingen). Divize 
se zdržovala na relativně klidné fron-
tě severně poblíž města Brody. 
Počátkem března 1918 dostala 
46. Střelecká divize za úkol přemís-
tit se pěšky v termínu do 16. břez-
na do městečka Radziechów (ukr. 
Radekhiv, 24,6351° v. d., 50,2832° 
s. š.) a následně se přesunout eša-
lonem číslo 53 přes Krakov a Vídeň 
do města Pardenone, ležícího na již 
vybojovaném území na severu Itá-
lie a odsud na italskou frontu k řece 
Piavě. Proto jednotky divize absolvo-
valy v první polovině března zhruba 
40 kilometrový pochod severozá-
padním směrem z frontového místa 
k vlakovému nádraží do Radziechó-
wa, aby dne 5. dubna 1918 dorazily 
do italského města Pardenone. 
Co se stalo vojákovi Oskaru Wei-

sskopfovi během cesty z fronty ke 
Krakovu, se zřejmě již nedovíme. 
Pravděpodobně cestou onemocněl 
a byl hospitalizován v Posádkové ne-
mocnici číslo 15 v Krakově. Nemoc-
niční komplex, tvořený samostatně 
stojícími budovami v parku, byl po-
staven na podnět rakouských úřadů 
v letech 1907 až 1911 z příspěvků 
krakovské společnosti na Vratislav-
ské ulici (ul. Wroclawska). A zde, 
dne 26. května 1918 voják Oskar 
Weisskopf ve věku nedožitých 38 let, 
zemřel. Byl pochován dne 28. května 
1918 pravděpodobně na vojenském 

hřbitově Łagiewniki (číslo 384), ulice 
sestry Faustiny (ul. Siostry Fausty-
ny), Krakov (19,9384° v. d., 50,0197° 
s. š.), kde byli pohřbíváni vojáci, kteří 
zemřeli v nemocnici. 
Hřbitov byl založený v roce 1914 
v blízkosti kláštera (konventu) Pan-
ny Marie milosrdné, který se stal 
vojenskou nemocnicí. Na hřbitově 
je pohřbeno 266 vojáků různých ná-
rodností, kteří zahynuli během první 
světové války, především těch, kteří 
zemřeli na choleru.

M. Krybus, Kojetín
pokračování příště
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Kniha přítel člověka
– Mateřský jazyk
Motto:
„Řeč je obrazem našeho ducha 
a kulturní vyspělosti národa“ 
(použito z Národní literatury staré-
ho Řecka)
Řada velkých civilizací nezahynu-
la kvůli neschopnosti, nezničily je 
živelné katastrofy ani zbraně ne-
přátel. Zahubily se většinou samy. 
Obvykle je rozleptala slabost, která 
přichází ve chvíli, kdy společnost 
začne pohrdat hodnotami, na kte-
rých vyrostla. (publikováno v MF 
Dnes dne 5. října 2017)
Od nepaměti, zvláště od doby vzni-
ku vynálezu knihtisku, byla psaná 
kniha vždycky tím nejrozšířenějším 
dorozumívacím prostředkem, jejíž 
pomocí se šířila kultura mezi náro-
dy, učila lidstvo psát, počítat, budo-
vat mosty přes řeky, budovat mosty 
porozumění mezi národy, odstraňo-
vat bariéry mezi pohlavími, barvami 
kůže, a hlavně pomocí a obětavostí 
známých a neznámých vlastenců, 
kterým nebyla lhostejná doba, která 
vznikla po bitvě na Bílé hoře. Češ-
tina nebyla úředním jazykem – bu-
dila v českém národě povědomí, že 
existuje řeč česká, kterou bychom 
měli mluvit. Vždyť buditelé českého 
národa byli za tuto vlasteneckou 
činnost perzekuováni a umírali.
Mateřský – český jazyk, čeština – tu 
jsme si nekoupili, ta nám byla dána, 
vznikla zároveň s našim zrozením. 
Nikdo by neměl mít právo nám ji 
brát a my jako svébytný národ by-
chom se měli zamyslet nad tím, jak 
nesmysluplně až podlézavě použí-
váme cizí slova tam, kde je možné 
použít slovo české. Je to úlitba? 
Proč? Za co? Komu? Kam se vytra-
tila ta naše proklamovaná hrdost, 
že jsme Češi a obracíme se zády 
k tomu, co nám ještě českého zů-
stalo.
Každý den máme s manželkou 
zapnuté rádio, stanici ČR Brno, 
redaktorka právě hovořila s něja-
kými cizími turisty, kteří se narodili 
v Brně, vzpomínali a ptali se, jestli je 
ještě v Brně na Náměstí Svobody ta 
velká prodejna knih a ještě upřes-
nili: “Stojí na rohu s ulicí Českou.” 
V tomto obchodě se dala koupit li-
teratura všeho druhu. Paní redak-

torka s jemnou ironií říká: “Bohužel, 
místo knih se tam teď prodávají 
hamburgery.” Ptám se: “Komu ta 
prodejna vadila? Vždyť přežila dru-
hou světovou válku.”
Ptám se tedy, kam budeme chodit 
kupovat knihy? Asi do lesa, dívat 
se, jak roste dříví na knihy pro Svět 
bez očí? Nebo nám knihy nahradí 
všemožné čtečky? Není to zase tak 
špatný nápad, odpadlo by to protiv-
né olizování prstů při obracení listů 
v knize. Nemám nic proti audiovizu-
alizaci, která je fenoménem dnešní 
doby. Nemohu si vzpomenout, kdo 
vládl tehdy, tam a tam? Zastrčím 
šňůru do zásuvky, ťuknu na klá-
vesnici ENTER a je to. Za stálého 
šustění papíru se přede mnou hro-
madí hora úhledně srovnaných listů 
papíru. A mám to. Bez přemýšlení 
a bez olizování prstů. Moje šedá 
kúra mozková si také může odpo-
činout, ne?
Jenže život není jen tak jednodu-
chý. Život je složitý, je to takový 
propletenec životů, lidí žijících na 
této naší Modré planetě. Ale já 
mám času dost. Z dlouhé chvíle 
přemýšlím.
“Co, ale, když, ...”
- Když budou čtečky, nebudou zase 
knihy...
- Nebudou-li knihy, nebudou spiso-
vatelé...
- Nebudou-li spisovatelé, nebudou 
čtenáři...
- Nebudou-li čtenáři, nebudou 
knihovny...
- Nebudou-li knihovny, nebudou 
knihovnice...
- Nebudou-li knihovnice, nebude ni-
kdo a nic...
- Kam si budou chodit studenti dopl-
ňovat vědomosti? Asi na pivo. Kou-
pí si malou krabičku, nahrají si do 
ní svůj hlas, naučí se dabovat svůj 
hlas a budou mít v záloze druhé 
povolání – dabér. Já také patřím do 
toho propletence. 
Dnes jsem podepisoval nějaký 
formulář v kanceláři jednoho ne-
jmenovaného úřadu a ke svému 
podpisu jsem měl napsat datum. 
Dívám se nevěřícně, vždyť už je 
květen! Rychle přemýšlím, který je 
rok a den – spal jsem? Zaspal jsem 
snad měsíc březen? Kdysi v dávné 
minulosti byl v kalendáři označován 
jako “měsíc knihy”. “Březen – měsíc 

knihy.”
Ve všech sdělovacích prostředcích, 
včetně denního tisku, stále slyšíme 
a čteme, jak dnešní mládež a ne-
jen mládež, zaostává v konverzaci 
a komunikaci, špatně se vyjadřuje. 
V televizi, v rádiu se pořádají nic ne-
řešící diskusní pořady na téma, jak 
tuto situaci změnit. Je to až úsměv-
né to poslouchat a číst – použiji 
pro řešení tohoto tématu příklad 
z lékařského prostředí: když chce 
lékař léčit pacienta, musí stanovit 
diagnózu, pak teprve může stanovit 
formu léčení. Aplikace je tak, že je 
to až k pláči. 
Na to je jednoduchý vzorec řešení: 
“Odstranit příčiny a stanovit léčbu”. 
Jsme přece český národ s bohatou 
kulturní minulostí, na státních sym-
bolech je uveden král zvířat, LEV 
– symbol odvahy a síly, to jsou hod-
noty, které bychom měli naplňovat, 
ne jimi pohrdat! Nedovolit, aby tato 
naše národní identita byla rozleptá-
vána. Vidím řešení. Ne, nemohu je 
znát, nevidím je! Jen tuším. Kde? ∞ 
…zde v... ∞ ??!!
...a zase přemýšlím a také mě to už 
pořádně štve, ptám se sám sebe, 
co mám dělat s tou mojí pamětí, 
jak s ní mám vytěsnit tu plejádu 
českých buditelů a vlastenců, kteří 
z popela našich dějin vyhrabali cosi 
tak abstraktního, tak nehmotného, 
ale pro bytí každého národa tak by-
tostně důležitého – naši mateřskou 
řeč. Český jazyk. Češtinu. Polovina 
národa se ji bude muset znovu učit. 
Konečně si český národ mohl na 
svém území, kam ho přivedl jeden 
člověk, kterého si národ pojmeno-
val Praotec Čech budovat a pěsto-
vat ty hodnoty, na kterých tato spo-
lečnost vyrostla. 
Nedopusťme, aby naše společnost, 
která je již pomalu rozleptávána, 
nezahynula. Národ, který si svou 
mateřskou řeč pečlivě neošetřuje, 
pomalu ji ztrácí, až ji nakonec ztratí 
úplně. Co se stane s takovým ná-
rodem? Ztratí svoji identitu – ztratí 
se, zmizí z Atlasu světa, co bude 
potom? Ztratíme území, budeme 
kočovat bez cíle světem. Konečně 
si mohu odpovědět na otázku, co 
mám dělat se svou pamětí, vědom 
si své nemohoucnosti sám něco 
změnit. Asi se poslušně postavím 
do řady “lhostejných”. 

Alois Zlámal: Střešní okno a já
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...kdysi, kdesi, pronesl jeden moud-
rý muž varující slova:
- neboj se přátel, nanejvýš tě zradí,
- neboj se nepřátel, nanejvýš tě za-
bijí,
- ale boj se lhostejných – ti neza-
bíjejí, ani nezrazují, ale jejich mlče-
ním dochází ve světě k největším 
zradám a vraždám. Co se stane 
s takovým národem lhostejných? 
Život strašně rychle utíká, mně se 
krátí, je mi neskonale smutno, pří-
mo bolavo, když vzhledem k mému 
věku se již nedožiji toho, že nebude 
platit ta věta    ...zde v... ∞
Když jsem dopsal tuto část, vzpo-
mněl jsem si na zážitek z minulé-
ho roku, který se svým zaměřením 
úzce váže k této smutné proble-
matice. Český jazyk. Na jedné ulici 
v Kojetíně stojí nastojato betonová 
roura, která slouží k vylepování pla-
kátů. Moji pozornost upoutal jeden 
plakát, tak jsem se zastavil a četl. 
Stál jsem, díval se po okolí a hledal, 
jestli není někde skrytá kamera. 
Nebyla. Tento metr vysoký plakát 

psaný angličtinou, mě přenesl do 
druhé světové války. Tehdy u nás 
všechny důležité informace byly 
dvojjazyčné. Bojím se, mám strach. 
Tak daleko to přece ještě nemohlo 
dojít! Byl to plakát k výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Kro-
měříži!!
Tento plakát byl vylepen ve všech 
okolních vesnicích. Tento akt by 
v právním státě byl považován za 
vlastizradu. Možné to je snad jen ve 
státě, kde je nastolena anarchie... 
Anarchie ne, jen demokracie.
Když se vrátím hluboce zpět do 
středověku a ještě dál, když ještě 
existovalo kmenové uspořádání na 
různých místech a v oblastech naší 
planety, kde každá taková oblast 
měla svůj dorozumívací jazyk, aby 
se lidé, kteří v ní žili, navzájem do-
rozuměli, tak každá tato společnost 
si tento svůj jazyk, svou řeč, svou 
kulturu bránila. 
Daleká historie nám dává příklad 
z říše Inků v dnešním Chile. Byla to 
společnost na tu dobu velmi vyspě-

lá. Dobyvačná Evropa, konkrétně 
pak španělská královna vojenskou 
přesilou a modernějšími zbraněmi 
tento hrdý a vyspělý národ vyma-
zala z mapy kontinentu Ameriky.  
Duch národa se projevil a tento 
národ ještě existuje, žije, ještě žije, 
a to již nějakých 600 let.
Ani náhodou si nemyslím a neří-
kám, že to dávám do souvislosti 
s dnešním stavem a situací. Jak se 
u nás zachází s naší národní kultu-
rou, s jazykem a naší řečí, jak sám 
národ tomu napomáhá svou neteč-
ností, lhostejností a podlézavostí 
a užívá cizí slova. A státní moc 
– garant dodržování Ústavy, ve kte-
ré je toto všechno zakotveno, jen 
mlčí a nekoná. Jak prosté – chybí 
tady Zákon o užívání českého ja-
zyka. Je to velmi smutné, bolestné. 
Takový stav obvykle vyústí křečí 
až do deliria tremens. “Společným 
jmenovatelem je uctívání zlatého 
telete.”             Alois Zlámal

