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z JEdNáNÍ RAdy městA KoJEtÍNA
Rada města Kojetína se na své 62. schůzi konané dne 25. srpna 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila obsahové a organizační 
zajištění zasedání Zastupitelstva měs-
ta Kojetína dne 21. 9. 2021,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 15/2021, kterým se:
snižují příjmy o částku   120,80 tis. Kč
snižují výdaje o částku    120,80 tis. Kč,
- schválila uzavření příkazní smlouvy 
na výkon koordinátora BOZP a výkon 
TDI v rámci akce „Cyklostezka Kojetín 
– Tovačov, k. ú. Kojetín“ mezi objedna-
vatelem Městem Kojetínem a příkaz-
níkem, společností NELL PROJEKT 
s. r. o., za nabídkovou cenu 120.000 
Kč  bez DPH, 
- souhlasila s podáním žádosti o fi-

nanční příspěvek k dotačnímu titulu 
Ministerstva pro místní rozvoj „Demoli-
ce budov v sociálně vyloučených loka-
litách 117D081“ v rámci akce „Demo-
lice objektů v majetku Města Kojetín 
– čp. 102, 107 a 108“,
- souhlasila s projektem následného 
využití (PNV) revitalizovaného území, 
který je v souladu s platným Územním 
plánem města Kojetín, tj. pozemky po 
demolici budou nabídnuty k prodeji 
s cílem nové výstavby a vytvoření ze-
leně,
- schválila dodavatele veřejné zakáz-
ky malého rozsahu „Dodavatel ná-
kladního automobilu Citroën Nemo“ 

– M servis, s. r. o.,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi kupujícím Městem Kojetín a pro-
dávajícím, společností M servis, s. r. o., 
za cenu 85.000 Kč. Prodejní cena je 
včetně příslušné sazby DPH,
- schválila dodavatele úkonů a opatře-
ní spojených s dotačním poradenstvím 
při přípravě a realizaci projektu „Kojetín 
– IT vybavení“ GHC regio s. r. o.,
- schválila uzavření příkazní smlouvy 
mezi příkazcem Městem Kojetín a pří-
kazníkem, společností GHC regio s. r. 
o. za cenu přípravy projektu 40.000 Kč 
a v případě získání dotace dle dalších 
podmínek smlouvy.

Rada města Kojetína se na své 63. schůzi konané dne 21. září 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila dodavatele veřejné zakáz-
ky malého rozsahu „Výběr pověřence 
pro ochranu osobních údajů (GDPR) 
pro město Kojetín“. Erudit, advokátní 
kancelář, s. r. o.,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a poskytovatelem Erudit, advokátní 
kancelář, s. r. o., za cenu 1.450 Kč/
měsíc bez DPH,
- zřídila hlavní inventarizační komisi 
(HIK) na funkční období od 1. 10. 2021 
do 30. 9. 2022 a inventarizační komise 
(IK) k provedení jednotlivých inventur 
za rok 2021,
- zřídila komisi pro přípravu rozpočtu 
Města Kojetína na rok 2022 ,
- jmenovala předsedu komise: staros-
ta města Leoš Ptáček, členy komise: 
místostarosta města – Miloslav Ou-
lehla, tajemník – Bc. Jiří Stav, správce 
rozpočtu – Klára Jemelková, vedoucí 

FO – Hana Večeřová, vedoucí odboru 
VVŠK – Jana Nakládalová, zástupce 
vedoucího odboru VŽPD – Jana Bosá-
ková, investiční technik – Rudolf Drti-
na, člen RM – Leoš Ptáček ml.,
- uložila výše uvedené komisi před-
ložit I. verzi návrhu rozpočtu Města 
Kojetína na rok 2022 na jednání Rady 
města v 11/2021,
- schválila zveřejnění záměru proná-
jmu nebytových prostor č. 59, o celkové 
výměře cca 23,40 m2, v I. nadzemním 
podlaží budovy č. p. 1373, stavba ob-
čanského vybavení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 1636/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, na ulici 6. května, to 
vše v k. ú. Kojetín, za podmínek nájmu 
na dobu neurčitou, výši nájemného mi-
nimálně 586,20 Kč/m2/rok + zálohy na 
služby spojené s nájmem, v případě 
zájemce, který je plátcem DPH, bude 
výše nájemného navýšena o DPH,

- schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu části pozemku parc. č. 211/3, 
ostatní plocha, o výměře 1,36 m2, 
a části pozemku parc. č. 603/9, ostat-
ní plocha, o výměře 1,36 m2, to vše 
v k. ú. Kojetín, společnosti Zásilkovna 
s. r. o., za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou, výši nájemného 30 Kč/m2/
rok + DPH v platné základní sazbě ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění, 
za účelem umístění dvou kusů balíko-
vých automatů Z-BOX,
- vzala na vědomí oznámení Petra 
Flory o vzdání se funkce vedoucího 
odboru výstavby, životního prostředí 
a dopravy Městského úřadu Kojetín,
- vzala na vědomí zápis ze zasedání 
Komise životního prostředí a zeměděl-
ství, ze dne 13. 9. 2021 a souhlasila 
s postupem údržby veřejné zeleně, 
navrženým uvedenou komisí.

z JEdNáNÍ zAstupItELstVA městA KoJEtÍNA
zastupitelstvo města Kojetína se na svém 20. zasedání konaném dne 21. září 2021

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o hos-
podaření Města Kojetína za období 
1–6/2021 a aktuální informace o plně-
ní rozpočtu k 31. 8. 2021,
- vzalo na vědomí informaci o hospo-
daření zřízených příspěvkových orga-
nizací za období 1–6/2021,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 16/2021, kterým se:
zvyšují příjmy o          13 172,09 tis. Kč
zvyšují výdaje o         13 172,09 tis. Kč,
- schválilo přijetí kontokorentního 
úvěru ve výši 12.000.000 Kč s dobou 

splatnosti do jednoho roku od poskyt-
nutí,  
- schválilo uzavření smlouvy o kon-
tokorentním úvěru mezi Českou spo-
řitelnou a. s., jako věřitelem a Městem 
Kojetínem, jako dlužníkem,
- schválilo směnu pozemků p. č. st. 
502, zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 535 m2, jehož součástí je stav-
ba s č. p. 447 a p. č. 528/2, zahrada 
o výměře 244 m2, které se nachází 
v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, které jsou ve vlastnictví Měs-

ta Kojetína, za pozemky p. č. st. 408, 
zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 1026 m2, jehož součástí je stavba 
s č. p. 103 a p. č. 628/3, zahrada o vý-
měře 35 m2, v katastrálním území Ko-
jetín a obci Kojetín, které jsou ve vlast-
nictví společnosti Fe MARKET, s. r. o., 
s doplatkem 500.000 Kč, který uhradí 
Město Kojetín. Související náklady 
jako právní služby, správní poplatky na 
KÚ, platí Město Kojetín,
- schválilo úplatný převod spolu-
vlastnického podílu o velikosti id. 2/60 
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na pozemku p. č. 372/2, ostatní plo-
cha – sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 1448 m2 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 2/60 na pozemku 
p. č. 4451/7, ostatní plocha – ostat-
ní komunikace o výměře 12 m2, oba 
v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, z vlastnictví České republiky 
– Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, do vlastnictví Měs-
ta Kojetína, a schválilo uzavření kupní 
smlouvy č. UZSVM/OPR/5044/2021-
-OPRM. Náklady spojené s převodem 
hradí kupující,
- schválilo rozšíření doplňkové čin-
nosti Školní jídelny Kojetín, příspěv-
ková organizace, o silniční motoro-
vou dopravu nákladní provozovanou 
vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti nepře-
sahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k pře-
pravě zvířat nebo věcí, podle zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon),
- schválilo novelizované znění Zřizo-
vací listiny Školní jídelny Kojetín, pří-
spěvková organizace, které se týká 
rozšíření doplňkové činnosti organi-
zace o silniční motorovou dopravu, 
s účinností ode dne následujícího po 
dni schválení zastupitelstvem města,
- svěřilo nákladní automobil Citroën 
Nemo, SPZ 5Z4 9672, k provozování 
příspěvkové organizaci Školní jídelna 
Kojetín,
- schválilo změnu termínu pro vrácení 
finanční výpomoci ve výši 2.134.000 
Kč, poskytnuté na základě usnesení 

zastupitelstva Z250/11-20 a Z283/01-
21 z rozpočtu zřizovatele Domu dětí 
a mládeže Kojetín, p. o. za účelem 
předfinancování projektu „Rekonstruk-
ce, přístavba a vybavení prostor pro 
zájmové vzdělávání“, a to z 30. 11. 
2021 na 31. 12. 2021,
- zvolilo do funkce přísedících Okres-
ního soudu v Přerově Marii Nakláda-
lovou, Jaromíra Růžičku, Vratislava 
Chovance, Dušana Chovance a Blan-
ku Laboňovou,
- vzalo na vědomí zápis ze zasedání 
Kontrolního výboru ZM ze dne 13. 9. 
2021, zápis ze zasedání Finančního 
výboru ZM ze dne 15. 9. 2021, zápis 
ze zasedání Osadního výboru Kovalo-
vice ze dne 4. 5. 2021, 15. 6. 2021, 13. 
7. 2021, 17. 8. 2021 a 9. 9. 2021.

Výstavba prvního
robotického centra
Amazonu v Kojetíně
na olomoucku bude
dokončena v roce 2022  

• V reakci na zvyšující se zákaznickou 
poptávku Amazon rozšiřuje svou logis-
tickou síť v Česku, aby podpořil menší 
nezávislé podnikatele prodávající své 
zboží na Amazonu a zvýšil jejich tržby 
v tuzemsku i zahraničí.
• Kojetínské distribuční centrum vytvo-
ří po svém plném zprovoznění do roku 
2023 v Olomouckém kraji více než 
2000 stálých pracovních míst
• Nový objekt bude vybaven pokroči-
lou robotickou technologií. 
• Nábor nových zaměstnanců začne 
v druhém čtvrtletí 2022. Hrubá ná-
stupní mzda bude 182 Kč/hodinu pro 
zaměstnance na vstupních pozicích 
a 225 Kč/hodinu pro vedoucí týmů. 
• Od roku 2013 investoval Amazon 
v České republice přes 26 miliard ko-
run.
Praha/Kojetín, 17. září 2021 – Ama-
zon dnes oznámil plány na dokončení 
výstavby nového robotického distri-
bučního centra. Nová průmyslová bu-
dova vyroste v Kojetíně v Olomouc-
kém kraji. Celkové investice společ-
nosti Amazon od roku 2013 dosahují 
přes 26 miliard korun. Tyto investice 
zahrnují jak infrastrukturu, distribuč-
ní centra a korporátní kanceláře, tak 
i více než 2000 stálých pracovních 
míst, která budou vytvořena po plném 
zprovoznění nové budovy do kon-

RobotIcKé cENtRum AmAzoNu V KoJEtÍNě
ce roku 2023. Ta doplní stávajících 
4000 pracovních míst, která již Amazon 
v České republice vytvořil. 
Společnost Amazon dále rozšiřuje 
svou českou logistickou síť v reakci na 
rostoucí poptávku zákazníků. Rozšíří 
tak nabídku produktů a podpoří ros-
toucí počet nezávislých malých pod-
niků prodávajících na Amazonu, které 
mohou využít skladování a doručování 
prostřednictvím služby Fulfillment by 
Amazon. Zaměstnanci v novém distri-
bučním centru budou připravovat, balit 
a odesílat zákazníkům drobné polož-
ky jako knihy, elektroniku a spotřební 
zboží. Zaměstnanci budou pracovat 
s inovativními technologiemi, včetně 
robotických jednotek, které jim budou 
pomáhat při každodenním vyřizování 
zákaznických objednávek. Tito specia-
lizovaní roboti se zasouvají pod regály 
s výrobky, zvedají je a pohybují s nimi 

po distribučním centru, čímž pomáhají 
zkrátit čas nutný pro zpracování objed-
návek. Amazon pokračuje v investová-
ní do výzkumu a vývoje, který přináší 
asistenční a podpůrné technologie, 
které usnadňují zaměstnancům vyko-
návání jejich práce. To umožňuje kva-
lifikovaným zaměstnancům soustředit 
své schopnosti na sofistikovanější 
úkoly.
„Jsme hrdí na to, že můžeme rozšířit 
naše působení v Česku o druhé dis-
tribuční centrum,“ říká Michal Šmíd, 
generální manažer společnosti Ama-
zon pro Českou republiku. „Během 
uplynulých osmi let jsme v zemi vý-
znamně investovali a zaměstnali jsme 
tisíce talentovaných jedinců, kterým 
od prvního dne poskytujeme atraktivní 
mzdu a širokou škálu benefitů. To vše 
v bezpečném, moderním a zajímavém 
pracovním prostředí.“
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„Tato nová investice je dalším dů-
kazem našeho závazku vůči lidem 
a komunitám v České republice. Vy-
tvořením nových stálých pracovních 
míst dokážeme lépe reagovat na ros-
toucí poptávku zákazníků. Nová pra-
covní místa doplní čtyři tisíce stálých 
pracovních míst, které jsme již v Čes-
ku vytvořili, a to je výsledek, na který 
jsme pyšní,“ doplňuje Michal Šmíd.  
„Kojetín prochází v posledních letech 
obdobím velké proměny. Mohutné 
investice do školství, kultury, sportu 
nebo rozvoje volnočasových aktivit 
vytváří ve městě klima, které oceňuje 
zejména nastupující generace. Přivést 
do města významného zaměstnavate-
le je další velmi podstatný střípek do 
mozaiky, na které několik let usilovně 
pracujeme. Vnímám jako bonus, že se 
jedná o stavbu na brownfieldu bez zá-
boru orné půdy, a že jde právě o Ama-
zon, světového lídra trhu internetové-
ho obchodu. Jsem také spokojený, 
že díky novému průmyslovému parku 
a navazujícím projektům dostanou 
práci tisíce lidí,” řekl starosta města 
Kojetín Leoš Ptáček. 
„Příchod významného zaměstna-
vatele do regionu je vždy důležitou 
událostí a příležitostí pro celý region. 
Jsme rádi, že do Olomouckého kraje 
přichází zaměstnavatel, který zde vy-
tvoří tisíce nových pracovních míst, 
a to zejména odborných. Součástí no-
vého distribučního centra společnosti 
Amazon bude i vybudování a oprava 
stávající infrastruktury, což vnímáme 
jako značný přínos pro místní obyva-
tele,“ řekl Josef Suchánek, hejtman 
Olomouckého kraje.
Amazon zahájil nábor pracovníků pro 
nové distribuční centrum, od inženýrů 
po IT profesionály, provozní manažery, 
odborníky na bezpečnost a ochranu 

zdraví a HR specialisty. Zaměstnanci 
na vstupních pozicích mohou žádat 
o práci na webové stránce praceva-
mazonu.cz.
Milan Frýdl, firemní technik, který pra-
cuje ve firmě už 6 let, říká: „Finanční 
stránka a benefity jsou zde velmi pří-
jemné. Ale to, co mám na této prá-
ci nejradši je vstřícnost, se kterou 
k vám tady každý přistupuje. Všichni 
se k sobě chovají jako přátelé, a to je 
pro mě velmi důležité. Také se mi líbí, 
že je má pozice taková multifunkční 
a mohu si vybírat, na co se zaměřit. 
Do práce chodím rád,“ uzavírá Milan 
s úsměvem. 
Nábor zaměstnanců, kteří budou zpra-
covávat objednávky zákazníků, začne 
v druhém čtvrtletí 2022. Nástupní hru-
bá mzda pro zaměstnance na vstup-
ních pozicích bude 182 Kč/hodinu, 
u vedoucích týmů pak 225 Kč/hodinu. 
Kromě vysoce konkurenceschopné 
mzdy nabízí Amazon také velmi atrak-
tivní balíček benefitů od prvního dne 
nástupu do zaměstnání. 
Od začátku pandemie COVID-19 in-
vestovala společnost Amazon celo-
světově více než 11,5 miliardy ame-
rických dolarů a zavedla více než 150 
nových bezpečnostních opatření, aby 
zajistila bezpečnost svých zaměstnan-
ců.
Amazon v Česku
Amazon v České republice působí 
od roku 2013. První distribuční cent-
rum Amazonu bylo v Česku otevřeno 
v roce 2015 a nyní zaměstnává přes 
3 000 stálých pracovníků. V korporát-
ních kancelářích v centru Prahy spo-
lečnost zaměstnává dalších 1000 spe-
cializovaných pracovníků. 
Kromě atraktivních benefitů, jako jsou 
až 10% měsíční bonusy, poskytu-
je Amazon životní pojištění, penzijní 

připojištění, bezplatnou dopravu do 
zaměstnání, dotované stravování za 
25 Kč, slevy při nákupu na Amazon.
de, návratový program pro rodiče na 
rodičovské a mnoho dalších, včetně 
inovativního programu Career Choice 
pokrývajícího 95 % školného u vzdě-
lávacích kurzů, program Career Skills, 
dárkové poukazy a program pomoci 
zaměstnancům.
o společnosti:
Amazon se řídí čtyřmi hlavními prin-
cipy: zaměřuje se více na zákazníka 
než na konkurenci, touží po neustálém 
zlepšování, zabývá se inovací provozu 
a přemýšlí v dlouhodobém horizontu. 
Amazon usiluje o to být nejvíce pro-
zákaznickou společností, nejlepším 
zaměstnavatelem a nejbezpečnějším 
pracovištěm na světě. Amazon je prů-
kopníkem v projektech a službách, 
jako jsou hodnocení zákazníků, nákup 
na jedno kliknutí, osobní doporučení, 
Prime účet, Fulfillment by Amazon, 
Amazon Web Services, Kindle Direct 
Publishing, elektronické čtečky Kindle, 
vzdělávací program Career Choice, 
tablety Fire tablets, Fire TV, Amazon 
Echo, Alexa, technologie Just Walk 
Out, Amazon Studios nebo The Clima-
te Pledge. Zájemci o místo v Amazonu 
se mohou hlásit přímo na webových 
stránkách. 
Novinky ze světa Amazonu najdete na 
press portálu a nezapomeňte nás sle-
dovat také na Twitteru a YouTube. 
Více informací poskytne:
Miroslava Jozová                                                           
CEE PR manager Amazon  
Tel.: 778 432 431                                                            
e-mail: jozovamj@amazon.cz
Noah Zyla, Senior PR Consultant
Grayling Czech Republic
Tel.: 725 959 632 
e-mail: noah.zyla@grayling.com
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V KoJEtÍNě spustÍ KotVy AmAzoN!
V posledních dnech rezonují v ce-
lostátních médiích dva pojmy. Výra-
zy Kojetín a Amazon by ještě před 
několika lety spojoval jen velký fan-
tasta. o více informací jsme požá-
dali starostu města Leoše ptáčka.

