
Cyklojízda mikroregionem Střední Haná

Ročník XIX Číslo 5 květen 2018 12,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Po loňském nultém ročníku akce Střední Hanouna kole, 
která se setkala s kladným ohlasem a nadšením účast-
níků, se mikroregion Střední Haná rozhodl tuto akci po-
řádat pravidelně.
Letos tedy vyjedou cyklisté ze všech čtrnácti obcí a měst 
našeho mikroregionu na roviny střední Hané podruhé. 
Ve všech obcích jsou zajištěna stanoviště, drobné občer-
stvení i propagační předměty a ti nejaktivnější účastníci, 
kteří projedou všemi stanovišti a včas, budou mít šanci 
na získání cen, které věnoval mikroregion Střední Haná, 
Město Tovačov a sponzoři.

Tovačov totiž po loňské premiéře, které se v organizaci 
dojezdu výtečně zhostila obec Ivaň, bude letos oním do-
jezdovým městem a v areálu zámku proběhne zábavné 
odpoledne a vyhlášení výsledků.
Loňský úvodní ročník absolvovaly stovky cyklistů.
Věřím, že atraktivní a nenáročná trať rovinami Hané, 
pohostinnost pořadatelů i krásný tovačovský zámek se 
Spanilou věží přilákají letos k této vyjížďce ještě více 
cyklistů.

Za pořadatele se těší a zve Jiří Šírek
předseda mikroregionu Střední Haná
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 54. zasedání konaném dne 18. dubna 2018
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

SLEDUJTE
 AKTUÁLNÍ DĚNÍ 
VE MĚSTE NA:

www.kojetin.cz

DISKUZE, NÁMĚTY 
A PODNĚTY NA 

FACEBOOKOVSKÝCH 
STRÁNKÁCH:
KOJETÍNSKÉ 

NOVOTY

KULTURNÍ
NOVINKY A AKCE

(MěKS, knihovna, VIC, 
muzeum, letní kino) NA:
www.mekskojetin.cz

- schválila uzavření Smlouvy 
o dodávce tepelné energie mezi do-
davatelem Agro-družstvo MORAVA 
a odběratelem TECHNIS Kojetín, 
spol. s r. o. za účasti vedlejšího 
účastníka Města Kojetína,
- vzala na vědomí přerušení 
provozu Mateřské školy Kojetín 
– v termínu od 16. 7. 2018 do 10. 
8. 2018,
- souhlasila se zajištěním stravo-
vání pro děti, žáky a zaměstnance 
Základní školy a Mateřské školy 
Měrovice nad Hanou, příspěvkové 
organizace prostřednictvím Školní 
jídelny Kojetín,
- povolila Mateřské škole Kojetín, 
převod finančních prostředků ve 
výši 152.198 Kč z rezervního fondu 
do investičního fondu,
- souhlasila s použitím finančních 
prostředků z investičního fondu Ma-
teřské školy Kojetín, p. o., ve výši 
169.382 Kč na pořízení majetku,
- schválila uzavření příkazní smlou-
vy na výkon koordinátora BOZP 
a výkon TDI v rámci akce „Moder-
nizace a rozšíření multifunkčního 
plážového sportoviště“ v Kojetíně 
mezi objednavatelem Městem Ko-
jetínem a příkazníkem společností 
BM BAUMAS spol. s r. o. za nabíd-
kovou cenu 120.000 Kč bez DPH,  
nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy,
- schválila výběr dodavatele vý-
konu koordinátora Bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
a dodavatele výkonu technického 
dozoru investora (TDI), společnost 
I B S Přerov, s. r. o. v rámci akce 
„Rekonstrukce objektu KD v Kojetí-
ně,“ který byl doporučen z výběro-
vého řízení hodnotící komisí po vy-
hodnocení cenových nabídek,
- schválila uzavření příkazní 
smlouvy na výkon koordinátora 
BOZP a výkon TDI v rámci akce 
„Rekonstrukce objektu KD v Ko-
jetíně,“ mezi objednavatelem Měs-
tem Kojetínem a příkazníkem IBS 
Přerov, s. r. o., za nabídkovou 
cenu 166.900 Kč bez DPH, nabíd-
ková cena bude navýšena o pří-
slušnou sazbu DPH platnou v době 
uzavření smlouvy,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 

k investiční akci „Výměna střešní 
krytiny na objektu ZŠ Sladovní 492 
v Kojetíně“, smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem Miroslavem Chalán-
kem za nabídkovou cenu 173.120 
Kč bez DPH, nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH 
platnou v době uzavření smlouvy,
- souhlasila s poskytnutím peněži-
tého daru Hasičskému záchranné-
mu sboru Olomouckého kraje, ve 
výši 50.000 Kč, na pořízení mobilní 
elektrocentrály s výkonem 6,6 kVA 
pro Požární stanici Kojetín a před-
loží poskytnutí peněžitého daru 
k projednání zastupitelstvu města 
6/2018,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Unii Roska – reg. org. Roska 
Přerov, ve výši 5.000 Kč, na činnost 
uvedené organizace (pomoc 
postižení roztroušenou sklerózou) 
v roce 2018,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Domovu pro seniory Tovačov, 
ve výši 15.000 Kč, na financování 
běžných výdajů, souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb 
organizace v roce 2018,
- schválila poskytnutí peněžité-
ho daru Sociálním službám města 
Kroměříže ve výši 10.000 Kč, na 
financování výdajů, souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb 
organizace v roce 2018,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Středisku rané péče SPRP, 
pobočka Olomouc, Regionálnímu 
centru pro podporu a provázení ro-
din dětí se zrakovým a kombinova-
ným postižením ve výši 5.000 Kč, 
na poskytování sociální služby rané 
péče v roce 2018,
- schválila poskytnutí peněžité-
ho daru Kroměřížské dráze, z. s., 
ve výši 10.000 Kč, na vypravování 
zvláštních historických vlaků na 
trati Kojetín – Tovačov v roce 2018,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 3.000 Kč, na částečné 
pokrytí nákladů, spojených s účastí 
na Mistrovství světa ve stolním te-
nisu v Los Angeles, v červnu 2018,
- schválila poskytnutí peněžité-
ho daru Sportovnímu klubu RE-
LAX Olomouc, z. s., ve výši 5.000 
Kč, na částečné pokrytí nákladů, 

spojených s pořádáním sportovní 
akce – běhu pro veřejnost „Hanácká 
kojetínská desítka“, konané dne  
13. května 2018 v Kojetíně, 
- schválila zvýšení nájemného za 
pronájem nebytových prostor a pro-
stor sloužících k podnikání v budo-
vě polikliniky, s účinností od 1. červ-
na 2018, o míru inflace za rok 2017 
vyjádřené přírůstkem průměrného 
indexu spotřebitelských cen za 12 
měsíců posledního kalendářního 
roku proti průměru 12 předchozích 
měsíců dle údajů Českého statistic-
kého úřadu, tj. o 2,5 %,
- schválila vyřazení bytu  
č. 5 v domě na ulici Palackého 371, 
Kojetín, z bytového fondu Města 
Kojetína, z důvodu špatného tech-
nického stavu,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 6/2018, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 3.233,88 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 3.233,88 tis. Kč,
- souhlasila s užitím znaku města 
Kojetína, dle žádosti Východočes-
kého muzea v Pardubicích, ze dne 
4. dubna 2018, v připravované ex-
pozici s názvem „Pernštejnská re-
zidence“, zabývající se majetkem 
rodu Pernštejnů, mezi který v histo-
rii patřilo i město Kojetín.

Jiří Šírek
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 Čeká nás květen – měsíc lás-
ky, maturit, svěží zeleně a v Kojetíně 
také řady sportovních a kulturních 
akcí – Hanácké kojetínské desítky, 
cyklojízdy mikroregionem Střední 
Haná, otevření nově vybudované lo-
děnice, majálesu, hudebního léta…
 Brzy bude také otevřeno kou-
paliště, kromě řady novinek včetně 
teplejší vody v bazénech, je jistě 
potěšitelné i to, že cena vstupného 
se oproti loňsku nemění.
 Vodovody a kanalizace Přerov, 
a.s. provedly 13.–14. dubna 2018 
proplach vodovodního řádu v na-
šem městě. Důvodem byly časté 
případy rezavého zbarvení vody, ke 
kterým by po tomto zásahu nemělo 
docházet.

Ve zkratce
 Počátkem dubna jsme podali 
na Státní fond životního prostředí 
žádost o dotaci na vybudování bio-
centra v lokalitě nad rybníkem Na 
Hrázi. Město Kojetín uspělo s již 
dříve podanými žádostmi na za-
teplení objektů DPS na ulici Jana 
Peštuky a Mateřské školy v Hanu-
síkově ulici.
 V nejbližší době budou na ko-
jetínském hřbitově na zdi před smu-
teční obřadní síň připevněny reliéfy 
křížové cesty, které byly ve špat-
ném stavu, a většina z nich byla 
deponována mimo areál hřbitova. 
Po provedené opravě olomouc-
kým restaurátorem Werkmannem 
bude čtrnáct reliéfů instalováno na 
uvedenou zídku. Po 115 letech se 

tak křížová cesta dočkala opravy 
a nového umístění. Poprvé ji díky 
tehdejšímu faráři Josefu Kubánkovi 
na hřbitovní zídku instalovali naši 
předkové 8. září 1903.

Jiří Šírek

Zda se jedná o blesk z čistého 
nebe nebo dlouhodobě pláno-
vanou investici, jsme se zeptali 
člena rady města Leoše Ptáčka.

Město Kojetín má v územním plánu 
obchvat mnoho let a já se přiznám, 
že jsme tomuto tématu věnovali 
minimální pozornost. Ne snad, že 
by vytěsnění dopravy z města ne-
mělo pro Kojetín význam, ale ne-
dokázali jsme si příliš představit, 
že dostaneme přednost příkladně 
před Přerovem, Šternberkem a dal-
šími většími městy v Olomouckém 
kraji. Otázka obchvatu Kojetína se 
dostala na pořad jednání v souvis-
losti s výstavbou železniční rych-
lotrati, která má naprosto hmata-
telné obrysy a patří ke strategicky 
významným investicím ministerstva 

dopravy. Dvoukolejná železnice, po 
které se budou prohánět vlaky rych-
lostí až 200 km/h, samozřejmě jiné, 
než mimoúrovňové křížení s ostat-
ními komunikacemi, nepřipouští, 
a v Kojetíně není žádné vhodné 
místo, kde by bylo možné zajis-
tit průjezd velkých nákladních aut 
nadjezdem či podjezdem pod dra-
hou. Jedná se tedy o investici vyvo-
lanou, ze které ale může mít Kojetín 
obrovský užitek.

Naše město by tedy obchvat fi-
nančně vůbec nezatížil?
Takto to úplně není. Předně je tře-
ba zdůraznit, že Správa železniční 
dopravní cesty je připravena za-
investovat jen jižní část obchvatu, 
která bude začínat na kruhovém ob-
jezdu pod dálnicí a končit u areálu 
bývalého OSP, kde bude mohutný 
nadjezd nad tratí na Brno. Před že-
leznicí bude sjezd do průmyslové 
zóny a za nadjezdem do Křenov-
ské ulice. K severní části obchvatu 
je město připraveno na vlastní ná-
klady zpracovat studii a pokračovat  
v intenzivním jednání s Olomouckým 
krajem o jeho realizaci. Zatím jsme 
nad všechna očekávání úspěšní. Do-
končení obchvatu až k Uhřičicím by 
městu významně ulehčilo zejména 
od nákladní dopravy.

Jaký je reálný časový horizont 
dokončení takto rozsáhlé inves-
tiční akce?
Je to v řádu několika let. Pro nás 
je důležité, že projekční práce jsou 
v plném proudu. Poté bude ná-
sledovat výkup pozemků a až pak 
samotná stavba. Horizont osmi až 
deseti let se předběžně jeví jako 
reálný plán dokončení rychlodrá-
hy, přičemž obchvat přijde na řadu 
před železnicí.

Ještě před tím se dočkáme re-
konstrukce nádražní budovy…
Ano, modernizace nádraží bude za-
hájena nezávisle na realizaci výše 
zmíněných staveb snad už příští 
rok. Kojetín byl vždy železničním 
uzlem značného významu a ná-
draží je jednou ze vstupních bran 
do města. Jeho současný stav je 
opravdu neúnosný, velmi se už tě-
šíme na změny, které přijdou.

Díky za rozhovor a přejeme ve-
dení města úspěšná jednání 
s Olomouckým krajem zejména 
o severní části obchvatu.

Redakční rada KZ

Obchvat Kojetína se přesouvá z virtuální roviny směrem k realitě!
Jedná se o investici vyvolanou, 
ze které ale může mít Kojetín 
obrovský užitek.

Horizont osmi až deseti let 
se předběžně jeví jako reálný 
plán dokončení rychlodráhy, 
přičemž obchvat přijde na řadu 
před železnicí.

Jeden z reliéfů křížové cesty 
před renovací
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Anketa
Květnovou anketu jsme nazvaly Měsíc lásky a hokeje 

a položily jsme následující otázky:
1. Dne 5. května se bude konat mistrovství světa v hokeji. Díváte se? Jaká je u vás nálada? 

2. Jdete letos na kojetínský majáles, který proběhne 11.–13. května 2018? Doporučil/la byste jej i ostatním? 
3. Slavíte 1. máj? Máte nějakou tradici?

Julie 
Lochmanová
1. Moc ho sice 
nesleduji, ale 
sestra nevy-
nechá jediný 
zápas, takže 
nálada u nás je 
hokejová. Sa-
mozřejmě taky 

někdy fandím. 
2. Bohužel nemůžu říct, jelikož na 
něj nechodím a tím pádem ho ani 
nemůžu doporučit ostatním.
3. Žádnou tradici nemám, 
jednoduše odpočívám na státní 
svátek.

Anketu připravily žákyně 
2. ročníku Gymnázia Kojetín 

Tereza Řezníčková 
a Veronika Hepplerová.

Robert Heppler
1. Hokejová nálada. Moc se na to 
už těším, budu se dívat v hospodě 
s kamarády.
2. Ano, ale každý rok nechodím. Je to 
víkend plný kapel a určitě to stojí za to.
3. První máje nijak zvlášť neproží-
vám. Nemám žádnou tradici.

Daniel 
Sucharski
1. Hokej obec-
ně moc ne-
sleduji. Doma 
více fandíme 
fotbalu.
2. Byl jsem 
tam jednou 
a nijak mě to 

nenadchlo. Není to styl zábavy, 
který bych vyhledával.
3. Pokud se to dá považovat za 
tradici, nosím svojí přítelkyni kvě-
tinu. Jinak odpočívám, jelikož je 
státní svátek.

Simona Hrabalová
1. Díváme se doma nebo v hospo-
dě. Fandíme, ale nijak zvlášť to ne-
prožíváme.
2. Uvidíme, no… (smích). Obvykle 
chodíme a určitě ho můžu doporučit.
3. První máj neslavím. Užívám si 
volno a krásné počasí.