Střešní okno a já
(pokračování příště)

Alois Zlámal: Střešní okno a já

Kojetíny – jmenovci našeho města
Se zájmem jsem si přečetl článek 
o ostatních obcích, které se jmenují 
Kojetín.
Já už dvacet let létám s kamarády 
na ultralehkém letadle a fotografuji 
hrady, zámky, města a krajinu jak 
v Čechách, tak i na Moravě a Slo-
vensku. Při svých navigačních le-
tech jsme proletěli celou republiku 
a mimo středního Slovenska také 
celé Slovensko.
Při plánování našich letů jsem 
zjistil, že náš Kojetín není jediný, 
a tak jsem naše lety naplánoval tak, 
abych všechny Kojetíny z letadla 
vyfotografoval. Možná jsem jeden 
z mála, nebo možná jediný z Ko-
ječáků, který všechny Kojetíny na-
vštívil, i když jen pohledem z leta-
dla.
Jak jste v článku psali, tak jsou to 
většinou malé vesničky a někte-
ré jsou částí větší obce. To je Ko-
jetín–Milín, který je částí obce Mi-
lín. Dva Kojetíny jsou na Moravě, 
ten náš a u Nového Jičína, jeden 
na Vysočině u Havlíčkova Brodu 
a ty ostatní v západních Čechách 
u Příbrami a na okraji vojenského 
prostoru Doupovské vrchy.

Tak vám fotky všech Kojetínů posí-
lám. Pokud by si někdo chtěl pro-
hlédnout náš Kojetín trochu podrob-
něji, tak fotky jsou na rajčeti

Kojetín, okres Přerov

Kojetín, okres Přerovhttps://kucajirka.rajce.idnes.cz/Ko-
jetin._Kromeriz_-_letecky_2020/

Jiří Kučírek
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Kojetíny – jmenovci našeho města

Kojetín, okres Přerov

Kojetín, okres Přerov

Kojetín u St. Jičína

Kojetín, okres Přerov

Kojetín u Radonic Kojetín u Havl. Brodu

Kojetín u Petrovic Kojetín – Milín
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Mateřská škola Kojetín
Září v Mš Kojetín
Nejkrásnější období roku, léto 
a s ním i prázdniny, jsou za námi. 
Prázdninám jsme zamávali a trošku 
s obavami vstoupili do nového škol-
ního roku. A tak je od 1. září naše 
školička zase plná dětí.
Nové děti se postupně adaptova-
ly na nové prostředí, starší děti 
byly rády, že se sešly s kamarády 
a mohly si všechny spolu zase hrát. 
V prvních týdnech jsme si opakovali 
a postupně i zvykali na nová pravi-
dla vzájemného soužití ve třídě, jak 
se máme k sobě navzájem chovat, 
co se může a co by se naopak ne-
mělo. Každopádně to byl pro větši-
nu dětí čas plný her, zábavy a tvo-
ření. Děti také v obou MŠ přivítal 
Kašpárek s první maňáskovou po-
hádkou, kterou si pro ně připravily 
paní učitelky.
V pondělí 14. září 2020 děti ze třídy 
„Sluníček“, „Pastelek“ a „Rybiček“ 

odjely autobusem do Kroměříže na 
dětské dopravní hřiště. Po příjezdu 
jsme se posilnili svačinou a poté se 
rozdělili do tří skupin. Nejdříve jsme 
si prošli dopravní hřiště a seznámili 
se se správnou orientací v silničním 
provozu. Potom nastala pro část 
dětí skutečná jízda na koloběžkách 
a odrážedlech. V roli řidičů i chod-
ců se postupně všichni vzájemně 
vystřídali. Celé dopoledne byly děti 
vedeny k respektování dopravních 
značek, semaforů, učily se jízdě 
a chůzi po správné straně chodní-
ku, či silnice. Vyzkoušely si i pře-
cházení silnice po přechodu pro 
chodce. Děti na dopravním hřišti 
také navštívili členové Městské po-
licie z Kroměříže. Dopolední akce 
byla velmi povedená a určitě při-
spěje k upevnění pravidel chování 
v silničním provozu.
V závěru měsíce nás navštívilo Di-
vadlo dětského diváka z Přerova 
s pohádkou „Včelí královna“.

A co nás čeká v říjnu? Všechny 
děti z obou MŠ se těší na pravidel-
né cvičení ve sportovní hale a pro 
nejstarší děti začne v odpoledních 
hodinách kroužek výuky anglického 
jazyka. Tradiční říjnovou akcí bude 
již 16. ročník školní drakiády, který 
proběhne v areálu školní zahrady 
u hlavní budovy. Přejeme si, aby 
podzimní počasí se sluníčkem vy-
drželo co nejdéle a že budeme 
moci využívat obě školní zahrady 
až do konce října.

vedení MŠ

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Znovu plná škola
Letošní první září bylo bezespo-
ru jedním z nejočekávanějších dat 
roku. Znamenalo totiž nejen tra-
diční přelom mezi časem prázdnin 
a startem do nového školního roku. 
Představovalo zároveň obnove-
ní něčeho, co jsme do tohoto roku 
považovali za samozřejmost – pra-
videlné školní docházky. Toto první 
září se žáci, studenti i učitelé stali 
opět bohatší o společenství vrstev-
níků, učedníků i těch, které je hod-
no následovat. Během několika dnů 
běžné denní výuky mnozí žáci po-

chopili, jak významnou roli v jejich 
životě škola hraje. Ti starší začali 
zvažovat návaznost svého dalšího 
vzdělání na středních školách na 
znalosti a přehled získané v do-
movské základní škole. Mladší žáci 
zase bezprostředněji a aktivněji 
vnímají společně sdílené školní zá-
žitky. Jako by se aktéři vzdělávací-
ho procesu najednou vzpamatovali 
a vrátili svým i dříve vykonávaným 
rolím podstatu. Do ideálního sta-
vu bude zřejmě vždy daleko. Sku-
tečnost je ale právě taková – přes 
všechna opatření, ale i přes na-
stávající pubertu, nepříznivé vlivy 

okolí, nesoustředění, neposednost, 
atraktivnější témata či momentální 
rozpoložení nabyl přímý kontakt 
mezi pedagogem a žáky na váze. 
Ať se ve škole budeme řídit jaký-
mikoliv pravidly, bude to už vždy 
s vědomím, že samotná přítomnost 
při přímém vzdělávacím procesu je 
pro všechny základním dosaženým 
pozitivem.
Zásady pro pobyt v budově školy 
se před samotným zahájením škol-
ního roku několikrát měnily a náhlé 
změny jsou podle všeho stále na 
pořadu dne. Kromě pravidel, kte-
rá omezují pohyb žáků v budově 
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školy, je jedním z „bolestnějších“ 
opatření omezení kulturních, spor-
tovních a obecně společenských 
akcí. Na návštěvy kin, divadel, 
městské knihovny, meziškolních 
sportovních utkání, exkurzí, výstav, 

soutěží si děti počkají. A to i včetně 
školní družiny, která upustila i od 
jedné z nejoblíbenějších událos-
tí – nocování v prostorách družiny. 
I přes tyto redukce i ty, které nás 
ještě čekají, doufáme, že letošní 

školní rok proběhne klidněji a ze-
jména k žákům přívětivěji než ten 
loňský. Přejeme dětem, rodičům 
i pedagogům mnoho sil ke zvládání 
běžných školních povinností i neob-
vyklých situací.
Vedení školy a Markéta Matějková

Základní škola náměstí Míru Kojetín

školu tvoří lidé
O nadané děti rozhodně není nouze 
– o tom nás stále přesvědčují právě 
ti, kteří ve svých aktivitách dosáhli 
výjimečných výsledků. I v letošním 
roce vás v našem seriálu chceme 
seznamovat s chlapci a děvčaty, 
kterým se úsilí a čas ukrojené ze 
zábavy či odpočinku mnohonásob-
ně vrátily v podobě jedinečných 
úspěchů.
Dnes představujeme hned dva žáky 
– proč oba najednou? Tvoří totiž je-
den neoddělitelný celek – taneční 
pár. Devítiletá Viktorie Vágnerová 
a desetiletý Kaiem Selsdon spolu 
tančí již čtvrtou sezónu. Děti jsou 
vedeny špičkovými trenéry a mistry 
Evropy v Show Dance Kateřinou 
Kolmanovou a Radimem Přádkem 
z KST Swing Kroměříž. Ostatně 
Kaiem i Viktorie právě tento klub 
reprezentují.
Mladí tanečníci během krátké 
doby dosáhli na nejvyšší možnou 
úroveň své věkové kategorie, tří-

du C. Jejich parketou jsou domácí 
i zahraniční taneční soutěže. Letos 
děti zatančily i v kategorii Junior I, 
ve které se utkaly s páry nejméně 
o dva roky staršími.
Mezi nejvyšší úspěchy Viktorie 
a Kaiema patří mezinárodní soutěž 
Grand Gala v Bratislavě, na které si 
loni vytančili druhé místo z celko-
vého počtu 28 párů v kategorii Děti 
I. Letos na téže soutěži zacinkala 
bronzová medaile v kategorii Děti II. 
V březnu se děti zúčastnily meziná-
rodní soutěže World Dance Sport 
Federation, na které se ve své vě-
kové kategorii Děti II Latina utkaly 
s tanečními páry z deseti různých 
zemí. Z českých párů obsadily nej-
vyšší, devátou příčku. 
Svého prvního Mistrovství ČR se 
děti zúčastnily přímo v místě by-
dliště, v Kojetíně.  Deseti tanci si 
Kaiem a Viktorie v kategorii Junior 
I vytančili krásné čtrnácté místo, 
a to i přes fakt, že svoji kategorii re-
prezentovali jako nejmladší. K ak-
tuálním úspěchům tanečníků patří 

i tři zlaté a jedná stříbrná medaile 
z Velké ceny města Kojetína. 
Mladému tanečnímu páru přejeme 
i do dalších sezón mnoho štěstí 
v podobě úspěchů i šťastných se-
tkání na poli tanečního umění.

