
Amatérské divadelní soubory se opět sejdou v Kojetíně

Ročník XIX číslo 3 březen 2018 12,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ve dnech 14. – 18. března 2018 ožije sál sokolovny 
– a s ním i naše město tradiční přehlídkou amatérských 
divadelních souborů. Nabídka slibuje opět pestrou podí-
vanou, zastoupenou divadelníky z poměrně rozsáhlého 
území, zdaleka již nepokrývajícího jen území středomo-
ravského regionu. Divadelní Kojetín 2018 navštíví sou-
bory ze čtyř moravských krajů, nejvíce budou zastou-
peny kraje Olomoucký a Zlínský, oba po čtyřech účast-
nících. Dva soubory přijedou z kraje Jihomoravského 
a jeden z Moravskoslezského. Tuto moravskoslezskou 
sestavu doplní dva pražské soubory, ty však nebudou 
soutěžní. Program nabízí celkem třináct představení, 
z toho slušný počet jedenácti soutěžních, takže porota 
bude opravdu v zápřahu od středečního večera až do 
nedělního poledne.

Co se týká repertoáru, vybere si takřka každý – od po-
hádky pro nejmenší diváky z mateřských škol, přes 
představení pro žáky základních škol a gymnázia, až 
po milovníky komedií, frašek, dramat a letos také jedné 
operety.

Že je Divadelní Kojetín vždy výborně zorganizovanou 
akcí netřeba pochybovat, a potvrzují to zejména návštěv-
níci z jiných měst, ať už porotci, herci, doprovod soubo-
rů, ale i diváci. I letos se tak můžeme kromě představení 
a pohostinnosti pracovníků MěKS Kojetín těšit i na každo-
denně vydávanou brožuru nazvanou Divadelní Koječák. 
Že je mnohdy víc o jiných tématech, než jen o divadle, je 
dobře a nezbývá než se těšit na osobitý humor, nápady 
i kresby v podání jejich nadšených tvůrců.

Na tomto místě musím také připomenout jeden důležitý 
fakt – letošní divadelní přehlídka prakticky ukončí život 
v interiéru sokolovny tak, jak jsme jej desítky let znali. 
Budova, která v srpnu oslaví 90 let své existence, bude 
od dubna procházet totální rekonstrukcí a tak Divadelní 
Kojetín 2019 se bude odehrávat již v jiných, moderních 
prostorách.

Velkým důvodem navštívit letošní divadelní přehlídku 
bude zajisté soutěžní představení naší Hanácké scény 
– takže, neváhejte a přijďte na slavnostní zahájení ve 
středu 14. března 2018, hned po něm se naši ochotníci 
představí a budeme jim všichni držet palce.

Vážení příznivci Thálie, vážení návštěvníci divadel-
ních představení, porotci, herci a organizátoři, ať žije 
26. ročník přehlídky amatérských divadel Divadelní 
Kojetín 2018!                                                      Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 70. schůzi konané dne 20. února 2018

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Ve zkratce

- schválila rozpočtové opatření  
č. 3/2018, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové výdaje ve výši  426,79 tis. Kč
- financování o částku 426,79 tis. Kč,
- schválila zveřejnění záměru 
pachtu pozemku p. č. 4452/1, vodní 
plocha, o výměře 83 683 m2,  v k. ú. 
Kojetín, na kterém se nachází stav-
ba rybníka Pod hrází ve vlastnictví 
třetí osoby, za podmínek pach-
tu na dobu neurčitou, nejdříve od  
1. 5. 2018, výši pachtovného min. 
15.000 Kč/ha/rok,
- souhlasila s převodem finanč-
ních prostředků z rezervního fondu 
ve výši 45.073 Kč do fondu investic 
Mateřské školy Kojetín, p. o.,
- souhlasila s použitím finančních 
prostředků z fondu investic Mateř-
ské školy Kojetín, p. o., v částce 
66.538 Kč v souvislosti s pořízením 
tiskárny,
- vzala na vědomí informace 
o činnosti škol a školských za-

řízení zřizovaných Městem Ko-
jetín za uplynulých šest let, vy-
slovila poděkování ředitelům škol 
a školských zařízení zřizovaných 
Městem Kojetín za příkladné 
řízení jednotlivých příspěvkových 
organizací v uplynulých šesti letech 
a konstatovala, že v souvislosti 
s uplynutím šesti let výkonu práce 
na pracovních místech ředitelů škol 
a školských zařízení zřizovaných 
Městem Kojetín nebude vyhlašovat 
žádná konkurzní řízení podle 
§ 166 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů,
- souhlasila s užitím znaku města 
Kojetína, dle žádosti Historického 
ústavu Vlastivědného muzea v Olo-
mouci, ze dne 22. 1. 2018, na výsta-
vu „Jízda králů na Hané – Pozoru-
hodný výroční obyčej v proměnách 
času“, konané v termínu od 17. květ-

na 2018 do 19. srpna 2018 ve Vlas-
tivědném muzeu v Olomouci,
- schválila uzavření Smlouvy  
o dílo a Příkazní smlouvy, souvisejí-
cí s projektem “Cyklostezka Kojetín 
– Bezměrov – II. etapa – PD, FS, 
VŘ“. Smlouva je uzavírána mezi 
Městem Kojetín a Regionální agen-
turou pro rozvoj Střední Moravy za 
nabídkovou cenu 146 100 Kč bez 
DPH,
- schválila zplnomocnění ředitele 
RARSM Olomouc, k zastupování 
provádění veškeré smluvní činnosti, 
služeb a výkonů spojených se zajiš-
těním výběrového řízení na zpraco-
vání projektové dokumentace pro 
stavební povolení v  podrobnostech 
pro provádění stavby (DSP+PD-
PS) v souvislosti s projektem „Cy-
klostezka Kojetín – Bezměrov – II. 
etapa – PD, FS, VŘ“ a následným 
podáním žádosti o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na SFDI.

Jiří Šírek

 Dne 8. února 2018 se 
uskutečnilo první jednání k projektu 
rekonstrukce nádražní budovy. 
Investorem je Správa železniční 
dopravní cesty a zainteresovaní 
účastníci jednání předpokládají, že 
po zpracování projektu by k vlastní 
rekonstrukci objektu výpravní 
budovy v Kojetíně mohlo dojít již 
v příštím roce. Nezbývá, než věřit 
a doufat, že se to opravdu podaří.
V souvislosti se zdvojkolejněním 
trati Přerov – Brno a probíhajícími 
projektovými pracemi se začalo 
hovořit o realizaci obchvatu 
Kojetína. Nutnost jeho výstavby 
vyvolává zejména fakt, že budování 
odpovídajícího podjezdu na ulici 
Padlých hrdinů by bylo technicky 
velmi složité. Zástupci Krajského 
úřadu Olomouckého kraje proto 
uvažují o možnosti vybudovat 
obchvat od kruhového objezdu 
z dálnice kolem Popůvek po 
západním okraji města a napojení 
na stávající komunikaci za 
Uhřičicemi.

 Už jsme si mysleli, že letošní 
zima bude mírná a nepřinese 

ani moc sněhu, ani větší mrazy. 
Vypadalo to dokonce tak, že po 
desítkách let vůbec nezamrznou 
rybníky a nebude se na nich 
bruslit. Současné mrazy však 
naopak vypadají na to, že zima 
se ještě nevzdává a užijeme si 

ji. Pokud máte v plánu navštívit 
ještě nějaký ten ples, večírek nebo 
divadelní představení, přeji vám, ať 
u nich díky dobré zábavě náležitě 
rozmrznete. 
Pěkný březen, milí čtenáři.

Jiří Šírek

Starosta města Kojetína 

zve na

 23. ZASeDání
ZASTupITelSTVA 
MěSTA KojeTínA

které se uskuteční
v úterý 

27. března 2018 
od 16 hodin 

v sále 
Vzdělávacího 

a informačního centra,
 Masarykovo náměstí 8, Kojetín.

Jiří Šírek
starosta města

oZnáMení
Finanční úřad 

pro Olomoucký kraj, 
Územní pracoviště v Přerově, 

oznamuje všem daňovým 
subjektům a občanům, 

že ve spolupráci 
s Městem Kojetín bude 
dne 26. března 2018 

v době od 13 do 16 hodin
pracovníky ÚzP v Přerově 

zabezpečen výběr daňových 
přiznání k daním z příjmů 

v prostorách Městského úřadu 
v Kojetíně v zasedací místnosti 

v přízemí radnice.
K dispozici budou i formuláře 

daňových přiznání.
Jiří Šírek
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Informace pro občany
Informace o sběru 
biologicky rozložitelného
odpadu v roce 2018
Vážení občané města Kojetína,
upozorňujeme vás, že sběr bio-
logicky rozložitelného odpadu 
(v hnědých nádobách), bude za-
hájen v souladu s platnou Obecně 
závaznou vyhláškou číslo 1/2015, 
o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Kojetí-
na v pondělí 12. března 2018. Dále 
bude svoz pokračovat až do konce 
měsíce listopadu v každém lichém 
týdnu.

odbor VŽPD, MěÚ Kojetín

Harmonogram svozu bio nádob v roce 2018
Čtrnáctidenní svoz (lichý týden)

Den svozu Místo svozu (ulice, náměstí, místní část)
pondělí Kovalovice, Popůvky

Úterý

Svatopluka Čecha, Komenského náměstí, Masarykovo 
náměstí, náměstí Dr. E. Beneše, Růžová, Pořadí, ná-
městí Míru, Palackého, Tržní náměstí, Zahradní, Podvalí 
(rozdvojení u Přerovské), Přerovská, Závodí, Mlýnská, 
Polní (mezi Sladovní a Jana Peštuky), Sladovní (mezi 
Vyškovskou a Družstevní), náměstí Svobody, Tvorov-
ská, Stanislava Masara, Bří Šmejdovců, Stružní, Pad-
lých hrdinů, sídliště Sever

Středa
Křenovská, Hanusíkova, Vyškovská, Tyršova, náměstí 
Republiky, 6. Května, Nádražní (mezi Kuzníkovou a ná-
dražím), Havlíčkova, Kuzníkova, sídliště Jih

Čtvrtek

Kroměřížská, Blanská, Ztracená, Podvalí, Olomoucká, 
Husova, Příční, Polní (mezi Sladovní a Olomouckou), 
Sadová, Sladovní (mezi Polní a Olomouckou), Nádražní 
(mezi Kuzníkovou a Kroměřížskou), Rumunská, Dvořá-
kova, Chytilova, Čsl. legií, Jiráskova, Marie Gardavské, 
Dudíkova

Systém svozu směsného komunálního odpadu zůstává nezměněn 
(Čtrnáctidenní svoz zejména v sudém týdnu).

Mistrovství České republiky v deseti tancích v Kojetíně

Mistrovství České republiky
v deseti tancích Kojetín 2018

sobota 24. března 2018
Sportovní hala Kojetín

Velká cena města Kojetína 2018
v latinskoamerických

a standardních tancích
neděle 25. března 2018
Sportovní hala Kojetín

Vstupenky na Mistrovství ČR 2018
(sobota 24. 3. 2018):

K sezení: 500 - 600 Kč/osoba

Předprodej vstupenek:
Vzdělávací a infromační centrum Kojetín,

Masarykovo náměstí 8
Telefon: 581 202 202, mobil: 774 001 403

* Vstupenky nelze objednat on-line,
pouze telefonicky

Vstupenky na Velkou cenu Kojetína 2018
(neděle 25. 3. 2018):

Zakoupíte přímo na místě

www.mekskojetin.cz/tanecni-soutez
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Kojetínský uličník
ulice Bratří Šmejdovců
Náš Uličník se zatoulal až na okraj 
Kojetína, do ulice Bratří Šmejdovců,  
o níž mnohdy nemají ponětí ani ně-
kteří místní – jednak pro její polohu na 
periferii města, jednak pro její velikost 
– přesněji maličkost:  měří totiž jen 
93 metrů. Toto utajení a jakási subtil-
nost s sebou jistě nesou i své výhody, 
a to klid a bezpečí pro ty, kdo zde žijí.

Tato ulice je pojmenována po dvou 
obětech fašismu – bratrech Fran-
tiškovi a Zikmundovi Šmejdovcích. 
Tito muži pocházeli z kojetínské 
dělnické rodiny, byli levicově orien-
tovaní a oba dva se zapojili během 
druhé světové války do protifašistic-
kého odboje v regionu, což je stálo 
i život: Františka Šmejdovce zatklo 
jako člena ilegálního vedení KSČ 
a šiřitele protifašistických letáků 

gestapo a 12. ledna 1943 byl 
v koncentračním táboře ve Wohlau 
popraven. Zikmund Šmejdovec, 
stejně jako bratr, tajně distribuoval 
letáky a komunistické tiskoviny, i on 
byl odhalen, zatčen a jen pět mě-
síců po Františkovi umučen v kon-
centračním táboře v Briegu.
Statečnost obou mužů nám tedy  
v Kojetíně dodnes připomíná název 
ulice. A to je dobře.

Martin Zdráhal, Tomáš Kříž  
a Jan Petlach, kvinta GKJ

policie ČR informuje
Od poloviny ledna 2018 se policisté 
kojetínského obvodního oddělení 
potýkali s nárůstem krádeží vlou-
páním do různých provozoven. Již 
koncem ledna měli podezření na 
konkrétní osobu, která se této ma-
jetkové trestné činnosti v jejich te-
ritoriu dopouštěla. Podezřelým byl 
třicetiletý muž, který nebyl pro ko-
jetínské policisty až takovou nezná-
mou, protože již v minulosti kradl 
a dopustil se i závažného násilného 
trestného činu. Byl za to odsouzen 
k trestu odnětí svobody, ze kterého 
se vrátil v polovině loňského roku. 
Od poloviny ledna letošního roku až 
do doby zadržení zadokumentovali 
policisté pět případů jeho protipráv-
ního jednání. 
První případ šetřili v souvislosti 
s krádeží v marketu v Kojetíně na 
ulici Olomoucká, kde ukradl čty-
ři lahvová piva, která pronesl bez 
zaplacení mimo prostor prodejny. 
Pracovníci ostrahy si toho všimli, 
ale podezřelý muž se dal vzápětí na 
útěk. Aby zloděje dostihli, nasedli 
do služebního vozidla a jeli za ním. 
Pachatel jim chtěl v pronásledování 
zabránit, tak jednu z lahví hodil po 
vozidle, které tím poškodil a způso-
bil na něm škodu 6 500 Kč. Únik se 
mu ale nezdařil, pracovníci ho zadr-
želi a předali do rukou policistů.

