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Přehlídka Divadelní Kojetín letos v Křenovicích
Každý správný Koječák si jistě všiml, že se už rok něco
děje s naší Sokolovnou – ano, od loňského dubna naše
Sokolovna prochází celkovou rekonstrukcí.
Každý správný Koječák ví, že se v polovině března město
Kojetín pyšní přívlastkem "divadelní" – ano, a letos tomu
nebude jinak! Divadelní tradici konání postupových přehlídek amatérského divadla jsme za žádnou cenu nechtěli
porušit a správného divadelního Koječáka, milovníka Thálie, o umělecký prožitek ochudit.
Divadelní Kojetín, 27. ročník, bude(!) – ano, proběhne
v plné míře ve dnech 14. až 17. března 2019 v náhradních
prostorách Kulturního domu v Křenovicích!
Program festivalu slibuje opět žánrovou pestrost – ano,
tradičně bude převládat komediální žánr (Dobrodružství
Toma Sawyera, Tango demente, Plejtvák, Hotel mezi dvěma světy, Biomatka aneb Běž do řiti s kus-kusem), ale
i náročnější a hloubavý divák se může těšit na tragikomické, absurdní a dramatické kusy (Vůně třešňového dýmu,
Její pastorkyňa, Audience, Do zdi).
Divadelníci se do Křenovic sjedou nejen z moravských, ale
i českých zákoutí – ano, zastoupeny budou kraje Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, a dokonce Pardubický.
Program nabídne celkem deset představení – ano,
z toho devět soutěžních a jednu pohádku mimo soutěž.
Porota ve známém složení bude mít opět těžké rozhodování – ano, Vladimír Fekar, Petra Richter Kohutová a Vladimír Altán Mátl, budou ve stálém střehu od čtvrtečního
večera až do nedělního poledne a vyhodnotí ty nejlepší.
Po každém představení následují rozborové semináře
– ano, besedy s odbornou porotou, které budou probíhat
v uvolněné přátelské atmosféře, a mohou se jich účastnit
i diváci.
Mimo představení je připraven i doprovodný program
– ano, těšit se můžeme na Divadelní večírek, na výbornou
kuchyni a pohostinnost místního baru. Nebude chybět
každodenně vydávaný časopis Divadelní Koječák.
Pro divadelní Koječáky je zajištěna doprava do Křenovic
a zpět – ano, návštěvníci přehlídky se můžou do místa konání dopravit pravidelnými autobusovými linkami a námi
organizovaným svozem (Kojetín–Křenovice a zpět). Časy
odjezdů jsou zveřejněny v programu, a jsou naplánovany
tak, aby divák přijel i odjel, aniž by přišel o divadlo.
Ano, ať žije 27. ročník přehlídky amatérských divadel
Divadelní Kojetín–Křenovice 2019!		
-svah-
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Informace pro občany
Informace o sběru
biologicky rozložitelného
odpadu v roce 2019
Vážení občané města Kojetína,
upozorňujeme vás, že sběr biologicky
rozložitelného
odpadu
(v hnědých nádobách), bude zahájen v souladu s platnou Obecně
závaznou vyhláškou číslo 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Kojetína, v podělí dne 11. března 2019.
Dále bude svoz pokračovat až do
konce měsíce listopadu v každém
lichém týdnu.

odbor VŽPD, MěÚ Kojetín

Hlasování
Dřevěná stavba
roku 2019
Od pondělí 25. února 2019 do středy 13. března 2019 můžete hlasovat v anketě Dřevěná stavba roku
2019 pro hřiště z Olomouckého
kraje. V soutěži je i Pirátská loď,
kterou máme v Kojetíně!
Anketu Dřevěná stavba roku vyhlašuje Nadace dřevo pro život, jejímž
posláním je podporovat dřevo jako
domácí obnovitelnou surovinu pro
každodenní využití, a tím chránit
naše neobnovitelné zdroje i pro další generace.
Hlasování probíhá na webu:
www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku
Dřevěná hřiště – velká
Pirátská loď (Unipark s.r.o.) Kojetín I–Město
Dětské hřiště v námořnickém duchu je situováno v těsné blízkosti
rybníka a koupaliště. Má podobu
ztroskotané pirátské lodi a je rozdělené do několika tematických částí
podle věku a schopností dětí. Najdeme tu lanové žebříky, lávky, nízké lanové překážky, balanční špal-
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Harmonogram svozu bio nádob v roce 2019
Čtrnáctidenní svoz (lichý týden)

Den svozu

Místo svozu (ulice, náměstí, místní část)

Pondělí

Kovalovice, Popůvky

Úterý

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

Středa

Křenovská, Hanusíkova, Vyškovská, Tyršova, náměstí
Republiky, 6. května, Nádražní (mezi Kuzníkovou a nádražím), Havlíčkova, Kuzníkova, sídliště Jih

Čtvrtek

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

Systém svozu směsného komunálního odpadu zůstává nezměněn
(Čtrnáctidenní svoz zejména v sudém týdnu).
ky a další herní prvky. Hlavní dominantou je vysoký červenobílý maják
s vyhlídkou a tobogánem. Vnitřek
majáku tvoří prostorová lanová síť.
Hřiště je bezobslužné, přístupné
celoročně, a postavené z materiálů,
které se pyšní dlouhou životností
a odolností proti vandalismu.
Soutěž pro hlasující: Každý hlasující, který pošle hlas ve všech
osmi soutěžních kategoriích, se zařadí do soutěže o čtyřdenní pobyt
ve srubu. Čtenáři tak mohou nejen
rozhodnout o vítězi a podpořit lokální stavbu, ale také si zasoutěžit.

„V anketě ukazujeme, že dřevěné
stavby jsou nejen krásné, ale prospívají také našemu zdraví a chrání
nás i teplo našeho domova,” vysvětlil Stanislav Polák, ředitel Nadace
dřevo pro život. Dřevo z českých
lesů je navíc obnovitelnou surovinou, jehož využíváním šetříme neobnovitelné zdroje, a tím chráníme
životní prostředí. „Přínosy dřevěných staveb pro společnosti i přírodu jsou proto jednoznačné,“ doplnil
Polák s tím, že věří, že zájem o tyto
stavby i nadále poroste.
https://www.drevoprozivot.cz/

3/19

Kojetínský zpravodaj

Informace pro občany
Právě startuje 7. ročník
soutěže Finále Zdravé 5
pro malé kuchtíky
Nadační fond Albert vyhlašuje celostátní soutěž Finále Zdravé 5. Kuchařské klání každoročně podporuje u dětí znalost zásad vyváženého
stravování i kreativitu. Letos dětské týmy budou soutěžit v přípravě zdravých svačinek s bylinkou,
a nepůjde při tom jen o samotné
pokrmy. Připravené pohoštění děti
nakonec darují někomu ze svého
okolí. O tom, které týmy postoupí do květnového finále, rozhodne
odborná porota a nově i veřejnost.
Unikátní program Zdravá 5 akreditovaný MŠMT učí děti zdravému
stravování hravou formou již patnáct let. Během školního roku proškolí sedmdesát tisíc dětí.
Do Finále Zdravé 5 se mohou přihlašovat tříčlenné týmy z mateřských i základních škol, dětských
domovů a volnočasových sdružení.
„Malí kuchtíci mají za úkol připravit zdravou a vyváženou svačinku,
která obsahuje libovolnou bylinku.
Zároveň cena použitých surovin na
čtyři porce by se měla vejít do sto
korun,“ říká k podmínkám soutěže
manažerka Zdravé 5 Alena Paldusová.
Soutěžní disciplínou je připravit
zdravý, nutričně vyvážený pokrm
s bylinkou. O vítězi rozhoduje ná-

Starosta města Kojetína
zve na

4. zasedání
Zastupitelstva
Města Kojetína

paditost receptu, složení, celkový
dojem a také příběh. Účastníci mají
za úkol se zamyslet, koho jídlem
obdarují a udělají mu tak radost.
V loňských ročnících děti věnovaly
jídlo například do domova důchodců, hasičům i policistům.
Soutěžní týmy se mohou přihlašovat na webových stránkách www.
zdrava5.cz. Samotné přihlášení je
jednoduché. Stačí se registrovat,
nahrát recept a fotografie z přípravy
a předání svačiny včetně příběhu,
koho se děti rozhodly obdarovat
a proč. Uzávěrka přihlášek je do
1. dubna.
Odborná porota vybere z uveřejněných receptů a příběhů tři nejlepší
týmy, které postoupí do celostátního finále. „Novinkou tohoto ročníku
bude i zapojení široké veřejnosti,
která svým hlasováním posune do
celorepublikového finále další dva
týmy z každé kategorie,“ říká Alena Paldusová a dodává: „Zároveň
vybereme pětici nejoriginálnějších
receptů s bylinkou, které odměníme.“ Finále proběhne 25. května
v Národním zemědělském muzeu
v Praze. Vítězové se mohou těšit
na výhru v podobě zážitkového víkendu.
Finále Zdravé 5 je vyvrcholením
aktivit pod hlavičkou Zdravé 5. Zkušení lektoři v průběhu roku navštěvují školy, školky a dětské domovy,
kde hravou formou seznamují děti
se zásadami správného stravování.
Unikátní vzdělávací program Zdravá 5 akreditovaný MŠMT představuje principy zdravého stravování
každoročně sedmdesáti tisícům
dětí. Nadační fond Albert posky-

tuje školám všechny své projekty
zdarma. Více informací o projektu
Zdravá 5, pravidlech a termínech
soutěže naleznete na webových
stránkách www.zdrava5.cz.
• Nadační fond Albert založil řetězec
Albert dne 1. září 2009 za účelem
podpory zdravého životního stylu
dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze
sociálně znevýhodněných skupin.
• Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím
vzdělávacího programu Zdravá
5, který přibližuje dětem principy
zdravé výživy a zdravého životního
stylu. Sociálně znevýhodněné děti
fond podporuje prostřednictvím hlasování zákazníků v rámci programu
Bertík pomáhá a projekty Obchůdky s Albertem a Do Alberta na praxi.
• Za dlouhodobou podporu dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí získal Albert v roce 2018 ocenění
Bílá vrána.
• Již od roku 2012 darují desítky
hypermarketů Albert neprodané
potraviny Federaci potravinových
bank. Neprodané čerstvé potraviny,
které nesplňují nároky na konzumaci, putují zase do zoologických zahrad a farem ke zkrmení. Ve vybraných obchodech se používá také
speciální kompostér, který dokáže
během 24 hodin přeměnit organický odpad na hnojivo.
Více informací o projektu Zdravá 5:
Alena Paldusová
Manažerka projektu Zdravá 5
Nadační fond Albert
Mobil: 731 249 192
a.paldusova@nadacnifondalbert.cz

které se uskuteční

v úterý
2. dubna 2019
od 16 hodin

v sále
Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Leoš Ptáček
starosta města
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Kojetínský uličník
Jiráskova ulice
O jedné ulici pojmenované po
klasikovi české literatury 19. století
jsme už psali – o ulici Havlíčkově.
Dnes přichází na řadu další, a to ulice
pojmenovaná po Aloisi Jiráskovi.
Pro připomenutí: Alois Jirásek byl
český dramatik, politik a hlavně autor
historických románů a představitel realismu. Napsal nám – stejně jako vám
– důvěrně známé knihy jako F. L. Věk,
Temno, Psohlavci či trilogii o třech
slavných husitských Janech. Nevíme
jak vy, ale – pokud budeme upřímní

– opravdu důvěrně známé nám jsou
jen Staré pověsti české… čteme si
z nich v čítankách a připomínáme si
je i v dějepise…, ostatně i Jirásek celý
život působil jako učitel dějepisu na
gymnáziu (nejdříve v Litomyšli a pak
v Praze).
No a vazba Aloise Jiráska na naše
město? Spisovatel byl v roce 1918
jmenován čestným občanem města
Kojetína – společně s významným
politikem a prvním předsedou
československé vlády Dr. Karlem
Kramářem nebo prvním ministrem
národní obrany Václavem Jaro-

slavem Klofáčem. Proč tedy nemáme
v Kojetíně Klofáčovu ulici, nebo
dokonce Kramářovu vilu?
A kde ulici najdeme? Geometricky
řečeno: Jiráskova ulice svírá pravý
úhel s ulicí Čsl. legií a Dvořákovou
ulicí a je rovnoběžná s vlakovými
kolejemi. Její obyvatelé mají tedy
coby kružítkem či pravítkem dohodili
k vlakovému nádraží, do kryocentra,
k místní poliklinice, mateřské školce
nebo do jídelny.
		
Na textu se podílely
T. Sedláčková, A. Krátká,
N. Sedlářová, 2. ročník GKJ

Anketa
Naše anketa tentokrát směřovala ke světovému dění, naše hlavní téma byl BREXIT:
Každý určitě slyšel o výstupu Velké Británie z Evropské unie, proto nás zajímalo,
jaký mají občané na danou situaci názor. Položili jsme jim dvě krátké otázky:
1. Víte, co je to brexit?
2. Jaký bude důsledek vystoupení Velké Británie z Evropské unie?

