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Ukliďme svět, ukliďme Česko
V sobotu 13. dubna 2019 se naše město opět připojí
k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Sraz všech dobrovolníků je v 9 hodin – v Kojetíně před
budovou radnice, v Popůvkách před kulturním domem
a v Kovalovicích u kapličky.
V kampani „Ukliďme svět, ukliďme Česko!" vycházející
z mezinárodních iniciativ Clean Up the World! a Let´s do
it! jde o to, zbavit okolí odpadků a přispět tak ke zlepšení
společného životního prostředí!
Děkujeme všem za pomoc a účast!
Foto: J. Šírek

12,- Kč
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 6. schůzi konané dne 27. února 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření ru prodeje pozemku p. č. 4234/2 s provozem webu, mezi objednateč. 2/2019, kterým dochází pouze ostatní plocha o výměře 362 m2, lem Městem Kojetín a poskytovak přesunům v rámci schváleného ve vlastnictví Města Kojetína, v ka- telem ANTEE s. r. o., Praha 1, za
rozpočtu a nenavyšují se celkové tastrálním území Kojetín, zájemci cenu 25.000 Kč bez DPH za zprao koupi, za cenu nejvyšší nabídky cování webu a 3.900 Kč bez DPH
příjmy ani výdaje rozpočtu,
- souhlasila s přijetím účelově ur- minimálně za kupní cenu 390 Kč/m2 ročně za další služby s tím spojené,
čeného finančního daru od Spor- + DPH a za podmínky úhrady veš- - souhlasila s vycestováním řetovního klubu RELAX Olomouc, kerých nákladů s převodem spoje- ditelky CSS Kojetín na zahraniční
studijní cestu do Finska ve dnech
z. s., Domem dětí a mládeže Ko- ných kupujícím,
jetín, p. o., na částečné pokrytí - schválila smlouvu o budoucí 4. 6.–8. 6. 2019,
nákladů, spojených s pořádáním smlouvě o zřízení věcného bře- - schválila uzavření Smlouvy o dílo
sportovní akce – běhu pro ve- mene a dohodu o umístění stavby k investiční akci „Rekonstrukce byřejnost „Hanácká kojetínská de- č. IV-12-8016112/VB1 Kojetín, Pol- tové jednotky č. 14. v objektu DPS
sítka“ v celkové výši 7 000 Kč, ní, p. č. 2842/1, VNN, KNN mezi E. Beneše v Kojetíně“ mezi objed- schválila zveřejnění záměru Městem Kojetínem, jako strana „bu- natelem Městem Kojetín a zhopachtu pozemku parc. č. 4452/1, doucí povinná“ a společností ČEZ tovitelem TECHNIS Kojetín spol.
vodní plocha, o výměře 83 683 Distribuce, a. s., zastoupená spo- s r. o. za nabídkovou cenu 191.318
m2, v k. ú. Kojetín, na kterém se lečností SIGNALBAU, a. s., jako Kč bez DPH,
nachází stavba rybníka Na Hrázi strana „budoucí oprávněná“. Poze- - schválila uzavření smlouvy o dílo
ve vlastnictví žadatele, společnos- mek p. č. 5715/3 a p. č. 5706/1 oba k investiční akci „Rekonstrukce byti Rybářství Přerov, a. s., za pod- ostatní plocha – ostatní komunika- tové jednotky č. 22. v objektu DPS
mínek pachtu na dobu neurčitou, ce, v katastrálním území Kojetín E. Beneše v Kojetíně“ mezi objeds účinností od 1. 5. 2019, výši pach- a obci Kojetín, budou dotčeny stav- natelem Městem Kojetín a zhotovného 4.413 Kč/ha/rok, za úče- bou zařízení distribuční soustavy tovitelem TECHNIS Kojetín spol.
zemního kabelového vedení NN s r. o. za nabídkovou cenu 199.564
lem provozování rybnikářství,
- schválila uzavření smlouvy o vý- a přípojkové kabelové skříně,
Kč bez DPH,
půjčce nemovité věci mezi Českou - pověřila Jiřího Šírka zpracová- - schválila provedení revize č. 4
republikou-Úřadem pro zastupo- ním zápisu do kroniky města za rok projektové dokumentace k investičvání státu ve věcech majetkových, 2018 a 2019,
ní akci „Rekonstrukce objektu KD
jako půjčitelem, a Městem Kojetín, - vzala na vědomí zprávu o vyřizo- Kojetín“, jejímž předmětem je přejako vypůjčitelem, na výpůjčku vání stížností a petic v roce 2018,
pracování úseků elektroinstalace
nemovité věci – pozemku parc. - vzala na vědomí petici obyvatel a konstrukční řešení nové konstrukč. 7187, ostatní plocha, v k. ú. Ko- domu Družstevní č. p. 1304 a 1305, ce pódia. Zhotovitelem revize bude
jetín, za podmínek výpůjčky na Kojetín, ze dne 25. 2. 2019, vyja- zpracovatel projektu „Rekonstrukce
dobu určitou od 1. 3. 2019 do doby dřující nesouhlas s vybudováním objektu KD Kojetín“ Pavel Krampla,
převodu vypůjčené nemovité věci čtyř parkovacích míst na travnaté za nabídkovou cenu 3.000 Kč bez
na nového nabyvatele, nejdéle do ploše pod balkony domu č. p.1304 DPH,
28. 2. 2027,
a uložila starostovi města zaslat ini- - schválila uzavření dodatku č. 1
- souhlasila se zveřejněním zámě- ciátorovi petice k dané problemati- k příkazní smlouvě č. 67/2018
ru prodeje pozemku p. č. 4235/1 ce stanovisko RM,
v rámci akce „Rekonstrukce objekorná půda o výměře   239 m2, ve - schválila plán činnosti komise tu KD Kojetín“, jehož předmětem je
vlastnictví Města Kojetína, v ka- bezpečnosti a prevence kriminality prodloužení doby a navýšení ceny za
tastrálním území Kojetín, zájemci RM, komise pro komunitní plánová- činnost výkonu koordinátora bezpečo koupi, za cenu nejvyšší nabídky ní RM, komise školství RM, komise nosti a zdraví při práci a výkon techminimálně za kupní cenu 390 Kč/m2 životního prostředí a zemědělství nického dozoru investora. Dodatek
+ DPH a za podmínky úhrady veš- RM, na rok 2019,
č. 1 je uzavírán mezi objednavatelem
kerých nákladů s převodem spoje- - schválila uzavření smlouvy na Městem Kojetínem a příkazníkem      
ných kupujícím,
zpracování webových stránek kou- I B S Přerov, s. r. o., za nabídkovou
- souhlasila se zveřejněním zámě- paliště a další služby související cenu 81.000 Kč bez DPH.
Rada Města Kojetín se na své 7. schůzi konané dne 13. března 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí zprávy o hospodaření příspěvkových organizací
(Dům dětí a mládeže Kojetín, Centrum sociálních služeb Kojetín, Základní škola Kojetín – náměstí Míru
83, Základní škola Kojetín, Svato-
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pluka Čecha 586, Mateřská škola Kojetín, Školní jídelna Kojetín,
Městské kulturní středisko Kojetín)
v roce 2018,
- schválila roční účetní závěrky příspěvkových organizací – Domu dětí

a mládeže Kojetín, Centra sociálních služeb Kojetín, Základní školy
Kojetín – náměstí Míru 83, Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha
586, Mateřské školy Kojetín, Školní
jídelny Kojetín, Městského kultur-
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ního střediska Kojetín, za rok 2018
včetně jejich výsledku hospodaření,
- schválila rozpočtové opatření
č. 3/2019, kterým dochází pouze
k přesunům v rámci schváleného
rozpočtu a nenavyšují se celkové
příjmy ani výdaje rozpočtu,
- schválila navýšení příspěvku na
provoz Domu dětí a mládeže Kojetín z důvodu zapojení do projektu
v rámci programu Evropa pro občany o částku 30.688 Kč,
- vzala na vědomí kalkulaci cen
stravného ve Školní jídelně Kojetín,
příspěvkové
organizaci,                           
k 1. 4. 2019,
- schválila uzavření smlouvy
o nájmu pozemku na stavbu „Cyklostezka Kojetín – Bezměrov“ mezi
Městem Kojetínem, jako strana
„nájemce“ a společností Správa
železniční dopravní cesty, státní
organizace, Praha 1, jako strana
„pronajímatel“. Předmětem nájmu
je část pozemku p. č. 5784/2, ostatní plocha – dráha o výměře cca 320
m2, v katastrálním území Kojetín
a v obci Kojetín, který bude dotčen
stavbou cyklostezky,
- souhlasila se vzdáním se
předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti
180259/456192 na pozemku p. č.
2748, lesní pozemek, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 165235/456192 pozemků p. č.
2747, orná půda a p. č. 2754, trvalý travní porost, vše se nachází
v katastrálním území Křenovice
u Kojetína a předloží k projednání
zastupitelstvu města 4/2019,
- schválila smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-8016404/VB1 Kojetín, p. č.
1635/8, SMYČKA, KNN mezi Městem Kojetínem, jako strana „budoucí povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupená společností SIGNALBAU, a. s., jako strana „budoucí oprávněná“. Pozemek
p. č. 656/8, ostatní plocha – ostatní
komunikace, v katastrálním území
Kojetín a obci Kojetín bude dotčen
stavbou zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN,               
- souhlasila s nabytím pozemků
p. č. st. 455/7 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 171 m2 a p. č.
st. 455/8, zastavěná plocha a ná-

dvoří o výměře 85 m2, nacházející
se v katastrálním území Kojetín
a obci Kojetín, do vlastnictví Města Kojetína, za kupní cenu 22.000
Kč a souhlasila s uzavřením kupní
smlouvy mezi ČPP Transgas, s. p.,
jako „prodávající“ a Městem Kojetínem jako „kupující“ a předloží
k projednání zastupitelstvu města
4/2019,
- schválila záměr přenechat pozemek p. č. 649/3 – ostatní plocha,
o výměře 115 m2, nacházející se
v k. ú. Kojetín, který je ve vlastnictví
Města Kojetína, formou výpůjčky na
dobu 10 let do užívání SK Kojetín
2016, z. s., jako budoucímu uživateli, a to v souvislosti se záměrem
rekonstrukce a přestavby objektu č.
p. 707,
- schválila záměr změny smlouvy
o výpůjčce, uzavřené dne 18. 2.
2019 mezi Městem Kojetínem jako
„půjčitelem“ a SK Kojetín 2016,      
z. s., jako „vypůjčitelem“, z důvodu
rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek p. č. 649/3 – ostatní plocha,
o výměře 115 m2, nacházející se
v k. ú. Kojetín, který je ve vlastnictví
Města Kojetína. Ostatní ujednání
smlouvy zůstávají beze změny,
- vzala na vědomí informaci              
o možnosti účastnit se veřejné nedobrovolné dražby, kdy předmětem
dražby je 36816 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov    
a. s., oceněných znalcem na částku
4,933.344 Kč, které budou draženy
jako celek, přičemž minimální podání činí 2,5 mil Kč,
- doporučila zastupitelstvu města
nesouhlasit s účastí Města Kojetína ve veřejné nedobrovolné dražbě
za účelem nabytí 36816 ks akcií
společnosti Vodovody a kanalizace
Přerov a. s. a předloží návrh k projednání zastupitelstvu města,
- souhlasila s návrhem obecně
závazné vyhlášky města Kojetína      
č. 2/2019, Požární řád města Kojetína,
- souhlasila s návrhem na zrušení obecně závazné vyhlášky
č. 2/2003, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
se zúčastní větší počet osob,
- předloží ji k projednání zastupitelstvu města,
- vzala na vědomí zprávu o činnos-

ti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2018,
- vzala na vědomí výroční zprávu
Centra sociálních služeb Kojetín,
příspěvkové organizace, za rok
2018,
- souhlasila s doplněným návrhem
obecně závazné vyhlášky města
Kojetína č. 1/2019, o nočním klidu
a návrh předloží k projednání ZM,
- vzala na vědomí výroční zprávu
o činnosti Městského úřadu Kojetín
za rok 2018,
- schválila uzavření dodatku č. 1.
smlouvy o dílo č. 2018/77, na akci
„Rekonstrukce objektu KD Kojetín“,
jehož předmětem je schválení realizace méněprací a víceprací na
stavbě, a změna termínu dokončení dílčího plnění – stavebních
prací ve vnitřních prostorech objektu v rámci výše uvedené akce.
Dodatek smlouvy je uzavírán mezi
objednatelem Městem Kojetín                             
a zhotovitelem PTÁČEK – pozemní
stavby s. r. o. za nabídkovou cenu
1,317.486,07 Kč bez DPH. Termín
dokončení dílčího plnění – stavebních prací ve vnitřních prostorech
objektu v rámci výše uvedené akce
se mění z 330 kalendářních dní od
předání staveniště (25. 3. 2019) na
455 kalendářních dní od předání
staveniště (29. 7. 2019),
- schválila financování víceprací
realizovaných v rámci stavby „Rekonstrukce objektu KD Kojetín“,      
v celkové ceně 1,317.486,07 Kč
bez DPH, a to formou čerpání finančních prostředků ze schváleného rozpočtu stavby,
- vzala na vědomí informaci, že
v případě požadavku na realizaci
stavby „Rekonstrukce objektu KD
Kojetín“ v plném rozsahu dle smlouvy o dílo, bude nezbytné navýšit
celkovou cenu stavby minimálně ve
výši uvedených víceprací. Případný
materiál bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Kojetína,
- schválila návrh vnitřního předpisu č. 2/2019 - Směrnice o provádění kontroly, údržby a provozu
dětských hřišť, ve vlastnictví Města
Kojetína s účinností dne 1. 4. 2019,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokumentace, jejímž předmětem bude
rekonstrukce kotelny v objektu ZŠ
nám. Míru v Kojetíně. Smlouva je
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uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín a zhotovitelem Eduardem Šoberem, Kroměříž, za nabídkovou cenu 132.339,90 Kč bez
DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo

k investiční akci „Osvětlení a instalace kamer na dětské hřiště Loď“
mezi objednatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín
spol. s r. o za nabídkovou cenu
258.861 Kč bez DPH,

- souhlasila s místem, termínem
a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Kojetín, příspěvková organizace, pro školní rok
2019–2020.

Informace o nově vydané obecně závazné vyhlášce
města Kojetína č. 1/2019, o nočním klidu
Zastupitelstvo města Kojetína na
svém zasedání dne 2. 4. 2019 vydalo obecně závaznou vyhlášku
města Kojetína č. 1/2019, o nočním klidu.
Předmětem této obecně závazné
vyhlášky je stanovení výjimečných
případů, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší, než
stanoví zákon.
Dobou nočního klidu se podle zákona rozumí doba od dvacáté druhé
hodiny do šesté hodiny.
Zastupitelstvo města prostřednictvím této obecně závazné vyhlášky stanovilo výjimečné případy, při
nichž je doba nočního klidu vymezena kratší dobou.
Stanovení výjimečných případů,
při nichž je doba nočního klidu

vymezena dobou kratší.
Doba nočního klidu se vymezuje od
třetí hodiny do šesté hodiny v následujících případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna,
b) při konání diskotéky na podporu kojetínského sportu: jedna noc
z pátku na sobotu v průběhu měsíců červen–červenec,
c) při konání Beerfestu: noc z pátku na sobotu a noc ze soboty na
neděli v rámci jednoho víkendu průběhu měsíců červen-září,
d) v době konání Kojetínských
hodů: noc ze čtvrtka na pátek, noc
z pátku na sobotu a noc ze soboty na neděli v rámci jednoho týdne
v měsíci srpnu,
e) při konání dobročinného kon-

certu Dobré duše: jedna noc ze soboty na neděli v měsíci září,
f) při konání hudebního festivalu Majáles: noc z pátku na sobotu
a noc ze soboty na neděli v rámci
jednoho víkendu v průběhu měsíců
duben–květen.
Informace o konkrétním termínu konání akcí, uvedených pod písmeny
b)–f), bude zveřejněna Městským
úřadem Kojetín na úřední desce
minimálně deset dnů před datem
konání, současně bude informace
zveřejněna v aktualitách na www.
kojetin.cz
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyhlášení.
Bližší informace – MěÚ Kojetín, odbor VVŠK – vedoucí odboru.

Upozornění na mobilní sběr odpadů v Kojetíně a místních částech
V pátek a sobotu dopoledne
5. a 6. dubna 2019 bude zajištěn
svoz velkoobjemového a biologického odpadu.
Pravidelný svoz biologického odpadu je zajištěn od 11. března 2019.
Nadále můžete vozit bio odpad na
Sběrný dvůr, kompostovat nebo vy-

užívat kombinovaný způsob sběru
a využití.
Stanoviště kontejnerů jsou uvedena na letácích, které budete mít
v poštovní schránce, bytové domy
na nástěnkách. Letáky budou zveřejněny rovněž v aktualitách na
webových stránkách Města Kojetín.