opravdu je to tak, že americky gi-
gant zvolil právě naše město?
Ano, toto pravda je.
taková informace působí jako blesk 
z čistého nebe!
Že jedním z vážných zájemců je Ama-
zon, jsme věděli už velmi dlouho. Ve 
světě velkého obchodu je dotažení fi-
nální projektové dokumentace, smluv 
o dílo, nájemních smluv velmi složi-
tým procesem, který se nepřihodí ze 
dne na den. K naší spokojenosti se 
dílo po třech letech přípravných prací 
podařilo.
Jak si vysvětlujete, že se tak obrov-
skou investici podařilo firmě Ama-
zon před veřejností utajit?
Předně proto, že se nejedná o inves-
tici Amazonu samotného. Projekt celé 
průmyslové zóny v Kojetíně připravu-
je firma Accolade. V době, kdy jsme 
byli se záměrem seznámeni a začali 
společně na projektu pracovat, neměl 
o budoucím zaměstnavateli nikdo ani 
ponětí. V průběhu loňského roku se-
hrál výborně svoji roli další významný 
hráč v celém soukolí, subjekt, který 
přišel před několika lety do Evropy, 
stejně jako Amazon, ze Spojených 
států, developer Panattoni. Bez skvěle 
odvedené práce Accolade, Panattoni, 

Investoři postaví na klíč celý 
areál, a v něm pak působí za-
městnavatel v roli nájemce. 

pozitivního přístupu vedení města 
a Olomouckého kraje, bychom záměr 
do konce nikdy nedotáhli. Perfektně 
fungující tým, který společně dokázal 
dovést obchod až k podpisu nájemní 
smlouvy s Amazonem.
Nájemní smlouvy? Amazon tedy 
nebude vlastníkem?
Ne. Toto není nijak neobvyklý model, 
sám jsem se v průběhu příprav po-
stupně vzdělával /úsměv/. Investoři 
postaví, v našem případě za několik 
miliard, na klíč celý areál, a v něm pak 
působí zaměstnavatel v roli nájemce. 
Jak jsem už řekl, každý v tomto souko-
lí dělá pouze to, co umí.
Řád miliard korun je pro běžného 
občana našeho města abstraktní 
pojem, lze areál, který je v místě 
bývalých cukrovarských kališť ve 
výstavbě, srovnávat s něčím po-
dobným v okolí?
To tedy opravdu nejde. Bude se jednat 
o první vícepatrovou robotickou halu 
v České republice. Zaměstnavatelem 
lidí bude jedna z největších firem svě-
ta, působící na trhu internetového ob-
chodu. Projekt vzniká téměř výhradně 
bez záboru orné půdy. Areál je lokali-
zovaný za městem, mimo obytnou zá-
stavbu, v bezprostřední blízkosti dálni-
ce. Dopravní napojení celé zóny bude 
výhradně přes okružní křižovatky, tedy 
to nejbezpečnější z možných řešení. 
Skutečně neznám v regionu nic takto 
velkého a současně propracovaného.
Žádné negativní faktory tedy nevi-
díte?
Ale jistě, že vidím. Nic na světě přece 
nepřináší jen samá pozitiva. Zvýšení 
frekvence dopravy je jedním z dopa-
dů, se kterým se budeme muset smířit.
přesně toto máme na mysli. Kami-
onová doprava přes Kojetín je i bez 
distribučního centra velmi inten-
zivní.
Ano je, ale zrovna tento dopad bude 
minimální. Kojetínské distribuční cen-
trum bude obchodovat s celou střední 
Evropou, do Oplocan nebo Kyselovic 
kamiony opravdu cílit nebudou. Téměř 
sto procent nákladní dopravy zamíří 
na dálnici, z toho mít obavu opravdu 
netřeba. Se stávajícím provozem tran-
zitní dopravy nám naprosto zásad-
ně pomůže propojení dálnice kolem 
Přerova. Současný stav je takový, že 
proplést se Přerovem je podstatně slo-
žitější než projet Kojetín, a proto si ka-
miony přes naše město cestu usnad-
ňují. Podstatně větší nárůst způsobí 

doprava osobní. Dokážu si předsta-
vit, že v době střídání směn si bude 
na průjezd křižovatkou u Alberta nutné 
vyhradit podstatně delší čas. Všichni 
víme, jak vysoké procento lidí jezdí do 
práce autem. Na druhou stranu určitě 
významně pomůže výborné vlakové 
spojení a systém přepravy zaměstnan-
ců speciálně vyčleněnými autobusy 
z okruhu několika desítek kilometrů. 
I tak si ale myslím, že velké množství lidí 
nasedne kvůli časové úspoře raději do 
svého auta. Ano, intenzita osobní do-
pravy se v Kojetíně pochopitelně zvýší.
Nemyslíte, že informovanost ze-
jména obyvatel Kojetína, kterých se 
dopady výstavby nové zóny týkají 
bezprostředně, mohla být přece jen 
větší?
V zásadě mohla. Jenže šířit do éteru 
průběžně informace založené na do-
hadech by bylo neseriózní. Žádná fir-
ma, která uzavírá obchod, nezveřejní 
výsledek dříve, než jsou jednání ukon-
čena a podepsané smlouvy. Všechny 
zúčastněné soukromé subjekty byly 
do uzavření obchodního případu vá-
zány mlčenlivostí, i toto je zcela ob-
vyklý postup. Mně nikdo mlčenlivost 
nařídit nemohl, ale nepovažoval bych 
za korektní vypouštět nepodložené 
a polovičaté informace jen kvůli vlastní 
exhibici.

Na sociálních sítích probíhá vzru-
šená debata na téma Amazon už 
dlouho. Nebylo na místě některé 
spekulace včas vyvrátit nebo oko-
mentovat?
Máte na mysli, že bych odpovídal na 
příspěvky typu “menstruující ženy bu-
dou muset strávit celou směnu v ple-
nách, protože jim není umožněno cho-
dit průběžně na toaletu”? Nebo mám 
někomu vyvracet, že vertikální betono-
vé dílce opravdu nejsou minarety nové 

Kojetínské distribuční cent-
rum bude obchodovat s ce-
lou střední Evropou. Téměř 
sto procent nákladní dopravy 
zamíří na dálnici. Větší nárůst 
způsobí doprava osobní.

Všechny zúčastněné subjek-
ty byly do uzavření obchod-
ního případu vázány mlčen-
livostí. Toto je zcela obvyklý 
postup. 
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mešity pro muslimské zaměstnance, 
ale sloupy nové haly? Toto je pouze 
reprezentativní vzorek těch největ-
ších nesmyslů. Koncentrace hlouposti 
a zloby je na sociálních sítích obrov-
ská a já na takovou úroveň dialogu 
opravdu přistoupit nechci. Stojím si za 
tím, že definitivní informaci o obchod-
ní značce budoucího zaměstnavate-
le jsme zveřejnili ve správný čas, tak 
abychom uzavření smluv neohrozili.
Jaká bude tedy zaměstnanecká 
struktura v Amazonu v Kojetíně? 
tyto informace už vedení města 
má?
Před několika týdny mě pozval sou-
časný ředitel provozu v Dobrovízi 
u Prahy (v budoucnu bude působit na 
stejném postu v Kojetíně) na exkur-
zi, abych získal představu o tom, jak 
distribuční centra Amazonu fungují. 
Zejména organizace práce je opravdu 
na vysoké úrovni. Tisíce lidí, samozřej-
mě v několika směnách, ne naráz, na 
deseti hektarech podlahové plochy... 
Tato čísla uvádím záměrně pro srov-
nání s budoucím provozem v Kojetí-
ně, kde bude na dvojnásobné ploše 
pracovat přibližně jen polovina lidí než 
v Dobrovízi. Je to dáno tím, že stupeň 
automatizace bude v Amazonu Kojetín 
na nesrovnatelně vyšší úrovni. Odpad-
ne tedy velké množství pracovních po-
zic na úrovní manipulantů a současně 
se naopak zvýší nároky na vzdělanost 
zaměstnanců. V Kojetíně najdou nad-
standardně zaplacenou práci stovky 
vysokoškolsky vzdělaných lidí, množ-
ství středoškoláků a učňovských obo-
rů. Pozic, které nevyžadují kvalifikaci, 
bude tedy díky stupni robotizace pro-
vozu podstatně méně než v Dobrovízi. 
To je pro nás hrozně důležité.
Na přerovsku je míra nezaměstna-
nosti rozhodně nad celorepubliko-
vým průměrem. Například pro rom-
ské obyvatelstvo je to velká příleži-
tost, jak se zapojit do pracovního 
procesu, nemyslíte?
Pouze teoreticky. Šlo by to, a vztahům 
mezi většinovou populací a menšina-
mi by to výrazně prospělo. Jenže to 
by musel existovat systém, kdy má 
nezaměstnaný člověk pobírající soci-
ální dávky povinnost nabízenou práci 
přijmout. V takové společnosti bohu-
žel nežijeme. Nespravedlivý a rozha-

zovačný systém sociální podpory by 
mocní této země museli mít vůli od 
základu změnit. Tomuto trendu ale nic 
nenasvědčuje. Navíc zejména práce 
v automatizovaných provozech vy-
žaduje určitou míru disciplíny a pravi-
delnou docházku do zaměstnání. Tu 
nelze očekávat, mám osobní zkuše-
nost ze stavebnictví, věřte mi. Ne ne, 
s tímto nám Amazon bez razantních 
změn, které musí vzejít z ministerstva 
sociálních věcí, nepomůže.
zrovna ministryně sociálních věcí 
po návštěvě provozu v dobrovízi 
hovořila nedávno v médiích o tom, 
že na Amazon si kvůli přehnaným 
nárokům na své zaměstnance “po-
svítí”.
Paní ministryně by udělala společnosti 
podstatně větší službu, kdyby si posví-
tila na úplně jinou skupinu obyvatel-
stva. Pořád dokola posloucháme, jak 
pro generaci Husákových dětí, kteří 
mají základní návyky a poctivě pracují, 
už na důchody nebude. Co kdyby tak 
někdo vyslovil, příkladně paní minist-
ryně, že nebude na sociální dávky pro 
občany, kteří nepracovali nikdy, proto-
že tyto peníze potřebujeme na důcho-
dy pro početně silnou a odpovědnou 
generaci Husákových dětí? Ale vrať-
me se k ministerské návštěvě Amazo-
nu. Jana Maláčová je levicový politik, 
který takovým výrokem před parla-
mentními volbami jistě zaboduje, o to 
teď jde, a já se na ni nezlobím. Vzhle-
dem k aktuálním preferencím ČSSD je 
podstatně pravděpodobnější scénář, 
že hvězda paní ministryně si za ne-
dlouho neposvítí už vůbec na nikoho, 
a naopak zcela zhasne. Nejde jen 
o Janu Maláčovou, zaznamenal jsem 
taky, že jejím doprovodem a spoluko-
mentátorem návštěvy Amazonu byl 
na samé hranici politické svéprávnosti 
dlouhodobě balancující mladý Strop-

nický. Vpravdě vypečená sestava... 
Žijeme ve svobodném světě. Žádný 
zaměstnavatel nepřinutí nikoho, aby 
pro něj pracoval, nemá jak. Na trhu 
práce je neustálý nedostatek volných 
sil. Každý zaměstnanec jakékoli firmy 
má právo dát kdykoli výpověď a odejít 
jinam, pokud mu pracovní podmínky 
nesedí... Ale ano, vysoká politika se 
bez plamenných prohlášení neobejde, 
opravdu to nikomu z politických špiček 
nelze mít za zlé.
současní obyvatelé Kojetína se po-
dle Vašeho názoru tedy vážných 
dopadů na kvalitu jejich života obá-
vat nemusí?
Obávat se nemusí občané, kterým 
není lhostejný rozvoj našeho města. 
Kterým záleží na tom, aby mladí v Ko-
jetíně zakládali rodiny a neodcházeli 
za prací do velkých měst. Velmi zají-
mavý je současný vývoj pro všechny 
vlastníky nemovitostí, protože jejich 
ceny výrazně vzrostly ještě před spuš-
těním provozu... Naopak pro typ lidí, 
kteří ztratili paměť, pozapomněli už, na 
jaké dno pozvolna klesal Kojetín před 
deseti lety a budou chtít poukazovat 
v prvé řadě na negativní stránky pří-
chodu silného zaměstnavatele, jiné vy-
světlení, než o které jsem se snažil teď, 
příliš nemám. Čas teprve ukáže, ale já 
jsem přesvědčený, že výčet pozitiv pří-
padná negativa spolehlivě převáží.
děkujeme za rozhovor, pevně věří-
me, že se to stane.                      -rrkz-

Obávat se nemusí občané, 
kterým není lhostejný rozvoj 
našeho města. Pro typ lidí, 
kteří pozapomněli na jaké 
dno pozvolna klesal Kojetín, 
jiné vysvětlení, než o které 
jsem se snažil teď, nemám.

V Kojetíně najdou práci stov-
ky vysokoškolsky vzdělaných 
lidí, množství středoškoláků 
a učňovských oborů. 
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oznámení o době
a místě konání voleb
do poslanecké sněmovny 
parlamentu
České republiky
Starosta města Kojetína podle § 15 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změ-
ně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do poslanecké sněmov-
ny parlamentu České republiky se 
uskuteční v pátek, dne 8. října 2021, 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu, 
dne 9. října 2021, od 8.00 do 14.00 
hodin.

2. místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je místnost 
v Kulturním domě Sokolovna Kojetín, 
náměstí Republiky 1033, Kojetín, Ko-
jetín I–Město pro voliče bydlící v uli-
cích: Dudíkova, Kuzníkova, Nádražní, 
náměstí Republiky, Padlých hrdinů, 
Rumunská,  
ve volebním okrsku č. 2 je místnost 
v Základní škole Kojetín, náměstí Míru 
83, Kojetín, Kojetín I–Město pro voliče 
bydlící v ulicích: Družstevní, Husova, 
Křenovská, náměstí Míru, náměstí 
Svobody, Palackého, Pořadí, Tyršova, 
Vyškovská,
ve volebním okrsku č. 3 je místnost 
v Základní škole Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, Kojetín, Kojetín I–Město 
pro voliče bydlící v ulicích: Blanská, 
Komenského náměstí, Kroměřížská, 
Nová, Růžová, Ztracená,
ve volebním okrsku č. 4 je místnost 
v základní škole, Sladovní 492, Ko-
jetín, Kojetín I–Město (budova Odbor-
ného učiliště a Základní školy Křeno-
vice) pro voliče bydlící v ulicích: Jana 
Peštuky, Sladovní,
ve volebním okrsku č. 5 je místnost 
v budově Vzdělávacího a informač-
ního centra, Masarykovo náměstí 8, 
Kojetín, Kojetín I–Město pro voliče 
bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, 
Mlýnská, náměstí Dr. E. Beneše, Olo-
moucká, Podvalí, Přerovská, Příční, 
Samota, Stružní, Tržní náměstí, Vče-
lín, Zahradní, Závodí,  
ve volebním okrsku č. 6 je místnost 
v budově Gymnázia Kojetín, Sva-
topluka Čecha 683, Kojetín, Kojetín 
I–Město pro voliče bydlící v ulicích: Bří 
Šmejdovců, Čsl. legií, Dvořákova, Ha-

VoLby do ps pARLAmENtu ČEsKé REpubLIKy
vlíčkova, Hanusíkova, Chytilova, Jirás-
kova, Marie Gardavské, Polní, Sado-
vá, Svatopluka Čecha, Stan. Masara, 
6. května, Tvorovská,   
ve volebním okrsku č. 7 je místnost 
v Kulturním domě Popůvky 37, Ko-
jetín, Kojetín II–Popůvky pro voliče by-
dlící v Kojetíně II–Popůvky,
ve volebním okrsku č. 8 je místnost 
v Kulturním domě Kovalovice 1, Ko-
jetín, Kojetín III–Kovalovice pro voliče 
bydlící v Kojetíně III–Kovalovice.

3. Voliči bude umožněno hlasová-
ní poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
(občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním prů-
kazem). Neprokáže-li volič svou totož-
nost a státní občanství České republi-
ky, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány tři 
dny přede dnem konání voleb hlaso-
vací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

možnost volit mimo volební míst-
nost:
• ze závažných, zejména zdravotních, 
důvodů může volič požádat MěÚ Ko-
jetín a ve dnech voleb i příslušnou okr-

skovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost (pou-
ze na území příslušného volebního 
okrsku, např. doma); Toto se však ne-
týká voličů s onemocněním covid-19 
a voličů s nařízenou karanténou nebo 
izolací.
• volič může požádat MěÚ Kojetín do 
7. října 2021 na pracovišti matri-
ky a ohlašovny MěÚ Kojetín tel. 
581277425, 581277426; ve dny vo-
leb MěÚ Kojetín tel. 581277411 nebo 
konkrétní volební komisi – telefonní 
seznam na www.kojetin.cz 
zvláštní způsoby hlasování:
I pro tyto volby jsou stanoveny zvláštní 
způsoby hlasování – podrobné infor-
mace najdete na www.mvcr.cz (QR 
v informacích o způsobu hlasování 
u sady hlasovacích lístků, které obdr-
žíte do poštovních stránek)

Hygienická opatření:
Ve volebních místnostech budou zajiš-
těna zvýšená hygienická opatření. Ve 
volebních místnostech bude nezbytné 
mít nasazen respirátor a dbát organi-
začních pokynů okrskové volební ko-
mise.

Další informace k volbám najdete v ak-
tualitách na www.kojetin.cz

Leoš Ptáček
starosta města Kojetína

Tajemník MěÚ Kojetín
vyhlašuje

VýběRoVé ŘÍzENÍ
NA pozIcI

VEdoucÍ odboRu
VýstAVby,

ŽIVotNÍHo pRostŘEdÍ
A dopRAVy.

Vyhlášení a přihláška
jsou zveřejněny na úřední desce MěÚ.

Termín pro podání přihlášek je stanoven
do 20. října 2021.



8

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    10/2021

o NEJstARšÍcH RodEcH V KoJEtÍNě
Rod Kotků
Příjmení Kotek je poměrně dosti rozší-
řené. V České republice je evidováno 
kolem 1500 nositelů tohoto příjmení, 
jejichž rodiny jsou na území poměrně 
rovnoměrně rozšířeny, větší koncen-
trace se vyskytuje v Praze a Liberci. 
V Polsku, především ve slezské oblasti, 
jich v současnosti žije asi 300. Příjmení 
Kotek vzniklo z apelativa, tj. slova obec-
ného významu, kot – kocour. Ojedině-
le slovo kot značí bláto nebo bahno. 
Z toho vznikl název pro nepálené cihly, 
kotovice. Kotek, též kot, byl i staročeský 
tanec, tančený převážně na svatebních 
oslavách. Archiválie v němčině uvádějí 
příjmení ve tvaru Kottek.
Rod Kotků je v Kojetíně „od nepaměti“. 
Nelze určit, kdy se první z Kotků usa-
dil v Kojetíně, ale první zápis je z roku 
1566 v Knize kupů, kdy Jíra Kotek pro-
dává Pavlovi Verušovi pole. Tento zá-
pis je přeškrtnut, zřejmě jako neplatný, 
ale příjmení Kotek je zde uvedeno. 
Zajímavý je zápis z téhož roku, kdy 
„Leta 1566 w uotery przed Nediely 
krzyzowaú Jira Kotek oznamil przed 
rychtarzem Michalem Mlynarzem, ze 
coz jemú koli(k)Pavel Vero(u)ssú pr-
zednie zaplatiti miel, gemú za tú roly 
zústawa, to mu wsseczko gemú pro-
dal, s powolenim listownim urozeneho 
pana Jirzika Kostelaka z Kostelcze 
aurzednika na Towaczowie, prawyžto 
list Pavel u sebe ma, a cozkoli geden 
druhemú pozustava, to mezy sebaú 
wruby zdielali.“ Vruby patřily ke sta-
rým početním prostředkům: byla to 
dvě stejná dřívka nebo hůlky, které 
se k sobě přiložily a současně se na 
ně udělaly zářezy neboli vruby. Jednu 
hůlku (vrubovku) si ponechal věřitel, 
druhou dlužník. Teprve po vyrovnání 
dluhu se hůlky znehodnotily. Neděle 
křížová, taktéž prosebná (též Roga-
te), byla pátou nedělí po velikonocích. 
Dlužník Veruš nezaplatil Jiřími Kotkovi 
dohodnuté splátky a ten si šel stěžovat 
k rychtáři. Příjmení Veruš nebo Veroš 
se v urbáři z roku 1567 již nevyskytuje.
Další zápis je uveden v Urbáři panství 
kojetínského z roku 1567, kde na pa-
desátém řádku spisu je v Kroměřížské 
ulici uveden Jira Kotek, jistě tentýž 
prodávající v Knize kupů.  

Zápis „Jira Kotek z chalupy v roku.…. 
5 gr., srpniho…..8 hal“ sděluje, že ten-
to je již držitelem chalupy a polností, 
protože mu jsou vrchností předepsá-
ny platby z chalupy ve výši pět grošů 
a srpniho (něm. Sichelgeld – srpné 
– plat z výnosu ze žní) ve výši osm ha-
léřů neboli pavrů. Groš se dělil na dva-
náct haléřů. V 16. století stála jeden 
groš jednoduchá koňská uzda, hrábě 
vyšly na tři groše a za pět grošů byla 
kopa vajec. Sud piva stál až dvanáct 
grošů a boty osmnáct grošů.
Ze zápisu je patrné, že Jiří Kotek se ži-
vil hospodařením na půdě a vrchnosti 
odváděl platby ze své práce.
Další zápis pochází z Knihy svateb-
ních smluv města, v níž jsou zápisy 
o sňatcích mezi lety 1574–1635.
Je zde zápis, který uvádí, že Matěj, 
zřejmě syn Jiřího Kotka, si v roce 1592 
bere za manželku Kateřinu, dceru již 
zemřelého Havla Krejčího z Kojetína.

Následný zápis v téže knize udává, že 
v roce 1593 se Lidmila, dcera zemře-
lého Jiřího Kotka z Kojetína, pravdě-
podobně sestra Matěje Kotka, vdává 
za Jana Masaře z vesnice Vlčí Doly 

(8 km jižně od Kojetína). Je psáno, 
„…že vejš psaný Jan Masař berouce 
sobě jmenovanou Lidmilu za věrnou 
manželku svou…“.
Matěj Kotek je dále uveden v Pan-
ském urbáři z roku 1596, kdy mu byla 
vyměřena platba za polnosti a srpní ve 
stejné výši, jako jeho otci Jiřímu, proto-
že po něm hospodařil taktéž v Kromě-
řížské ulici, na stejném majetku.
V roce 1636 se v kojetínské Kupní knize 
vyskytuje jméno Martin Kotek z Chro-
pyně. Jedná se o prodej dvou luk zva-
ných Suchovské u mlýnské cesty, které 
kupuje Jan Onický, kojetínský měšťan 
od třech dědiců „nápadníků“, po zemře-
lém Janovi Juřinovi z Kroměříže, a Mar-
tin Kotek je v zápise uveden jako jeden 
z nich. Dalšími dědici jsou Melichar 
Olšovský a František Kojetský, oba 
z Kroměříže. Obdobný zápis je z květ-
na roku 1639, kdy od stejných dědiců 
kupuje jednu louku Pavel Ležatka.  

Urbář města Kojetína z května roku 
1678 uvádí v části Řemeslnící a dom-
kaři bez půdy nádeníka „taglehner“- 
Taglöhner, Josefa Kotka, který obýval 
chalupu, ve které, kolem roku 1655, 
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bydlel Jan Děrdina. Souvislost mezi 
Josefem Kotkem a Martinem Kotkem 
z Chropyně, případně Matějem Kot-
kem, nelze věrohodně doložit. 
V Urbáři města Kojetína z října 1679 je 
Josef Kotek již uveden jako poplatník 
z Kroměřížské ulice, kdy vrchnosti pla-
tí „o sv. Ondřeji z chalupy“ tři denáry 
a jeden a půl haléře a „o sv. Jiří z Su-
chej louky“, tedy polí, dva denáry a je-
den a půl haléře. 
Chalupa v Kroměřížské ulici měla ko-
lem roku 1800 číslo 34 a po přečíslo-
vání roku 1807, jí bylo přiřazeno číslo 
174. Je možno ji považovat za rodnou 
chalupu rodu Kotkových, kdy ji již obý-
val Josef až do třicátých let 19. století, 
kdy chalupa přešla do majetku Gar-
davských.
Další zmínka o Josefu Kotkovi je ze 
dne 18. února 1705. Tento den vdá-
vá svou dceru Kateřinu, která si bere 
vdovce Jana Trdlicu. Do manželství 
Kateřina dostává od otce čtyři kusy 
polí. Na svatbě je přítomen, doposud 
v jiných archiváliích nikde zmiňovaný, 
Jan Kotek, který o několik dnů dříve, 
dne 10. února 1705 provdává dceru 
Marianu za Matěje Kubesa. Od otce 
Jana dostává věno v podobě dvou 
krav, jedné jalovice a dvou kusů polí. 
Mezi přítomnými je uveden i Josef Ko-
tek. Ze zápisů, psanými chronologicky 
za sebou, vyplývá, že Josef Kotek, 
uvedený již v roce 1678 je starším 
bratrem Jana, protože je veden jako 
poplatník vrchnosti a Jan, až po roce 
1679, hospodařil na jiné usedlosti. Oba 
měli děti, z nichž Josef měl vedle Ka-
teřiny, ještě Marianu provdanou v roce 
1706 za Josefa Mlynaříka, v roce 1708 
provdal dceru Magdalenu za Tobiáše 
(Václava?) Kozla z Předmostí. V roce 
1713 se jeho dcera Barbora, narozená 
v roce 1688, provdala za Jiřího Ivana. 
V zápise o jejím narození je uvedeno 
jméno její matky a tedy i manželky 
otce Josefa – Mariana. Syn Jiří, naro-
zený v březnu roku 1690, získává dne 
16. února 1713 od otce Josefa cha-
lupu v Kroměřížské ulici „…s loukou 
v Suchých loukách a jiným starodáv-
ným chalupním příslušenstvím…“. 
V únoru roku 1715 se Jiří oženil 
s Magdalenou Bubeníčkovou
Josef Kotek zemřel v období mezi tě-
mito dvěma svatbami, tedy mezi ro-
kem 1713 až 1715, protože na svatbě 
syna Jiřího je uveden již jako zemřelý. 
Datum narození je možno odhadnout 
kolem roku 1650.
Josefův bratr Jan Kotek, měl s manžel-
kou Justinou, vedle dcery Mariany ješ-

tě dceru Rosinu (Rozálie), narozenou 
v roce 1693, dále Annu, narozenou 
v roce 1698 a jistě i další děti, mezi nimi 
syna Martina, narozeného v listopadu 
roku 1695, který se oženil s Annou Ně-
mečkovou ve stejný den, tedy 5. února 
1715, jako jeho bratranec Jiří. Druhý 
syn Jan, narozený pravděpodobně 
kolem roku 1702 (matriční záznamy 
mezi roky 1702 až 1706 chybí), se 
v červenci roku 1723 oženil s Veroni-
kou, dcerou Jiřího Horáka z Kojetína. 
Otec Jan Kotek, někdy před rokem 
1708 ovdověl a v červenci roku 1708 
se oženil s Kateřinou, dcerou po ze-
mřelém Janu Chmelovi z Měrovic. 
Jejich manželství zřejmě netrvalo 
dlouho, protože ve svatební smlouvě 
je uvedeno, že ji „… přijímá za plno-
mocnou hospodyni, a dílem rovným 
jakožto jedno dítě zaopatřiti chce po 
svej smrti.“ Pravděpodobným dítětem 
je mladší syn Jan, kterému bylo v roce 
1708 asi šest let. Jak dlouho ještě po 
svatbě Jan Kotek žil, se nedovíme, ale 
v roce 1715 se vdova Kateřina provda-
la za vdovce Jiřího Štábla. Ve svatební 
smlouvě je uvedeno, že vedle jiných 
polností, vnáší do manželství i pole, 
které ji věnoval podle „testamentu“ její 
první manžel Jan Kotek.
Pokračovateli rodu jsou tedy Jiří, syn 
Josefa Kotka a jeho bratranci Martin 
a Jan, synové Jana Kotka.
Jiří Kotek, který se oženil v roce 1715 
s Magdalenou Bubeníčkovou, měl pět 
dětí Jana, Tomáše, Annu, narozenou 
v roce 1717, která se provdala v roce 
1741 za Jana Krybusa z Kroměřížské 
ulice, Apolenu a Jiřího. Synové Jiří 
a Tomáš zemřeli záhy po narození. 
Děvčata se provdala a pokračovate-
lem rodu se stal Jan, který se v roce 
1738 oženil s Magdalenou, dcerou 
Ondřeje Svítka z Kojetína. Za man-
želství se narodilo sedm dětí, z nichž 