Kateřina Lýsková
1. Hokej? Mistrovství? Né, tohle 
jsem nezaregistrovala, ale třeba se 
mrknu, když půjdu okolo televize. 
A díky za optání, náladu mám vý-
bornou takhle při pátku.
2. Ano, mám v plánu jít na kojetín-
ský majáles. Letos jdu poprvé, tak-
že doporučím až příští rok.
3. Tradice? Asi jen líbačka pod třeš-
ní. Sice nemám s kým, ale pod ně-
kterou budu stát, kdyby náhodou. 
Třeba u hřbitova.
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Šestý ročník běhu Hanácká kojetínská desítka
Hanácká kojetínská 
desítka pošesté 
již 13. května 2018
Je tu květen a s ním i Hanácká ko-
jetínská desítka. Letos bude dříve, 
a sice už v neděli 13. května 2018.
Je to shoda náhod, že termín je 
opět stejný s hudebním festivalem 
Majáles, který se koná na střelnici. 
Minule se kvůli tomu měnila i trať 
běhu. První čtyři ročníky byla trasa 
kolem střelnice zajímavým terénem 
kolem rybníka, struhy i okrajový-
mi částmi města. Loni se běhalo 
poprvé jednokolově a na druhém 
břehu Moravy, ohlasy běžců byly 

velmi příznivé. Trať vedená polní-
mi a lesními cestami a kolem břehu 
Moravy ukázala krásy přírody okolí 
Kojetína. Proto se i letos poběží po 
stejné trati na trase stadion – býva-
lá „mrkvárna“ – Včelín – socha sv. 
Jakuba – kolem dubu Krále lesa 
– na polní cestu k uhřičickému mos-
tu a po levém břehu k mostu Dr. Ší-
leného a zpět na stadion. 
Stejné zůstává i zázemí běhu, a to 
fotbalový stadion. Ten se osvědčil 
jako ideální pro pořádání běžecké-
ho mítinku. Dostatek prostoru na 
rozběhání a rozcvičení, šaten a so-
ciálního zařízení je pro počet běžců, 
kterých je kolem stovky, výhodou. 
Na druhé straně chybí romantika 
blízkosti řeky Moravy, ale tu si užijí 
běžci při běhu, kdy běží po jejím 
břehu víc jak tři kilometry.
Loni běželo desítku 95 běžců 
a běžkyň. Také letos je „desítka“ 
zařazena do seriálu Velké ceny 
vytrvalců Olomouckého kraje a Vy-
škovské běžecké tour. Počet běhů 
už je tak velký, že se běhá v sobotu 
i v neděli a času na regeneraci je 
tak minimum. Náš běh si ale zís-
kal dobré renomé a přízeň mezi 
běžci a je předpokladem, že jejich 

počet bude bez ohledu na poča-
sí vysoký. Dokonce se ve větším 
počtu na start postaví i mladí z SK 
Kojetín. Tak doufejme, že běh při-
spěje k propagaci zdravého pohybu 
a také Kojetína jako města sportu.
Propozice a info o běhu nejdete na 
stránkách: www.liga100.cz

Běhu zdar
Jaroslav Bělka

 organizátor a pořadatel HKX
Čelo závodního pole 
po startu běhu 2017
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018
Již třetí ročník akce 
je za námi
Vážení občané,  v sobotu 7. dubna 
2018, od 9 hodin se uskutečnil v Ko-
jetíně třetí ročník úspěšné úklidové 
akce pod názvem „Ukliďme Kojetín, 
Popůvky a Kovalovice“. Celkově se 
zúčastnilo 169 osob a nasbíralo se 
129 pytlů odpadů a dále byly zapl-
něny čtyři velkoobjemové kontej-
nery. Celkem se nasbíralo 12.130 
kg odpadu. Sběr probíhal v těchto 
lokalitách: kolem rybníku Na Hrázi, 
Myslivecké střelnice, skladu civiln  
í obrany, loděnice, polní cesty smě-
rem na Včelínské louky, příkopy 
směrem na Měrovice a polní trať 
směrem k rybníku „Cholerák“, pří-
kopy od trati Brno směrem k Popův-
kám, louky směrem na Křenovice, 
příkopy směrem na Křenovice, pří-
kopy směrem na Kojetín a v Kova-
lovicích se uklízelo v okolí zámeč-
ku. Vysbíralo se velké množství od-
padu v místech, která nejsou dobře 
přístupná a nepochopitelně zaplně-
ná odpadky. Celá úklidová sobota 
se uskutečnila díky podpoře Města 

Kojetín a jeho starosty Jiřího Šírka, 
který od samé existence této akce 
podporoval přihlášení se do celore-
publikového projektu „Ukliďme svět 
– Ukliďme Česko! a poděkování 
za organizaci patří Komisi životní-
ho prostředí a zemědělství Města 
Kojetín. Největší poděkování však 
patří především všem dobrovol-
ným sběračům, skupinám a oddí-
lům, bez nichž by tato akce nebyla 
úspěšná. Jsou to např. oddíl Kano-
istky Kojetín z. s., který zajistil mimo 
jiné zázemí po úklidu, osadní výbo-
ry z místních částí Kojetína – z Po-
půvek a Kovalovic, místní skupině 

Úklid v Popůvkách Úklid v Kovalovicích Úklid v Kojetíně

„Hanáků“ v Kojetíně, skupině Junák 
– český skaut, středisko Kojetín, 
z. s. a místní organizaci zahrádká-
řů. Dobré občerstvení, které bylo 
zajištěno Městem Kojetín v loděnici 
v Kojetíně, na hřištích v Popůvkách 
a Kovalovicích v podobě opékaných 
buřtů a osvěžující limonády, přišlo 
po náročné práci vhod. Děkujeme 
i všem celorepublikovým organizá-
torům za dobrý nápad celorepub-
likové úklidové akce, za podporu 
a zajištění pracovních materiálů, 
bez nich by se úklid nikdy neusku-
tečnil!                          Eliška Izsová

Město Kojetín

Kojetínský uličník
Družstevní ulice
Kam se vydáme v našem abeced-
ním putování po kojetínských uli-
cích tentokrát? 
Naším cílem je Družstevní ulice 
spojující ulici Palackého (hlavní sil-
niční tah na Přerov, Tovačov, Olo-
mouc a Prostějov) se Sladovní ulicí 
a se sídlištěm Sever. 
Družstevní ulice patří k těm, jež se 
utvářely až v novodobých dějinách 
města, konkrétně někdy od
70. – 80. let minulého století, kdy se 
zde začala plánovat  a následně re-

alizovat výstavba ve své době mo-
derních panelových bytů spravova-
ných místním Stavebním bytovým 
družstvem – pravděpodobně odtud 
tedy pramení název ulice.
V Družstevní ulici se nachází v sou-
časnosti celkem deset objektů  
a sídlí zde pět firem, a to konkrétně 
M. D. ambulance s. r. o., Stavební 
bytové družstvo Kojetín a tři spo-
lečenství vlastníků jednotek bytů  
v této ulici. 
I když dnešní „urbanistická móda“ 
preferuje spíše bydlení v rodinných 
domcích před společným paneláko-

vým bydlením, bytové domy v této 
ulici patří určitě k těm modernějším, 
povedenějším a pohodlnějším.

-GKJ-
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Nová kniha o významném rodákovi z Kojetína
Nová kniha 
o významném rodákovi 
z Kojetína
Jaroslav Hojdar (ročník 1933), dlou-
holetý badatel tematiky protinacis-
tického odboje v jižních Čechách, 
publikoval nedávno knihu „Ticho 
znělo, rodila se vlast“ (v prosinci 
2017 vydal Inpress a. s., České Bu-
dějovice, v nákladu 350 kusů). 
Kniha pojednává o významném 
organizátorovi odboje v jižních  
a středních Čechách. Tímto vý-
znamným odbojářem nebyl nikdo 
jiný než Josef Raiskup, který se 
narodil 2. listopadu 1910 v Ko-
jetíně. O tomto odbojáři jsem sám 
publikoval krátké dvoudílné pojed-
nání, které vyšlo před dvěma lety 
v Kojetínském zpravodaji. Josef 
Raiskup byl zapojen do odboje té-
měř celou válku, stal se význam-
ným organizátorem odboje, v němž 
prosazoval takovou koncepci od-
boje, která počítala se zapojením 
všech vrstev obyvatelstva (bez 
ohledu na politickou příslušnost 
a sympatie). Raiskup byl komunista, 
proto používal přezdívku Malesta, 
která odkazovala na Marxe, Lenina 
a Stalina. V odboji byl velmi agilní, 
po rozbití jedné sítě se ihned podílel 
na budování jiné sítě. Tento postup 
mu umožňoval zapojit se do ilegál-
ní práce v mnoha okresech jižních 
Čech a jižní částí středních Čech. 
Odboj Raiskupa a jeho přátel se 
projevoval zejména organizační čin-
ností, letákovými akcemi, budová-

ním podzemních bunkrů, špionáží, 
opatřováním zbraní a munice apod.
Hojdarova publikace věnuje po-
zornost nejen Raiskupovi, ale  
i jeho přátelům a spolupracovníkům 
z odboje, samozřejmě se nemůže 
vyhnout ani osobám z druhého „tá-
bora“ – nacistům a jejich českým 
kolaborantům. Kniha „Ticho znělo, 
rodila se vlast“ obsahuje řadu zají-
mavých údajů a postřehů z historie 
protinacistického odboje. Raiskup 
přežil mnoho nacistických razií  
a zátahů, což ho nakonec 
paradoxně stálo život. Na konci 
války byl podezříván z kolaborace 
s nacisty, proto byl 16. března 1945 
zastřelen na Sedlecku dvěma od-
bojáři, kteří splnili rozkaz Marie To-
máškové, jež Raiskupa podezřívala 
ze všech nejvíc. 
Hojdar vyvíjel po dlouhá dese-
tiletí velkou snahu, aby očistil 
jméno kojetínského rodáka Rais-
kupa, který nebyl zrádcem, což 
psal renomovaný historik Old-
řich Sládek již před padesáti lety. 
Bohužel někteří publicisté psa-
li o Raiskupovi opak, mezi nimi  
i Čestmír Amort, historik pochyb-
ných kvalit. Hojdar využil velké 
množství archivních pramenů  
i vzpomínek pamětníků, poněvadž 
na knize pracoval již v letech 1966–
1974 a o více než 40 let později, 
kdy mu bylo umožněno knihu vydat, 
se k tematice vrátil, aby ji dokončil.
Jaroslav Hojdar věnuje pozornost 
rovněž zajímavému osudu Raisku-
pových ostatků, které byly v roce 
2015 zpopelněny a 28. října téhož 

roku byly pietně uloženy do schrán-
ky kolumbária na hřbitově v Boro-
tíně. Publikaci Jaroslava Hojdara 
lze jen doporučit – nejen zájemcům  
o protektorát či protinacistický od-
boj, ale také těm, jež se zabývají 
významnými rodáky z Kojetína. 
Mezi ně Josef Raiskup bezesporu 
patří, přestože jeho jméno neby-
lo nikdy uvedeno na místních pa-
mátnících vztahujících se k druhé 
světové válce. Bylo to způsobeno 
asi tím, že se před válkou z Ko-
jetína odstěhoval a byl tak v rodišti 
zapomenut (podobně jako několik 
dalších padlých odbojářů, např. Ed-
mund Klímek či Jaroslav Továrek). 
Možná svou roli hrála i nezaslouže-
ná pověst konfidenta gestapa, jíž 
se Raiskup dlouho „těšil“.
Zájemci si mohou knihu objednat 
u nakladatelství Inpress. Publikace 
stojí sto korun (s poštovným 220 ko-
run).                                   Petr Jirák

Vražda v Měrovicích nad Hanou v lednu 1934
Vražda v Měrovicích 
nad Hanou v lednu 1934

V polovině ledna 1934 se v Měrovi-
cích nad Hanou uskutečnila vražda. 
Smutnou událost lze zařadit nejen do 
historie Měrovic, ale rovněž do histo-
rie Kojetína, poněvadž vražda se udá-
la v rajonu četnické stanice Kojetín.
Dne 14. ledna 1934 (po 21. hodině) 
se Jindřiška Kytlicová, dcera mě-
rovického rolníka, vracela z místní 
železniční zastávky do obce. Právě 
se rozloučila se svým snoubencem 
Jaroslavem Lajdem, sladmistrem 

pivovaru, který po návštěvě Kytlico-
vých odjel vlakem do Vyškova, kde 
bydlel. Po odjezdu vlaku byla Kyt-
licová nedaleko zastávky dohoně-
na bývalým milencem Františkem 
Dostálem (narozen 1904 v Měrovi-
cích), rolnickým synem z Měrovic 
(č. p. 37). Asi 40 metrů od první 
stodoly v obci, u čtvrtého kaštanu, 
se oba zastavili a pár minut spolu 
rozmlouvali. Poté třeskly tři výstřely, 
po nichž Kytlicová běžela směrem 
k vesnici a Dostál utíkal po cestě 
přes železniční přejezd a dál do 
polí. Raněná žena běžela s křikem 
a asi 40 metrů od místa postřelení 

padla do náruče Františku a Jose-
fu Bartoškovým ze Stříbrnic, kteří 
také šli od zastávky do obce. Kytli-
cová jim řekla, kdo jí postřelil, poté 
šla s muži dál, ale po 30 metrech 
klesla k zemi. Za pomoci dvou míst-
ních mužů byla Kytlicová odnesena 
do hostince Josefa Zdražila (č. p. 2), 
kde byla položena na kulečník 
a později přemístěna do postele 
v kuchyni. O případu byl informován 
MUDr. Kovář z Němčic nad Hanou, 
jenž se brzy dostavil do Měrovic. 
Kytlicová zemřela asi půl hodiny po 
postřelení. Její tělo bylo odneseno 
do márnice místního hřbitova.
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Vražda v Měrovicích nad Hanou v lednu 1934
O případu byla vyrozuměna léka-
řem Kovářem i četnická stanice 
v Kojetíně. Na místo činu přije-
li vrchní strážmistr Josef Opletal, 
štábní strážmistr Adolf Vlachyn-
ský a strážmistři František Klimák 
a František Klimeš, kteří ihned za-
hájili vyšetřování a okamžité pát-
rání po uprchlém vrahovi. Pátrání 
bylo sice provedeno za pomoci více 
občanů z Měrovic, ale kvůli tmě 
a sněhové vánici nebylo úspěšné.
Kytlicová byla zasažena třemi 
výstřely (do levé strany krku, do-
prostřed břicha, do levého boku), 
z nichž všechny byly smrtelné. 
Jindřich Kytlica, otec zavražděné, 
tvrdil, že se mu Dostál povahově 
vůbec nelíbil. Z toho důvodu spolu 
s manželkou Františkou přesvědčili 
dceru, aby s Dostálem přerušila po-
měr. Lajde vypověděl, že jeho vztah 
s Jindřiškou byl vážný a směřoval 
ke sňatku. O předchozím poměru 
Jindřišky nic nevěděl a Dostála vů-
bec neznal. František Dostál starší 
mluvil o tom, jak jeho syn psychic-
ky trpěl po rozchodu s Kytlicovou, 
s níž chodil dva roky (1930–1932). 
Totéž vypovídala Božena Hlavinko-
vá, vrahova sestra, které několikrát 
řekl, že zastřelí Jindru a poté zabije 
sám sebe.
Dne 15. ledna 1934 byl případ na-
hlášen velitelství četnického oddě-
lení v Kroměříži, okresnímu četnic-
kému velitelství v Přerově, četnické 
pátrací stanici v Olomouci a něko-
lika okolním četnickým stanicím. 
Za řízení štábního kapitána Karla 
Zachy, velitele četnického oddělení 
v Kroměříži, bylo zahájeno rozsáhlé 
pátrání po Františku Dostálovi. Pá-
trání bylo bezvýsledné, poněvadž 
vrah odjel vlakem do Prahy, kde se 
sám přihlásil četníkům.
Na místě činu byly 15. ledna 1934 
nalezeny tři vystřelené dutinky 
z automatické pistole ráže 6,35 
mm. Četnická „pátračka“ z Olomou-
ce je odebrala ke znaleckému pro-
zkoumání. Téhož dne se do Měro-
vic dostavila soudní komise Okres-
ního soudu v Kojetíně, aby pro-
vedla soudní ohledání místa činu 
a mrtvoly. Při prohlídce Dostálových 
věcí byl v soukromé korespondenci 
nalezen útržek papíru, na němž 
bylo napsáno „Zabil jsem svoji mi-
lenku…“