K dalšímu nekalému počínání se 
rozhodl na začátku února na Kro-
měřížské ulici. V nočních hodinách, 
za pomoci betonové dlažby, rozbil 
okno do skladu prodejny a vzniklým 
otvorem pak vlezl dovnitř. Z obcho-
du ukradl alkohol, cigarety a další 
zboží v hodnotě, která prozatím ne-
byla vyčíslena, ale jistě přesáhne 
částku 5 000 Kč. Ten samý den byl 
v odpoledních hodinách policisty 
zadržen a k vloupání do prodejny 
se doznal. Nicméně ve své trestné 
činnosti pokračoval dál. 
O týden později, za pomoci želez-
né rohože, rozbil sklo na vstupních 
dveřích prodejny na ulici Dudíkova 
a vzniklou dírou se dostal do ob-
jektu. Po rozbití dalších dveří vnikl 
do samotné prodejny, kde se stře-
dem jeho zájmu staly opět cigare-
ty a tabákové výrobky v hodnotě 
6.038 Kč. Při opouštění prodejny 
ho policisté na ulici zadrželi. 
O čtyřicet osm hodin později se 
objevil v marketu na Olomoucké 
ulici, kde ho pracovníci ostrahy již 
v minulosti nachytali při krádeži. Do 
kapsy mikiny, kterou měl na sobě, 
dal deodorant v hodnotě 100 Kč. 
Stejně jako v předešlém případu 
za zboží nezaplatil a měl v úmyslu 
odejít. Za pokladnou byl osloven 
pracovníkem ostrahy, aby ho ná-

sledoval do kanceláře. Tentokrát se 
o útěk nepokusil, ale zničil ukrade-
ný deodorant. Místo toho, aby odci-
zené zboží vrátil a to se mohlo dát 
zpět na prodejnu, tak s ním hodil 
o zem a tím ho znehodnotil. 
Neúspěch ho neodradil a o pár 
hodin později, ještě ten samý den, 
rozbil okno od šatny v budově čer-
pací stanice na ulici Padlých hrdi-
nů. Pak vlezl oknem dovnitř a od-
cizil tam cigarety různých značek 
za 43 653 Kč. Na zařízení způsobil 
další škodu za necelé 2 000 Kč. Po-
licisté jako pachatele vytipovali po-
dezřelého, který se také ke krádeži 
nakonec přiznal.    
Policisté po posledním skutku po-
dezřelého, se souhlasem státního 
zástupce pro opakovanou majet-
kovou trestnou činnost, zadrželi 
a sdělili mu ve zkráceném příprav-
ném řízení podezření z trestného 
činu krádež a poškození cizí věci. 
K trestné činnosti, kterou na Ko-
jetínsku páchal, se doznal. Státní 
zástupce obdržel od policistů 
podnět k jeho vzetí do vazby, který 
soudce akceptoval a obviněný ve 
středu 14. února 2018 putoval do 
vazební věznice.
   

por. Miluše Zajícová
oddělení tisku a prevence
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Anketa
V březnové anketě jsme se zaměřily na akce konané tento měsíc 

v Kojetíně, na přicházející jaro a na den, kdy si připomínáme 
jana ámose Komenského. 

1. Den 28. březen je Den učitelů a připomínáme si narození jana ámose Komenského. 
jak vzpomínáte na své učitele a zážitky ze školy? 

2. Co máte na jaru nejraději a co děláte?
3. Víte o nějakých březnových akcích, které se konají v Kojetíně, nebo se nějakých i účastníte?

Matyáš
Křepelka 
1. Moje nejob-
líbenější učitel-
ka je paní uči-
telka Petřeko-
vá. Na zážitek 
bych si musel 
hodně vzpo-
menout, ale co 

se mi ve škole stalo výjimečného, 
bylo to, že jsem dostal v první třídě 
dvojku a pak jsem „bečel“ celý den.
2. Na jaro se těším a nejraději jez-
dím na kole.
3. Každý rok se zúčastňuji Veřejné 
akademie Gymnázia Kojetín, kde 
jsem měl také jednou vystoupení. 

Michaela
Hošťálková 
1. Z předchozí 
školy si pama-
tuji hlavně spo-
lužáky, se kte-
rými jsem byla 
pět let a mám 
s nimi spoustu 
zážitků. Ráda 

si vzpomínám na první třídu, jelikož 
všechno bylo lehké a tak. Moje nej-
oblíbenější učitelka z gymnázia je 
paní učitelka Petřeková. 
2. Na jaro se těším, nejraději jsem 
venku a pozoruji, jak tam vše kolem 
mě kvete.
3. O akcích v Kojetíně moc nevím, 
ale 22. března se chystám na Ve-
řejnou akademii naší školy.

jitka Hálková 
1. Chodila 
jsem na gym-
názium do 
K r o m ě ř í ž e , 
takže zážitky 
mám dobré, 
měli jsme vý-
borné třídní 
učitele a nějaký 

speciální zážitek nemám.
2. Na jaro se moc těším, jelikož 
zimu nemám ráda. Těším se na 
zahrádku, až mi porostou kytičky 
a budu se o ně moct starat.
3. Zúčastňuji se akcí ve sportovní 
hale a taky společenských akcí. 
V pátek 2. března se chystám 
na premiéru kojetínského divadel-
ního souboru a dále se chystám na 
divadelní přehlídku Divadelní Ko-
jetín 2018.

Renata 
Hanáková, 
Martina 
nováková, 
Andrea 
ljetavská
1. Škola, zlaté 
časy, klid, žád-
né starosti. 
S odstupem 

času se na to krásně vzpomíná, 
ale v té době, kdy jsme to podstu-
povaly nebo prožívaly, tak jsme se 
na to dívaly trošku jinak. Když jsme 
chodily do školy, byla to úplně jiná 
doba. Měly jsme větší respekt vůči 
učitelům, což v dnešní době mladí 
nemají, takže když učitel/ka něco 
řekl/a, tak to opravdu platilo. 
2. Jak to jde, tak vytahuji kolo (uved-
la jedna z tázaných), trávíme čas 
na zahrádce, máme rády procház-
ky, když to všechno kvete, jezdíme 
rády do Kroměříže do Podzámecké 
zahrady.
3. Chodíme hodně na plesy a chys-
táme se i na Divadelní Kojetín.

Děkujeme všem tázaným
za jejich čas a ochotu odpovědět 

na naše otázky.
Anketu připravily žákyně 2. ročníku 

Gymnázia Kojetín Eva
Formánková a My Hoang Huyen

Dagmar Muchová 
1. Na některé učitele si vzpomínám 
s láskou a na některé s husí kůží. 
Zážitky ze školy vyloženě nemám.
2. Na jaro se těším a nejraději trá-
vím čas na zahradě.
3. Akcí se nezúčastňuji, ale zhruba 
vím, jaké se tady konají, např. Ha-
nácký ples a Divadelní festival.

Tereza
Zakravačová
1. Na svá školní 
léta na základ-
ní škole vzpo-
mínám velmi 
ráda. Měla 
jsem krásné 
vztahy jak s uči-
teli, tak s mými 

spolužáky, se kterými mám spoustu 
zážitků, na které ráda vzpomínám 
a jen tak na ně nezapomenu.
2. Jara se nemůžu dočkat. Těším 
se, až začne zase vše kvést a budu 
moci odhodit zimní bundu. K mým 
oblíbeným jarním sportům patří jíz-
da na kolečkových bruslích a rodin-
né výlety na kole.
3. O březnových akcích, které se 
budou konat v Kojetíně, moc nevím, 
protože odtud nepocházím, ale když 
jsem šla cestou na vlak, všimla jsem 
si plakátu na kojetínský Divadelní 
festival, který se koná před Veřejnou 
akademií Gymnázia. V minulém škol-
ním roce jsem na naší akademii vy-
stupovala, takže vím, kolik to dá prá-
ce připravit vystoupení, proto se při-
jdu podívat a podpořit nadějné žáky.

evženie Vondrová  
1. Na školu jsem chodila zde do Ko-
jetína, neboť jsem „rodilej Koječák“. 
Vzpomínám si na nejlepší paní uči-
telku Macíkovou, která nás uvedla 
do života. Dále si také vzpomínám 
na paní učitelku Chmelařovou a na 
jejího manžela fyzikáře.
2. Na jaře jezdím na kole, mám ráda 
turistiku a chodím na zahrádku.
3. Chodím pravidelně na Divadelní 
Kojetín.
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Mateřská škola Kojetín
Únor v Mateřské škole
Kojetín

Po dlouhé zimě se už určitě každý 
těší na jaro s jeho teplými sluneč-
ními paprsky. A tak jsme se snaži-
li čekání na jaro nějak zpříjemnit.  
I nadále nejstarší děti pokračovaly 
v saunování spojeném s relaxač-
ním a dechovým cvičením na re-
habilitaci v Kojetíně. S nadšením 
všichni jednou týdně cvičíme i ve 
sportovní hale. 
V úterý 6. a ve středu 7. února 
2018 za námi přišla Iva Kusáková 
z Městské knihovny MěKS Kojetín. 
Našim nejmladším dětem přiblíži-
la zimu, zimní sporty a také úrazy, 
které se mohou při zimních rado-

vánkách stát. Knihou „Místo, které 
znám: Nemocnice“ dětem ukázala, 
jak může probíhat pobyt v nemocni-
ci při zranění. Také přinesla dětem 
mnoho různých dětských knih a le-
porel, které si mohly sami prohléd-
nout. Celou dobu děti se zaujetím 
poslouchaly a už teď se těší na dal-
ší návštěvu.
Všichni se ale nejvíc těšili na ko-
nec února,  kdy proběhl v obou MŠ 
tradiční dětský karneval. Děti si za 
pomoci učitelek vyzdobily třídy, na-
maskovaly se do svých připrave-
ných masek a karneval mohl vypuk-
nout. Po úvodním reji masek byly 
v každé třídě připraveny zábavné 
soutěže. V závěru jsme si společ-
ně zatancovali a každý účastník byl 
odměněn diplomem a sladkou dob-

růtkou.
V úterý 27. února 2018 za námi při-
jelo „Divadlo plyšového medvídka“ 
s pohádkou „O zlobivé notě“. Byla 
to hudební pohádka plná dobro-
družství malé noty, neposedné re-
belky. V obou mateřských školách 
jsme přivítali Kašpárka s maňásko-
vou pohádkou, kterou zahrály dě-
tem učitelky.
A co nás čeká v březnu? Navštíví-
me sál Sokolovny Kojetín, kde děti 
zhlédnou pohádku v rámci „Diva-
delního Kojetína 2018“ a rozloučí-
me se již se saunováním. Připravu-
jeme také „Den otevřených dveří“, 
který se bude konat 28. března 
2018 v obou budovách mateřské 
školy. 

vedení MŠ

Srdečně vás zveme na

Den oTeVŘenÝCH 
DVeŘí

MŠ KojeTín,
který se bude konat

Ve STŘeDu 
28. BŘeZnA 2018 

oD 9 Do 15 HoDIn
V oBou BuDoVáCH MŠ

(Hanusíkova ulice 
i Masarykovo náměstí)

program:
- prohlídka prostor školy 
a jednotlivých tříd, kronik 

a fotografií,
- pro malé návštěvníky 

bude připravená výtvarná dílna, 
každý si odnese dáreček,

- v 10 hodin budeme hrát pro 
všechny děti maňáskové divadlo.

Přijďte se k nám podívat,
těšíme se na vás!

Olympiáda - Sluníčka Program "Školička"

Srdíčka - beseda s knihovnicí v MŠ

Pastelky - rehabilitační cvičení Srdíčka - hry se sněhem
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Základní škola náměstí Míru Kojetín

Škola v přírodě 
trochu jinak

Na 15. ledna 2018 se děti ze 4.B 
a 5.A naší školy velmi těšily. Če-
kal na ně nezapomenutelný tý-
den v Pobytovém středisku eko-
logické výchovy Švagrov - přímo  
v náručí Jeseníků. Na místě určení 
všechny vítaly nádherné dřevěné 
chaloupky obklopené lesy, za nimiž 
se majestátně vypínaly zasněžené 
vrcholky Jeseníků. Scenérie jako  
z Ladových obrázků.
V průběhu pobytu na škole v příro-
dě čekal na děti velmi pěkně připra-
vený program s názvem "Zvěřinec", 
jehož cílem bylo seznámit žáky  
s různými druhy zvířat, potřebou 
jejich ochrany a chování k nim. 
Tematicky byl program propojen 
příběhem o zlém králi Řimbuchovi, 

který si myslel, že je neomezeným 
vládcem celé planety. Ale jak to tak 
bývá, jednoho dne král onemocněl. 
Děti musely dojít do lesní chýše  
k poustevníkovi pro léčivý lektvar. 
Ten nabídly králi výměnou za slib, 
že se bude chovat ke zvířátkům 
pěkně. Výuka probíhala v učeb-
nách nazvaných Včelín a Mraveniš-
tě, taktéž děti využívaly lesní učeb-
nu a art dílnu. Programem je pro-
vázelo několik lektorů, kteří dětem 
vše vtipně zdramatizovali a vtáhli 
do děje i nás, dospěláky. Hravou  
a názornou formou si tak naši žáč-
ci Švagrováčci osvojili pravidla, jak 
být zodpovědný k životnímu pro-
středí a zvířatům. Práce v různých 
skupinách prověřovala vztahy mezi 
dětmi. Program doplňovaly ven-
kovní aktivity na sněhu, odlévání 
zvířecích stop, stavění sněhuláků 
i nelehké putování za švagrovským 

Kritéria pro přijetí
do první třídy  
na školní rok

2018/2019
Ředitel školy bude rozhodovat 

o přijetí do prvního ročníku podle 
těchto kritérií a v tomto pořadí: 

1. Trvalé bydliště dítěte  
v Kojetíně

- včetně jeho místních částí
Kojetín I–Město

Kojetín II–Popůvky
Kojetín III–Kovalovice

2. Věk dítěte
– přednostně budou přijímány 

starší děti.

Pořadí u zápisu není kritériem
pro přijetí dítěte a nemá žádný 
vliv na rozhodování o přijetí.