pouze Karel, narozený v roce 1743 
a Vavřinec, narozený kolem roku 
1757, se dožili dospělého věku. Rodi-
na bydlela v Kroměřížské ulici na rodo-
vé chalupě.          
O Karlovi víme, že se v roce 1775 
oženil s Barborou, dcerou Tomáše 
Hřebla z Olomoucké ulice číslo 344. 
Protože nevěsta nebyla plnoletá, mu-
sela být pro sňatek udělena církevní 
výjimka, „dispens“. Karlovi a Barboře, 
bydlícími v Kroměřížské ulici číslo 34, 
se narodilo šest děti, z nichž Josefa, 
v roce 1777, Jakub, narozený v roce 
1778, Jan, který se narodil v roce 1782 
a Karel, narozený v roce 1784 však 
následující rok zemřel. Další dvě dce-
ry, Anna a Johana, se narodily v roce 
1786 a 1789.
Vavřinec se v roce 1775 oženil s Alž-
bětou Tigrovou a od roku 1775 do 
roku 1788 se jim narodilo sedm dětí, 
z nichž dospělého věku se dožily pou-
ze tři dcery, a to Magdalena, narozená 
v roce 1775, se provdala v roce 1797 
za Jana Zonu ze Šprlochu, číslo 384, 
dcera Dominika se ve svých dvace-
ti letech provdala za Antonína Klímu 
z Hrádku (?) číslo 77, a Anna si vzala 
roku 1804 Jana Neumanna z Tovačo-
va a tím byla ukončena jeho rodová 
větev.
Karlův syn Jan, narozený v roce 1782 
se v roce 1805 oženil s Pavlínou Pát-
kovou a v průběhu let se jim narodilo 
deset dětí, z nich tři synové se oženili. 
Jan, narozený v roce 1807 se oženil 
s Vincencií Stavovou z Pivína v roce 
1835, František si vzal Annu Juřeno-
vou, taktéž v roce 1835 a Karel, na-
rozený v roce 1821, se oženil v roce 
1845 s Annou Horákovou.
Jan, syn Jana, narozený kolem roku 
1702 se v roce 1723 oženil s Veroni-
kou Horákovou a měli spolu devět dětí. 
Z nich se oženili pouze dva synové, 
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František, narozený v roce 1736, který 
si v roce 1763 vzal za manželku vdovu 
Barboru Ořechovskou, se kterou měl 
pět dětí. Františkův bratr, Jan, naroze-
ný v roce 1745, se oženil v roce 1769 
s Julianou Koutskou a během 22 let se 
jim narodilo deset dětí.
Natalita rodu Kotkových byla v těchto 
i dalších letech velmi vysoká. Část dětí 
sice na nejrůznější nemoci zemřela, 
ale ti, kteří se dožili dospělého věku 
a založili rodiny, pokračovali v násle-
dujících generacích ke zvyšování po-
čtu členů rodu. Od roku 1723 do roku 
1922, tedy za 200 let, proběhlo podle 
kojetínských archiválií zhruba osmde-
sát svateb Kotkových. Z těchto man-
želství se narodilo ve stejné době přes 
200 potomků s příjmením Kotek. Man-
želství byla v naprosté většině uzavře-
na s místními partnery v kojetínském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vy-
skytla se i manželství uzavřená mimo 
Kojetín, především v kostele Panny 
Marie Sněžné v Kroměříži. Výjimečně 
se ženy vdávaly do bydliště manželů 
v blízkém okolí Kojetína, například do 
Věrovan, Lulče, Mořic a dalších.  
Pro přehled uvádím svatby mezi roky 
1900 až 1922.
V roce 1900 se Antonín Kotek, obuv-
ník, bydlící v uličce Pořadí, číslo 72, 
syn Jana a Františky Ořechovské ože-
nil s Františkou Čablovou, služebnou, 
pocházející z Otrokovic.
V roce 1903 se Josef Kotek, zámeč-
ník, syn Františka a Josefy Juřenové 
oženil s Marií, dcerou bednáře Jana 
Horáčka a Františky Raclavské z Vit-
čic.
V roce 1907 se provdala Růžena Kot-
ková, dcera Mariany Kotkové za Jose-
fa Kochánka, úředníka místního cuk-
rovaru, pocházejícího z Prostějova.
V roce 1908 se provdala Františka 
Kotková, dcera Jana a Viktorie Vrzalo-
vé za Františka Pivného, syna Aloisie 
Pivné.
V roce 1911 se Josefa Kotková, dcera 
Františka a Pavlíny Minaříkové, pro-
vdala za Rudolfa Kálovského, kominí-
ka v Kojetíně, Husova ulice číslo 727.
V roce 1913 se provdala Marie Kotko-
vá, dcera Jana, krejčího, a Anny Pe-
turové za Františka Hampla, řemenář-
ského mistra v Kojetíně.
V roce 1914 se oženil Vincenc Kotek, 
dělník, syn Mariany Kotkové s Antonií, 
dcerou Antonína Menše, topiče v cuk-
rovaru. Nevěsta byla nezletilá.
V roce 1919 se oženil 53letý Leopold 
Kotek, zednický mistr, syn Jana Kotka, 
krejčího, a Anny Peturové s 36letou 

Štěpánkou, dcerou Sigmunda Schö-
na, kloboučníka z Kroměřížské ulice, 
číslo 204.
Tentýž rok se oženil František Kotek, 
stolářský mistr, syn Jana a Viktorie Vr-
zalovy s Anežkou Gardavskou, dcerou 
Rudolfa, zřízence cukrovaru.
V roce 1920 se oženil František Ko-
tek, hospodářský adjunkt velkostatku 
v Kojetíně, syn Vincence, rolníka a Le-
ontiny Sedláčkové s Boženou, dcerou 
Antonína Skopalíka, rolníka v Kojetí-
ně. František zemřel před vánoční-
mi svátky v roce 1952 v autě cestou 
z Kroměříže do Kojetína.
V roce 1920 se oženil ve věku 61 let 
vdovec František Kotek, syn Jana, rol-
níka, a Terezie Krybusové s 40letou 
Ludmilou Ořechovskou, vdovou po 
Antonínu Ořechovském, za svobodna 
dcerou Josefa Peštuky a Antonie Mi-
náříkové. 
Tentýž rok se provdala Aloisie Kotko-
vá, dcera Filipa a Marie Kyasové za 
Vincence, rolníka, syna Františka Mi-
naříka z Palackého ulice, číslo 374. 
Téhož roku, 1920, se oženil Antonín 
Kotek, rolník, syn Vincence a Leonti-
ny Sedláčkové s Marií Němečkovou, 
dcerou Františka, rolníka a Terezie 
Pechové.
V roce 1921 se oženil Jan Kotek, rol-
ník, syn Františka a Paulíny Minaří-
kové s Františkou Bilíkovou, dcerou 
Jana, rolníka a Marie Kotkové ze Ztra-
cené ulice, číslo 206. Nevěsta nebyla 
zletilá.
Téhož roku se oženil 64letý vdovec 
Vincenc Kotek, hospodář – rolník, syn 
Františka a Františky Čechové s 45le-
tou Karolinou Hlobilovou z Domašína, 
vdovou po Antonínu Hlobilovi, sochař-
skému dělníkovi, za svobodna dcerou 
Františka Dvořáka, bednáře v Doma-
šíně. Vincenc ovdověl v srpnu 1921 
a v listopadu se již opět ženil.
V roce 1922 se František Kotek, sto-
lař, syn Josefa a Vincencie Krybusové 
oženil s Marií, dcerou Jana Mračka 
a Marie Kotkové z Kroměřížské ulice, 
číslo 166.
Téhož roku se oženil Josef Kotek, čet-
nický strážmistr v Moravské Ostravě, 
syn Jindřicha, provazníka a Františ-
ky Novotné s Annou, dcerou Ondřeje 
Dittricha, pekaře a Františky Jiříčkové.
V témže roce, 1922, se provdala Ma-
rie Kotková, dcera Františka, rolníka, 
a Františky Večerkové za Rudolfa 
Duška, četnického strážmistra v Ko-
jetíně, narozeného v Bojanovicích.
Usedlosti rodu Kotkových se nachá-
zely v Kroměřížské ulici, číslo 174, 

v průběhu let se rodiny stěhovaly do 
Olomoucké ulice, číslo 269 a Šprloch 
(Palackého), číslo 371, 375, 382, dále 
do Vyškovské ulice a ulice Stružní.
Kotkovi byli z velké části řemeslníky. 
Vyskytují se zde pekaři, provazníci, 
obuvníci, zámečníci, zedníci, stolaři, 
listonoš, obecní strážník a samozřej-
mě rolníci. 
Tři členové rodu se stali kněžími, a to 
Ferdinand Kotek v roce 1887, Jan Ko-
tek v roce 1889 a Alois Kotek v roce 
1969. V těchto letech byli uvedeni do 
kněžského stavu.
Kotkové se účastnili v dobách válek 
i jako aktivní vojáci. Za I. světové války 
padl na italské frontě u vesnice Gher-
tele zhruba deset kilometrů severozá-
padně od města Asiago v roce 1917 
František Kotek, syn Jindřicha Kotka, 
provazníka a Františky Novotné z Vě-
rovan. Měl devět sourozenců. Další 
z Kotků, Emil, narozený v roce 1895, 
byl v této válce zraněn. František 
Kotek, narozený v roce 1886 byl zra-
něn a zajat a část válečných let prožil 
v ruském zajateckém táboře Tjumen. 
Jeho jmenovec, také František, syn 
Josefa Kotka z Vyškovské ulice, číslo 
413, narozený v roce 1887 byl zajat-
cem v táboře Ak-Tepe u Ašchabadu 
v Turkestánu. Jindřich Kotek, bratr 
padlého Františka, narozený v roce 
1889, byl taktéž v ruském zajetí. Ru-
dolf Kotek, narozený v roce 1886, syn 
Jana Kotka, provazníka z Vyškovské 
ulice, číslo 397, byl stejně jako Václav 
Kotek, narozený v roce 1881, ve vál-
ce zraněn. Vincenc Kotek, narozený 
v roce 1891 byl zajatcem v ruském za-
jetí.
Jan Kotek, syn Josefa Kotka a Františ-
ky Ořechovské, narozený v roce 1885, 
vojín olomouckého c. a k. 54. Polní-
ho pěšího pluku, působil od listopadu 
1917 v 7. Střeleckém pluku čs. legií 
v Rusku, kam narukoval po zajetí na 
ruské frontě v červenci 1915 u města 
Grodek (ukr. Horodok) v bojích o pře-
kročení řeky Dněstr. 
Z výčtu účastníků války je patrné, že 
rod Kotkových byl z titulu velkého po-
čtu svých příslušníků nucen účastnit 
se značným počtem mužů válečných 
událostí.  
Podle adresáře města Kojetína bydle-
ly zde v roce 1934 následující rodiny 
Kotkových:
„František a Marie, soukromníci, Ha-
sičská (Husova) 728“
„Kotek Jan, rolník, Františka, manž., 
Tyršova 91“
„Kotek Jan, pol. hlídač, Marie, manž., 
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Barbora při domácnosti, Chropyňská 
(Přerovská) 236“
„Kotek Fr., rolník, Fr. manž., Alois, rol-
ník, Palackého 380“
„Kotková Ludmila, rol., Olomoucká 
299“
„Kotek Vincenc, rol. Leont., manž. Ma-
rie, při dom., Olomoucká 302“
„Kotek Frant., stolař, Anežka, manž., 
Olomoucká 259“, zřejmě chyba, patří 
Přerovská
„Kotek Frant., rolník, Marie, manž., 
Tržní nám. 611“
„Kotková Anežka, při dom., Mlýnská 
282“, dům byl zbořen
„Kotek Frant., rolník, Božena, manž., 
Mlýnská 287“

„Kotková Ter., soukr. Závodí 661“ (?)
„Kotek Josef, strojník, Marie manž., 
Rudolf, stroj. zám., Frant., strojník, Ka-
rel, svrškař, Tvorovská 848“
„Kotková D., děl. Hanusíkova 473“
„Kotková Marie, soukr. Kroměřížská 
160“
„Kotková Františka, soukr., Frant. 
a Marie, při dom., Kroměřížská 203“, 
dnes Kroměřížská 904
„Kotek Leopold, zed. mistr, Štěp. 
manž., Kroměřížská 204“
„Kotek Vinc. a Karla, manž., Blanská 
191“
„Kotek Fr. krejčí, Marie, manž., Blan-
ská 181“, dům byl zbořen
„Kotková Anna, při dom., Štefanikova 

(Padlých hrdinů) 157“
„Kotek Rud., děl., Frant., manž., Štefa-
nikova 931“, dům nenalezen
„„Kotek Fr. a Fr., rolníci, Kroměřížská 
116“
„Kotek Antonín, rolník, Žofie, manž., 
Marie, výměn., Alois, řezník, Podva-
lí 230“, dům byl zbořen, číslo má jiný 
dům na Podvalí.
Rod Kotkových se významně podílel, 
s ohledem na jeho velikost a rozma-
nitost činností jeho jednotlivých členů, 
na rozvoji města Kojetína. Dá se obec-
ně říci, že značná část obyvatel města, 
je příbuzensky spojena s tímto rodem.

Miloš Krybus, pokračování příště

Renovace obrazu panny 
marie uloženého
v kostele ve Křtinách
Celé generace kojetínských farní-
ků chodily pro útěchu a povzbuzení 
k Panně Marii Křtinské do známého 
poutního místa do Křtin v Moravském 
krasu. Vlakem do Lulče a pak proce-
sím se zpěvem a motlitbami poutníci 
putovali přes krásnou krajinu Drahan-
ské vrchoviny do asi patnáct kilomet-
rů vzdálených Křtin. Určitě se najdou 
účastníci těchto poutí, které se dodnes 
zachovaly, i když už v pozměněné po-
době. 
Historie obrazu, která je předmětem 
tohoto článku, je popsána v Pamětech 
fary kojetínské vedené od roku 1898. 

z HIstoRIE

Tato kronika popisuje nejen 
historii náboženskou, ale i ce-
lého Kojetína. Je to nadmíru 
zajímavé čtení.
V zápisu pátera Josefa Peš-
ky, který působil v Kojetíně 
v letech 1940 až 1967, se do-
čteme o konci 2. světové války 
a osvobození Kojetína. Dovo-
lím si citovat některé pasáže:
„Ve středu 2. května 1945 
začalo rumunské a ruské 
dělostřelectvo umístěné na 
kopcích u Koválovic prudce 
ostřelovati Kojetín obsazený 
německým vojskem. Po mši 
svaté jsme se odebrali do far-
ního sklepa, který nám sloužil 
jako kryt. Ve sklepě jsme zů-
stali po čtyři dny a noci až do 
neděle 6. května, a zažili tam 
mnohou těžkou chvíli. Měs-
to Kojetín bylo stále ve dne 

v noci ostřelováno a brzy začaly i po-
uliční boje mezi německým vojskem 
a rumunskou armádou, která několi-
krát pronikla do města, ale pak muse-
la ustoupit. Na faře se ubytovalo ně-
mecké vojsko a hospodařilo po svém. 
V pátek odpoledne 4. května 1945 
vyvolal faráře mladý německý důstoj-
ník a s revolverem v ruce se mě tázal 
– proč hodiny na kostelní věži jinak uka-
zují a jinak bijí. Není to nějaké smluve-
né znamení rumunskému vojsku? Vy-
světlil jsem mu, že hodiny spravuje ho-
dinář ustanovený městským úřadem. 
Zle na mě hleděl a pak šel. Ve čtvrtek 
3. května byl zasažen klášter sv. Kříže 
naproti fary granátem a střecha i strop 
byl rozbořen. V pátek dopadl granát 
na farní střechu, rozbil střechu a ko-
mín, pod nímž jsme právě seděli ve 
sklepě. Pak dostala farní budova ještě 
dva zásahy do střechy, kromě mno-
ha ran z kulometů a tanků do omítky. 



12

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    10/2021

Na obou věžích kostela měli Něm-
ci své hlídky s telefonním spojením 
a tím velmi ohrozili farní kostel. Ko-
nečně v noci ze soboty na neděli 
z 5. na 6. května odtáhli Němci z Ko-
jetína a byli jsme osvobozeni. Před 
odchodem vyhodili všechny mosty 
přes Moravu, které za velkých de-
tonací se rozbily. V neděli 6. května 
1945 skýtal Kojetín žalostný pohled. 
Některé domy byly vypáleny, mnoho 
domů pobořeno, střechy rozbity, má-
lokteré okno ve městě zůstalo celé, 
dráty telefonní i elektrické strhány. 
Všude plno rumunského vojska, které 
se po strašném boji nechovalo prá-
vě dobře. Nebylo ani pomyšlení na 
pobožnost v kostele, a tak tuto nedě-
li 6. května 1945 byl kostel uzavřen 
a mše svaté nebylo. Jedinečný případ 
za celá staletí. Panna Maria Kojetín-
ská chránila si v této hrůzy svou krás-
nou svatyni. Zatímco kol do kola samá 
spoušť, kostelu se nestalo nic. Věže 
i střecha neporušeny, ani okna neby-
la rozbitá. Jen fasáda kostela utrpěla 
na omítce několika zásahy z tanků 
a průčelní okno malované bylo na ně-
kolika místech prostříleno. Nechť na 
tuto mocnou ochranu P. Marie příští 
generace nezapomenou!“ 
Dále je v kronice uveden zápis z roku 
1946 vztahující se k obrazu Panny Ma-
rie: „Na poděkování P. Marii za záchra-
nu Kojetína a hlavně farního kostela 
byl ve svátky svatodušním procesím 
za doprovodu faráře zanesen do Křtin 

obraz P. Marie Křtinské a zavěšen 
u oltáře v tamním kostele. Obraz krás-
ně namaloval, Jan Sázel, akademický 
malíř z Kojetína, kojetský rodák. Obraz 
stál 15.000 Kč. Nechť P. Maria přijme 
tento dar jako projev díků a vděčnosti 
k ní, za její mocnou ochranu ve váleč-
ných hrůzách. Poutníků do Křtin bylo 
celkem 350 osob.“
Na obraze je následující text: “Panně 
Marii Křtinské věnovali tento obraz za 
zachránění kostela v Kojetíně a celého 
města Kojetína ve válečné lítici v květ-
nu 1945 vděční poutníci.“
Obraz pak visel v ambitech kolem kos-
tela a kaple Sv. Anny a venkovní pro-
středí mu neprospívalo. V roce 1994 

byl přemalován Františkem Hejčem 
z Brna Líšně, jak je uvedeno v dolním 
pravém rohu. 
V roce 2021 renovoval obraz Jozef 
Mikláš z Dubnice nad Váhom, který 
v letech 1990–2000 prováděl opra-
vy oltářů a dalších relikvií v kostelích 
v Kojetíně, Měrovicích a Polkovicích. 
V sobotu 16. října 2021 se koná pouť 
do Křtin spojená s požehnáním reno-
vovaného obrazu Panny Marie Křtin-
ské. Odjezd autobusem v 8 hodin od 
kostela v Kojetíně. Informace na vý-
věsce u kostela.
Kostel Jména Panny Marie ve Křti-
nách je barokním skvostem a patří 
k nejkrásnějším kostelům na Mo-

ravě. Byl postaven 
v 1. polovině 18 století 
a skrývá poselství feno-
menálního Jana Blažeje 
Santiniho – Aichela. Třeba 
osnova půdorysu ve tvaru 
pentagonu je odkazem na 
pět Kristových ran. O kos-
telu byly natočeny doku-
menty, jako je díl televizní-
ho seriálu Barokní skvosty 
Evropy a mysteriózní film 
z roku 2011 Santiniho ja-
zyk od režiséra Jiřího Stra-
cha s Davidem Švehlíkem 
v hlavní roli. 
Na programu zájezdu je 
také prohlídka moderního 
kostela v Brně Líšni s troj-
úhelníkovým půdorysem, 
který byl postaven jako 
čtvrtý nový kostel v Brně 
po roce 1989.