Dne 17. ledna 1934 četnická pát-
rací stanice v Olomouci dopravila 
Dostála na místo vraždy, kde vylí-
čil události ze svého pohledu. Další 
návštěva Lajdeho u Kytliců ho tak 
rozčílila, že se rozhodl sejít s Jin-
dřiškou Kytlicovou. Ta nic nedbala 
na jeho výtky o porušení věrnosti, 
kterou mu dříve slíbila. Po výhrůž-
ce, že bude křičet, když ji Dostál 
nepustí, vytáhl její někdejší mile-
nec ze zadní kapsy pistoli a z bez-
prostřední blízkosti na ni třikrát 
vystřelil. Poté utekl do polí, přes 
Tvorovice se nakonec dostal až do 
Prostějova, odkud odjel 15. ledna 
1934 (v 1.30 hodin) vlakem do 
Pardubic a odtud až do Prahy, kam 
dojel těsně po desáté dopolední 
hodině. Do pozdního odpoledne 
se potuloval po hlavním městě. Po 
páté odpolední hodině míjel budo-
vu Zemského četnického velitelství 
(Praha 3, Karmelitská ulice č. 2), 
před níž spatřil četníka, kterému 
řekl, co provedl předchozí den. Po 
telefonátu s četnickou stanicí Ko-
jetín byl Dostál zatčen. U sebe měl 
pistoli, z níž vyšly smrtící výstře-
ly. Jednalo se o browning značky 
Slavia, vyrobený firmou A. Vilímec 
z Kdyně.
František Dostál se snažil „ospra-
vedlnit“ tvrzeními, že ve skutečnos-
ti nechtěl Kytlicovou zabít (ačkoliv 
o tom před činem prokazatelně 
mluvil), nedokázal se nikdy smířit 
s „kopačkami“ od milované Jin-
dřišky, zavražděná si za všechno 

mohla sama apod. Četníci se ne-
nechali těmito trapnými výmluvami 
zmást. Ve zprávě četnické stani-
ce Kojetín ze dne 17. ledna 1934 
se uvádí: „Ospravedlnění Fran-
tiška Dostála, že čin spáchal 
z velké lásky ke Kytlicové a že 
se na tento nepřipravoval, ne-
lze míti za pravdivé a to jednak 
z toho důvodu, že v době, kdy 
měl s ní vážnou známost, měl 
i současně známost s několika ji-
nými ženami a také noc z 13. na 
14. ledna 1934 strávil s jednou ne-
známou ženou v hotelu u „Koruny“ 
v Olomouci, s níž i souložil. Že se 
k zastřelení Kytlicové připravoval, 
vidno z toho, že před odchodem 
z domu napsal již lístek, že jí zabil 
a tudíž odhodlán předem tuto 
usmrtiti“.
Článek byl napsán na základě 
dobových četnických zpráv (15. 
– 17. ledna 1934), které jsou 
uloženy ve Státním okresním 
archivu Přerov (v archivním fondu 
Četnická stanice Kojetín). Zprávy 
byly sepsány nanejvýše tři dny od 
spáchání vraždy, proto samozřejmě 
nemohou obsahovat informace 
o trestu uděleném Františku 
Dostálovi z Měrovic nad Hanou, 
který ze žárlivosti spáchal zločin 
vraždy. Kvůli tomuto zločinu stanul 
s největší pravděpodobností před 
Krajským soudem v Olomouci.

Petr Jirák
archivář a historik 

Státního okresního archivu Přerov

Místo vraždy na fotografii pořízené četnickou pátrací stanicí. SOkA Přerov
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Mateřská škola Kojetín
Duben v MŠ Kojetín
První dubnové slunečné dny vylá-
kaly děti na školní zahrady. S nad-
šením se také těšily, až se z nich 
opět stanou malí zahradníci, pro-
kypří hráběmi půdu ve svých za-
hrádkách a zasejí semínka hrášku, 
mrkve, zasázejí sazenice kedlubnů. 
Ve třídě „Pastelek“ děti zasadily do 
truhlíku semínka rajčat, s nadšením 
je zalévaly a pozorovaly, jak saze-
ničky rostou, aby si je mohly vysá-
zet do své zahrádky. Předtím ale 
proběhly sadové úpravy a opravy 
hracích prvků, které po zimě potře-
bovaly nutnou údržbu. Od poloviny 
dubna jsme také na školním hřišti 
v MŠ na Masarykově náměstí za-
čali budovat nové hrací prvky. Dětí 
budou mít zastíněné pískoviště  
a v horní části zahrady bude nově 

instalován hrací prvek „auto s tělo-
cvičnou“.
V pátek 13. dubna 2018 proběhl den 
otevřených dveří na hasičské zbroj-
nici. Byl to Den požární bezpečnosti 
záchranného sboru. Děti si pro-
hlédly auta, jejich vybavení, obleky  
a nástroje, které hasiči používají. 
Na zkoušku si mohly sednout za 
volant záchranných vozů, poslech-
ly si zvuk sirény a obdivovaly rychlý 
sjezd hasičů po tyči dolů do garáží. 
Poděkování patří všem hasičům za 
vyvedené ukázky a těšíme se na 
další návštěvu.
V pátek 20. dubna 2018 odvezl au-
tobus nejstarší děti z obou mateř-
ských škol hned ráno do Kroměříže 
na dopravní hříště. Navázali jsme 
tak na podzimní návštěvu. Děti se 
v první části ve skupinách seznámily 
s dopravním hřištěm pod vedením 

strážníků Městské policie Kroměříž 
a procvičily si znalost dopravních 
značek. V hlavní části trénovaly na-
sedání, rozjezd i zabrzdění kola, ale 
hlavně samotnou jízdu na kolech  
a koloběžkách s dodržováním pravi-
del silničního provozu. 
V pondělí 23. dubna 2018 navštívilo 
obě školy Divadlo dětského diváka 
z Přerova s pohádkami „Budulínek“ 
a „Zazvonil zvonec a je tu pohádka“. 
Ani Kašpárek na nás nezapomněl  
a přišel za námi s maňáskovou po-
hádkou, kterou zahrály dětem učitelky.
Koncem měsíce se v mateřské ško-
le slétly čarodějnice a čarodějové na 
svůj každoroční rej. Všichni si po-
slechli příběh o čarodějnici Hexaně 
z vesnice „Ježibabí lhota“, naučili 
se písničku „Čarodějka na koštěti“ 
a plnili kouzelnické úkoly: například 
slalom na koštěti, hod košťátkem, 
či přeskakování ohniště. Na závěr 
vypukl pravý čarodějnický rej a růz-
né taneční kreace při písničce „Na 
svatého Jána“. Den plný čarování  
a kouzel se nám moc vydařil.
A co nás čeká v květnu? Chystáme 
zápis do mateřské školy, nejvíce 
očekávanou akcí jsou ale každoroč-
ně oslavy svátku našich maminek. 
V druhé půlce května vyrazíme na 
školní výlet do ZOO Lešná. Nejvíc  
se těšíme, že budeme využívat obě 
školní zahrady ke sportování a hrám.

vedení MŠ

Dopravní hřiště Dopravní hřiště

Kašpárek v MŠ Návštěva u hasičů Program školička

Hry na školní zahradě

Částečná rekonstrukce hřiště 
– MŠ Masarykovo náměstí

budoucí nová průlezka
– MŠ Masarykovo náměstí
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Mateřská škola Kojetín

Přijďte s dětmi!
S sebou si přineste: občanský 

průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je pro děti, které nastoupí 
do MŠ od září 2018

(případně v průběhu školního roku)

Novela školského zákona zavádí 
povinné předškolní vzdělávání.
Od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě  
dosáhne pátého roku věku, 
do zahájeni povinné školní 

docházky dítěte,je předškolní 
vzdělávání povinné.

Mateřská škola Kojetín nabízí:
* saunování a rehabilitační cvičení * 

* předplavecký výcvik* 
* rozšířenou TV * 

* cvičení ve sportovní hale* 
* program „školička“ * 

* program „malý zahradník“ * 
* tvořivé práce v keramické dílně*  

* výuku anglického jazyka * 
* spolupráci se ZUŠ Kojetín, 

knihovnou MěKS Kojetín,  
DDM, logopedkou* 

* dopravní výchovu na dopravním 
hřišti, kulturní pořady atd.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOJETÍN
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018–2019

se bude konat ve čtvrtek 3. května 2018 od 10 do 15 hodin
v budově Mateřské školy Kojetín, Hanusíkova 10.

Dále nabízíme:
Možnost předškolního vzdělávání 

v místě bydliště bez nutnosti 
dojíždění, možnost umístění dítěte 
v budově na Masarykově náměstí, 

nebo v Hanusíkově ulici. 
Přijímáme i děti z okolních vesnic.

Přijímáme děti 
i v průběhu školního roku.

Provoz školy: možnost dovést dítě 
do 9 hodin, jsme schopni se  

přizpůsobit individuálním 
požadavkům rodičů, umožňujeme 

přístup za dítětem,
 zejména v době adaptace 

na prostředí MŠ.
Provoz školy je zajištěn 

i v době vedlejších a z větší části
i v době hlavních prázdnin.

Příjemné prostředí obou mateř-
ských škol. Prostory i vybavení, 

sociální zařízení obou budov 
byly za poslední období 

zrekonstruovány, vybavení 
obou škol se modernizuje, 

obě školní zahrady jsou velké, 
taktéž zrekonstruované 
a pravidelně udržované. 

Opět připravujeme na jaro
 program “malý zahradník“.

Plně kvalifikovaný pedagogický 
sbor, snažíme se o partnerské 
vztahy a spolupráci s rodiči, 

pravidelně informujeme a radíme 
rodičům ve věcech výchovy 

a vzdělávání jejich dětí. 
Řešíme požadavky, podněty 

a přání.  
Odpolední klidový režim, relaxace. 

Nejstarší děti se v odpoledním 
čase zapojují do programu 

“školička“ (předmatematické 
a předčtenářské dovednosti, 
grafomotorika), navštěvují 
kroužek anglického jazyka.

Rozdělení tříd dle věkově blízkých 
skupin, tudíž je zde možná cílená 

práce směrem k dané věkové 
skupině, k potřebám dětí.

 Individuální vzdělávací programy 
pro děti s odkladem 

školní docházky.
Po celý rok spolupracujeme 

s rodiči našich dětí, 
se Školní jídelnou Kojetín,

 základními školami, ZUŠ Kojetín, 
s DDM Kojetín, MěKS Kojetín, 

knihovnou, rehabilitací 
na poliklinice…

Přijďte, jste vítáni!
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Základní škola nám. Míru Kojetín
„Partička“ za školou

Vykročit z poklidného hájemství 
školy – to byl letos nepsaný cíl 
dramatické výchovy vyučované na 
naší škole. Že se hodiny povinně 
volitelného předmětu neodehrávají 
pouze v lavicích, o tom už „herci“ 
z osmých a devátých tříd vědí své. 
Když se navíc objevila možnost „vy-
vézt“ vlastní práci za hranice ško-
ly i města, téměř jednotně si tuto 
možnost odhlasovali. A tak jsme 

koncem března cestovali s reper-
toárem čtyř původně loutkových 
pohádek na okresní kolo celore-
publikové přehlídky dětských diva-
delních souborů Poděs do Přerova 
a o měsíc později na krajské kolo 
téže soutěže do Olomouce. Žákům 
divadelní múzou donedávna nepo-
líbeným otevřela akce nový svět. 
Setkali se s kovanými divadelníky 
– zavedenými dětskými soubory, 
režiséry, lektory dramatických dílen. 
Zhlédli řadu opravdu povedených 
představení, zúčastnili se worksho-
pů a absolvovali rozbor vlastního 
představení. Ale zejména odvedli 
výbornou hereckou práci a navíc 
se ukázali jako zodpovědní a spo-
lehliví lidé. Elišce, Nikole, Kristýně, 
Monice, Veronice, Kateřině, Kačce, 
Denise, Evě, Tereze, Jirkovi, Mar-
tinovi a Erikovi a učitelce Beátě 
Schusterové děkuji za spolupráci.

Markéta Matějková

Carving

V hodinách povinně volitelné-
ho předmětu „domácnost“ si žáci 
8. a 9. tříd pod vedením učitelky 
Beaty Schusterové kromě přípravy 
jednoduchých jídel vyzkoušeli také 
tzv. carving – techniku vyřezávání 
ovoce a zeleniny. Výsledky si v ni-
čem nezadaly s prací profesionálů.