Kojetínský uličník
Křenovská ulice
V dalším díle našeho Uličníka se
vydáme do okrajové části města
– do Křenovské ulice.
Název této ulice je odvozen od nedaleké obce Křenovice. Tato malá
vesnička leží na pravém břehu řeky
Hané, jihozápadně od Kojetína
a může se pyšnit dlouhou a bohatou historií.
Poloha na periferii města předurčuje i zástavbu Křenovské ulice
– směrem k centru (Vyškovské uli-
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ci) najdeme rodinné domy, zbývající
část je sídlem hned několika firem.
Najdeme tu však i opuštěné stavby.
Jednou z nich je budova, která stojí mezi železničními přejezdy (tratě
na Tovačov a Nezamyslice) – dříve
to bývalo odborné stavební učiliště
a mnozí obyvatelé města i blízkého
okolí zde trávili svoje školní léta ať
už studiem, praxí nebo si chodili zasportovat do sportovní haly.
Křenovskou ulicí také vstupujeme
na městský hřbitov, je poměrně rozsáhlý a má ve městě i svého „brá-

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu vozidly společnosti
BIOPAS, Kroměříž spol. s r. o.
Eliška Izsová
referent odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy
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Kojetínský uličník
chu“ – židovský hřbitov se ovšem
nachází na druhém konci města.
Tato ulice je jedním z hlavních výjezdů z města, tím pádem je hodně
využívaná a příjemné ticho tu zažijete málokdy. Navíc silnici protínají hned dvě železnice, jak už bylo
zmíněno.
Přes to všechno se tento konec

města hodně líbí sportovcům, právě tato část je jejich častým cílem,
a to nejen kvůli výběhům na polní
cestu, která vede do Měrovic, ale
i mnoha dalším. Tuto cestu mají
v oblibě i pejskaři, kteří své pejsky
můžou za přejezdem volně venčit.
Podél Křenovské ulice se také nacházejí pole, která však záhy vez-

mou zasvé – důvodem je, že se zde
začínají stavět moderní domy. Jestli tedy hledáte místo pro svůj dům,
neváhejte a zaberte si zde místo
dřív než bude pozdě.
		
Na textu a fotografiích
se podíleli J. Dočkal a Š. Heinz,
2. ročník GKJ

Anketa
Přišlo jaro a s ním i období Velikonoc. Zajímalo nás, jestli občané Kojetína vědí,
proč se tento svátek slaví a zda mají s Velikonocemi spojeny i nějaké tradiční rituály.
Položily jsme jim tyto tři otázky:
1. Víte, jaká událost je spojena s Velkým pátkem? 2. Víte, proč se slaví Velikonoce?
3. Dodržujete nějaké velikonoční tradice?

Občan 3
1. No, to vím. Ukřižování.
2. To nevím.
3. Ne.

Občan 5
1. No tak „Velkej“ pátek, tož samozřejmě, nějaký náboženský to…
2. Jsem nevěřící, alergická na svatý, kostely jsou jen památky. Jedna
velká verbež, takže nesleduji tyto
svátky.
3. Tradice? Tak tradice. Dokaď
jsem měla malé děti tak samozřejmě. Tradice se dodržovaly: vajíčka,
halůzky, tatary, všechno absolutně
všechno. To aji teď, to mi nevadí.
Čistě jako takový společenský svátek, ale jako ten církevní základ, to
už ne…

Občan 4
1. Ano, vím, že ukřižovali Ježíše
Krista.
2. Oslava zmrtvýchvstání Ježíše
Krista.
3. Jen mrskání. Nic jiného nedodržujeme.

Občan 6
1. Nevím, já to neslavím.
2. No vím to, ale nějak zvlášť je prostě neslavím.
3. Jezdíme s rodinou do zoo, ale to
je všechno.

Občan 1
1. Ukřižování Ježíše Krista
2. Je to největší křesťanský svátek.
3. Ne, už dávno ne.
Občan 2
1. To nevím.
2. Taky nevím, v životě jsem nebyl
ani v kostele.
3. Asi ne.

Občan 7
1. Ukřižování.
2. Vzkříšení Ježíše Krista.
3. Malujeme vajíčka, „chodijou“ Hanáci …  
Občan 8
1. To je to ukřižování, ne?
2. Velikonoce?
3. Ale tak výzdoba. Výzdoba se
udělá. Když byly děcka malý, tak
samozřejmě. To já si aji namaluju,
aji nazdobím v bytě.
ptaly se K. Trdlicová a K. I. Szofer,
2. ročník GKJ
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Koutný Tomáš,
Koutny Thomas

6

narodil se dne 12. prosince 1896 v
Kojetíně, v domě č. 352 v dnešní
Olomoucké ulici, manželům Františku Koutnému, dělníkovi v Kojetíně a Josefě, dceři Tomáše Bělína,
domkaře v Kojetíně. Vyučil se malířem a nebyl ženatý.
Byl nejmladší ze sedmi dětí (podařilo se mi zjistit) a měl tyto sourozence: Františka, narozeného
v roce 1882, Štěpánku, narozenou
v roce 1884, provdanou v roce 1915
za Alfréda Výchu v Kroměříži, Jiřího, narozeného roku 1887, který
však téhož roku zemřel na bronchitidu, Jiřího (druhého) narozeného
v roce 1888, který se oženil v roce
1913 se Štěpánkou Růžičkovou
v Kojetíně (v roce 1934 bydleli v ulici
Čs. Legií č. 992), Jana, narozeného
v roce 1891, který se oženil v roce
1919 s Marií Zemanovou v Blansku
a Marii, narozenou v roce 1893, která za tři roky v roce 1896 zemřela na
dětskou eklampsii (křeče). Z matriky
narozených jsou u každého z dětí
udána rozdílná místa narození. Tato
početná rodina zřejmě velmi často
měnila své bydliště, svědčí to o tom,
že většinou bydleli v podnájmech.
Tomáš byl do války odveden
v hodnosti vojín pěšák (Infanterist)
v prosinci 1914 do Olomouce k 54.
Pěšímu pluku, 8. Rotě (IR Nr. 54,
8. Kompanie), který v té době spadal pod velení 9. Pěší brigády (9. Infanteriebrigade), a tato pod 5. Pěší
divizi (ID Nr. 5). Divize byla podřízena I. Sboru (I. Korps) a ten byl pod
velením I. Armády (I. Armee), která
měla velitelství v Krakově. 54. Pěší
pluk se dostal v červnu roku 1915,
kdy byl přeřazen pod 7. Armádu
(7. Armee), XIII. Sbor (13. Korps),
a Skupinu Habermann, k řece
Dněstr (ukr. Dnister), kterou jako
přírodní linii a těžkou překážku (šířka řeky kolísá mezi 100 až 200 metry), s velkou úporností držel a hájil
ruský XXIII. Sbor (XXIII. Korpus)
spadající pod 9. Armádu (9. Armija).
7. Armáda měla za úkol řeku Dněstr
překročit a zatlačit ruská vojska za
řeku a vytvořit předpolí pro další
postup. Úsek, který armáda již několik týdnů držela, byl mezi městy
Stanislau (ukr. Ivano-Frankivsk)

a Czernowitz (ukr. Černivci, čes.
Černovice) a byl dlouhý necelých
200 km. XIII. Sbor (XIII. Korps) obsadil úsek jižně od města Stanislau.
7. Armádě velel z města Kolomea
generálplukovník Karl von Pflanzer-Baltin (1855–1925).
Situace na vyčleněném úseku fronty 7. Armády se však den ode dne
měnila. Ruská vojska se nechtěla
svých pozic vzdát a k obraně jí významně napomáhala řeka Dněstr.
Mnohé jednotky byly vyčerpané,
a proto bylo třeba je posilovat jinými jednotkami a v rámci fronty

přeskupovat. Voják Tomáš Koutný
se svou jednotkou ze Skupiny Habermann, po zhruba 100 km přesunu k jižnímu úseku fronty, kde
působila Skupina Kaiser (III. Sbor),
a po překročení řeky Dněstr obsadili
město Zaleszczyki (ukr. Zalishchyky). Odsud postupovali směrem na
sever, již na levém břehu řeky, kde
v lesním prostoru, zvaném Dudniowa, též Dudmowa (25,7429°
v. d., 48,6749° s. š.), které leží asi
4 km od středu města Zaleszczyki,
ve svých necelých 21 letech, dne
19. července 1915, padl.

Podle plukovní knihy zůstal Tomáš
Koutný na místě skonu nepohřben
(unbeerdigt). Jeho smrt potvrdili vo-

jáci Alois Bartel a Vincenc Zimprich
a událost zaprotokoloval polní kurát
Jan Pospíšil.
Vídeň, 19. července
1915, v poledne. Oficiální hlášení: Ruské
válčiště – Ve východní
části Galicie se situace obecně nezměnila.
Pouze u města Zaleszczyki si nepřátelé
vybrali opět naši stranu
Dniesteru za cíl tvrdohlavých útoků. Rusové
postupovali v sedmi
až osmi úsecích; první (vojáci) byli zřejmě
neozbrojeni a měli
zvednuté ruce, jako
by se vzdávali. Nepřátelský útok se zhroutil
ve strašných ztrátách
v naší palbě. Samozřejmě, jak tomu bylo vždy
za podobných okolností, zdánlivě neozbrojení
útočníci byli zastřeleni.
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Krybus Alois Jan,
Krybus Johann
narodil se 13. prosince 1887 v Kojetíně, v domě č. 414 ve Vyškovské
ulici, manželům Kašparovi Krybusovi, předměšťanu v Kojetíně a Terezii,
dceři Jana Uhra, taktéž kojetínského
předměšťana, jako nejmladší dítě.
Měl ještě čtyři sourozence a to Františka, narozeného v roce 1870, který
se v roce 1898 oženil s Josefou Kyasovou z Kojetína a měli spolu dceru
Marii, která se provdala za Zdenka
Uhra z Kojetína, dále Jana, narozeného v roce 1872, který zemřel
téhož roku na neštovice, Jindřicha,
narozeného v roce 1879, který se
v roce 1907 oženil s Johanou Krybusovou, dcerou Václava Krybusa
a měli spolu tři děti, dále Marii, narozenou v roce 1881 provdanou v roce
1906 za Františka Zelinku, vrchního
berního správce v Brně.
Jan Krybus vyrůstal v rolnickém prostředí a tudíž vypomáhal na hospodářství svého otce, který však v roce
1909 v 62 letech zemřel. V roce
1913 se oženil s Marií, dcerou Bartoloměje Kubesa a Marie, rozené
Kočičkové. V roce 1914, 1. ledna, se
jim narodil syn Zdenek, který však již
3. ledna zemřel. Dcera Marie, narozená v roce 1915 se provdala v roce
1940 za Josefa Petráně.
Do války byl Jan Krybus odveden počátkem měsíce září 1914 k 54 pěšímu pluku (IR Nr. 54), 1. Polní setnině
(1. Kompanie) do Olomouce v hodnosti vojína pěšáka. V té době pluk
spadal pod velení 9. Pěší brigády (Infanteriebrigade Nr. 9) a ta pod 5. Pěší
divizi (ID Nr.5), která byla součástí
I. Sboru (I. Korps), spadajícího pod
1. Armádu (1. Armee) s vrchním velitelstvím armády (Armee-oberkomando, AOK) v Krakově.
Dne 10. října 1914 se 5. Pěší divize
spolu s 12. Pěší divizí a 46. Zeměbraneckou pěší divizí (LID Nr. 46)
nacházely na levém břehu Visly
(pol. Wisła, něm. Weichsel) mezi
městy Zawichost a Sandomierz,
kde tyto jednotky čekaly na rozkaz
k zhruba 100 km postupu na sever
k dobytí ruského města Ivanogorod
(pol. Dęblin), které leží na pravém
břehu řeky Visly (pol. Wisła, něm.
Weichsel). O dobytí města již usilovala německá 9. Armáda, ale měs-

to bylo dobře opevněno. Kolem 20.
října se přesunula 5. Pěší divize
spolu s ostatními jednotkami zhruba 20 km jihozápadně od města
Ivanogorod (Iwangorod). Proti sobě
měly tyto jednotky ruská vojska ze
4., 5. a 9. Armády. Dopoledne dne
26. října zahájila ruská vojska silný
útok na německou a rakouskou linii
fronty a ta se ústupem německých
a rakouských vojsk posunula do ve-

čera o více jak 10 km zpět na západ. 5. Pěší divize ustupovala přes
vesnice Policzna a Sucha. Mapa
ukazuje postavení vojsk po rychlém
ústupu až dne 5. listopadu 1914       
s pozicí 5. Pěší divize jihozápadně
od města Pińczów. V následujících
dnech byl tlak ruských vojsk tak silný, že do 15. listopadu se dostaly
jednotky ruské 9. Armády 20 km
před Krakov.

Při ústupu vojsk od Ivanogorodu
onemocněl Jan Krybus úplavicí
a dne 1. listopadu 1914 u vesnice Bartoszowiny (21,0323° v. d.,
50,8388° s. š.), (rus. Bartoševiny)
zemřel (na válečném poli). Vesnice
leží necelých 30 km východně od
polského města Kielce. Podle plukovní knihy byli svědky jeho smrti
František Krybus, obuvník v Kojetíně a Ferdinand Šťastník, rolník
v Kojetíně č. 350. Událost zaprotokoloval Dr. Filip Tileček, polní kurát.
Krajský soud v Olomouci dne 28.
srpna 1922 prohlásil Jana Aloise
za mrtva s tím, že: „ naposledy své
manželce dne 14. října 1914 psal
a dle úřední zprávy jest nezvěstný od 9. srpna 1915 (chyba patří
1914), prohlašuje se ve smyslu zákonů ze dne 31. března 1918 ř. z.
čís. 128 a dalších… k žádosti jeho
manželky Marie Krybusové, rolnice
v Kojetíně… vyslovuje se, že den
1. března 1919, jakožto onen den,
pokládati se má… za mrtva. Zároveň se prohlašuje manželství mezi

Janem Aloisem Krybusem, rolníkem
v Kojetíně a Marií Kubesovou, dcerou předměšťana v Kojetíně, dne
24. června 1913 před farním úřadem
v Kojetíně uzavřené dle římsko-katolického obřadu, dle článku V. zákona ze dne 30. června 1921, čís. 252
sb. .…za rozloučené.“
Jan Alois Krybus je s největší pravděpodobností pohřben na válečném
hřbitově v Gołoszycích (21,274632°
v. d., 50,807609° s.š.), který je od
obce Bartoszowiny vzdálen zhruba
12 km jihovýchodním směrem.
Válečný hřbitov v Gołoszyce – historický hřbitov z první světové války
se nachází severně asi 1 km poblíž
silnice č. 74 mezi městy Opatów
a Łagów. Je zapsán do rejstříku památek – registrační číslo: 385/88.
Hřbitov má tvar podobný obdélníku
o rozměrech přibližně 25 m x 15 m
a ploše přibližně 450 m². Původně
byl obklopen valem o výšce asi jeden metr a sestával se z deseti masových hrobů, do kterých bylo pohřbeno 299 vojáků (210 rakouských
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vojáků, 89 vojáků carské armády
a pět polských legionářú), kteří zemřeli v jeho okolí v listopadu roku
1914.
Hřbitov byl několikrát zrekonstruován. Současný tvar, blízký původnímu, získal v roce 2008.
Vídeň, 1. listopadu 1914. Oficiální hlášení: 1. listopadu v poledne
– V Rusku se nově bojuje. Útoky na
naše pozice byly odraženy a pronikání nepřátel (do našich vojsk) bylo
zlikvidováno.