Markéta Matějková

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice

Vzdělávací dny
na škole
Asociace školních sportovních klu-
bů České republiky spustila v červ-
nu 2020 nový prázdninový program, 
zaměřený na podporu naučně – po-
pulárního vzdělávání žáků v období 
letních prázdnin. Projekt s názvem 
vzdělávací dny AŠSK vznikl ve spo-
lupráci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy za účelem 
zmírnění dopadů na vzdělávání 
dětí v souvislosti s uzavřením škol 
z důvodu pandemie koronaviru CO-
VID – 19.
Ke spolupráci byly vyzvány ško-
ly zapojené do programu Sportuj 
ve škole, dále školy zapojené do 
projektu Centra sportu a také spo-
lupracující střediska volného času. 
V průběhu měsíce srpna se asi 210 

škol a školských zařízení z celé ČR 
zapojilo do tohoto prázdninového 
projektu, který dětem nabídl smy-
sluplné a zábavné trávení volného 
času o prázdninách. 
Naše škola byla jednou ze škol, kte-
ré v srpnu tento projekt realizovaly. 
Pedagogičtí pracovníci si pro je-
denáct podpořených žáků prvního 
stupně připravili různé vzdělávací, 
volnočasové i sportovní aktivity.
V úterý 18. srpna 2020 zahájily 
děti prázdninové činnosti dopole-
dní vzdělávací částí – jazykovým 
koutkem. Věnovaly se četbě, vyprá-
vění i dramatizaci pohádky „O per-
níkové chaloupce“. V odpoledních 
volnočasových aktivitách soutěžily 
v různých pohybových disciplínách 
– skákání panáka, hula hoop, míčo-
vé hry… Na závěr tohoto dne si vy-
zdobily trička pomocí foukacích fixů. 

Ve středu strávili žáci překrásný 
den v ZOO Parku a DinoParku ve 
Vyškově, kde mohli pozorovat sou-
časnou faunu i dávno vyhynulé dru-
hohorní obry. 
Ve čtvrtek se stali velkou atrakcí 
pro děti myslivečtí psi. Žáci zís-
kali velmi zajímavé informace 
o rasách loveckých psů a jejich vý-
cviku. Nejvíce je však potěšilo, že 
s nimi mohli absolvovat vycházku 
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Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
po okolí města Kojetína. Odpole-
dne je očekávala rovněž oblíbená 
činnost – stolní tenis.
Poslední den byl věnován zna-
lostem z oboru přírodovědy. Žáci 
vytvořili družstva a soutěžili v po-
znávání rostlin i zvířat. Odpolední 
činnost byla rovněž velmi lákavá. 
Žáci se přesunuli do nové sportov-

ní haly, kde pro ně byla nachystána 
překážková dráha a také se naučili 
základům badmintonu i pozemního 
hokeje.
Všechny uvedené činnosti měly 
děti zdarma včetně oběda, který 
pro ně připravily kuchařky OU a ZŠ 
v Křenovicích.  
Hlavním účelem těchto „Vzděláva-

cích dnů“ bylo podpořit nástup žáků 
do nového školního roku a usnadnit 
zahájení výuky v září 2020. Podě-
kování za jejich uskutečnění patří 
nejen pedagogickým pracovníkům, 
kteří se do projektu zapojili, ale 
hlavně týmu AŠSK ČR, který tento 
prázdninový projekt připravil.
Monika Šišková a Hana Jarmerová

Gymnázium Kojetín
Prima – noví žáci
v nové škole
Po nestandardním školním roce 
2019/2020 se konečně rozběhl 
tradičním způsobem (alespoň na 
malou chvíli) ten letošní. Žáci primy 
strávili  v budově školy tři vyučovací 
hodiny, na kterých se sotva stačili 
rozkoukat v novém prostředí, po-
znat nové spolužáky i nového tříd-
ního učitele. Proto hned následují-
cí den společně všichni vyrazili na 
nový - seznamovací kurz.
Na tři dny se jejich přechodným do-
movem stal Penzion pod Kyčerou 
na Tesáku. V útulném prostředí se 
děti rychle rozkoukaly a hned se 
vrhly do víru her a soutěží, které pro 

ně připravily pracovnice Domů dětí 
a mládeže Kojetín Eva Poláchová 
a Jana Hrušáková. Aktivity byly pes-
tré, veselé, v penzionu i na louce, 
v lese i na sjezdovce. Nutno po-
dotknout, že se malí primánci neza-
lekli všeho toho nového.  S nadše-
ním, elánem a s bezbřehou energií 
mládí opanovali Tesák. Bez ztráty 
pověstné květinky se vypořádali 
se vším, co pro ně bylo na kurzu 
připraveno. Po třech dnech kurzu 
mohu směle prohlásit, že potenciál 
nové třídy je obrovský.
Rád tlumočím touto cestou po-
chvalu dětem za slušnost a pěkné 
chování od pracovníků penzio-
nu i spolupracovnic z DDM Ko-
jetín. Děkuji všem zúčastněným 

a speciálně učitelce Marii Braune-
rové za perfektní přípravu a organi-
zaci kurzu. Žákům primy přeji, aby 
celé studium na Gymnáziu Kojetín 
zvládli stejně pěkně jako tento kurz 
– s přehledem a s úsměvem.

Jiří Štefek – třídní učitel

Výstava na stromech
představí téma Práce 
(bez) budoucnosti 
Stromy v parku na náměstí Repub-
liky v Kojetíně se první říjnový týden 
stanou netradiční galerií.
Ve dnech 3.–10. října 2020 se tu 
uskuteční šestý ročník Výstavy na 
stromech, která letos u příležitosti 
Týdne důstojné práce přináší téma 
Práce (bez) budoucnosti – tedy jak 
nové technologie promění práci 
a pracovní podmínky nejen zaměst-
nankyň a zaměstnanců.
Technologie tu mají být od toho, aby 
nám mnohé ulehčily – v zaměstná-
ní, domácnosti či komunikaci. První 
jarní měsíc plný zpřísněných karan-
ténních opatření definitivně odhalil, 
jak moc na nich naše každodenní 
životy závisejí. Pracovní schůzky 
v kancelářích se přesunuly na on-
linové komunikační platformy, tý-
denní nákup nám díky internetové 
objednávce přivezla rozvážková 
služba až do domu, učební látku si 
žáci vyzvedli v online aplikaci.

Ne vždy ale technologické změny 
znamenají pouze ulehčení práce. 
Výstava na stromech na deseti pa-
nelech odhaluje, jak se robotizace, 
automatizace a digitalizace promí-
tá do pracovních podmínek a jaký 
dopad to má na ty, kteří v daných 
profesích pracují.
Výstavu nafotil Petr Vrabec, texty 
připravila Gaby Khazalová a o dis-
tribuci po České republice se posta-
rala organizace NaZemi.
Výstavu pro vás v našem městě při-

pravilo Gymnázium Kojetín v rámci 
projektu Světová škola. Výstava je 
vhodná i pro školní kolektivy. Po-
kud byste měli zájem o pracovní list 
k výstavě, napište na e-mail: 
d.dymalova@gkj.cz .
Všichni jste na výstavu do parku 
u nádraží srdečně zváni.
Další informace:
www.vystavanastromech.cz,
FB událost: https://www.facebook.
com/events/592673021445818

Dana Dýmalová
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Rozhovor s...
Milí čtenáři Kojetínského zpravoda-
je, počínaje tímto číslem bychom 
chtěli v rámci tzv. mediální výcho-
vy, což je součást výuky předmětu 
Český jazyk a literatura, pravidel-
ně uveřejňovat rubriku „Rozhovor 
s…“. Máme na škole mnoho žáků, 
kteří vynikají v různých oborech, ve 
svém volném čase se věnují zají-
mavým činnostem a často dosahují 
i vynikajících výsledků. Dnes tedy:

Rozhovor s nejlepším 
matematikem z GKJ
Jedná se o Tomáše Flídra, stu-
denta septimy, který svoji zálibu 
nalezl v matematice a ve všem, co 
s ní souvisí. Vyhrává matematické 
soutěže a to i ve více kategoriích. 
Pravidelně se účastní vysokoškol-
ských matematických přednášek 
na UP v Olomouci. Pomáhá také 
organizovat matematické soutěže 
pro mladší kategorie. Bez nadsáz-
ky můžeme říct, že matematika 
a vědy s ní spojené vyplňují větši-
nu jeho volného času. V době, kdy 
nám na naše dotazy odpovídal, se 
nacházel na mezinárodním ma-
tematickém soustředění v Polsku 
a my mu děkujeme, že si i přes vel-

Gymnázium Kojetín
ké vytížení našel čas na zodpově-
zení několika otázek. 
Popsal bys nám, jak probíhá tvé 
středoškolské vzdělávání s kom-
binací návštěv na vybraných 
přednáškách na UP v Olomouci?
Chodím klasicky na denní studium 
na Gymnáziu v Kojetíně. Na UP 
v Olomouci nestuduji žádný obor, 
ale navštěvuji jednou týdně pár 
předmětů v rámci jednoho projek-
tu. Ve škole mám velkou absenci 
hlavně proto, že jsem často na ma-
tematických soutěžích, seminářích, 
soustředěních apod. 
Co považuješ za svůj největší 
matematický úspěch?
Těžko říct. Jsem rád za čtvrté mís-
to v celostátní matematické soutěži 
MKS. Dále pak za vítězství v kraj-
ském kole Matematické olympiády 
nejvyšší kategorie v prvním ročníku 
střední školy. Vážím si také dvou 
univerzitních zkoušek na „A“. Jinak 
za svůj úspěch považuji hlavně to, 
že se pořád posunuji dál a mám 
dobrá umístění v republikovém mě-
řítku dlouhodobě.
Jak hodnotíš GKJ? 
Hodnocení je otázkou priorit. Moji 
prioritou je tolerance, zejména 
mého matematického šílenství. 
Jsem moc rád, že mi škola vychází 
vstříc, tím, že můžu jezdit po sou-
těžích a jiných akcích na úkor cho-
zení do školy. V tomto GKJ vyniká. 
Tam, kde jiné školy určité aktivity 
omezují, GKJ nabízí nové možnos-
ti, jako například zmíněné přednáš-
ky na UPOL. Tolerance je podle mě 
důležitější než spousta jiných fak-
torů i pro běžné studenty – různost 
a její přijímání hraje v dnešním svě-
tě čím dál větší roli. 
Stíháš kromě počítání i něco ji-
ného?
Kromě matematiky (zdaleka ne je-
nom počítání) dělám spoustu dal-
ších věcí s ní spojených. Účastním 
se mnoha nejen matematických 

soustředění a některá i organizuji. 
Na těchto akcích minimálně stejně 
důležitou roli jako matematika hraje 
zábava a skvělá komunita.  Dohro-
mady s tímto moc volného času ne-
mám, ale občas se najde. 
Co je tvé vysněné povolání? 
Obor, kterému se chci věnovat, se 
nazývá datová analýza. V dnešní 
době je všude obrovské množství 
informací, které je potřeba nějak 
zpracovat. Ani zdaleka to nezname-
ná dělat jenom finanční analytiku 
v nějaké bance, spousta aplikací je 
například v medicíně. 
Jak moc tě ovlivnila na jaře pan-
demie COVIDu-19?
Většina soutěží je na jaře a na za-
čátku léta, takže obrovské množ-
ství jich bylo zrušeno, posunuto na 
neurčito, nebo se konalo dálkově. 
Doufám, že akce na podzim nepo-
tká podobný osud. Nerad bych strá-
vil další měsíce bez matematických 
soustředění a soutěží. 
Jak jsi spokojený s distanční vý-
ukou, která nuceně probíhala od 
března do června?
Distanční výuka má obrovské ne-
výhody, hlavně absenci lidského 
kontaktu, který je pro učení dost zá-
sadní. Na druhou stranu má i něja-
ké výhody- člověk má více svobody 
(ale i na zodpovědnosti) v určování, 
co, kdy a jak poctivě bude dělat. 
Hořkosladké je i to, že jsem měl 
spoustu času v době, kdy normálně 
nestíhám
Využívají spolužáci tvou pomoc 
při počítání příkladů?
Samozřejmě, obzvlášť během dis-
tanční výuky. Nemyslím si, že má 
smysl pomáhat jenom s postupy 
a výsledky. Pokud to jen trochu jde, 
snažím se ukázat i trochu matema-
tického smyslu a krásy, která tímto 
oborem prostupuje. 