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Exkurze 
Muzeum Vyškovska
Ve středu 28. března 2018 jsme 
s žáky druhého stupně vyjeli z Ko-
jetína směr Vyškov. Cílem naší cesty 
bylo Muzeum Vyškovska s výstavou 
Hedvábná cesta. Starobylá Hedváb-
ná cesta je velkolepý příběh dálko-
vých obchodních cest mezi civiliza-
cemi Starého světa. Ve starověku, 
středověku i v raném novověku slou-
žila tato spojnice Západu a Výcho-
du především k obchodním účelům 
a protínala mnohé významné státy 
a  oblasti. S prohlídkou muzea byli 
žáci spokojeni a poté, co si prošli 
náměstí Vyškova s velikonoční te-
matikou, následovala zpáteční cesta 
domů.                          Marcel Hrabal

Mezinárodní den Romů
Charita Kojetín uspořádala slav-
nostní den pro naše žáky, peda-
gogy i pro veřejnost. Připomenuli 
Mezinárodní den Romů. Tento den 
– 8. duben, každoročně oslavuje 
romskou kulturu a rozšiřuje pově-
domí o historických kořenech Romů 
v naší zemi. V tento den si mají 
účastníci oslav připomenout společ-
ný původ, jazyk, kulturu, společné 
sjednocení a spolupráci a přede-
vším „romipen“ (přeloženo „romství“ 
– tedy uchování identity). Viděli jsme 
romské tance v tradičních krojích, 
slyšeli romské lidové písně a pověs-
ti. Bylo zajištěno občerstvení a sou-
těže pro žáky naší pro školy.

Zápis dětí do první třídy

Zápis do 1. třídy je slavnostní udá-
lostí pro dítě i rodiče. Tato chvíle už 
se nikdy opakovat nebude. Všech-
ny děti se na tuto chvíli těší a naše 
škola je letos opět slavnostně uvíta-
la. Rozhovor učitelky s dítětem byl 
veden hravou formou. Pokud bylo 
některé dítě stydlivé, nemluvné 
nebo naopak velmi živé a neposed-
né, učitelky byly vždy připraveny dí-
těti pomoci, zaujmout ho a zbavit ho 
případného strachu.
Naše škola má svoji vlastní organi-
zaci zápisu. Formy a metody práce 
s dětmi u zápisu v zásadě sledova-
ly, zda je dítě na školní docházku 
připraveno. Zjišťovali jsme komu-
nikativní schopnosti – přednést 

básničku nebo zazpívat písničku, 
správnou výslovnost, kresbu po-
stavy, správné držení tužky, znalost 
barev, orientaci v prostoru – naho-
ře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, 
zrakové vnímání, představu čí-
sel do pěti, porovnávání množství 
předmětů (více – méně), či znalost 
geometrických tvarů.
Děti si odnesly nejen hezký záži-
tek, ale i diplom, pomůcky do školy  
a dárečky. 
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Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Den Romů
V rámci Mezinárodního dne Romů, 
který je stanovený na 8. dubna, naše 
škola ve spolupráci s Charitou Ko-
jetín připravila na 5. dubna 2018 svůj 
netradiční program, který byl součás-
tí oslav tohoto dne. 

Žáci Základní školy Sladovní se 
aktivně zapojili do připraveného 
programu, kde kromě romských 
tanců a básní zazněl i překrásný 
zpěv žákyně 1. ročníku OU a ZŠ 
v Křenovicích Kamily Červeňákové. 
Žáci naší školy přítomným hostům 
zarecitovali romské básně a sezná-
mili je s romskou patronkou Kali 
Sára. Symbolizuje ji soška, která je 
uložená v místní katedrále ve sklep-
ní kryptě v městečku Saintes-Ma-
ries-de-la Mer ve Francii. Romové  
z celého světa přichází každý rok 
23. května za Sárou, aby vzdali svůj 
dík této patronce. Kromě modlitby  
a zapálených svíček jí dávají i dary, 
různé šperky, šátky protkávané zla-
tem a další cenné věci. Tento za-

jímavý příběh zaujal i přítomného 
biskupa Antonína Baslera.                                                                                 
Na závěr programu jsem všechny 
přítomné poprosila o toleranci a za-
myšlení se nad problémem soužití 
lidí různé barvy pleti. Vládla příjem-
ná atmosféra, počasí bylo jako na 
objednávku, sluníčko krásně svítilo 
a přítomní v průběhu oslav mohli 
ochutnávat speciality romské kuchyně. 
Ve škole si naši žáci vytvořili strom 
tolerance národů. Vysvětlili jsme 
si, že každý národ bez rozdílů bar-
vy pleti má na naší planetě své 
místo a všichni lidé jsou si rovni.                                                                                                                                       
Poděkování patří nejen všem orga-
nizátorům, ale i účastníkům. Byla to 
velmi pěkná a vydařená akce.    
Klára Pompová, asistentka pedagoga                                                                                                                                         

Gymnázium Kojetín
Cestu do Prahy máme 
otevřenou!
Když se v Mohelnici sešli rusky 
mluvící studentky a studenti, aby se 
utkali v krajském kole Konverzač-
ní soutěže v ruském jazyce, bylo 
jasné, že konkurence bude velmi 
silná. Soutěžní středoškolské ka-
tegorie jsou především doménou 
gymnázií, v kategorii SŠ I to plati-
lo stoprocentně. Letošní výsledky 
jsou pro naše gymnázium excelent-

ní – ovládli jsme obě středoškolské 
soutěže.
V kategorii SŠ I (výuka RJ do 
tří let) obsadila Zuzana Žatecká 
z 2. ročníku první místo a v katego-
rii SŠ II získala první místo Tereza 
Hermanová z oktávy. Obě výbor-
né studentky budou reprezentovat 
Olomoucký kraj v celonárodním 
kole v Praze. Ani Petra Zdráhalová  
z 3. ročníku nezklamala a stala se 
osmou nejlepší v celém Olomouc-
kém kraji.                                        M.D.

Krajské semifinále 
soutěže Eurorebus

Studenti Gymnázia Kojetín se za-
pojili i v letošním školním roce do 
celorepublikové zeměpisné soutě-
že Eurorebus. Z více než stovky ak-
tivních hráčů Gymnázia Kojetín se 
do krajského semifinále v Olomouci 
kvalifikovalo 21 nejlepších. 
V pondělí 9. dubna 2018 se 300 
nejlepších hráčů Olomouckého 

kraje utkalo o pět postupových míst 
do republikového finále soutěže 
Eurorebus. 
V hlavní soutěži Eurorebus se v ka-
tegorii jednotlivců nejlépe umís-
til žák sekundy Roman Chylík 
– 2. místo a Jakub Okruhlica 
ze sexty – 3. místo. Oba si vybo-
jovali postup do celostátního finále. 
Jakub Okruhlica navíc získal ga-
ranci přijetí ke studiu geografických 
oborů na Univerzitě Karlově.
Pěkných umístění dosáhli v katego-

rii jednotlivců Michal Takač z kvarty 
– 8. místo a Jiří Štefek ze sekundy 
– 10. místo. V kategorii školních tříd 
nám velkou radost udělalo družstvo 
sekundy ve složení Kateřina No-
votná, Roman Chylík a Jiří Štefek, 
které obsadilo druhé místo a vy-
bojovalo si také postup do republi-
kového finále, které se bude konat 
5. června 2018 v Tophotelu Praha.
Dalším pěkným umístěním je 
6. místo družstva sexty ve složení 
Josef Kusák, Daniel Poláček a Ja-
kub Okruhlica. Gratulujeme!
Poděkování si zaslouží všichni 
studenti Gymnázia Kojetín, kteří 
se v letošním školním roce aktiv-
ně zapojili do soutěže Eurorebus 
a speciálně všech 21 reprezentantů 
v krajském semifinále v Olomouci. 
Fotografie z krajského semifinále 
a více informací o soutěži najdete 
také na adrese www.eurorebus.cz.

J. Štefek
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Gymnázium Kojetín
Nadílka k 25. výročí
Ano, i tak by se dal uvést program 
naší letošní veřejné akademie 
dne 22. března 2018. Ve školním 
roce 2017/2018 si připomínáme 
čtvrtstoletí od vzniku Gymnázia 
Kojetín. Dá se říct, že akce splnila 
očekávání. Hodinu a čtvrt trvající 
program byl pestrý a většina diváků 
odcházela spokojená. V krátkém 
ohlédnutí si tedy tradičně připome-
neme, kdo se na akci podílel. 
Třemi trojhlasými úpravami písní 
Také Me Home County Roads 
J. Denvera, Voda živá A. Langerové 
a Modrá J. Kirschner se představil 
komorní sbor Prima nota. V průvod-
ním slovu k vystoupení jsme připo-
mněli tradici veřejných akademií. Ta 
letošní byla totiž už dvacátá první.
Slavnostní atmosféru jistě podpo-
řilo i další hudební číslo. Rostislav 
Mládek z druhého ročníku zahrál 
dvě skladby na varhany a jeho vý-
kon posluchači ocenili zaslouže-
ným potleskem.
Pestrý program pokračoval další-
mi vystoupeními. Jak odrazit útok 
nepřítele bojovými postupy umění 
zvaného bujinkan předvedl Filip 
Hlavinka a druhý Filip Potočný 
v roli poctivého figuranta schytal 
výsledek svého útoku. Občas se 
dostal až na zem. No a že nejen 
lidé občas spadnou, ukázala 
v programu maturantka Tereza 
Hermanová. Je třeba podotknout, 

že věci padaly opravdu výjimečně. 
Většina jí vyhazovaných předmětů 
totiž létala ve vzduchu. Co vše lé-
tat může, dokázala svým žonglo-
váním. Jablka, kužely, šátky, kruhy 
i rukavice.
Ze sólových vystoupení musíme 
připomenout zpěv Aničky Hrušáko-
vé z tercie. Slyšeli jsme a capella 
provedenou píseň z muzikálu Bíd-
níci s názvem Zámek v oblacích. 
Většina posluchačů se opravdu při 
jejím zpěvu cítila, jak se říká, jako 
v sedmém nebi, a proto sklidila za-
sloužený potlesk. I při vystoupení 
sboru Prima nota měla svůj podíl na 
celkovém vyznění. Bez jejích mezi-
her na housle by jistě něco chybě-
lo. Poděkování patří určitě i Ondřeji 
Matějčkovi, loňskému maturantovi, 
za výpomoc při doprovodu hrou na 
violoncello.
Pro diváky zajímavým podíváním 
je vždy přítomnost pejsků na pó-
diu. I tentokrát si Adéla Paráková, 
také letošní maturantka, přivedla 
obě hvězdy – Maybe a Foxe. Oba 
skákali, panáčkovali, posloucha-
li na slovo a tancovali. No a když 
mluvíme o tanci, přecházíme k jed-
nomu z vrcholných čísel, kterým 
byly tři standardní tance v prove-
dení studentky prvního ročníku 
Natálie Zgodové a Jakuba Recha. 
Oba spolu tančili teprve čtyři měsí-
ce, jsou členy zlínského tanečního 
klubu „I DANCE“ a jejich vystoupení 
bylo dokonalé.

Součástí akademie byla letos i dvě 
divadelní vystoupení. V prvním 
předvedli humornou variantu po-
hádky Popoluška ve slovenštině 
opět letošní maturanti a předali tak 
symbolicky štafetu našim nejmen-
ším žákům z primy. Ti na závěr 
předvedli také pohádku, tentokrát 
O Sněhurce. Lze podotknou, že 
se na představení podílela téměř 
celá třída a snad lze jmenovat za 
všechny alespoň tři představitel-
ky hlavních rolí – Lenku Kusáko-
vou, Marušku Medunovou a Anetu 
Šubíkovou.
Závěrem musíme poděkovat i mo-
derátorkám Natálii Čechové a Kláře 
Klabalové z kvarty. Jejich nefor-
mální průvodní slovo jistě zajímavě 
propojilo všechna čísla programu. 
Několik fotografií přiložených k to-
muto textu může dotvořit celkovou 
představu. Za snímky děkujeme 
Olze Astrové a Michalu Skřipskému 
z firmy „MOphotography“. Těšíme 
se na některá další setkání s ve-
řejností, kdy budeme moci ukázat, 
čemu se naši žáci věnují v době 
školní i mimoškolní.

M. Matějček
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Výstava Ukrajina

Letošní akce Světové školy na 
gymnáziu jde do finále. Ve středu 
28. března 2018 jsme slavnostně 
zahájili výstavu o Ukrajině za účas-
ti pedagogického sboru, studentů 
zapojených do projektu, starosty, 
zástupců rady města a dalších hos-
tů. Zahájení výstavy přihlížela paní 
Majerová z olomouckého ARPOKu, 
která má Světové školy v tomto re-
gionu na starosti. Byla nadšená z 
celého našeho projektu, především 
ze vstřícného přístupu všech part-
nerů – města, kulturního střediska, 
školní jídelny i školy samotné. Říka-
la, že až pojede do Prahy referovat 
o akcích Světové školy na Moravě, 

bude Kojetín jen chválit.
Že taková akce na jiných školách 
není samozřejmostí svědčí i fakt, že 
jsme byli vybráni, abychom náš pro-
jekt představili na celorepublikové 
konferenci pro učitele, která se vě-
nuje globálnímu rozvojovému vzdě-
lávání. Za tým Světové školy se kon-
ference zúčastnila Ludmila Mychaj-
livová a Denisa Páleníková z kvin-
ty, společně jsme 17. dubna 2018  
v Olomouci vedly seminář „Ukrajina 
a my“ a snad i inspirovaly ostatní 
učitele k podobným akcím. Seminář 
se podle dotazníků moc líbil.
Protože jsme se rozhodli nejenom 
zvýšit prostřednictvím výstavy po-
vědomí o Ukrajině, ale i pomoci 
chudým dětem, uspořádali jsme ve 
dnech 18. – 20. dubna 2018 sběr 
papíru, jehož výtěžek bude poslán 
prostřednictvím neziskové organi-
zace ADRA Havířov dětem do ukra-
jinského Mukačeva, konkrétně na 
některou ze základních škol, kde 
vyrůstají děti, kterým rodiče nemo-
hou z finančních důvodů hradit obě-
dy ve školní jídelně. Během tří dnů 
se podařilo naplnit celý kontejner, 
to je přes 4 tuny papíru. Na podpo-
ru dětí tedy půjde 4920 Kč, za což 
patří veliký dík vám všem, kteří jste 

náš projekt podpořili byť jen jedním 
balíčkem letáků.
Pokud byste se ještě rádi podíva-
li na výstavu Ukrajina, navštivte 
Vzdělávací a informační centrum 
na náměstí v Kojetíně do 7. květ-
na 2018. Výstava je otevřená kaž-
dý všední den v době od 9.00 do 
11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. 
Prostřednictvím fotografií Ivy Zímo-
vé nahlédnete do východní části 
země, kde už čtvrtým rokem pokra-
čuje válečný konflikt, do života oby-
vatel nejen na Ukrajině, ale i Ukra-
jinců v Česku, seznámíte se s jejich 
kulturou, svátky a tradiční kuchyní. 
Poznáte různá místa, jako je např. 
Kyjev, Lvov, Černobyl, sporný Krym 
a Zakarpatskou Ukrajinu.