Rudolf Pavlíček, ředitel školy

Blíží se narozeniny 
školy

Škola si v letošním roce připomíná 
115 let od svého otevření. K tomuto 
výročí jsme pro naše žáky, rodiče 
i spolupracovníky připravili anketu 
s cílem vypátrat, čeho si jednotliví 
respondenti na škole cení, a v čem 
naopak vidí její rezervy. 
Do ankety se celkem zapojilo 254 
žáků (od 3. ročníků), tj. cca 73 % 
a 155 rodičů, cca 33 % oslovených. 
Po shrnutí výsledků máme k dispo-
zici řadu zajímavých námětů pro 
nastavení kroků, které mohou být 
rozhodující pro další vývoj školy.
Všechny získané informace jsme 
zpracovali a v rámci možností je vy-
užijeme při přípravě dalších kroků 
směřujících k celkovému vylepšení 
podmínek v naší škole.
Výsledky ankety se objeví na na-

šich webo-
vých strán-
kách školy.
Všem aktiv-
ním účast-
níkům prů-
zkumu tímto 
děkujeme.

vedení 
školy
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín

poustevníkem. Po návratu ze školy 
v přírodě nás čekala společná re-
flexe, v níž děti hodnotily pobyt:   
J. Sedláček: „Pěkné ubytování, 
výborné jídlo, zajímavý program  
i výroba různých předmětů z pří-
rodnin...“ 
M. Chovanec: „Super program  
i stezka odvahy...“
F. Řihošek: „Líbilo se mi bobová-
ní, cesta za poustevníkem, král 
Řimbucha a výroba Zvířetníčku. 
Nelíbil se mi sníh za brýlemi, uklou-

Základní škola náměstí Míru Kojetín
zl jsem a výsledkem byla modřina.“
D. Krybus: „Super stezka odvahy, 
odlévání stop i plnění různých úko-
lů.“
D. Orálková: „Napadlo hodně sně-
hu, hráli jsme detektivní hru, učitel-
ky nám splnily přání a pustily Just 
Dance.“
E. Petrovská: „Cesta k poustevní-
kovi byla dlouhá kilometr a na ní 
jsme plnili tři úkoly. Za odměnu 
jsme od něj dostali lektvar z našich 
bylinek. Všichni jsme měli uzdravit 

krále Řimbuchu, a povedlo se nám 
to!“
M. Dobiáš: „Paní kuchařky dobře 
vařily, líbila se mi stezka odvahy. 
Chutnaly mi švagrovské domácí 
trubičky.“
Dětem přejeme, aby vše, co na-
čerpaly, předávaly po částech dal-
ším lidem, a pomohly tak změnit 
postoje a názory těch, co si myslí, 
že naše planeta je pouze na dobu 
určitou. 

 L. Vernerová

Karneval na ZŠ 
Svatopluka Čecha 

Ve středu 31. ledna 2018 nám uči-
telky poslední vyučovací hodinu 
rozdaly pololetní vysvědčení. Jeli-
kož nás pololetní prázdniny čekaly 
až  v pátek, bylo pro nás na čtvrteč-
ní vyučovací dopoledne připraveno 
malé překvapení – karneval. 
Na tuto akci bylo připraveno spous-

tu týmových soutěží, které nás 
hodně bavily a mohli jsme se při 
nich skvěle vyřádit. 
Nejvíce se nám asi líbily soutěže, 
které byly spojeny s nafukovacími 
balónky. A samozřejmě, že celý 
karneval probíhal v kostýmech, 
které jsme si na tento den měli 
přinést. 
Tak snad zase za rok bude další 
taková povedená akce. 

Ivana Hýbnerová 

Zápis do 1. třídy
bude proveden ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna 2018

od 15 do 17 hodin v budově ZŠ Sv. Čecha 586

Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro 
všechny - klademe důraz na to, aby žák byl vzděláván dle svých schop-
ností, podporujeme výchovu k vzájemné toleranci, kamarádství a vzájemné 
pomoci.  Děláme vše proto, aby se v naší škole žák cítil dobře a bezpečně. 
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 1. září 2018 dovrší šestý rok věku. 
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně, nebo duševně přiměře-
ně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce ředitelku školy, může mu 
ředitelka odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost 
je nutno doložit vyjádřením lékaře a psychologa. Rodiče nebo jiní zákonní 
zástupci, kteří přijdou do školy k zápisu s dítětem, přinesou jeho rodný list 
a doklad o bydlišti (občanský průkaz jednoho z rodičů).

Olga Odehnalová, ředitelka školy

Vážení rodiče,
máte doma budoucího prvňáčka? 
Zamyslete se spolu s námi.
Zeptáme-li se rodičů, zda připravují 
dítě do školy, dostaneme zajímavé 
a velmi odlišné odpovědi. Někteří 
ponechají veškerou starost škole, 
jiní přehnaně a násilně učí dítě číst 
a psát ještě před vstupem do první 
třídy.
Co mají děti znát, než jdou do ško-
ly?

Co můžete ještě teď udělat, aby 
jim to šlo ve škole hned od začátku 
dobře, aby do školy chodily rády?
Stačí, když si budete s dětmi poví-
dat, necháte je vyjadřovat své po-
znatky a zážitky. Dbejte na správ-
nou výslovnost, správné tvoření 
hlásek, čistý a srozumitelný způ-
sob mluvení. Dokonalá výslovnost 
je podmínkou pro úspěšné psaní 
a čtení.
Při hrách je veďte k soustředění 
a pozornosti.

Dítě zralé pro vstup do školy musí 
být schopno úmyslného zaměření 
pozornosti po dobu alespoň patnáct 
minut.
Proto je hra tou nejlepší možností 
naučit dítě soustředění. 
Neméně významným je také stav 
sociálního přizpůsobení dítěte. Dítě 
je schopno přijmout roli školáka, 
respektovat kázeň, přizpůsobit se 
jednání a myšlení skupiny. Vyžaduj-
te po dítěti, aby poslechlo na vaši 
první výzvu!
Naše škola vám nabízí možnost 
prožít si se svým dítětem první škol-
ní týden přímo ve třídě.
Vaše dítě získá jistotu v prvních 
dnech školní docházky. Vy se mů-
žete seznámit se základními pří-
pravnými cviky ve čtení, psaní 
a v matematice.
Podporujeme individuální přístup, 
preferujeme menší počet žáků ve 
třídě. 
Jakékoliv vaše dotazy vám rádi 
zodpovíme.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

Učitelé Základní školy Kojetín
 Svatopluka Čecha 
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odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
odborné učiliště 
a Základní škola, 
Křenovice
Příspěvková organizace zříze-
ná Olomouckým krajem vznikla 
sloučením Základní školy Kojetín, 
Sladovní 492 a Odborného učili-
ště, Křenovice 8, s účinností od 
1. července 2017, rozhodnutím Za-
stupitelstva Olomouckého kraje, 
které  po projednání schválilo svým 
usnesením sloučení s tím, že vše-

chen majetek a všechna práva, po-
vinnosti, závazky a pohledávky ZŠ 
Kojetín přechází na nástupnickou 
organizaci Odborné učiliště a Zá-
kladní školu, Křenovice. 
Škola je samostatně zřízená dle  
§ 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, v platném znění, pro 
žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami na základě doporučení 
školského poradenského zařízení 
(pedagogicko psychologická po-
radna, speciálně pedagogické 
centrum). Podmínkou pro zařazení 

je písemná žádost zletilého žáka 
nebo zákonného zástupce nezle-
tilého žáka, doporučení školského 
poradenského zařízení a soulad to-
hoto postupu se zájmem žáka.
Součástí příspěvkové organizace 
je střední škola s kapacitou 168 
žáků, internát s kapacitou 29 lůžek, 
školní jídelna s kapacitou 400 jídel 
na adrese Křenovice 8 a základní 
škola s kapacitou 90 žáků a školní 
družina s kapacitou dvanáct žáků 
na odloučeném pracovišti na adre-
se Sladovní 492, Kojetín.

Základní škola Kojetín
Škola je plně organizovaná, posky-
tuje vzdělání podle školních vzdě-
lávacích programů pro základní 
školu v 1. až 9. postupném ročníku 
a základní školu speciální v 1. až 
10. postupném ročníku. 
Škola poskytuje vzdělávání žákům 
s přiznanými podpůrnými opatřeními 
ve vhodně upravených podmínkách, 
při odborné speciálně pedagogické 
péči, s respektováním jejich pracov-
ního tempa, úrovně pozornosti či na-
příklad potřeby delšího zácviku. Ve 
třídách je menší počet žáků, aby ka-
ždý z nich mohl mít individuální péči. 
Ve škole jsou také vzděláváni žáci 
základní školy speciální. Budova 
školy je přizpůsobena žákům s po-
ruchou hybnosti či žákům imobilním 

a je zcela bezbariérová.
Škola zajišťuje odborný informační 
a poradenský servis pro rodiče. Ve 
škole již několik let funguje školní 
poradenské pracoviště, které na-
bízí služby školního psychologa, 
výchovného poradce a metodika 
primární prevence. Žákům, kteří 
potřebují pravidelnou logopedickou 
péči, je k dispozici erudovaný školní 
logoped. Všichni učitelé naší školy 
jsou speciální pedagogové s vyso-
koškolským vzděláním. 
Ke škole patří i školní zahrada, která 
je využívána pro výuku pracovního 
vyučování, pro relaxaci žáků, spor-
tovní i společenské aktivity. Prostorné 
chodby budovy školy jsou využívány 
pro regenerační fázi výchovně vzdě-
lávacího procesu ke hře stolního te-
nisu. Naši žáci již několik let dosahují 
vynikajících výsledků na turnajích. 
Můžeme se pochlubit několika mistry 
ČR v tomto sportu. Škola má nad-
standardně vybavenou školní dílnu, 
cvičnou kuchyni, učebnu výpočetní 
techniky vybavenou jedenácti počí-
tači s dotykovými monitory a širokým 
výukovým softwarem. Učebny jsou 
vybaveny interaktivními tabulemi 
 a ICT technikou.
Pro žáky základní školy speciál-
ní funguje třída, která je vybavena 

kompenzačními a rehabilitační-
mi pomůckami, masážním lehát-
kem, terapeutickým kuličkovým 
bazénem. Do této třídy mohou být 
zařazeni žáci se středně těžkým 
a těžkým mentálním postižením či 
kombinovaným postižením. Žákům 
poskytujeme bazální stimulace, 
rehabilitační cvičení, masáže a od-
borné poradenství.
Součástí základní školy je školní 
družina. Pro svou činnost využívá 
vybudovanou klubovnu, její vybave-
ní a výzdoba napomáhají k relaxaci 
dětí po vyučování. Kromě místnosti 
školní družiny mohou děti využívat 
počítačovou učebnu, vybavení pro 
hru stolního tenisu, relaxační tělo-
cvičné nářadí, cvičnou kuchyňku  
a přilehlou školní zahradu.
Domácké prostředí s malým počtem 
žáků ve třídě umožňuje učitelům in-
dividuální přístup k dětem, přizpů-
sobení tempa jejich možnostem  
a jejich potřebám. V naší škole 
vládne klidná a přátelská atmo-
sféra, děti se zklidní a velmi rych-
le zapomínají na školní neúspěch, 
kterým většina z nich musela projít.

http://www.zssladovni.info/ 
zastupce.zs@oukrenovice.cz, 

zssladovni@volna.cz 
Radka Dufková, zástupce ředitele
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Zápis do 1. ročníku Základní školy
a Základní školy speciální

pro školní rok 2018/2019

Termín: úterý 17. dubna 2018 ve 14 hodin v budově Základní školy Kojetín, Sladovní 492

Co je třeba mít s sebou:
- rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas nebo jiný doklad, 

- doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) ke vzdělávání ve speciální škole.

Naše škola je zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, je určena 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

- jsme nadstandardně vybavenou školou s bezbariérovým přístupem,
- výuka je přizpůsobena individuálním možnostem a schopnostem žáků,

- malý počet žáků ve třídách umožňuje zcela individuální přístup ke každému dítěti,
- při výuce v případě potřeby využíváme pomoci pedagogického asistenta,

- ve škole pracuje vysoce kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků se speciálně pedagogickou kvalifikací,
- k dispozici je bezplatná školní družina,

- zdarma nabízíme logopedickou péči včetně bezplatné konzultace se školním psychologem,
- možnost zapojení v zájmovém kroužku stolního tenisu v rámci mimoškolní činnosti,

- škola velmi úzce spolupracuje se školským poradenským zařízením.

Veškeré informace mohou zájemci získat osobně v kanceláři zástupkyně ředitele 
pro ZŠ a případně i telefonicky na čísle 606 624 980.

Radka Dufková, zástupce ředitele pro ZŠ

odborné učiliště 
Křenovice

Škola nabízí vzdělávání výhradně 
formou denního studia ve tříletých 
oborech středního vzdělání s vý-
učním listem kuchař(ka), prodavač 
(ka), zahradník, aranžér(ka), pečo-
vatel(ka) a ve dvouletém oboru pe-
kař(ka), vzdělání je ukončeno vyko-
náním závěrečné zkoušky, úspěšní 
absolventi získávají vysvědčení  
o závěrečné zkoušce a výuční list  
a navíc i Europass, což je doku-
ment doplňující osvědčení o stře-
doškolském vzdělání, vztahuje se  
k získané kvalifikaci a uvádí dosaže-
nou úroveň kvalifikace podle Evrop-
ského rámce kvalifikací (EQF), kte-
rý umožňuje porozumět a porovnat 
dosaženou kvalifikaci s jiným systé-
mem v Evropě. 
Internát zajišťuje ubytování výhrad-

odborné učiliště a Základní škola, Křenovice

ně pro žáky školy, školní jídelna po-
skytuje stravu pro žáky a zaměst-
nance školy, žáky a zaměstnance 
ZŠ a MŠ Křenovice a Měrovice  
a pro cizí strávníky v rámci doplňko-
vé činnosti.
přijímací řízení 
pro školní rok 2018/2019
V souladu s ustanovením § 60 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), rozhodl 
ředitel školy, že se v oborech střed-
ního vzdělání s výučním listem 
v rámci přijímacího řízení na škol-
ní rok 2018/2019 přijímací zkoušky 
nekonají. První kolo přijímacího ří-
zení se koná v pondělí 23. dubna 
2018 od 10 hodin. na Odborném 
učilišti a Základní škole, Křenovice. 
Přihlášky pro jednotlivá kola přijí-
macího řízení je možné podávat do 
31. srpna 2018.
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odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Vzdělávací nabídka dle ŠVP:
Kuchař (62-51-E/01) 14 žáků
Prodavač (66-51-E/01) 14 žáků
Zahradník, aranžér
                   (41-52-E/01) 14 žáků
Pečovatel (75-41-E/01) 14 žáků
Pekař (29-51-E/02) 8 žáků

učňovská stipendia
Rada Olomouckého kraje schválila 
„Pravidla pro poskytování stipendia 
žákům vybraných oborů vzdělání 
středních škol ukončených výuč-
ním listem“ v rámci Podpory poly-
technického vzdělávání a řemesel 
pro školní rok 2017/2018. Jejich 
cílem je zvýšit zájem žáků 
o studium vybraných, dlouhodobě 
perspektivních učebních oborů 
s vysokou uplatnitelností na trhu 
práce. Ve školním roce 2017/2018 
mohou být do programu zařazeni 
žáci 1. a 2. ročníku oboru vzdělání 
pekař a nově žáci 1. ročníku obo-
ru vzdělání pečovatel, pokud splní 

podmínky pro poskytnutí stipendia 
stanovená ve stipendijním řádu 
školy, jehož úplné znění je k dispo-
zici na webových stránkách školy.    
Žáci naší školy se účastní školních 
akcí, jako jsou lyžařské, turistické 
kurzy, odborné kurzy v rámci zvo-
leného oboru, oborové soutěže, 
školní výlety a exkurze, projektové 
dny apod. 

poskytované služby:
Škola nabízí veřejnosti tyto služby:
- prodej výpěstků školní zahrady,
- dušičková, adventní a smuteční 
vazba,
- prodej výrobků žáků oboru kuchař 
(polévkové nudle, plněné brambo-
rové knedlíky, houskové knedlíky, 
vdolečky),
- příprava a zajištění občerstvení 
pro malé slavnostní příležitosti,
- prodej stravy ve školní jídelně,
- krátkodobý pronájem školní ku-
chyně.