Občan 1
1. Jedná se o výstup Velké Británie
z Evropské unie.
2. Co by se mělo stát? Všechno
bude při starém…
Občan 2
1. To je ten výstup Velké Británie
z Evropské unie, ne?
2. To "nevijou" ani oni…
Občan 3
1. Vůbec nevím, v životě jsem to
neslyšela.
2. Chleba levnější nebude.
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Občan 4
1. Velká Británie chce vystoupit
u Evropské unie.
2. Bude dražší import a export
a celkově to poškodí ekonomiku
Velké Británie.
Občan 5
1. "Chcou" vystoupit z Evropské unie.
2. Můžou si dělat, co chtějí, je to jejich věc…
Občan 6
1. Vystoupení Velké Británie z té
nooo - Evropské unie…
2. Vůbec mě to nezajímá!

Občan 7
1. Myslím, že to je to vystoupení
Velké Británie z Evropské unie.
2. Co už, je to jejich volba, mají
v tom bordel.
ptali se
Petr Dynžík a Adam Trumpeš
2. ročník GKJ
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Oběti I. světové války z Kojetína (4)
Chyba Kašpar,
Chyba Kaspar
narodil se dne 6. ledna 1879 v Kojetíně v domě č. 42 na rohu dnešních ulic Růžové a Tyršovy manželům Josefu Chybovi, obchodníku
v Kojetíně a Rosálii, dceři Ondřeje
Petrovského, rolníka z Popůvek.
Jako zajímavost uvádím, že jeho
další jména, křestní, jsou Malichar
a Baltazar, má tedy tříkrálové jméno,
protože se narodil na den Tří králů.
Měl ještě dva sourozence, bratra
Rajmunda narozeného v roce 1881,
obchodníka působícího s manželkou Filoménou na dnešním Masarykově náměstí č. 32 a sestru Janu,
narozenou v roce 1885, provdanou
Zatloukalovou.

Do války byl odveden začátkem
června 1915 (6. června), kdy proběhl 6. mimořádný odvod pro 23 až
37leté záložní vojáky. Byl zařazen
v hodnosti vojína do Zeměbraneckého pěšího pluku č. 54, 2. setniny
(Lst Inft., IR. Nr. 54, 2. Komp.) do
Olomouce. V době, kdy se zúčastnil frontových bojů, byla tato jednotka přidělena k 9. Pěší brigádě (IB-

Jelínek František,
Jelinek Franz
narodil se v Kojetíně dne 4. srpna
1887 v domě č. 372 v dnešní Palackého ulici manželům Josefu Jelínkovi, kožešníkovi v Kojetíně a Antoníně, dceři Františky, svobodné
dcery Bartoloměje Wildunga, bednáře v Kojetíně. Vyučil se obuvníkem, jeho denní mzda byla 5 korun

rig No. 9), která přímo spadala pod
sborové seskupení vojsk Benigni,
a to pod 7. Armádu (7. Armee). Ta
počátkem roku 1916 působila na
Haliči a v Bukovině. Bukovina byla
nejjižnější částí východní fronty.
Toto území bylo v letech 1849–1918
uváděno jako Vévodství bukovinské (něm. Herzogtum Bukowina)
a bylo korunní zemí rakousko-uherské monarchie. Ruská armáda byla
v bojích roku 1915 nucena vyklidit
území tehdejšího Pobaltí, Polska,
Haliče a Bukoviny. Na začátku roku
1916 stál před ruským velením úkol,
jak situaci zvrátit. Bylo třeba doplnit počty mužů a zbraní do začátku

června, kdy rozhodnutím vrchního
velení a cara Mikoláše II. Alexandroviče, měla být zahájena všeobecná
ofenzíva na celé východní frontě od
severu na jih. Dne 4. června 1916
zahájili Rusové podle očekávání
ofenzívu, vedenou generálem Brusilovem (tzv. Brusilovova ofenzíva,
Brussilow'scher Durchbruch). Touto
úspěšnou ofenzívou Rusko dobylo
Bukovinu a část Haliče a spojenecká rakousko-německá vojska byla
nucena ustoupit ze svých těžce dobytých pozic o 60 až 120 km zpět na
západ. Ofenzíva skončila téhož roku
kolem 20. září a doznívala ještě během října.

Kašpar Chyba bojoval při útoku
ruských vojsk začátkem června se
svou jednotkou na úseku sborového
seskupení vojsk Benigni na úseku
fronty mezi vesnicemi Sinków (ukr.
Sinkiv) a dnes neexistujícím místem
s kapličkou, zvané Czarny Potok,
což byla kóta 272, které bylo křižovatkou cest mezi místními vesnicemi. Součástí obrany úseku fronty
byla i vesnice Pohorloutz, Pohorłouc
(ukr. Pohorilivka, 25,96° v. d., 48,54°
s. š.).
V obranných bojích u této vesnice

Kašpar Chyba dle plukovní matriky
dne 8. června 1916, ve věku 37 let,
padl. Není známo, kde je pochován.

za den. Byl svobodný.
Do války byl odveden již 1. srpna
1914 k 15. Střeleckému pluku, 2.
Rota (Landwehr Infanterieregiment
Nr. 15, 2. Komp., polní pošta č. 287,
později Schützenregiment Nr. 15
Troppau) do Opavy, jako střelec rezervista – záložák (Res. Schütze).
Tento pluk spadal pod 92. Zeměbraneckou pěší brigádu (Landwehr
Infanteriebrigade Nr. 92) v Olomou-

ci a ta pod 46. Zeměbraneckou pěší
divizi, později přejmenovanou na
46. Střeleckou divizi (46. Schützen
Division). Jejím velitelem byl od
února 1916 do konce června 1918
generál August Urbánski von Ostrymiecz. Po bojích v Rusku byla
v březnu 1918 divize převelena na
italskou frontu pod XVI. Sbor (XVI.
Korps), vedený generálem pěchoty
Rudolfem Králíčkem, moravským

Vídeň, 8. června 1916, oficiální
hlášení – Východní válčiště: Jižně od Smorgona pronikly německé průzkumné jednotky do vesnice
Kunawa přes několik nepřátelských
linií, které zničily místní bojové jednotky a vrátily se s čtyřiceti zajatci
a kulometem. Na ostatní frontě s německými jednotkami nejsou žádné
zvláštní události.
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rodákem. Sbor byl zařazen pod
velení Sočské armády (Isonzo - Armee - Isa), která byla součástí armádní skupiny vedené polním maršálem Svetozarem Borojevićem
von Bojna na italské frontě.
Koncem října 1917 rakouská armáda, po jedenácti bitvách na
Soči, které začaly v červnu 1915
a skončily v září 1917, prolomila ve
dvanácté bitvě u města Caporetto
(dnešní slovinské město Kobarid,
něm. Karfreit) sočskou frontu a zatlačila během několika týdnů italské
jednotky za řeku Piavu. Přes zimu
1917/18 fronta zůstala na pozicích,
jejichž bojovou hranicí byl především tok řeky Piavy (it. Piave), tekoucí z hor jižního Tyrolska a hraniční hory na původních hranicích
mezi Itálií a Rakouskem.
Rakouské velení stanovilo, že bude
proveden útok na italské pozice
z výše uvedené bojové hranice
s úkolem proniknout k městu Treviso (it. Treviso) a později obsadit
Benátky (it. Venice). Tento útok byl
naplánován na ranní hodiny dne
15. června 1918 (několikadenní bitva byla později pojmenována „La
battaglia del Piave o del solstizio
15–23 giugno 1918“ – bitva na Piavě o slunovratu) a zúčastnil se ho
i František Jelínek se svou jednotkou v úseku mezi městy Fossalta di
Piave a S. Dona di Piave.
Střelecká divize č. 46 (46. SchD),
která byla původně určena jako rezervní, postoupila z pozice mezi
vesnicemi Fontanellette a Lutrano
k severnímu okraji města S. Dona
di Piave posílit zde bojující jednotky.

Dne 18. června se od divize oddělil
opavský 15. Střelecký pluk (SchR
Nr. 15, na mapě Sch. 15), který
19. června v ranních hodinách překročil řeku Piavu u vesnice Musetta
a postupoval severně od vesničky Croce a dále směrem na západ
zatlačit italská vojska za městečko
Móelo, s cílem dostat se k městu
Treviso. Další dny jednotka pronikla přes italskou frontu až do vesnice Losson, ale italské jednotky zahájily obchvatem protiútok a vojáci
15. Střeleckého pluku se museli pro-

bít zpět na území ovládané rakouskou armádou. Při ústupové cestě
dne 21. června 1918 zde na bitevním poli u Capo d´Argine u Fossalty
di Piave, (12,50° v. d., 45,62° s. š.),
„Auf dem Schlachtfelde bei Capo
d´Argine bei Fossalta di Piave“,
31letý František Jelínek, zemřel –
„Gefallen, laut Todesfalle eingabe“
(Padl, podáno hlášení úmrtí). Jeho
tělo zůstalo v poli, na místě střetu,
u nepřítele. Celou událost zaprotokoloval polní kurát Julius Merta. Místo jeho hrobu není známo.

František Jelínek byl nositelem
vyznamenání, kterými pravděpodobně jsou: Medaile za udatnost
(Tapferkeitsmedaille Kaiser Karl
I.). Jedná se o medaili za udatnost
jako ocenění statečných činů poddůstojníků a mužstva udělovanou
od 4. dubna 1917 ve třech stupních
– zlato, stříbro (stříbrná ve dvou
stupních) a bronz.

tové formace
s nižší organizační strukturou
než
brigáda.
Vojáci rakousko-uherské armády tento kříž
nosili společně
s dalšími řády
a
medailemi
s velkou hrdostí.
Záslužný kříž
železný
bez
koruny, na civilní stuze.

Karlův vojenský kříž (Karl–Truppenkreuz). Kříž byl založen císařem
Karlem 13. prosince 1916 jako vojenské vyznamenání pro frontové
vojáky bez ohledu na hodnost, kteří
sloužili minimálně tři měsíce a měli
jednu účast v bitvě u libovolné fron-

Vídeň, 19. června 1918. Oficiální
hlášení – Jižní křídlo skupiny armádního polního maršála von Borojević bojovalo v neustálém postupu, aby získalo nové výhody. Kanál
Fosetta byl v některých bodech překročen.
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Italové dělají všechno, aby zabránili
našemu postupu. Do uzavřeného
prostoru jsou přiváděni zajatci mnoha smíšených jednotek. Násilné nepřátelské útoky, které byly prováděny
s obrovskou houževnatostí zejmé-

na na obou stranách železnice
Oderzo - Treviso, se při těžkých
ztrátách rozpadly částečně v našem ohni a částečně v boji.
Vídeň, 21. června 1918. Oficiální hlášení – Nepřítel pokračoval

ve svém úsilí, aby včera vybojoval
vítězství západně od Piave s nezměněnou energií. Jeho oběti byly
marné. Všechny útoky se zhroutily
na neotřesitelném odporu našich
hrdinských jednotek.

Kapoun Josef,
Kapoun Josef

32) na ruskou frontu. Pluk byl podřízen 91. Zeměbranecké brigádě
(91. Landwehr Infanteriebrigade,
91. LIBrig), které velel generál August Urbánski von Ostrymiecz.
Spolu s 92. LIBrig a 46. FABrig
byly tyto tři jednotky zařazeny do
46. Zeměbranecké pěší divize (LID
Nr. 46), které velel v první polovině
roku 1915 generálmajor Karl Czapp von Birkenstetten. Divize byla
podřízena I. Sboru (I. Korps) a ten
1. Armádě (1. Armee) s vojenským
velením v Krakově.
V době nástupu Josefa Kapouna do
války a přesunu na frontu operovala
46. Pěší divize na ruské frontě poblíž městečka Klimentów, které leží
severozápadně zhruba 20 km od
Tarnobrzegu. V tomto období zde
probíhala situace, kdy obě znepřátelené strany spíše udržovaly své linie,
ale rakousko-uherská armáda se
připravovala k dalšímu útoku. Bylo
třeba doplnit stavy mužstva a jedním z povolaných vojáků byl i Josef
Kapoun. Mezi 1. a 10. červencem
1915 se 1. Armáda se svými jednotkami přesouvala na východ, na pozice k městu Sokal (ukr. Sokal), což
představovalo přesun tisíců vojáků
především po železnici. Vojenský
vlak (ešalon) číslo 83 vezl vojáky ze
stanice Tarnobrzeg, kam se museli
z Klimentówa vojáci dostat pěšky (zu
Fuss) a ujít po polních cestách zhruba 30 km. Z této stanice jel vlak do

stanice Dębica a odsud přes Gródek
(ukr. Gorodok) a dále přes Lemberg
(Lvov, ukr. Lviv) do stanice Kulików
(ukr. Kulikiv). Cesta, kterou vojáci
vlakem urazili, měla délku skoro 400
km. Z Kulikówa muselo vojsko opět
pěšky asi 60 až 70 km na frontové
pozice k městu Sokal.
Následně 46. Pěší divize s 32. Zeměbraneckým pěším plukem a dalšími svými jednotkami zaútočila na
město Sokal (24,25° v. d., 50,48°
s. š.) a v těžkých bojích, od 15. do
18. července 1915, ho obsadila
a vybojovala i území několik kilometrů východně od města. Prudké
boje probíhaly v okolí města až do
konce července.
Vzhledem k silnému odporu, který
Rusové kladli, dostaly všechny jednotky 1. armády rozkaz uhájit obsazenou linii řeky Bug (ukr. Zachidnyj
Buh) včetně linie u Sokalu a Krystynopolu (ukr. Červonograd).
Neoficiální seznamy padlých vojáků se o Josefu Kapounovi zmiňují
ve dvou případech. V jednom je
napsáno, že padl do zajetí a v roce
1915 zemřel, v druhém, že v roce
1915 zemřel. Pravdu se asi již nedovíme. Je možné, že se stal zajatcem a následně zemřel, je možné, že v bojích u Sokalu padl. Ve
vojenské matrice se uvádí, že dne
1. března 1919 byl prohlášen za
mrtvého. Místo jeho smrti ani hrob
nejsou v obou případech známé.

narodil se v Kojetíně dne 18. února 1885 v domě č. 286 v Mlýnské
ulici rodičům Floriánu Kapounovi,
dělníkovi v Kojetíně, jehož rodiče
pocházeli z Uhřičic, a Pavlíny, svobodné dcery Františka Pospíšila,
výměnkáře z Oplocan. Vyučil se
dřevosoustružníkem se mzdou šest
korun za den. Dne 19. října 1908 se
nezletilý Josef oženil s Annou Šubíkovou, narozenou dne 18. července 1888 v Kojetíně, nezletilou dcerou zemřelého Františka Šubíka,
dělníka v Kojetíně a Žofie Koutské,
kteří bydleli v domě č. 72 v uličce
Pořadí. Do roku 1919 byla zletilost stanovena od 24. roku věku.
Měli zřejmě tři děti, z nichž v kojetínské matrice jsou zaznamenáni
pouze dva, a to Josef, narozený
3. března 1912, zemřel na zánět plic
15. května 1913 a Alois narozený
12. května 1914, který zemřel na
zánět mozkových blan 24. dubna
1921. O dalších dětech jsem v kojetínských matrikách záznam nenalezl.