Jaroslav Bělka
s přispěním

Josefa Psíka
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ALoIs zLámAL: stŘEšNÍ oKNo A Já (povídky na pokračování)
co to je, když se
rozevírají nůžky?
Co to jsou nůžky, ví snad každý člo-
věk, počínaje malým človíčkem, kte-
rý právě dokončil, tedy úspěšně ab-
solvoval povinný poslední předškolní 
rok.
Nejen že ví, ale i ví, na co se tento 
předmět používá. Jako důkaz mého 
tvrzení použiji větu z jednoho televiz-
ního seriálu vysílaného někdy kolem 
padesátých nebo šedesátých let mi-
nulého století.
Aktérem této věty, která se ujala jako 
celonárodní hit, byl herec Jaromír 
Hanzlík a malá dívenka, která hrála 
jeho dcerku.
Tatínek byl se svou dceruškou sám 
doma, měl ji na starost, protože ma-
minka musela jít do školy na třídní 
schůzku staršího syna. Tatínek se 
díval na fotbal a aby dívenku nějak 
zabavil a ona jej nevyrušovala neu-
stálými otázkami, dal jí arch papíru 
a nějaké hadříky položené na sto-
ličce vedle synovy postele a k tomu 
inkriminované nůžky. „Pěkně si hrej, 
buď tiše a můžeš si stříhat a stříhat...
ale dávej pozor, ať se nepíchneš“. 
Fotbal skončil a maminka se vráti-
la domů. Dívenka ji radostně vítala 
a hned se chlubila: „Maminko, podí-
vej, podívej se, já jsem číhala a číha-
la, tatínek mě pochválil, že jsem byla 
potichu, a ještě mi říkal jen číhej, pu-
sinko, číhej!“
Maminka oba dva pochválila, jak byli 
hodní a jen tak, bez většího zájmu se 
podívala na dcerčino dílo a pozorně-
ji prohrábla nastříhanou hromádku 
hadříků a spatřila hromádku slože-
ného synova oblečení, které tam již 
nebylo.
Úžasné vzpomínky na herce a re-
žiséra tohoto televizního seriálu, 
a hlavně pak na ty, kteří tyto příhody 
sami napsali – na televizní diváky.
Po nějakém čase jsem se v novinách 
dočetl krátkou zprávu o výsledcích 
ankety o tom, jaká je u nás situace 
soužití generací ve změněných po-
liticko ekonomických podmínkách. 
Starší generace, která zažila 2. svě-
tovou válku, padesát let budování 
socialismu, sametovou revoluci, od-
luku Slovenska od Čech a Moravy, 
nové uspořádání státního zřízení, in-
stalaci demokracie versus tato doba 
a mohutný rozvoj techniky, globa-
lizace hospodářství, vznik nových 

technologií a materiálů, televize, 
počítače, počítače do kapsy, to vše 
zákonitě ovlivnilo chování, mentalitu 
a soužití s mladou generací a vztahy 
rodičů s dětmi.
Vzhledem k tomu, že anketu prová-
děla cizí agentura, bylo hodnocení 
prezentováno velmi opatrně a citlivě. 
Pro naši republiku však v kontextu 
vyznělo negativně. Především se 
vytratila etika chování, úcta k tradi-
cím národa a porozumění a dochází 
k překrucování historie. Nadpis člán-
ku zněl: Rozevírají se nůžky v chová-
ní dvou generací?
Pro případ, že se mě někdo zeptá, 
proč píšu na tyto listy A4 všelijaké 
cosi jako vzpomínky na rodiče, na 
své mládí, rodný dům, na rodiště 
a na dobu před 65-70 lety  směle mu 
odpovím: „Protože jsem – tedy ještě 
jsem na světě, ještě dýchám a ještě 
se dokážu rozčílit. A to je hlavní dů-
kaz, že žiju, mnoho si pamatuji, jsem 
za ta léta zkušenější a nejsem ani 
hluchý ani slepý.“
Je pravdou, že nepíši na notebooku, 
ale to ještě neznamená, že jsem 
stvořen, jen abych tu zavazel nebo 
přihlížel tomu, jak jsem přehlížen. Že 
neříkám stupidní čáo, čááááo, čus 

čus místo našeho ahoj, měj se nebo 
hezký den?
Pokud bych věděl, že bez těchto 
technických zázraků nemohu žít, na-
učil bych se vše i bez všelikých pod-
bízejících se poradců, rádobyrádců 
za nějakou tu korunu nebo euro. Ale 
hlavní příčinou je, že ten můj život 
letí rychle dopředu a toho času mi 
moc nezbývá. 
Proto chci pro příští generaci mého 
rodu zanechat pravdivé střípky živo-
ta tak, jak jsme jej prožívali, jaký kdy-
si byl, jaký je dnes a jaký by si vaše 
generace měla vytvořit, popřípadě 
vybojovat.

Mějte na paměti, že
Život je... žít, vidět, pozorovat
hledat, trpět, nalézat
rozumět, milovat, odpouštět
a hlavně umět snít,
budovat a stavět v sobě zákony, kte-
ré lidstvo na této planetě od jejího 
zrodu pěstovalo, zalévalo svými sl-
zami a svou krví, ztrácelo a zase vy-
bojovávalo, to jsou nepsané zákony 
etiky, cti, porozumění, úcta člověka 
k člověku, k přírodě a k sobě samé-
mu.

Alois Zlámal, pokračování příště
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mAtEŘsKá šKoLA KoJEtÍN
září v naší škole 
Léto je za námi a čekal nás nový škol-
ní rok. Odpolední sluníčko ještě vyvo-
lávalo vzpomínky na prázdniny, ale ty 
jsou již nenávratně pryč. Začátek škol-
ního roku byl pro každého velkou změ-
nou a všem nám nastaly každodenní 
povinnosti. A tak je od 1. září naše ško-
lička zase plná dětí.
První zářijové dny nebyly pro niko-
ho lehké. Na některé děti navíc čekal 
první den v mateřské škole, první od-
loučení od maminky. Ale na slzičky se 
brzy zapomnělo, protože pro děti bylo 
hned na začátku školního roku připra-
veno mnoho nových hraček a spousty 
nových zážitků.

Všechny třídy byly vyzdobeny a při-
praveny na zahájení školního roku. 
Děti přivítal Kašpárek s maňáskovou 
pohádkou, kterou si pro ně připravily 
paní učitelky.
V úterý 14. září 2021 si děti z Paste-
lek a ze Sluníček nasadily batůžky 
a vyrazily na dlouhou vycházku za Ko-
jetín, kolem Hráze k novému Biotopu. 
Tady jsme zamávali vodníkovi a ces-
tou jsme si povídali o přírodě a o tom, 
jak ji máme chránit. Potom jsme se po-
silnili zásobami z batůžků a při cestě 
zpět jsme se učili dodržovat pravidla 
a bezpečnost při pohybu v silničním 
provozu.
Ve čtvrtek 16. září 2021 začaly nej-
starší děti navštěvovat předplavecký 

výcvik v plaveckém areálu Města Pře-
rova, který potrvá až do 25. listopadu 
2021. Děti mají možnost si jednou týd-
ně užít vody a vodních radovánek pod 
dohledem zkušených lektorek a svých 
učitelek. Po ukončení kurzu dostanou 
„Mokré vysvědčení“.

A co nás čeká na podzim? Těšíme se 
na cvičení ve sportovní hale, kroužek 
anglického jazyka a Skotačení s Ver-
čou, která za námi přijede s adaptační 
pohádkou O Laurince.
Tak už zbývá jen věřit, že už si děti na 
své nové kamarády zvykly a popřát 
jim, ať se všem v našich třídách líbí.
         

               vedení MŠ
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odboRNé uČILIště A záKLAdNÍ šKoLA KŘENoVIcE
Letní kempy
ou a zš v Křenovicích
Školní rok 2020-2021, plný různých 
omezení výuky v rámci opatření proti 
šíření koronavirové pandemie, jsme 
na OU a přidružené ZŠ pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
v Křenovicích zakončili 30. června 2021 
a dětem nastalo období prázdnin.
Asociace školních sportovních klubů 
České republiky opět připravila pro 
žáky těchto škol prázdninový program, 
který dětem nabídl smysluplné a zá-
bavné trávení volného času a naše 
škola se i letos do tohoto programu 
zapojila.
První letní kemp se konal 19.–23. čer-
vence 2021, děti během týdne pozná-
valy především náš region. Navštívily 
Svatý Hostýn, učily se orientaci na 
mapě, při přesunu vyhledávaly turi-
stické značky a učily se je využívat, 
poznávaly stromy a různé rostliny po-
dél trasy. V kroměřížské Podzámec-
ké zahradě obdivovaly bohatou flóru 
i faunu. V Chropyni si prošly naučnou 
stezkou a přírodní rezervací, opekly 
si špekáček, seznámily se s chropyň-
skou historií a pověstí O Ječmínkovi. 
V pátek děti navštívily zábavní cent-
rum Dětský svět v Kroměříži. Zde se 
jim nejvíce líbily trampolíny, nafukovací 
atrakce, lezecká stěna, parkurová tělo-
cvična a elektronická místnost. Mladší 
děti ocenily zejména kuchyňky určené 
pro malé kuchaře a dílničky, rozvíjejí-
cí sociální dovednosti a komunikaci. 
Ve škole si zopakovaly první pomoc, 
poznávání domácích i divokých zvířat 
podle obrázků. Nechyběly ani ruční 

práce a kreativní tvoření. Navštívily 
rovněž Sportovní halu v Kojetíně, kde 
si zahrály pozemní hokej, badminton 
a prošly si překážkovou dráhu.
Druhý kemp se konal ve dnech 
16.– 20. srpna 2021 a měl velmi bo-
hatý program. Během týdne se žáci 
seznámili s okolím školy, faunou a fló-
rou blízkého rybníka. Při vycházce si 
nasbírali kamínky, které pak vyzdobili 
barvičkami a zanechávali je na vidi-
telných místech jako suvenýry pro 
ostatní turisty, například při výletě na 
Hranickou propast a do Zbrašovské 
aragonitové jeskyně. Cestou na Hra-
nickou propast jsme prošli naučnou 
stezkou s šesti výukovými tabulemi, 
na kterých se žáci seznámili s živo-
čichy a rostlinami vyskytujícími se 
pouze v této lokalitě.  Dalším cílem 
putování bylo město Brno, jeho ZOO 
a Brněnská přehrada, po které jsme 
pluli lodí k hradu Veveří. Naším pozná-
vacím znamením na obou výletech 
byly modré multifunkční šátky, které si 
žáci sami vyzdobili. Krásné slunečné 
počasí nám umožnilo pořádat sportov-
ní aktivity na školním pozemku – luko-
střelbu, závodivé a míčové hry, stolní 
tenis, bowling… Dětem se též velmi 
líbil „Den s pohádkou“ - děti si pohád-
ku poslechly, vymalovaly omalovánku, 
seřadily obrázky podle děje a násled-
ně samy obsah vyprávěly a děj se po-
koušely zdramatizovat. Velmi zajíma-
vé bylo i povídání o myslivosti, ukázka 
výcviku a poslušnosti loveckých psů 
i vycházka s nimi.
Poděkování za uskutečnění obou 
kempů patří AŠSK ČR, která tento 
prázdninový projekt připravila a finanč-

ně zabezpečila i všem pedagogickým 
pracovníkům, kteří se dětem o prázd-
ninách věnovali. Na jeho realizaci se 
podílela kojetínská hospůdka U Pe-
dyho, která zajistila svačiny i obědy 
prvnímu turnusu i Školní jídelna v Ko-
jetíně, která zajistila stravování dětem 
na druhém turnusu. Nejdůležitější ale 
je, že pobyt na kempech přinesl dětem 
poučení i zábavu a přispěl k rozvoji je-
jich osobnosti.

Monika Šišková a Hana Jarmerová

GymNázIum KoJEtÍN
Generální rekonstrukce 
sportovního areálu
Kdo v minulých měsících procházel 
kolem kojetínské sportovní haly, ne-
mohl si nevšimnout stavebních prací 
v přilehlém sportovním areálu Gymná-
zia Kojetín. Probíhala zde rekonstruk-
ce ploch, na kterých se po dešti nedalo 
sportovat, protože se zde dlouhodobě 
držela voda. Děkujeme všem zaintere-
sovaným: Práce ve zmíněném objektu 
provedla firma Ptáček – pozemní stav-
by s.r.o., investorem stavby byl Olo-
moucký kraj a celkové náklady činily 
14 587 000 Kč. Za zřizovatele na prů-
běh oprav dohlížel Jiří Maděrka z od-

boru investic a technický dozor měl na 
starost Ing. Aleš Hanák. Rekonstruk-
ce umožní nejen sportovní činnosti 
v rámci výuky kojetínských škol, ale 
pomůže i mimoškolnímu zájmovému 

a rekreačnímu sportu v našem městě. 
Budeme rádi, když celý objekt vydrží 
bez poškození co nejdéle, aby nemu-
sely být investovány další prostředky 
na opravy.                                       -mm-
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Život v bavlně
za jakých podmínek se pěstuje ba-
vlna? Kojetín bude hostit výstavu 
fotografií o pěstitelích bavlny v In-
dii.

Bavlna patří mezi nejdůležitější a nej-
starší textilní suroviny. Podmínky pa-
nující na bavlníkových polích v Indii 
přiblíží výstava pod širým nebem 
nazvaná „Život v bavlně“, která 
bude od 2. října do 9. října 2021 
k vidění v parčíku podél ulice svato-
pluka Čecha (naproti gymnáziu). 

Prostřednictvím fotografií nahlédneme 
do života pěstitelů bavlny a máme tak 
možnost se zamyslet nad možnostmi 
udržitelnější produkce: bez plýtvání 
vodou, bez genetické modifikace ba-

vlníků, s minimem pesticidů, bez dět-
ské práce, s lepšími výkupními cenami 
a šetrnějším přístupem k životnímu 
prostředí. Většina takto produkované 
bavlny pochází od drobných pěstitelů.
Pěstování bavlny je náročné na spo-
třebu vody. Na výrobu jednoho trička 
je zapotřebí 2700 litrů vody, což je 
množství tekutin pro jednoho člověka 
zhruba na 900 dnů. Přitom většina in-
dických pěstitelů nemá prostředky na 
vybudování zavlažovacích systémů, 
a spoléhá proto na období dešťů. 
Jedním ze způsobů, jak problémy pěs-
titelů bavlny řešit, je odpovědná spo-
třeba – tedy například to, že zákazní-
ci se při nákupu budou více zajímat 
o původ oblečení a o podmínky jeho 
vzniku. Vodítkem jim při tom mohou 
být etické certifikace, jako je například 
Fairtrade. Známka FAIRTRADE zá-

kazníkům říká, že při výrobě daného 
produktu byla dodržena základní eko-
nomická, sociální i ekologická krité-
ria, že pěstitelé dostali za svou úrodu 
spravedlivou cenu a navíc fairtradový 
příplatek, že nebyla zneužita dětská 
nebo otrocká práce a šetrně se naklá-
dalo s přírodními zdroji.