Křeček Vladimír,
Krecek Wladimir

8

narodil se dne 25. července 1889
v Kojetíně manželům Dr. Václavu
Křečkovi, advokátovi a starostovi
v letech 1928 až 1932 v Kojetíně, pocházejícího z obce Hrbov u
Velkého Meziříčí a Vilemíně, dceři
Petra Procházky, listovního (funkce listovní) při okresním soudu
v Kojetíně v domě č. 14 na dnešním Masarykově náměstí. Tento
dům byl v současnosti památkově
rekonstruován do původního stavu
z 19. století jeho majitelkou Jarmilou Williams, rozenou Uhrovou.
Když se narodil, jeho otci již bylo
42 let. Věkový rozdíl jeho rodičů byl
sedmnáct let. Měl čtyři sourozence,
staršího bratra Václava, narozeného dne 30. srpna 1887 v Prostějově, který vystudoval práva a pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři svého otce. Ještě
v roce byl 1921 svobodný. Dne
2. září 1888 se narodil jeho druhý
starší bratr Vilém, který byl odveden
do války a působil zde jako poddůstojník (Unteroffizier) – Rezervní
kadet (Kdt.i.d.Res.) v 25. Domobraneckém pěším pluku, 1. Náhradní rotě (LIR Nr. 25, 1. ErsKomp.)
v Kroměříži. Jednotka byla podřízena 4. Armádě (4. Armee). Dne 29.
listopadu 1914 byl v Rajbrodu (pol.
Rajbrot, 20,4882° v. d., 49,8228°
s. š.), ruskými vojsky zajat a přemístěn do zajateckého tábora Pokrow (rus. Pokrov, 39,1778° v. d.,
55,9180° s. š., 100 km východně od
Moskvy) v gubernii Vladimir v Rusku. Zde byl osloven vojáky, kteří formovali legionářské vojsko v Rusku,
a přihlásil se v městě Murom (rus.
Murom, 42,0276° v. d., 55,5755°

s. š., 180 km východně od Pokrova),
do československých legií. Dne 10.
července 1916 byl zařazen v hodnosti podporučíka do 1. Srbské divize a dne 12. června 1917 do 7. Střeleckého pluku (čs) v hodnosti kapitána. 7. Střelecký pluk Tatranský,
zformovaný v městě Berezań (ukr.
Berezan, 70 km východně od Kijeva) bojoval u Bachmače, Mariinska,
Novonikolajevska, Irkutska, Kaulu,
Čeljabinska, Tomska, Krasnojarska
a střežil úsek magistrály od Novonikolajevska k Tomsku. Pluk se do
Československa vrátil dne 29. července 1920. (Zdroj: Rodáci a občané okresu Přerov v československé
legionářské armádě v letech 1914–
1920, Muzeum Komenského v Přerově, Státní okresní archiv Přerov,
Přerov 2001). Mladší bratr Jaroslav
se narodil dne 7. září 1891 v Kojetíně, ale záhy po deseti měsících, dne
3. května 1892 zemřel. Mladší sestra Ludmila, narozená 9. června 1894
v Kojetíně, pomáhala v domácnosti a dne 18. října 1921 se provdala
v Kojetíně za Jaroslava Řezníčka.
Vladimír Křeček v roce 1910 maturoval na Vyšší ovocnicko-zahradnické škole (Höhere Obst-Gartenbauschule) v Lednici na Moravě,
která byla založena roku 1895, jako
první svého druhu v Rakousko-uherské monarchii. Před nastoupením do vojenské služby pracoval
jako zahradnický technik ve Stendalu v Německu (120 km západně
od Berlína). Nebyl ženatý.
Do války se přihlásil jako jednoroční
dobrovolník (Einjährig Freiwilliger
– EinjFreiw.) v hodnosti vojína – pěšáka již v roce 1914 a byl zařazen
k 54. Pěšímu pluku (Infanterieregiment Nr. 54), 15. Roty (Kompanie
Nr. 15) v Olomouci. Pluk byl sou-

částí 9. Pěší brigády (Infanteriebrigade Nr. 9), která spadala pod
5. Pěší divizi (Infanteriedivizion Nr.
5) a ta pod I. Sbor (I. Korps) s velením v 1. Armádě (1. Armee) v Krakově. Jednoroční dobrovolník byl  
neodvedený mladý muž, který dosáhl určité společenské a finanční
úrovně a vzdělání. Jednoroční dobrovolníci zařazení do školy pro důstojníky v záloze. Po dvou měsících
výuky byli jmenováni do hodnosti
titulárního svobodníka (Titular-Gefreiter) a po ukončení teoretické
výuky do hodnosti titulárního desátníka (Titular-Korporal). Po složení
důstojnické zkoušky byli jmenováni
do hodnosti Reservekadettaspirant.
Před válkou byla vyžadována minimální úroveň vzdělání jednoročních
dobrovolníků na Reálné škole (Realschule) a Gymnasiu, po vypuknutí Velké války bylo požadované
vzdělání sníženo na Střední školu
(Mittelschule), což Vladimír Křeček
splňoval.
Se svou jednotkou působil jednoroční dobrovolník Křeček na ruské
frontě v Haliči. Jeho 54. Pěší pluk
byl koncem léta 1915 převelen pod
Pěší brigádu Kuhn, jako součást
6. Pěší divize ( Infanteriedivizion Nr.
6), a ta pod Skupinu Benigni, která
byla součástí 7. Armády (7. Armee).
V průběhu srpna a září rakousko-uherská vojska útočila na ruské
pozice s cílem vytvořit předpolí za
řeku Dněstr (něm. Dniester). Proti Skupině Benigni bránil území
za Dněstrem II. Kavkazský sbor
(II. Kav. Korps), který však pod tlakem protivníka ustupoval ze svých
předešlých pozic.
6. Pěší divizi s 54. Pěším plukem
a dalšími jednotkami se podařilo
po prudkých bojích překročit řeku
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Dněstr a dobýt město Sińków (ukr.
Syńkiv), (25,9490° v. d., 48,6179°
s. š.), rozkládající se na severním
břehu řeky.
V těchto bojích Vladimír Křeček,
ve svých 26 letech, dne 4. září
1915, padl (Gefallen lauf) na bojišti
(auf um Gefechtefelde). Úmrtí (Todesfalleingabe) potvrdil Jan Pospíšil, polní kurát a dva svědci Richard
Smékal a František Pospíšil, důstojnický účetní. Kde je pohřben, není
známo, ale v centru Syńkiva leží
rozsáhlý (200 x 90 m) Starý hřbitov
(Cтарий цвинтар), a zde by mohli
být pochováni i padlí vojáci z Velké
války, včetně Vladimíra Křečka.

Kutal Josef, Kutal Josef
narodil se v Kojetíně dne 23. července 1890 ve Stružní ulici č. 312,
svobodné matce Františce Kutalové, dělnici v kojetínském cukrovaru,
která byla dcerou Františka Kutala,
domkaře v Kojetíně. V dokumentech
jsou uvedeny tři jeho pracovní profese. Vyučil se zřejmě obuvníkem,
protože jeho dědeček ze strany
matky, Jan Hromada, obuvníkem
byl. Dále se uvádí, že byl stolařem
s výdělkem sedm korun týdně a číšníkem, o čemž svědčí jeho fotografie s pokrývkou hlavy, kde je napsáno Hotel Ko……. Nebyl ženatý.

Odveden do války byl zřejmě
v prosinci roku 1914 jako vojín
13. Zeměbraneckého pěšího pluku
(Landwehr-Infanterieregiment Nr.
13 Olmütz, LIR 13, později SchR
Nr. 13), 2. Rota (2. Kompanie) do
Olomouce. 13. Domobranecký pěší

Vídeň, 4. září 1915. Oficiální hlášení: Ruské válčiště – Nepřítel včera
silně vzdoroval po celé frontě mezi
Dněstrem a jižními okraji velkých
záplavových bažin a opakovaně se
snažil zvýšit sílu své obrany protiútoky. Na dolním Seretu a v ústí řeky

se naši vojáci pevně vydali na východní břeh řeky v těžkých bojích.
Odrazili silné pozice nepřítele na
kopci Słoteria, severozápadně (necelých 6 km – viz mapa), od Sińkowa a přivedli dva důstojníky a 1400
mužů jako zajatce.

pluk byl podřízen 92. Střelecké
brigádě (Schützenbrigade Nr. 92),
a ta byla podřízena 46. Pěší divizi
(Infanteriedivision Nr. 46). Tato divize měla velení v I. Sboru (I. Korps)
a ten patřil pod 1. Armádu (1. Armee, velitel General der Kavallerie Karl Freiherr von Kirchbach auf
Lauterbach) s velením v Krakově.
S 13. Pěším plukem se Josef Kutal,
dostal až na Halič, kde v létě roku
1915 rakousko-uherská a německá vojska útočila na pozice ruských
vojsk, s cílem dosáhnout linie mezi
městy Kovel, Lutsk a Lvov. 1. Armáda se blížila k řece Bug, za níž,

na pravém břehu, leží město Sokal
a nedaleko něho severně vesnice
Skomorochy (ukr. Skomorochi),
která byla cílem 13. Pěšího pluku.
Po dobytí linie, tvořené řekou Bug,
byl úkol vojsk 1. Armády urychleně
obsadit území za touto řekou a postupovat směrem na město Dubno,
které je od města Sokal vzdáleno
vzdušnou čarou cca 100 km. 46.
Pěší divize postupovala koncem
měsíce srpna se svými jednotkami
ze západu na město Sokal a Skomorochy. Při postupu vojsk byl dne
30. srpna 1915 Josef Kutal, ve věku
25 let zraněn a následně zemřel.

Nedaleko Sokalu, 5 km severozápadně od města, ve vesnici Chorobrów (ukr. Khorobriv, 24,1718°
v. d., 50,5278° s. š.), která v létě
1915 sloužila jako vojenské obvazi-

ště, byl na hřbitově  spolu s minimálně 25 vojáky 13. Pěšího pluku, pohřben. Na hřbitově byly dříve kříže,
dnešní stav ukazuje jeho devastaci
(viz obr., Zdroj: Signum Belli 1914).
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Oběti I. světové války z Kojetína (5)
Dovětek. Na základě žádosti matky
Josefa Kutala, Františky Kutalové,
ze dne 18. listopadu 1942 prohlásil
olomoucký soud den 31. prosince
1918 za den, který její syn nepřežil.
Zřejmě na něho 27 let čekala, jestli se nevrátí. Zemřela dne 7. ledna
1947 ve věku 81 let.
Vídeň, 30. srpna 1915. Oficiální
hlášení: Ruské válčiště - Protivník
se snažil zabránit našemu pronásledování na různých úsecích terénu, ale byl všude odražen zpět.
Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

Po válce žila v Kojetíně vdova po příslušníku gestapa 1. část
Když jsem v roce 2017 pořádal archivní fond Městský národní výbor
Kojetín, narazil jsem na různé informace týkající se historie Kojetína
z období let 1945–1990. Mezi ty,
které mě nejvíce zaujaly, patří skutečnost, že v Kojetíně žila po válce
vdova po příslušníkovi brněnského gestapa Alexandru Schoberovi.
O jeho existenci jsem věděl již dříve, poněvadž se zajímám o protinacistický odboj v protektorátu.
Rozhodl jsem se seznámit zájemce
se zajímavostmi ze života manželů
Schoberových.
Český původ Františky Schoberové
Narodila se jako Františka Šamánková dne 13. března 1892 v Ratajích (č. p. 22), obci poblíž Kroměříže. Jejím otcem byl místní rolník
Alois Šamánek, matkou Josefa,
dcera rolníka Hrabala ze sousední
obce Zlobice. Františka Šamánková odešla v roce 1906 z rodné obce
do Vídně. Dne 25. června 1922 se
provdala za Rakušana Alexandra
Schobera (narozen 17. listopadu
1892), čímž nabyla rakouské státní občanství. Sňatek byl realizován
ve Währingu, 18. vídeňském městském obvodu. Později Františka
Schoberová získala domovské právo ve Vídni. V říjnu 1938 vystoupila
z římsko-katolické církve.
Kariéra Alexandra Schobera do
roku 1939
V době sňatku s Františkou praco-
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val u vídeňského policejního sboru
jako tlumočník do angličtiny. Z poválečných výpovědí dvou Rakušanů, bývalých vrchních kriminálních
tajemníků a příslušníků gestapa
(Leopold Eibel, ročník 1906, Johann Knapp, ročník 1903), lze čerpat podrobnější údaje o Schoberově kariéře.
Schober
dostával
vzhledem
k znalosti angličtiny a francouzštiny
speciální úkoly, např. se zúčastnil
spolu s knížetem Starmherbergem
cesty ke korunovačním klenotům
do Londýna, či byl ochrankou anglického exkrále během jeho pobytu
v Rakousku. Po anšlusu v březnu
1938 přešel spolu s jinými úředníky bývalé rakouské státní policie
k vídeňské služebně gestapa. Platilo to rovněž o jeho kamarádovi
Knappovi, s nímž se znal od roku
1931. Brzy po připojení Rakouska
k nacistické třetí říši (březen 1938)
vstoupil Schober do nacistické strany (NSDAP).
„Protektorátní angažmá“ gestapáka Schobera
Od konce roku 1939 pracoval u řídící úřadovny gestapa v Brně. Jeho
přímým nadřízeným byl kriminální rada Otto Koslowski (narozen
1900, popraven 1947 v Brně). Vrchní kriminální tajemník Schober se
v rámci referátu IIA podílel na potírání komunistického odboje. Podle
Eibela se Schober choval vůči českým vězňům v mnoha případech
dost tvrdě (např. Franz Haberman,

Holan, Omelka), byl ambiciózní,
neměl se v lásce s Koslowskim, na
jehož místo se chtěl dostat. V opačném duchu vypovídal Knapp, podle
jeho výpovědi byl Schober proti používání násilí. Na konci roku 1942
byl přeřazen do Berlína na Hlavní
úřad říšské bezpečnosti (RSHA).
Na podzim 1943 se Schober vrátil
na Moravu a byl pověřen vedením
venkovní služebny gestapa v Uherském Hradišti. Od února či března
1945 vedl venkovní stanici (Aussenposten) ve Velkém Meziříčí, která
spadala pod jihlavskou služebnu
gestapa.
Němec Max Rausch (ročník 1898),
bývalý vrchní kriminální rada a příslušník gestapa, zmínil spory Schobera s vládním radou W. Brandtem,
velitelem Komanda ke zvláštnímu
použití č. 43 („Zur besonderen Verwendung – Kommando 43), jehož
hlavní sídlo bylo začátkem roku
1945 přeloženo do Uherského Hradiště. Kvůli těmto sporům Erwin
Weinmann (ročník 1909), velitel
bezpečnostní policie a SD v Praze,
přeložil Schobera z Uherského Hradiště do Velkého Meziříčí. Brandt
se stal vedoucím služebny gestapa
v Uherském Hradišti, zároveň zůstal velitelem zmíněného komanda určeného na potírání partyzánů
a jejich pomocníků.
Kontakty Schobera s českým odbojem
Během vyšetřování podezřelé
činnosti kriminálního sekretáře
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Po válce žila v Kojetíně vdova po příslušníku gestapa 1. část
Karla Maiera (ročník 1900) bylo
začátkem roku 1945 zjištěno, že
Schober a Maier navázali spojení
s českou ilegální organizací. Nejprve byl zatčen Maier, poté měl být
zatčen i Schober. Zatčení Schobera
měl provést kriminální rada Ewald
Taudt (ročník 1909), který vzal s sebou kriminálního komisaře Josefa
Juritsche a kriminálního asistenta
Wilibalda Brauna. Když Taudt a Juritsch vstoupili do Schoberovy služební místnosti, začal po nich ihned
pálit ze služební zbraně. Juritsche
usmrtil a Taudta těžce poranil do
krku. Schober, postřelený ze zálohy Braunem, zemřel za několik dní
v místní nemocnici. K dramatické

přestřelce mezi Schoberem a třemi
gestapáky došlo 10. dubna 1945 ve
Velkém Meziříčí. Maier byl odsouzen stanným soudem k trestu smrti
a následně popraven (13. dubna
1945 v Brně), čemuž museli přihlížet příslušníci brněnské úřadovny
gestapa.
Schober a Maier se bohužel napojili
na nepříliš kvalitní skupinu z okruhu
ilegální KSČ, proto z toho český odboj nakonec moc neměl, přestože
potenciál přeběhlíků byl i na konci
války veliký (tj. efektivní využití informací z řídící úřadovny gestapa
ve prospěch odboje). Bližší údaje
k záležitosti Maiera a Schobera jsou
uvedeny v publikaci Místa zkropená

krví (viz seznam použitých pramenů a literatury). Z této knihy se lze
dozvědět, že Maiera a Schobera
udal konfident Ludvík Střelec (narozen 1912, popraven 1946 v Brně).
Wilibald Braun (narozen 17. ledna 1916 v Brně), bývalý kriminální
asistent gestapa v Brně, byl odsouzen Mimořádným lidovým soudem
v Brně k trestu smrti a následně
popraven (10. ledna 1947). Soud
zahrnul do rozsudku v Braunově
trestní věci též vraždu Schobera.
/dokončení v příštím čísle/
Petr Jirák, archivář a historik
Státního okresního archivu Přerov

Žehnání křížové cesty na kojetínském hřbitově
V neděli 7. dubna 2019 (5. neděle postní) v 15.00 hodin bude
na kojetínském hřbitově požehnáno přerovským děkanem P.
Josefem Rosenbergrem čtrnáct
zastavení restaurované křížové
cesty. Po obřadu žehnání bude
následovat pobožnost křížové
cesty.
Jednotlivá zastavení křížové cesty  
vyjadřují symbolické spojení  s ukřižovaným Ježíšem. Vlivem františkánského řádu se uctívání křížové
cesty rozšířilo do jednotlivých zemí
Evropy. Nejstarší křížová cesta
v českých zemích pochází z roku
1623 a je umístěna na Svatém kopečku u Mikulova. Tradice čtrnácti
zastavení se datuje od počátku
17. století, od 2. poloviny 18. století je křížová cesta rozšířena                           
v městských chrámech a od počátku

19. století také ve venkovských.
Křížová cesta byla stavěna v přírodě jako řada výklenkových kaplí
a božích muk. V kostelech pak měla
formu obrazů a reliéfů.
Na kojetínském hřbitově byla první
křížová cesta umístěna na ohradní zdi krátce po jeho přenesení od
kostela do Vyškovské ulice – do lokality V Drahách.
Při přípravě na generální vizitaci  
farnosti olomouckým arcibiskupem
Theodorem Kohnem v roce 1902,
došlo mimo jiné také k vymalování
kostela, k opravě některých oltářů,   
k opravě ohradní zdi hřbitova a k pořízení nové křížové cesty.   Na svátek Narození Panny Marie, 8. září
1903, byla křížová cesta posvěcena kvardiánem kapucínského řádu                  
v Olomouci P. Hubertem Ettlem a
odevzdána k veřejnému uctívání.

Ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie je křížová cesta tvořena 14 obrazy. Je uvedena v soupisu
významných a vzácných věcí  chrámu Páně z roku 1899. Jako autor
křížové cesty je uveden vídeňský
malíř Josef Führich (1800–1876).
Obrazy křížové cesty byly v uplynulém období několikrát restaurovány,
např. 1932, 1938. V roce 1972 došlo k jejich nahrazení reliéfy moderní křížové cesty akad. sochaře Karla Stádníka z Prahy, ale již v roce
1973 byly původní obrazy vráceny
zpět.
Reliéfy hřbitovní křížové cesty byly
za těch více než 100 let značně poničeny povětrnostními vlivy, deštěm
a větrem. Jednotlivé výjevy byly
téměř nečitelné, hrozilo tak úplné
zničení této památky. Rada Města
Kojetín rozhodla o jejich restauro-
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Žehnání křížové cesty na kojetínském hřbitově
vání a zajistila finance na záchranu
památky. K restaurování došlo v letech 2017 a 2018. Restaurátorské
práce prováděl Ladislav Werkmann
z Olomouce. Desky po demontáži  
a převezení do restaurátorova ateliéru  byly zbaveny nečistot, pozdějších nátěrů a nestylových doplňků.
Došlo také ke zpevnění kamene,
zatmelení trhlin, chybějící části byly
nahrazeny umělým kamenem. Restaurování bylo odborně  a časově
náročné. Ručně kované skoby pro
upevnění zhotovil kovář Libor Krčmař z Kojetína.
Díky citlivému přístupu restaurátora
a všech, kteří s ním spolupracovali,
se podařilo tuto památku zachránit
a předat dalším generacím kojetín-

ských občanů.
Restaurovaná křížová cesta se vrátila na kojetínský hřbitov v polovině října 2018 a při návštěvě hrobů
svých zemřelých 1. a 2. listopadu
si ji návštěvníci hřbitova mohli prohlédnout.
Křížová cesta je umístěna na
ohradní zdi   po pravé straně hlavního vstupu na hřbitov. Je důstojným doplňkem sakrální výzdoby
hřbitova, vybízející návštěvníky
k zastavení a k zamyšlení se nad
významem oběti,   k zamyšlení se
nad svou životní cestou, nad pořadím životních hodnot, nebo jen        
k prostému  ztišení se.
František Řezáč
Foto Jana Večeřová

Velikonoční bohoslužby v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně
18. dubna 2019 – Zelený čtvrtek
18 hodin  Mše svatá
na památku večeře Páně
kostel bude otevřený do 21 hodin

20. dubna 2019 – Bílá sobota
19 hodin  žehnáním ohně za kostelem
začínají obřady velikonoční vigilie
kostel bude otevřený od 8 do19 hodin

19. dubna 2019 – Velký pátek
15 hodin  pobožnost křížové cesty

21. dubna 2019 – Neděle, Boží hod velikonoční
– slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9 hodin  slavná mše svatá s obnovou
křestních slibů

18 hodin
začínají velkopáteční
obřady s uctíváním Kříže
kostel bude otevřený od 15 do 18 hodin

22. dubna 2019 – Pondělí velikonoční
9 hodin  mše svatá

Zahrádkářské okénko
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Jak jsme v únorovém čísle Kojetínského zpravodaje inzerovali, dne      
2. března 2019 se uskutečnila Výroční členská schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín. Přítomní byli informováni
o hospodaření v uplynulém roce, ale
i o plánu činností v roce 2019. Chtěli
bychom se aktivně zúčastnit celoměstské akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ především v lokalitách zahrádkových osad, účastnit se výstavy
Floria Kroměříž, v čase Kojetínských
hodů zahrádkáři uspořádají tradiční
výstavu jiřin a svými výpěstky podpoří Okresní výstavu květin, ovoce
a zeleniny Územního sdružení ČZS
Přerov. Zvláštním programem schůze bylo slavnostní ocenění našich
členů Územním sdružením Přerov za
aktivní činnost v organizaci. V závěru
VČS byla provedena volba nového
Výboru ZO ČZS Kojetín pro nadcházející pětileté období. Zvoleni byli př.

H. Mašková, M. Bělková, P. Šikula
a P. Ryšavý.
Z projednávaného programu schůze
bych rád zopakoval a zveřejnil několik málo informací o činnosti naší ZO:
V Kojetíně užíváme zahrádkové osady v lokalitách ulic „Přerovská“, „Sladovní“, „Polní“, „Vyškovská“ a „Školní zahrada“ o celkové rozloze asi
3,5 ha. Naše členská základna čítá
110 zahrádkářů, kteří si hospodaří na
samostatně přidělených zahrádkách.
V ulici na Podvalí provozujeme Dům
zahrádkářů, kde máme zázemí pro
svou klubovou činnost a Moštárnu
pro drcení a lisování ovoce.
Klubovnu ojediněle můžeme půjčovat i jiným zájemcům. Provozovna
Moštárny je sezonně intenzívně využívána pěstiteli ovoce; například
v uplynulém roce zde bylo vylisováno 46 hl ovocné šťávy.
Pro zahrádkáře budeme i letos pokračovat v Poradních středách od-

borného instruktora ČZS.
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“,
je heslo, kterým nás organizátor,
Město Kojetín, vyzývá k zapojení
se do jarního úklidu veřejných prostranství v našem městě. Většina
zahrádkových osad naší ZO ČZS
Kojetín se nachází při příjezdových
silnicích do Kojetína od Měrovic
a Chropyně. Napněme i my zahrádkáři své úsilí, abychom tyto exponované prostory náležitě uklidili a tak
zkrášlili vjezdy do města Kojetína.
V každé zahrádkové osadě, ve vývěskách, jsou konkrétní pokyny pro
činnosti v daných lokalitách.
Zájemcům o aktivní rekreaci a relaxaci na vlastní zahrádce v některé ze zahrádkových osad můžeme
nabídnout pozemek o výměře cca
300 m2. V současné době máme
šest volných zahrádek.
Pavel Ryšavý
Telefonní kontakt: 604 670 251
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Výstava ČSCH ZO Kojetín
Ve dnech 23.–24. února 2019 proběhla v chovatelském areálu na
Podvalí tradiční prodejní výstava
drobného zvířectva, která se letos
konala pod záštitou starosty města
Kojetína a náměstka hejtmana Olomouckého kraje.
Bylo vystaveno 79 králíků, 167 holubů, 73 kusů drůbeže různých plemen a barevných rázů. Připravena
byla i malá expozice exotického
ptactva.
Během pátečního posuzování zvířat nás navštívily děti z mateřských
škol se svými učitelkami.
Chovatelé nejlépe ohodnocených
zvířat převzali přímo z rukou starosty Leoše Ptáčka krásné poháry
a dárkové koše, které věnovalo
Město Kojetín a Olomoucký kraj.
Konkrétně i touto cestou gratulujeme mladému chovateli Matěji
Zbořilovi, který získal pohár za čtyřčlennou kolekci králíků stříbřitých
černých. Za kategorii drůbeže patří gratulace Renému Mužíkovi za
asilky tříbarevné bojovnice a Bohumilu Souškovi v kategorii holubů               
za moravského bělohlávka. Pan
Soušek převzal pohár i za absolutního vítěze celé výstavy. Předáno
bylo také velké množství čestných

cen. Všem upřímně gratulujeme a přejeme hodně
chovatelských úspěchů
i v dalších letech.  
V kole štěstí byl široký výběr cen. Zpestřením bylo
losování výherce selete
v samotné tombole.
Chutné a bohaté občerstvení nám zajistila restaurace Moštárna.
Za celý chovatelský spolek děkujeme za hojnou
účast a zájem o výstavu,
opravdu velmi nás to těší.
Také velmi děkujeme všem vystavovatelům, bez jejichž podpory by
se výstava konat nemohla. Poděkování patřím také všem, kteří se
jakýmkoli způsobem na přípravách,
organizaci a zajištění výstavy podíleli a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří přispěli věcným darem
do kola štěstí nebo finanční částkou
na naši činnost.
Už nyní začínáme plánovat výstavu
na příští rok, stejně tak i Den otevře-

ných dveří na hody v Kojetíně 2019.
Máte se na co těšit a tímto vás již
nyní zvou chovatelé z Kojetína.
Na závěr bychom rádi pozvali zájemce o chovatelství mezi nás.
Stát se členem ZO Kojetín se může     
každý milovník zvířat, který má
smysl pro týmovou a kolegiální práci a každý, jemuž by se tato činnost
stala naplňujícím koníčkem.
ČSCH ZO Kojetín

Sbor dobrovolných hasičů Popůvky
Sbor dobrovolných hasičů Popůvky

hledá hasiče
v kategoriích:
*   mladší žáci 6–12 let   *   starší žáci 12–16 let
*   muži 16–60 let

Vedoucí: Pavel Skácelík, Ondřej Matějček

Tréninky jednou týdně o víkendech, soutěže dle rozpisu

Bližší informace na telefonu: 739 475 749
13
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Mateřská škola Kojetín
Vítáme tě, jaro!
Jaro se konečně probudilo! Přichází k nám dny plné jarního sluníčka, hřejivého počasí a rozkvetlých
květin jako předzvěst příchodu
velikonočních svátků. Březen byl
v mateřské škole opět velmi rušný
a pestrý. Děti se definitivně rozloučily se zimou vynesením Mora-
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ny, kterou vhodily do řeky Moravy
a všichni s obrovským nadšením
sledovali, kam až dopluje. Na závěr
si zazpívali a přivítali jaro zvoláním:
„Hu, hu, hu, jaro už je tu!“ Obě školičky se převlékly do jarní výzdoby
a vše, co patří k zimě, je již minulostí.
Ve čtvrtek 21. března 2019 za námi
přijelo divadlo z Ostravy s „Loupež-

nickou pohádkou“, která byla plná
humoru a písniček.
V úterý 26. března 2019 byly dveře obou mateřských škol otevřeny pro všechny naše příznivce.                     
Ve třídě „Pastelek“ byla připravena
výtvarná dílna, kde si děti za pomoci svých rodičů a učitelek mohly
zhotovit malé výrobky – kreslily jarní květiny, seznámily se s technikou
lepení a malování pěnovou barvou
a hrály interaktivní hry. V deset
hodin pak zahrály učitelky malým
návštěvníkům v obou mateřských
školách maňáskové divadlo, které
ještě zopakovaly pro děti ze všech
tříd mateřské školy. Všichni ti, kteří
se dostavili, měli možnost prohlédnout si jarní výzdobu a kroniky školy. Přítomné děti si na rozloučenou
odnesly malý dárek, který si pro ně
připravili starší kamarádi za pomoci
svých učitelek.
V pátek 29. března 2019 jsme ukončili po třech měsících saunování
spojené s cvičením v rehabilitačním
středisku na Poliklinice Kojetín. Tato
spolupráce je již tradiční, děti navštěvují saunu rády a současně má
tato naše aktivita prokazatelný vliv
na snížení nemocnosti dětí. Poděkování patří všem pracovníkům rehabilitace za příjemné prostředí, za
vstřícnost a profesionální přístup.
A co nás čeká v dubnu? Pojedeme
s dětmi opět do Kroměříže na dopravní hřiště, ale hlavně se těšíme,
až po dlouhé zimě budeme moci
zase využívat prostory školních zahrad.      
vedení MŠ
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Mateřská škola Kojetín

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Kunčice 2019
A zase lyžák! Zatímco loňští sedmáci s odstupem času už jen zamáčknou slzu, ti letošní svoje zážitky teprve vstřebávají. Jejich zimní
sportovní výcvik proběhl v prvním
březnovém týdnu. A ačkoliv o sníh
se předem všichni strachovali, nebyl nikdo, komu nezalezl minimálně
pod nohavice. Na lyžích či na snowboardu, užili si všichni. A jak se lyžuje pod heslem „když nemůžeš,
přidej víc“? Vyslechněte si čerstvé
účastníky:
„Doporučovala bych lyžák v Kunčicích, protože je to tam překrásné.
Krásná krajina, sjezdovky, chata.
Našich pět dnů na lyžáku bylo vysmátých, radostných, společenských, ale hlavně přátelských.“
„Na naučení byly svahy perfektní.
(…) Neodradila nás ani únava, dali
jsme si odpočinek a mohli jet dál.“
„Když nás učitelé učili lyžovat, tak

jsem zjistil, jak je těžké vyšlapat
sotva dva metry do svahu. (…)
Čím víc jsme jezdili, tím víc jsme se
zlepšovali.“
„Taky se tam moc dobře vařilo. Za
mě bylo jídlo vždy dobré a většinou
chutnalo i ostatním.“
„Nejen na svých pokojích, ale i během snídaně, oběda a večeře jsme
si vyprávěli nějaké příhody, při kterých jsme se všichni smáli. Z mého
pohledu tohle byla jedna z nejlep-

ších školních akcí, ale i když jsme
se těšili domů, tak bychom tam ještě zůstali.“
„Rozlučka nezapomenutelná! Myslím, že se všichni dost bavili, náš kolektiv tento pětidenní pobyt rozhodně posílil a jsem hrozně ráda za lidi,
co mám okolo sebe. Děkuji učitelům
za skvělou organizaci a účastníkům
za příjemnou atmosféru.“
Markéta Matějková a žáci 7. tříd
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
V náruči přírody
aneb Švagrov zima 2019
V týdnu po jarních prázdninách vyjely třídy 4. A a 4. B na týdenní pobyt   v přírodě do Střediska ekologické výchovy Švagrov v Jeseníkách.
Kromě vzácného času stráveného
pospolu se tu žáci seznámili s tříděním odpadů, které si během pobytu
vyzkoušeli, dále s možnostmi recyklace nebo třeba s funkcemi čističky
vod. A protože dětem náleží nejen
vzdělávání, využili jsme nádherné
sněhové nadílky a pokořili bílé kopce

hned několika způsoby; na bobech,
na sedácích, ale i na pytlích se senem. Žáci ve sněhu poznávali otisky
zvířat, dozvěděli se o možnostech
přikrmování v zimě, zkusili si odlít
stopy v lese, vyzkoušeli si chůzi na
sněžnicích a mnoho dalšího.
Myslím si, že celý pobyt byl velmi
příjemný. Děti se dozvěděly plno
informací, zažily mnoho situací, ve
kterých si musely vzájemně pomáhat a důvěřovat si. Také zvládly celodenní výlet po zasněžené naučné
stezce.
František Štěpánek, vedoucí PvP

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

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín

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
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
Karneval na ledě
pro žáky
Základní škola Polkovice uspořádala ve středu 20. března 2019 Karneval na ledě na Zimním stadionu        
v Kroměříži. Pro všechny to byl
opět krásný sportovní zážitek.   
Děti jsou velice učenlivé a tento
sport je baví. Celý karneval provázela výborná atmosféra, kterou
tvořil velký počet masek princezen,
bojovníků, sportovců či kostlivců.
Posledním bruslením se žáci rozloučili se zimní sezonou a již se těší
na příští rok.
Leona Indráková, ředitelka školy

Tonda – obal na cestách
Pojízdná výstava o zpracování
a recyklaci odpadů společnosti
EKO-KOM je především určena pro
žáky základních škol, kdy vhodně
doplňuje učivo s tématy ekologie
a ochrany životního prostředí.
V ZŠ a MŠ Polkovice se beseda uskutečnila v úterý 26. března
2019. Žáci ZŠ se učili rozeznávat
základní druhy odpadu, ujasnili si,
co patří do barevných popelnic, které běžně vidí na ulicích, seznámili
se s několika recyklovanými výrob-