Josef Kapoun byl jako vojín odveden do války počátkem června
v roce 1915 k 32. Zeměbraneckému pěšímu pluku (Landwehr
Infanterieregiment Nr. 32, LIR Nr.
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V rámci bojů bylo mnoho vojáků
z obou stran zajato. V jednotlivých
bojích šlo řádově o stovky až tisíce
vojáků, kteří se z jakýchkoliv důvodů
(přesila, neschopnost bojovat, zranění, nemoc, dezerce a další) dostali do rukou nepřítele. Problematiku zajatců řešila po válce Versaillská
mírová smlouva – Část VI. – Váleční
zajatci a hroby. Čl. 214. – Čl. 226.
Vdova Anna Kapounová žila po

válce v domě č. 72 v uličce Pořadí pouze krátce. Podle Sčítacího
operátu z roku 1921 v domku již žili
manželé Žofie a Stanislav Hýžďalovi z Hrušky, kteří provozovali do
poloviny osmdesátých let minulého
století dnes již neexistující hostinec
v domě č. 368 na rohu Palackého
a Olomoucké ulice.
Vídeň, 23. července, v poledne.
Oficiálně se oznamuje: Ruské vál-

čiště – Bojuje se v jižním Polsku, ve
Volyni a na horním úseku řeky Bug.
Na úseku Kamionka-Strumilowa-Krystynopol-Sokal, na východním
břehu, kde jsme vytvořili předmostí,
ukázal nepřítel svou sílu. Dostal se
v některých bodech úseku až 300
kroků od našich zákopů, na jiných
místech došlo k prudkým osobním
soubojům. Všude byli Rusové odraženi s velkými ztrátami.

Kareš Jindřich,
Kareš Heinrich

stal pluk až do května 1915, kdy
byl s 5. Pěší divizí převelen pod
XIII. Sbor (XIII. Korps) a 7. Armádu
(7. Armee), která držela nejjižnější
úsek ruské fronty poblíž rumunských hranic v okolí měst Kolomea
a Czernowitz/Tschernowitz (ukr.
Černivci, čes. Černovice).
Dne 2. června 1915 zahájila ruská
9. Armáda očekávaný střet proti rakousko-uherské 7. Armádě útokem
u haličského města Kolomea, který
se podařilo s nasazením dostupných záloh odrazit. Ruský tlak však
v následujících dnech pokračoval
a soustředil se v oblasti mezi Kolomeou a Delatynem. Zde se ruským
silám podařilo překročit řeku Pruth
a svým postupem vzbudily obavy
z odříznutí celého východního křídla rakousko-uherské 7. Armády,
jejíž velení navíc očekávalo útok
od rumunské hranice, protože Rumunsko se přidalo k nepřátelům rakousko-uherských sil. Dne 6. června však ruská fronta proti rakousko-uherské 7. armádě nezaútočila.
Velitel 7. Armády generálplukovník

Karl von Pflanzer-Baltin (GdK. Freih. v. Pflanzer-Baltin) této situace okamžitě využil a vydal rozkaz
k protiútoku. Během tří dnů byla celá
ruská linie na ústupu k Dněstru.
Vojenské
uskupení
Rhemen
s 5. pěší divizí (Infanteriedivizion
Nr. 5), jejíž součástí byla 10. Pěší
brigáda (IBrig Nr. 10) s 1. a 54.
Pěším plukem (Infanterieregiment
Nr. 54), a v jehož řadách byl i vojín
Jindřich Kareš, postupovala z pozic severně od města Delatyn (ukr.
Deljatin) severovýchodním směrem
ke městu Tłumacz (ukr. Tlumache),
které ve dnech 10. až 11. června
dobyla. Postup vojska byl velmi
rychlý. Vzdušná vzdálenost mezi
výchozími pozicemi u Delatynu
a městem Tłumacz činí kolem
40 km. A v okolí města Tłumacz
(25,00° v. d., 48,86° s. š.) Jindřich
Kareš, ve věku 23 let, pravděpodobně padl, aniž by jeho spolubojovníci jeho smrt zaznamenali. Stal
se tedy nezvěstným, protože nikdo
jeho smrt nepotvrdil, ani nevyvrátil.
O jeho hrobu není nic známo.

se narodil dne 28. června 1892
v domě č. 420 v Olomoucké ulici
manželům Antonínu Karešovi, dělníkovi v kojetínském cukrovaru,
jehož rodiče pocházeli z Lipníka
n. B., a Marii, dceři Martina Výstupa, podruha v Kojetíně. Pracoval
jako holič a nebyl ženatý.

8

Na frontu narukoval dne 30. září
1914 k 54. Pěšímu pluku (Infanterieregiment Nr. 54) s velením v Olomouci, který v té době podléhal velení 9. Pěší brigády (IBrig Nr. 9) a ta
pod 5. Pěší divizi (ID Nr. 5). Divize
spadala pod I. Sbor (I. Korps), který
byl součástí 1. Armády (1. Armee)
s velením v Krakově (Kraków).
Koncem roku 1914 operovala 1. Armáda se svými jednotkami na územích severně od Krakova v okolí
města Wolbrom (pol. Wolbrom)
a postupovala na východ k řece
Nida, kam dorazila 31. prosince
1914. 54. Pěší pluk s vojínem Karešem se toho dne nacházel poblíž
městečka Motkowice (20,49° v. d.,
50,60° s. š.), které leží na pravém
břehu řeky Nidy. Na této pozici zů-
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Na návrh otce Antonína prohlásil Krajský soud v Olomouci dne
24. listopadu 1925 Jindřicha Kareše „za mrtva“, protože je od 10.
června 1915 nezvěstný a soud vyslovuje, že se den 1. března 1919
má pokládat za den, který Jindřich
Kareš nepřežil. Ten den 1. března
1919 byl uzákoněným termínem,
do kterého se měli vojáci své rodině
nebo nově vzniklému státu, Československé republice, přihlásit.
Autor jednoho ze Seznamu padlých kojetínských vojáků, který byl
zpracovaný po válce, uvádí, že Jindřich Kareš je nezvěstný od pozic
vojsk u města Rarańcze (ukr. Ridkivtsi, rum. Rarancea), vzdálené od
města Tłumacze vzdušnou čarou
kolem 100 km. Zde však ve stejné
dny, jako 5. Pěší divize, operovala
2. brigáda Polské legie (pol. Legiony Polskie), která byla součástí XI.
Sboru (XI. Korps) a spolu s maďarskými jednotkami dobývala město,
včetně širokého úseku fronty. Nevylučuji, vzhledem k přesunům částí
jednotek k posílení síly ostatních,
např. vyčerpaných jednotek, že Jindřich Kareš mohl být převelen k polské legii a padl u města Rarańcze.
Avšak žádná z dostupných archivá-

lií a zdrojů, kromě výše uvedeného
Seznamu tuto možnost nesděluje.
Polské legie, které byly tvořeny třemi brigádami, byly založeny v srpnu
1914 v Haliči, které v té době bylo
polským územím. O vznik legií se
zasloužil Josef Piłsudski, bojovník
za nezávislost Polska, politik, náčelník státu v letech 1918–1922,
vrchní velitel polských ozbrojených
sil od 11. listopadu 1918, první
maršál Polska od 19. března 1920,
dvojnásobný premiér Polska v letech 1926–1928 a 1930. Rakouská
vláda dne 27. srpna 1914 vyslovila
souhlas s formováním polské vojenské jednotky, která se stala samostatnou formací rakousko-uherské
armády. Vojáci v počtu tisíců mužů
se rekrutovali většinou z bývalých
členů různých polských skautských
organizací a z dobrovolníků z celé
rakousko-uherské říše. Legie se
zúčastnily mnoha bitev proti silám
carského Ruska, a to jak v Haliči,
tak i v Karpatech, a později v Itálii,
a po válce se staly základem polské
armády.
Vídeň, 10. června 1915, v poledne. Oficiální hlášení: Ruské válčiště
– Boje na horním Dněstru a v oblas-

ti mezi řekami Dněstrem a Pruthem
pokračuje. Armáda Pflanzer-Baltin
nadále získává prostor na sever.
Její útočné jednotky postupovaly
nepřetržitými bitvami do Obertynu
(ukr. Obertin) a na výšiny jižně od
Horodenky.
Úspěšná operace haličských pozemních částí armády se nyní připojila ke skupině v Bukovině, která
včera překročila řeku Pruth a odrazila silné ruské síly jihozápadně od
Kotzmannu (ukr. Kicmań).
Vídeň 11. června 1915 v poledne.
Oficiálně hlášení: Ruské válčiště
– V jihovýchodní Galicii a Bukovině
spojenecké armády úspěšně pokračovaly v útoku proti ruským silám
ještě na jih od řeky Nistru. Jednotky
Armády Pflanzer odrazily své protivníky od svých pozic od Otýnie,
Ottynia (ukr. Otyniya), v blízkosti
Obertyn a Horodenky, a postupují k Dněstru, jehož jižní břehy se
Rusové stále snaží udržet. Jen na
východ od Chernivtsi (Czernowitz),
na jediném místě, kde stále stojí
Rusové u řeky Pruth, naši vojáci po
krátkém boji odrazili útok nepřítele.
Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

NA FACEBOOK
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Mateřská škola Kojetín
Únor v MŠ Kojetín
Začíná nám první jarní měsíc
– březen. Sněhu jsme si letos užili
o něco více než v loňském roce, ale
v obou mateřských školách se už
po dlouhé zimě každý těší na jaro
s jeho teplými slunečními paprsky.
To dlouhé čekání na jaro jsme se
snažili nějak zpříjemnit.
I nadále nejstarší děti pokračují
v saunování spojeném s relaxačním a dechovým cvičením na rehabilitaci v Kojetíně. S velkým nadšením všichni jednou týdně cvičíme
ve sportovní hale.
V pondělí 11. a ve středu 13. února
2019 za námi přišla Iva Kusáková
z Městské knihovny MěKS Kojetín.
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Pro děti měla připravenou literární
besedu na motivy knihy Štěpána
Zavřela, který přiblížil dětem podivuhodný příběh „Zachráněný dědeček“, a také ho pro děti sám nakreslil.
Největší únorovou akcí byl již tradiční dětský karneval v obou školičkách. Děti si za pomoci svých
učitelek 12. února 2019 vyzdobily
třídy, nastrojily se do karnevalových
masek a zábavné dopoledne mohlo začít. Po úvodním reji masek si
každý vyzkoušel své dovednosti na
jednotlivých stanovištích s připravenými úkoly: Večerníčkovy popletené pohádky, házení míčků na cíl,
prolézání tunelem… V závěru jsme
si společně zatancovali a pořádně
zařádili. Odměnou pro malé účast-

níky byly nejen diplomy, ale i sladké
dobroty.
Ve čtvrtek 28. února 2019 za námi
přijelo „Divadlo plyšového medvídka“ s pohádkou „O štěstí“. A v obou
mateřských školách jsme opětovně
přivítali Kašpárka s maňáskovou
pohádkou, které zahrály dětem učitelky.
A co nás čeká v březnu? Rozloučíme se po třech měsících se
saunováním a pro naše příznivce,
budoucí předškoláčky a rodiče připravujeme také „Den otevřených
dveří“, který se bude konat v obou
budovách mateřské školy. Všem
čtenářům zpravodaje přejeme krásné první jarní dny plné sluníčka!
vedení MŠ

Karneval - Berušky

Karneval - Rybičky

Karneval - Koťátka

Karneval - Sluníčka

Karneval - Pastelky

Karneval - Srdíčka
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Mateřská škola Kojetín
Srdečně vás zveme na

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MŠ KOJETÍN
který se bude konat

Hry na sněhu

ve středu 27. března 2019
od 9 do 15 hodin
v obou budovách MŠ
(Hanusíkova ulice
i Masarykovo náměstí)

Program:
- prohlídka prostor školy
a jednotlivých tříd, kronik a fotografií,
- pro malé návštěvníky
bude připravená výtvarná dílna,
každý si odnese dáreček,
- v 10 hodin budeme hrát
pro všechny děti maňáskové divadlo.
Literární beseda s knihovnicí

Přijďte se k nám podívat,
těšíme se na vás!