D. Dýmalová

Výtvarná soutěž
Art Freud
Kromě vědomostních soutěží se naši 
žáci účastní i aktivit v oblasti umělec-
ké. V červnu jsme zaslali několik prací 
do 1. ročníku mezinárodní soutěže Art 
Freud, kterou organizovalo Město Pří-
bor – rodiště Sigmunda Freuda. V tuto 
chvíli můžeme s potěšením oznámit, 
že tři naši žáci si odnesli ocenění za tři 
první místa v soutěžních kategoriích. 
Jména vítězů jsou následující: Ale-
xandra Šťastníková, Luboš Masařík 
a Andrea Kopečná. Jejich práce jsou 
umístěny na přiloženém snímku. Gra-
tulujeme k úspěchu.                     -mm-

Galerie úspěšných
Práce ve školním roce 2021/2022 se 
teprve rozjíždí a na ocenění soutě-
ží, které probíhají v průběhu prvního 
pololetí, si budeme muset ještě chvíli 
počkat. Přesto už v tuto chvíli máme 
několik žáků, kteří ve své zájmové mi-
moškolní činnosti dosáhli vynikajících 
výsledků nejen doma, ale i v zahrani-
čí. O těch bychom rádi veřejnost in-
formovali. Vyzvali jsme níže zmíněné 
žáky, aby nám o své činnosti něco 
řekli a odpověděli na následující dvě 
otázky:

1) Jakou činností se zabýváš a jaký 
byl tvůj poslední úspěch?
2) Jaký z toho máš pocit a co bude 
následovat?

Kaiem Hossain-selsdon (prima)
1) Tančím latinskoamerické a stan-
dardní tance v TK Olymp Olomouc 
a posledním úspěchem je 4. místo 
v juniorské kategorii na Mistrovství 
ČR v deseti tancích Kojetín 2021, kte-
ré proběhlo 4. září. V kategorii bylo 
31 soutěžících párů.
2) Se svou taneční partnerkou Viktorií 
Vágnerovou chci v tančení pokračovat 

sBěR pApíRu  sBěR stARÉHo pApíRu  sBěR pApíRu  sBěR stARÉHo pApíRu  sBěR pApíRu 
od pondělí 11. října do středy 13. října

se na gymnáziu uskuteční dlouho odkládaný sběr starého papíru.
Donést či dovézt můžete novinový papír, letáky i kartóny. Papír nemusí být roztříděný, ale musí být pevně svázaný.

Sběr bude probíhat každý den ráno od 7.30 do 8.10 hodin a odpoledne od 13.30 do 15.30 hodin.
Kontejner bude umístěn na dvoře školy, je možné do dvora krátkodobě vjet autem.
Výtěžek bude opět věnován nějaké charitativní organizaci na podporu dobré věci.

Kam přesně peníze pošleme, upřesníme později, nový projekt Světové školy a Aktivního občanství se teprve rozjíždí.



17

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    10/2021

i dále a příští rok bychom se moh-
li umístit tzv. „na bedně“. Tuto šanci 
máme.

Julie ptáčková (sekunda)

1) Šest let už tančím standardní a la-
tinskoamerické tance v TK Fortuna 
Zlín a na posledním Mistrovství ČR 
v deseti tancích Kojetín 2021 jsme si 
s tanečním partnerem Patrikem Paříz-
kem vytancovali v juniorské kategorii 
1. místo. Tančení mě baví, věnuji mu 
hodně času, a proto mě moc těší, že 
se nám podařilo být na prvním místě 
před dalšími třiceti páry.
2) V této činnosti chci i dál pokračovat, 
a pokud to bude možné, zkusíme štěs-
tí i na soutěži mezinárodní.

david Karbaš (sexta)
1) Věnuji se boxu. Říká se, že je to 
„nejčistší“ z bojových sportů a je za-
měřený na práci rukou. Věnuji se mu 
už pět let. V prázdniny jsem se zúčast-
nil Mistrovství Evropy 2021 v Gruzii 
a v Německu na soutěži zvané Ruhr 
Games jsem získal 3. místo.

2) Jsem samozřejmě rád, ale úplně 
spokojený zatím nejsem. Veškerou 
aktivitu směřuji k přípravě na OH ve 
Francii v roce 2024.

simona Ivánková (3. ročník)
1) Zabývám se na ZUŠ v Němčicích 
na Hané v rámci dramatického oboru 
přednesem uměleckého textu a po-
stoupila jsem do krajského kola sou-
těže Wolkrův Prostějov. Tady jsem 
zvítězila a postoupila do celostátního 

finále, které probíhá formou pětidenní-
ho setkání nejlepších recitátorů z celé 
republiky.
2) Moc mě to potěšilo, v činnosti budu 
pokračovat a ráda bych se na tuto 
nebo i jinou soutěž dostala i se svou 
vlastní tvorbou. Snažím se totiž psát 
poezii.

michaela Vosičková (4. ročník)

1) Ve svém volném čase se zabývám 
krasojízdou v Němčicích nad Hanou 
a ve dnech 26.-27. srpna 2021 jsme 
se zúčastnili ME v sálové cyklistice ve 
švýcarském Bürglenu. V juniorské ka-
tegorii jsem obsadila 6. místo a ve dvo-
jicích jsme získaly stříbrnou medaili 
v rámci Evropy.
2) Mám z toho velkou radost a byl to 
zatím můj největší úspěch. V říjnu po-
jedu na MS do Německa za dospělé 
a potom mě čeká světový pohár.

děkujeme za odpovědi a přejeme 
všem mnoho dalších úspěchů v je-
jich zájmové činnosti.       

        -mm-

Kontrasty Kojetína
V září tohoto roku jsme se vrátili po 
několika měsících distanční výuky 
k pravidelné docházce do budovy 
Gymnázia Kojetín. Nám, co do Ko-
jetína dojíždíme každý den vlakem, 

nemůže při pohledu z okna uniknout, 
jak je ulice za nádražím plná odpadků, 
ponurá a jednoduše nevybízí k návště-
vě. Dalo by se říci, že jde o uzavřené 
místo, plné problémových lidí, kde je 
vskutku někdy riskantní i pouze pro-
cházet. Skutečně jde o místo, které 
v budoucích letech bude potřebovat 
nemalou finanční částku na obnovu 
a především velké úsilí, aby se městu 
podařilo tuto svoji stinnou stránku zve-
lebit. 
Naproti tomu je spousta jiných projek-
tů, které dokazují, že Kojetínu stačí 
málo, aby zapůsobil. A právě o dal-
ším projektu budou následující řádky. 
Oním projektem je nově zrekonstru-
ované venkovní hřiště Gymnázia Ko-
jetín. V souvislosti s ním jsme vyzpoví-

dali ředitelku školy Květoslavu Švédo-
vou. Dozvěděli jsme se, že pro revitali-
zaci byla vybraná společnost PTÁČEK 
– pozemní stavby s.r.o., která již pro 
Gymnázium Kojetín realizovala půdní 
vestavbu. Původní hřiště, vybudované 
v minulých letech, už nebylo vyhovující 
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– na ploše hřiště se objevovaly hrbo-
ly kvůli nekvalitním základům, bylo 
poničeno také oplocení. Rekonstruk-
ce proběhla v období mezi květnem 
a srpnem 2021. Finančně nákladná 
investice (v celkové výši 14,506.900 
Kč) se zcela jistě vyplatí. Víceúčelové 
hřiště o celkové ploše skoro 1700 m2 
je určeno pro házenou, tenis, florbal, 
mini kopanou, volejbal, softbal a bas-
ketbal. Součástí sportoviště je i sektor 
pro skok do dálky.  
Je velmi potěšující, že za dodržení 
podmínek stanovených Gymnáziem 
Kojetín budou mít možnost využívat 

nové víceúčelové hřiště i sportovní zá-
jemci z řad široké veřejnosti. Podle ře-
ditelky si tak užijí moderní hřiště nejen 

studenti gymnázia.
Řešením, jak zabránit ničení již zvele-
bených částí Kojetína, ale i těch částí, 
které na své znovunabytí lesku teprve 
čekají, by mohl být např. větší zájem 
ze strany Městské policie Kojetín, mo-
nitorování CCTV kamerami, za zmín-
ku stojí také posílení dobrých sou-
sedských vztahů a posílení motivace 
občanů ke zvelebování svého okolí. 
Toto všechno je však již pouze v rukou 
Kojetína samotného. To my, studenti, 
ovlivnit nemůžeme…

Roman Chylík a Matěj Okruhlica, 
sexta GKJ

dům dětÍ A mLádEŽE KoJEtÍN INFoRmuJE
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městsKá KNIHoVNA měKs KoJEtÍN
září v knihovně
zpátky do knihovny!
Zábavný program s výrobou záložky a sdíleným čtením byl 
připraven pro Klub mladých čtenářů z Polkovic.

Lekce informační výchovy
Pro žáky 1. tříd byla určena první informační lekce s vysvět-
lením základních pojmů – jak vzniká kniha, kdo je spisova-
tel, ilustrátor, co je knihovna, uspořádání fondu v knihovně 
x pořádek v domácí knihovničce, půjčovní doba a knihov-
ní řád. Také proběhlo sdílené čtení „Poněkud otravný slon“ 
od D. Walliamse.                                          Jitka Lorencová
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pŘIpRAVuJEmE

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín: 
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna

facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín

týden KniHoVen 2021 
4. – 10. října 2021

(400 institucí - 10 000 účastníků - 25 let akce)
Týden knihoven je společnou událostí českých knihoven,
která probíhá po celé České republice vždy první týden

v říjnu. Tento největší knihovnický happening každoročně láká
na celou řadu společných i dílčích akcí, které se od roku 1996 

těší stále větší oblibě veřejnosti i samotných knihovníků.
Každý ročník má jiné téma, jež upozorňuje na konkrétní oblast 
knihovnických služeb, práci knihovníků či úlohu knihoven, která 

je i v dnešním digitálním světě nezastupitelná.
Letošním tématem se stala udržitelnost.

Nabízíme:
Bezplatná registrace do konce roku 2021! 

Čtenářská amnestie!  Dny otevřených dveří!
Slavnostní vyhodnocení „Velké čtenářské soutěže“
s předáním cen! Vyhodnocení nejlepších čtenářů!

Těšíme se na setkání!

exKuRze
žáKů 9. tříd zŠ A GymnáziA Kojetín

do dospělÉHo oddělení
říjen, oddělení pro dospělé čtenáře

Základní informace o činnosti, orientace ve fondu,
seznámení s Knihovní řádem, možnost registrace.

necHyBím ti?
„KdepAK já to jenom necHAl?“ 

říjen, oddělení pro dospělé čtenáře
Výstavka kuriózních předmětů, co naši čtenáři zapomněli

v půjčených knihách…
Možná najdete právě ten váš!

městsKé KuLtuRNÍ stŘEdIsKo KoJEtÍN
první muzejní noc
V letošním roce jsme se poprvé za-
řadili do celostátní akce podporující 
popularizaci muzeí a galerií s názvem 
Muzejní noc. Tato akce má za úkol při-
lákat do prostor muzeí co nejširší ve-
řejnost a populárně naučnou formou 
je seznámit s činností muzeí a jejich 
expozicemi a sbírkami. V pátek 3. září 
2021 od 19 hodin se rozzářila budova 
Vzdělávacího a Informačního centra 
i po zavírací době a návštěvníci si 
mohli vychutnat nejen vystavované 
exponáty, ale zároveň ochutnat i ha-
nácké speciality jako například domácí 
ovarovou polévku, z ní vytažené ovary 
i maso, chleba pečený na místě v his-
torických troubách. Samozřejmě, že 
muzejní noc v Kojetíně nebyla jenom 
o potravě těla, ale především duše. 
V útrobách expozice Ztracená tvář 
Hané si mohli nejmenší návštěvníci 
namalovat něco zajímavého z našeho 
muzea na kamínky, nebo si vymalo-
vat omalovánky s lidovými ornamenty. 
Všichni, kteří měli zájem o život našich 
předků, si mohli vyplnit muzejní kvíz, 
ve kterém jim vyšel výraz pro „Koje-
čáka“, jak byl označován v polovině 
19. století. Komentovaná prohlídka 
muzejního pracovníka byla obohace-
na o názornou ukázku vázání hanác-
kého šátku v podání Leni Kavanové, 
která zručně doslova vykouzlila tento 
nezbytný doplněk hanáckého kroje 
na figurantce Kateřině Pastyříkové. 
Otevřena byla samozřejmě i dočasná 
expozice s názvem Když Haná voní 
perníkem, kde se příchozí mohli setkat 
s umělecky zdobenými perníky nositel-

ky tradic Dany Holmanové. Jako milé 
zpestření uvítali především ti nejmenší 
oživlé hrůzostrašné sklepení, zatímco 
starší generace ocenila promítání do-
kumentárních filmů o Kojetíně, zázna-
mu Hanácké besedy při účinkování ve 
Strážnici nebo filmu s Karlem Gottem 
natáčeným v Uhřičicích, Lobodicích 
a Křenovicích. První ročník muzej-
ní noci v Kojetíně se vydařil, o čemž 

svědčí i bohatá návštěvnost a zájem 
veřejnosti. V říjnu navážeme na akce 
spojené s muzejní tematikou úspěš-
nou Bránou do staréch časů, kdy si ná-
vštěvníci mohou vyzkoušet různé úko-
ny a dovednosti, bez kterých se naši 
předkové neobešli.                    -miza-
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Vernisáž výstavy
signálu 64
V pátek 24. září 2021 se v galerii VIC 
konala vernisáž tvůrčí skupiny Signál 
64 s názvem opět Společně. Navázala 
tak na úspěšnou loňskou expozici regi-
onálních umělců s názvem Společně a 
na letošní jarní výstavu Retrospektiva 
Boleslava Leinerta, která vzdala hold 
nestorovi Signálníků. Vernisáž se nes-
la v přátelském a uvolněném duchu, 
k níž přispěl i úvodní klavírní přednes 
Miluše Venclíkové, kterou zpěvem 
doprovodila Věra Trávníčková. Po 
přivítaní Milana Zahradníka se slova 
ujal Jaroslav Kačírek, který přítomné 
seznámil s obsahem expozice a před-
stavil vystavující členy tvůrčí skupiny 
Signál 64. Tentokrát je nabídka umě-
leckých děl v pravdě pestrá. Hned u 
vstupu zaujmou návštěvníky beze-
sporu kolorované fotografie Jaroslava 
Hebnara, nebo zajímavé snímky letoš-
ní jubilantky Jany Večeřové. Pozadu 
nezůstávají ani fotografie s přírodními 
scenériemi Jiřího Šírka a Jaroslava Ři-
hoška. O tom, že fotografie v řadách 
Signálníků vévodí, přesvědčí příchozí 
i díla Petra Zatloukala nebo snímky 
mladých nadšenců Zuzany Hradilové, 
Marka Hedvíčka a Radima Klapera. 
Výraznou složkou výstavy jsou i kres-
by a malby Petra a Boleslava Leiner-
tových, ve kterých se přesvědčíme, že 
jablko nepadá daleko od stromu. Do 
snového, fantastického, ale i reálné-

ho světa nás přivedou také díla Alice 
Stonové, Marie Němečkové, Ivety Ju-
rové a v neposlední řadě kresby Pav-
líny Hudečkové. Poslední a krásně 
doplňující složkou jsou šperky z dílny 
Alice Stonové a keramické skvosty 

z pod rukou Ivany Bělařové a Marcely 
Gruberové. Věříme, že tato výstava, 
která bude k vidění do pátku 12. listo-
padu 2021, si najde své návštěvníky 
z řad široké veřejnosti.              

     -miza-

taneční kurzy opět
v plném proudu
V loňském roce se díky nepříznivé epi-
demiologické situaci nemohly konat 
taneční kurzy pro studenty Gymnázia 

Kojetín, což nepřijali s nadšením žáci 
ani pořadatelé. Letos ročník, který 
v roce 2020 tyto kurzy neabsolvoval, 
navštěvuje taneční spolu se sou-
časným ročníkem, tudíž je parket na 
Sokolovně zcela zaplněný a využitý. 