Výuka finanční
gramotnosti

ky a na interaktivní tabuli si prohlédli sběrný dvůr, skládku a spalovnu.  
Rovněž děti z MŠ se hravou formou
seznámily s tříděním odpadu.
Součástí byla také hra, při které si
žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Na závěr jim byly doporučeny stránky na internetu, kde si
v zábavných výukových programech mohou dále procvičovat
a prohlubovat znalosti o třídění
odpadu. Všem dětem se beseda
s ekologickým zaměřením líbila.
Leona Indráková, ředitelka školy

vyučují v rámci projektových dnů.
Naše škola, v letošním školním
roce, zařadila výuku finanční gramotnosti i do školní družiny, kde se
Výuka finanční gramotnosti je žáci pod vedením Ondřeje Blaštíka
od roku 2013 povinnou součástí seznámili s finanční gramotností
vzdělávání na základních školách.      formou finanční hry. Jeho cílem bylo
Každá škola však může k povinné naučit žáky mladšího školního věku
výuce přistoupit po svém. Jediné, pracovat s penězi. Protože být gračeho by se měly školy držet, jsou motný znamená naučit se číst, psát
standardy finanční gramotnosti, a počítat, ale být finančně gramotný
tedy souhrn dovedností a znalostí, znamená tyto znalosti využívat i ve
kterých by měli žáci dosáhnout.
Zvyšování finanční gramotnosti
žáků je zájem nejen českého státu,
ale celé Evropské unie, protože nebývale dynamický rozvoj, nárůst zadlužení domácností, neschopnost
tvorby rezerv a další aspekty zcela
změnily pohled společnosti na problematiku finanční gramotnosti.
Některé školy začleňují výuku finanční gramotnosti do běžných
předmětů, jako je matematika, prvouka, občanská výchova. Jiné
školy zařazují finanční gramotnost
jako samostatný předmět nebo ji

světě peněz a finančních produktů.
Je potřeba vědět, co číst, jak to číst
a dokázat porozumět, umět si spočítat alespoň to základní a také vědět, kdy se nepodepisovat.
Doufáme, že si žáci odnesli něco
nového do života z oblasti financí
a hospodaření, a že se jim odpoledne s Ondřejem Blaštíkem líbilo.
Děkujeme.
Leona Indráková, ředitelka školy
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
Barevný týden
V týdnu od 11. do 15. března 2019
se naši žáci a učitelé rozloučili se
zimou a začali přivolávat jaro barvami – byl tu opět Barevný týden!
Po celý týden probíhala mezi třídami soutěž o nejlepší barevnou
vyladěnost celé třídy. Zapojily se
i  učitelky.
Jídelníček ve školní jídelně byl také
barevný. Žákům moc chutnalo, ale
ze všeho nejvíc se těšili na modré
úterý. Nedovedli si představit, co
dobrého jim kuchařka uvaří.
V pondělí se všichni oblékli do zelené. Žáci v ZŠ si vyrobili žabičky
a pochutnali si na špenátu a polévce s hráškem. Během modrého
úterý přišla na řadu výroba lodičky. Na oběd měli povidlové buchty
a modrý kouzelný nápoj. Ve středu si děti do hnědé hlíny zasadily
semínko, o které se budou muset

Veselé zoubky
V pondělí 4. března 2019 se žáci
1. ročníku zúčastnili projektu Veselé zoubky. Preventivní program
naší škole nabídla společnost DM
drogerie. Žáci nejprve zhlédli pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi
na zoubek“ a potom se seznámili
s vhodnou stravou pro dětské zoubky, vznikem zubního kazu a jak se
chovat u zubního lékaře. Pomocí interaktivního programu se dozvěděli, jak zoubky vypadají uvnitř a jakou

starat. Ve školní jídelně si pochutnaly na čočkové polévce, masové
směsi s těstovinami a perníkovém
dezertu. Během bílého čtvrtka se
žáci rozloučili se sněhem a ve škole jsme mohli vidět opravdové bílé
mumie, víly, bílé paní či nevěsty.
V poledne se již všichni těšili na
kuře s rýží a tvarohový dezert. Pátek se nesl v duchu červené. Od
rajské omáčky nezůstalo čisté snad
jediné tričko. Na
závěr týdne si žáci
zazpívali
píseň
Červený šátečku.
Někteří žáci zpříjemnili
ostatním spolužákům
a všem zaměstnancům celý týden
dobrými moučníky, které připravili se svými rodiči
a prarodiči. Ochut-

nali jsme zelený piškot, modré
muffiny, hnědý pudinkový pohár
a perník, bílou buchtu s kokosem,
kokosové koule, červený dezert
či červenou šlehačkovou roládu.
Akce se setkala s velkým ohlasem
a výrazně oživila školní stereotyp.
Všichni si zpestřený týden užili
a již teď se těší na příští rok, kdy
tuto akci zopakujeme.
Leona Indráková, ředitelka školy

technikou se zoubky čistí, kdy je
potřeba vyměnit kartáček. Všechny
získané znalosti žáci upevnili vyplněním pracovního listu.
Celým projektem děti provázely křížovky, přesmyčky a doplňovačky.
Za pěknou práci dostali prvňáčci
od DM drogerie dárek – balíček
s potřebami pro péči o dětský chrup
(zubní kartáček s pastou, nálepky
s návodem na správný způsob čištění zubů, přesýpací hodiny na určení délky čištění chrupu a žvýkačky bez cukru).

Všichni měli velikou radost a slíbili,
že se o své zoubky budou řádně starat. V tomto projektu budeme pokračovat i v dalších hodinách prvouky.
Leona Indráková, ředitelka školy

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
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Gymnázium Kojetín
Keňa už i v Přerově
V pátek 8. března 2019 skončila
výstava Keňa v Kojetíně a zdá se,
že byla minimálně stejně tak úspěšná, jako Ukrajina loni. Odečteme-li
naše žáky a studenty, vidělo výstavu přibližně 260 lidí, což je dvojnásobek loňské návštěvnosti. Ohlasy
jak v pracovních listech studentů
Gymnázia Kojetín, tak v pamětní knize byly pozitivní, výstava se
všem líbila. Nejvíce návštěvníky za-

Zuzana Žatecká v ruské
olympiádě opět zazářila
V dubnu 2019 proběhne v Praze
v Ruském středisku vědy a kultury
ústřední kolo Konverzační soutěže
v ruštině.   Sjede se do něj čtrnáct
zástupců všech krajů ČR.
Jednou z nich bude studentka
3. ročníku kojetínského gymnázia
Zuzana Žatecká, která bude reprezentovat Olomoucký kraj. Stejně
jako loni také v tomto školním roce
Zuzana přesvědčila porotu krajského kola v Mohelnici o tom, že
je v kraji nejlepší a že si zaslouží

ujala příroda Keni, dále pak
obchodování a historie.
Neuběhl ani týden a výstava je k vidění v Galerii
Přerov. Zásluhu na tom
má devět studentů septimy, kteří se nezalekli
chystání výstavy v pozdních večerních hodinách
a i přesto, že měli za sebou náročný den ve škole
i s odpolední výukou, přijeli v 18 hodin do Přerova.
Nejtěžší bylo rozplánovat,
co na který panel dáme,
jakým způsobem materiály
na panelech rozmístíme.
Rozdělili jsme se do skupin a pustili se do práce.
Po šesti hodinách práce
jsme měli konečně hotovo
a výsledek stojí za to! Přijeďte se do Galerie Přerova
podívat, výstava tu bude do neděle
7. dubna 2019.
Do konce našeho projektu chybí už
jenom necelé dva měsíce, neváhejte proto a sbírejte plechovky. Vzdě-

lání dětí nám není lhostejné, podpořte i vy dobrou věc jednoduchou
aktivitou, jako je sběr plechovek.
Lucie Sigmundová

1. místo ve své kategorii SŠ I. Druhá účastnice krajského kola – Petra
Zdráhalová ze 4. ročníku – přivezla
ve vyšší kategorii SŠ II. velmi pěkné 6. místo. Soutěže se zúčastnili
především studenti gymnázií, i když
je určena žákům všech typů středních škol.
Máme velkou radost, že děvčata uspěla, protože konkurence
z gymnázií ze Šumperka, Olomouce, Přerova, Šternberka, Prostějova, Litovle, Hranic a ostatních škol
je opravdu silná. Zuzce přejeme
hodně zdaru v celorepublikovém
finále! 		
M.D.

Základní umělecká škola Kojetín
Krajské úspěchy

celostátních soutěží MŠMT se konala v Zábřehu na Moravě, kde se
Po vynikajících výsledcích v okres- prezentovaly soubory žesťových
ních kolech soutěží ZUŠ MŠMT nástrojů a v ZUŠ Iši Krejčího v Olo(viz. březnové číslo zpravodaje), mouci. Tady se uskutečnilo krajské
jsme s napětím očekávali, jak si po- kolo v Komorní hře s převahou zobvedou naši žáci na krajské úrovni. cových fléten.
Kvalitní práce našich žáků a jejich V příslušných věkových kategoriích
pedagogů se potvrdila výborný- jsme obsadili: tři 2. místa a jedno
mi výsledky i v krajských kolech.   3. místo.
Stejně jako v loňském roce, jsme V měsíci dubnu naše žáky čeká
i letos skvěle konkurovali výběru ještě krajské kolo soutěže ve hře
Olomouckého kraje. Krajská kola na elektronické klávesové nástroje

(EKN). Do ZUŠ Litovel se 25. dubna 2019 vypraví soutěžit pět našich
zástupců.
Úspěšným soutěžícím patří gratulace a jejich pedagogům velký dík.
Těm, kteří mají krajská kola soutěží
ještě před sebou, přejeme hodně
štěstí a pevné nervy.
Vaše ZUŠka
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Základní umělecká škola Kojetín
Krajské kolo celostátní soutěže
ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů
7. března 2019 – ZUŠ Zábřeh na
Moravě (žestě)
8. března 2019 – ZUŠ Iši Krejčího
Olomouc (dřeva)
2. místo Žesťové duo Jindřich Prokeš a Aleš Hřeblo
2. místo Žesťové trio – Sofie Tkáčová, Jaroslav Štěpánek a Antonín
Kříž

3. místo Žesťový kvintet – Josef Kusák, Jan Hrušák, Vojtěch Hrušák,
Štěpán Klech a Kateřina Juřenová

2. místo Duo zobcových fléten
– Manuel Acosta a Alexandra Klabačková

DDM Kojetín informuje
Dětský karneval Křenovice 3. 3. 2019

Připravujeme
na DUBEN 2019
5. 4. 2019
Pohádkový pátek
6. - 7. 4. 2019
Sraz LT Kamera,
klapka, jedem!
13. 4. 2019
Ukliďme svět,
ukliďme Česko
sraz v 9 hodin u radnice v Kojetíně
13. 4. 2019
Šťastná osmička
účast na akci Ukliďme svět,
ukliďme Česko
18. 4. 2019
Prázdninový čtvrtek
Velikonoční zvyky a výlet
6. úkol
Velké ceny DDM Kojetín
Graffiti

Rybářské zkoušky
V pátek 1. března 2019 proběhly
rybářské zkoušky v našem kroužku „Cyprinus Carpio Kojetín“ za
přítomnosti členů výboru MO Tovačov Marka Odložilíka, Romana
Uherka a Jiřího Stona. Zkoušek
se zúčastnilo pět dětí. Všichni noví
členové kroužku je úspěšně zvládli,
a tím se stali členy ČRS MO Tovačov. Blahopřejeme.
-srSekyrková polévka
V pátek 15. března 2019 jsme si
na dopoledním programu připravili dle pohádkového receptu sekyrkovou polévku.
Nejdříve jsme si příběh přečetli,
abychom se dozvěděli potřebné
suroviny na naše společné vaření.
Někdo krájel brambory, jiný mrkev,
další kreslil recept a připomínal,
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Výukové programy
zaměřené na dopravní výchovu
Keramické
výukové programy
pro MŠ a ZŠ
Bližší informace na internetových
a facebookových stránkách
DDM Kojetín.
Foto www.ddmkojetin.zonerama.com
co do polévky patří. Hlavně jsme
nesměli zapomenout na sekyrku!
Během vaření zvládly děti ozdobit z fimo hmoty malou lžičku
a postavit velkou raketu ze stavebnice.
Potom si pochutnaly na polévce
a každý se vyfotil s pohádkovou
sekyrkou na památku.
-po-
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DDM Kojetín informuje
Kojetínská písnička
Šestého ročníku pěvecké soutěže
se zúčastnilo 67 zpěváků. V úterý
12. března a ve čtvrtek 14. března 2019 tříčlenná porota hodnotila zpěv žáků 1.–9. tříd základních
škol a studentů Gymnázia Kojetín.
Žáci 1.–5. tříd zpívali lidové písničky, starší ročníky prezentovaly písně ve stylu country a folk. Odměnu
– potlesk a sladký perníček získali všichni soutěžící. První tři místa
byla odměněna diplomy a věcnými
cenami. Všem zpěvákům blahopřejeme.                      
-mbStříbro z města perníku
Dne 23. února 2019 jsem byl s přáteli na výstavní soutěži Malá Pardubická. Nejedná se o jezdeckou
událost, i když jsme se projeli, ale
o modelářský počin, kde se sešli
modeláři z celé republiky a okolí.
K vidění byla spousta modelů všeho
možného (i nemožného). Vzal jsem
s sebou samozřejmě i modely našich dětí z kroužku DDM. Celkově
žákovských modelů přibývá a jsou
čím dál propracovanější. Dalo se
i něco nakoupit a navíc vyšlo krásné počasí na procházku po městě.
Při vyhlašování cen jsem nepočítal,

že by se některý model prosadil
v té záplavě, ale stalo se. Lukáš
Oulehla zaujal svým modelem Ferrari 458 Italia. Obsadil 3. místo
a to potěšilo, protože je vidět, jak
se lepší. Opravdu velkým překvapením bylo při vyhlašování speciálních cen, když Lukášův automobil byl oceněn speciální skupinou
modelářů GT Cup, kde vybírají jen
jeden model seniorský a jeden žákovský jako nej. Takže jsme opět

kladně prezentovali Kojetín a náš
DDM.                   Miloslav Ševeček

Během akce vystoupily taneční kroužky: Aerobic I., Aerobic II.,
Roztleskávačky a Freedance, aby
se pochlubily se svými nacvičenými
skladbami poprvé na veřejnosti.
Malou módní přehlídkou představila děvčata z Doplňkománie své
vlastnoručně vyrobené doplňky
– kšilty, korále, náramky, tašky,

sponky a brože.
Dramatický kroužek při ZŠ nám.
Míru pod vedením M. Matějkové,
zpestřil program svou pohádkou
„O červené karkulce“.
Děkujeme všem účastníkům plesu
za příjemné odpoledne a těšíme se
na všechny opět za rok!	   
-po-

Jarní ples 2019
V pátek 22. března 2019 jsme přivítali první jarní dny v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín.
Slavnostně oblečených slečen zavítalo na ples spoustu, mezi chlapci
však představu krále bohužel nikdo
nenaplnil, proto byla pro tento rok
zvolena jen královna Vaneska Nucová.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘIPRAVujeme v Dubnu 2019
Jaro už je tu
1. - 6. dubna 2019
oddělení pro dospělé čtenáře
Výstavka prací klientů
Domu sv. Josefa
s jarní a velikonoční tématikou.
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.

Velikonoce v knihovně
duben, oddělení pro dětské čtenáře
Tvořivá dílnička spojená
se čtením o lidových zvycích,
tradicích a veselých
velikonočních příběhů.
Pro ŠD a Klub malých čtenářů
z Polkovic.
Lekce
informační výchovy
duben, pro žáky 1. tříd ZŠ
Vysvětlení základních pojmů
– jak vzniká kniha,
kdo je spisovatel,
ilustrátor, co je knihovna,
uspořádání fondu v knihovně
x pořádek v domácí knihovničce,
půjčovní doba a knihovní řád,
na závěr praktická hra
na půjčování v knihovně.