Zákazníkům jsou k dispozici dvě te-
lefonní čísla: 
- zájemci o produkty ze školní za-
hrady: 725 457 179,
- zájemci o kuchařské výrobky: 
773 782 990.

„Naší snahou je vytvářet předpokla-
dy a možnosti pro co nejširší uplat-
nění našich žáků ve společnosti. 
Chtěli bychom být školou, do které 
chodí žáci, rodiče i zaměstnanci 
rádi, je otevřená vůči rodičům, okol-
ní komunitě a novým myšlenkám 
a přístupům.“

(OU a ZŠ Křenovice,
Vize školy, 2017)

Web: http://www.oukrenovice.cz 
E-maily:

krenovice@kejnet.cz, 
reditel@oukrenovice.cz,

plesnik@iol.cz 

Veronika Pospíšilová,
zástupce ředitele

Výstavba kanalizace
u školy

V pondělí 23. října 2017 zahájila 
firma PTÁČEK - pozemní stavby, 
s. r. o., Kojetín, realizaci  investiční 
akce – výstavbu kanalizace v pro-
storu školního dvora OU Křenovice. 
Celkové náklady na akci činily více 

než 1 mil. Kč a byly hrazeny z pro-
středků Olomouckého kraje.
Vzhledem k tomu, že je v obci vybu-
dována splašková kanalizace, musí 
být odpadní vody z jednotlivých ob-
jektů oddělené, tzn., že do kanali-
zace jsou odvedeny pouze vody 
splaškové a dešťové vody zasakují 
do terénu.
Protože kanalizační systém na ško-

le nebyl oddělený a dešťové vody 
byly společně se splaškovými voda-
mi odváděny společným vedením 
do domovní ČOV ve škole, nová 
kanalizace řeší oddělení odvádě-
ných odpadních vod samostatně 
na srážkové, které jsou jímány jako 
zásoba užitkové vody v upravené 
nádrži po ČOV a splaškové, které 
jsou svedeny do obecní kanalizace. 
Škola byla napojena na veřejnou 
kanalizační síť 6. listopadu 2017 
a kompletní stavba byla předána 
15. prosince 2017.
Vedení školy děkuje stavební firmě, 
která se zhostila úkolu velmi kvalit-
ně, rychle a se ctí a i přes nepřízeň 
počasí v posledních dnech udržo-
vala na staveništi vzorný pořádek. 

Josef Plesník,
ředitel školy
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Základní umělecká škola Kojetín
Historicky nejvyšší 
účast žáků ZuŠ Kojetín 
v soutěžích MŠMT
Začátek nového kalendářního roku 
se v základní umělecké škole roz-
běhl především ve znamení příprav 
na soutěže vyhlašované každo-
ročně Ministerstvem školství. Ve 
dnech 5. a 7. února 2018 se v sále 
Sokolovny Kojetín uskutečnily sou-
těžní přehrávky ve hře na zobcovou 
a příčnou flétnu, ve hře na klarinet, 
ve hře na žesťové nástroje a popr-
vé porota měla možnost rozhodo-
vat o umístění a postupu i ve hře 
na bicí nástroje. Kvalita žáků ZUŠ 
Kojetín má vzrůstající tendenci, což 
dokazuje historicky nejvyšší počet 
soutěžících, kteří byli přihlášeni do 
školních kol (54), a to i přes absenci 

žáků pěveckého oddělení. Bohužel 
dlouhodobá nemoc učitelky Uhlířo-
vé znemožnila závěrečnou přípra-
vu zpěváků na školní a následně 
okresní kolo, letos konané v Potštá-
tě. Je to velká škoda, protože naše 
pěvecké oddělení je na Přerovsku 
jedním z nejúspěšnějších, v po-
sledních letech vykazuje vysokou 
úroveň a pravidelně doplňuje sbírku 
úspěchů ZUŠ Kojetín těmi nejlepší-
mi výsledky. Nicméně žáci pěvec-
kého oddělení budou mít zcela jistě 
možnost prokázat své kvality v jiné 
soutěži, s největší pravděpodob-
ností ještě v tomto školním roce.
Všichni zúčastnění soutěžící, žáci 
dechového a bicího oddělení, byli 
oceněni odznaky s logem školy, 
drobnými dárky a diplomy z rukou 
ředitele. Na pódiu sokolovny za-
zněly výborné a velmi vyrovnané 
výkony a tak členové porot jednot-
livých kategorií neměli v žádném 
případě o postupu do okresních 
kol jednoduché rozhodování. Velmi 
dobrou úroveň školního kola do-
kládá i vysoký počet žáků, kteří si 
nakonec vyslechli verdikt „1. místo  
s postupem do okresního kola“.
Celkem bude reprezentovat naši 
školu a město Kojetín třicet čtyři sou-
těžících, což je vynikající. Budou to 
dva soutěžící na příčnou flétnu, tři 

soutěžící ve hře na klarinet, deset 
hráčů na zobcovou flétnu, čtrnáct 
soutěžících ve hře na žesťové ná-
stroje, tři jednotlivci a oba zúčastně-
né soubory ve hře na bicí nástroje.  
Okresní kola se v letošním roce ko-
nala 27. a 28. února 2018 v přerov-
ské ZUŠ B. Kozánka.
Všem našim zástupcům a jejich 
pedagogům gratulujeme k postupu  
a přejeme pevné nervy a hodně 
štěstí.

Vaše ZUŠka

Úspěšní překladatelé 
z GKj sbírali jednu 
cenu za druhou
Když začala Filozofická fakulta 
UP Olomouc oslovovat gymnázia 
a ostatní střední školy v kraji, aby 
se jejich studenti zúčastnili "Překla-
datelské soutěže", byla to pro nás 
jasná výzva. Školní kola překlada-

telské soutěže pro všechny jazyky, 
které na gymnáziu vyučujeme, jsme 
zorganizovali v listopadu a vítěze 
poslali soutěžit s ostatními školami 
do Olomouce.
Na výsledky univerzitního kola jsme 
si museli počkat až na slavnostní 
ceremoniál, který se konal na kon-
ci ledna v krásném prostředí Kaple 
Božího Těla v Uměleckém centru 
PF UP. A dopadli jsme výborně!

Tereza Hermanová z oktávy 
obsadila 1. místo v sekci ruštiny, 
protože oba její překlady jak umě-
leckého, tak publicistického tex-
tu, byly vynikající. Z překladů ve 
stejném jazyce si odnesla čestné 
uznání také Kristýna Suchyňo-
vá z oktávy. 
Nejvíce pozornosti se dostalo To-
máši Stavovi ze septimy, který 
svým výkonem zcela jednoznačně 

Gymnázium Kojetín
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poznejte ukrajinu 
a sbírejte papír

V červnu 2017 byl naší škole udě-
len titul Světová škola. Co za jeho 
ziskem stálo? Celoroční práce 
na projektu Kambodža. Připravili 
jsme výstavu o této zemi, uspořá-
dali sbírku pro sirotčinec v Phnom 
Penh. 
V letošním školním roce 2017 
–2018 v projektu opět pokračuje-
me. Tentokrát jsme si zvolili téma 
Ukrajina, protože na naší škole 
studuje několik žáků, jejichž rodina 
odtud pochází, nebo kteří na Ukra-
jině pobývali studijně. Je to země 
s velkými sociálními rozdíly, s ne-
blahou jadernou minulostí, s válkou 
na východě země, ale také s milý-
mi lidmi vždy připravenými podat 
pomocnou ruku, země rozlehlých 
lánů obilí a s krásným Zakarpatím 
na západě. 
Naši studenti pro vás připravili vý-
stavu věnovanou Ukrajině. Pro-
střednictvím fotografií Ivy Zímové 
navštívíte východní část země, kde 

přesvědčil porotu, že 1. místo v an-
glické sekci patří jemu. „Byl to vý-
kon, který se od ostatních lišil téměř 
o deset bodů“ – to uvedl organizátor 
soutěže Ondřej Molnár, proděkan 
pro organizaci a rozvoj z katedry 

anglistiky a amerikanistiky FF UP. 
Anglická sekce byla ze všech pěti 
nejvíc sledovaná a považovaná za 
prestižní, protože byla silně obsa-
zena.
Celkem se krajského fakultního kola 

zúčastnilo na sto šedesát studentů, 
kteří se utkali v překladech z pěti 
jazyků – angličtiny, ruštiny, němčiny, 
francouzštiny a španělštiny. Hod-
notila se věcná přesnost, jazyková 
správnost a stylistická obratnost 
překladů, nestačila tedy jen znalost 
cizího jazyka, ale nutná byla i práce 
s mateřštinou a jistě i jazykový cit. 
Na všechny naše soutěžící jsme 
hrdí a přejeme jim spoustu dalších 
úspěchů nejen v jazykových soutě-
žích!
Více na: https://www.zurnal.upol.
cz/nc/zprava/clanek/stredoskolaci-
-zmerili-sily-v-umeni-prekladu/.

M.D.

už čtvrtým rokem pokračuje váleč-
ný konflikt. Nahlédnete do života 
obyvatel nejen na Ukrajině, ale 
i Ukrajinců v Česku, seznámíte se 
s jejich kulturou, svátky a tradič-
ní kuchyní. Poznáte různá místa, 
jako je např. Kyjev, Lvov, Černobyl, 
sporný Krym a Zakarpatská Ukra-
jina. Vernisáž výstavy proběhne 
28. března 2018 ve 13.30 hodin 
v galerii Vzdělávacího a informační-
ho centra na Masarykově náměstí 
v Kojetíně. Navštívit ji budete moci 
každý všední den 
od 9.00 do 11.30 a 
od 12.30 do 17.00 
hodin až do 6. květ-
na 2018. Všichni 
jste srdečně zváni.
Zároveň bychom 
naši výstavu chtěli 
propojit i s charita-
tivní akcí. Rozhodli 
jsme se prostřed-
nictvím organiza-
ce ADRA Havířov 
finančně podpo-
řit chudé děti na 
Ukrajině. Žije zde 

totiž mnoho rodin, které nemají pe-
níze na to, aby svým dětem zapla-
tili ve škole oběd. Proto ve dnech 
18. – 20. dubna 2018 chystáme 
sběr starého papíru a finanční vý-
těžek ze sběru věnujeme chudým 
dětem Základní školy č. 20 v Muka-
čevu. Shromažďujte, prosím, papír 
už nyní, budeme rádi za jakékoliv 
množství, které na gymnázium do-
nesete. 

Dana Dýmalová
Gymnázium Kojetín

Gymnázium Kojetín
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Gymnázium Kojetín
jazykový koutek aneb 
Co to znamená, když 
se řekne...
„Jednou za uherský rok “ – tj. veli-
ce zřídkakdy; toto slovní spojení má 
kořeny vpravdě historické – přispěli 
k němu Turci, kteří expandovali do 
Evropy a atakovali i habsburskou 
říši, jejíž součástí jsme byli; vojáci 
byli najímáni do služby v Uhrách 
(právě na ochranu proti Turkům) na 
určitou dobu, jež se ale stále pro-
dlužovala – takový běžný kalendář-
ní rok se mohl natáhnoul na dvoj-, 
troj- a vícenásobek.
anglicky:  once in a blue moon;
německy: alle heiligen Zeiten ein-
mal;
rusky: в кои-то веки; раз в сто лет.

„Je to fligna“ – tj. je to podvod, ha-
baďůra, lest. Slovo fligna má původ 
v hantecu, který se nejspíše nechal 
inspirovat německým fliegen = lé-
tat. 
anglicky:  it`s a trap;
německy: es ist eine Falle;
rusky: это мошенничество. 

„Imrvére furt“ – tzn. neustále, po-
řád; německé kořeny jsou v tomto 
spojení zjevné: immerwährend = 
neustále + fort in einen = pořád; je 
to tedy činnost stále se opakující, 
nekonečná, možná trvající až otrav-
ně dlouho.
anglicky:  round and round;
německy: immerwӓhrend;
rusky: снова и снова. 

„Dát se do gala“ – hezky (dobře) 
se obléci, protože nás čeká něja-
ká výjimečná, sváteční příležitost; 
slovo gala nám elegantně zapůjči-
la francouzština a my jsme díky ní 
obohatili náš slovník i o výrazy: ga-
lánečka, galán, galanterie, galantní.
anglicky:  get dressed up; 
německy: sich schön machen;
rusky: вырядиться.

„Koupit za pět prstů“ – tj. ukrást; 
i původ tohoto úsloví má historickou 
souvislost – ten, kdo krade, se ne-
jen do pekla hrabe, ale je i náležitě 
potrestán světskou spravedlností, 
a ta ve středověku velela utnout ta-
kovému chmatákovi ruku…

anglicky:  have sticky fingers;
německy: klauen;
rusky: стащить; взять, что плохо 
лежит. 

„Udělat botu“ – čili udělat chybu 
může opravdu každý; v polovině 
16. století se takovéto chyby do-
pustil německý farář Steifel (der 
Steifel = bota), jenž předpověděl, 
že v dohledné době nastane konec 
světa; farníci tedy nelenili, toužíce 
si ještě co nejvíce užít, prohýřili 
veškerý majetek, jenže… pan farář 
se zmýlil…
anglicky: make a blunder; 
německy: einen Stiefel machen;
rusky: ошибuться.