Lekce tanečních kurzů vede zkušený, 
z předešlých ročníků osvědčený taneč-
ní mistr Igor Henzély z Kroměříže, kte-
rý absolventy v několika lekcích školí 
nejen z umění tance, ale učí je spole-
čenskému chování a etiketě. Účastní-
ci kurzů se seznámí, jak s klasickými 
tanci jako je polka nebo valčík, tak 
i s latinskoamerickou formou tohoto 
společenského fenoménu kupříkladu 
cha-chou, rumbou a jivem. Vyvrcho-
lením těchto kurzů bude Závěrečná 
taneční kolona, na které se blýsknou 
tanečníci 3. prosince 2021.        -miza-
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cENtRum socIáLNÍcH sLuŽEb KoJEtÍN INFoRmuJE
tvoření z luštěnin
Pro naše seniory na DPS jsme jako 
jednu z dalších aktivit na zářiové 
odpoledne připravili procvičování 
jemné motoriky. Nachystali jsme si 
papírové šablony, které se obkreslili 
na papír. Obrázek se potřel dostateč-
ným množstvím lepidla a dle vlastní 
fantazie vysypával luštěninami, rýži, 
kukuřicí apod. Na závěr se celý obrá-
zek přestříkal bezbarvým lakem, díky 
tomu se zpevnil a krásně lesk. Tato 
aktivita byla pro naše seniory zkouš-

kou trpělivosti. Zdánlivě jednoduché 
tvoření vyžadovalo čas a zručnost, 

ale výsledek stál za to. Obrázky se 
moc povedly a senioři byli se svými 
výtvory velmi spokojeni.

PZ

Návštěva muzea kočárů 
Čechy pod Kosířem
Ve dnech 16.–22. září 2021 probíhal 
opět Evropský týden mobility. Letos byl 
pod tématem „Bezpečně a zdravě udr-
žitelnou dopravou“ Cestovat zdravě 
= cestovat bezpečně. Naše organiza-
ce se pravidelně do tohoto projektu za-
pojuje. Letos jsme v rámci programu 
vzali naše seniory na výlet do Muzea 
historických kočárů v Čechách pod 
Kosířem. Muzeum je zřízeno od roku 
2009. Na jaře proběhlo slavnostní ote-
vření nové budovy, která se stavěla 
15 let. Prohlídkou nás provázel ředitel 
muzea Václav Obr. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí, například, který 
kočár sloužil na delší trasy, který na 
městský provoz, k vidění byly i sáně, 
lucerny, dobové oblečení. Návštěva 
muzea a samotný program je neza-
pomenutelným zážitkem pro všechny 
generace, neboť spojuje dávnou mi-

nulost se současností. V muzeu jsme 
viděli, jak se snoubí řemeslný um na-
šich předků s duchem, kterého vdechli 
do každého kočáru. Viděli jsme kom-
binaci skvostných kočárů, které slou-
žily člověku v těch nejradostnějších 
chvílích života, ale i takové, které si 

vybíraly na poslední cestu. Expozice 
byla velmi rozsáhlá a krásná. Po pro-
hlídce muzea jsme si udělali krátkou 
procházku po tamější zámecké zahra-
dě. Na závěr výletu jsme se občerstvili 
v krásné malebné cukrárně, která je 
součástí zámku.                               PZ
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 Centrum sociálních služeb 
Kojetín, příspěvková organizace 

 
Pro koho je služba určena 
 
Pečovatelská služba, kterou Centrum sociálních 
služeb Kojetín poskytuje, nabízí pomoc osobám, které 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
tělesného postižení mají sníženou soběstačnost a ocitly 
se v nepříznivé sociální situaci, jež vyžaduje pomoc jiné 
osoby. Služba je poskytována v jejich domácnosti, 
popřípadě v sídle poskytovatele pečovatelské služby, 
a to na základě individuálních potřeb. 
 
Nabídka pečovatelské služby 
 

o pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu  

o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu 

o poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy 

o pomoc při zajištění chodu domácnosti 
o zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 
o fakultativní činnosti 

 
Cílová skupina 

o senioři 
o osoby s chronickým onemocněním 
o osoby s tělesným postižením 

 
Místní a časová dostupnost pečovatelské 
služby 
 
Služba je poskytována od pondělí do pátku v čase od 
7.00 do 15.30 hodin dále od 17.00 do 21.00 hodin. 
V sobotu, neděli a státní svátky je služba poskytována 
od 7.00 do 13.00 dále od 17.00 do 21.00 hodin. Služba 
je poskytována na území Města Kojetína a jeho místních 
částí Kovalovice, Popůvky. 
 
Jak požádat o službu 
 
V případě potřeby kontaktujte sociální pracovnici na 
telefonním čísle 775 753 342 nebo na emailu: 
soc.pracss.kojetin.cz. Dále navštivte naše webové 
stránky css.kojetin.cz, kde najdete kompletní 
informace včetně dokumentů, které potřebujete 
k žádosti o službu. 

 

 

 

 

KONTAKT 
TELEFON: 
581 762 282 

 
WEBOVÉ STRÁNKY: 
www.css.kojetin.cz 

 
E-MAIL: 
soc.prac@css.kojetin.cz 
poradna@css.kojetin.cz 
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použití vozidla pro převoz osob s omezenou hybností (imobilní osoby)

školení zaměstnanců – polohování klienta

příprava jídlonosičů na dps  

příprava stravy u klienta doma
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cHARItA KoJEtÍN
Rodinný klub maria
V minulém čísle zpravodaje jsme vás 
seznámili s prvním ze zařízení Charity 
Kojetín, s Domem sv. Josefa – cent-
rem denních služeb. Jako další služ-
bu vám představujeme Rodinný klub 
Maria.
Tato sociální služba je zaměřená na 
bezplatnou pomoc rodinám s dětmi, 
které se ocitly v tíživé životní situaci, 
s níž si nedovedou samy poradit, 
a kde je ohrožený správný vývoj dětí. 
Pokud jste rodina v nepříznivé situaci, 
samoživitel, těhotná žena, pěstoun 

nebo jiná osoba, která má v péči děti, 
pokud usilujete o návrat dítěte do rodi-
ny, nebojte se na nás obrátit. 
Pomůžeme vám například s hledáním 
práce nebo bydlení, s vytvořením živo-
topisu nebo žádosti o pracovní místo, 
při přijednání na úřadech či školách, 
s vypisováním formulářů a žádostí, 
s napsáním návrhů k soudu, např. ná-
vrhu na úpravu styku s dítětem či urče-
ní výživného, s řešením dluhů či exe-
kucí, se školní a předškolní přípravou 
Vašich dětí a jejich rozvojem, s vytvo-
řením vhodných podmínek pro návrat 
dítěte do rodiny i s řešením ostatních 

problémů negativně ovlivňujících vývoj 
Vašich dětí.
Rádi vám poskytneme podporu u vás 
doma, ve vašem přirozeném prostře-
dí, nebo můžeme vést jednání v kan-
celáři našeho zařízení. V případě, že 
potřebujete pomoc nebo víte o někom, 
kdo je v nelehké životní situaci, nevá-
hejte nás kontaktovat. Sídlíme v budo-
vě Charity Kojetín na Kroměřížské ulici 
198, tel.: 730 589 386, 581 761 828, 
e-mail: rkm@kojetin.charita.cz
Jsme tu pro vás.

Naděžda Novotná
vedoucí Rodinného klubu Maria

Náboženská obec cČsH Kojetín a tovačov 

3. 10. 2021 Neděle – Díkůvzdání za úrodu
boHosLuŽby

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

10. 10. 2021 Neděle – Den čs. armády
J. Žižky z Trocnova

boHosLuŽby
od 10.00 hodin v Husově sboru

17. 10. 2021 Neděle – 21. po svatém Duchu
boHosLuŽby

od 10.00 hodin v Husově sboru

24. 10. 2021 Neděle – 103. výročí vzniku republiky
sLAVNostNÍ boHosLuŽby
 od 10.00 hodin v Husově sboru

program svátečních setkání v říjnu 2021

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

28. 10. 2021 Čtvrtek
sLAVNostNÍ cELo cÍRKEVNÍ boHosLuŽby

od 10.00 hodin v Hr. Králové, sbor sv. Ambrože

31.10.2021 Neděle – Památka zesnulých
VzpomÍNKoVé boHosLuŽby

od 10.00 hodin v Husově sboru

7. 11. 2021 Neděle – Památka zesnulých
vzpomínkové bohoslužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

7. 11. 2021 Neděle
– Památka Bílé hory; Den válečných veteránů

 sLAVNostNÍ boHosLuŽby
od 10.00 hodin v Husově sboru

cÍRKEV ČEsKosLoVENsKá HusItsKá

„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
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biblický verš měsíce:myšlenka měsíce:citát měsíce:

oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kance-
lář v přízemí) je k dispozici členům 
(i veřejnosti) v pondělí a ve středu 
od 9 do 15 hod. Jinak dle dohody. 
Volejte, laskavě, na telefonní čís-
lo 777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, telefon: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz

Stále je možné požádat o prohlídku 
našeho Husova sboru (synagogy). 
Prohlídku je třeba objednat předem! 
Na farním úřadě nebo VIC Kojetín, Ma-
sarykovo nám. 8.: https://mekskojetin.
cz/vzdelavaci-a-informacni-centrum 
Naše společenství je „otevřené“ všem 
„hledajícím“! 
Podrobnější informace a aktuální data 
setkání i mnoho dalšího najdete na na-
šich webových stránkách: http://ccsh-

kojetin.cz/ a v aktuálním čísle Kojetín-
ského zpravodaje: https://mekskojetin.
cz/archiv-casopisu Fotogalerie: https://
www.zonerama.com/captainjtc
FB: https://www.facebook.com/ccsh.
kojetin
Aktuálně z CČSH: https://www.aktual-
ne.ccsh.cz/ 
Bohoslužby on-line: https://www.aktu-
alne.ccsh.cz/bohosluzby-a-promluvy.
html                                        Jiří Pleva

VzpomÍNKy
Jen ten, kdo ztratil, co drahé mu bylo, ten pochopí, co bolesti mu zbylo.

Dne 13. října 2021 to bude sedm roků, co nás opustil tatínek

pan František Vystavěl z Kojetína
Za vzpomínku děkují dcery Hana a Milena s rodinou,

bratr Ladislav s přítelkyní Marií.

Dne 12. října 2021 si připomene první smutné výročí
od úmrtí naší maminky

 

paní Anny pechové
a dne 28. října 2021 vzpomeneme 23. výročí od úmrtí našeho tatínka

pana Josefa pechy
Scházíte nám, ale v srdcích a vzpomínkách jste stále s námi.

Nikdy nezapomeneme. Za celou rodinu dcera Anna. 

Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem. Když jsme ti naposled dávali sbohem.
Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale kdo tebe miloval, nepřestane vzpomínat. 

Smutný pro nás navždy zůstává den 30. září, kdy nás před šestnácti lety opustil
milovaný manžel, otec a dědeček

pan bohumil Vojáček
S láskou vzpomíná manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem Martinem,

vnuci Honza a Lukáš, syn Jiří s vnukem Martinem. 

Těžké je maminko bez Tebe žít, tak jako Ty, neumí nikdo poradit.
Chybí nám úsměv, Tvoje pohlazení. Za Tebe, maminko náhrada není…

Dne 29. října 2021 uplyne šest let výročí úmrtí naší maminky, babičky, a prababičky

paní Jarmily podané z Kojetína
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Šárka s manželem, vnuk Lukáš s manželkou,

vnučka Denisa s manželem, Eliška, Karolínka a Dominiček.
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sK KoJEtÍN - oddÍL tENIsu
tenisový sokol cup
se hrál již počtyřicáté
Tenisový kojetínský turnaj Sokol cup 
se začal hrát v roce 1982 a letos tak 
slavil jubileum – 40 let nepřetržitého 
trvání.
Účast byla velmi početná, hrálo jej cel-
kem 27 hráčů a po bojích v základních 
skupinách, čtvrtfinálových skupinách, 
vyřazovacím pavouku a soutěži útě-
chy nakonec přišel závěrečný finálový 
den – 4. září. Ve finále na tenisových 
kurtech sokolovny proti sobě nastoupi-
li Martin Pištělák, dosud dvojnásobný 
vítěz, a Alois Šírek, který je rekordma-
nem v počtu vítězství – vyhrál celkem 
21 krát. Zápas se vyvíjel zpočátku pří-
znivě pro mladšího z obou hráčů, Mar-
tina Pištěláka, vedl 2:1 na sety a 5:4 ve 
čtvrté sadě. Lojza Šírek ale zabojoval, 
dal do závěru zápasu všechny fyzické 
i psychické síly a po setech 2:6, 6:3, 
4:6, 7:5 a 6:0 dotáhl finále do vítězné-
ho konce. Oba hráči předvedli výbor-

ný celodvorcový tenis a bylo se na co 
dívat. Výkon A. Šírka, který ve svých 
54 letech dokázal otočit výsledek 
a nadělit mladšímu soupeři v 5. setu 
kanára stojí za zvláštní pozornost. Už 
v roce 1982, v 1. ročníku, turnaj ve 
svých sedmnácti letech vyhrál a po 
čtyřiceti letech vyhrál znovu, celkově 
po dvacáté druhé.
V zápase o 3. místo porazil Petr For-
mánek Davida Drbala 6:4, 6:1, 6:3.

Také ženy odehrály svůj turnaj 
– z šesti účastnic vyšla vítězně Natálie 
Šírková, na druhém místě skončila Te-
reza Plesníková, třetí Jitka Pištěláková 
a čtvrtá Šárka Indráková.
Nezbývá než se těšit na další ročníky 
tenisových turnajů v Kojetíně a popřát 
všem hráčům na kurtech sokolovny 
štěstí, zdraví a pěkné zážitky z teniso-
vých zápasů i v další sezóně!

Jiří Šírek 

Martin Pištělák skončil na 2. místě Vítěz turnaje Sokol cup 2021 Alois Ší-
rek

Trio nejlepších v turnaji ženNejlepší hráči letošního Sokol cupu

tJ soKoL KoVALoVIcE
Kovalovice jsou stále
na čele tabulky
Muži Kovalovic dál pokračují ve vítěz-
ném podzimním tažení. I po sedmi 
zápasech nepoznali hořkost poráž-
ky. Sice se ozvaly hlasy, že hrají se 
slabšími soupeři, a to se jim to vyhrá-
vá. Pokud jsou první tak logicky další 
soupeři jsou v tabulce níže. Spíše je to 
o tom, že si trvale udržují dobrou for-

mu. I v zápasech, kdy se soupeř do-
stane na začátku do vedení, dokáží 
zabojovat a vedení otočit na svou stra-
nu.
muži – 1.b třída skupina A KFs olo-
mouc
Sobota 28. 8. 2021 venku se Soko-
lem Újezdec, výhra 2:1 (poločas 1:1)
Branky: 39´– Filip Rybovič, 49´– Ja-
kub Ševeček. Branka Újezdce v 25´ 
na 1:0. Další utkání se soupeřem 

z konce tabulky nebylo vůbec jedno-
duché. Domácím se nedaří a prahli po 
prvních bodech. Počáteční nápor Ko-
valovic vyšel naprázdno. Domácí se 
ujali vedení z rohového kopu. Kovalo-
vice dokázaly do poločasu vyrovnat po 
akci kapitána Filipa Ryboviče. V druhé 
půli už byly lepším týmem a hned po 
přestávce se ujaly vedení střelou bez 
přípravy Jakuba Ševečka. Domácí se 
díky dobré obraně Kovalovic nedostali 
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Kapitán a střelec Kovalovic
Filip Rybovič

do pořádné šance. Na obou stranách 
střelci trefili jen tyč branky. Kovalovice 
si po zásluze vezly domů tři body po 
bojovném výkonu.
Neděle 5. 9. 2021 doma se Sokolem 
Ústí B, výhra 3:1 (poločas 1:1)
Branky: 17´– vlastní hosté, 65´– Filip 
Rybovič, 66´– Dušan Židlík. Bran-
ka Ústí B: 2´ po chybě v rozehrávce. 
Hned po začátku se hosté po naší 
chybě dostali k laciné brance a stouplo 
jim sebevědomí. Domácím se nedařilo 
dostat se do pořádné šance. Naopak 
brankař Víťa Švec zabránil dvěma tu-
tovkám hostů. Vyrovnání přišlo v 17´ 
kdy se tečovaná střela dostala za zády 
překvapeného brankáře Ústí. Co se 
vše do půle událo, bylo zajímavé. Dru-
hý poločas začalo Ústí střelou do břev-
na. Útoky Kovalovic neměly potřebnou 
přesnost v zakončení. Trenér Marek 
Ševeček se dobře rozhodl, když v 62´ 
poslal na hřiště zkušeného Dušana 
Židlíka. Během dvou minut se podařilo 
domácím utkání otočit na svou stranu. 
V 70´ minutě oživil hru střídající hráč 
Pavel Otáhal. A pak už byli domácí ve 
hře aktivnější a utkání skončilo jejich 
zaslouženým vítězstvím. Utkání řídila 
jako rozhodčí, první žena v Kovalovi-
cích, Monika Hauserová. Předtím spo-
lu s kolegyní Natálií Čampišovou byly 
zde jako asistentky na čáře. Celkem si 
vedla dobře, a co hlavní naši hráli dis-
ciplinovaně a soustředěně bez karet.
Neděle 12. 9. 2021 venku se Soko-
lem Opatovice, remíza 0:0 a výhra 
na penalty 4:3
Penalty proměnili: Daniel Židlík, Do-
minik Zavadil, Jakub Krčmař, Tomáš 
Vojáček. Utkání skončilo spravedlivou 

remízou. Za celý zápas si ani jeden 
tým nevypracoval nadějnou šanci ani 
netrefil branku soupeře nebezpečnou 
střelou. Veškeré útočné snahy končily 
na dobře organizované obraně obou 
týmů. Chyběl moment překvapení, 
který by překonal defenzivu. Sem tam 
se střídaly okamžiky, kdy měl každý 
tým mírnou převahu, ale bez efektu. 
Konečný penaltový rozstřel vyzněl 
úspěšně pro Kovalovice, kdy Víťa 
Švec chytil dva pokusy a domácí bran-
kář jen jeden. Kovalovice uhájily na 
hřišti druhých Opatovic vedení v tabul-
ce a zůstávají dál jediným neporaže-
ným týmem.
Neděle 19. 9. 2021 doma se Soko-
lem Tovačov výhra 3:1 (poločas 2:1)
Branky: 19´– Dominik Zavadil, 39´– Fi-
lip Rybovič z PK, 74´– Jakub Krčmař. 