Dana Dýmalová

Gymnázium Kojetín

Jazykový koutek

Náš jazykový koutek tentokrát do-
znává výraznou změnu – jednak 
proto, že jsme se „frazeologicky“ či 
„idiomicky“ vyčerpali (a možná jsme 
vyčerpali i naše případné čtenáře), 
a jednak proto, že na gymnáziu teď 
žijeme maturitou a přípravami na 
ni. Jak dopadly maturitní písemky 
z češtiny, se dozvíme během prv-
ního květnového týdne, jak jsme na 
ně trénovali, si můžete přečíst prá-
vě tady a teď...

V koridě na straně býka. V životě 
na straně všech
Napjaté očekávání; soustředěný 
pohled davu na ty statečné muže. 
Toreros se shlukují kolem vysíle-
ného, zuboženého zvířete – býka, 
který ještě před několika hodinami 
neměl nejmenší tušení o hrůznosti 
svého nadcházejícího konce. Pad-
ne poslední rána dýkou mezi lopat-
ky těžce oddychujícího stvoření; 

poslední útrpné zasténání protne 
hrobové ticho v aréně jako fanfára 
vítající smrt – je po všem. Dav tles-
ká; dav jásá. Jejich lidští hrdinové 
v přesile úspěšně zbavili bezmoc-
ného a nevinného tvora jeho práva 
na život.

Právo žít?
Domníváme se: jedině člověk – ten 
nejvyšší, novodobý vládce světa 
má své právo na život; jedině lidská 
rasa, která byla obdarována rozu-
mem a schopností myslet. 
Jak ješitní domýšlivci jen jsme! 
Copak někdo z nás zná prožívání 
ostatních druhů živočišné říše? Ni-
kdo z nás, přinejmenším v tomto 
životě, nebyl jedním z nich – jen 
neobjektivně soudíme na základě 
po stovky let vžitých filozofických 
myšlenek nebo názorů druhých lidí, 
že snad jen my jsme obdařeni myslí 
a cítěním bolesti a zasluhujeme si 
tak nadvládu nad těmi pro nás pod-
řadnými. 
Argumentujeme: vždyť dokument 

zvaný Listina práv a svobod zašti-
ťuje naši volnost, naši nadřazenost, 
naši moc ovládat životy ostatních!
Jako by snad za tato práva lidé proti 
lidem nesváděli nespočet bojů, ne-
spočet demonstrací; jako by snad 
nepadl nespočet životů za vydobytí 
si práva na život. A kdo se postaví 
za naše bližní napříč celou říší živo-
čichů? Nepadla snad i z jejich řad 
přemíra obětí, aby nad nimi koneč-
ně bylo roztaženo ochranné křídlo?

Zvěrstva zvířatům
Člověk – coby tvor rozumný 
– dovedl svůj domnělý dar využít 
vskutku efektivně. Mučící praktiky 
byly od středověku postupně 
zakázány na lidech provádět, 
přesto jsme si potřebovali zachovat 
určitou zvrácenost sadismu 
alespoň vůči těm, kterým se 
nadřazujeme. Teror zvířat pro zisk 
masa, mléka, vajec  -  a to nejen 
ve velkochovech; morbidita při 
stříhání ovcí; kožešinové farmy; 
lov velryb a zvěře a v neposlední 
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Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠku zdobí úspěchy
i krásná budova

V květnu, přesně před rokem, jsme 
na ZUŠce prožívali hektické období 
stěhování, v těchto dnech se škola 
postupně vrací do běžného režimu 
ve zcela novém, moderním prostře-
dí. První výzdobou školy se staly 
diplomy žáků z okresních kol soutě-
ží a v dubnu k nim přibyly diplomy 
za vynikající umístění v krajských 
kolech. Jako první se ve středu 21. 
března 2018 rozjeli do krajských 
kol bubeníci, kteří slavili obrovský 
úspěch v „okrese“. Ze Šternberku 
si přivezli dvakrát druhé místo (Aleš 
Meduna, Matouš Zítka) a jedno třetí 
místo (Jakub Zítka) v sólové hře na 
bicí soupravu. Oba soubory (Trio bi-
cích nástrojů a Oktet bicích nástrojů) 
získaly rovněž krásná druhá místa. 
Úterý 27. března 2018 patřilo 
v Zábřehu na Moravě hráčům na 
žesťové nástroje. V tomto případě 
si tři naši zástupci rozdělili umístění 
na třech stupíncích ve svých kate-
goriích takto: Jakub Žabenský získal 
první místo, Sofinka Tkáčová skon-
čila na druhém místě a Pepa Ku-
sák si přivezl diplom za třetí místo. 
O den později 28. března 2018 
byla naše účast v krajských kolech  
v Hranicích v obou případech „stří-
brná“, druhá místa získali Manuel 
Acosta ve Hře na zobcovou flétnu 

a Vojta Hrdlička ve Hře na klarinet.  
Těmito výbornými výsledky však le-
tošní soutěžení kojetínských muzi-
kantů nekončí. Vzhledem k tomu, že 
pěvecké oddělení se letos pro nemoc 
učitelky Uhlířové nemohlo zúčastnit 

Umístění žáků ZUŠ Kojetín 
v okresních a krajských kolech soutěží ZUŠ 2018

 nástroj kat. umístění 
okresní kolo

umístění  
krajské 

kolo

Aleš Meduna bicí I. 1. místo s postupem 
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 2. místo

Matouš Zítka bicí I. 1. místo s postupem 2. místo
Jakub Zítka bicí II. 1. místo s postupem 3. místo

Oktet bicích nástrojů
Adam Behanec 
Dominik Hošek 

Barbora Kodýtková 
Martin Kraváček  

Aleš Meduna 
Samuel Miko 
Matouš Zítka 
Jakub Zítka

bicí I. 1. místo s postupem 2. místo

Trio bicích nástrojů
Aleš Meduna 
Matouš Zítka 
Jakub Zítka

bicí I. 1. místo s postupem 2. místo

Manuel Acosta zobc. 
flétna II. 1. místo s postupem 

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 2. místo

Sofie Tkáčová trubka II. 1. místo s postupem 2. místo
Vojtěch Hrdlička klarinet III. 1. místo s postupem 2. místo
Jakub Žabenský tenor III. 1. místo s postupem 1. místo

Josef Kusák tenor IX. 1. místo s postupem 3. místo

soutěží MŠMT, budou vybraní žáci 
hájit barvy ZUŠ Kojetín v celostát-
ní, velmi prestižní soutěži – Mládí  
a Bohuslav Martinů 2018  – v Poličce.  
Samozřejmě i jim držíme palce  
a přejeme hodně štěstí. 

Gymnázium Kojetín
řadě krutá zábava v podobě koridy 
nebo například kohoutích zápasů – 
tím vším a řadou mnohých dalších 
kuriozit se pyšníme. V kategorii 
nesmyslného zneužívání zvířat 
jsou lidé skutečně mistry světa – 
už jen z toho důvodu, že nemají 
protivníka.

Boj proti boji
I přes stále převažující a nevymýtitel-
né zlo, i přes mylně zakořeněnou my-
šlenku lidské nadvlády světu se po-
stupně formují organizace a spolky, 
které se snaží navrátit zvířatům je-
jich právo žít – plnohodnotně a beze 
strachu. Díky jejich činnosti, mnohdy 

zcela dobrovolnické, se daří ročně 
uchránit několik tisíc životů námi za-
jatých tvorů. Bohužel i bohudík, kaž-
dý má právo nejen na život, ale také 
právo volby. Můžeme jen doufat, že 
jednoho dne si budeme skutečně 
všichni rovni – a nikdo nebude rov-
nější.                  Miki Strejčků, GKJ
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Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Open se blíží

Stejně jako v loňském roce se 
ZUŠ Kojetín zapojí do celostátní-
ho happeningu základních umě-
leckých škol ZUŠ OPEN 2018. 
Letos připadlo datum akce na 24. 
květen. Opět se uskuteční v dopo-

Akce školy 
v měsíci květnu

3. 5. 2018
Celostátní pěvecká soutěž 

Mládí a Bohuslav Martinů 2018
 

16. 5. 2018 
Výchovné koncerty pro 1. třídy 

ZŠ nám. Míru (učebna HN) 
 

19. 5. 2018 
Hodové slavnosti 

v Bezměrově 
(Dechový orchestr ZUŠ Kojetín) 

 
24. 5. 2018 

ZUŠ OPEN 2018 
(koncerty pro 1. stupeň ZŠ, 

koncert pro veřejnost)
 

27. 5. 2018 
Hanácké slavnosti v Chropyni 
(Dechový orchestr ZUŠ Kojetín)

 
27. 5. 2018

Hodové slavnosti v Měrůtkách 
(Dechový orchestr ZUŠ Kojetín)

Přehrávky 
„Děti dětem“ 

pravidelně každý týden 
v hodinách Hudební nauky

ledních hodinách koncerty pro zá-
kladní školy a odpoledne pro veřej-
nost.  Zvací pochod městem bude, 
stejně jako v loňském roce, v režii 
úspěšných kojetínských bubeníků.  
V rámci ZUŠ OPEN budou připra-
veny i další akce, o kterých budeme 
průběžně informovat na stránkách 
školy, facebookových stránkách, 

prostřednictvím plakátů a pozvá-
nek.                              vaše ZUŠka

Základní umělecké školy tvoří kořeny 
naší kulturnosti, naší lásky k umění.  
Ve světovém měřítku jsou zcela 
unikátním systémem, který je třeba 
hýčkat, rozvíjet a podporovat.

Magdalena Kožená

DDM Kojetín - připravujeme na květen
4. 5. 2018

Barefoot sandály
 – tvořivá dílna

12. 5. 2018
Patchwork

18. 5. 2018
Pohádkový pátek

25. 5. 2018
Festival volnočasových aktivit

Šťastná osmička 
– Účast na Festivalu

Velká cena DDM Kojetín 
– Vědomostní soutěž Riskuj

Výukové programy 
zaměřené 

na dopravní výchovu 

Keramické výukové programy 
pro MŠ a ZŠ

Bližší informace 
o všech připravovaných 

akcích najdete 
na internetových  

a facebookových stránkách 
DDM Kojetín.

www.kojetin.cz/ddm/

Fotodokumentace 
ke všem akcím 
je k dispozici na 

ww.ddmkojetin.zonerama.com
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DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Jarní ples

Ve středu 28. března 2018 jsme 
úspěšně ukončili letošní plesovou 
sezónu dětským jarním plesem. 
Jako každý rok se ho zúčastnilo 
několik krásně oblečených slečen 
a elegantních chlapců, kteří se 
snažili získat titul krále a královny 
jarního plesu. Nakonec se to po-
dařilo Sofii Pešové a Radimu Höni-
govi, kteří si poté společně zatan-
čili. Celou akci doprovázela taneční  
a divadelní vystoupení, která skli-
dila velký úspěch. Mohli jste vidět 
vystoupení Vanilek a Roztleská-
vaček a také dvě divadla v podání 

VOLNÁ MÍSTA 
NA PŘÍMĚSTSKÝCH 

TÁBORECH

LPT 
DENÍK MALÉHO 

NEpOSErOuTKY 
9. 7. – 13. 7. 2018
Cena: 1.000 Kč

LPT 
ODVÁžNÁ VAIANA 

23. 7. – 27. 7. 2018
Cena: 1.000 Kč

LPT 
paT a MaT 3

 30. 7. – 3. 8. 2018
Cena: 1.000 Kč

LPT 
HEJBNI KOSTROu! 

20. 8. – 24. 8. 2018
Cena: 1.000 Kč     

Zlatý list
V úterý 17. dubna 2018 se konala 
tradiční přírodovědná soutěž Zlatý 
list, která je vyhlášená Českým sva-
zem ochránců přírody ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy. Soutěž je určena pro 
žáky 4. až 9. tříd. Jejím smyslem je 
umožnit setkání dětem s hlubším 
zájmem o přírodu, formou soutě-
že ověřit a porovnat své znalosti. 
Tříčlenné hlídky na jednotlivých 
stanovištích prověřily své znalosti  
v oblastech: ochrana přírody, život-
ní prostředí, geologie, zoologie, bo-
tanika, neživé složky ekosystému 
(např. meteorologie, klimatologie). 

Poháry z Tovačova
V neděli 15. dubna  2018 se usku-
tečnil v Tovačově turnaj ve florbalu.  
V hale se tak utkaly týmy ve dvou 
kategoriích, v první byly děti 1. – 5. 
třídy a ve druhé 6. – 9. třídy. Neděl-
ního turnaje se zúčastnilo celkem 
osm týmů z Tovačova, Olomouce 
a Kojetína. Z vítězství se radovali 
v obou kategoriích naši kluci ze ZK 

žaček devátých ročníků s názvy:  
„O smutné princezně“ a „O vzne-
šené ježibabě.“ Malou módní pře-
hlídkou se prezentovala děvčata 
z Doplňkománie se svými klobouky, 
malovanými žlutými tričky, riflovými 

kabelkami a jinými doplňky, které si 
vyrobily v kroužku. Jako modelky 
se prošly i holky z Výtvarky se svý-
mi namalovanými riflemi, taškami  
a šanony.             N. Čechová

ZK Mladí reportéři

Florbal II. pod vedením M. Kubalí-
ka a ze ZK Florbal III. pod vedením  
D. Stojaníka. Bylo to bezva dopole-
dne plné zajímavých soubojů. Dě-
kujeme za reprezentaci – za mladší 
kategorii hráli L. Burda, M. Hrabčík, 
V. Maga, T. Navrátil, D. Ševčík,  
Š. Ševeček a za starší kategorii  
M. Dvorník, T. Nguyen, M. Otáhal, 
M. Šima a P. Tomaník.                                   

-po-

Celkem se Zlatého listu zúčastnilo 
74 žáků ze základních škol z Ko-
jetína, Tovačova a Gymnázia Ko-
jetín. Do krajského kola v Olomouci 
v mladší i starší kategorii postoupily 
kolektivy z Gymnázia Kojetín. Gra-
tulujeme!                                    -ep-
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Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ:

Městská knihovna MěKS Kojetín
Duben v knihovně

Dům doktora Fišera – Petra 
Braunová a Literární kavárna 
s Petrou Braunovou
Ve středu 11. dubna 2018 jsme 
přivítali známou a úspěšnou, sou-

časnou českou spisovatelku Petru 
Braunovou. Je autorkou řady knih 
pro děti, ale věnuje se i tvorbě pro 
dospělé. Literatura byla jejím ko-
níčkem už od dětství, nejdříve při-
spívala články do různých časopisů 
a pak začala psát také knihy. Žije 
v Praze a je maminkou tří dětí, 

Květen 2018
Vítej Karle

– interaktivní literární beseda, 
inspirovaná knihou 

I. Březinové
– věnovaná 702. výročí

 narození Karla IV.
– pro 2. třídy ZŠ

16. května 2018
 v 17.30 hodin

kavárna VIC Kojetín (1. patro)
Literární kavárna s Jarmilou 

Mandžukovou 
– Biologické hodiny 
– tajemství zdraví

– zajímavá přednáška 
inspirovaná knižní tvorbou 

Jarmily Mandžukové, 
kdy se naučíme respektovat 

náš časový systém 
– biologické hodiny. 