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

Březen v knihovně
Březen – měsíc čtenářů 2019
Březen je již tradičně měsícem čtenářů, letos proběhl 10. ročník celostátní akce na podporu čtenářské
gramotnosti (vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků).
Kojetínská knihovna letos hledala
a ocenila nejlepšího čtenáře – muže
roku 2019 a nejlepšího dětského
čtenáře.
V rámci měsíce čtenářů uspořáda-

la kojetínská knihovna několik akcí.
Nejzajímavější byla bezesporu interaktivní beseda „Ten, kdo radost
rozdává, ten ji také dostává“ pro
žáky 1. a 2. tříd základních škol
se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Autorka seznámila děti
se vznikem knihy, přečetla ukázky
svých pohádek a příběhů, zapojila
je do připravených her a tím názorně ukázala, jak jsou knihy různorodé a že z nich mohou všichni čerpat
poučení i zábavu.
Holky s voctem
S humorem o životě jaký je…
Příjemnou „Literární hodinku“ jsme
strávili s klienty CSS a Domu sv.
Josefa v Kojetíně. Tentokrát jsme
představili nadanou, současnou,
českou spisovatelku a novinářku
Kláru Mandausovou. Píše ze života
a o životě. S obdivuhodnou lehkostí
a humorem se dělí se svými čtenáři
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o vlastní příběhy a nebojí se sebeironie. Její tvorba spolehlivě pobaví
ženy i muže.
Lekce informační výchovy
Žáci 3. tříd základních škol se dozvěděli vše o knize a jejich částí,  
základní žánrové a tematické rozdělení literatury, uspořádání beletrie
a naučné literatury.
Bohové starověkého Egypta
Jednalo se o vědomostní soutěž
pro Klub malých čtenářů z Polkovic.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Noc s Andersenem 2019
Vyvrcholením letošního března byla
již devatenáctá Noc s Andersenem
(29.–30. března). Podrobnější informace o průběhu akce budou zveřejněny v květnovém Kojetínském
zpravodaji.                                   -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!

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Vodění medveďa
/medvedice
Jako každoročně i letos procitl
medvěd ze zimního spánku a vyrazil do ulic Kojetína, doprovod mu
dělala řada maškar tradičních i netradičních. Už od sobotního rána se
scházeli všichni ostatkáři na VIC,
kde se soustředili jak dřevorubci
z dělnické třídy, tak etnické menšiny
i zástupci z řad církve. Zajímavý pohled pro kolemjdoucí občany obstaraly řádové sestry s páterem, kteří
postávali před Íčkem s cigaretou
a pleskačkou kávového rumu. Po
krátké organizační poradě vyrazili
všichni zúčastnění před vrata VIC
a za zvuku dechovky, obveselovali
tancem i zpěvem přihlížející návštěvníky. Po tomto entrée se odebral průvod k radnici, kde všech-

ny přivítal starosta Leoš Ptáček
se svou chotí. Po přečtení hříchů
a předání ostatkového práva následovalo bohaté pohoštění a taneček
s medvědem. Při tanci s medvědem zjistil starosta překvapivě, že
to není vlastně medvěd, ale medvědice. Tato skutečnost neplynula
z nedostatku medvědů, ale tímto
počinem jsme se snažili naplnit požadavky EU o prosazování genderové rovnosti. Před radnicí bylo veselo a po rozloučení se starostou se
vydal průvod do ulic Kojetína, kde
řádně využil udělené právo „mózovat a lófrovat“ víc, než je zdrávo.
Řádové sestry vybíraly do svých
pokladniček příspěvky, prý na svěcenou vodu, ale my víme své. Holič holil hospodářům i hospodyním
bujné porosty a policista Fanda
sháněl po celém Kojetíně „novyho
obecního béka, protože po tym sta-

rym už nic nebylo.“ Jestli se mu to
podařilo, nevíme dodnes. Pohostinnost Koječáků ani letos nezklamala, maškarám byla nabídnuta celá
škála dobrot, od výborných buchet
hospodyň, až po vynikající masové
kuličky pana Kočičky.
Kdo chtěl pokračovat v rozverném
veselí, ten si přišel na své večer na
Hasičském bále. Pro návštěvníky
byla připravena bohatá tombola,
příjemná hudba v provedení domácí PC Music a samozřejmě chutné
občerstvení.
O půlnoci „farář“ Fanda Kraváček
s ministranty, hrobníky, zástupem
plaček a dalšími účastníky slavnostně pochovali nebožku basu.
Děkujeme všem, kteří nám otevřeli
své příbytky, pohostili nás a zároveň s námi oslavili konec masopustu.
-miza-

Internetový Ženský klub vás zve na
prodejní výstavku ručních prací
Můžete nás navštívit 6. dubna 2019 od 11 do 17 hodin v restauraci Na Hrázi – U Tondy.
Přijďte nakouknout a obdivovat krásné tvoření, tentokrát zaměřené na Velikonoce.
Těšíme se na vás!
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Z kulturních akcí
Kulturní sobota
na zámečku v Kovalovicích
V sobotu 9. března 2019 se v Kovalovicích konal dětský karneval
a místní zámeček opět praskal ve
švech, sešel se plný sál dětí s krásně nazdobenými maskami. Poté,
co se všechny masky představily,
probíhaly s velkým nadšením soutěže, zpívalo se, hrálo, malovalo se
na obličej, a to vše moderoval Jožka Plesník ve spolupráci s Honzou
Krejsou. Při soutěžích z dětí vyzařoval velký zápal a nadšení, a tak
byly vždy sladce odměněny.
Letos přišel i kouzelník... a nejen
děti, ale i dospělí byli z jeho vystoupení okouzleni.
Závěrem se pro všechny natěšené
děti losovala očekávaná tombola se

spoustou krásných cen včetně osmi
nazdobených dortů.
Věříme, že se u nás dětem i rodičům líbilo a příští rok nás navštíví
znovu a rádi.
Večer již také tradičně probíhal Společenský večírek, kde měli možnost
se na parketu pobavit ti dospělejší.
Celý večer až do ranních hodin moderoval skvělý Honza Krejza, který
nonstop pouštěl plesovým nadšencům jeden taneční hit za druhým.
Celý večer panovala přátelská atmosféra, která o půlnoci vygradovala obrovskou tombolou, kde bylo
dvě stě krásných cen. Spokojeni
byli i organizátoři fotbalisté Sokola
– výborný DJ, skvělý srnčí gulášek,
luxusní tombola.
Těšíme se na vás zase příští rok!
Sokol Kovalovice

Inzerce

firemní i Rodinnou oslavu nebo svatbu
můžete slavit v prostorách
vzdělávacího a informačního centra
kojetín

K těmto příležitostem Městské kulturní středisko Kojetín
krátkodobě pronajímá
sál, bistro (SALONEK) i nádvoří
(včetně nádobí a ubrusů) VIC KOJETÍN.
Informace: Vzdělávací a informační centrum – informace
nebo kanceláře MěKS
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
telefony: 581 202 202, 774 001 403 nebo 581 76 20 46,
774 001 405
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Anna Daňková
Telefon: 603 869 636
e-mail. anvikdan@gmail.com
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Pozvánky za kulturou
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Divadelní Kojetín 2019 v Křenovicích
S trefou Do zdi,
s Audiencí a Vůní
třešňového dýmu
Amatérská scéna, Petra Richter
Kohutová
Divadelní Kojetín, jehož dvacátý
sedmý ročník proběhl ve dnech
14.–17. 3. 2019 jako oblastní přehlídka amatérských divadelních
souborů s postupem na Divadelní Piknik Volyně, byl výjimečný
ve třech ohledech.
Za prvé: kvůli rekonstrukci kojetínské sokolovny se přehlídka odehrála v kulturním domě Křenovice
a tradičně skvělý kojetínský pořadatelský tým doplnily členky místního
spolku Smotaná hadice. Za druhé:
pryč je doba, kdy jsme měli pocit,
že si ochotníci v těchto končinách
vybírají pouze situační komedie,
a pokud sáhnou jinam, málokdy
uspějí. Letos byl veseloherní žánr
s tím vážnějším namixován přesně
půl na půl, navíc jsme se dočkali jiných typů komedie, od černé
a absurdní po mystifikační. Za třetí – jako by tématika potemněla
a zvážněla; hraje se o hledání kořenů národních, rodinných, osobních
a také, sečteno a podtrženo, o lásce, cti a smrti (jen ve dvou kusech
se neumíralo, ať už zdánlivě či skutečně).
Vůně (původně Čas) třešňového dýmu Kateřiny Rudčenkové
je poetická introvertní hra, v níž se
realistické motivy prolínají se snovými, dramatická linka s lyrickou,
postavy skutečných žen (výtvarnice
Anny, její matky, soudkyně Marie,
a ze záhrobí přicházející babičky
Valérie) se přelévají do svých archetypálních podob (do Růženky,
Sněhurky a Popelky); hra se v roce
2007 dostala do finále Cen Alfréda
Radoka a není snadné ji převést
na jeviště. Zúčastněné tvůrčí osobnosti, režisérku a autorku scény
Evu Petrželovou, autorky kostýmů
a doplňků Veroniku Ráčilovou
a Michaelu Hažmukovou a účinkující Veroniku Vítkovou, Jarku
Vykoupilovou a Jitku Malíčkovou,
všechny z divadla Prkno Veverská Bítýška, inspirovala k výpovědi
o hledání sebe samé a svých koře-
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nů, o mezigenerační (ne)komunikaci a v obecnější rovině o tom, jak
různorodý může být ženský úděl
a jaké nekonečné množství možností může mít v dnešním světě.
Inscenace přináší nadmíru osobní výpověď, navíc sofistikovaně
udělanou: vše se děje v esteticky
příjemné a zároveň funkční scéně
(z ubrusů a prostěradel v různém
odstínu bílé, s postupně dotvářeným obrazem na zdi), s kostýmy
hojně rozehrávanými (zejména
svatební šaty s obručí jsou použity
na mnoho různých způsobů); výraznou roli hraje zvuková stránka (písně Radůzy s upravenými texty; jen
použití nahrávek některých pasáží
jsou diskutabilní) a koneckonců
i svícení (představení nemá technika, herečky řeší změnu světel          
z jeviště). Nejpodstatnější byly přesvědčivé herecké výkony. A problematické pouze ty výstupy, v nichž
snovost nebyla nahrazena hrou;
zůstaly v příliš obecné rovině a nemohly být náležitě herecky uchopeny. Bylo uděleno čestné uznání
Jitce Malíčkové za roli Valérie-Popelky, cena Divadlu Prkno Veverská Bítýška za tvůrčí a metaforický přístup k realizaci textu, čestné
uznání za inscenaci a doporučení   
k zařazení do programu Divadelního Pikniku Volyně.
Velkou devizou „příběhu pro poškoláky“ Dobrodružství Toma
Sawyera v podání Divadla Brod
z Uherského Brodu je kvalitní dramatizace režiséra Romana Švehlíka, jenž si vybral z předlohy Marka
Twaina především dobrodružné
motivy a kriminální zápletku a vystavěl komediálně laděný, přesto
temný příběh s vraždou a nedětským dilematem: riskovat život
udáním vraha nebo mlčet a nechat
odsoudit nevinného? Inscenace
funguje velmi dynamicky – dobře
vybraná ragtimová hudba rytmizuje jednotlivé výstupy a udává tempo, pracuje se s rychlými změnami
a filmovým střihem, některé výstupy mají charakter němé grotesky.
Scéna je variabilní a dynamice inscenace nakloněná; za zmínku stojí
„podjeviští“, kudy teče řeka Mississippi, ve které se tu a tam někdo
topí, tu a tam po ní projede parník,
tu a tam se objeví rozličná zvířena,

od ryb po želvu a mořského koníka,
všechny je „vodí“ dívka na pennyboardu… Ojedinělé chyby spadaly
na vrub menšího hracího prostoru,
než na jaký je soubor zvyklý. Cena
za souhru Tobiáši Soukeníkovi v roli
Toma Sawyera a Kryštofu Švehlíkovi v roli Huckleberryho Finna
byla zasloužená; spontaneita, zároveň přesnost při tvorbě postavy
a schopnost vést dialog byla ovšem
vlastní všem dětským hercům v této
inscenaci nejen pro pány kluky.
Černá groteska Nenada Djapiče
Tango demente o okouzlení tancem, karetních hrách a eutanazii je
prezentována Marií Gottwaldovou,
Elenou Knotkovou, Martou Tesákovou a Alenou Doležalovou, dámami
ze slavkovského souboru, jež kolega Fekar něžně nazval „slavkovskými babkami se zběsilostí nejen
v srdci“; režírovali je Eliška Rubešová a Stanislav Olbricht. Vitalita
a energie představení byla obdivuhodná (a soubor za ni získal čestné
uznání).
Že si Divadelní spolek D6K Holešov s režisérem Konrádem Popelem vybral jako předlohu nové inscenace Její pastorkyni Gabriely
Preissové, je logické. Má mnoho
společného s Maryšou bratří Mrštíků, již uvedli na přehlídce loni
(a odvezli si doporučení na Divadelní Piknik Volyně). Tentokrát se nezadařilo: příliš lyrizovaná inscenace
stojí na deklamaci textu, nikoli na
jednání, jako by herci na pozadí postaveného výtvarného obrazu naskočili vždy na jednu emocionální
vlnu a rezignovali nejen na změny
situace, ale i na smysl. Z hereckých
kreací byla zajímavá Kolušina Evy
Stodůlky Nejedlé, která jeviště „rozsvítila“ a přinutila herecké partnery
jednat (čestné uznání za herecký
výkon) a hudba, zejména „vodní“
motiv, Ladislava Mrlíka (čestné
uznání).
Audience v podání holešovské
Viktorky (tento divadelní spolek
se vydělil ze souboru D6K s tím, že
chce dělat divadlo trochu jinak) ukázala, že havlovské zobrazení absurdity lidské existence silně rezonuje
i dnes; hra, obecně vnímaná jako „to
s tím Lanďákem, jak se tam chlastá
a žvaní o ničem“, se stala díky účinkujícím vedeným Konrádem Po-
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pelem (cena za režii) výjimečným
zážitkem. V kulise opotřebované
kanceláře s reklamami a Bohdalkou na zdech, s nezbytnými basami
piva, tranzistorákem na stole a vařičem nutným k ohřátí konzervy lančmítu probíhá dialog sice absurdní, ale přesně herecky uchopený,
z něhož zřetelně vystupuje jak beznaděj, tak humor; to, co pojmenoval jeden z diskutujících při debatě
– „s komunisty to bylo strašné, ale
byla to i p.del“. Vzhledem k tomu,
že Roman Uwe Juráň, představitel
Sládka (cena za herecký výkon)
a Jakub Jack Leško, představitel
Vaňka (čestné uznání za herecký
výkon), jsou mladší než kombinace
Landovský-Abrhám i Landovský-Havel, vyznění jejich rolí se posouvá. Sládek už není rezignovaný
muž, semletý minulým režimem,
Vaněk není hloubavý intelektuál
s proklamovanými morálními zásadami; první z nich je labilní, chycený
do tenat vlastního života a existenční nejistoty, bez síly cokoliv udělat
se svým životem – Roman Uwe Juráň ho vybavil nervózní žoviálností
a úporností v pokusech vynutit si
Vaňkovu pozornost plácáním po
zádech, utíráním se do jeho ramene po návratu z WC a agresivním
ukazováčkem, jímž Vaňka bodá do
prsou či mu přizvedává loket, aby
pil více a rychleji; Jakub Jack Leško
(čestné uznání za herecký výkon)
pak zůstává klukovsky nejistý,
s pevnými životními postoji, ale zároveň empatický; z obou je pak cítit
samota a to, že „tančí tak rychle,
jak dokážou“. Práce s detailem, rekvizitní jednání, důsledné dovádění
motivů k pointě i porozumění pro
obě lúzrovské existence jsou jen
některé ze skutečností, které jsme
si při sledování představení užívali. A tak Audience získala čestné
uznání za inscenaci a doporučení
na Divadelní PIKNIK Volyně; stejně
jako Vůně třešňového dýmu – doporučení jsou bez určení pořadí.
Navíc za inscenací putovala jedna
ze dvou Cen diváka. Mimochodem,
neodpustím si jednu citaci. Kolega
Fekar se pokusil zachytit podstatu
Audience v básni ala Havlovy Antikody: „Pivo, pivo, pivo, bohdalka,
pivo, pivo, pivo, hajzl, bureš, pivo,
pivo, pivo, šerkézy, pivo, pivo, pivo,