„Jezdí jako širón“ – jezdí velmi 
rychle – a riskuje…; tato fráze se 
opírá o příjmení slavného automo-
bilového závodníka, rodáka z Mo-
naka, Louise Chiróna, který by se 
ovšem nejspíš obracel v hrobě, 
kdyby zjistil, že je s ním spojeno 
hazardování za volantem! On sám 
totiž proslul sice jako rychlý řidič 
(vyhrál několik Velkých cen, včetně 
té na brněnském okruhu), ale záro-
veň jako řidič-gentleman, jenž by 
nikoho na trati neohrozil! 
anglicky: it runs like a chiron; 
německy: Es lӓuft wie ein Chiron;
rusky: oн ездит очень быстро. 

„Slyší trávu růst“ – je až chorob-
ně podezřívavý, opatrný, o všem 
pochybuje, hledá problém tam, kde 
není; kdysi se tato fráze používala 
i pro označení toho, kdo se rád chlu-

bil a chtěl vyvolat zdání, že spolkl 
veškerou moudrost světa („takť je 
moudrý a opatrný, že s onou sviní 
slyší i trávu růst“); a obsah úsloví je 
snad spjat i se severskou mytologií 
– Ódinův syn Heimdall měl za úkol 
strážit sídlo bohů v Ásgardu – měl 
pro to ty nejlepší předpoklady: byl 
nejen statečný a silný, ale nepotře-
boval prý ani spát, a sluch měl tak 
vynikající, že slyšel růst trávu i ovčí 
vlnu…
anglicky: a fly on the wall;
německy: eine Flöhe husten hören;
rusky: oн мнительный, подо-
зрительный.

příběh
„Fúúú…,“ foukl zase Tomáš Aničce 
do ucha. Kdyby se to dělo jednou 
za uherský rok, brala by to Anička 
jako nevinný žertík, ale protože ji 
s tím Tomáš štval imrvére furt, nes-
la to velmi nelibě a dohánělo ji to 
k šílenství. To byl důvod, proč se 
rozhodla na Tomáše udělat flignu. 

Příští týden měla mít jejich třída fo-
cení. Když den focení nastal, všich-
ni se dali do gala. 
Aničku i Tomáše vozíval do školy 
kamarád Petr. Předešlého dne ho 
Anička přesvědčila, aby jel jako 
širón, protože věděla, že Tomáš 
mívá po takové jízdě žaludek jako 
na vodě. Tomáš ale slyšel trávu růst 
a vskrytu odposlouchával jejich roz-
hovor, a proto si za pět prstů sehnal 
bezpečný prostředek proti případné 
nevolnosti – Kinedryl. A toho dne si 
Tomáš vzal – pro jistotu – dvojitou 
dávku léku… 
Když po divoké jízdě přijeli do ško-
ly, Tomáš byl ve velmi dobré náladě, 
vida zklamaný výraz Aničky. 
„Kde jsem udělala botu?!“ zaklela 
potichu Anička a zklamaně odešla, 
aby nepropásla focení. 
I Tomáš už pózoval před objekti-
vem, ale náhle musel odběhnout 
za nejbližší keř…
Později se Anička dozvěděla, že 
Petr tehdy odposlouchávajícího 
Tomáše zpozoroval a vyměnil mu 
Kinedryl za neúčinné prášky na bo-
lest hlavy. Pomsta byla přeci jen 
dokonána.

na zpracování se podíleli 
O. Galeta, F. Novotný 

a D. Poláček, sexta GKJ
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DDM Kojetín informuje
Radovánky na sněhu
O pololetních prázdninách, v pátek 
2. února 2018, jsme vyrazili na jed-
nodenní výlet na hory. V Koutech 
nad Desnou bylo bílo, svěží vzduch 
a malebná krajina. Vyšlapat kopec 
bylo pro mnohé velkou výzvou. Ov-
šem jízda na bobech, koulovačka  
a stavba sněhuláčků – super. Domů 
jsme se vrátili v 17 hodin s červenými 
tvářemi a příjemně unaveni.      -mb-

připraVuJeMe
 na BřeZen

3. 3. 2018 
patchwork s Markétou

28. 3. 2018
jarní dětský ples

29. 3. 2018
Velikonoční čtvrtek s DDM

Kojetínská písnička
(MŠ a přípravné třídy)

Šťastná osmička 
Účast na jarním plese

 

Velká cena DDM Kojetín 
Bowling

 

Výukové programy zaměřené 
na dopravní výchovu

 

Keramické výukové 
programy pro MŠ a ZŠ

jarňáky v kostce
Týden od 12. do 16. února 2018 
plný her, soutěží a tvoření jsme 

Zima na horách
S heslem „I Hanáci můžou lyžovat“ 
jsme se jako každou zimu vrhli na 
jesenické kopce. Malí i velcí lyžaři a 
snowboarďáci se zúčastnili celkem 
tři lyžařských nedělí a tří pobyto-
vých akcí – "Pololetní prázdniny", 
"Jarňáky pro rodiče a děti" a "Sně-
ženky a machři". Na všech akcích 
byli k dispozici proškolení instruk-
toři, kteří se věnovali začátečníkům 
i pokročilým. Večerní zasloužený 
relax jsme si užili v hotelu Dlouhé 
stráně v Koutech nad Desnou. Vr-

trávili převážně v budově DDM 
Kojetín. Vyzkoušeli jsme tři herní 
kostky na téma abeceda, zvířata 
a svět. Těmito okruhy byly inspi-

rovány i hry např. na novináře, na 
hladové včely nebo na eskymáky. 
Děti si vyrobily z drátu kostku jako 
misku na ovoce nebo plstily moli-
tanovou kostku jako hračku nebo 
jehelníček. Navštívili jsme unikátní 
zábavní park Dětský svět v Kro-
měříži, kde jsme mohli vyzkoušet 
velký herní box se skluzavkami 
a prolézačkou, lezecký balvan, la-
nový kužel, obrovský nafukovací 
polštář a jiné atrakce. V pátek čtyři 
soutěžní týmy čekala velká soutěž, 
celkové vyhodnocení bodů a od-
měny na památku. 

-po-

cholem pro nás byl "Karneval na 
lyžích", který se uskutečnil 17. úno-
ra 2018 ve Ski areálu Kareš. Tento 
karneval navazuje na každoroční 
tradici, kdy se svah stane rejdištěm 
úžasných pohádkových bytostí. Bě-
hem celého dne probíhaly soutěže 
na svahu, slalom, tombola, ukázky 
lyžařské školy Ski Raan a společný 
rej masek. Poděkování za uspořá-
dání karnevalu patří především Ski 
areálu Kareš, lyžařské škole Ski 
Raan a také našim sponzorům, kte-
ří nás podpořili.

-ep-

Bližší informace o všech 
připravovaných akcích najdete 

na internetových a facebookových 
stránkách DDM Kojetín.

Fotodokumentace ke všem akcím 
je k dispozici na 

www.ddmkojetin.zonerama.com
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Městská knihovna MěKS Kojetín

DDM Kojetín informuje
Zima na horách ve fotogalerii

Únor v knihovně 

lekce informační výchovy 
Vysvětlení základních pojmů – jak 
vzniká kniha, kdo je spisovatel, ilu-
strátor, co je knihovna, uspořádání 
fondu v knihovně x pořádek v do-
mácí knihovničce, půjčovní doba 
a knihovní řád, na závěr praktická 
hra na půjčování v knihovně pro 
žáky 1. tříd ZŠ.

Valentýnská tvořivá dílnička
Výroba přáníček určená pro škol-
ní družiny a „Klub malých čtenářů 
z Polkovic“.

-jl-

Zimní pohádkové čtení pro nejmenší 
Sdílené čtení (pohádky, básničky, říkadla) pro děti z MŠ.

Výrobky z pedigu manželů Macourkových 
Výstavka prací byla instalována v oddělení pro dospělé čtenáře.
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Městská knihovna MěKS Kojetín

Místní knihovna 
v Křenovicích opět 
v provozu

Ve čtvrtek 1. února 2018, po slav-
nostním otevření, obnovila svůj 
provoz (cca po půlročním uzavře-
ní) místní knihovna v Křenovicích. 
V krásných, nových a důstojných 
prostorách si mohou křenovští ob-
čané opět půjčovat knihy, scházet 
se, či využít nabídky volnočasových 
aktivit, které se pro ně chystají. Po-
děkování patří zřizovateli – Obci 
Křenovice, za citlivý výběr a realiza-
ci rekonstrukce při vybudování mo-

BŘeZen – MěSíC ČTenáŘů
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků vyhlašuje 9. ročník 

celostátní akce na podporu 
čtenářské gramotnosti.

Kojetínská knihovna připravuje 
pro své čtenáře hned 

několik novinek:

KnIHA Se ZáložKou 
- březen, oddělení pro dospělé
Označte knihu, která podle vás 
stojí za přečtení. U výpůjčního 

pultu v dospělém oddělení 
si vyberete záložku a vložíte 
do knihy, která se vám líbila. 
Usnadníte tím výběr ostatním 

čtenářům a zároveň  načerpáte 
inspiraci. Vkládat záložky do knih 
budeme i my – knihovnice, a tím 
upozorňovat na výjimečná díla 

knižní produkce a zároveň 
posilovat vztah mezi knihovníky 

a návštěvníky – čtenáři.

lITeRáRní SouTěž 
pRo SenIoRy

- březen, oddělení pro dospělé
Ve spolupráci s CSS Kojetín,  

v půjčovně pro dospělé čtenáře 
budou anonymně zveřejněné 
literární práce kojetínských 

seniorů. Přijďte a pomozte nám
vybrat ty nejpodařenější z nich.

VyHláŠení nejlepŠíCH
DěTSKÝCH ČTenáŘů 

- březen 2018
oddělení pro dětské čtenáře

MAlÝ KnIžní BAZAR
- březen, oddělení pro dospělé
Box s vyřazenými knihami bude 

mít stálé místo v půjčovně 
pro dospělé čtenáře. 

Uživatelé zde budou nacházet 
knihy vyřazené při průběžné 

aktualizaci fondu a ty si 
za symbolickou cenu mohou 

odkoupit. Aktualizace 
a vyřazování knihovního fondu 
je stejně důležitou činností jako 

jeho doplňování. 
Zásadou je zachovat rozsah 

 v optimálních mezích 
a udržovat rovnováhu mezi 

přírůstky a úbytky zastaralých, 
opotřebovaných a nevyužívaných 
knih. Tato malá nabídka nebude 

nahrazovat zavedený Velký knižní 
bazar, pouze ho doplňovat.

16. – 21. března 2018
jARo je Tu

 - v půjčovních hodinám 
oddělení pro dospělé čtenáře

Výstavka prací klientů
Domu sv. Josefa

s jarní a velikonoční tematikou.

VelIKonoCe V KnIHoVně
- březen, oddělení pro děti,

pro ŠD a Klub malých čtenářů  
z polkovic

Tvořivá dílnička spojená se čtením 
o lidových zvycích a tradicích  

a veselých velikonočních příběhů.

leKCe InfoRMAČní 
VÝCHoVy

- oddělení pro dětské čtenáře, 
pro žáky 3. tříd ZŠ

Kniha a její části, základní žánrové 
a tematické rozdělení literatury, 

uspořádání beletrie 
a naučné literatury.

pátek 23. března 2018
noC S AnDeRSeneM 2018

- budova VIC Kojetín
Vyvrcholením letošního března 

bude již osmnáctá 
Noc s Andersenem.

Letos si budeme připomínat 
hned několik výročí: v roce 1928 
vznikla krásná knížka Povídání 

o pejskovi a kočičce (Albatros letos 
na jaře vydá reedici této

pěkné knížky a pejsek s kočičkou 
budou zdobit i plakátek

a pohlednici - propagace
Noci s Andersenem).

Koncem roku 1938 začaly  
vycházet kreslené příběhy  

klubu Rychlých šípů.
Rok 2018 bude také připomínat 

vznik Československa.
A  nakonec v letošním roce uplyne 

180 let od doby, kdy Hans
Christian Andersen napsal svou 

pohádku Statečný cínový vojáček.

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

facebooku a rajče.net
– Městská knihovna MěKS Kojetín

Z připravovaných akcí:

derního, kulturního, víceúčelového 
zařízení v obci a za podporu, kte-
rou knihovně poskytuje. Přejeme jí 
do budoucna hodně spokojených 
čtenářů.

-jl-



Kojetínský zpravodaj 3/18

18

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Vodění Medvěda
 
V sobotu 10. února 2018 se proháněl 
opět po roce v kojetínských ulicích 
medvěd. Sraz všech účastníků se 
letos pro změnu odehrával v prosto-
rách VIC, které se pro tuto příležitost 
změnilo v provizorní kostymérnu, 
pro případ, že by někdo ze zájemců 
o medvěda neměl svoji masku. Vět-
šinou ale měli příchozí své originální 
převleky, kterými oslňovali okolí. Tak 
například kolegyně Háčková ne-
váhala obětovat svoji pověst, a pro 
dokreslení postavy vodníka si půjči-
la od své známé těhotenský plovací 
kruh. Po úvodním tanečku před „Íč-
kem“ a odzkoušením děla, se maso-
pustní průvod vydal před radnici, kde 
nás přivítali starosta a místostarosta 
douškem lahodného moku a jedno-
hubkami. Když skončily slavnostní 
ceremonie, starosta předal rozver-
nému průvodu „ostatkovy právo“. 
Když vytočil medvěda, popřál všem 
pevné nervy a silná játra, vydali se 
medvědáři do náruče Kojetína, kde 
je čekalo lahodné pohoštění. U Pe-
dyho si všichni pochutnali na specia-
litách božské Božky, Hruškovi nabídli 
tradiční koblížky s jemnou hruškovicí 
a u Řezáčů se podávala řezaná slivo-
ce. Chuťovým buňkám maškar neu-
nikly ani výborné oválné karbanátky 
Helči Kočičkové, po jejichž ochutná-
ní někteří přítomní radili, ať si je ne-

chá patentovat pod názvem Kočičko-
vy koule. Neplánovanou zastávkou 
byla návštěva v bývalém domě Jana 
Jakuba Vražiny, kde žíznivým otevřel 
nový pan domácí Jožka Plesník. Prů-
vod nezapomněl navštívit ani „Pečo-
vatelák“, před kterým tetina Vaculová 
nabídla výbornou buchtu se svařá-
kem. Tam také přispěchala pohotová 
Jitka Juračková s plným košem po-
chutin a tekutin. Záhy se především 
děti těšily na koblížky s pěnou, kte-
ré se podávaly u Vranů v Polní ulici, 
tam ovlažená hrdla zapěla nejstarší 
obyvatelce domu píseň Pod tou naší 
starou lípou, i když Vranovi mají na 
dvoře od pradávna ořech. Další šta-
ce, na kterou se všichni těšili, byla 
u Gardavských v Olomoucké ulici, 
kde se znavený medvěd odskočil vy-
venčit na hnojiště. Tetina se strécem 
nabídli nejen chlazenou slivovici, 
ale i teplé kafe, které přišlo všem 
k duhu. Dechovka vesele hrála, mas-

ky se roztančily a vedle u Krčmařů 
už se také pomalu chystali domá-
cí s pohoštěním. Posléze znavené 
kroky ostatkářů směřovaly do Re-
staurace Na Hrázi U Tondy, tam si 
slamáka, který rozverně ohlašoval 
masopust, spletl jeden host se sko-
tem. Hned naproti restauračního 
zařízení nás přivítali jedni i druzí Dr-
balovi, od kterých jsme neodešli také 
s prázdnou. Závěrem celého průvo-
du byla zastávka u Gračků, to už ale 
medvěd pozvolna propadal zimnímu 
spánku a vodníkovi vysychal šos. 
Po celodenním maratonu se masky 
uchýlily zpět na „Íčko“, kde se zna-
veny občerstvily výbornou gulášov-
kou, jež vzpružila i piráty sužované 
mořskou nemocí. Ještě do pozdních 
večerních hodin se tančilo a zpívalo, 
není divu, vždyť konec masopustu 
se podle tradic musí náležitě oslavit. 
Což se nám letos opravdu povedlo.