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Kritéria pro přijetí
do první třídy
na školní rok
2019/2020
Ředitel školy bude rozhodovat
o přijetí do prvního ročníku
podle těchto kritérií a v tomto
pořadí:
1. Trvalé bydliště dítěte
v Kojetíně
- včetně jeho místních částí
Kojetín I–Město
Kojetín II–Popůvky
Kojetín III–Kovalovice
2. Věk dítěte
– přednostně budou přijímány
starší děti.
Pořadí u zápisu není kritériem
pro přijetí dítěte a nemá žádný
vliv na rozhodování o přijetí.
Rudolf Pavlíček, ředitel školy
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Projekt Edison
V týdnu od 4. do 8. února 2019 se
na naší škole na nám. Míru uskutečnil další běh mezinárodního projektu Edison. V rámci něj do školy
zavítalo šest studentů z různých
koutů světa. Jednalo se o studentky z Číny, Ukrajiny, Nigérie, Taiwanu, Indonésie a studenta z Maroka.
Hosté hned v pondělí odstartovali cyklus přednášek a prezentací
o svých zemích, který trval až do

pátku. Po dobu celého týdne byli
velmi ochotní a jejich prezentace
zaujaly všechny třídy i učitele bez
výjimky. Při ohlédnutí na předchozí
dva běhy projektu
Edison je třeba
konstatovat, že
komunikace mezi
našimi žáky a cizinci je otevřenější, bezprostřední
a jazyková bariéra v ní téměř ne-

hraje roli. Tímto studentům děkujeme za úspěšnou realizaci projektu.
Beata Schusterová,
garantka projektu

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
REPLAY projekt
společnosti Podané ruce
Dne 6. února 2019 se v naší škole
uskutečnila první část nově vzniklého projektu Evropského sociálního
fondu, který je určen pro mladé lidi

12

z Olomouckého kraje ohrožené sociálně-patologickými jevy a sociálním vyloučením.
Metodikem projektu REPLAY je Jakub Lívanský, který se svými kolegy představil projekt našim žákům.
Jedná se o strategii pro mladé lidi

ve věku od 15 do 26 let, která nabízí příležitost vyzkoušet si, jaké
to je najít si vhodnou práci nebo
brigádu, pomůže s jejím výběrem,
naučí, jak napsat motivační dopis
a chovat se při pracovním pohovoru.
REPLAY přispívá ke zdravému
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
a plnohodnotnému rozvoji osobnosti a životních šancí, vede k získání
znalostí i dovedností nezbytných
pro vstup na trh práce. Prostřednictvím zajímavých aktivit pomáhá
najít a udržet si zaměstnání a obno-

vuje zájem o vzdělání.
Druhá část projektu se uskuteční
na základě případného zájmu konkrétní cílové skupiny žáků. Společnost Podané ruce nabídla pomoc
nejen skupinám žáků, ale i jednot-

Zápis do 1. třídy
bude proveden ve čtvrtek 4. a v pátek 5. dubna 2019
od 15 do 17 hodin v budově ZŠ Sv. Čecha 586
Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro
všechny - klademe důraz na to, aby žák byl vzděláván dle svých schopností, podporujeme výchovu k vzájemné toleranci, kamarádství a vzájemné
pomoci. Děláme vše proto, aby se v naší škole žák cítil dobře a bezpečně.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 1. září 2019 dovrší 6. rok věku. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně, nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce ředitelku školy, může mu
ředitelka odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost
je nutno doložit vyjádřením lékaře a psychologa. Rodiče nebo jiní zákonní
zástupci, kteří přijdou do školy k zápisu s dítětem, přinesou jeho rodný list
a doklad o bydlišti (občanský průkaz jednoho z rodičů).
Olga Odehnalová, ředitelka školy

Jak můžete pomoci
svým dětem
před vstupem do školy
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se
nezabývejte jinou činností, dejte mu
najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé
chování.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo
a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly
a domácími pracemi – pěstujte tak
jeho samostatnost a zodpovědnost,
rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života
lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné
informovanosti rozšiřujete i jeho
slovní zásobu.

livým zájemcům o dlouhodobou
spolupráci přímo na jejich pracovišti
v Olomouci, kde mají možnost vyzkoušet si různé pracovní činnosti
v oblasti, které by se chtěli věnovat
v reálném životě.
ode
• Vybírejte vhodné hry a činnosti,
sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky
i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost.
Vaše účast posiluje citovou zralost
dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci
a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje
základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je
velká tělocvična, prospěje i vám.
• Trénujte změny denního režimu
související se školní docházkou
– ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného
ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového
v době školní docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se
dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat
drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.
ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
Předávání vysvědčení
Své první vysvědčení ve čtvrtek
31. ledna 2019 obdrželi naši nejmenší kamarádi z první třídy v Polkovicích.
Na dětech byla od rána vidět nervozita. Ve skupinkách diskutovaly
o tom, co asi budou mít za známky.
Ze slavnostního předávání vysvědčení měly nakonec všechny děti
radost.
Výpis z pololetního vysvědčení
předávala prvňáčkům jejich učitelka. Každého pochválila za píli,

Návštěva Městské
policie Přerov
V pondělí 28. ledna 2019 jsme na
naší škole v Polkovicích přivítali milou návštěvu z řad strážníků
Městské policie Přerov z oddělení
prevence. Jednalo se o preventivní
akci pro žáky 1.–5. ročníku.
Nejdříve strážníci seznámili žáky
s činností městské policie a připomněli jim tísňové linky IZS. Dále věnovali pozornost i dopravní výchově, a to bezpečnému přecházení
přes pozemní komunikace, dopravním značkám, jízdě na kole, ale
i chování spolujezdce ve vozidle.
Beseda byla zaměřená na různé nebezpečné situace, s kterými se děti
mohou setkat. Jednalo se například
o informace, jak se mají zachovat,
kdyby je oslovila cizí osoba na hřišti nebo na ulici, jak vyřešit otevírání
dveří jakmile zazvoní zvonek, o nasedání do vozidel k cizím osobám,
o přebírání cukrovinek nebo dárků
od neznámého člověka, ale také jak
zareagovat, když potkají volně se
pohybujícího psa nebo jiné zvíře.

Mateřská škola
ve svíčkárně v Olomouci

14

Ve středu 6. února 2019 navštívily
děti z MŠ Polkovice Svíčkárnu Rodas v Olomouci. Všichni výletníci
se na projektový den moc těšili.
A opravdu to stálo za to!
Ráno v 8 hodin odjeli žáci z mateřské školy autobusem do Olomouce.
Po příjezdu do svíčkárny se přivítali
s krásnými papoušky, kteří jako obvykle měli velký úspěch. Následně
se žáci posilnili svačinou a připravili
se na práci.

kterou věnoval školní práci a zároveň
i poznamenala, kde
jsou rezervy, a v čem
bude třeba ve druhém pololetí přidat.
Nejmenším
žáčkům zářily oči nadšením při pohledu na vysvědčení
a za odměnu všichni
žáci školy odjeli na
karneval, který byl
pro ně připraven.
Leona Indráková
V průběhu připraveného programu si
měli žáci možnost
prohlédnout obrázky
na interaktivní tabuli
a výzbroj s výstrojí
používanou policej- ními hlídkami ve službě.
Strážníci všem dětem při návštěvě předali pracovní sešity a dárky
s preventivní tematikou.
Malí školáci, ale i větší žáci se do
besedování zapojili s velkým nadšením. Kladli zvídavé dotazy a vyprávěli různé příběhy. Někteří nevěřili, co vše se může stát. Po besedě
jsou všichni poučeni a připraveni
na nejrůznější situace, které je
v budoucnu mohou potkat. Všich-

ni měli možnost si uvědomit, že je
vždy výhodnější rizikovým situacím
předcházet, nežli je řešit.
Žáci pozorně sledovali celý program, který byl pracovníky oddělení prevence připraven nadmíru
zajímavě a všemi zúčastněnými byl
hodnocen velmi kladně. Na závěr
této poutavé besedy ředitelka vyjádřila poděkování a vděčnost za
to, že strážníci přijeli a besedovali
s našimi žáky.
Leona Indráková,
ředitelka školy

Část dětí si podle vlastní fantazie
barvila a zdobila připravené svíčky

v rozehřátém parafinu, další skupinka si vykrajovala glycerinové
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
mýdlo. Třetí skupinka si do sáčků
vrstvila koupelovou sůl.
Svíčkárna Rodas v Olomouci nabízí
příjemné prostředí pro vlastnoruční
tvorbu svíček, koupelových solí,
mýdel a voskových pastelek. Svíč-

ky se barví v nejrůznějších druzích
barevných politur, které svíčkám
dodají vždy nádherný a nenapodobitelný vzhled. V areálu svíčkárny
je i minifarma, kde jsou malinká zvířátka. Žáci je vždy krmí a pozorují.

Všechny děti odjížděly spokojené
a šťastné. Kromě krásných zážitků
si odnášely své výtvory ve vkusném
dárkovém balení. Zpět do školky se
vrátily až na oběd.
Leona Indráková, ředitelka školy

ale také o Keni jako takové, problémy, se kterými se Keňa potýká i trochu obecněji o nerovnosti ve světě jako takové. Zahájení proběhlo
dne 5. ledna 2019 na VIC Kojetín,
kde výstava zůstane až do 8. března 2019. Neváhejte proto a přijďte
se podívat. Pokud nás nestihnete
v Kojetíně, nezoufejte, od 14. března totiž budeme v Galerii Přerov,
kde budeme opět asi měsíc.
Sběr plechovek stále pokračuje, tak

sbírejte a sdílejte, každá plechovka
se počítá!
Lucie Sigmundová

Gymnázium Kojetín
Keňa už i vystavuje
Další měsíc je za námi, opět jsme
nelenili a s naším Projektem Keňa
jsme udělali spoustu práce.
Dne 26. ledna 2019 se uskutečnil
už druhý Den otevřených dveří na
Gymnáziu Kojetín. Během tohoto
dne návštěvníci mimo jiné mohli
nahlédnout do života v Keni všemi
různými způsoby. Studenti septimy
uvařili keňskou specialitu, tzv. sambusy, které hosté mohli ochutnat.
Tyto taštičky plněné masem spojené
s výstavou fotografií, dobrou kávou
z Keni a příjemnou hudbou skutečně navozovaly pocit, jako bychom
se na pár minut přesunuli do slunné
Keni, místo v té chvíli zasněženého Kojetína. Během prosincového
a lednového Dne otevřených dveří se na Gymnáziu vystřídalo přes
170 lidí, většina z nich i učebnou věnovanou nám, moc děkujeme.
Největší událostí se však stalo zahájení výstavy, kterou jsme připravovali celý minulý půlrok. Tato výstava je nejen o našem projektu,
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Gymnázium Kojetín
Výrazný úspěch
studentů gymnázia
Školní rok 2018/2019 přinesl znovu
Překladatelskou soutěž středních
škol, organizovanou Filozofickou
fakultou Palackého univerzity pro
široký region Moravy. Soutěž byla
zastoupena především gymnázii,
protože právě jejich studenti mají
dostatek možností věnovat se studiu všech soutěžních jazyků.
Po loňských výhrách v anglickém
a ruském jazyce přišlo letos další
velmi úspěšné kolo! Sekci ruštiny vyhrál a 1. místo v celé soutěži

Matematický talent na
gymnáziu
Do kvinty Gymnázia Kojetín letos
nastoupil nový student Tomáš Flídr.
Brzy bylo jasné, že jeho zájem
o matematiku je velmi hluboký. Ve
školním kole vypočítal bezchybně
jak šest příkladů ve své kategorii,
tak také všechny příklady v kategorii, která je určena studentům
3. a 4. ročníků.
V prosinci 2018 proběhlo na Gymnáziu J. Škody v Přerově okresní kolo