Akce bude doplněna řadou 
praktických návodů a zkušeností.

– pro širokou veřejnost

díky nim je v kontaktu s dětským 
světem neutuchající fantazie  
a lotrovin, který jí je nevyčerpatel-
nou inspirací pro tvorbu. Se žáky 
5. tříd, v dopoledních hodinách 
mluvila Petra Braunová s žáky 
5. tříd o knize „Dům doktora Fi-
šera“, která se těší velké oblibě 
u dětských čtenářů. Veřejnost  
v podvečer pobavila svými zážitky 
se slavnými osobnostmi a auten-
tickými životními příběhy.

Babička má vždycky pravdu, ale 
poslouchá ji někdo?
Humornou literární besedu 
o vztazích mezi prarodiči a vnuky 
jsme prezentovali klientům CSS 
a Domu sv. Josefa v Kojetíně.

Knihovnické lekce
On-line katalog knihovny, základní 
vyhledávání, praktická cvičení. Lek-
ce byla určena pro žáky 4. tříd ZŠ.

Znáš pohádky?
Vědomostní soutěž pro ŠD a Klub 
malých čtenářů z Polkovic zaměře-
ná na čtenářské znalosti proběhla 
v dětském oddělení knihovny.

–jl–

Týden čtení
Osmý ročník tradičního celostátní 

akce v rámci projektu  
„Celé Česko čte dětem“.

V rámci tohoto týdne navštívíme 
prvňáčky v jejich třídách a budeme 
jim předčítat z knihy spisovatelky 
Evelýny Koubové a ilustrátorky 

Radomíry Kielbergerové  
– Bráchova bota, ty potom 
zůstanou dětem ve škole 

k dalšímu společnému čtení.
Knihy jsme získali v rámci projektu 

„Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka“, 

jejímž cílem je rozvoj 
čtenářských návyků žáků 

již od prvního ročníku školní 
docházky. Do projektu přihlašuje 

letošní žáky prvních tříd základních 
škol veřejná knihovna 

ve spolupráci se školami 
v místě působnosti knihovny. 

Termín bude upřesněn,
– pro 1. třídy ZŠ.

Květen 2018
Kdo to nakreslil?

– vědomostní soutěž k získání 
vědomostí o českých ilustrátorech 
dětských knih – pro školní družiny 

a „Klub malých čtenářů z Polkovic“.

květen
Jarní Shakespearovské slavnosti

– čtení z děl W. Shakespeara 
– pro studenty Gymnázia Kojetín.

4. června 2018
Se starostou na zmrzlinu

V rámci Týdne čtení se uskuteční 
setkání dětí letošní Noci s 

Andersenem se starostou města 
Jiřím Šírkem na kojetínské radnici.

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

facebooku a rajče.net – Městská 
knihovna MěKS Kojetín
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Mimoni na PODĚSu
v Olomouci
Brzy ráno v sobotu 14. dubna 2018 
se na Masarykově náměstí srotili 
členové souboru Mimoni. Důvodem 
byla účast na dvoudenní regionální 
přehlídce dětského divadla PODĚS 
v Olomouci.
Po příjezdu autobusu natěšené děti 
i rodiče pomohli nanosit do zava-
zadlového prostoru všechny po-
třebné rekvizity a kostýmy, za které 
by se nemuselo stydět ani Národní 
divadlo. Pak už se děti v krátkosti 
rozloučily s rodiči a vybaveny peče-
nými šneky, bábovkami a jinými po-
chutinami usedly v očekávání dob-
rodružství do autobusu, který se 
vydal ku Olomouci. Po cestě jsme 
se od dětí dozvěděli plno poučných 
informací, třebaže v Polkovicích by-
dlí Elinčin děda a v Dubu řádil kdy-
si svého času sekyrář. Také nám 
byly dětmi sděleny jejich představy  
o budoucích povoláních, mezi nimiž 
se objevily profese střihačů psů, 
módních stylistů a zpěvaček v Pra-
ze. Tímto jsme s kolegyněmi Hanou  
a Kateřinou zjistili, že éra popelá-
řů, hasičů a sestřiček je už dávno 
z kurzu.
Po příjezdu do Olomouce nás če-
kalo nemilé překvapení. Jelikož 
auta blokovala křižovatku, kterou 
jsme se měli dostat do budovy, kde 
se měla celá přehlídka odehrávat, 
šofér autobusu nás vyložil i s kuli-
sami na přilehlém parkovišti, odkud 
jsme všechny propriety museli od-
nosit asi ještě tři sta metrů do cíle 
určení. Tehdy jsme tiše záviděli 
ZŠ náměstí Míru, která se svezla  
s námi a jako rekvizity si do své hry 
zvolila pouze tašku s kostýmem 
žáby a pletený košík. Nakonec 
jsme vše zdárně zvládli a po přidě-
lení šatny jsme odbarikádovali, na 
přání pořadatelů, vchod do budovy, 

kde byly naše rekvizity provizorně 
složeny. Pak už nebránilo nic tomu, 
abychom se vrhli do divadelního 
víru a navštívili první tři předsta-
vení Matylda, Čuníkův super tajný 
deník a Zavřené dveře. Nejvíc naše 
Mimoně zaujal čuníkův deník, ve 
kterém se dozvěděli, jak prasata žijí 
v mylném přesvědčení, že je sedlák 
miluje a přitom je chová pouze na 
maso. Po zjištění tohoto faktu ču-
ník ve spolupráci s kačerem odpálí 
kurník, který přebudoval na raketu 
i s celou rodinou sedláka a přestě-
huje se na farmu k vegetariánům. 
Když jsme absolvovali toto předsta-
vení a dílnu her, odebrali jsme se 
na oběd, kde se podával vepřový 
řízek s bramborem. Sladkou tečkou 
za odpolední siestou byla zastávka 
v cukrárně a příslib návštěvy Šan-
tovky.
Z odpoledních představení se nám 
všem líbilo 14-14 Přátelství napříč 
staletími, jež pojednávalo o tom, že 
minulost může ovlivnit budoucnost 
a naopak. Samozřejmě nás také 
pobavily dvě pohádky dramaťáku 
ZŠ nám. Míru, v nichž zaskočili  
i členové našich Mimoňů Marťa Li-
gač a Kika Ligačová. Naše dobrá 
nálada byla završena nalezením 
Honzíčkova telefonu, po kterém 
bylo vyhlášeno celopřehlídkové 
pátrání, ten se objevil překvapivě 
u něj v batohu. Následně jsme si šli 
tedy odpočinout do avizované Šan-
tovky. Při odchodu z tohoto nákup-
ního centra nás čekalo sdělení, že 
Marťa nemá tašku s peněženkou 
a mobilem. Po pěti minutách, co 
kluci odešli hledat peněženku do 
KFC, jsem se rozhodl jít za nimi. 
Při mém příchodu namísto domně-
lé ztráty baťůžek visel na opěradle 
židle, ale chlapci tu zjevně ještě 
nebyli. Ti přiběhli vzápětí s tím, že 
se byli ještě podívat v obchodě na 
trička. Díky tomuto zdržení jsme 

dorazili pozdě na představení pro-
fesionálů Krvavé koleno. Na to se 
celý den těšila především Elinka, 
která ale po pěti minutách usou-
dila, že by se jí zdály ošklivé sny, 
a proto jsme s ní strávili zbytek 
představení venku. Ostatním Mi-
moňům se hororová komedie líbila. 
Největší hororový okamžik dne ná-
sledoval po příchodu na ubytovnu. 
Pavouky v rozích stěn a jednu spo-
lečnou sprchu na patře by ještě naši 
svěřenci přežili, horší než tyto úska-
lí byla však absence wifiny. Den byl 
u konce a Mimoni tvrdě usnuli, jeli-
kož byl před nimi jejich velký den, 
kdy měli ze sebe vydat vše a ukázat 
PODĚSu, co v nich vězí.
Brzy ráno se vydala teta Haňa do 
nejbližšího obchodňáku všem pro 
snídani. Když se vrátila schvácená 
s bednou jogurtů, sýrů a rohlíků, tak 
jí Kika oznámila, že se všichni na-
snídali z její bábovky a Májiny be-
zedné tašky. To už jsme se pomalu 
rozloučili s ubytovnou a spěchali 
jsme do ZUŠ, abychom se moh-
li převléct a připravit vše potřebné 
na naše vystoupení Lakomé Bar-
ky. Samotné vystoupení se i přes 
panující parno v sále vyvedlo na 
výbornou, i když si Pavča zapo-
mněla v šatně koště, a tak musela 
místo zametání umývat okna. Že 
bylo představení úspěšné, jsme se 
dozvěděli posléze od vedoucích ji-
ných souborů, a především podle 
zpěvu písně Zabili jsme čuníka…, 
kterou si pobrukovali návštěvníci 
opouštějící sál. Po zhlédnutí kon-
kurenčních představení Gertruda 
a Divadelního Artomatu jsme se 
odebrali všichni na oběd, kde pro 
nás byla připravena osvědčená 
výborná čočková polévka z před-
chozího dne, obohacena o kousky 
zeleniny. Naplněna dojmy a obě-
dem se ubírala naše skupina zpět 
do budovy ZUŠ, kde se měli vedou-
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cí souboru i mladí herci dozvědět 
názory poroty a diváků na jejich 
inscenaci Lakomá Barka. Celkově 
se porotě líbilo zpracování, herecké 
nasazení a naše hanáčtina, kterou 
postavy mluvily. Už méně se jim lí-
bilo nehumánní uspání pašíka hře-
bem a populární píseň Zabili jsme 
čuníka...
Při vyhodnocování jsme byli všich-
ni napjatí. Na další přehlídky byly 
doporučeny tři soubory. My, jako 
jedni ze dvou souborů, jsme získa-
li ocenění za energii vloženou do 
představení. Pak nezbývalo, než se 
rozloučit, sbalit rekvizity do autobu-
su, který tentokrát naštěstí dojel pří-
mo před budovu a po cestě domů 
si sdělit své dojmy. Shodli jsme se 
svorně na tom, že byl tento víkend 
opravdu plnohodnotně prožitý, měli 
jsme možnost vidět jiné dětské sou-
bory, navázat nové známosti, zjistili 
jsme, jak dělat některé věci jinak, 
i když víme, že je jinak dělat nebu-
deme. Každopádně to stálo určitě 
za to a mimo ocenění jsme si při-
vezli i skvělé zážitky.

A jak se přehlídka líbila samotným 
Mimoňům?!
Ela: Nejlepší pohádka byla ta naše 
a jako druhý Zavřené dveře.
Pája: Líbil se mi Divadelní artomat, 
14-14 přátelství napříč staletími. Na 
jídlo u mě vyhrál řízek. Nejde říct, 
co se mi nelíbilo na divadlech – líbi-
lo se mi všechno!
Marťa N.: Za prvé Šantovka :-) až 

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
teda na zapomenutou tašku. Za dru-
hé setkání divadelních souborů :-D 
Zuza: Mně se líbilo Krvavé koleno, 
Divadelní artomat a Zavřené dveře.
Kika: Ve dnech 14. – 15. dubna 
jsme se zúčastnili divadelní soutě-
že. Líbila se mi divadelní představe-
ní a jedna ze dvou dílniček. Cesta 
na oběd byla dlouhá, to se mi nelí-
bilo. Jinak KFC, zmrzlina atd. to bylo 
super! Myslím, že jsme si to všich-
ni užili a nemuselo dojít ani k tomu, 
aby si Milan dával ibalgin:-)))
Marťa L.: Sice se to jmenuje PO-
DĚS, ale poděs to nebyl! Bylo 
úžasný vidět, jak hrají divadlo jinde, 
prostě skvěle strávený víkend! Líbi-
lo se mi vše, kromě Čuníkův super- 
tajný deník. Úžasná zkušenost…
Leňa známá jako „Kus Kus nebo 
Háčková“: PODĚS to znamená 
největší zážitek s naším dramaťá-
kem! Bylo to tam strašně fajn!!! Jen 
bychom mohli být víc venku… ta 
skákadla byla fakt boží. Jinak se mi 
líbilo, jak byla divadla originální. Ka-
ždé bylo jiné. A taky loutkové diva-
dlo od profesionálních herců, kteří 
nám taky napsali do zhodnocova-
cích deníčků:-D Taky jsme absolvo-
vali dvě dílničky – jedna byla plná 
her a improvizací (ale hlavně her) 
a druhá byla rozborová. Ta rozborová 
byla lepší. Z divadel se mi líbily asi 
Zavřené dveře, 14-14 přátelství na-
příč staletími a taky byla fajn pohád-
ka O vznešené ježibabě. Ale stejně 
nejlepší byla Lakomá Barka:-)))
Mája: V Olomouci se mi líbilo. Uby-

tování bylo ale strašný – spaly jsme 
totiž čtyři na dvou sražených po-
stelích (pozn. nemusely, samy si to 
zvolily). Záchody byly celkem fajn. 
Sprchy byly super. Divadla byla 
super, nejvíc se mi líbil Divadelní 
artomat a 14-14 přátelství napříč 
staletími. Ale nejlepší byla večerní 
procházka do Šantovky!
Majda: PODĚS to je synonymum 
ke slovům NEJLEPŠÍ FESTIVAL 
NA SVĚTĚ! Líbila se mi spous-
ta vystoupení. Nejvíce se mi líbilo 
divadlo s názvem 14-14 přátelství 
napříč staletími a Divadelní Arto-
mat. Na jídlo u mě vyhrává KFC 
neboli Kuře Fláknutý Cihlou. Na pití 
vyhrává bezinková limonáda. Nej 
písnička se jmenuje KUMBÁLEK! 
PODĚS je prostě top!!!
Janča: Na PODĚSu si mi líbila 
spousta divadel a jedno dokonce 
tak, že si budu kupovat knížku, po-
dle které to divadlo bylo zpracová-
no. Také se mi líbil výlet do Šantov-
ky, kde jsme byli na večeři v KFC. 
Na PODĚSu jsme si to určitě všich-
ni užili!
Áňule: Mně se líbilo Krvavé koleno 
a nelíbil se mi Čuníkův supertajný 
deník.
Kuba: Nejlepší věci na PODĚSu 
– divadla kromě jednoho, hopsátko 
a chůdy. Nejhorší věci na PODĚSu 
– ubytování, Čuníkův supertajný 
deník, čas na procvičování.
Eliška: Turnaj v České Třebové se 
mi moc líbil, ale mrzí mě, že jsem 
nejela na PODĚS!!!     