                                     -miza-

Country bál
V sobotu 17. února 2018 se soko-
lovna proměnila v divoký západ. 
Parket zaplnili kovbojové a kovboj-
ky v rázovitých oděvech. K tanci 
a poslechu hrála kapela Holokrci 
s členem kapely Divokej Bill Hon-
zou "Jackem" Bártlem. Návštěvníci 
si mohli zatančit nejen na klasické 
country hity, ale i na tvrdší rockové 
pecky. Od bufetu se linula lahodná 
vůně mexického guláše a španěl-
ských tortill. K mání byly i různé 
ohnivé vody, které s ochotou nabí-
zel hombré Laďa se signoritou Mar-
čelou. Ke zpestření celého večera 
přispěla kojetínská skupina Lucky 
While, která vystoupila v několika 
tanečních pásmech. Další neméně 
zajímavou atrakcí bylo vystoupení 
bratrů Honzy a Libora Krčmařo-
vých. Ti ve dvou vstupech, spolu 

s Josefem Zahradníkem, předvedli 
práci s lasem a biči. Tuto doved-
nost si vyzkoušela záhy i ředitelka 
MěKS, Hana Svačinová, zřejmě 
jako průpravu pro práci se svými 
zaměstnanci. Ten, kdo chtěl po-
dráždit vrtkavou štěstěnu, mohl na-
vštívit naše sličné Mučačity u Tom-
boly. Celý večer, i přes menší počet 
návštěvníků, se nesl v přátelském 
duchu a rodinné atmosféře, o čemž 
svědčil i stále plný taneční parket. 

-miza-
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Divadelní Kojetín 2018

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje

pořádají
26. ročník přeHlídky aMatÉrskÝcH

diVadelnícH souBorŮ diVadelní koJetín 2018
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín

ve dnech 14. - 18. března 2018
a je krajskou postupovou přehlídkou s nominací na Celostátní přehlídku

amatérského činoherního a hudebního divadla 7. Divadelní Piknik Volyně 2018
vstupné na jednotlivá představení: 50 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední nesoutěžní divadla 50 Kč)

permanentní vstupenka: 350 Kč - rezervace a předprodej na VIC Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

prograM přeHlídky:
středa 14. BřeZna 2018

8.15 a 10.00 hodin
Divadlo Pohádka Praha

T. Kraucher: tři poHádky s písničkou
divadelní pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

(nesoutěžní představení)

20.00 hodin
slaVnostní ZaHáJení přeHlídky

ds Hanácká scéna Měks kojetín
P. Valentine: láska MeZi neBeM a ZeMí

komedie (1. soutěžní představení)
22.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem

čtVrtek 15. BřeZna 2018
10.00 hodin

Dramkrou Opava
J. Plaskura: detektor lŽi

drama (2. soutěžní představení) pro starší ročníky GKJ
11.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

16.00 hodin
ds osvětové besedy Velká Bystřice

M. Kurek: kapky Medu
hořká komedie (3. soutěžní představení)

18.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem

20.00 hodin
divadlo 6. května Holešov

A. a V. Mrštíkové: Maryša
drama (4. soutěžní představení)

22.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

pátek 16. BřeZna 2018
10.00 hodin

artWay theatre praha
M. Balážová, M. Magdová: Ženská epopeJ

divadelní představení pro 2. stupeň ZŠ a GKJ
(nesoutěžní představení)

16.00 hodin (kukátko)
studio divadla Haná Vyškov

A. Saavedra: kuřačky a spasitelky
groteska (5. soutěžní představení)

18.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

20.00 hodin
divadlo Václav Václavov

J. Beneš: na tÝ louce ZelenÝ
opereta (6. soutěžní představení)

23.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem

soBota 17. BřeZna 2018
11.00 hodin

divadelní spolek kroměříž
L. Feldek: utíkeJ, nituško

hudební fraška (7. soutěžní představení)
13.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem

14.00 hodin
dobrovolné divadlo tovačovské tovačov

T. Svoboda: srnky
komedie (8. soutěžní představení)

15.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

17.00 hodin
divadlo Blic ostrožská nová Ves

I. Helmich: naHÉ sloVácko
komedie (9. soutěžní představení)

18.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

20.00 hodin
ds aspol sVč lužánky Brno

M. Doležalová: kaFe a čurpauZa
komedie (10. soutěžní představení)

21.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

22.00 hodin
Večírek diVadelníHo koJetína

Večer s hudbou a...

nedĚle 18. BřeZna 2018
11.00 hodin (kukátko)

divadlo Brod uherský Brod
I. Doré: cÉsar a drana

monodrama (11. soutěžní představení)
12.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

15.00 hodin
slaVnostní VyHlášení VÝsledkŮ

a ukončení 26. ročníku
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jak nám kalendář napovídá, blí-
ží se polovina měsíce března, 
a s ní do našeho města přichází 
nejen jaro, ale i krajská postupo-
vá přehlídka Divadelní Kojetín.
Festival tradičně slibuje bohatý 
program, ve kterém se představí 
celkem třináct divadelních souborů 
a divadel. Do soutěžní části je za-
řazeno jedenáct inscenací, které 
budou v Kojetíně bojovat o postup 
na celorepublikovou přehlídku Di-
vadelní Piknik Volyně.
Ve středu si s nejmenšími dět-
mi  zahrajeme Tři pohádky s pí-
sničkou, přehlídku slavnostně 
zahájíme s humorem, ale hlavně 
s láskou mezi nebem a zemí. Ve 
čtvrtek na detektoru lži prozradíme, 
jak je to s kapkami medu a taky ká-
vou od Maryši. Páteční Ženskou 
epopej malíře Alfonse Muchy vir-
tuálně domalují kuřačky a spasi-
telky, které si vesele zatančí na tý 
louce zelený. V sobotu bude utíkat 
Nituška jako ty ladné srnky smě-
rem na nahé Slovácko, kde se při 
čurpauze odmění kafem. V neděli 
z rána Drana zapláče nad Césarem 
a my všichni si popláčeme, že je Di-
vadelní Kojetín za námi...
V krátkosti si představme ty, kteří 
budou v Kojetíně soutěžit o postup 
do Volyně, a na které se můžete tě-
šit společně s námi.

Hanácká scéna Kojetín
Amatérské divadlo v Kojetíně má 
dlouholetou tradici. Ochotnická 
představení zde byla hrána již na 
konci 19. století. Divadelní soubor 
Hanácká scéna vznikl v roce 1949. 
V současné době působí pod hla-
vičkou Městského kulturního stře-
diska Kojetín. 

V letošním roce kojetínští ochot-
níci nastudovali divadelní hru brit-
ské autorky Pam Valentine „Láska 
mezi nebem a zemí“ v režii Jose-
fa Vrány. Děj se odehrává v domě 
mrtvého spisovatele Jacka a jeho 
manželky Susie. Jako duchové ne-
můžou jíst, nemůžou pít, nemůžou 
spát… V domě je věčná nuda až do 
doby, kdy přicházejí noví, mladí ná-
jemníci Simon a těhotná Flic.
Tato romantická komedie má vy-
zdvihnout ty nejdůlejší životní hod-
noty – lásku a rodinu.

Dramkrou Opava
Divadelní soubor Dramkrou byl za-
ložen v únoru 2014 studentem Kul-
turní dramaturgie Slezské univer-
zity Jakubem Plaskurou. Dodnes 
jsou v souboru v drtivé většině stu-
denti Slezské univerzity a domov-
skou scénou souboru je Loutkové 
divadlo v Opavě.
Dramkrou se zaměřuje na sou-
časnou dramatiku a příběhy, které 
zasahují do každodenního života 
skoro každého člověka. Během své 
stále ještě poměrně krátké exis-
tence vyprodukovali pět inscenací 
a další jsou v procesu vytváření.
Na Divadelní Kojetín přihlásili ten-
tokrát drama Detektor lži napsané 
zakladatelem Dramkrou Jakubem 
Plaskurou. Pokrytectví je jako mor. 
Dnes už je těžké někomu pořádně 
věřit. Většinou si všichni hrajeme na 
vlastním písečku. Vždyť nejvíce mi-
lujeme sami sebe. Tak lžeme, lže-
me a lžeme. Mezitím někomu leze-
me do prdele. Skočíme si na oběd 
a zase pokračujeme. Když ustavičně 
lžeš, vlastně tomu začneš věřit. Jak 
často lže každý z nás a děláme to 
vědomě? Jsme tak zkažení, že je to 
náš denní chleba? Skupina kolegů 
z práce o tom ví své.

DS Osvětové besedy Velká Bys-
třice
Divadelní soubor Osvětové bese-

dy Velká Bystřice je přímým po-
kračovatelem dlouholeté ochotnic-
ké tradice ve Velké Bystřici. Tato 
tradice trvá již více než 140 roků 
a o pokračovateli tradice mluvíme 
pouze proto, že působením růz-
ných okolností byl také několikrát 
změněn název tohoto divadelního 
souboru.
Soubor se převážně věnuje ko-
mediím, ale tentokrát je vše úplně 
jinak. Letos přichází s autorskou di-
vadelní hrou Kapky medu. Scénář 
napsal Martin Kurek a sám se také 
ujal režie své divadelní hry, ve které 
dochází k prolnutí reálného světa 
s fikcí života včel. Hra vypráví pří-
běh o samoživitelce balancující ne-
jen na hraně světa lidí a včel.

Divadlo 6. května Holešov
Ochotnické divadlo zapustilo své 
kořeny v Holešově již koncem 
19. století. V této době vznikalo mno-
ho divadelních odborů a kroužků při 
četných organizacích a spolcích.
Po osvobození Holešova (6. května 
1945) se holešovští ochotníci roz-
hodli spojit v jeden divadelní spo-
lek. Vzniklo tak Divadlo 6. května. 
V současné době soubor nastudu-
je jednu divadelní inscenaci ročně, 
pořádá divadelní plesy, noční pro-
hlídky zámku, v roce 2016, u pří-
ležitosti 70. výročí vzniku souboru, 
také výstavu a divadelní přehlídku.
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Inscenace Maryša je jedním z kle-
notů české divadelní tvorby. Neu-
stále přitahuje významné inscenáto-
ry a její inscenace patří velmi často 
mezi pozoruhodné divadelní počiny. 
Mimochodem patří mezi nejpřeklá-
danější česká dramata a nezřídka 
se objevuje i na zahraničních scé-
nách. Dnes její hodnoty dokážeme 
ocenit snad ještě více, než v době 
jejího vzniku. Jde o nejvýznamněj-
ší výsledek vzájemné spolupráce 
bratří Aloise a Viléma Mrštíků a pa-
tří k vrcholům jejich tvorby. Autoři 
při vzniku divadelní hry vycházeli 
z životních osudů Marie Horáko-
vé z Těšan, která se jako dvace-
tiletá provdala za Felixe Turka, 
o patnáct let staršího vdovce se 
třemi dětmi. Ve skutečnosti ho 
však neotrávila, ale naopak s ním 
prožila 39 let společného života 
a vychovali tři další děti.

Studio Divadla Haná Vyškov
Označení „Studio Divadla Haná“ 
má sloužit pro zpřehlednění a od-
lišení typu konkrétního uváděného 
představení pro diváka. Odlišení 
klasicky zpracovaných představení 
a (větších) projektů Divadla Haná 
od těch, které nejsou zpracovány 
klasicky nebo jsou svým rozsahem 
menší, alternativnější, popř. více 
psychologického rázu. Divadlo uvá-
dí a uvádělo převážně klasické hry 
– operety, muzikály a komedie. 
Ovšem nebrání se uvést také hry, 
které do charakteristiky výše uve-
dených klasických, hudebních či 
komediálních představení neza-
padají. Snaží se vždy před uvede-
ním těchto představení propagovat 
a avizovat, že hra i provedení bude 
odlišné. A proto, aby divákům tuto 
informaci dali ještě zřetelněji naje-
vo, vzniklo označení Studio Divadla 
Haná. Toto označení má divákovi 
dát informaci, že pojetí bude odliš-
né a přimět ho si pozorně přečíst 
popis uváděného představení nebo 
jiné takto značené kulturní události.

Něžná groteska Kuřačky a spa-
sitelky pojednává o virtuálních 
láskách, pracujících ženách 
a mužích v domácnosti. Slavná hra 
A. P. Čechova Tři sestry se stala 
přímou inspirací pro mladou autor-
ku Annu Saavedru a její moderní 
verzi životů žen ve třetím tisíciletí, 
v době babyboomu, internetových 
seznamek, pracovních kariér a ezo-
terních kurzů.

Divadlo Václav Václavov

Soubor byl založen v roce 1998, aby 
po 22 letech navázal na dávnou di-
vadelní tradici obce. Za uplynulou 
dobu připravil pohádky s dětskými 
herci, pohádky s dospělými herci 
a inscenace pro starší publikum. 
Všechna představení byla uvede-
na několikrát na domovské scéně 
ve václavovském kulturním domě 
a většina rovněž hostovala v okol-
ních i vzdálenějších vsích a měs-
tech. Kromě zkoušení a uvádění 
vlastních her se činnost souboru 
zaměřuje i na další kulturní akce. 
K nejvýznamnějším patří v rámci 
Václavovského kulturního podzimu 
pořádání divadelní přehlídky ochot-
nických souborů nazvané O Václa-
va z Václavova. V širokém okolí je 
populární každoročně uskutečněný 
divadelní ples, jehož výzdoba i pro-
gram vždy vychází z inscenace, kte-
rá se v dané sezóně uvádí. Tentokrát 
se jedná o operetu Na tý louce ze-
lený se známými šlágry „Co by bylo 
do myslivce“, „Venoušku, Venoušku, 
to se dělá“, „Na tý louce zelený roste 
babyka“, „Já bych chtěl mít tvé foto“ 
a dalšími melodiemi, které jsou vtip-
ně začleněné do příběhu o majitelce 
zděděného panství Aleně Skalické. 
Tento český operetní bestseller byl 
také zfilmován a dostalo se mu té 
cti, že doslova zlidověl.