Kvarta gymnázia
v Bludišti
Začalo to zhruba před rokem a čtvrt,
kdy Áďu Buráňovou napadlo, že bychom se mohli přihlásit do televizní
soutěže Bludiště. Celá třída souhlasila, a tak jsme podali přihlášku.
Pár dní před Vánocemi se našemu
učiteli ozvali z České televize, už
i s konkrétním termínem natáčení.
Byl stanoven na 8. ledna 2019 v ostravském studiu ČT. Tím to ale nekončilo. Museli jsme natočit minutové video o naší třídě, vybrat reprezentanty, vytvořit název týmu a zařídit několik dalších důležitých věcí,
s kterými nám pomohl náš třídní
učitel Jiří Štefek.
V úterý 8. ledna 2019 v ranních
hodinách jsme se celá třída kvarta
a několik žáků tercie vydali na zhruba dvouhodinovou cestu do Ostravy, aby se z nás staly televizní
hvězdy. Třídu reprezentovali Adéla
Buráňová, Nina Pešová, Veronika
Kopřivová a Kamil Zalabák. Kapitánkou týmu byla Adéla Buráňová,
protože kdyby s nápadem o Bludišti
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obsadil Filip Novotný ze septimy,
skvěle se s ním doplňoval Martin
Zdráhal ze sexty, který si z Olomouce odvezl čestné uznání rovněž za
ruštinu. Německé překlady Gabriely
Konšelové z oktávy ocenila komise
dalším čestným uznáním a výborný
překlad ze španělštiny završil Martin Flídr ze sexty, který v Olomouci
získal další čestné uznání.
Univerzitní kolo překladů není vůbec jednoduché. Překládá se jak
umělecký, tak odborný text, důraz
je kladen i na pěknou a výstižnou
češtinu. Soutěž bývá silně obsazena, proto si výsledků našich žáků

nesmírně ceníme. Děkujeme za
skvělou reprezentaci Kojetína!
Marcela Dejdarová

vyšší kategorie. Zde se Tomáš mezi
staršími studenty vůbec neztratil,
obsadil čtvrté místo a jako úspěšný
řešitel postoupil do kola krajského.
To proběhlo na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci 15. ledna 2019.
Zde se Tomovo nadání i píle projevily naplno, když jako nejmladší
obsadil 1. místo v silné konkurenci
a jako úspěšný řešitel postoupil do
ústředního kola v Praze.
V úterý 29. ledna 2019 se Tomáš
zúčastnil okresního kola matematické olympiády také ve své katego-

rii. Soutěžící měli na řešení příkladů
4 hodiny. Tomáš odevzdal všechny
příklady v polovičním čase, získal
plný počet bodů, obsadil dělené
první místo a postupuje do krajského kola i ve své kategorii.
Tomovi budeme držet palce jak
v krajském kole kategorie C, tak
samozřejmě v ústředním kole kategorie A, které proběhne v Praze ve
dnech 24.–27. března 2019. Věříme, že se neztratí, a o jeho dalších
výsledcích vás budeme informovat.
-dj-

nepřišla, sedíme ve škole a píšeme
diktát. Po příjezdu do studia už nás
čekal televizní štáb. Čtveřice reprezentantů byla navíc obohacena
o povinnou návštěvu šatny, kde
bylo nutné vybrat natáčecí kostýmy.
Po šatně následovala maskérna,
kde jsme se při zkrášlování našich
tváří dozvěděli novinky v pravidlech
a poprvé se potkali s moderátorem
celého pořadu. Následný krok byl
do natáčecího studia, kde se nám
otevřel úžasný pohled na všechny
ty kamery, světla a televizní vymoženosti, které většina z nás viděla
poprvé na vlastní oči. Se samotným
natáčením soutěže jsme začali pár
minut po deváté hodině.
První disciplína byla lezení po žebříku s cílem zazvonit na zvon, a tím
získat pro tým výhodu výběrem témat pro následné otázky a budoucí
zisk bludišťáků. Do této výzvy se
vrhli Nina Pešová a Kamil Zalabák.
Po tomto úkolu následovalo lanové
centrum s možným ziskem až sedmnácti bludišťáků, ale z důvodu
časového limitu je to skoro nemožné. Dále dle scénáře se natáčel

vědomostní kvíz mezi oběma týmy,
ale ještě předtím přišla na řadu soutěž pro třídní učitele. Tato disciplína
patří mezi ty nejtěžší. Na závěr oba
týmy soupeřily v laserovém bludišti.
Po základní části se sečtou bludišťáci u každého týmu. Za každé čtyři
bludišťáky získá tým jednu nápovědu. Se ziskem dvaceti šesti bludišťáků jsme získali šest indicií. Náš
soupeř získal jedenáct bludišťáků,
a to mu vyneslo dvě nápovědy.
V soutěži platí důležité pravidlo,
že pokud po tajence bude remíza
v získaném počtu bludištáků, vyhraje tým, co uhodl tajenku. Podstatná
informace je ta, že vítěz tajenky získá patnáct bludišťáků.
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Gymnázium Kojetín
Po náročném šestihodinovém natáčení, pro soutěžící skoro bez přestávek, jsme nastoupili do autobusu
a odjeli směr Kojetín. Jedinou radost unavené třídě způsobil průjezd
kolem vítkovického stadionu, kde
hraje ligové utkání FC Baník Ostrava. V menších skupinkách došlo
i na baníkovské písničky a fanouškovské pokřiky.
Velké poděkování patří třídnímu
učiteli Jiřímu Štefkovi za všechno to papírování a administrativu,
učitelce Veronice Petřekové, která
neodmítla naši nabídku a jela jako
druhý pedagogický dozor. Dále pak

Tomáši Buráňovi, který jel jako zástupce sponzora a po celou dobu
akce dělal psychickou podporu soutěžícím. V neposlední řadě
i škole, která nám tuto televizní zkušenost umožnila, a všem reprezentantům
a fanouškům kvarty a tercie, protože oni tvořili tu výbornou atmosféru. Nesmím
také zapomenout na Marka
Hedvíčka, který nám dělal
fotografa po celou dobu
akce a natáčel úvodní video o naší třídě.
Zmíněný díl soutěže byl

vysílán na obrazovkách České televize na stanici ČT:D v sobotu
9. února 2019.
Kamil Zalabák

ROBOTI@FSI

lifikaci naši studenti na třetím místě,
přičemž postupovalo dvanáct nejlepších.
Dne 28. ledna 2019 bylo na půdě
VUT úkolem robota skutečně postavit, a to z Lega Mindstorms, opět
šlo o to zajet danou dráhu v co nejkratším čase. Naše čtveřice vsadila
při konstrukci a programování na
jistotu, tedy místo úsilí o rychlost
se snažila, aby stroj byl schopný
s maximální spolehlivostí projet
celou dráhu. Tato taktika slavila
úspěch. Po pětihodinovém úsilí se
podařilo postavit a naprogramovat
robota, který byl pouze jedním ze
dvou, kterým se podařilo obtížnou

trať zdolat až do cíle. Naši studenti
získali druhé místo a za sebou nechali všechny nejprestižnější gymnázia Moravy.
Filip Novotný

Velmi úspěšně si vedli naši studenti na soutěži ROBOTI@FSI, kterou
pořádala Fakulta strojního inženýrství VUT Brno. Družstvo ve složení
Filip Novotný, Ondřej Galeta, Jakub
Okruhlica (všichni V7) a Eduard
Bleša (4. ročník) obsadilo celkově
druhé místo.
Finálovému
klání
předcházelo
kvalifikační školní kolo, kde bylo
úkolem naprogramovat virtuálního (imaginárního) robota tak, aby
v simulaci co nejrychleji absolvoval
jízdu po zadané dráze. Z 22 přihlášených družstev skončili v této kva-

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín září
na okresním nebi
Soutěže vyhlášené MŠMT pro základní umělecké školy jsou v plném
proudu. Ve dnech 12. a 13. února
2019 se uskutečnily v přerovské
ZUŠ B. Kozánka okresní kola soutěží ve Hře na elektronické klávesové nástroje, akordeon a v Komorní
hře s převahou dechových nástrojů. Naše škola vyslala do tohoto
hudebního klání devět jednotlivců

(šest klávesistů a tři akordeonisty) a hned první den, tedy v úterý
12. února 2019, jsme zažívali s našimi žáky a jejich učiteli radostné
dopoledne.
Za klávesové oddělení postoupily
ze školního kola v I. kategorii sestry Vendulka a Míša Řihoškovy, ve
II., III., IV. a VI. kategorii reprezentovali ZUŠ Kojetín Sofie Tkáčová,
Vojta Hrdlička, Klárka Zendulková
a Matyáš Křepelka.
Všichni tito soutěžící
si svorně přivezli diplom za první místo
a pět z nich se podívá
25. dubna 2019 do Litovle a poměří si své síly
s ostatními soutěžícími
v krajském kole.
Po mnoha letech jsme
vyslali do okresních kol
kojetínské
akordeonisty, je potěšující, že

se nám v obsazení tohoto nástroje blýská na lepší časy, a tak nejen učitelce, ale i nám všem udělal
velkou radost harmonikářský potěr,
Anička Řihošková, Vojta Kašpar
– soutěžící v nulté, nejmladší kategorii a Andrejka Morávková
v I. kategorii. I tito tři si rovněž neměli co vyčítat, a tak sbírka diplomů
s uděleným 1. místem se rozrostla
o další tři „kousky“.
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Základní umělecká škola Kojetín
Celková bilance prvního dne okresních kol soutěží byla naprosto
skvělá. Všech devět soutěžících si
přivezlo domů ocenění a diplom za
1. místo, z toho pět žáků si "vybojovalo" postup do krajského kola.
Všem žákům patří velká gratulace,
pedagogům – Lence Čechové, Věře
Vilímkové a Jiřímu Leszczynskému,
poděkování za výbornou přípravu.
Středeční den 13. února 2019 byla
soutěžním dnem komorních seskupení a souborů. Naši školu reprezentovalo deset komorních seskupení. Obávaná třináctka naše
zástupce nijak nerozhodila a obrovská radost z úspěchu se dostavila
i druhý den.
Po poledni se přerovskou zuškou
rozezněly tóny zobcových fléten.
Kojetín reprezentovalo v I. kategorii
duo Manuel Acosta a Saša Klabačková, oba trápily teploty a nachlazení, i přes tento handicap získali
1. místo s postupem do krajského
kola, a zasloužené oslavy tak zřejmě probíhaly u obou v teple postele,
kam se po soutěžním výkonu museli
oba co nejdříve uchýlit.
Ve II. kategorii získalo Trio zobcových fléten – Pavla Košťálková,
Justýna Fíková a Emma Janouš-

ková pěkné 2. místo. Trio – Berenika Fíková, Veronika Vyskotová
a Angela Dynžíková si vysoutěžilo
ve III. kategorii 1. místo a stalo se
prvním náhradníkem pro postup do
krajského kola.
Po zobcových flétnách následovaly
soutěže ostatních dřevěných nástrojů v různých kombinacích. Oba
soubory, které v těchto kategoriích
za naši školu soutěžily, si přivezly
výborná 2. místa. Bylo to Trio dřevěných nástrojů hrající ve složení
Anna Hrušáková, Ondřej Hirsch
a Roman Chylík a smíšený Instrumentální soubor – Ondřej Hirsch,
Roman Chylík, Vojtěch Hrdlička,
Patrik Sedlák, Aleš Masařík, Aleš
Meduna a Martin Kraváček.
Závěr dne patřil žesťovým souborům. Naši nejmenší trumpetisté Jindra Prokeš a Aleš Hřeblo
v 0. kategorii získali zaslouženě
1. místo s postupem do krajského
kola, následně se stejným umístěním s postupem mohlo pochlubit
v I. kategorii Trio – Sofinka Tkáčová, Tonda Kříž a Jarda Štěpánek.
Ve II. kategorii Kvartet – Daniel Navrátil, Zdenek Kaňa, Jakub Žabenský a Antonín Šťastník skončil na
krásném 2. místě. Kvintet – Adam

Juračka, Jakub Žabenský, Kateřina
Juřenová, Zdenek Kańa a Michal
Takač se radovali z 1. místa a nadmíru úspěšnou misi ZUŠ Kojetín
završil kvintet, soutěžící ve IV. kategorii – Jan Hrušák, Vojta Hrušák,
Josef Kusák, Štěpán Klech a Kateřina Juřenová se radovali z 1. místa
s postupem do krajského kola.
Bilance druhého dne okresních
soutěží byla šest 1. míst, čtyři postupující přímo, jeden návrh na postup a čtyři 2. místa, to vše z deseti
souborů a seskupení.
Tato vynikající umístění jsou skvělou vizitkou kojetínské školy.
I těmto soutěžícím a jejich učitelům
– Lence Šindelářové, Petře Smílkové, Jiřímu Lezsczynskému, Liboru
Žabenskému a Vítu Škrabalovi, patří upřímná gratulace. Byli jste skvělí a zasloužíte si velké uznání.
Přejeme všem postupujícím hodně
štěstí v krajských kolech.
Vaše ZUŠka

Umístění v soutěžích

Hrušáková, Ondřej Hirsch, Roman
Chylík) – 2. místo.

Hrušák, Štěpán Klech, Kateřina Juřenová) – 1. místo s postupem.