Rozhovor připravili žáci septimy 
Alice Špalková a Kamil Zalabák

Základní umělecká škola Kojetín
Cílem umění je dělat
člověka šťastným
Myšlenka velikána italské renesan-
ce Michelangela Buonarrotiho se 
stala mottem letošního XXXI. roční-
ku Mezinárodního festivalu součas-

ného umění Forfest Czech republic, 
na kterém se již tradičně podílí jako 
spolupořadatel Základní umělecká 
škola v Kojetíně. Festival se konal 
od 14. června do 1. července 2020 
za mimořádných okolností korona-
virové krize – přesto si udržel mezi-

národní rozměr a ohlasy v českém 
i zahraničním hudebním tisku htt-
ps://www.forfest.cz/international-
-reviews, festival jako každoročně 
uvedly prestižní servery / www.ecp-
nm.com, www.effe.eu www.gaude-
amus.nl, www.musicalamerica.com 
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a další. Obrazovou dokumentaci 
lze zhlédnout na: https://www.for-
fest.cz/gallery
Dovolujeme si výjimečně ocitovat 
v českém překladu výňatek z ob-
sáhlé recenze významné slovenské 
muzikoložky a pianistky Eleny Let-
ňanové, kterou publikoval renomo-
vaný prestižní slovenský hudební 
magazín Hudobný život Bratislava: 
„Vedení festivalu už 31 let sys-
tematicky představuje málo zná-
mou současnou hudbu, která si 
klade za cíl vytvářet a uchovávat 
duchovní hodnoty a inspirace ne-
jen z liturgických textů. Převažo-
valy komorní a sólové skladby od 
54 českých a moravských autorů. 
Z důvodu pandemie nemohly při-
jet zahraniční soubory a interpreti 
z USA, Polska, Itálie, Slovenska. 
Prostor dostala nejmladší genera-
ce skladatelů s kompozicemi, kte-
ré vznikly jen několik měsíců před 
festivalem a odezněly ve světových 
premiérách.
I přesto, že tento rok jsme neměli 
možnost slyšet hosty ze zahraničí, 
zážitky z odpoledních i večerních 
koncertů byly mimořádné. Hrála 
smyčcová kvarteta (Matysová kvar-
teto, České filharmonické kvarteto), 
tria kombinovaná s elektronikou, 
dua (i kytarové Sanity Guitar Duo 
v autorském koncertě Ivana Boreše). 
Vynikající byly též sólové recitály 
– čtyři varhanní koncerty – Karel 
Hiner s kompozicemi Jiřího Rop-
ka a Jiřího Gemrota, Hana Ryšavá 
s francouzskou tvorbou Jeannet 
Demessieux, Gaston Litaize, Oli-

Základní umělecká škola Kojetín

vier Messiaen, Miloslav Kabeláč 
a Jaroslav Vodrážka. V dalších dvou 
varhanních koncertech byli inter-
prety Petr Vacek a Karel Martínek, 
který uvedl dvě vrcholné kompozice 
Forfestu na varhany Thieryho Escai-
cha a Oliviera Messiaena. Patří sem 
také inspirativní akordeonový recitál 
Jiřího Lukeše se skladbami čes-
kých, finských, japonských, ruských 
a polských autorů, flétnový recitál 
Magdy Čáslavové s českou tvorbou, 
klarinetový recitál Jiřího Mráze a vi-
oloncellový koncert Štěpána Filípka 
s programem čtyř českých sklada-
telek, včetně Deseti preludií Sofie 
Gubajduliny (světově proslulá skla-
datelka původem z Tatarstánu). Ja-
ponská sopranistka Nao Higano žijí-
cí trvale v České republice, oboha-
tila dramaturgii festivalu nevšedním 
vokálním recitálem – zbývá dodat, 
že všechny koncerty byly dramatur-
gicky přínosné a interpretačně na 
vysoké úrovni.
Festival se vydařil navzdory oba-

vám o obecenstvo. Vyvrcholením 
Forfestu byl "Koncert pro sbor a ca-
pella" Alfreda Schnittkeho v chrámu 
sv. Mořice (brněnský vysokoškol-
ský sbor VOX IUVENALIS přizval 
k provedení čtyři sbory s více než 
80 ženskými a mužskými hlasy, ří-
dil sbormistr Jan Ocetek). Ve svém 
pozdním díle se světově známý 
skladatel Alfred Schnittke vzdá-
lil své polystylovosti a obrátil se 
k ortodoxním prvkům arménského 
a staroruského pravoslavného zpě-
vu i k romantismu Bortňanského, 
Rachmaninova, Sviridova. Základ 
tvořily čtyři básně ve formě pokor-
ných, úpěnlivých proseb z Knihy 
nářků od arménského středově-
kého mnicha-básníka Grigorije 
z Nareku (951-1003). Sólistka Len-
ka Cafourková-Ďuricová zazářila ve 
třetí části v sopránovém melisma-
tickém protihlasu. Téměř hodinová 
kompozice vyzněla jako oslava víry 
a lidské humanity“.

Zdenka a Václav Vaculovičovi 

Významné ocenění
pedagoga ZUš Kojetín
Letošní tradiční ocenění osobností 
Českou biskupskou konferencí na 
Velehradě dne 5. července 2020  
bylo významné také pro ZUŠ Ko-
jetín. Řádem sv. Cyrila a Metoděje 
byla oceněna pedagožka ZUŠ Ko-
jetín -  Zdeňka Vaculovičová, hous-
listka, dirigentka a také skladatelka.
Zdeňka Vaculovičová založila spo-
lečně se svým manželem občanské 
sdružení Umělecká iniciativa Kro-
měříž. Toto občanské sdružení již 
30 let pořádá Mezinárodní festival 
současného umění Forfest Czech 
republic s duchovním zaměřením. 

Festival Forfest je dlouholetým čle-
nem prestižní asociace European 
Conference of Promoters of New 
Music a v roce 2015 získal prestižní 
Cenu České hudební rady. Festival  
byl také vybrán mezinárodní poro-
tou EFFE Brusel (Europe for Fes-
tivals,Festivals for Europe) pro 
širší evropský projekt EFFE 
Label 2017–2018. Spolupořa-
datelem tohoto významného 
festivalu bývá pravidelně také 
ZUŠ Kojetín.
Toto ocenění za významný kul-
turně – duchovní přínos převza-
la Zdeňka Vaculovičová z rukou 
jeho excelence katolického bis-
kupa, olomouckého arcibiskupa 

a metropolity moravského Mons. 
Jana Graubnera.
Je nám ctí, že tato osobnost je člen-
kou našeho pedagogického sboru. 
Srdečně gratulujeme a přejeme 
jí do další činnosti hodně elánu.

Vaše ZUŠka
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DDM Kojetín informuje
Teambuilding
pro instruktory 
Teambuilding pro instruktory byl 
finančně podpořen dotací z Olo-
mouckého kraje a byl určen pro mlá-
dež od 13 do 26 let. Cílem akce bylo 
zvyšování odborné přípravy a vzdě-
lávání dobrovolných pracovníků 
a instruktorů s dětmi a mládeží. Pod-
pora výchovy dětí a mládeže v týmo-
vé spolupráci, podpora ke vzájemné 
participaci, vzájemné toleranci a ke 
zdravému životnímu stylu. 
Akce se konala od 10. do 13. září 
2020 v Koutech nad Desnou.      -ep-

připravuJeme
29.–30. 10. 2020

PODZIMNÍ PRáZDNINy

do 27. 10. 2020
VELKá CENA DDM KOJETÍN – Strom třídy

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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Vážení čtenáři a příznivci knihovny. 
Prožíváme složitou dobu. Hygienic-
ká opatření a doporučení se mění 
ze dne na den. Respektujeme je 
a respektujete i Vy. Za to Vám patří 
velké poděkování. Výpůjční služby 
poskytujeme bez omezení, práce 
s dětmi, ve smyslu informační vý-
chovy, trochu vázne, ale musíme 
respektovat nařízená opatření i roz-
hodnutí ředitelů škol. Věříme, že se 
situace zlepší a my budeme moci 
pracovat s dětmi dle osvědčeného 
scénáře. Knihovna je bezpečné 
místo. Využijte našich služeb.

Září v knihovně
Už jsem čtenář: Knížka pro prv-
ňáčka
Cílem projektu je rozvoj čtenář-
ských návyků žáků již od prvního 
ročníku školní docházky, do něhož 
přihlašuje žáky prvních tříd základ-
ních škol veřejná knihovna ve spo-
lupráci se školami v místě působ-
nosti knihovny. 
S prvňáčky pracujeme nad rámec 
obvyklých knihovnických činností 
– např. návštěva knihovny společ-
ná čtení, besedy s tvůrci knih apod.
Odměnou za úspěšné absolvování 
projektu je „knížka pro prvňáčka“, 
původní česká novinka, která byla 
napsána a ilustrována výhradně pro 
účastníky projektu a kterou nelze 
v běžné knihkupecké síti minimál-
ně tři roky koupit. Ve školním roce 
2019/2020 je to kniha spisovatel-
ky Lenky Rožnovské a ilustrátorky 

Městská knihovna MěKS Kojetín
Andrey Popprové – Katka a klokan 
ze šuplíku. Díky SKIPu jsme získali 
knihy pro naše malé čtenáře za vel-
mi přijatelnou cenu 20 Kč/ks. Vzhle-
dem k epidemiologické situaci a po 
vzájemné domluvě s vyučujícími 
se předání knih uskutečnilo 3. září 
2020 ve třídách 2. tříd ZŠ.
Další informace můžete získat na 
stránkách SKIP.

božena Němcová – (ne)šťastná 
to žena
Literární hodinka pro seniory věno-
vaná významné osobnosti české 
literatury, velké vlastence, národní 
buditelce – Boženě Němcové, jejíž 
200. výročí narození si letos připo-
mínáme. Zajímavosti ze života vel-
ké spisovatelky doplníme ukázkami 
z její bohaté literární tvorby. Proběh-
lo 3. září 2020 v CSS J. Peštuky Ko-
jetín.

Kam dojedeš aneb Tajemstvím 
opředená místa Kojetína 
Za vodní pannou z Račové
Šestý cyklovýlet po krásách a za-
jímavostech místa, kde žijeme. 
Tentokrát jsme vyjeli k obci Uhřiči-
ce, připomněli si smutné události 

2. světové války, jejíž obětí byl 
i uhřičický občan František Körner 
(otec známého spisovatele a scé-
náristy Vladimíra Körnera). V ces-
tě jsme pokračovali do lesa Včelín, 
k největšímu dubu zvaný Král lesa. 
Naše další zastávka byla u manže-
lů Acostových, kteří si vybrali toto 
nádherné místo za svůj domov. Če-
kalo nás milé přivítání, pohoštění 
a mnoho zajímavostí, osobních 
vzpomínek zážitků i zkušeností. 
Zažili jsme Včelín jinak… Další za-
stávka byla na lukách v Račové a to 
vše za doprovodu pověstí Bohumila 
Štégra. Po návratu nás čekala spo-
lečná večeře a nechyběla ani zá-
bavná hra. To vše se odehrálo pod 
širým nebem v souladu s epidemio-
logickou situací. Děkujeme manže-
lům Acostovým za vřelé přijetí a vý-
klad, našim rodinným příslušníkům 
– manželům a dětem, kteří nám vě-
nují svůj volný čas a bez kterých by-
chom tyto akce nebyli schopni rea-
lizovat.  Děkujeme za zájem našim 
zvídavým účastníkům, bez nichž by 
to už vůbec nemělo smysl!
Děkujeme vám všem za krásné 
odpoledne a těšíme se na setkání 
v příštím roce!

život dětem – Podzimní srdíčko-
vé dny
Ve spolupráce s Gymnáziem Ko-
jetín jsme zastoupili studenty v uli-
cích a nabídli sbírkové předměty 
k prodeji návštěvníkům v knihovně. 
Rádi pomůžeme.