Divadelní spolek Kroměříž
Divadelní spolek Kroměříž vznikl 

pod tímto názvem v roce 2006 a na-
vazuje na dlouholetou tradici ochot-
nického divadelnictví v Kroměříži. 
První zmínka o ochotnickém diva-
dle ve městě je z roku 1863. Spolek 
každý rok připravuje dvě až tři pre-
miéry a nabízí divákům i předplat-
né. Od roku 2008 organizuje spolek 
Divadelní festival Ludmily Cápkové, 
který je koncipován jako postupový, 
s možností postupu na festival mla-
dého amatérského divadla FEMAD 
Poděbrady. Svojí činností se snaží 
v maximální možné míře podporo-
vat dění v regionální kultuře a při 
práci dává prostor všem, kteří se 
chtějí zapojit, ať už jako organizač-
ní pracovníci, technici anebo herci.
Hudební fraška Utíkej, Nituško je 
velice povedený a nápaditý přepis 
slavného operetního vaudevillu Ma-
m‘zelle Nitouche, který už přes sto 
let baví diváky na jevištích celého 
světa a neztrácí nic ze své svěžesti.
Vést dvojí život přinese mnoho ne-
bezpečných i komických situací. Od 
své premiéry v Paříži roku 1883 za-
hání chmury a vždy pobaví. Určitě 
se nebudete nudit ani vy.

Dobrovolné divadlo Tovačovské 
Tovačov
Jedná se o spolek lidí z Tovačova 
i odjinud, kteří chtějí zkoušet (a) 
bavit amatérským divadlem sebe 
a diváky, kteří ať už z donucení nebo 
náhodou zabloudí na jejich předsta-
vení. Mají rádi srandu, světový mír, 
čokoládu a chleba se sádlem… Ne-
mají rádi hlad, žízeň a ten kousek 
oříšku, který se pravidelně zaklíní 
mezi zuby. Jinými slovy je to skupina 
neochotných ochotníků, kteří zkou-
ší, co režisér a publikum vydrží.
Inscenace Srnky vypráví příběh 
zoufalých žen s kuriózními osudy, 
které se střetnou jednoho dne – di-
rigentka Petra, mykoložka Patricie, 
vynálezkyně Alena a úřednice z fi-
nančního úřadu Karla.
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Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves
Blázni lovící ideje cedníkem (BLIC), 
to je název spolku milovníků diva-
delních her z Ostrožské Nové Vsi. 
Z původních sedmi členů, kteří di-
vadlo v roce 2000 založili, se sesta-
va rozrostla na pětadvacet. Nejsou 
jimi pouze Novovešťané, ale také 
nadšenci z Kunovic, Uherského 
Ostrohu, Veselí nad Moravou nebo 
z Uherského Hradiště. V minulém 
roce soubor oslavil své patnácté 
narozeniny. Málokterý herec, a to 
i mezi profesionály, má to štěstí, že 
mu autor napíše text přímo na tělo, 
ale divadlo BLIC má v posledních 
letech to štěstí, že má dostatek au-
torů, kteří přímo pro něj své texty 
píší. Ať už to byla pohádka Andrey 
Helmichové, muzikál Sylvie Zlaté 
a komedie Ivana Helmicha. Poslední 
ze jmenovaných je autorem i kome-
die Nahé Slovácko. Opět se nechal 
inspirovat slavnou fraškou z 60. let 
minulého století, která ovšem v sou-
časném světě mírně ztratila glanc. 
Přenesením tématu nahoty z pro-
fesionálního divadla, kde už je dnes 
celkem běžná, do prostředí amatérů 
na malé vesnici dostala komedie čer-
stvý vítr a připsáním některých rolí 
i větší příležitost pro herce. Doufej-
me, že se při sledování inscenace 
budete bavit alespoň tak, jak si to 
herci užívali během zkoušení.

ASpol SVČ Lužánky Brno
Skupina ASpol vznikla v roce 2002 
jako oddíl pro odrůstající členy dět-
ského souboru Brnkadla a další 
mladé zájemce o divadlo. Postupně 
se zde smíchali lidé z oddílů Staříci 
a Mladíci z Brnkadel, z instruktorů 
Brno a Brontosaurů, ze studentů 
filosofické a pedagogické fakulty 
a z dalších oblastí. Tato směsice 
se pravidelně obměňuje – někteří 
odcházejí, jiní přicházejí, jádro zů-
stává… Stejně jako vedoucí Petra 
Pecka Rychecká.
V posledním roce se skupina obmě-

nila téměř ze dvou třetin, a tak se 
zpočátku začala soustředit přede-
vším na vzájemnou souhru, impro-
vizaci, naladění, společné kávičky 
a následné čurpauzy, až jim padla 
do rukou kniha Marie Doležalové. 
S jejím laskavým svolením začali 
pracovat na převedení literárních 
textů zpět na jeviště, kde se vlast-
ně zrodily. Inscenace Kafe a čur-
pauza je jejich společnou předsta-
vou o tom, jak vypadá svět herců 
a hereček a jeho střetem s realitou  
amatérsko-alternativního divadla.
Jen se postupně ukázalo, že název 
Kafe a cigárko pro ASpol není od-
povídající, protože nikdo nekouří... 
zato jich hodně pije kafe. Přijďte si 
dát s nimi! Co tedy dělají herečky, 
když je nevidíte?

Divadlo Brod Uherský Brod
Divadlo Brod navazuje na bohatou 
tradici ochotnického divadla. Jeho 
počátky sahají až do roku 1869, 
kdy byla v Uherském Brodě zalo-
žena Občanská beseda s divadel-
ním odborem. Od této doby je čin-
nost divadelních spolků nepřetržitá 
a velmi pestrá. Značka Divadlo 
Brod se poprvé objevuje v roce 
2002, kdy dochází ke spojení Di-
vadelního souboru Tomáše Miličky 
a Spolkového loutkového divadélka. 
Dnes vytváří soubor jednu inscena-
ci pro dospělé a jednu loutkovou 
pohádku ročně. Uměleckým šéfem 
souboru je Roman Švehlík, který 
jako vystudovaný divadelní vědec 
dbá o kvalitní dramaturgii divadla. 
Díky úspěchům na přehlídkách 
cestuje Divadlo Brod po celé České 

republice, zajíždí i na Slovensko. 
Loutkářská sekce Divadla Brod byla 
v roce 2016 zapsána do sezna-
mu osmdesáti nejvýznamnějších 
loutkových divadel České repub-
liky a spolupodílí se na propagaci 
úspěchu zapsání českého a slo-
venského loutkářství do seznamu 
UNESCO.
César a Drana je silný příběh 
o životním bolu i radosti, o utrpení 
i lásce. Příběh cikánky a jejího umí-
rajícího koně. Drana s umírajícím 
koněm hovoří, aby ho ještě alespoň 
na chvíli udržela při životě. Udržuje 
tím na živu především sebe. Vzpo-
míná na dobré i zlé a toto vyprávě-
ní na hranici reality a fikce vytváří 
obraz nejen její rodiny, ale i celé-
ho romského etnika. Její cikánská 
duše říká: „Když se přestaneš hý-
bat, pot stékající z tvého čela ti vy-
hloubí hrob.“

Také v letošním roce dle propozic 
Divadelního Pikniku Volyně platí, 
že z postupových přehlídek na-
šeho typu může odborná porota 
vítěznou inscenaci přímo nomi-
novat k postupu. Také může ještě 
doporučit libovolný počet insce-
nací bez uvedení pořadí k výběru 
do programu celostátní přehlídky. 
V odborné porotě Divadelního Ko-
jetína 2018 usedne Vladimír Fekar 
– dramaturg Městského divadla Zlín 
s právem nominace, Petra Kohutová 
– dramaturg Studia D3 Karlovy Vary 
a Vladimír Mátl – režisér, herec DS 
Zmatkaři Dobronín. Po každém 
soutěžním představení budou ná-
sledovat rozborové semináře – be-
sedy s odbornou porotou, které pro-
bíhají v přátelské atmosféře a jsou 
pro soubory především přínosem 
a obohacením, ne kritikou. Všechny 
tyto besedy jsou veřejné.
Nebude chybět i program dopro-
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Divadelní Kojetín 2018
vodný - výstava obrazů ve vestibulu 
Sokolovny Výjavy z mesta Melmoth 
od Kati Geffertové, která pod jmé-
nem Kathalaluna tvoří živoucí ob-
rázky ze svého vlastního světa (ne-
zapomeňte si stáhnout čtečku do 
mobilu a obrázky vám opravdu oži-
jí...), sobotní večírek Divadelního 
Kojetína s hudbou, vítání souborů 
našimi mladými Hanáky a Hanač-
kami a další milá překvapení...
Přehlídkový zpravodaj "Divadel-

ní Koječák" bude vycházet denně, 
bude distribuován zdarma a uve-
řejňován na webových stránkách 
MěKS Kojetín i facebooku (Di-
vadelní Koječák, MěKS Kojetín). 
Nebudou chybět pravidelné, ale 
i nové rubriky, recenze divadelních 
her, rozhovory, ankety a fotografie 
a jistě bude opět hýřit humorem 
a recesí.
opět se máme v Kojetíně na co 
těšit!

Tímto vyzývám vás, diváky, di-
vadelní Koječáky, učitele, také 
představitele našeho města, aby 
nasměrovali své kroky do ko-
jetínské Sokolovny, aby herci ne-
hráli pouze pro odbornou porotu. 
Těšíme se na příjemné shledání 
u divadla...

-svah- 
www.mekskojetin.cz

(Divadelní Kojetín)
Facebook: Divadelní Koječák

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Dětský karneval
V neděli 4. února 2018 se radovaly 
především děti, které navštívily kar-
neval v prostorách sokolovny. Mezi 
pohádkovými bytostmi se prezen-
tovali princezny, Šmoulové, skřítci, 
víly i akční hrdinové. Pro zúčast-
něné byl připraven pestrý program 
v podání agentury Radima Korába, 
který v převleku tyranosaura rexe 
bouřlivě přivítal nejmenší účast-
níky a jejich doprovod. V průbě-
hu celého odpoledne si mohly děti 
vyzkoušet různé tanečky, soutěže 
a zábavné hry, které byly po zásluze 

odměněny bonbóny. Samozřejmě 
nesměla chybět ani bohatá tombola 
plná všemožných hraček a věcí. Kdo 
chtěl dopilovat svoji masku, mohl na-
víc navštívit paní, která v prostorách 

vestibulu malovala roztodivné obráz-
ky na obličej. Nejen děti se vyřádily 
na výbornou, ale i na tvářích rodičů 
a prarodičů bylo znát, že se při neděl-
ním odpoledni dobře bavili.      -miza-
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Konec plesové sezóny 2018 v Kojetíně

*** Závěr plesové sezóny v červeném ***
Přijď v červeném doplňku

(šaty, kravata, lodičky, ponožky, podvazky
...zkrátka s čímkoliv červeným)

a můžeš pít po celý večer zelenou za 15 Kč.

Program:
* karaoke v pekle * tombola * fotograf

* míchané nápoje * doprovodný program

Kapela:
Loodry´s forte

pozvánky do divadla
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Devadesáté výročí Sokolovny slavíme rekonstrukcí
Vyhlášením Československé republiky 28. října 1918 
byly vytvořeny předpoklady pro další a intenzivněj-
ší činnost Sokola v celé zemi. Jednota v Kojetíně za-
znamenala v tomto roce příliv nových členů a zvýše-
nou aktivitu všech, jak nových, tak i stávajících členů. 
V zimních měsících se cvičilo stále v tělocvičně chlapec-
ké školy, v létě na letním cvičišti v „sokolské zahradě“ 
ve Ztracené ulici. I přesto, že bylo po celý rok kde cvičit, 
kapacita ani zázemí nepostačovaly rozsahu cvičení ani 
počtu cvičenců. Řešením situace mohla být jedině stavba 
vlastního objektu. V roce 1925 se přípravy na stavbu so-
kolovny zintenzivnily, neboť vlastní objekt, základna pro 
stávající činnost a rozvoj činností nových, jednotě citelně 
chyběl. Bylo ustanoveno družstvo pro stavbu sokolovny, 
které vyzvalo všechny členy a příznivce k pomoci při stav-
bě budovy. Starostou jednoty byl v roce 1925 Ferdinand 
Venclík. A i jeho zásluhou se v průběhu dalších tří let jed-

nota kromě cvičitelské činnosti zaměřovala na organizač-
ní práce spojené s výstavbou sokolovny. Návrh budovy 
zpracoval architekt A. Pilc. Jednalo se o moderně pojatou 
stavbu, která dodnes neztratila svůj půvab a funkci.
Otevření sokolovny 5. srpna 1928 bylo zároveň součás-
tí oslav 40. výročí založení Tělovýchovné jednoty Sokol 
v Kojetíně. V nové tělocvičně se mohla plně rozvinout 
veškerá činnost jednoty v oblasti cvičitelské, divadelní 
i vzdělávací. Prubířským kamenem nové sokolovny byla 
zdařilá slavnostní tělovýchovná akademie.
V letošním roce, devadesátého výročí od otevření této bu-
dovy, se vedení Města Kojetín rozhodlo, že si celá budova 
zaslouží generální rekonstrukci s moderními technologie-
mi a vybavením. Architektonický ráz budovy ze třicátých 
let minulého století bude zachován. Rekonstrukce by měla 
začít v dubnu 2018 a zhruba za rok by měla být dokonče-
na.          Čerpáno z publikace Kojetín v proměnách času

Stavba sokolovny – 20. léta minulého století Stavba sokolovny – 20. léta minulého století

Budova sokolovny ve výstavbě Stavba zídky zahrady – 20. léta minulého století

Stavební práce – 20. léta minulého století Slavnostní otevření sokolovny 5. srpna 1928
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Historické fotografie v osmičkovém výročí

Rok 1958 – Obora před přestavbou – pohled od silni-
ce (nyní Stružní ulice).