          -miza-

PODĚS OLOMOUC 2018
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Královny Smotané
hadice z Křenovic
V pátek 27. dubna 2018 zavítal do 
Kojetína soubor Smotaná hadice 
z nedalekých Křenovic.
Diváci se nemohli dočkat, s čím 
přijdou tentokrát, protože jejich 
takřka kultovní hry jako Rozpalme 
to, má panenko, Křenovické mlýny 
a Nízkotučný život byly vždy záru-
kou kvalitní zábavy. Ani tentokrát 
herečky z tohoto souboru nezkla-
maly a pobavily nás tragikomedií 
Královny.
Co se může stát, když se potka-
jí zdánlivě odlišné povahy žen 
v jednom lázeňském pokoji, se 
nejen kojetínští přesvědčili záhy. 
Johana Geršlová v podání vý-
borné Martiny Večerkové se léčí 
s poraněnou nohou po autone-
hodě, kterou způsobil ne vlastní 
vinou její manžel. Její klid naruší 
paní Zita Hermanová, jenž ztvár-
nila bravurně Emilie Vránová. Ta 

Kam za kulturou

se po sebevraždě manžela, který 
se nedovedl smířit s její spolupra-
cí s STB, rozhodne prodat svůj do-
mek a nastěhovat se k dětem, ale 
ty o ni jeví pramalý zájem. Trojici 
žen pak dotváří Eliška Svobodová 
v osobitém provedení Aleny Na-
vrátilové. Ta po nezdařené opera-
ci očí nadobro oslepla a propadla 
depresím.
Na pokoji se tak začaly rozkrývat 
jednotlivé příběhy žen, kterým za-
sadil osud do vínku nelehký životní 
úděl. I přes jejich zdánlivě tragické 
osudy byla celá inscenace prosyce-

na výborným situačním humorem 
a nadějí, že všechno nakonec do-
padne dobře. Výborné herecké vý-
kony všech protagonistek byly pod-
trženy zajímavou scénou a vkusnou 
hudební složkou.
Na inscenaci Královny bylo znát 
dobré režijní vedení herce Honzy 
Raclavského, jenž tímto kouskem 
režijně debutoval.
I přes ne ideální prostory sálu VIC 
opět „Křenovčačky“ diváky pře-
svědčily, že i na malé vesnici může 
vznikat velké divadlo.

-miza-
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První květnové dny svobody v Kojetíně roku 1945

Rozbombardovaná a vyhořelá budova sladovny  
ve dnech osvobození v květnu 1945

První chvíle svobody po odchodu Němců 
na kojetínském náměstí

Rudá armáda na periferii Kojetína při osvobozování Most přes Mlýnský náhon (Struhu) 
zničený ustupujícími německými vojsky

Kojetín – 29. května 1945. Pozůstatky nad nádražím 
po Němcích

Poválečné zúčtování

Označení českých domů 
pro rudoarmějce. Dům v Kuzníkově ulici
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Poslední hodina letního 
semestru VU3V

Poslední vyučovací hodina letního 
semestru 2017/2018 VU3V pro-
běhla s našimi studenty z konzul-
tačního střediska CSS Kojetín dne 
11. dubna 2018. I pro tentokrát 
jsme si na rozloučenou s tímto se-
mestrem připravili malé pohoštění 
a poseděli o chvilku déle než jindy. 
V dobré náladě jsme tak ukončili po-
slední hodinu přednášky s názvem 

„Cestování, co jste možná nevě-
děli“. Společný závěrečný seminář 
k oficiálnímu ukončení semestru se 
uskuteční dne 23. 5. 2018 v Pře-
rově. Příští semestr začne 3. října 
2018, a to je dlouhá doba prázdnin 
a odpočinku než se začneme opět 
pravidelně setkávat. Další téma 
kurzu, který jsme si museli zvolit již 
nyní, si studenti vybrali „Barokní ar-
chitektura v Čechách“. Přednášky 
představují nejvýznamnější osob-
nosti barokní architektury, jejichž 
realizace si můžeme prohlédnout 

Test vůní v CSS Kojetín

Když se řekne vůně koření, větši-
na z nás okamžitě pomyslí na své 
oblíbené vůně, ať už jsou to bylinky 
na vaření či taková levandule, která 
nám často provoní šatník a chrání 
jej před moly. Čichání oblíbených 
vůní nám může také přinést klid na 
duši. My jsme si zábavnou formou 
připravili test vůní pro seniory. Do 
malých pytlíčku jsme ukryli bylinky 
a koření, které běžně doma pou-
žíváme. Nejjednodušší k poznání 
byla majoránka nebo také skořice. 
Poznat takovou šalvěj nebo mátu 
už bylo o poznání horší. Po testu 
vůní, při kterém jsme si otestovali 
čich, jsme také vyzkoušeli, jak po-
známe bylinky na obrázku. To byla 

v Čechách. Na podzim se s chutí 
pustíme do dalšího studia.

Ž. H.

ta jednodušší část testu. Pozná-
vání dle obrázků byla zábavnější 
část, protože senioři poznali téměř 
všechny bylinky. O každé rostlince 
jsme si přečetli několik zajímavostí 
a zároveň řekli něco o jednom ze 
smyslů, kterým je čich. Např. jed-
nou ze zajímavostí bylo zjištění, že 
povrch čichové sliznice u člověka je 

pouze asi 4 cm², kdežto u psa do-
sahuje velikosti i 150 cm².  Takto si 
senioři zpříjemnili jedno březnové 
odpoledne. Zábavnou formou jsme 
se dozvěděli několik informací o by-
linkách a čichovém vnímání. Příště 
si připravíme trénink pro procvičo-
vání jemné motoriky.

Ž. H.

            DŮM SVATÉHO JOSEFA 
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN 2018

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

Charita Kojetín

Pondělí 7. 5. 2018 
Z důvodu dovolené 

bude zařízení uzavřeno.

Pátek 11. 5. 2018 od 10 hodin
„OD SRDCE K SRDCI“
Zveme vás na posezení

 k oslavě dne maminek, babiček, 
prababiček, ale i tetiček 

a dalších žen. Můžete se těšit 
na vystoupení dětí 

z MŠ sv. Josefa, čtení básní 
a zpívání písniček. 
Drobné pohoštění 
bude připraveno.

Pondělí 14. 5. 2018 
Z důvodu pouti na sv. Hostýn  

bude zařízení uzavřeno.

Úterý 22. 5. 2018 od 10 hodin
Pletení z papírového proutí 

a příprava výrobků na jarmark  
– k příležitosti Dne otevřených 

dveří (27. 6. 2018)

Čtvrtek 31. 5. 2018 od 9 hodin
MŠE SVATÁ

– za Charitu Kojetín, její pracovní-
ky, uživatele i dobrodince. 

V případě zájmu, je možná dopra-
va charitním automobilem.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
– každé úterý a pátek 

– od 9 do 10 hodin
 v tělocvičně v Domě sv. Josefa. 

Cena za jednu lekci je 20 Kč. 
Možnost i cvičení na rotopedu.

PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH 
POMŮCEK

– nabídka zapůjčení 
kompenzačních pomůcek 

– za stanovený poplatek v pra-
covní dny mezi 8 až 14 hodinou. 
Město Kojetín finančně přispívá 

na činnost Domu sv. Josefa.
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

6. 5. 2018 Neděle – 5. po Velikonocích (Rogate) 
BOHOSLužBY

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

10. 5. 2018 Čtvrtek Oslavení (Nanebevstoupení) Páně
BIBLICKÁ HODINA
od 16.00 hodin na faře

13. 5. 2018 Neděle – 6. po Velikonocích (Exaudi)
BOHOSLužBY

od 10.00 hodin v Husově sboru (hlavní sál)

20. 5. 2018 Neděle – Boží hod svatodušní (Letnice)
SLAVNOSTNÍ BOHOSLužBY

od 10.00 hodin v Husově sboru (hlavní sál)

Program svátečních bohoslužeb v květnu 2018 (v čase „máje“)

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové došli
u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme,

nevzniklo z ničeho viditelného.“ Židům 11,1-3

„Bůh ať je požehnán – mou prosbu neodmítl,
svou lásku mi neodňal!“ Žalm 66,20

26. 5. 2018 Sobota
zahájení lázeňské sezóny v lázních Skalka

žEHNÁNÍ PRAMENůM
- ekumenická slavnost od 14.00 hodin

otevřen lázeňský areál; jarmark, stánky, občerstvení, 
muzika; slavnost začíná ve 14.30 hodin

(lázeňský park „u Pramenů“)

27. 5. 2018 Neděle – 1. po Svatém Duchu 
(Nejsvětější Trojice): 
BOHOSLužBY

od 10.00 hodin v Husově sboru (hlavní sál)

Vzpomínka 
na bratra faráře ThMgr. Dobromila Malého (1924–2007) 

a jeho manželku Olgu Malou (1932–2017)

Srdečně zveme k návštěvě našich 
pravidelných setkávání: Úterý: Du-
chovní péče o děti a mládež; výuka 
husitského náboženství a duchovní 
výchovy – na faře a v klubovně (mod-
litebny). Středa: Klub dětí a mláde-
že „Dobrá zpráva“ v klubovně modli-
tebny (zpravidla 1. středa v měsíci). 
Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé 
v Husově sboru (zpravidla 1. stře-
da v měsíci). Čtvrtek: Biblická ho-
dina s besedou na faře v kanceláři 
(zpravidla poslední čtvrtek v měsíci 
promítání v modlitebně). Neděle: 
Bohoslužby ve sboru (1. neděle 
v měsíci - rodinné bohoslužby, po 

jejich skončení následuje tradiční 
„nedělní škola“ pro děti a mládež).
Oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kancelář 
v přízemí) je k dispozici 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.koje-
tin@centrum.cz
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 

čísle Kojetínského zpravodaje.

„Klidný bude váš spánek, náručí Věčnosti, pod ochrannou Nejvyššího.“

Čas máje dorazil i do Kojetína 
na Husovku

Církev Československá husitská
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Ze sportu 
Turnaje v šipkách 
na Moštárně v Kojetíně 
v dubnu 2018
Každoročně pořádají šipkařské 
kluby velikonoční turnaje. Také 
v Kojetíně na Moštárně se v dubnu 
konaly dva.
Dne 1. dubna 2018 pořádal ŠK Mo-
štárna Kojetín tradiční velikonoční 
turnaj za účasti šestnáct hráčů.
Pořadí na pomyslné bedně: 1. Jan 
Studený, 2. Zdeněk Pluhař, 3. Zby-
něk Prokeš (cena za dvě binga 
Zdeněk Pluhař)
Dne 21. dubna 2018 k 18. výročí 
ŠK Brabenci Kojetín proběhl turnaj 
s účastí dvaceti hráčů. Pořadí bylo 
následující: 1. Tomáš Simir Lasov-
ský, 2. René Večerka, 3. Jan Horák, 
cenu za nejvyšší uzavření získal 
Jan Horák (78), cenu za bingo pak
René Večerka (jediné v předpo-
slední hře).

Tradičně se obou turnajů zúčastňu-
jí členové šipkařského sportovní-
ho klubu neslyšících z Kroměříže. 
Jejich nejlepší hráč Jiří Janošík 
patří v této kategorii k předním hrá-
čů „hluchavek“ – jak jim kolegové 
z legrace přezdívají. 
V šipkařské B lize Prostějovsko jsou  
ŠK Brabenci Kojetín suverénně na 

1. místě bez porážky. Naopak ŠK 
Moštárna Kojetín je na opačném 
konci tabulky.
Více na www.sipky.org
Pozn. V minulém čísle KZ v článku 
Na Moštárně se hrají soutěžní šipky 
o ligové body byl omylem u ŠK Bra-
benci uvedeno (dříve ORLI).

Jaroslav Bělka

Vítězové turnaje 21. dubna 2018 
Zleva 2. místo René Večerka,

1. místo Tomáš Lasovský, 3.místo 
Jan Horák

Vítězové velikonočního turnaje 
Zleva 2. místo Zdeněk Pluhař,
1. místo Jan Studený, 3. místo 

Zbyněk Prokeš

Volf Soccer Academy 
pro fotbalové naděje 
v Kojetíně
Tato akademie je určená pro malé 
fotbalisty ve věku 6–13 let, kteří se 
chtějí naučit fotbalové abecedě. 
Výuka je vedená na profesionální 
bázi Zdeňkem Klesnilem, bývalým 
hráčem Sigmy Olomouc, který nám 
o akademii řekl více: „Při tréninku se 

klade důraz na technické dovednos-
ti, zábavu a rychlost. Techniku zís-
kává hráč neustálým opakováním 
a spoustou doteků s míčem než 
v klasickém tréninku. Rychlost, ko-
ordinace a práce nohou jsou doved-
ností každého fotbalového hráče. 
A také jako každá jiná dovednost 
i tyto dovednosti se dají naučit  
a mohou být zlepšovány. V moder-
ním světě fotbalu je rychlost velmi 
důležitá. Naše cvičení a tréninkové 
metody jsou přizpůsobeny pro ma-
ximální rozvoj rychlosti. Hbitost je 
také velmi důležitým faktorem pro 
úspěch v každém sportu. Zahrnutí 
hbitosti, rychlosti a koordinace do 
našich cvičení pomáhá zvýšit hrá-
čovu techniku a výkon. Vyhrávání 
není vše. Ve Volf Soccer Academy 
nejsou poražení – každý je šampi-
on. V Akademii učíme všechny čle-
ny vzájemnému respektu. Hráči si 

tak budují lásku k fotbalu v zábav-
né a přátelské atmosféře. Buduje-
me sebevědomí mladých hráčů ve 
spoustě aspektů, které jim mohou 
pomoci nejen v budoucí fotbalové 
kariéře, ale také v různých životních 
situacích.“
Trénink akademie v Kojetíně probí-
há na stadionu Morava každý pátek 
od 15.30 do 18.00 hodin a je určen 
pro děti z Kojetína a okolí. Byl jsem 
se podívat na celý trénink a pořídit 
podklady pro tento příspěvek. Mohu 
potvrdit, že děti to bavilo a v dnešní 
době je to jen dobře, že takové mož-
nosti nejen fotbalového růstu mají. 

Jaroslav Bělka
Info o fotbalové akademii:

Zdeněk Klesnil – předseda a trenér 
Volf Soccer Academy, z.s.
Web: http://volfsoccer.com/

E-mail: zdenek@volfsoccer.com
telefon: 775 905 999
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FK Slavoj Kojetín
-Kovalovice informuje

Fotbalistům se daří se střídavými 
úspěchy.
Jarní část soutěží je v plném prou-
du a zatím není moc důvodů k ra-
dosti. Překážky a problémy se 
musí překonávat. 
Fotbal je kolektivní hra a síla ko-
lektivu se ukáže právě v okamžiku, 
když se nedaří.