-jl-
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Městská knihovna MěKS Kojetín

TýDEN KNIHOVEN 2020
V letošním roce proběhne
ve dnech 5.–11. října 2020

24. ročník Týdne knihoven! Tuto 
celostátní akci vyhlašuje pravi-

delně Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků 

(SKIP). V centru našeho zájmu 
jsou především naši uživatelé, 

chceme však v knihovnách 
přivítat i ostatní veřejnost.

Myslíme na všechny
a pro každého připravíme

zajímavý program.
Cílem je podpora knih a čtenářství

a nabídka atraktivního využití 
volného času.

Z PŘIPRAVOVANýCH AKCÍ – ŘÍJEN 2020
bEZPLATNá REGISTRACE 

DO KONCE ROKU 2020! 
Čtenářská amnestie!
Dny otevřených dveří!

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

facebooku a rajče.net – Městská 
knihovna MěKS Kojetín

POZOR ZRUšENO!!!
SETKáNÍ SE SPISOVATELKOU

Literární kavárna
s Petrou Dvořákovou

7. října 2020
Setkání se současnou českou 
spisovatelkou a scenáristkou

je zrušeno!!!

VýTVARNá SOUTěž
Jak mohu pomáhat

nevidomým?
Svět očima nevidomého

Spolupráce s Charitou Kojetín, 
zveřejnění výkresů ke hlasování.

do 25. listopadu 2020
v prostorách knihovny Kojetín.

Městské kulturní středisko Kojetín
Hanácká scéna Kojetín
Ve středu 23. září 2020 odehrá-
la domácí Hanácká scéna kome-
dii Bordel na ministerstvu autora 
J. F. G. Melaine. Tato inscenace 
přilákala do prostor Sokolovny na 
desítky návštěvníků, kteří se po 
nedobrovolné dlouhé odmlce těšili 
na vystoupení Hanácké scény. Ta 
sehrála tento kus doposud pouze 
dvakrát. Premiéra proběhla ještě 
před vypuknutím vládních nařízení 
a mezitím stihli odehrát ještě jedno 
představení v Buku. I při produk-
ci v Kojetíně nebyly podmínky pro 
návštěvníky příliš ideální, povinné 

roušky ale diváky neodradily, na-
opak přišli v hojném počtu a zapl-
nili sál Sokolovny uzpůsobený do 
stolové úpravy pro větší pohodlí 
návštěvníků, abychom aspoň troš-
ku vykompenzovali nepohodlnost 
hygienických nařízení.
Zážitek z představení Bordel na mi-
nisterstvu byl v pravdě vynikající, při 
pomyšlení, že tuto inscenaci hrála 
Hanácká scéna před publikem tepr-
ve potřetí, se až tajil dech nad vyni-
kajícími a sehranými výkony všech 
aktérů. Jsme rádi, že v dnešních 
trudných dnech rozzářili „Kojetští“ 
ochotníci tváře přítomných smí-
chem a aspoň na chvíli je vyvedli 

ze starostí všedních dnů, zároveň 
přejeme Hanácké scéně ještě plno 
úspěšně odehraných představení 
této komedie.                        -miza- 

Unikátní mapa Kojetína 
na výstavě v Praze
V úterý 1. září 2020 v odpoledních 
hodinách k nám na Sokolovnu za-
vítali odborní pracovníci Národního 
archivu v Praze. Do Kojetína přijeli 
z důvodu výpůjčky unikátní mapy 

Kojetína z počátku 18. století. Čis-
tou náhodou na zmínku o ní nara-
zili pracovníci Národního archivu 
Šárka Steinová a Filip Paulus při 
svém výzkumu v Lošticích. Nevá-
hali a kontaktovali MěKS Kojetín 
s prosbou, zdali by tuto mapu mohli 
publikovat v knize Krajina a Urba-

nismus na rukopisných plánech 
z 18. století s tím, že se jedná o vý-
jimečný unikát s lokací židovských 
obydlí v intravilánu města Kojetína. 
Netrvalo dlouho a přišla nová žá-
dost z Národního archivu v Praze 
o zápůjčku této mapy na výstavu 
Translokační plány židovských 
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obydlí v 18. století, konanou pod zá-
štitou Jana Hamáčka, ministra vnit-
ra České republiky, Jeho Excelence 
Daniela Merona, velvyslance Státu 
Izrael v České republice a České 
komise pro UNESCO. Samozřej-
mě jsme po náležitých administra-
tivních záležitostech tento poklad 
z našich sbírek rádi zapůjčili, s pří-
slibem pracovníků Národního archi-
vu, že mapa bude i částečně zre-
staurována a možná i zapsána do 
seznamu památek UNESCO.
Pokud byste měli zájem, může-
te naši mapu, a nejen ji, vidět ve 
výstavním sále Národního archi-
vu (Archivní 2257/4, Praha 4) do 
18. října 2020, každý den od 9 do 
17 hodin.
Depozitář kojetínského muzea tak 
odkryl další léta opomíjený unikát, 
který se konečně dočká jak zájmu 
znalců, tak důstojného zacházení 
a zpracování.                         -miza-

Městské muzeum MěKS Kojetín

Stálé celoroční expozice

Ztracená tvář hané
(Ze života na Hané)

Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

hrŮZostraŠné sklepenÍ
(ATRAKCE, KTERá Má VZbUDIT STRACH)

Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

ŽidovskÝ koutek
(STRUČNé DěJINy žIDOVSKé KOMUNITy V KOJETÍNě)

Synagoga Kojetín, Husova ulice

VIC otevřeno o prázdninách:
po-pá 9-11.30 a 12.30-17.00 hodin, so a ne po telefonické dohodě 774 001 403

FIREMNÍ I RODINNOU OSLAVU NEbO SVATbU
MůžETE SLAVIT V PROSTORáCH

VZDěLáVACÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA KOJETÍN

K těmto příležitostem Městské kulturní středisko Kojetín krátkodobě pronajímá
SáL, bISTRO (SALONEK) I NáDVOŘÍ (včetně nádobí a ubrusů) VIC KOJETÍN.

Informace: Vzdělávací a informační centrum – informace nebo kanceláře MěKS
Masarykovo náměstí 8, Kojetín, telefony: 581 202 202, 774 001 403 nebo 581 76 20 46, 774 001 405
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Kam za kulturou v Kojetíně
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Centrum sociálních služeb informuje
beseda božena Němcová
(ne)šťastná to žena
Začátkem měsíce září k nám na 
DPS J Peštuky opět zavítaly pra-
covnice z Městské knihovny MěKS 
Kojetín, Jitka Lorencová a Alena 
Fíková, aby nás provedly ukázkami 
z knih významné spisovatelky Bo-
ženy Němcové.
Letos si připomínáme výročí 200 let 
od narození této vzácné ženy, která 
se prosadila v době národního ob-
rození. 
Božena Němcová se proslavila 
mnoha literárními díly. Mezi nejzná-
mější a velmi oblíbené patří kniha 
Babička s podtitulem Obrazy ven-
kovského života. Knihu začala psát 
v době, kdy jí zemřel její prvoroze-
ný syn Hynek. Babičku tvoří dvě 
části – v první seznamuje čtenáře 
s prostředím Starého Bělidla a jeho 
obyvateli. Včetně kulturně známých 
postav jako bláznivá Viktorka, paní 

kněžna a titulní babička, která je 
zosobněním ideálního přístupu 
k životu. Následně Němcová v kni-
ze zachytila venkovský život s jeho 
obyčeji, které odrážejí přírodní cyk-
lus střídání ročních období.
Na naší čtenářské besedě zazněly 
úryvky z knihy Babička, z povídky 
Karla, Pohorská vesnice, úryvky 
z pohádek, které byly často Bože-
nou Němcovou upravované.
V letech 1848, kdy byly u nás poli-
tické změny Božena Němcová psa-
la převážně jen dopisy a články do 
novin.
Soukromý život Boženy Němcové 
byl nenaplněn. V útlém věku byla 
provdána. Manželství však neby-
lo šťastné a hmotná situace rodi-
ny byla špatná. Božena byla často 
pronásledována tajnou policií, pak 
vážně onemocněla a ve 42 letech 
zemřela. Její život byl těžký, přesto 
její statečnost zanechala odkazy po 
další generace.

Beseda byla velmi pěkná, naši se-
nioři mají tuto spisovatelku v obli-
bě a dokonce nám byla seniorkou 
zarecitována krásná báseň Ženám 
českým.

PZ

Návštěva Košíkářského
muzea v Morkovicích
Dne 17. září 2020 jsme s našimi 
seniory v rámci akce Evropského 
týdne mobility (ETM) pořádaného 
každoročně Ministerstvem životní-
ho prostředí jeli navštívit Košíkářské 
muzeum v Morkovicích. Počátky ko-
šíkářství v Morkovicích zasahují až 
do 17. století.
První zmínky o muzeu jsou z roku 
1936, které bylo v prostorách měš-
ťanské školy. Po válce se muzej-
ní kousky přestěhovali na zámek. 
V roce 1963 bylo muzeum zrušeno 
a exponáty odvezeny do Kroměříže. 
Město Morkovice se však rozhod-
lo navázat na tradici tohoto muzea 
a v roce 2008 zakoupilo a zrekon-
struovalo jeden dům, který patří mezi 
nejstarší v Morkovicích. Současné 
muzeum bylo otevřeno v roce 2010 
jako pocta všem místní košíkářským 
mistrům města a okolí.
Košíkářství je jedno z nejstarších 
řemesel na světě. Výrobky vznikají 

splétáním pružných prutů (nejvhod-
nější jsou vrbové). V muzeu nám 
bylo umožněno si v košíkářské dílně 
vyzkoušet úvodní zpracovaní a pří-
pravu prutů na pletení. Proutí jsme 
pomocí tzv. drháku oloupali, potom 
vložili do speciální řezačky, která 
jednotlivé proutky rozpůlila. Samot-
ná příprava byla velmi zajímavá. 
Pletení jednotlivých výrobků je velmi 
obdivuhodné. Je to práce pro zručné 
mistry. Expozice obsahuje nepřeber-
né množství košíků, různých tvarů 

a velikostí, galanterii – kazety na šití, 
šperkovnice, kočárky, hračky a náby-
tek – křesla stolky aj. Toto řemeslo 
stále v Morkovicích přetrvává, sice už 
ne v takové míře jako dříve, ale své 
obdivovatele má dodnes. Zajímavos-
tí je, že košíkářští mistři z Morkovic 
v době první republiky vyváželi své 
výrobky do celé Evropy i do Ameriky.
Výlet se nám velmi vydařil. Naši se-
nioři byli nadšení, zjistili, že spoustu 
proutěných pokladů by doma ještě 
sami objevili.                                  PZ

Návštěva
Zámku Chropyně 
Dne 22. září jsme s našimi senio-
ry navázali na pokračující program 
ETM a vydali se – tentokrát vlakem 

na výlet do Chropyně. Navštívili 
jsme místní zámek a jeho výstavu. 
Zámek Chropyně je spojen s legen-
dárním hanáckým králem Ječmín-
kem. Podle lidové pověsti se král 
měl narodit v ječném poli nedale-

ko zámku. Pověst je velmi známa 
a místní lidé jsou na to patřičně pyš-
ní. Zámek pochází z počátku 17. sto-
letí. V přízemí je zámecká galerie, 
kde jsou témata výstav každoročně 
obměňována. Tentokrát jsme mohli 
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zhlédnout zajímavou výstavu pod 
názvem Náhrdelník času aneb Pří-
roda rukou člověkem měněná. Vý-
stava pomyslnými přívěsky navléká 
na nit času složité soužití člověka 
a přírody, které trvá víc než osm ti-
síc let.Přiblíží návštěvníkům měnící 
se vztah člověka a přírody od ob-
dobí paleolitu až po raný středověk. 
V prvním patře zámku je Rytířský 
sál a sbírka zbraní třicetileté války 
a následných tureckých válek 
a Ječmínkův sál. V první patře jsou 
také místnosti s muzejní expozi-
cí věnované místní historii, kultuře 
a rybaření. Ve druhém patře zám-
ku je umístěn památník slavného 
chropyňského rodáka, malíře, so-
chaře a grafika Emila Filly (1882-
1953) a ukázky jeho grafické tvorby. 