Rok 1888 – Spolek vojenských vysloužilců (veteránů) 
v Kojetíně – Alois Macenauer, Josef Černý, Rudolf 
Kalovský, František Kačírek, A. Rumplík.

Rok 1888 – "V mysli pravdu, v paži sílu, v srdci vlast". 
Založení Sokola v Kojetíně. Slavnost na náměstí 
před domem pana Možného. 

Rok 1898 (3. 7.) – Hanácká svajba z Křenovic u Ko-
jetína, Marie Matoušková, Aloisie Smažinková (č.p.49), 
Františka Daňková (č.p.55), Josefa Hrabalová (č.p.40), 
Františka Fuksová (č.p.42), Ludmila Müllerová (č.p.60), 
Martin Horák (č.p.7), Růžena Teličková (č.p.23), Franti-
šek Řezníček (č.p.10), Aloisie Benešová (č.p.56), Anež-
ka Daňková (č.p.28), Josef Plachý (č.p.5), František 
Horák (č.p.26), Josefa Daňková (č.p.28), Františka Be-
nešová (č.p.56), Františka Benešová (č.p.4), Františka 
Teličková (č.p.23), Veronika Horáková (č.p.26), Marie 
Lázeňská (č.p.17), ? Řezníčková (č.p.10), Alois Krčmař 
(č.p.38), Josef Daněk (č.p.58), Jan Daněk (č.p.28).

Rok 1918 (28. 10.) – kojetínské náměstí s budovou 
Okresního soudu v pozadí (dnešní budova radnice) 
v den státního převratu.

Rok 1938 – Slavnosti k 20. výročí vzniku Československé 
republiky před radnicí na Masarykově náměstí (dnešní 
budova MŠ Kojetín).   pokračování příště, vybral -miza-
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Závěrečný seminář 
Vu3V v olomouci

V konzultačním středisku Kojetín 
všech dvacet osm studentů VU3V 
zdárně ukončilo v prosinci 2017 
v pořadí již desátý semestr. Pro ten-
tokrát bylo na výběr pouze ze dvou 
měst, a to Olomouc a Praha. Z dů-
vodu dopravy jsme si vybrali tu bliž-
ší destinaci a dne 24. ledna 2018 
jsme odjeli na Závěrečný seminář 
do Olomouce. Ten se konal pod 
patronací KS Doloplazy, Základní 
školy Doloplazy, KS Olomouc, Kraj-
ské rady seniorů Olomouckého kra-
je a Nadačního fondu Veolia v kině 
Metropol v Olomouci. Hned na 
úvod nadační fond Veolia představil 
své veřejně prospěšné programy, 
kterými podporují projekty různých 
subjektů. Po té byla představena 
všechna konzultační střediska, a to 
tak, že  moderátorka semináře vždy 

Zahájení letního 
semestru Virtuální 
univerzity třetího věku
Již jedenáctý semestr Virtuální 
univerzity třetího věku jsme za-
hájili ve středu 31. ledna 2018 
v 9 hodin v prostorách víceúčelové 
klubovny Centra sociálních služeb 
Kojetín. Téma nese název: „Ces-
tování - co jste možná nevěděli.“
Ke studiu se opět přihlásilo dvacet 
osm studentů a téma si vybrali spo-
lečně již v prosinci na předposled-
ní hodině předcházejícího kurzu.  
Nový kurz, jak název vypovídá, se 
bude zabývat cestováním. O tom, 

řekla pár zajímavostí ke každému 
městu a posluchači tak měli poznat, 
o které město se jedná. Pak přišlo 
na řadu předání Pamětních listů 
a potvrzení do svých Výkazů 
o studiu. Nevynechalo se ani 
tradiční předání drobných darů 
pro nejdříve narozenou přítomnou 
studentku a studenta a ocenění 
za nejlépe vyhodnocené eseje. 
Zhodnocení studia za tutory 
a posluchače pronesla posluchačka 
z KS Dačice.

V odpoledních hodinách si poslu-
chači mohli individuálně prohléd-
nout památky města Olomouce, 
nebo se zúčastnit programu v kině 
za doprovodu Cimbálové muziky 
Zbyňka Hrdličky.
Prožité odpoledne v příjemném 
prostředí se nám velmi líbilo. Věří-
me, že se za půl roku můžeme těšit 
na další společné setkání studentů 
VU3V při Závěrečném semináři na 
jiném, zajímavém místě.

Ž. H.

filmové odpoledne
V únoru jsme se s našimi senio-
ry setkali v kulturní místnosti DPS 
J. Peštuky při příležitosti promítání 
dokumentárního filmu „Vikingové 
- Neohrožení mořeplavci“. Po jeho 
zhlédnutí jsme se tak dozvěděli, jak 
Vikingové stavěli svá obávaná pla-
vidla, lehká a křehká, avšak schop-
ná překonat zrádný Atlantik. Jakým 
způsobem navigovali své lodě bez 
přístrojů a jak se stali pány moře. 
Měli jsme tak možnost si nejen zpří-
jemnit odpoledne, ale i dozvědět se 

jak lidé cestují z různých důvodů 
a na různá místa na celém světě, 
jaká rizika cestování obnáší. Zda 
cestovní ruch působí vždy pouze 
pozitivně, nebo může mít i nega-
tivní dopady na kulturu, společnost 

a životní prostředí. A jak se chovat 
jako správný cestovatel. V tomto 
kurzu naleznou studenti kromě od-
povědí i další zajímavé informace 
o historii cestování a lázeňství.

Ž. H.

spoustu nových a zajímavých infor-
mací. Účastníci tohoto filmového 
odpoledne se těší na další promítá-

ní s podobným námětem, které jistě 
v budoucnu zařadíme mezi naše 
společná setkáni.                     Ž. H.
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            DůM SVATÉHo joSefA 
CenTRuM DenníCH SlužeB pRo SenIoRy A lIDI Se ZDRAVoTníM poSTIženíM

pRoGRAM nA MěSíC BŘeZen 2018

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

Charita Kojetín

Úterý 13. 3. 2018 od 10.10 hodin
elBA – nApoleonůV oSTRoV

Zveme vás na cestovatelskou
besedu s Věrou Minaříkovou, která 
nám představí krásy ostrova Elba.

pátek 16. 3. – středa 21. 3. 2018 
dle provozní doby 

Městské knihovny MěKS Kojetín
„Hu, Hu, Hu - jARo už je Tu!“

Srdečně vás zveme na výstavu 
výrobků uživatelů i pracovníků 
Domu sv. Josefa v Městské 

knihovně. Jarní dekorace jsou 
vyrobeny z různých materiálů: 

papírového proutí, vlny, skořápek, 
slaného těsta i přírodnin. 

Čtvrtek 22. 3. – čtvrtek 29. 3. 2018 
8 – 14 hodin

pRoDejní jARMARK 
VÝRoBKů Z VÝSTAVy

 „Hu, Hu, Hu - jARo už je Tu!“
prodejní výrobky jsou vyrobeny 

z různých materiálů
Těšíme se na vaši návštěvu 

v Domě sv. Josefa!

Čtvrtek 29. 3. 2018 
od 9 hodin

MŠe SVATá
za Charitu Kojetín, její pracovníky, 

uživatele a dobrodince. 

půjČoVnA ZDRAVoTníCH 
poMůCeK

Důležitou službou
 Domu svatého Josefa je 

nabídka zapůjčení 
kompenzačních pomůcek 
potřebným všech věkových 

kategorií do domácího prostředí 
za stanovený poplatek v pracovní 

dny mezi 8.00 až 14.00 hodin. 
K dispozici jsou 

- mechanické vozíky,
různé typy chodítek,

- elektrické polohovací postele, 
antidekubitní matrace,

- toaletní křesla, hrazdy k lůžku, 
sedačky do vany a jiné pomůcky 

k usnadnění koupele.

Církev Československá husitská
náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

4. 3. 2018 (neděle – oculi, 3. postní)
BoHoSlužBy 

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10 hodin v Husově sboru (modlitebně)

11. 3. 2018 (neděle – leatare, 4. postní)
BoHoSlužBy 

od 10 hodin v Husově sboru (modlitebně)

18. 3. 2018 (neděle – judica, 5. postní, Smrtná)
BoHoSlužBy 

od 10 hodin v Husově sboru (modlitebně) 

25. 3. 2018 (neděle – palmarum, 6. postní, Květná)
BoHoSlužBy 

od 10 hodin v Husově sboru (modlitebně)

28. 3. 2018 (Středa – Sazometná)
 MoTlITBy A ZpěVy Z TAIZÉ

od 18 hodin v Husově sboru (modlitebně)

29. 3. 2018 (Čtvrtek – Zelený)
 BIBlICKá HoDInA 

od 18 hodin na faře (kolem stolu)

30. 3. 2018 (pátek – Velký)
 pAŠIje

od 18 hodin v Husově sboru (modlitebně)

1. 4. 2018 (neděle – vzkříšení)
Boží hod Velikonoční

BoHoSlužBy 
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10 hodin v Husově sboru (modlitebně)

oznámení:  Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispo-
zici členům i veřejnosti od pondělí do středy od 9 do 15 
hodin. Jinak dle dohody. Volejte, laskavě, na tel. č. 777 
706 511 nebo pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz

„A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! 
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, 

nesmírně trpělivý, velmi laskavý, který od zla upouští.“  Joel 2,12-13

program svátečních setkání v březnu 2018 (v čase "postu" a Velikonoc)

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

v klubovně modlitebny (zpravidla 
1. středa v měsíci). Středa: Modlit-
by a zpěvy z Taizé v Husově sboru 
(zpravidla 1. středa v měsíci). Čtvr-
tek: Biblická hodina s besedou na 
faře v kanceláři (zpravidla poslední 
čtvrtek v měsíci – promítání). Nedě-

le: Bohoslužby ve sboru (zpravidla 
1. neděle v měsíci – rodinné boho-
služby, po jejich skončení následu-
je tradiční „nedělní škola“ pro děti 
a mládež).

Jiří Pleva,
kazatel

Město Kojetín finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
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prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2018

29. 6. – 7. 7. 2018
táBornická

 škola 
dorostu
pro účastníky  

ve věku 15–19 let,
vklad: 2.600 Kč

Přihlášky: Martin Juřen
telefon: 604 840 992

e-mail: martin.juren@gmail.com  
a na webu: 2018.taborvrazne.cz

7. 7. – 14. 7. 2018
táBor 
ŽactVa

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

Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

14. 7. – 21. 7. 2018
táBor 
rodičŮ 

s dĚtMi i.
pro děti 

ve věku 3–7 let
vklad: 1.600 Kč/dítě; 

2.000 Kč/dospělý
Přihlášky: Lenka Urbánková, 
telefon: 777 030 811, e-mail: 

lenicka.nemeckova@centrum.cz

pořadatel: tJ sokol koJetín Z. s. 
21. 7. – 28. 7. 2018

táBor 
rodičŮ 

s dĚtMi ii.
pro děti ve věku 2–7 let

vklad: 3.600 Kč
Přihlášky: Ivana Stavinohová

telefon: 606 415 262

28. 7. – 4. 8. 2018
táBor 
rodičŮ 

s dĚtMi iii.
pro děti věkově neomezeno

vklad: 1.600 Kč/dítě; 
2.100 Kč/dospělý

Přihlášky: Zuzana Veselá
tel: 608 505 280, www.vrazne.net

4. 8. – 11. 8. 2018
táBor 
rodičŮ 

s dĚtMi iV.
Rodinné hry (základna pronajata)

Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

11. 8. – 18. 8. 2018
 táBor 
rodičŮ 

s dĚtMi V.
(táborová základna pronajata) 
Informace a přihlášky: Petr Musil

telefon: 731 558 566

18. 8. – 25. 8. 2018
táBor 
ŽactVa

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

Přihlášky: Lenka Popovská
telefon: 601 601 855,

e-mail: 
lenkapolachova@hotmail.com

25. 8. – 26. 8. 2018
setkání 

přátel táBora 
Ve VráŽnÉM

Informace: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

další akce Ve VráŽnÉM:
28. 6. – 30. 6. 2018    staVĚní táBora

26. 8. – 27. 8. 2018     Bourání táBora
Informace: Miroslav Tvrdý, telefon: 777 116 239

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

Podrobné informace získáte u vedoucích jednotlivých turnusů.
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pŘIVÝDěleK
www.primavydelek.cz

Akce v okolí
SDH popůvky

vás všechny srdečně zve 
na tradiční

JoseFoVskou 
ZáBaVu

K poslechu a tanci 
hraje rocková kapela

Jedna + 4

v sobotu 
17. března 2018

v kulturním domě 
v popůvkách

                         Čeká vás 
                      dobré občerstvení
                       a bohatá  tombola

              Těšíme se na vás!

oD neDěle 4. BŘeZnA 2018
Se ZnoVu Mění jíZDní ŘáDy

Od neděle začínají v Olomouckém kraji
platit upravené jízdní řády veřejné

autobusové dopravy. Změny jízdních řádů 
naleznete na stránkách Koordinátora
integrovaného dopravního systému

Olomouckého kraje (KIDSOK)
http://www.kidsok.cz/jizdni-rady-br-
-od-1-1-2018/zmeny-jr-od-4-3-2018/
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Dne 5. března 2018 by se dožila 70 let

paní jarmila ernstová

Vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 7. března 2018 vzpomeneme na smutné výročí úmrtí

pana Václava Tomaštíka

Vzpomínají manželka a děti.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, 

ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 22. března 2016 odešlo vše, co měli jsme rádi, v srdcích však zůstane navždy s námi
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, tchán, švagr a strýc 

pan Alois Zahradníček z Kovalovic
Loučit se nestihl a ve věku 66 let nás opustil.

Nikdy nezapomene manželka, syn s rodinou, bratr s rodinou a ostatní příbuzní.

V životě jsou okamžiky, se kterými se člověk nikdy nesmíří.

Dne 21. března 2018 by se dožil 61 let

pan Viktor Spáčil

S láskou vzpomínají manželka Hana, synové Erik a Viktor a vnoučata.

Dne 5. března 2018 si připomeneme nedožité 100. narozeniny

paní pavly Spáčilové

S láskou vzpomínají snacha Hana, vnuci Erik a Viktor a pravnoučata.

Odešel jsem od vás, kteří jste mě rádi měli, aniž by rty mé vám sbohem zašeptaly.

Dne 14. února by se dožil 39 let a 18. března to bude šest smutných let,
co nás navždy opustil náš syn

pan jiří Vacula
Stále s láskou vzpomínají rodiče, děti Lucie, Nikola, Maťa,

sestra Naďa s rodinou, ostatní příbuzní, kamarádi.