Okresní kolo celostátní soutěže
ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů (dřeva):
Duo zobcových fléten (Manuel Acosta, Alexandra Klabačková) – 1. místo
s postupem; Trio zobcových fléten
(Pavla Košťálková, Emma Janoušková, Justýna Fíková) – 2. místo; Instrumentální soubor (Ondřej Hirsch,
Roman Chylík, Vojtěch Hrdlička, Patrik Sedlák, Aleš Masařík, Aleš Meduna, Martin Kraváček) – 2. místo; Trio
zobcových fléten (Berenika Fíková,
Angela Dynžíková, Veronika Vyskotová) – 1. místo s návrhem na postup; Trio dřevěných nástrojů (Anna
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Okresní kolo celostátní soutěže
ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů (žestě):
Žesťové duo (Jindřich Prokeš, Aleš
Hřeblo – 1. místo s postupem; Žesťové trio (Sofie Tkáčová, Jaroslav
Štěpánek, Antonín Kříž) – 1. místo s postupem; Žesťový kvartet
(Jakub Žabenský, Zdeněk Kaňa,
Daniel Navrátil, Antonín Šťastník
– 2. místo; Žesťový kvintet (Jakub
Žabenský, Adam Juračka, Michal
Takač, Zdeněk Kaňa, Kateřina Juřenová) – 1. místo; Žesťový kvintet
(Josef Kusák, Jan Hrušák, Vojtěch

Okresní kolo celostátní soutěže
ZUŠ ve hře na elektrické klávesové nástroje 12. února 2019:
Michaela Řihošková – 1. místo
s postupem; Vendula Řihošková
– 1. místo s postupem; Sofie Tkáčová – 1. místo s postupem; Vojtěch
Hrdlička – 1. místo; Klára Zendulková – 1. místo s postupem; Matyáš
Křepelka – 1. místo s postupem.
Okresní kolo celostátní soutěže
ZUŠ ve hře na akordeon
Anna Řihošková – 1. místo; Vojtěch
Kašpar – 1. místo; Andrea Morávková – 1. místo.
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DDM Kojetín informuje
Pohádkový pátek
Čert a Káča
Dopoledne 8. února 2019 měly děti
štěstí, že k nám zavítala „živá“ postava Káči. Přinesla s sebou i čerta
v podobě kartonové krabice, který
nám posloužil jako výborná hračka
pro hry i focení. Děti nakreslily hlavy čertů uhlíky, vytvořily si papírovou káču a čarovnou tužku, nakrmily čerta balónky, vyzkoušely si nést
náklad na zádech. Další pohádku
plánujeme 15. března 2019. -po-

Pololetky na sněhu
Prázdniny slouží k oddechu, zábavě, sportu a hlavně k pobytu v přírodě. Takže hurááá na kyslík! Tentokrát jsme vyjeli s dětmi na Rusavu.
Skvělé bobování, soutěžení, koulovačka a stavění sněhových staveb
v krásném prostředí Hostýnských
vrchů – pěkně jsme si to všichni
užili.
-mb-

Zima na horách
ve fotogalerii
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DDM Kojetín informuje
Připravujeme
na BŘEZEN 2019
Šťastná osmička
účast na Jarním plese
1. 3. 2019
Rybářské zkoušky
ZK Rybář I
3. 3. 2019
Dětský karneval
Křenovice
12. 3. 2019
Kojetínská písnička
6. ročník pěvecké soutěže

Za pokladem
českého lva
To byl název jarního prázdninového týdne pro děti, které trávily svůj
volný čas na Domě dětí a mládeže
v Kojetíně. Cestovali jsme v čase
a měli jsme to štěstí, že k nám přicházel český lev, aby přečetl každý den jinou pověst, na kterou byly
zaměřeny různé aktivity. Celý týden
bylo připraveno spoustu činností
– zdobili jsme trička, vyráběli jsme
štíty, meče, přívěšek golema, hlavu
lva, hráli jsme spoustu strategic-
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kých her, zvládli jsme stezku odvahy i večerní přespání. Na závěr děti
našly poklad u českého lva a užily
si zábavné atrakce v Galaxii ve Zlíně. Byl to pestrý týden…
-po-

15. 3. 2019
Pohádkový pátek
pro předškolní děti
22. 3. 2019
Jarní ples pro děti
Březen
Dětský karneval
Stříbrnice
Výukové programy
zaměřené na dopravní výchovu
Keramické výukové
programy
pro MŠ a ZŠ
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Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘIPRAVujeme v BŘEZNu 2019
Březen
měsíc čtenářů
10. ročník
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků vyhlašuje 10. ročník
celostátní akce na podporu
čtenářské gramotnosti.
K akci BMČ se se svými aktivitami
každoročně hlásí více než
400 aktivních veřejných knihoven
z celého Česka a naše knihovna
je každoročně mezi nimi!
Vyhlášení nejlepších
dětských čtenářů
1. – 31. března 2019
oddělení pro děti a mládež
Hledáme
čtenáře – muže roku 2019!
1. – 31. března 2019
V roce 2011 se v knihovnách
založila nová tradice – oceňování
nejlepších čtenářů. Základním
kritériem pro výběr Čtenáře roku
bývá počet výpůjček konkrétního
čtenáře za uplynulý rok.
Podle loňského průzkumu
čtenářství se opět prokázalo, že
ženy čtou daleko více než muži
a knihovny chtějí muže ve čtenářství
podpořit! V průběhu března 2019
budeme vybírat čtenáře muže se
zajímavým “čtenářským příběhem”.
Statistika odhalila i rozdíly mezi
mužským a ženským čtením.
U žen má výraznější podíl beletrie,
zatímco muži čtou více literaturu
faktu. Výsledky budou zveřejněny
v měsíci dubnu v oddělení
pro dospělé čtenáře.

Ten, kdo radost dává,
ten ji také dostává
6. března 2019 v 8 a 10 hodin,
sál VIC, pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ
Interaktivní beseda s knihami
Zuzany Pospíšilové, při které
si děti poslechnou ukázky pohádek
a příběhů, zapojí se do hádání
hádanek, her se slovíčky a plnění
úkolů. Děti se také seznámí
s procesem vzniku knihy a cílem
celé prezentace je ukázat, že knihy
jsou různorodé a poskytují
poučnou zábavu i zábavné poučení.

Napoleon Bonaparte
Přednáška s promítáním
Dany Šimkové
3. dubna 2019 v 17.30 hodin,
sál VIC (1. patro)
pro širokou veřejnost
Letos si připomínáme 250. výročí
narození Napoleona Bonaparta.
Poznejme blíže osobnost slavného
vojevůdce, podívejme se na něj
očima jeho současníků – nepřátel,
manželek, milenek, vojáků,
kteří ho oddaně následovali,
a umělců.

Holky s voctem
S humorem o životě, jaký je…
12. března 2019 v 10 hodin,
Dům sv. Josefa Kojetín
14. března 2019 ve 14 hodin,
Centrum sociálních služeb Kojetín
Literární hodinka pro seniory
s představením současné české
spisovatelky Kláry Mandausové.

Plechovky
sběrné místo v knihovně
15. října 2018 – 31. května 2019
Projet Keňa Gymnázia Kojetín.
Finance vybrané za plechovky
využije škola pro keňské děti.

Noc s Andersenem
2019
29.–30. března 2019,
budova VIC
Vyvrcholením letošního března
bude Noc s Andersenem.
Témata pro letošní rok jsou dvě:
Andersen známý – neznámý,
připomene autorovy u nás zcela
neznámé pohádky (např. kniha
„Při nejzazším moři“) a 70. výročí
nakladatelství Albatros, které nás
přímo vybízí k tomu, abychom je
dětem připomněli, a s ním také
některé jeho kmenové autory např.
E. Petišku, F. Nepila, P. Síse,
O. Sekoru a další.

Kůstkova čtenářská výzva
- oddělení pro dětské čtenáře
Čtenářská soutěž roku 2019
STÁLE PROBÍHÁ!
Jeff Smith Kůstek – komiksový
hrdina zve děti ke knižní hře.
Pomozte Kůstkovi přečíst pět knih
se zadanou tematikou a pomůžete
mu tím zastavit invazi Krysáků
do Kůstkova. Každá přečtená
kniha = pečeť, kterou nalepíš
do mapy – obojí získáš v knihovně.
Úspěšné řešitele čeká odměna.
Více se dozvíte na webových
stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/
mestska-knihovna
facebooku a rajče.net
– Městská knihovna MěKS Kojetín

Únor v knihovně
Zachráněný dědeček
S literární besedou na motivy stejnojmenné knihy Štěpána Zavřela
jsme potěšily děti v mateřských
školách.
Valentýnské přáníčko
V tvořivé dílničce si děti ze školních
družin a „Klubu malých čtenářů
z Polkovic“ vyrobily záložky do knih.
Knihovnické minimum
V únoru se předškolní děti z Mateřské školy Polkovice poprvé seznámily s knihovnou.
-jl-

Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
z důvodu provedení revize a aktualizace knihovního fondu
(dle Knihovního zákona č. 257/2001 a vyhlášky č. 88/2002 Sb.)

bude knihovna ve dnech 8. - 22. dubna 2019 uzavřena.
Těšit se na vás budeme po Velikonocích 23. dubna 2019.
Přijďte se „předzásobit“ dobrou četbou!
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Hanácké bál
V sobotu 16. února 2019 se mohli
návštěvníci a účastníci pobavit na
Hanáckém bále, tentokrát v Křenovicích. V této malebné obci se
konal Hanácký bál historicky podruhé, i tentokrát to bylo z důvodu rekonstrukce Sokolovny, kde se bude
v příštím roce bál opět konat ve
zbrusu nových prostorách. Křenovický kulturní dům, i přes menší prostory, nabídl návštěvníkům
i pořadatelům domáckou venkovskou atmosféru, ve které se nesl
celý pohodový večer. Ten zahájil slavnostní nástup krojovaných
nejen z Kojetína, ale i okolí. Návštěvníkům se tak představila
pořadatelská Hanácká beseda,
Hanácké sóbor Hruška a Chasa
z Ořechova. Poté všechny přítomné
přivítal „stréc Jarin“ Minařík, představil účinkující a vyzval všechny
místní i přespolní, aby se dobře bavili. To se záhy stalo skutkem, parket se naplnil a po celý večer, snad
s výjimkou přestávek hudebníků,
se nevyprázdnil. O kvalitní hudební program se postarala dechová
hudba Hulíňané a popové duo Ha-

llo Band. Pro příznivce a zpěváky
lidových písniček z Moravy, Slovenska i Čech, byla v pekle kulturního
domu, známého též jako Snack bar,
k dispozici cimbálová muzika Dubina s primášem Luďou Koutným.
O jídlo a pití se postarali tetiny
a stréci z Hanácké besedy a z řad
jejich příznivců. Kdo tedy chtěl vydržet celý večer ve střehu a mít dobrý
základ, mohl si dát výborný gulášek
či tradiční řízek se salátem. Díky
sponzorům se vydařila také tombola, která byla i letos vskutku bohatá. Zábava rychle plynula v dobrém
rozmaru a jako mávnutím proutku
tu byl zlatý hřeb večera Moravská
beseda, kterou si s chutí zatančily
všechny, již výše zmiňované soubory. I když se letos tradiční Hanácký

bál konal netradičně v Křenovicích,
nic nenasvědčovalo tomu, že by tato
akce utrpěla na návštěvnosti, dobré
atmosféře a organizaci. Věříme, že
i všichni návštěvníci byli spokojeni,
stejně tak, jako organizátoři. Dík
patří všem, kteří zajistili bezvadný
průběh této akce, organizátorům,
souborům, dárcům tomboly, kapelám, obci Křenovice za vstřícné jednání a především návštěvníkům,
kteří neváhali a přišli se pobavit.
V příštím roce se budeme těšit na
setkání v nových prostorách Sokolovny.
-miza-

Nové propagační zboží
Nové propagační zboží - hrnky (různé barvy),
nálepky, náramky, placky s nápisem
zakoupíte na informacích VIC Kojetín, Masa-
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rykovo náměstí 8. Otevřeno po–pá 9.00–11.30
a 12.30–17.00 hodin, so a ne po telefonické dohodě 774 001 403.
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Divadelní Kojetín 2019
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje
pořádají

27. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2019
který se bude konat v sále Kulturního domu v Křenovicích

ve dnech 14. - 17. března 2019

a je krajskou postupovou přehlídkou s nominací na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla 8. Divadelní Piknik Volyně 2019
vstupné na jednotlivá představení: 50 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč; permanentní vstupenka: 300 Kč
- rezervace a předprodej na VIC Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

Program přehlídky (změny vyhrazeny):
ČTVRTEK 14. BŘEZNA 2019
20.00 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Divadlo Prkno Veverská Bítýška
K. Rudčenková:

VŮNĚ TŘEŠŇOVÉHO DÝMU
tragikomedie

(1. soutěžní představení, 70 minut bez přestávky)

21.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem
Kojetín náměstí - Křenovice KD: 19:11 (linka)
Křenovice KD - Kojetín náměstí: 21:30 (svoz)

PÁTEK 15. BŘEZNA 2019
11.00 hodin

Divadlo Brod Uherský Brod

DOBRODRUŽSTVÍ
TOMA SAWYERA rodinná komedie
M. Twain:

(2. soutěžní představení, 60 minut bez přestávky)

12.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem
Kojetín náměstí - Křenovice KD: 9:54 (linka)
Křenovice KD - Kojetín náměstí: 12:25 (linka)

14.00 hodin

DS Svatopluk při DK Hodonín
M. Šotek:

PLEJTVÁK

komedie

(6. soutěžní představení, 80 minut bez přestávky)

15.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem
Kojetín náměstí - Křenovice KD: 13:45 (svoz)
Křenovice KD - Kojetín náměstí: 15:30 (svoz)

17.00 hodin

Divadlo Exil Pardubice

Nicolas Bedos: DO

ZDI

tragikomedie

(7. soutěžní představení, 60 minut bez přestávky)

18.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem
Kojetín náměstí - Křenovice KD: 16:30 (svoz)
Křenovice KD - Kojetín náměstí: 18:30 (svoz)

20.00 hodin

DS Za dveřmi Náměšť na Hané

HOTEL MEZI
DVĚMA SVĚTY mysteriózní komedie
É. E. Schmitt:

(8. soutěžní představení, 100 minut bez přestávky)

16.00 hodin

22.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem
Kojetín náměstí - Křenovice KD: 19:20 (linka)
Křenovice KD - Kojetín náměstí: 22:00 (svoz)