lančmít, pivo, pivo, pivo, hajzl, bohdalka, pivo, pivo, pivo, kohout, holub, pivo, pivo, pivo, kohout, holub,
skladník, pivo, pivo, pivo, bohdalka,
pivo, pivo, pivo… kohout, holub,
skladník, pivo, pivo, bohdalka, hovno, pivo, pivo, bohdalka, pivo, pivo,
hajzl, hovno.“ :-)
Komedii Plejtvák, pocházející
z pera Milana Šotka, z dílny Kabaretu Calembour a nejlepší tradice českého mystifikačního divadla,
oceněnou v roce 2013 Cenou Alfréda Radoka, si vybral režisér Vladimír Jašek k inscenování v DS Svatopluk při DK Hodonín. Komedie
je v prvním plánu zprávou o cestě
skeletu plejtváka myšoka z norského pobřeží a jeho neumístitelnosti
v nedostatečně rozsáhlém, byť
nově postaveném českém Národním muzeu, v plánu druhém
ohlasem cimrmanovské poetiky
a humoru, v plánu desátém divadelní variací na téma malost českého
národa (sedm plánů muselo být
odstraněno z důvodu malé kapacity
článku ve velké Amatérské scéně).
Intelektuální humor předlohy, postavený na slovních hříčkách a pohrávání si s motivy buditelského elánu
a s naivisticky uchopenou atmosférou konce devatenáctého století,
evidentně souboru vyhovuje; tvůrci
dokázali text vyložit do posledního
písmenka (někteří porotci jásali nad
prostým vysvětlením vzniku kruhů
v obilí), postavy jsou přesně typově obsazeny a vesměs uměřeně
a věcně odehrány (Jiří Pavúček
a Ingrid Nesvadbová získali za role
doktora Struny a služky Dobromily
čestná uznání za herecký výkon),
scéna zachycující výřez Strunova
bytu činí hrací prostor malým až
nesnesitelně, hudební vstupy mají
komentující charakter a v závěrečném chóru Vítej, rybko přerostlá
tkví přirozený kvazipatetický vrchol
inscenace. Tvůrcům náleží poklona
za odvahu, s níž se pustili do nelehkého žánru a textu vzniklého ve
specifických podmínkách (čestné
uznání za dramaturgickou volbu);
inscenace hodonínských přesvědčila, že Plejtvák může do jisté míry
jako svébytná předloha fungovat
i mimo Kabaret Calembour.
Vrchol kojetínsko-křenovické přehlídky se odehrál v sobotu v pod-

večer. Drama Do zdi Nicolase
Bedose (u nás uvedené pouze jednou, pod názvem Viktorova cesta
v pražském Divadle bez hranic
v roce 2013) nabízí příběh o muži,
který ztratil paměť (po nárazu do
zdi ve více než stokilometrové rychlosti), a o ženě, která ho nutí, aby
si vzpomněl (a jejíž identitu na počátku jen tušíme, několikrát změníme názor a teprve těsně před koncem pochopíme). Inscenaci přivezl
pardubický Exil, tvůrčí skupina
režisérky Kateřiny Fikejzové Prouzové. Ta osvědčila už dříve smysl
pro neotřelou a náročnou dramaturgii (vzpomeňme dvě inscenace
podle Palomy Pedrero, v roce 2008
Noci letmé lásky a o osm let později Anna 11. března, Dürrenmattovo
Play Strindberg v roce 2015 nebo
Čechovova Racka, s nímž jsme
se setkali na FEMAD Poděbrady
před dvěma lety). Navíc bedosovský svět je jí blízký, seznámila se
s ním v roce 2013, kdy Exil uvedl
jeho Zdravotní vycházku s Kateřinou v hlavní ženské roli. Nutno zmínit, že její práce byla v případě Do
zdi komplexní (i proto cena za režii)
– se Sašou Gregarem uvedla špatný překlad předlohy do použitelného stavu, spolu s účinkujícími hru
vyložila a zkrátila (hodinová stopáž
je akorát), naplánovala postupné
odkrývání a přesné dávkování informací tak, aby se postupně složil
a vynikl silný příběh o paměti, vině
a odpuštění, a jednoduchou scénu
(před paravánem lampa, invalidní
vozík a příruční stolek) připravila
pro dvě osobnosti, které nabízejí
herecké výkony na hranici profesionality – pro Alexandra Gregara
(cena za herecký výkon) a Věru
Pojmanovou (čestné uznání za herecký výkon). Hudba Jana Fikejze
podtrhovala atmosféru a také hnala představení kupředu; jediná pochybnost vznikla vůči písni použité
cca uprostřed děje, ovšem kvůli jejímu textu, opakujícímu informace,
které už známe, ne kvůli hudební
složce. Výrazný divadelní zážitek
se konal – a inscenace pardubického Exilu Do zdi získala cenu za
inscenaci a nominaci na Divadelní
Piknik Volyně.
DS Za dveřmi z Náměště na
Hané urazilo v posledních sed-
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mi letech respektuhodnou cestu
z hotelu Westminster do Hotelu
mezi dvěma světy. Text příliš literární francouzské tragikomedie                         
E. E. Schmitta, jenž je spíše souhrnem úvah rozepsaných do dialogů,
nenabízí příliš možností ke zdivadelnění a nalézt k ní inscenační klíč
je obtížné, ne-li nemožné; náměšťským se to rozhodně nepodařilo.
Ale přestože výsledný tvar nenaplnil divácká očekávání, zdá se, že na
cestě souboru k vlastnímu výrazu
a svébytné výpovědi představuje
práce na této látce důležitý krok,
třeba v kultivaci společného uvažování a hledání. Čestné uznání za
herecký výkon získal Vlastimil Drška, představitel Mága Rádžapúra,
jenž se k charakteru postavy dostal
nejblíže a zároveň jí byl schopen
vystavět přesvědčivý dramatický
oblouk.
Biomatka aneb Běž do řiti s kus-kusem, specifický sitkom v celovečerním formátu, příspěvek k regionální dramaturgii, s pozoruhodným
a vtipným scénářem Petry Vašíčkové a Magdaleny Janků, napsaným v bánovském nářečí (díky za
úvodní jazykové okénko! – čestné
uznání za scénář byl zasloužený),
a s osvobozující bezprostředností
a živelnou radostí ze hry divadelního spolku Pod lampú Bánov
(cena za obojí) byl v závěru přehlídky velmi žádoucí. Šlo sice o divadlo sousedské, ale inteligentně
udělané a s nadstavbou. A získalo
druhou z Cen diváka.
Napínavé chvíle před rozdáním
cen zpestřila základní škola Křenovice pohádkou O Čvachtislavovi a Lucimíře. Oceněni být nemohli Milan Zahradník a Hanka
Svačinová; za písňové uvádění
jednotlivých představení by si
zasloužili minimálně nominaci na
světovou přehlídku lidových kabaretů, ale tak daleko vliv poroty
(jež pracovala ve složení Petra
Richter Kohutová, Vladimír Fekar
a Vladimír Altán Mátl) nesahá.
A poslední slovo měl starosta
Kojetína Leoš Ptáček, který přislíbil, že překvapivě se příští rok
bude konat Divadelní Kojetín
opět v Kojetíně. :-D
Petra Richter Kohutová
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Ocenění a výsledky
Divadelního Kojetína 2019:
Cena za inscenaci – Nominace
na Divadelní Piknik Volyně 2019
Do zdi Divadla Exil Pardubice
Čestná uznání za inscenaci – Doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2019
 Vůně třešňového dýmu Divadla
Prkno Veverská Bítýška
 Audience Divadelního studia
Viktorka Holešov
(Doporučení jsou bez uvedení pořadí)
Cena Divadelního Koječáka-Křenovčáka
 Audience Divadelního studia
Viktorka Holešov
 Biomatka aneb Běž do řiti
s kus-kusem DS Pod lampú Bánov
Ceny:
 Cena Divadlu Prkno Veverská
Bitýška za tvůrčí a metaforický přístup k realizaci textu Vůně třešňového dýmu
 Cena za souhru Tobiáši Soukeníkovi v roli Toma Sawyera a Kryštofu Švehlíkovi v roli Huckleberryho
Finna v Dobrodružství Toma Sawyera divadla Brod Uherský Brod
 Cena Konrádu Popelovi za režii
inscenace Audience Divadelního
studia Viktorka Holešov
 Cena Romanu Uwe Juráňovi za
roli Sládka v inscenaci Audience Divadelního studia Viktorka Holešov
 Cena Kateřině Fikejzové Prouzové za režii inscenace Do zdi divadla
Exil Pardubice
 Cena Alexandru Gregarovi za
hlavní mužskou roli v inscenaci Do
zdi divadla Exil Pardubice
 Cena divadelnímu spolku Pod
lampú Bánov za osvobozující bezprostřednost a živelnost v inscenaci
Biomatka aneb Běž do řiti s kus-kusem
Čestná uznání:
 Čestné uznání Jitce Malíčkové
za roli Valérie-Popelky v inscenaci Vůně třešňového dýmu Divadla
Prkno Veverská Bítýška
 Čestné uznání Divadelnímu spolku Slavkov u Brna za vitalitu v inscenaci Tango demente

 Čestné uznání Ladislavu Mrlíkovi
za hudbu pro inscenaci Její pastorkyňa Divadelního spolku D6K Holešov
 Čestné uznání Evě Stodůlka Nejedlé za roli Kolušiny v inscenaci
Její pastorkyňa Divadelního spolku
D6K Holešov
 Čestné uznání Jakubu Jackovi
Leškovi za roli Vaňka v inscenaci
Audience Divadelního studia Viktorka Holešov
 Čestné uznání DS Svatopluk při
DK Hodonín za dramaturgickou volbu komedie Plejtvák
 Čestné uznání Jiřímu Pavúčkovi
za roli doktora Struny v inscenaci
Plejtvák DS Svatopluk při DK Hodonín
Čestné uznání Ingrid Nesvadbové
za roli Dobromily v inscenaci Plejtvák DS Svatopluk při DK Hodonín
 Čestné uznání Věře Pojmanové
za hlavní ženskou roli v inscenaci
Do zdi divadla Exil Pardubice
 Čestné uznání Vlastimilu Drškovi
za roli Mága Rádžapúra v inscenaci Hotel mezi dvěma světy DS Za
dveřmi Náměšť na Hané
 Čestné uznání Petře Vašíčkové
a Magdaleně Janků za scénář
a režii inscenace Biomatka aneb
Běž do řiti s kus-kusem DS Pod
lampú Bánov

Poděkování
za Divadelní Kojetín 2019
- Poděkování patří všem divadelníkům, bez kterých by Divadelní
Kojetín ani v Křenovicích nebyl: Divadlo Prkno Veverská Bítýška, Divadlo Brod Uherský Brod, Divadelní spolek Slavkov u Brna, Divadelní spolek D6K Holešov, Divadelní
studio Viktorka Holešov, Divadelní
spolek Svatopluk při DK Hodonín,
Divadlo Exil Pardubice, Divadelní
spolek Za dveřmi Náměšť na Hané,
Divadelní spolek Pod Lampú Bánov...
- děkujeme všem divákům, kteří vytvořili v Křenovicích pravou festivalovou atmosféru,
- děkujeme odborné porotě – Petře
Richter Kohutové, Vladimíru Fekarovi a Vladimíru "Altánovi" Mátlovi
za přátelské debaty s divadelníky
po představení a za nelehký úkol
vybrat ty nejlepší,
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- děkujeme Městu Kojetín, Olomouckému kraji a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu,
- děkujeme Obci Křenovice za propůjčení prostor kulturního domu,
- děkujeme všem sponzorům přehlídky,
- velký dík si zaslouží redaktoři
a reportéři Divadelního Koječáka
s šéfredaktorkou Hadičkou Hásovou a malou Eliankou (Vladimír
Fekar/Hana Hásová/Petra Richter
Kohutová/Josef
Kusák/Vladimír
„Altán“ Mátl/Alice Ohlídalová/Jakub Otáhal/Pavel Otáhal/Veronika
Pospíšilová/Hana Svačinová/Jakub
Šírek/Milan Zahradník/Jan Žmolík)
za všechna čísla společensko-kulturně-satiricko-kritického
deníku
přehlídky,

- děkujeme dětem ze Sluníčka za
zahájení přehlídky a dětem ze Základní školy Křenovice za závěrečnou pohádku pro obveselení,
- děkujeme Martinu Přichystalovi za
hudební večírek,
- děkujeme fotografce Janě Večeřové za celofestivalovou fotodokumentaci,
- díky všem nejmenovaným, kteří se jakkoliv, kdykoliv, kdekoliv,
v čemkoliv, s kýmkoliv podíleli na
zdárném chodu kojetínského festivalu a dělali to hlavně a především
z lásky k divadlu.
- Obrovské poděkování celému realizačnímu týmu, který se postaral
o bezproblémový průběh přehlídky
– Janči Novákové, Kačce Pastyříkové, Kačce Lýskové, Milanovi

Zahájení - Sluníčko Kojetín, starostové Leoš Ptáček a Jaroslav Lejnar

Zahradníkovi, Honzovi Šírkovi, celé
Smotané hadici - Emilce, Marti, Koruně, Áji, Ilonce a velké díky také
technikům Honzovi Raclavskému
a Pavlovi Hurychovi.
Ze srdce všem děkuje
Hana Svača Svačinová

Zaplněné hlediště diváky

Tradiční kramářské písničky
na úvody představení

Divadlo Prkno Veverská Bítýška:
Vůně třešňového dýmu

Divadlo Brod Uherský Brod:
Dobrodružství Toma Sawyera

Divadelní spolek Slavkov u Brna:
Tango demente

Divadelní spolek D6K Holešov:
Její pastorkyňa

Divadelní studio Viktorka Holešov:
Audience
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Divadelní Kojetín 2019 v Křenovicích

Divadelní spolek Svatopluk
při DK Hodonín: Plejtvák

Divadlo Exil Pardubice:
Do zdi

DS Za dveřmi Náměšť na Hané:
Hotel mezi dvěma světy

DS Pod Lampú Bánov: Biomatka
aneb Běž do řiti s kus-kusem

Základní škola Křenovice: O Čvachtislavovi a Lucimíře

Závěrečné hodnocení Petry a Altána

Ocenění vítězné inscenace Do zdi Divadla Exil Pardubice

Altánovy výkřiky do tmy aneb Zasvěcení ví, ostatní tuší
Divadlo Prkno Veverská Bitýška
– Vůně třešňového dýmu: Milé
dámy, něžná ženská inscenace, výtečná a nápaditá práce s rekvizitou.
Výkřik: Láska existuje!!!
Divadlo Uherský Brod – Dobrodružství Toma Sawyera: Skvělá dramatizace (klobouček Romane), zajímavá a funkční scénografie + muzika, fajnové dětské herecké výkony.
Výkřik: Kopání do hrobů se nevyplácí, aneb černoši sú dobří,
indiáni nás serů!
DS Slavkov u Brna – Tango demente: Super babky (promiňte, dámy),
čistá radost z divadla, hluboký respekt a obdiv.
Výkřik: Všichni máme náběh na
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alzheimera!
DS D6K Holešov – Její pastorkyňa:
Působivá hudební složka, velmi zajímavý a stále aktuální text. A vlastně hlavně nostalgie za Maryšou...
oni vědí ;)
Výkřik: Každý z nás chce někdy
zabít vlastní děcko, chceš-li to
ale udělat pořádně, musíš to udělat sám!
DS Viktorka Holešov – Audience:
Mimořádné herecké výkony s přesným režijním vedením a práce s detaily. Zborcení představy, že sládek
musí být starý nebo starší muž, a ..,
vůně lančmítu :)
Výkřik: Pozor, Bureš je znovu
hrobníkem!

DS Svatopluk Hodonín – Plejtvák:
Přesná stylizace žánru, vykreslené
figurky, hudba a hlavně konečně
vím, jak je to s kruhy v obilí!
Výkřik: Freude Freude i na tebe
dojde!
Exil Pardubice – Do zdi: Největší
zásah, celkově husina po těle. Mimořádné herecké výkony, zatraceně
zajímavé téma s nezodpovězenými
otázkami (což mám rád) a hlavně ta
správná mužská živočišnost (která
mi chybí). Jo akorát ten nůž ... to fakt
pořád nevím :)
Výkřik: Drbání na gulách je pozitivní mužská vlastnost!
DS Za dveřmi Náměšť na Hané
– Hotel mezi dvěma světy: Vlastně
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Divadelní Kojetín 2019 v Křenovicích
literární dílo. Pro mě známý, ale
znovu připomenutý text s poměrně silným poselstvím. A bílá, všude
bílá. Nahoru nebo dolu? Jo a hlavně Majka z Gurunu!
Výkřik: Tady na prezidentovi názorně vidíte, že protekce funguje
všude, dokonce i v nebi!
DS Pod lampú Bánov – Biomatka
aneb běž do řiti s kus-kusem: Veliká radost na závěr. Živel, který se

nalil na jeviště se přelil i do mě (to
nemluvím o slivovici, kterou do mě
vpravili), dlouho jsem se takto skvěle nepobavil, i když to vlastně byla
tak trochu "troškovina", ale výborně
udělaná! Dámy autorky, smekám
až k zemi a herci sú boží!!! A to sa
nerúhám :)
Výkřik: Já su hovno, ale chtěl
bych být Bánovan!!!
A poslední výkřik, závěrečný:

MILUJU KOJETÍN, I KDYŽ JE
V KŘENOVICÁCH!!!
Díky Svačo, Milane, děcka od novin, holky od bufetu, Vladimírovi díky do hospody, zkrátka díky
všem, kteří se podíleli na tom, že
jsem si u vás žil jako v ráji.
Tak možná za rok, přátelé, ale nevím nevím ... abych se vám neomrzel a taky u vás strašně přibírám!                                                                                                 
Vladimír Altán Mátl

Poezie pro starší důchodce

Poezie pro umělce

Bylo nebylo v Křenovské dědině,
povídá tetina, sósedce tetině.
"Dívala ses včera na zprávy?"
"Ne, to už mě nebaví.
Nezapínám televizu,
už mám z teho strašnó schýzu.
Jeden, druhé politik,
lžó nám, že pré bude líp."