Muži A –  1.A třída skupina B 
Po osmnácti kolech jsou osmí ze 
čtrnácti týmů s 26 body.
Na jaře se nepovedl začátek. De-
bakl 0:5 v Určicích nelze omluvit. 
Bohužel jsme byli blízko vyrovnání 
na 2:2, ale nevyužité gólové šan-
ce se podepsaly na kolapsu týmu. 
Doma s posledními Němčicemi se 
tým trápil, ale alespoň po remíze 

1:1 získal další bod v penaltovém 
rozstřelu. Na hřišti prvních Opato-
vic to už byl výkon velmi nadějný 
a byli jsme více než vyrovnaným 
soupeřem až do 84.minuty, kdy 
jsme dostali rozhodující gól na 1:2. 
Sobotní domácí zápas 21. dubna 
2018 mělo mužstvo výkon potvrdit 
zvláště s týmem Dubu n. M., kte-
rý je v tabulce pod námi. Bohužel 
z toho byla upachtěná remíza 1:1 
a následně neúspěch v penal-
tách. Celková jarní bilance: ze čtyř 
zápasů jsou jen tři body a propad 
v tabulce.

Muži  B Kovalovice – 1.B třída 
skupina A 
Po čtrnácti kolech podzimní části 
jsou na šestém místě ze čtrnácti 
s 28 body. Kovalovice měly dobrý 
začátek, kdy na hřišti favorizova-
ných Troubek získaly dokonce tři 
body za výhru 1:0. Dobrý dojem si 

pokazily doma s posledními Vrcho-
slavicemi porážkou 1:4. Další tý-
den tentokrát na hřišti 1. Ústí B stav 
0:3 dokázaly snížit na přijatelných 
2:3 V neděli 22.4. konečně doma 
vyhrály se slabou  Horní Moštěnicí 
3:0 a pohybují se v klidném středu 
tabulky.

Dorost U 19  – krajská soutěž 
skupina B
Po jedenáctém kole jsou na kon-
ci tabulky s jednou výhrou a deseti 
prohrami se třemi body. Dorost bude 
muset tuto sezónu doslova potrpět 
s týmy, kde hrají kluci o dva roky 
starší. Zatím na jaře hrál s těmito 
výsledky v Otaslavicích 3:7, doma 
s Kozlovicemi 0:9 a v Pivíně 0:12.

Starší záci  U 15  – okresní pře-
bor
Po jedenácti kolech jsou na pátém 
místě z deseti týmů s 19 body. 

Mladší přípravkaSlavoj – žáci

Ze sportu 
Okénko do historie 
kojetínského fotbalu

Jsme rádi, že naše výzva  
o pomoc při hledání fotografií 
z historie kojetínského fotbalu 
se setkala s příznivým ohlasem. 

Alena Palánková nám poskytla 
fota z doby, kdy hrával její tatínek 
František Novák a strýcové Miloš 
s Otakarem. Právě František Novák 
patřil k výrazným postavám sportu 
v Kojetíně (hrál i lední hokej).
Jedná se o dobu, kdy ve 30. 
letech vzniká v zahradě „Na Hrázi» 
nové hřiště, které sloužilo až do roku 
1959. První mužstvo SK Kojetín v té 

době hrálo s kluby SK Olomouc, SK 
Prostějov, HS Kroměříž, SK Baťa, 
SK Přerov a bylo těmto mužstvům 
rovnocenným soupeřem.
Abychom mohli identifikovat rok 
pořízení fotografií a hráče, hledáme 
možné pamětníky, kteří nám s tím 
mohou pomoci. 

Jaroslav Bělka

Divácká kulisa při fotbale Na Hrázi Fotbalový tým SK Kojetín z 30. let
fotbalové legendy 

Miloš, Otakar a František Novákovi 

Muži B – Kovalovice
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Ze sportu 

KDY A KAM NA FOTBAL V KVĚTNU A V ČERVNU 2018

Žáci
Žáci jsou na tom lépe, na jaře si asi 
oblíbili výsledek 2:2. Tak hráli doma 
s Brodkem u Přerova a Opatovicemi. 
S těmi dostali vyrovnávací branku 
těsně před koncem, což byla ško-
da. V neděli vyhráli v Říkovicích 2:0. 
Často hrají se staršími soupeři, tak 
každý zápas je náročný.

Starší přípravka – krajský přebor
Starší přípravka zahájila soutěž až 
21. dubna 2018 na hřišti 1. FC Vikto-
rie Přerov,kde prohrála 9:17. V této 
soutěži se hrají současně vždy dva 
zápasy, ale rozdílné ročníky. To je 
výhodně pro kluby, které mají vel-
kou základnu malých fotbalistů. Ale 
ti naši si aspoň zahrají celý zápas. 

Mladší přípravka – okresní přebor
Mladší přípravka se fotbalovým zá-
kladům a týmové spolupráci teprve 
učí. Nejde o to vyhrát za každou 
cenu, ale zahrát si s chutí a elánem. 
Díky dobré práci trenérů a podpory 
rodičů je zájem dětí o kopanou na-
plněn a mohou se na hřišti patřičně 
vyřádit.                      Jaroslav Bělka

Muži A – 1.A třída skupina B
Termín utkání

So 5. 5. v 16.30  Kojetín  –  SK Lipová
So 12. 5. v 16.30 TJ Sokol Plumlov – Kojetín
So 19. 5. v 17.00 Kojetín – TJ Sokol Bělotín
Ne 27. 5. v 17.00 FK Brodek u Přerova – Kojetín
So 2. 6. v 17.00 Kojetín – SK Protivanov
Ne 10. 6. v 17.00 FC Beňov – Kojetín
So 16. 6. v 17.30 Kojetín – TJ Sokol Čechovice

Muži B Kovalovice – 1B třída skupina A
Ne 6. 5. v 16.30 Kovalovice -– Haná Prostějov
Ne 13. 5. v 16.30 FC Želatovice B – Kovalovice
Ne 20. 5. v 17.00 Kovalovice – TJ Smržice
Ne 27. 5. v 17.00 TJ Sokol Tovačov – Kovalovice
Ne 3. 6. v 17.00 Kovalovice – TJ Klenovice n. H.
So 9. 6. v 17.00 TJ Sokol Újezdec – Kovalovice
Ne 17. 6. v 17.30 Kovalovice – TJ Sokol Pivín

U 19 dorost – krajská soutěž skupina B
Ne 6. 5. v 13.30 Kojetín – TJ Sokol Ústí
Ne 13. 5. v 16.30 Sokol Horní Moštěnice – Kojetín
Ne 20. 5. v 14.00 Kojetín – TJ Spartak Lipník n. B.
So 26. 5. v 14.30 FC Želatovice – Kojetín
Ne 3. 6. v 14.00 Kojetín – TJ Sokol Bělotín
Ne 10. 6. v 14.30 FK Brodek u Prostějova – Kojetín

U 15 starší žáci  – okresní přebor 
So 5. 5. v 13.30 FC Beňov – Kojetín
Ne 13. 5. v 11.00 KMK ZUBR Přerov – Kojetín
So 19. 5. v 9.00 Kojetín –  TJ Spartak Lipník n. B.
Ne 27. 5. v 11.30 FK Kozlovice – Kojetín
So 2. 6. v 17.00 Kojetín – TJ Sokol Tovačov
Ne 10. 6. v 14.00 FK Brodek u Přerova – Kojetín

starší přípravka – krajský přebor 
Ne 6. 5. v 14.30 SK Hranice – Kojetín
So 12. 5. v 9.00 Kojetín – FK Šumperk
Ne 20. 5. v 9.00 1.SK Prostějov – Kojetín
So 26. 5. v 9.00 Kojetín – SK Uničov
Ne 3. 6. v 12.00 1.HFK Olomouc – Kojetín

mladší přípravka  – okresní přebor skupina B
So 5. 5. v 9.00 Kojetín – TJ Sokol Tovačov
Čt 17. 5. v 17.00 Viktorie Přerov B – Kojetín
So 26. 5. v 9.00 Kojetín – TJ Sokol Čekyně
Ne 3. 6. v 15.30 FK Troubky – Kojetín
So 9. 6. v 9.00 TJ UNION Lověšice – Kojetín

Více informací najdete na: 
http://www.slavojkojetin.cz/

https://www.fotbalkovalovice.cz/
a na facebooku

Jaroslav Bělka

PřIJMEME
DO PRACOVNÍHO POMĚRU 

záVOzNÍKa – SKLADNÍKA
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONU

581 76 33 49
(VOLEJTE 9 – 17 HODIN)
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Kanoistika Kojetín
V neděli 15. dubna 2018 ve 23.55 
hodin přistálo na pražském letišti le-
tadlo společnosti ČSA z Barcelony 
do Prahy.
V příletové hale čekali na cestující 
mimo jiné i rodiče a sestra na na-
šeho kojetínského hrdinu Jirku Mi-
naříka.
Po nezbytných letištních formali-
tách vyšel s blaženým výrazem náš 
kanoista Jiří Minařík.
Co se vlastně stalo, že se Jirka tak 
blaženě usmívá?
Přesně před týdnem stál zde na 
letišti v odletové hale a byl plný 
očekávání, co mu patnáctý týden 
tohoto roku přinese. Odlétal totiž 
do Barcelony na závod Evropské 
nominace na Světovou olympiádu 
juniorů v Buenos Aires v Argentině.  
V Barceloně po patřičné aklimati-
zaci a dávce tréninků nastoupil na 
start ve čtvrtek do disciplíny, která 
je mu vlastní, a to rychlostní kano-
istice. Závodilo se na trati ve tvaru 
číslice osm což není vůbec obvyklé. 
V této soutěži se umístil na 7. místě 
z celého světa a jako druhý z Evro-
py. V sobotu 14. dubna 2018 závo-
dil Jiří v slalomové disciplíně (kterou 
se musel naučit během dvou mě-
síců), tam se umístil na 20. místě 
z celého světa a devátý byl z Ev-

Ze sportu 
ropy. Tyto dvě kategorie se sečetly 
a Jiří s českým lvíčkem na hrudi ob-
sadil nádherné 3. místo v Evropské 
kvalifikaci do Buenos Aires v Argen-
tině. Postupový klíč je prvních šest 
závodníků z každého kontinentu. 
Jiří postupuje na světovou olympi-
ádu juniorů.
Co tomu všemu předcházelo?
Šest týdnů soustředění v rozmezí 
listopad – březen. Učení techniky 
pádlování na sjezdové kanoi a také 
zvládnutí eskymáka (obrat lodě 
a závodníka pod vodou) a další.
Tohoto obrovského úspěchu by 
nebylo bez podpory Kanoistiky Ko-
jetín, rodiny, Českého svazu Ka-
noistů, Gymnázia Kojetín, Města 
Kojetín a dalších nadšenců tohoto 
krásného sportu.
Po patřičném přivítání s rodiči 
všichni usedají do auta a Jiří Mina-
řík starší bezpečně odváží všech-
ny domů. V pondělí ráno Jirka jde 
do školy a odpoledne na trénink. 
V pátek 20. dubna 2018 všichni 
z Kanoistiky Kojetín odjíždí do Pra-
hy na Mistrovství České republiky 
na dlouhých tratí, kde bude Jirka 
bojovat o titul Mistra republiky na 
singlu a double společně s Mirosla-
vem Uhrem z Kojetína.

Jirko, děkujeme!
Kanoistika Kojetín

římskokatolická farnost Kojetín
Noc kostelů

Letos již podesáté se bude konat 
Noc kostelů. V pátek 25. května 
2018 se otevřou v českých a mo-
ravských diecézích pro širokou ve-
řejnost brány chrámů, aby nabídly 
možnost navštívit kostely a mod-

litebny v neobvyklou denní dobu 
a poznat jejich kulturní hodnoty  
a také seznámit se s křesťanstvím 
prostřednictvím hudby, výtvarného 
umění, divadelního představení, 
rozhovoru či setkání.
Vůbec  první Noc kostelů (Lange 
Nacht der Kirchen) se uskutečnila 
v roce 2005 ve Vídni. Do České re-

publiky pronikla Noc kostelů v roce 
2099 a v Kojetíně, v chrámu Nane-
bevzetí Panny Marie, se uskuteční 
letos poprvé.
Všichni jste srdečně zváni. Neod-
mítněte  pozvání vstoupit a nechat 
se uvést do smyslu a souvislostí ar-
chitektury a uměleckých děl s jejich 
duchovní stránkou.

KOJETÍN
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

17:30 – 18:00 Modlitba růžence
18:00 – 19:00 Mše svatá a Májová pobožnost
19:00 – 20:30 Od Bacha po Taizé - malé hudební zastavení   
   se zamyšlením nad poklady našeho kostela
20:30 – 21:00 Možnost prohlídky kostela a varhan

Všichni jsou srdečně zváni!



Kojetínský zpravodaj 5/18

30

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.

Inzerce

Ceník inzerce 
v Kojetínském 

zpravodaji

A4 (275 x 190 mm) = 1 800 Kč

1/2 A4 (190 x 137 mm)  = 900 Kč

1/4 A4 (137 x 95 mm)  = 450 Kč

1/8 A4 (95 x 68 mm)  = 225 Kč

1/16 A4 (68 x 47 mm) = 110 Kč

menší velikost = smluvně

Uzávěrka čísla: vždy k 20. 
předešlého měsíce...
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Inzerce

Máš rád(a) tanec, hry a zpěv
do Sluníčka spěchej hned!

Městské kulturní středisko Kojetín
v letošním roce otevírá

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOuBOR
SLuNÍčKO

pro všechny děti od 4 do 15 let.
Pravidelné zkoušky budou probíhat každou středu  

od 17 do 18 hodinv sále VIC Kojetín.
Přihlášky a informace:

Městské kulturní středisko Kojetín,
náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín, telefon: 581 
76 20 46, nebo Hana Dvouletá – mobil: 723 000 966

500 - 1500 Kč
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Blahopřání

Už jen kytičky květů na hrob Ti můžeme dát, zapálit svíci a tiše vzpomínat.

Dne 3. května 2018 vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka

pana Vladimíra Svízely
Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou

Dne 15. května 2018 tomu bude 23 let, co zemřel

pan Karel Večerka
a 25. srpna 2018 by se dožil 75 let. 

Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou 

Tak krátko jsem šel s vámi.
Hle, tu se cesta dělí - a ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli... (J. Wolker) 

Dne 5. května 2018 uplynulo sedm let od úmrtí

pana Jaroslava Kratochvíla
Vzpomínají rodiče, dcery Tereza a Karolína a sestry s rodinami.

Dne 7. května 2018 
oslaví pěkné životní jubileum 75 let

pan František Jordán
Do dalších let hlavně pevné zdraví 

a spokojenost přeje sestra Dana a přátelé!

Vzpomínky

Dne 14. května 2018 by se dožil 50 let

pan Jan Šmída 
a zároveň si připomeneme 30. výročí úmrtí.

Stále vzpomínají teta, strýc a bratranci Burešovi.

Dne 2. dubna 2018 jsme si připomněli nedožité výročí 80. narozenin

pana Zdeňka Dvouletého
S láskou a úctou vzpomínají manželka Květoslava 

a synové Zdeněk a Radovan s rodinami.