Centrum sociálních služeb informuje

Po krásné prohlídce zámku jsme 
si udělali krátkou procházku kolem 
přilehlého rybníka, pak společně po-
obědvali v místní restauraci Ječmí-
nek a jeli opět vlakem do Kojetína. 
Počasí nám přálo, takže jsme výlet 
měli spojený i s příjemnou téměř 
čtyřkilometrovou dlouhou procház-
kou.                                             PZ

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

3. 10. 2020 Sobota
DIECéZNÍ DEN V OLOMOUCI

100. výročí CČSH
od 9.30 hodin Husův sbor v Olomouci

4. 10. 2020 Neděle – Díkůvzdání za úrodu
bOHOSLUžby

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

11. 10. 2020 Neděle
Den čs. armády – J. Žižky z Trocnova

bOHOSLUžby
od 10.00 hodin v Husově sboru

18. 10. 2020 Neděle
bOHOSLUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru

Program svátečních bohoslužeb v říjnu 2020

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

25. 10. 2020 Neděle – 102. výročí vzniku republiky
SLAVNOSTNÍ bOHOSLUžby
od 10.00 hodin v Husově sboru

30.10.2020 Pátek
NOČNÍ „PROHLÍDKA“ HUSOVA SbORU

(SyNAGOGy)
ke 102. výročí republiky

od 20.00 hodin (baterky s sebou!)

1. 11. 2020 Neděle – Památka zesnulých
VZPOMÍNKOVé bOHOSLUžby

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

„Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života,

z koho bych měl mít strach?“  Žalm 27,1

Srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání: 
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského nábožen-
ství a duchovní výchovy – na faře 
a v klubovně modlitebny. Středa: 
Klub dětí a mládeže „Dobrá zprá-
va“ v klubovně modlitebny (zpravi-
dla první středa v měsíci). Středa: 
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově 
sboru (zpravidla první středa v mě-
síci). Čtvrtek: Biblická hodina s be-
sedou na faře v kanceláři (zpravidla 
poslední čtvrtek v měsíci promítá-

ní). Neděle: Bohoslužby ve sboru 
(zpravidla první neděle v měsíci 
– rodinné bohoslužby, po jejich 
skončení následuje tradiční „neděl-
ní škola“ pro děti a mládež).

Oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kancelář 
v přízemí) je k dispozici členům 
i veřejnosti v pondělí a ve středu 
od 9 do 15 hodin. Jinak dle dohody. 
Volejte, laskavě, na telefonní číslo 
777 706 511 nebo pište na e-mail: 
ccsh.kojetin@centrum.cz

Církev Československá husitská

Naší sestrou farářkou je Pet-
ra Hrušková z Přerova, telefon: 
606 207 782 email: petra.hrusko-
va@email.cz 

Do konce října je možné požádat  
o prohlídku našeho Husova sbo-
ru (synagogy). Prohlídku je třeba 
objednat předem na farním úřadě 
nebo na VIC Kojetín, Masarykovo 
nám. 8.: https://mekskojetin.cz/vz-
delavaci-a-informacni-centrum
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“.
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biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce:Citát měsíce:

Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje: htt-
ps://mekskojetin.cz/archiv-casopisu 
Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc
Aktuálně z CČSH: https://www.ak-
tualne.ccsh.cz/

Jiří Pleva

Církev Československá husitská
Anekdota měsíce:

Mladí hasiči z Popůvek
třikrát první
Starší žáci z Popůvek a okolí dlou-
hodobě potvrzují, že se sešli v pra-
vý čas na pravém místě. Skvělých 
výsledků dosahovali v minulých 
sezónách a letos svou formu po-
tvrzují. I přesto, že byly podmínky 
k přípravě v jarních měsících ze 
známých důvodů podstatně omeze-

Sbor dobrovolných hasičů Popůvky
ny, trojí vítězství mluví za vše. Ale 
popořádku: 
První příležitost využili už 13. červ-
na 2020 v Zastávce u Brna, kde 
se konala první soutěž v požárním 
sportu v roce 2020. Krásné letní 
počasí, výborně připravená sou-
těž, skvělé zázemí fotbalového sta-
dionu TJ Čechie – to vše přispělo 
k prvnímu letošnímu vítězství. Mezi 
jedenácti družstvy starších žáků 
bylo to z Popůvek nejlepší s časem 
22 sekund při útoku.
Další příležitost zdokonalit se a po-
měřit síly byla ve dnech 5. a 6. září 
2020, kdy se v Lobodicích usku-
tečnilo soustředění se závěrečnou 
soutěží. I zde družstvo dokázalo, že 
umí spolupracovat a třeba se i ba-
vit v dobrém kolektivu. Je třeba při-
znat, že druhý den už byl sychravý 
a deštivý, ale i podle slov účastníků 

hlavně sobota nahradila dlouhou 
dobu nečinnosti. Všichni už se těší 
na další podobné setkání. I zde vy-
stačil čas na první místo.
Třetí akce se konala v sobotu 
12. září 2020 v Obědkovicích 
a opět šlo o zápolení příjemné, 
organizačně dokonale zvládnuté 
a první místo pro zasvěcené nebylo 
překvapením. Čas 16:33 na levém 
terči a 15:26 na pravém zaslouženě 
vyzvedl starší žáky z Popůvek na 
místo nejvyšší mezi sedmi zúčast-
něnými kolektivy. 
Přejeme mladým hasičům další 
úspěchy a věříme, že ve své čin-
nosti budou pokračovat. Závěrem 
snad ještě poděkování rodičům 
žáků a vedoucímu Pavlu Skácelíko-
vi za čas věnovaný této prospěšné 
zájmové činnosti s mládeží ve SDH 
v Popůvkách.                           M.M.

SK Kojetín 2016, z. s. – tenis
39. ročník tenisového 
Sokol cupu je za námi
V sobotu 5. září se na kurtech so-
kolovny odehrály poslední zápasy 
tenisového turnaje Sokol cup 2020.
Letošního, v pořadí již 39. ročníku 
se zúčastnilo celkem 24 hráčů.

Po utkáních ve skupinách se turnaj 
rozdělil na vyřazovací část hráčů, 
kteří nepostoupili do hlavní soutěže 
a na skupiny o postup do závěreč-
ných bojů.
V těchto posledních zápasech se 
v semifinále utkali Martin Pištělák 
a Jan Kantor (6:2, 6:3, 6:1) a Petr For-

mánek s Jiřím Šírkem (6:0, 7:6, 7:5).
Vítězové se střetli ve finále, ve 
kterém zvítězil Martin Pištělák nad 
Petrem Formánkem 6:1, 6:3, 6:3 
a v zápase o 3. místo porazil Jiří 
Šírek Honzu Kantora 6:2, 6:3, 6:4. 
Martin Pištělák získal Sokol Cup 
celkově podruhé. 
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Jak se ukázalo, turnaj už není jen 
o výkonech, ale i o zdraví hráčů. 
Řada z těch, kteří hráli v jeho po-
čátcích v 80. letech nebo vítězili 
v posledních letech už zdravotně 
nebo časově nestačí, někteří mají 
jiné záliby. Proto je dobré, že se le-
tošního ročníku zúčastnilo 24 hrá-
čů. Mimo jiné to bylo dáno i tím, že 
byly zrušeny turnaje Veteran cup 
a Šmatla cup.
Také ženy odehrály svůj turnaj 
systémem "každá s každou" s tím-
to konečným pořadím: 1. Tereza 
Plesníková, 2. Radka Michálková, 
3. Natálie Šírková, 4. Monika Do-

SK Kojetín 2016, z. s. – tenis

Martin Pištělák Petr Formánek

Po finálovém utkání Tereza  Plesníková přebírá ocenění Trojice nejlepších hráčů s cenami

čkalová, 5. Šárka Indráková, 6. Ji-
tka PIštěláková, 7. Jana Drábková.
Tenisový život na kurtech sokolovny 
pokračuje dál i po ukončení turnajů 
a nezbývá než se těšit na jubilejní 

čtyřicátý Sokol Cup 2021 a další te-
nisové zápasy. 
Vše dobré kojetínským hráčkám 
a hráčům!

Jiří Šírek

Letní soustředění
chropyňských
házenkářek
Po úspěšném nultém ročníku sou-
středění v Kojetíně se nám podařilo 
uspořádat první letní soustředění 
mladších i starších žaček. Cílem 
soustředění bylo připravit mladší 
žačky na celostátní vrcholnou akci 
– Pohár ČR, a starší žačky kvalitně 
připravit na nadcházející dlouho-
dobou sezónu. Dílčím cílem bylo 
stmelit oba kolektivy tak, abychom 
usnadnili přechod poloviny hráček 
do vyšší kategorie.
Soustředění proběhlo od 19.–22. 
srpna 2020. Díky našemu sponzo-
rovi a Městu Kojetínu bylo po or-
ganizační stránce zajištěno vše na 
dvěstě procent. Vzhledem k dob-
rým vztahům napříč celou repub-
likou se podařilo sestavit kvalitní 
tým posílený dlouholetými trené-
ry z Přeštic – manželi Tuškovými, 
a sporťákem, kterého jsme paso-
vali na kondičního trenéra – Jiřím 
Štefkem z Gymnázia Kojetín. Tré-
ninky probíhaly v několika blocích 

Národní házená Chropyně
ve sportovní hale, na koupališti 
a na venkovním areálu GKJ. 
K dobré regeneraci po dřině na 
sportovištích přispělo skvělé ubyto-
vání v nedaleké a nově zrekonstru-
ované ubytovně v Kojetíně.
Každé soustředění je velmi nároč-
né nejen na samotný průběh, ale 
i na přípravu, proto velké poděko-
vání patří: generálnímu sponzoro-

vi nejen za finanční příspěvek, ale 
i za obětavý osobní přístup, Městu 
Kojetín za zapůjčení sportovního 
zázemí a jmenovitě Viktoru Žákovi, 
Leoši Ptáčkovi a Vlastimilu Psot-
kovi za nadstandartní podporu NH 
Chropyně. Závěrem celému orga-
nizačnímu týmu za realizaci a bez-
vadné zázemí.

Viktor Žák
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FK Slavoj Kojetín

Dorost krajská soutěž skupina 
b – Krajský fotbalový svaz Olo-
mouc
 Zápas 29. 8. 2020 venku se 
Sdruženým týmem Všechovice/ 
Opatovice 0:4 byl anulován.
 Zápas 6. 9. 2020 doma s Unio-
nem Lověšice byl kontumován 0:3.
 Tým byl na základě porušení 
soutěžního řádu – odhlášení druž-
stva ze soutěže – vyloučen z kraj-
ské soutěže = dorost Slavoje Ko-
jetín skončil.
 Někteří nadějní hráči přešli do ji-
ných klubů, většina skončila s aktiv-
ním fotbalem.