N. Djapić: TANGO DEMENTE
černá komedie

divadelní VEČÍREK

Divadelní spolek Slavkov u Brna
(3. soutěžní představení, 60 minut + přestávka)

17.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem
Kojetín náměstí - Křenovice KD: 15:25 (linka)
Křenovice KD - Kojetín náměstí: 17:30 (linka)

20.00 hodin

Divadelní spolek D6K Holešov

G. Preissová: JEJÍ PASTORKYŇA
drama
(4. soutěžní představení, 85 minut bez přestávky)

23.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem
Kojetín náměstí - Křenovice KD: 19:11 (linka)
Křenovice KD - Kojetín náměstí: 22:00 (svoz)

SOBOTA 16. BŘEZNA 2019
11.00 hodin

Divadelní studio Viktorka Holešov
V. Havel:

AUDIENCE

absurdní drama

(5. soutěžní představení, 55 minut bez přestávky)

12.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem
Kojetín náměstí - Křenovice KD: 10:30 (svoz)
Křenovice KD - Kojetín náměstí: 12:44 (linka)
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SOBOTA 16. BŘEZNA 2019

22.00 hodin (Snack bar Křenovice)

NEDĚLE 17. BŘEZNA 2019
11.00 hodin

DS Pod Lampú Bánov

Petra Vašíčková, Magdalena Janků:

BIOMATKA aneb BĚŽ DO ŘITI
S KUS-KUSEM komedie
(9. soutěžní představení, 100 minut + přestávka)
13.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

Kojetín náměstí - Křenovice KD: 10:30 (svoz)
Křenovice KD - Kojetín náměstí: 13:00 (svoz)

15.30 hodin

Základní škola Křenovice
O ČVACHTISLAVOVI A LUCIMÍŘE

pohádka pro obveselení (mimo soutěž, 30 minut)
16.00 hodin

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A UKONČENÍ 27. ROČNÍKU
Kojetín náměstí - Křenovice KD: 14:32 (linka)
Křenovice KD - Kojetín náměstí: 17:19 (linka)
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Divadelní Kojetín 2019
Letošní ročník Divadelního Kojetína bude i pro nás, pořadatele,
jiný. Bude se poprvé v historii konat v jiných prostorách – v Kulturním domě v Křenovicích, který disponuje menšími prostory,
menším jevištěm, menším hledištěm, no prostě vším menším, než
jsme byli zvyklí v obrovské budově Sokolovny. O to se na přehlídku můžeme s větší radostí těšit,
protože právě tyto menší prostory
vybízí k velké domácí, venkovské,
atmosféře, kterou jsme letos na
vlastní kůži pocítili na Hanáckém
bále.
My, organizátoři, samozřejmě nesmíme podcenit hlavně zajištění jevištní a scénické techniky, osvětlení,
ozvučení, zatemnění sálu, počítačové techniky i zázemí pro herce, lektorský sbor i pořadatele, které jsou
nezbytné k realizaci a hladkému
průběhu celé přehlídky. Uděláme
vše proto, aby byli všichni spokojeni,
herci, diváci, lektoři, reportéři i pořadatelé, a v Křenovicích se cítili jako
doma. K tomu určitě přispěje svou
trochou do divadelního mlýna i domácí spolek Smotaná hadice, který
křenovická divadelní prkna zná jako
své botky...
Co se týče samotného programu
festivalu, tak musíme konstatovat,
že se nejen divák, ale i porota (Vladimír Fekar, Petra Richter Kohutová a Vladimír Altán Mátl) letos namlsají! Celkem se představí devět
divadelních souborů a divadel, které budou usilovat o postup na celorepublikovou přehlídku Divadelní
Piknik Volyně.
V repertoárové skladbě se objeví
především komedie – rodinné, černé, ba i mysteriózní, české klasické drama, absurdní drama Václava
Havla, ale nebudou chybět i tituly
tragikomické. Nesmíme opomenout
zmínit i závěrečnou pohádku pro
obveselení, kterou nám zahrají děti
ze Základní školy Křenovice.
Představme si ty, kteří budou
v Křenovicích na Divadelním Kojetíně soutěžit o postup do Volyně, a na které se můžete těšit
společně s námi.
Divadlo Prkno Veverská Bítýška
Soubor vznikl na jaře roku 1996
ze skupinky kamarádů z Bítýšky

a okolí. Z existujícího tanečního
souboru se vyklubali nadšenci, kterých byla tehdy necelá dvacítka.
Prkno se každý rok aktivně zúčastňuje postupových soutěží, kde sbírá individuální ocenění za herecké
výkony, režii a díky kapele Pavla
Helana i za hudbu. V roce 2010 bylo
divadlo Prkno s představením Kvartet nominováno za Českou republiku na mezinárodní divadelní festival
v Jižní Korei. V současné době má
divadlo dvacet členů a průměrně
odehraje měsíčně tři představení.
Divadlo každý rok v červnu pořádá
„festival na prknech“ a je v počtu
odehraných představení největším
nesoutěžním festivalem na Jižní
Moravě. Divadlo Prkno je „hybatelem“ kulturního a společenského života v obci i v okolí, organizuje letní
kina, akce pro děti, kostýmované
prohlídky hradu Veveří, karnevaly,
módní přehlídky apod. V dramatických kroužcích se věnuje nastupující divadelní generaci.
Do soutěže Divadlo Prkno přihlásilo
tragikomedii Kateřiny Rudčenkové Vůně třešňového dýmu – hru
v polosnu, o třech ženách, o třech
osudech a jedné krvi.

Divadlo Brod Uherský Brod
Divadlo Brod navazuje na bohatou
tradici ochotnického divadla. Jeho
počátky sahají až do roku 1869,
kdy byla v Uherském Brodě založena Občanská beseda s divadelním odborem. Od této doby je činnost divadelních spolků nepřetržitá
a velmi pestrá. Značka Divadlo
Brod se poprvé objevuje v roce
2002, kdy dochází ke spojení Divadelního souboru Tomáše Miličky
a Spolkového loutkového divadélka.
Dnes vytváří soubor jednu inscenaci pro dospělé a jednu loutkovou
pohádku ročně. Uměleckým šéfem
souboru je Roman Švehlík, který
jako vystudovaný divadelní vědec

dbá o kvalitní dramaturgii divadla.
Díky úspěchům na přehlídkách
cestuje Divadlo Brod po celé České
republice, zajíždí i na Slovensko.
Loutkářská sekce Divadla Brod byla
v roce 2016 zapsána do seznamu osmdesáti nejvýznamnějších
loutkových divadel České republiky a spolupodílí se na propagaci
úspěchu zapsání českého a slovenského loutkářství do seznamu
UNESCO.
V Křenovicích v dopoledním čase
zahraje brodské divadlo rodinnou
komedii z pera Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera, příběh
o klučičích přátelstvích a dobrodružstvích.

Divadelní spolek Slavkov u Brna
Slavkovský ochotnický soubor sestává z přibližně čtyřiceti aktivních
členů a pro diváky připravuje dvě až
tři nové divadelní hry ročně. Hlavní
část repertoáru tvoří komedie pro dospělé a pohádky pro děti, záběr souboru je však mnohem širší. Historie
spolku sahá až do roku 2001, kdy při
slavkovské římskokatolické farnosti
vzniklo dětské divadlo Simsala Bim.
Dětští herci se od jednoduchých pohádek vypracovali k náročnějším kusům a v roce 2011 se členská základna souboru rozšířila o dospělé herce.
Představení souboru můžete navštívit v sále pastoračního centra římskokatolické fary ve Slavkově. Technicky
náročnější představení uvádí na jevišti Společenského centra Bonaparte. Pravidelně zajíždí hrát i do jiných
obcí a měst a účastní se festivalů
a přehlídek amatérských divadel.
Slavkoští přivezou černou komedii
Tango demente. Čtyři staré dámy
v nejlepších letech předvedou, jak
se argentinským tangem a vášnivým hraním karet dá čelit samotě,
nemocem a strachu ze smrti.
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Divadlo 6. května Holešov
Ochotnické divadlo zapustilo své
kořeny v Holešově již koncem
19. století. V této době vznikalo mnoho divadelních odborů a kroužků při
četných organizacích a spolcích.
Po osvobození Holešova (6. května
1945) se holešovští ochotníci rozhodli spojit v jeden divadelní spolek. Vzniklo tak Divadlo 6. května.
V současné době soubor nastuduje jednu divadelní inscenaci ročně,
pořádá divadelní plesy, noční prohlídky zámku, v roce 2016, u příležitosti 70. výročí vzniku souboru,
také výstavu a divadelní přehlídku.
Dílo prozaičky Gabriely Preissové
Její pastorkyňa patří k desítce nejlepších a stále uváděných dramat.
Kdo by neznal příběh z moravského Slovácka, do kterého je děj hry
situován, o všelidské výpovědi,
která otevírá původní zakořenění
příběhu o Kostelničce a její nevlastní dceři Jenůfě, o milenecké i rodičovské zradě, nenávisti nevlastních
bratří i zrození nového života a jeho
sobeckého zničení.

Divadelní studio Viktorka Holešov
Studio vzniklo rozhodnutím tří kamarádů dělat divadlo trochu jinak.
Zrod divadelního spolku se datuje
do období babího léta roku 2018.
Všichni členové divadla mají za
sebou divadelní minulost v jiných
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divadelních spolcích a sdruženích
a velké nadšení pokračovat divadelní budoucností. Divadlo spolupracuje s režisérem Konrádem Popelem a v současné době všichni
společně žijí hrou Václava Havla
Audience, s kterou vystoupí i na
křenovických prknech. Audience je
jednoaktové tragikomické absurdní
drama z roku 1975. Hlavní postavou je Ferdinand Vaněk, intelektuál, který musí pracovat v pivovaru.
Vaňka si předvolá jeho nadřízený,
sládek, který je na naprosto odlišné
úrovni. Hra je částečně autobiografická (Vaněk reprezentuje Havla)
a jsou zde odkazy na reálné umělce tehdejší doby (Gott, Bohdalová,
Kohout).
Divadelní spolek Svatopluk při
DK Hodonín
První zmínky o divadelnictví v Hodoníně pocházejí již z roku 1865,
kdy byl založen čtenářsko-pěvecký
soubor Svatopluk. Velmi významnou událostí té doby byla účast na
kladení základního kamene Národního divadla v Praze 1868. Zajímavým datem byl 10. květen 1933,
kdy v Hodoníně hostovali Voskovec
a Werich. O tom, že představitelé
Svatopluka v novodobé historii jsou
opravdovými divadelními osobnostmi, svědčí mimo jiné i to, že Dušan
Grombiřík a Běta Švancerová obdrželi prestižní „Cenu města Hodonína“. Současným principálem je Vladimír Jašek.
Plejtvák z pera Milana Šotka je komedie o cestě kostry plejtváka myšoka z norského pobřeží na pražské nábřeží. Komedie o boji o sedm
obratlů v první polovině 90. let
19. století. Hra realizovaných metafor české malosti a uměleckých
kompromisů. „Češi si postaví muzeum a nevejde se do něj velryba?“

Divadlo Exil Pardubice
Divadlo sídlí na malé studiové scéně v Pardubicích. Na svém kontě
má od roku 2000 přesně devadesát
pět nastudovaných inscenací. Na
repertoáru má průměrně osm her
a na domovské scéně soubor hraje
dvakrát týdně. Exil je jiné divadlo.
Žádná opona, žádné křišťálové
lustry, žádný samet, ani balkony
a lóže, kde se diváci cítí přirozeně
a pohodlně jako doma.
Když automobilová nehoda má větší následky než amnézii …
Nejvzdálenější účastník naší divadelní přehlídky představí thriller
i hořkou komedii autora Nicolase
Bedose Do zdi, kterou napsal ve
Francii populární dramatik, režisér,
scenárista, herec, spisovatel a humorista Nicolas Bedos. Inscenace
je vystavená jako detektivka. Divák
se krok po kroku dostává k pointě
celé hry. Do poslední chvíle neví,
co je pravda a co lež. Divadlo Exil
ovšem slibuje publiku také romantiku a lásku.