Souboj před brankou Kovalovic
v zápase s Tovačovem

Horní řada: Radek Tvrdoň, Pavel Kusák, Dominik Zavadil, Josef Zavadil, Jakub 
Krčmař, Petr Ernst, Martin Plesník, Filip Rybovič (kapitán) s dětmi Magdalenou 
a Michaelem, Martin Šafránek, Jakub Ševeček, Marek Ohlídal, trenér Marek Še-
veček. Dolní řada: Jaroslav Zapletal, Tomáš Vojáček, Vít Švec, Pavel Otáhal, 
Dušan Židlík, Jan Křížek, Marcel Lukáš, Daniel Židlík, Jiří Libenský, nad ním syn 
Vojtěch, Jindřich Vojáček.

Tovačov: 16´na 1:0. Utkání začali ak-
tivněji hosté a vytvořili si mírnou pře-
vahu, kterou zúročili v 16´ vedoucím 
gólem po kopu z rohu. Naštěstí hned 
v 19´ krásnou střelou z 25 metrů vyrov-
nal Dominik Zavadil. Pak už se domácí 
dostali do tempa a po faulu na Marcela 
Lukáše dal vedoucí gól z penalty Filip 
Rybovič. Ale pořád se střelecky neda-
řilo. Těsně před koncem došlo ke str-
kanici hráčů a pořádně se žlutilo karta-
mi. Bilance Kovalovic čtyři žluté karty 
není lichotivá. Rozhodčí ještě hostům 
odpustil druhou penaltu za podražení 
našeho pronikajícího útočníka. Druhý 
poločas nastoupil na hrot útoku Kuba 
Krčmař a byl autorem třetí branky 
v 74´ po nebojácném střetu s branká-
řem hostí. Kovalovice měly pak hru 
pod kontrolou, ale bez dalších branek. 
V 81´ nastala další vzájemná strkani-
ce a hosté po červené kartě dohrávali 
v deseti. Kovalovic drží dál neporazi-
telnost a první místo v tabulce.

Utkání s Ústím B řídila
Monika Hausnerová

Diváci v Kovalovich
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# Klub Z V R P S B P+ P-
1. Sokol Kovalovice 7 5 2 0 18:4 19 2 0
2. soKoL opatovice 7 5 1 1 25:10 16 0 1
3. Sokol Klenovice 7 4 2 1 26:15 15 1 1
4. Sokol v Pivíně 7 5 0 2 20:13 15 0 0
5. FC Želatovice "B" 7 3 2 3 21:20 12 1 1
6. Sokol Otaslavice 6 3 1 2 12:9 11 1 0
7. SK Radslavice 7 3 1 3 17:18 11 1 0
8. Sokol Tovačov 7 3 1 3 23:19 10 0 1
9. FK Troubky 7 2 3 2 11:15 10 1 2

10. Sokol Vrchoslavice 1946 7 2 2 3 14:20 10 2 0
11. Sokol Ústí"B" 7 1 2 4 11:19 6 1 1
12. Sokol Horní Moštěnice 6 0 3 3 6:12 4 1 2
13. Sokol Jezernice 7 1 0 6 8:28 3 0 0
14. Sokol Újezdec 7 0 2 5 8:18 2 0 2

tabulka

muži tJ sokol Kovalovice zbývá na podzim odehrát
SO 25.09. 15:30 Sokol Klenovice – Kovalovice

NE 03.10. 15:00 Kovalovice – SK Radslavice

NE 10.10. 15:00 Sokol Vrchoslavice – Kovalovice 

NE 17.10. 10:00 Sokol Jezernice – Kovalovice

NE 24.10. 14:30 Kovalovice – FC Želatovice B

NE 31.10. 14:30 Sokol v Pivíně – Kovalovice

mladší přípravka
V sobotu 18. září 2021 se na hřiš-
ti Kovalovic konal turnaj okresního 
přeboru mladších přípravek. Kromě 
domácích se zúčastnila přípravka 
FK Slavoje Kojetín, Sokola Tova-
čov a FK Troubky. Tyto turnaje se 
hrají systémem každý s každým na 
dvakrát patnáct minut. Výsledky ne-
jsou důležité. Góly rozhodčí počítá 
systémem čárek na pivním tácku. 
Ani střelce nestačí evidovat, jednak 
padá tolik branek, že se není čas 
a jméno zapisovat, a nikdy se nedá 
dopředu odhadnout, jak akce dopad-
ne. Také o výsledku rozhoduje, jak 
dlouho děti spolu hrají. Třeba Slavoj 
už má tým, který je fotbalovější a se-
hranější než ostatní a v Kovalovicích 
všechna utkání vyhrál. Ostatní týmy 
měly složení ze začínajících malých 
fotbalistů, kteří se učí základům. 
Také v nich hrají děvčata, která se 
nedají zahanbit a hrají stejně dobře 
jako kluci. Třeba za Kovalovice hraje 
Ema Poláchová, která už předvádí 
i samostatné útočné akce. V Kovalo-
vicích ostatní týmy jeden zápas vy-
hrály a dva prohrály. Po zápase se 
jdou pozdravit plácnutím ruky a po-

zdravem „Byli jste dobří“ se učí uzná-
vat kvality soupeře. Všechny týmy 
mají před i po zápase své obřady, 
kdy se chytnou za ramena do kolečka 
a pokřikují svůj bojový pokřik. Třeba 
přípravka Kovalovice: “Modrá, žlutá 
to jsou barvy naše! Porazíme koho-
koliv, vítězství je naše! Naše, naše, 
naše!“ Slavoj Kojetín: „My jsme kluci 

z Kojetína, fotbal není žádná dřina, 
každého si podáme, my se jen tak 
nedáme! Slavoj, Slavoj, Slavoj!
Tož tak, hlavně že si děcka zaspor-
tují a také rodiče mezi sebou pobaví 
a všichni jsou spokojení, že udělali 
něco pro své zdraví.

Jaroslav Bělka
foto: J. Bělka, Z. Uhýrek

Horní řada zleva: Zdeněk Pacola, Lukáš Wilt, Šimon Liška, 
Jakub Ptáček, Filip Ošťádal, trenér Petr Ošťádal.
Dolní řada zleva: Matěj Oulehla, Lukáš Raclavský, David 
Kopřiva, David Smolík, Ema Poláchová, Aleš Křepelka.
Ležící: Jáchym Švrčina.

Trenér Michal Gajdoš, Adam Gajdoš, Filip Váňa, Antonín 
Fabišík, Jan Trefil, trenér Michal Štolfa.
Dole: Šimon Peštuka, Jonáš Otčenášek a Lukáš Nevrlý.
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RádIoVý oRIENtAČNÍ běH
Rádiový orientační běh je dnes uzná-
vaným sportovním odvětvím s pevný-
mi pravidly, propracovaným soutěžním  
systémem i pravidelně konanými mis-
trovstvími Evropy i světa.
Základem tohoto náročného sportu je 
s pomocí přijímače a mapy vyhledat 
pět vysílačů a v co nejkratším čase 
být v cíli. V mapě je zakreslen pouze 
start a cíl, jinak je všechno jen o práci 
s přijímačem a o schopnosti přesné-
ho zaměření. Trať má většinou kolem 
osmi kilometrů s různým převýšením,  
naběhá se ale víc, i deset kilometrů. 
Všechno se musí stihnout v limitu.
Po kovidové přestávce, kdy byly 
všechny soutěže v roce 2020 zrušeny, 
probíhaly letošní nominační závody na 
mistrovství Evropy za přísných hygie-
nických opatření, což bylo pro všechny 
sportovce velmi vyčerpávající.
Na 23. Mistrovství Evropy se nomino-
vala také kojetínská rádiová orientač-
ní běžkyně Alena Pátková (soutěží 
v kategorii W65). ME se letos kona-
lo ve dnech 28. srpna – 3. září 2021 
v bulharském Bansku, v krásném pro-
středí horského městečka v Národním 
parku Pirin. Na programu byly čtyři 
závody: sprint, klasika na 2m, klasika 
na 80m a foxoring. Výsledky z klasik 
se počítají rovněž do soutěže druž-
stev, takže se rozdávalo celkem šest 
sad medailí. Celé závody probíhaly ve 
velmi náročném terénu, trať byla kop-
covitá s hustými porosty, popadanými 
stromy a větvemi, se spoustou kame-
ní, místy byl terén dosti podmáčený. 
Alena pátková ve své kategorii W65 
získala  celkem tři zlaté medaile 
– v pásmu 2m (144 mHz) v jednot-
livcích, ve družstvech v pásmu 2m 
(144 mHz) a také v pásmu 80m (3,5 
mHz). také se jí dařilo ve sprintu, 
zde obsadila 4. místo a v klasice 
80m (3,5 mHz) skončila pátá.
Česká republika vybojovala celkem 
92 medailí (29 zlatých, 31 stříbrných 
a 32 bronzových).
V říjnu letošního roku jede Alena Pát-
ková na Mistrovství České republiky 
do Písku, kde bude běžet dva závody 
– klasiku 2 m (144 MHz) a 80m (3,5 
MHz). V příštím roce se chce zúčastnit 
Mistrovství světa v Srbsku, které bylo 
letos zrušeno.
Úspěšné kojetínské běžkyni Aleně 
pátkové gratulujeme a přejeme jí 
ještě mnoho úspěšných a medailo-
vých startů v orientačním rádiovém 
běhu.                                       -svah-
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INzERcEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM

Koupím
GARáž
V Kojetíně

pRo 
VLAstNÍ 

potŘEbu
děkuji

za nabídky.  
telefon:

774 556 081

NAŠE NABÍDKA:
 ¤ dlouhodobá spolupráce,
 ¤ nástup možný ihned, 
 ¤  práce je vhodná́ pro OZZ, OZP stejně̌ tak 
pro ženy i muže všech věkových kategorií  
od 18+ s čistým rejstříkem trestů,

 ¤ stabilní́ mzda,
 ¤ pro nové kolegy možnost finanční zálohy,
 ¤ plánování směn,
 ¤ bez nutnosti praxe - zaškolíme,
 ¤ možnost prémií a bonusů.

NÁPLNÍ PRÁCE JE PŘEDEVŠÍM: 
 ¤ vizuální ostraha obchodních prostor, 
 ¤ pravidelné obchůzky, 
 ¤  vedení jednoduché objektové  
dokumentace, 

 ¤  na vybraných provozovnách práce 
s kamerovým systémem, 

 ¤  kontrola a zabezpečení zboží  
bezpečnostními prvky.

HLEDÁTE PRÁCI/BRIGÁDU?
POTŘEBUJETE DOHNAT VÝPADEK PŘÍJMU 
NEBO DOPLNIT ROZPOČET?
VÁŠ ZAMĚSTNAVATEL PRO VÁS NEMÁ́ 
DOSTATEK SMĚN?

Náplní práce je především: 
→ vizuální ostraha obchodních prostor, 
→ pravidelné obchůzky, 
→  vedení jednoduché objektové doku-

mentace, 
→  na vybraných provozovnách práce 

s kamerovým systémem, 
→  kontrola a zabezpečení zboží bez-

pečnostními prvky.

VÁŠ ZAMĚSTNAVATEL PRO VÁS NEMÁ́ DOSTATEK SMĚN? 
POTŘEBUJETE DOHNAT VÝPADEK PŘÍJMU NEBO DOPLNIT ROZPOČET?

VÁŠ PARTNER PRO BUSINESS BEZ RIZIK.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!!!

HLEDÁTE  PRÁCI / BRIGÁDU?

https://www.protektia.cz/#kontakt
+420 727 958 495
+420 604 772 844
prace@protektia.cz
https://www.facebook.com/Protektia

zdE
můŽE
být
Váš

INzERát
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HliníKoVÉ, plAstoVÉ oKnA A dVeře

přijmeme
dělníKy do VýRoBy

V KřenoVicícH
telefon: 773 791 277

e-mail: kovac@abxokna.cz

tRAdice
od RoKu 1993

INzERcEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM

www.solar-kerberos.cztel: 724 866 943 

Ušetřete až 75% nákladů na ohřev vody!

Nejefektivnější solární ohřev vody na trhu

Návratnost do 6 let

Nulové provozní náklady 

Instalace během jednoho dne

Bez smlouvy s distributorem

Funguje s libovolným bojlerem

Vyvinuto i vyrobeno ve Valašském Meziříčí 

SOLAR KERBEROS
FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

Typická instalace 

do 60.000 Kč

při z
apočtení dotace*

*dotaci                                                 

 45.000 Kč vyřídíme za vás

Nejefektivnější využití sluneční energie
Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích 
rozpočtů, největší položkou jsou náklady na vytápění tvořící 
průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám daří snižovat díky 
zateplování domů,  výměně oken apod.  Druhou největší 
položkou je ohřev vody, který tvoří zhruba 25 % výdajů. Často však 
zůstává z pohledu možných úspor stranou, přitom existuje 
ověřené, vysoce efektivní a cenově dostupné řešení.  

Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní 
ohřívat vodu od jara do podzimu prakticky zadarmo, stačí k 
ohřevu chytře využít sluneční energii. Jedná se o patentované 
řešení vyvinuté rmou UNITES Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, 
která ho dodává do desítek zemí po celém světě. 

Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše 
přivést k bojleru dva tenké kabely. To vyžaduje minimální zásahy 
do vašeho domu a celá montáž se zvládne za jeden den. Princip 
fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, sluneční energie 
přemění na elektřinu, kterou je napájeno topné těleso bojleru - 
třeba toho, který už doma máte. Výhodou také je, že není potřeba 
uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem.

Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde 
po odečtení dotace do  60.000 Kč, což se Vám při běžném užívání 
vrátí na úsporách elektřiny asi za 6 let. Jde o nejrychleji návratnou 
investici do fotovoltaického systému na trhu, s bezúdržbovým 
provozem a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci můžete 
čerpat dotaci 45.000 Kč z programu Nová zelená úsporám.  

Více informací najdete na 

www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 724 866 943. 
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poHLEdEm FotoGRAFA

Jiří Šírek

Batolec duhový má v oblibě mrtvá zvířata, zde hoduje na 
mrtvém kaprovi na břehu rybníka.

Babočka paví oko.

Křižák pruhovaný je původně jihoev-
ropským druhem pavouka. V posled-
ních dvaceti letech se rozšiřuje k seve-
ru a obývá i naše nížiny a pahorkatiny.

Můra různorožec vřesový na fasádě 
domu na Tržním náměstí.
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NoVÍ obČáNcI městA KoJEtÍNA

michael Rybovič Adéla bartošová

Jasmína Richterová malvína margecínová

Foto: Jana Večeřová

Foto: Alena Rybovičová