# Klub Z V R P S b P+ P-
1. Lipník nad Bečvou 7 6 0 1 22:4 18 0 0
2. Sokol Bělotín 7 6 0 1 14:5 17 1 0
3. FK Nové Sady 7 5 0 2 19:8 15 0 0
4. TJ Sokol Určice 7 4 0 3 21:10 14 0 2
5. 1. HFK Olomouc "B" 7 4 0 3 20:13 12 0 0
6. FC Beňov 7 4 0 3 15:18 12 0 0
7. Sokol Čechovice 7 3 0 4 11:9 11 0 2
8. FC Kostelec na Hané 7 4 0 3 11:16 11 1 0
9. FK Slavonín 7 2 0 5 13:14 8 0 2
10. Sokol Dub nad/M 7 3 0 4 9:12 8 3 2
11. SK Protivanov 7 3 0 4 9:11 7 2 0
12. Sokol Opatovice 7 2 0 5 9:15 6 0 0
13. FK Slavoj Kojetín 7 2 0 5 8:30 5 1 0

# Klub Z V R P S b P+ P-
1. FK Slavoj Kojetín 5 5 0 0 45:6 15 0 0
2. TJ Sokol Újezdec z.s. 5 4 0 1 30:12 12 1 0
3. 1. FC Viktorie Přerov z.s. 4 3 0 1 40:12 9 0 0
4. TJ Sokol Ústí , z. s. "A" 4 3 0 1 23:5 9 0 2
5. FK Troubky, z.s. 5 3 0 2 23:27 9 0 0
6. FC Beňov, z.s. 5 0 1 4 14:28 1 0 0
7. FK Brodek u Přerova, z.s. 5 0 1 4 7:40 1 0 2
8. TJ Sokol Hor. Moštěnice, z.s. 5 0 0 5 8:60 0 1 0

Přehled výsledků
Muži 1.A třída skupina b – Kraj-
ský fotbalový svaz Olomouc
 Neděle 29. 8. 2020 FK Slavoj 
Kojetín – FK Slavonín 3:3, poločas 
1:0 na pokutové kopy 3:0. Branky 
Slavoje: Marcel Lukáš, Pavel Zá-
peca, Libor Žůrek. Penalty: Michal 
Gajdoš, Libor Žůrek, Daniel Lýsek.
 Sobota 5. 9. 2020 Sokol Bělotín 
– FK Slavoj Kojetín 5:0, poločas 1:0.
 Sobota 12. 9. 2020 FK Slavoj 
Kojetín – Sokol Čechovice 1:4, po-
ločas 0:1. Branka za Slavoj na 1:3 
v 88´ Tomáš Jura.
 Neděle 20. 9. 2020 1. HFK Olo-
mouc B – FK Slavoj Kojetín 7:0, po-
ločas 2:0

Lukáš Chytil v souboji s hráčem 
Čechovic.       foto: Radek M. Momentka Slavoj Kojetín – Sokol Čechovice.      foto: Radek M.

Yuri Liashuk a Libor Žůrek Nový hráč Slavoje Tomáš Teplý Slavoj Kojetín – Sokol Čechovice

Mladší žáci U13 – Okresní přebor 
skupina A – OFS Přerov 
 Sobota 22. 8. 2020 FK Slavoj Ko-
jetín – FK Troubky 7:1, poločas 3:1.

Branky Slavoje: 2x David Svoboda, 
2x Hussain Selsdon Yari, 1x Voj-
těch Hrdlička, Vojtěch Maga, Daniel 
R. Popovský.
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 Sobota 29. 8. 2020 FK Slavoj Ko-
jetín – Sokol Újezdec 2:1, poločas 
0:0. Branky Slavoje: 1x Hussain 
Selsdon Yari, David Popovský.
 Neděle 6. 9. 2020 Sokol Hor-
ní Moštěnice – FK Slavoj Kojetín 
0:17, poločas 0:8. Branky Slavoje: 
5x Daniel R. Popovský, 3x David Po-
povský, 3x Vojtěch Maga, 2x Tomáš 
Hys, 1x David Svoboda, Filip Kettner, 
H. S. Yari, Tereza Svobodová.
 Sobota 12. 9. 2020 FK Slavoj 
Kojetín – FK Brodek u Přerova 
11:0, poločas 7:0. Branky Slavoje: 
4x David Popovský, 2x Vojtěch Maga, 
2x H. S. Yari, 1x Filip Kettner, Štěpá-
nek Štěpán, Daniel R. Popovský.
 Neděle 20. 9. 2020 FC Beňov 
– FK Slavoj Kojetín 4:8, poločas 
1:4. Branky Slavoje: 2x David Po-
povský, 2x Vojtěch Maga, 2x Ště-
pán Štěpánek, 1x David Svoboda, 
H. S. Yari.
Soupiska mladších žáků FK Slavoje 
Kojetín: David Svoboda /K/, Filip Kett-
ner /K/, Patrik Sedlák brankář, Vojtěch 
Hrdlička, Tomáš Krybus, Tomáš Hys, 
Jakub Langr, Jakub Hrabčík, David 
Popovský, Vojtěch Maga, Hussain 
Selsdon Yari, Štěpán Štěpánek, Daniel 
Rudolf Popovský, Tereza Svobodová. 
Trenéři: Petr Hrabčík, Milan Mareček.

Starší přípravka U 11 – Okresní 
přebor skupina A – OFS Přerov 
 Sobota 29. 8. 2020 – turnaj pořa-
datel Sokol Újezdec
Kojetín – Tovačov 10:1, poločas 6:1
Kojetín – Troubky 1:2, poločas 0:2
Kojetín – Újezdec 2:5, poločas 2:2
 Sobota 5. 9. 2020 – turnaj pořa-
datel FK Slavoj Kojetín
Kojetín – Beňov 5:4, poločas 3:2  
Kojetín – Troubky 6:2, poločas 3:1 
Kojetín – Újezdec 2:2, poločas 1:0
 Neděle 13. 9. 2020 – turnaj pořa-
datel FC Beňov
Kojetín – Beňov 7:4, poločas 4:3
Kojetín – Tovačov 11:1, poločas 4:0
Kojetín – Újezdec 8:2, poločas 4:0
Pozn. V této kategorii se střelci bra-
nek a tabulky neevidují.
Soupiska starší přípravky FK Sla-
voje Kojetín: Tadeáš Hanák /K/, 
Martin Zaoral brankář, Adam Vy-
mazal, Adam Váňa, Oliver Tinka, 
Tereza Svobodová, Daniel Rudolf 
Popovský, Matyáš Křepelka, Domi-
nik Klabačka, Vojtěch Kašpar, Filip 
Váńa, Lukáš Večeřa. Trenér Rudolf 
Popovský.

FK Slavoj Kojetín

Mladší žáci FK Slavoj Kojetín, OP skupina A, 20. 9. 2020 výhra v Beňově 
8:4. Zleva horní řada: Filip Kettner, Tomáš Krybus, Tomáš Hys, Yari Selsdon, 
Michael Hrabčík. Prostřední řada zleva: Vojtěch Maga, Patrik Sedlák (bran-
kář), David Popovský, Jakub Hrabčík, David Svoboda (kapitán) a dole je 
náhradní brankář jindy útočník Štěpán Štěpánek

Mladší žáci s trenérem Milanem Marečkem

Starší přípravka U11 – FK Slavoj 
Kojetín – OP skup. A OFS Přerov 
– podzim 2020. Horní řada: zleva 
Rudolf Popovský trenér, brankář 
Adam Váňa. Prostřední řada zleva: 
Tereza Svobodová, Tadeáš Hanák, 
Vojtěch Kašpar, Martin Zaoral, Lu-
káš Večeřa. Vpředu zleva: Matyáš 
Křepelka, Filip Váňa. 

Starší přípravka se Sokolem 
Újezdec
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FK Slavoj Kojetín
Mladší přípravka U9 – Okresní 
přebor skupina b – Okresní fot-
balový svaz Přerov 
 Neděle 30. 8. 2020 – turnaj pořa-
datel Sokol Vlkoš 
Kojetín – Kovalovice 4:5, poločas 
2:2
Kojetín – Troubky 4:4, poločas 1:1
Kojetín – Vlkoš 2:1, poločas 1:1
 Sobota 5. 9. 2020 – turnaj pořa-
datel FK Slavoj Kojetín
Kojetín – Kovalovice 6:5, poločas 
1:3
Kojetín – Tovačov 4:5, poločas 3:1
Kojetín – Vlkoš 4:4, poločas 2:1
 Sobota 5. 9. 2020 – turnaj pořada-
tel FK Troubky
Kojetín – Troubky 7:3, poločas 3:3
Kojetín – Tovačov 3:0, poločas 0:0
Kojetín – Vlkoš 5:1, poločas 1:0
Pozn. V této kategorii se střelci bra-
nek neevidují. Podobně se neuvádí 
tabulka pořadí. 
Soupiska mladší přípravky FK Sla-
voj Kojetín: Vojtěch Šebesta /K/, 
Dalibor Filípek brankář, Filip Váňa, 
Jan Trefil, Vojtěch Šmíd, Šimon 
Peštuka, Jonáš Otčenášek, Lukáš 
Nevrlý, Adam Gajdoš, Filip Drbal, 
Martin Hlavinka, Michal Myhovič, 
Šimon Liška, Dominik Kotek, Matěj 
Beránek, Jan Behanec, Antonín Fa-
bišík. Trenér: Michal Gajdoš.
Aktuální info web a FB Slavoje Ko-
jetín, nástěnka na ulici Tyršova.

Jaroslav Bělka

 Mladší přípravka FK Slavoj Kojetín U9, okresní přebor skupina B podzim 
2020. Nahoře zleva: Filip Drbal, Antonín Fabišík, Jonáš Otčenášek, Filip 
Váňa, Dalibor Filípek brankář, Vojtěch Šebesta, Vojtěch Šmíd. Dole zleva: 
Jan Behanec, Šimon Peštuka, Jan Trefil,  Michal Gajdoš – trenér, Matěj 
Beránek, Lukáš Nevrlý a Adam Gajdoš.

TJ Sokol Kovalovice
Kovalovický snový
podzim
Muži 1. b třída skupina A – Kraj-
ský fotbalový svaz Olomouc
Kromě prvního a druhého kola, kdy 
muži ztratili čtyři body pokračují ve 
vítězném tažení. Z dalších pěti zá-
pasů si odnesli plný bodový zisk 
a jsou zaslouženě na 1. místě tabul-
ky. Posílený tým mladými hráči spolu 
se zkušeností ostřílených borců se 
může měřit s jakýmkoliv soupeřem. 
Dravost mládí dokáže protivníka pa-
ralyzovat svým fyzickým nasazením 
a rychlou kombinací. Celý tým šlape 
jako hodinky. Spolehlivý brankář Vít 
Švec podrží tým i když se soupeř 
snaží prosadit v útoku. Před ním je 
obranný val, který eliminuje útočníky 
soupeře. Zkušený Josef Zavadil diri-

guje své spoluhráče Daniela Žídlíka 
na pravé straně a Martina Šafránka 
na levé straně obrany. Ve středu 
obrany jako stopeři se střídají další 
hráči Tomáš Kantor, Martin Ples-
ník, Tomáš Jarmer, Marek Ohlídal. 
V záloze jsou mladí borci Dominik 
Zavadil, Tomáš Vojáček, Jakub Še-
veček (3 branky), Pavel Otáhal, kteří 
jsou plícemi týmu a soupeře doslova 
uběhají. V útoku se prosazují zku-
šení Filip Rybovič (7 branek), Jakub 
Krčmař (7 branek), Dušan Židlík 
(2 branky) a Zdeněk Zezula (2 bran-
ky). Po úvodní kanonádě Jakuba 
Krčmaře, kdy dal ve čtyřech zápa-
sech sedm branek, se mu nedaří 
trefit bránu. Naštěstí se začalo dařit 
Filipovi Rybovičovi a góly dává teď 
převážně jako kapitán. Dále jsou při-
praveni po zranění v rekonvalescen-

ci Jan Křížek a Petr Ernst. Posilou 
bude i Marcel Lukáš, který přišel ze 
zrušeného dorostu FK Slavoj Ko-
jetín. Vše je pod dohledem zkuše-
ného trenéra Marka Ševečka, který 
dal dohromady tým, jaký Kovalovice 
už dlouho neměly. Má tak výhodu, 
že může vybírat z kvalitních hráčů 
i přes zdravotní či pracovní absen-
ce. O chod oddílu kopané se stará 
sehraná parta, která dělá pro fotbal 
maximum.
 Neděle 30. 8. 2020 doma se So-
kolem Horní Moštěnice výhra 2:0, 
poločas 1:0. Branky Kovalovic: Ja-
kub Ševeček, Jakub Krčmař. Toto 
byl zrovna zápas, kdy si Kovalovi-
ce vybraly slabší chvilku a domácí 
potěšily hubeným povinným vítěz-
stvím. Nedařilo se skoro nic, ale 
slabší soupeř toho nevyužil.
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TJ Sokol Kovalovice
 Sobota 5. 9. 2020 venku se Soko-
lem Újezdec výhra 3:1, poločas 1:0. 
Branky Kovalovic: 2x Filip Rybovič, 
1x Jakub Krčmař. Vítězství na hřišti 
kvalitního soupeře Újezdce, kde se 
nevyhrává, naznačilo rostoucí formu 
a lepšící se sehranost týmu. Rychlý 
gól v osmé minutě zaskočil domácí 
v jejich aktivitě. Kovalovice zvýšily ke 
konci na 3:0. Čestný gól domácích 
v poslední minutě viděl snad jen po-
mezní rozhodčí. V Újezdci byli místní 
zklamaní, ale brali to sportovně. Mají 
zde tým pořadatelů, kteří mj. vydávají 
slosovatelný program a o poločase 
se losují výhry pro tři diváky. Výkon 
hlasatelky byl jeden z nejlepších, kte-
ré jsem slyšel. Všechny potřebné in-
formace byly nahlášeny včetně střel-
ců, střídání, žlutých karet, přehledu 
výsledků a postavení v tabulce.