Divadelní spolek Za dveřmi Náměšť na Hané
Spolek mladých ochotníků, který
vznikl v létě roku 2007 s cílem obnovit tradici ochotnického divadla
v Náměšti na Hané. Jejich činnost
ale začala už dříve, a to na večerních pohádkových prohlídkách
zámku v Náměšti na Hané. Nyní
se však věnují zejména jevištním
hrám. V jejich repertoáru můžete
vidět hry Mluvící prsten, Strašidlo
Cantervillské, Tenor na Roztrhání,
Nájemníci pana Swana aneb Habaďůra, Peklo v hotelu Westminster, Na správné adrese, Bez obřadu
nebo Revizor. Kromě divadelních
představení pořádají každoročně
ve spolupráci s SDH Nové Dvory letní improvizační show PARŤYČKA. A protože každé divadlo
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potřebuje novou krev, tak nově pořádají tzv. Improvečery, kde si mladí
„adepti herectví“ mohou vyzkoušet
své herecké a improvizační nadání.
Laskavá komedie Hotel mezi dvěma světy o nesmrtelných věcech
"mezi nebem a zemí" současného francouzského dramatika Érica
Emmanuela Schmitta nás zavede
do tajemného hotelu, kde na svoji
další cestu, ať již mezi živé či zesnulé, čeká několik postav. Spolu
s nimi brzy zjistíte, že člověk nachází svou lásku nebo začíná opravdově žít, až když už je téměř pozdě.
Podaří se jim vrátit zpátky na zem
a pokračovat v novém poznání?

aneb Běž do řiti s kus-kusem. Do
názvu zahrnuly hlavní pointu příběhu, kdy „Biomatka“ představuje
do dnešního stylu stravy a výchovy
zapálenou matku tří dětí a „Běž do
řiti s kus-kusem“ zase reprezentuje názor její rodiny a zbytku rodné
vesnice. Kromě několika spisovně
mluvících postav ve hře zní bánovské nářečí, odkazuje se na místní
reálie a divákovi je přiblížen rodinný
život na vesnici Východního Slovácka tak, jak jej vnímají autorky
samy. Inscenaci doplňují písničky
z Bánova a okolí v podání Folklorního souboru Kohútek z Bánova
a Souboru písní a tanců Olšava
z Uherského Brodu.
Dle propozic celostátní přehlídky Divadelní Piknik Volyně může odborná porota postupových přehlídek
našeho typu vítěznou inscenaci přímo nominovat k postupu, a zároveň
může doporučit libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.
Odborná porota Divadelního Kojetí-

na 2019 bude ve složení Vladimír
Fekar – dramaturg Městského divadla Zlín s právem nominace, Petra
Richter Kohutová – dramaturg Studia D3 Karlovy Vary a Vladimír Altán Mátl – režisér a herec DS Zmatkaři Dobronín.
Přehlídkový zpravodaj "Divadelní
Koječák (Křenovčák?)" bude vycházet denně, bude distribuován
zdarma v místě konání a uveřejňován na webových stránkách MěKS
Kojetín i facebooku (Divadelní Koječák, MěKS Kojetín).
Tímto, jako každý rok, vyzývám
vás, diváky, divadelní Koječáky, divadelní Křenovčáky, učitele, také
představitele našeho města, aby
přijeli a přišli svou účastí podpořit
amatérské soubory do Křenovic.
Není nic horšího, než když herci
hrají před poloprázdným hledištěm se soustředěnou porotou.
Těšíme se na viděnou u divadla
v Křenovicích...
-svahwww.mekskojetin.cz
(Divadelní Kojetín)
Facebook: Divadelní Koječák

Divadelní spolek „Pod Lampú“
Bánov
Spolek vznikl v Bánově v roce
2016, čímž po třicetileté pauze navazuje na více než stoletou tradici
místního ochotnického divadla.
Název vychází ze skutečnosti, že
se v Bánově několikrát nazkoušela Jiráskova Lucerna, po Bánovsky
Lampa, a tím pádem Divadlo „Pod
lampú“. V souboru působí dvacet
členů, z toho tři děti, a Biomatka je
druhou uváděnou hrou.
První autorská hra ochotnického
spolku „Pod lampú“ z Bánova pojednává o mezigeneračním soužití
a autorky Petra Vašíčková a Magdalena Janků ji nazvaly Biomatka
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Úvodní hodina VU3V
Po zimních prázdninách opět nastal
čas vrátit se do lavic, a to platí i pro
naše studenty Virtuální univerzity
třetího věku. Ke konci ledna jsme
se opět sešli v hojném počtu ve víceúčelové klubovně a zahájili tak
další semestr. V pořadí již třináctý
kurz, který si studenti vybrali, nese
název Lesnictví. Tentokrát navštívíme ve video-přednáškách spoustu
českých lesů a dozvíme se mnoho
zajímavého jak o ochraně lesa, tak
i péči o krajinu a vodním hospodářství. Jelikož se všichni už dobře
znají, tak úvodní hodina, jako každá

Promítání filmu
– Keltové
Dvě čtvrteční odpoledne jsme strávili u promítání dokumentu, který nesl
název Keltové. Jeho obsah byl velice
zajímavý a týkal se jak zvyků Keltů,
tak nám odkrýval i jejich mnohá tajemství. Projekce se uskutečnila na
dvou domech s pečovatelskou službou. Promítání bohužel probíhalo
v největší chřipkové epidemii, což

jiná, proběhla v přátelském duchu.
Zahájila ji milým slovem ředitelka
centra Blanka Laboňová. Po vřelém
přivítání jsme se dali opět do poctivé-

ho studia a začali tak nový semestr.
Studentům přejme hodně štěstí
a úspěchů v dalším studiu.
AZ

ovlivnilo účast. Ale i tak se našlo
několik zvídavců, kteří na akci rádi
přišli. Promítání filmu sklidilo úspěch

a již nyní se zájemci mohou těšit na
aktivity, které pro ně připravujeme.
AZ

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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

PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2019

PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úterý 12. 3. 2019 od 10.10 hodin
HOLKY S VOCTEM
S humorem o životě takový jaký je...
Poznávací beseda pracovnic Městské knihovny
MěKS Kojetín s knihou Kláry Mandausové,
která svými fejetony ze života dokáže pobavit
a odlehčit v denních těžkostech.
Úterý 19. 3. 2019 od 10.10 hodin
OSOBNOST ALFONSE MUSILA
– NEJVĚTŠÍHO ARABISTY: JORDÁNSKO
Cestovatelská beseda s Věrou Minaříkovou,
která nám představí krásy Jordánska.
Úterý 26. 3. 2019 od 10.00 hodin
TRÉNINK PAMĚTI
Vesele pokračujeme s trénováním a protahováním
mozkových závitů s Miloslavou Kullašovou,
trenérkou paměti I. úrovně, která si pro nás
připravila speciální trénink paměti.
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Čtvrtek 28. 3. 2018 od 9.00 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince.
každé úterý a pátek od 9.00 do 10.00 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Město Kojetín finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC V KOJETÍNĚ A TOVAČOVĚ
Program svátečních setkání v březnu 2019 (v čase postním)
„Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem!“ Žalm 57,2a
3. 3. 2019 Neděle – poslední v mezidobí
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
6. 3. 2019 Středa – Popeleční
modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
10. 3. 2019 Neděle – 1. postní (Invocavit)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
17. 3. 2019 Neděle – 2. postní (Reminiscere)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře
a v klubovně (modlitebny). Středa:
Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“
v klubovně modlitebny (zpravidla
1. středa v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru
(zpravidla 1. středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na
faře v kanceláři (zpravidla poslední
čtvrtek v měsíci - promítání). Neděle: Bohoslužby ve sboru (zpravidla
první neděle v měsíci – rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti
a mládež).

24. 3. 2019 Neděle – 3. postní (Oculi)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
31. 3. 2019 Neděle – 4. postní (Laetare)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
7.4.2019 Neděle – 5. postní (Judica - Smrtná)
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
„A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně
celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením!
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu,
svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý, velmi laskavý, který od zla
upouští.“ Joel 2,12-13

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.

Seznam postních nedělí:
1. neděle postní – Invocavit: „Bude
mě volat a já mu odpovím, v dobách
soužení budu s ním, vysvobodím jej
a oslavím.“ Žalm 91,15
2. neděle postní – Reminiscere:
„Pamatuj, Hospodine, na soucit
svůj a na svou lásku, která je od
věků.“ Žalm 25,6
3. neděle postní – Oculi: „K Hospodinu stále mé oči hledí, on moje
nohy z pasti vyprostí!“ Žalm 25,15

4. neděle postní – Laetare:
„S Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji milujete, jásejte! Radujte se, radujte spolu s ní,
všichni, kdo jste nad ní truchlili!“
– „Když pak byl Ježíš v Betanii
a stoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena
(Máří Magdaléna) s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti
a vylila mu ji na hlavu.“ Izaiáš 66,10
a Matouš 26,6-7
5. neděle postní – Judica (Smrtná): „Zjednej mi právo, Bože, buď
mým obhájcem před bezbožným
národem, zachraň mě před lstivým
a podlým člověkem!“ Žalm 43,1
6. neděle postní – Palmarum (Květná): „Povězte Dceři sionské: Hle,
tvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku.“ – „Hosana, Synu Davidův!“
„Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!“ „Hosana na výsostech!“ Matouš 21,5.9
Jiří Pleva

Myšlenka měsíce:

Citát měsíce:

Biblický verš měsíce:

č. 777 706 511 nebo pište na email:
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hrušková z Přerova, tel: 606 207 782
email: petra.hruskova@email.cz
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje. Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc
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TJ Sokol Kojetín, z.s.
letní pobytové tábory ve vrážném v roce 2019
28. 6. – 6. 7. 2019
Tábornická
škola dorostu
pro účastníky ve věku 15–19 let,
vklad: 2.800 Kč
Info a přihlášky: Martin Juřen
telefon: 604 840 992
e-mail: martin.juren@gmail.com
a na webu: 2019.dvoutakt.cz
6. 7. – 13. 7. 2019
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
13. 7. – 20. 7. 2019
Tábor
rodičů s dětmi I.
pro děti ve věku 3–7 let
vklad: 1.600 Kč/dítě;
2.000 Kč/dospělý
Info a přihlášky: Lenka Urbánková,
telefon: 777 030 811, e-mail:
lenicka.nemeckova@centrum.cz

20. 7. – 27. 7. 2019
Tábor
rodičů s dětmi II.
(táborová základna pronajata)
Info a přihlášky: Eva Pěchová
telefon: 728 009 202
e-mail: pechaeva@seznam.cz
27. 7. – 3. 8. 2019
Tábor
rodičů s dětmi III.
pro děti věkově neomezeno
vklad: 1.600 Kč/dítě;
2.100 Kč/dospělý
Info a přihlášky: Zuzana Veselá
tel: 608 505 280, www.vrazne.net
3. 8. – 10. 8. 2019
Tábor
rodičů s dětmi IV.
Rodinné hry (základna pronajata)
Info a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz

10. 8. – 17. 8. 2019
Tábor
rodičů s dětmi V.
(táborová základna pronajata)
Info a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566
17. 8. – 24. 8. 2019
Tábor žactva
pro děti ve věku 6–9 let
vklad: 2.500 Kč
Info a přihlášky: Lenka Popovská
telefon: 601 601 855,
e-mail:
lenkapolachova@hotmail.com
Další akce ve Vrážném
v roce 2019:
Stavění a bourání
tábora
Info: 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.

Ze sportu – TJ Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
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Rozlosování soutěže 2018/2019
muži FK Slavoj Kojetín (1.A třída skupina B)

Rozlosování soutěže 2018/2019
muži TJ Sokol Kovalovice (1.B. třída skupina A)

JARO 2019

JARO 2019

Termín

Utkání

Termín

Utkání

So 30.03. 15:00

Kojetín – FK Brodek u Přerova

Ne 31.03. 15:00

Sokol Tovačov – Kovalovice

Ne 07.04. 15:30

SK Lipová – Kojetín

Ne 07.04. 15:30

Kovalovice – Sokol Ústí B

So 13.04. 15:30

Kojetín – Sokol Bělotín

So 13.04. 15:30

Klenovice n. H. – Kovalovice

So 20.04. 16:00

Sokol Plumlov – Kojetín

Ne 21.04. 16:00

Kovalovice – Sokol v Pivíně

So 27.04. 16:00

Kojetín – OC Chomoutov

Ne 28.04. 16:00

FK Troubky – Kovalovice

So 04.05. 16:30

Sokol Dub n. M. – Kojetín

Ne 05.05. 16:30

Kovalovice – Sokol Mostkovice

So 11.05. 16:30

Kojetín – Sokol Čechovice

Ne 12.05. 16:30

FK Němčice n. H. – Kovalovice

Ne 19.05. 17:00

SK Protivanov – Kojetín

Ne 19.05. 17:00

Kovalovice – Sokol Jezernice

So 25.05. 17:00

Kojetín – FC Beňov

Ne 26.05. 17:00

FC Želatovice B – Kovalovice

So 01.06. 17:00

Kojetín – FC Kostelec n.H.

So 01.06. 17:00

FC Újezdec – Kovalovice

Ne 09.06. 17:00

Sokol Určice – Kojetín

Ne 09.06. 17:00

Kovalovice – SK Radslavice

So 15.06. 17:00

FK Slavonín – Kojetín

Ne 16.06. 17.00

Kovalovice – Sokol Otaslavice
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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...

ZDE
MŮŽE BÝT
VÁŠ

INZERÁT
31

Vzpomínky
Dne 5. března 2019 by se dožila 71 let

paní Jarmila Ernstová
S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Cestička k domovu zarostla travičkou, už nikdy po ní nepůjde za svoji rodinou.
Všechny velmi miloval, ale navždy odešel a nás tu zanechal.
Milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, tchán, švagr a strýc

pan Alois Zahradníček z Kovalovic
Vzpomínáme na 22. března 2016 – loučení žádné, nezbyl mu čas,
jen velkou bolest zanechal v nás.
Za celou rodinu manželka.

Divadelní Kojetín–Křenovice 2019

Kojetínský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín, vychází v nákladu 750 výtisků.
Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, PSČ 752 01.
IČ: 00368903. Telefon: 581 762 046, 774 001405, e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Hana Svačinová.
Redakční rada: Kateřina Lýsková, Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Ing. Jiří Šírek, Jakub Šírek, Milan Zahradník.
Vychází vždy 1. týden v měsíci. Cena: 12 Kč. Povoleno Ministerstvem kultury pod evid. číslem MK ČR E 12649.
Grafická úprava a sazba: MěKS Kojetín, tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. www.mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj
Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, názory nemusí být totožné s názory redakce.