 Neděle 13. 9. 2020 doma se So-
kolem Ústí B 5:0, poločas 1:0. 
Branky Kovalovic: 3 x Filip Rybovič, 
1x Dušan Židlík, 1x Zdeněk Zezula. 
Utkání dvou rozdílných poločasů. 
S posledním týmem domácí trápení 
do 45. minuty, kdy hosté vyrobili kiks 
v obraně a šli do šaten s hlavou dolů. 
Druhá půle už byla jasná pro domácí. 
Následovaly dva góly z penalt, kdy 
hosté nestíhali bránit a faulovali. Pak 
dva excelentní góly Filipa Ryboviče 
z pravé strany velkého vápna roz-
hodly o výrazné výhře domácích.
 Sobota 19. 9. 2020 venku se So-
kolem Klenovice na Hané výhra 4:2, 
poločas 2:0. Branky Kovalovic: Filip 
Rybovič, Dušan Židlík, Josef Za-
vadil, Zdeněk Zezula. Domácí jsou 
velmi houževnatý soupeř s dobrým 
útokem. Dlouho měli převahu, ale 
Kovalovice měly potřebné štěstí. 
Chvíle hostí přišla pět minut před 
poločasem – nastřelená tyč, břevno 
předznamenaly dva góly z rychlých 
protiútoků. I po přestávce se dařilo 
a v 58. minutě sváteční střelec stoper 
Josef Zavadil z přímého kopu zvýšil 
na 3:0. Pak domácí zdramatizovali 
zápas a v 90. minutě to bylo jen 3:2. 
Nakonec se ukázala síla současné-
ho týmu, který nedovolí soupeři zvrat 
a gólem v druhé minutě nastavení to 
bylo 4:2 pro hosty.

Podzimní program je teprve v půlce 
a ambice Kovalovic jsou veliké. Fa-
noušci se určitě mají na co těšit.

Po výhře 5:0 nad Sokolem Ústím 
B. Horní řada zleva: Josef Přivřel, Pa-
vel Kusák předseda, Zdeněk Zezula, 
Tomáš Kantor, Josef Zavadil, Martin 
Šafránek, Filip Rybovič s Magdalén-
kou, Dušan Židlík, Marek Ohlídal, 
Jakub Ševeček, Jakub Krčmař, Ma-
rek Ševeček trenér, Vít Švec brankář. 
Dolní řada zleva: Jindřich Vojáček, To-
máš Vojáček, Daniel Židlík, Dominik 
Zavadil, Pavel Otáhal, Martin Plesník 
se Štěpánkem, Jiří Libenský brankář, 
Radoslav Tvrdoň, Jaroslav Zapletal.

# Klub Z V R P S b P+ P-
1. Sokol Kovalovice 7 6 0 1 24:10 17 1 0
2. SK Radslavice 7 5 0 2 10:8 14 1 0
3. FC Želatovice "B" 7 5 0 2 21:11 13 2 0
4. Sokol Újezdec 7 4 0 3 15:12 12 1 1
5. Sokol Tovačov 7 4 0 3 19:20 12 0 0
6. FK Troubky 7 3 0 4 17:17 11 0 2
7. Sokol Otaslavice 7 4 0 3 13:14 11 2 1
8. Sokol Vrchoslavice 1946 7 3 0 4 17:16 10 0 1
9. Sokol v Pivíně 7 3 0 4 18:21 10 0 1
10. Sokol Klenovice 7 3 0 4 19:19 9 1 1
11. Sokol Jezernice 7 3 0 4 15:15 9 2 2
12. Sokol Horní Moštěnice 7 2 0 5 9:13 7 0 1
13. Sokol Mostkovice 7 2 0 5 12:19 6 1 1
14. Sokol Ústí"B" 7 2 0 5 11:25 6 0 0

Filip Rybovič úspěšný střelec bra-
nek. foto: Karel Novotný

Klenovice – Kovalovice, útočník 
Zdeněk Zezula. foto: Karel Novotný

Klenovice – Kovalovice, po zra-
nění si zahrál Jan Křížek. foto: Ka-
rel Novotný
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TJ Sokol Kovalovice
Mladší přípravka – okresní pře-
bor skupina – Okresní fotbalový 
svaz Přerov 
Nejmladší fotbalisté od 6 do 9 ti let 
se teprve učí prvním fotbalovým 
krůčkům. V Kovalovicích s talenty 
pracují od minulého roku a už jsou 
znát pokroky. Pomalu se začínají 
profilovat dobří střelci, tahouni týmu 
i brankaři. Hrají již druhým rokem 
se stejně mladými vrstevníky. Tuto 
sezonu se utkají turnajovým stylem 
s týmy FK Slavoj Kojetín, FK Troub-
ky, Sokola Vlkoš a Sokola Tovačov. 
Jeden z turnajů se hrál v sobotu 
12. 9. 2020 v Kovalovicích. Na něm 
porazili všechny soupeře. Mladší 
přípravku trénovali Petr Ošťádal se 
Zdeňkem Zezulou. Poslední dobou 
trénuje Petr Ošťádal.
V týmu hrají Marián Rusňák v bran-
ce, David Kopřiva, Štěpán Kučírek, 
Lukáš Maga, Patrik Navrátil, Filip 
Ošťádal, Matěj Oulehla, Zdeněk 
Pacola, Miroslav Polách (kapitán), 

Mladší přípravka TJ Sokol Kovalovice, OP skupina B, OFS Přerov, podzim 
2020. Horní řada zleva: Zdeněk Pacola, Lukáš Maga, Jakub Ptáček, Miro-
slav Polách /K/, Jan Štefan, Adam Večerka, Patrik Navrátil, trenér Petr Oš-
ťádal. Dolní řada zleva: Filip Ošťádal, David Kopřiva, David Smolík, Dominik 
Ševčík, Jáchym Švrčina. Leží brankář Marián Rusňák. 

Ema Poláchová, Jakub Ptáček, 
Adam Slováček, David Smolík, Jan 
Sus, Jan Štefan, Jáchym Svrčina, 
Tomáš Vrána, Barbora Zezulová.

Aktuální informace na FB TJ Sokol 
Kovalovice z. s., na nástěnce na uli-
ci Tyršova. 

Jaroslav Bělka 

Inzerce

* MěKS Kojetín – Sokolovna, náměstí Republiky 1033
* Informace VIC, Masarykovo náměstí 8

* Knihovna – VIC, Masarykovo náměstí 8
* Potraviny Dobrůtky od Verunky, Tyršova 1393
* Potraviny DOLAbUž Masarykovo náměstí 54

* TRAFIKA Masarykovo náměstí 33
 * Potraviny, Padlých hrdinů 1023

* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45
od 10. na www.mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj

Prodejní místa
Kojetínského zpravodaje v KojetíněkoupÍm

garáŽ
v koJetÍně

PRO VLASTNÍ POTŘEbU
POD MOšTáRNOU

NEbO NA ULICI NOVá
Telefon: 774 556 081
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Vzpomínky

Není dne, abychom si nevzpomněli na

pana Josefa Vymětala

který od nás odešel před pěti lety – 1. října.
Dne 21. září 2020 jsme vzpomněli jeho nedožité 76. narozeniny.

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách pořád zůstáváš.
Láska nikdy neumírá.

Dne 3. října 2020 to bude deset smutných let, co nás opustila

Hana Kozová
S láskou a úctou stále vzpomínají 

maminka Hana, dcera Hana, sestra Lenka, neteř Lenka s rodinou, synovec Roman.

V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jen jednou, i kdybychom své oči vyplakali,
její zpět se neohlédnou. Tolik jsi milovala život (děti) a s námi chtěla být,

ale osud byl tak krutý a nenechal Tě žít.

Dne 29. října 2020 si připomeneme 5. výročí úmrtí naší maminky, babičky, prababičky

paní Jarmily Podané
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Šárka s manželem,

vnuk Luka s manželkou, vnučka Denča s přítelem a pravnoučátka Karolínka a Eliška.

Zapalte svíce, kteří jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle, které jste s ním prožívali.

Těžký je bez Tebe každičký den, vzpomínky a láska k Tobě zůstaly jen…

Dne 30. září 2020 uplynulo smutných patnáct let,
co navždy odešel od svých nejbližších manžel, tatínek a dědeček

pan bohumil Vojáček z Kojetína

S láskou stále vzpomínají manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem Martinem,
vnuci Honzík a Lukášek, syn Jiří a vnuk Martin.

Jak by bylo hezké Ti poblahopřát, tak těžké je u Tvého hrobu stát.
Kytičku položit a tiše vzpomínat, dík za to, čím jsi nám, tatínku v životě byl,

za každý den, který jsi pro nás žil.
Tvůj odchod stále bolí a zapomenout nedovolí. 

Dne 13. října 2020 vzpomeneme šesté smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan František Vystavěl

S láskou vzpomínají dcery Hana, Milena a František s rodinami,
Ladislav s přítelkyní Marií.
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Pohledem fotografa
Dnes se chci v této rubrice zastavit u některých velmi zdařilých oprav činžovních domů v Kojetíně. Ať už 
je jejich vlastníkem kdokoliv, jejich opravy velice pěkně zkrášlily vzhled našich sídlišť. barevně i funkčně 
je jejich provedení na vysoké úrovni a určitě se zlepšila i kvalita bydlení v těchto domech. Na fotografiích 
je pár příkladů ze sídliště Jih.
A abychom nezůstali jen u staveb, na závěr jedna vážka rudá z okolí Kojetína, která si vybrala jako místo 
odpočinku květ bodláku. Jiří Šírek

Nová 1214–1216 Nová 1259–1260

Dudíkova 1265–1266 Vážka rudá

Stolní kalendář Kojetín 2021 již v prodeji
Stolní kalendář Kojetín 2021 můžete zakoupit na informacích Vzdělávacího

a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín.
V kalendáři barevné historické pohlednice Kojetína ze sbírky Josefa bibra.
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Vítání občánků
V sobotu 22. srpna 2020 byly slavnostně přivítány 

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Alexandr božidar Valouch

foto: Jana Večeřováblahopřejeme!

Dne 3. října 2020 oslaví krásné 85. narozeniny

pan Miroslav Svobodník

Hlavně zdraví, pohodu a lásku přejí
manželka Jiřina, synové Miroslav, Jiří a dcera Zdeňka s rodinami.

Anna Řeháková

Jonáš Oulehla Nela Ryglová

Veronika Kapounová Petr Divila

blahopřání

Vzpomínky

A za vše, za vše dík. Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl...

Dne 14. září 2020 uplynulo třicet let od úmrtí
mého manžela, našeho tatínka, bratra, strýce a švagra

pana Josefa židlíka z Kojetína

S láskou stále vzpomínají
manželka Zdena, synové Martin a Marek s rodinami a ostatní příbuzenstvo.