Dáma s hranostajem

"A víš copak dávali,
v Praze se zas porvali.
Dva poslanci to pré byli,
ve špitále pak skončili."
"Kašli už na politiky,
a pojď radši do putiky."
Cestó k WC spletly dvéře,
octly se v kulturní sféře.
Na pódiu skončily,
velké trapas ztropily,
divákom se lébily
a to ani nepily.

Tímto daly televizi,
do budócna dobró vizi.
Berte z teho poučení,
nad umění věru néni.
Dívat se a nebo hrát,
hlavně nesmíš venku stát.

Prohání se širým krajem,
mladá dáma s hranostajem.
A že už je déle mladá,
štréchlo ju a k zemi padá.
Probózí se v nemocnici,
vypadá jak po opici.
Obvazy jí doktor váže,
zlité je jak zákon káže.
I když přitom trošku koktá,
jak se vzbudí, hned se optá.
Kdepak je můj miláček,
je v pořádku, chudáček?
Doktorovi úsměv zmiznul,
smutné ticho zavládlo.
Hranostaj to pod vlak vrznul,
to zas bylo divadlo.

Práce vhodná nejen pro studenty. Věk nad 18 let.
S vybranými uchazeči bude uzavřena dohoda o provedení práce.
Školení pro získání certifikátu „záchranář senior“ zajistíme.
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Tvoření Zimní strom
Pomalu nám začíná jaro, ale mrazivé dny se ještě stále ozývají. Proto
jsme se nechali inspirovat a vytvářeli jsme zimní strom. Technikou
houbičkování jsme vytvořili modro
bílé pozadí, které mělo připomínat
ještě zimní krajinu. A na pozadí
jsme rozfoukáváním tuší vytvořili
obrazec, který měl připomínat keř
nebo strom. Rozfoukávali jsme
plastovou slámkou. Toto bylo pro
některé účastnice náročnější, ale
všechno jsme zvládli a vznikly krás-

Literární hodinka
– Holky s voctem

né výkresy. Tímto tvořením jsme
procvičili jemnou motoriku a zapojili

dechové cvičení, které je pro většinu účastníků velmi náročné.       AZ

dost a všichni nadšeně poslouchali.
Vyslechli jsme si krátké, zábavné
příběhy a věřím tomu, že spousta

posluchačů se v příbězích našla
a mnoho z nich zavítá do knihovny,
aby si knihy vypůjčili.                  AZ

Čtvrteční březnové odpoledne se
neslo v literárním duchu. Pracovnice Městské knihovny MěKS Kojetín
si pro nás připravily literární hodinku, tentokrát s názvem Holky s voctem. Jednalo se o povídání o knihách od spisovatelky Kláry Mandausové. Její knihy, které pojednávají
o životě, jaký je, jsou humorné fejetony, které zaujmou každého čtenáře. V kulturní místnosti se nás sešlo

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 DUBEN 2019

PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Pondělí 1. 4. – Sobota 6. 4. 2019
Výstava výrobků
„PŘIVÍTEJME SPOLU JARO!“
Srdečně vás zveme na výstavu výrobků uživatelů
i pracovníků Domu sv. Josefa v kojetínské knihovně.
Jarní dekorace je vyrobená z různých materiálů
– papírového proutí, vlny, skořápek i přírodnin.
Čtvrtek 11. 4. – čtvrtek 18. 4. 2019 8.00 – 14.00 hodin
Prodejní jarmark výrobků
„PŘIVÍTEJME SPOLU JARO!“
Těšíme se na vaši návštěvu v Domě sv. Josefa!
Úterý 23. 4. 2019 od 10.10 hodin
TRÉNINK PAMĚTI S PANÍ SLÁVKOU
Pokračujeme v pravidelném trénování paměti
s Miloslavou Kullašovou, která je trenérka paměti
I. úrovně. Trénink bude zaměřený na levou i pravou
hemisféru, čísla, slova, paměťová cvičení
a cvičení jemné motoriky.
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Čtvrtek 25. 4. 2019 od 9.00 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince.
Úterý 30. 4. 2019 od 10.10 hodin
ROČNÍ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V KENI
– PRÁCE S DĚTMI Z ULICE
Srdečně vás zveme na cestovatelskou besedu
s Janou Jeklovou, která strávila delší čas v Keni.
Přijde se s námi podělit o své zážitky a zkušenosti.
Spojeno s promítáním fotografií.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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 dubnu 2019 (v čase "Vzkříšení a Oslavení Páně")
„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“).
„Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim:
‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“
Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. Jan 20,16-18
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)
14. 4. 2019 Neděle – 6. postní (Květná - Palmarum)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)            
17. 4. 2019 Středa – Sazometná (Poslední pomazání)
modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin na faře kolem stolu
18. 4. 2019 Čtvrtek – Zelený
biblická hodina
od 18.00 hodin na faře kolem stolu
(Poslední večeře Páně, modlitba v Getsemanech)

19. 4. 2019 Pátek – Velký
pašije
od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
21. 4. 2019 Neděle – Vzkříšení; Boží hod velikonoční
slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
28. 4. 2019 Neděle
1. po Velikonocích (Quasimodogeniti)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
5. 5. 2019 Neděle
2. po Velikonocích (Misericordias Domini)
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět.
Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“ Jan 14,27
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).
Oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti od pondělí do středy od 9 do 15 hodin. Jinak
dle dohody. Volejte, laskavě, na tel.
č. 777 706 511 nebo pište na email:
ccsh.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
Velikonoční zamyšlení:
V čase Velikonoc je středem všeho dění Ježíš. Dochází k dovršení
jeho pozemského působení, které
spadalo do času židovských svátků - Pesach. Jádrem křesťanských
Velikonoc je Kristův kříž a vzkříšení. Svátky jsou slaveny právě proto,
aby nám něco připomínaly a abychom se rozpomínali na to, co je
i pro nás důležité. Ježíš a jeho dílo
vykoupení nemají být zapomenuty.
Nemají zapadnout do hloubky lidského nevědomí a rozplynout se
v lidské lhostejnosti. Naopak máme
na ně pamatovat, vzpomínat a připomínat si je. Máme na události
dovršení Ježíšova života o Velikonocích myslet, přemýšlet o nich,
rozjímat o nich. Po staletí jsou připomínány v obřadech Květné neděle, Sazometné středy, Zeleného
čtvrtku, Velkého pátku, na Bílou
sobotu a vrcholí pak na Vzkříšení,

Boží hod velikonoční.
I my máme před očima to, co nám
Krista a velikonoční události, s ním
spojené, připomíná. Je to především kříž, také bílé plátno, svíce
znázorňující světlo života a vzkříšení, též chléb a kalich s vínem,
znamení obětovaného těla a Kristovy krve prolité za nás. A především
máme Písmo svaté, Bibli – Boží
slovo, které nám připomíná Ježíše
a události s ním spjaté, které jsou
rozhodující pro naši spásu a vykoupení. Je důležitý celý Ježíšův život,
celé jeho působení, celé jeho poselství.
Ježíš nám zanechal své slovo
a svátost. Při Poslední večeři, kdy
předpověděl své utrpení, řekl nad
chlebem a kalichem: „To čiňte na
mou památku...“ Není to vzpomínání na někoho, kdo patří minulosti, jehož hrob zůstal přikryt navždy
těžkým kamenem, kdo skončil trvale ve tmě smrti. Naopak je to ten,
kdo svou stálou přítomností přesahuje veškerý čas, kdo sám je zdrojem světla života a kdo chce i nás
povzbudit k víře, že je vzkříšeným
a živým Pánem.
Jiří Pleva
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Myšlenka měsíce:

Citát měsíce:

Biblický verš měsíce:

Ze sportu –FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
Rozlosování soutěží 2018/2019 – Jaro 2019

Muži FK Slavoj Kojetín (1.A třída skupina B)
Termín

Utkání

Termín

Utkání

Ne 07.04. 15:30

SK Lipová – Kojetín

Ne 07.04. 15:30

Kovalovice – Sokol Ústí B

So 13.04. 15:30

Klenovice n. H. – Kovalovice

Ne 21.04. 16:00

Kovalovice – Sokol v Pivíně

Ne 28.04. 16:00

FK Troubky – Kovalovice

Ne 05.05. 16:30

Kovalovice – Sokol Mostkovice

Ne 12.05. 16:30

FK Němčice n. H. – Kovalovice

So 13.04. 15:30

Kojetín – Sokol Bělotín

So 20.04. 16:00

Sokol Plumlov – Kojetín

So 27.04. 16:00

Kojetín – OC Chomoutov

So 04.05. 16:30

Sokol Dub n. M. – Kojetín

So 11.05. 16:30

Kojetín – Sokol Čechovice

Ne 19.05. 17:00

Ne 19.05. 17:00

SK Protivanov – Kojetín

Kovalovice – Sokol Jezernice

Ne 26.05. 17:00

FC Želatovice B – Kovalovice

So 25.05. 17:00

Kojetín – FC Beňov

So 01.06. 17:00

FC Újezdec – Kovalovice

So 01.06. 17:00

Kojetín – FC Kostelec n.H.

Ne 09.06. 17:00

Kovalovice – SK Radslavice

Ne 09.06. 17:00

Sokol Určice – Kojetín

Ne 16.06. 17.00

Kovalovice – Sokol Otaslavice

So 15.06. 17:00

FK Slavonín – Kojetín

Dorost FK Slavoj Kojetín krajská soutěž skupina B
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Muži TJ Sokol Kovalovice (1.B. třída skupina A)

Sdružené družstvo s FK Chropyně
v krajské soutěži Zlínského kraje
pod hlavičkou FK Chropyně
Termín

Utkání

Sokol Bělotín – Kojetín

Ne 14.04. 13:00
Hulín

SD Kvasice/Hulín
– SD Chropyně/Kojetín

Ne 14.04. 13:00

Kojetín – Sokol Horní Moštěnice

So 20.04. 09:30
Chropyně

SD Chropyně/Kojetín
– FK Bystřice p.H.  

So 20.04. 13:30

Haná Nezamyslice – Kojetín

Ne 28.04. 16:00

Kojetín – Sokol Otaslavice

So 27.04. 09:30
Luhačovice

FK Luhačovice
– SD Chropyně/Kojetín

So 04.05. 11:00

Kojetín – FK Kozlovice

Ne 05.05. 09:30
Vigantice

FK Vigantice
– SD Chropyně/Kojetín

Ne 12.05. 10:00

Sokol Plumlov – Kojetín

Ne 12.05. 12:30
Kojetín

SD Chropyně/Kojetín
– TJ Juřinka  

So 18.05. 17:00

Kojetín – Sokol v Pivíně

So 25.05. 14:30

Spartak Lipník – Kojetín

So 18.05.  09:30
Všetuly

SFK ELKO Holešov
– SD Chropyně/Kojetín

Ne 02.06. 09:30

Kojetín – SD Ústí/Opatovice

Ne 26.05. 09:30
Kojetín

SD Chropyně/Kojetín
– SK Louky   

So 08.06. 11:00

SD Protivanov/Brodek u K. – Kojetín

Ne 02.06. 09:30
Bezměrov

FC AJAX Bezměrov
– SD Chropyně/Kojetín

So 15.06. 13:30

Kojetín – SD Němčice/Brodek u Pr.

So 08.06. 09:30
Chropyně

SD Chropyně/Kojetín
– FC Velké Karlovice  

Termín

Utkání

Ne 07.04. 13:00
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
Rozlosování soutěží 2018/2019 – Jaro 2019

Starší přípravka FK Slavoj Kojetín – krajská soutěž; hraje se turnajově: 4 mužstva/1 turnaj
Termín

pořadatel

Zápasy FK Slavoje Kojetín

Ne 14.04. 09:30

FK Slavoj Kojetín

09:30 1.OMK Šternberk, 10:15 Sokol Olšany, 11:00  SK Uničov

So 20.04. 10:00

KMK Zubr Přerov Předm.

10.00 Zubr Přerov, 10:45 FK Medlov, 11:30 Sokol Čechovice

So 27.04. 13:30

Sokol Čechovice

13:30 Slovan Černovír, 14:15 Sokol Čechovice, 15:00 SK Uničov

So 04.05. 09:30

Slovan Černovír

09:30 SK Šumvald, 10:15 Sulko Zábřeh, 11:00 Slovan Černovír

Ne 12.05. 09:30

FK Slavoj Kojetín

09:30 FK Kozlovice, 10:15 FK Medlov, 11:00 Sokol Olšany

Ne 19.05. 10:00

SK Šumvald

10:00 Sokol Olšany, 10:45 KMK Zubr Přerov, 11:30 SK Šumvald

Ne 26.05. 09:30

FK  Nové Sady

09:30 KMK Zubr Přerov, 10:15 FK Nové Sady, 11:00 Slovan Černovír

So 01.06. 09:30

OMK Šternberk hřiště Lužice

09:30 FK Nové Sady, 10:15 FK Medlov, 11:00 1. OMK Šternberk

Mladší žáci FK Slavoj Kojetín okresní přebor

Mladší přípravka FK Slavoj Kojetín
okresní přebor skupina B

Termín

Utkání

So 06.04. 09:30

Kojetín – FC Beňov

Termín

Utkání

Ne 14.04. 10:00

KMK Zubr Přerov – Kojetín

Ne 21.04. 13:15

SD Všechovice/Ústí – Kojetín

So 20.04. 09:30

Kojetín – Union Lověšice  

So 27.04. 09:30

Kojetín – SOKOL Lazníky

So 27.04. 13:30

Sokol Pavlovice u Př. – Kojetín

St 01.05. 16:30

Sokol Hustopeče n. B. – Kojetín

So 04.05. 09:00

Kojetín – Sokol Opatovice

So 04.05. 14:30

Sokol Bělotín – Kojetín

Ne 12.05.

volný los

St 08.05. 16:30

Spartak Lipník – Kojetín

So 11.05. 09:30

Kojetín – Sokol Újezdec

So 18.05. 09:00

Kojetín – SK Hranice

Ne 19.05. 11:30

FK Kozlovice – Kojetín

Pá 24.05. 18:00

1. FK Viktorie Přerov A – Kojetín

So 25.05. 09:30

Kojetín – Sokol Horní Moštěnice

So 01.06. 09:00

Kojetín – Sokol Vlkoš

So 01.06. 15:00

Sokol Čekyně – Kojetín

Ne 09.06.

volný los

ČT 06.06. 17:00

1. FK Viktorie Přerov D – Kojetín

So 15.06. 10:30

Kojetín – SD Lobodice/Tovačov

So 15.06. 09:00

Kojetín – Sokol Lazníky

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
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Inzerce

VELIKONOČNÍ NABÍDKA

PRODEJEN FIRMY DOMINO HRDÁ s. r. o.
DOLABUŽ, MASARYKOVO NÁM.
DOBRŮtKy U veRUNKy veDle soKolovNy
PO CELÝ MĚSÍC DUBEN STÁČENÉ VÍNO ZA AKČNÍCH

55,- Kč / LITR

OD DODAVATELE VINOSPOL MUTĚNICE
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VELIKONOČNÍ SVÁTKY:
– MINI ZÁKUSKY, ZÁKUSKY
– SNĚHOVÁ KUŘÁTKA A SLEPIČKY
– MÁSLOVÉ TRUBIČKY
– MAZANCE, VEKY A PEČIVO
– ZABÍJAČKU A UZENÁ MASA
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Blahopřání
Dne 1. dubna 2019 oslavila 99 let

paní Milada Dedková
Všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky a ještě spoustu krásných zážitků v kruhu své rodiny.
Přeje dcera Dana, syn Jan a všichni blízcí.

A léta běží…

Krásné devadesáté narozeniny oslaví 9. dubna 2019 naše maminka, babička a prababička

paní Marie Pěchová z Kojetína
Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let.
To vše a ještě víc přeje celá velká rodina.  Za všechny snacha Jiřina.

Vzpomínky
Doprostřed lilií, růží spi, spi, tam tě položí.
Tisíc andělů, tisíc serafů nad kolébkou bdí, když Bůh lásky spí...

Dne 1. dubna 2019 uplynul třetí smutný rok, co nás náhle opustila

paní Jana Bartková
Zároveň by 4. května 2019 oslavila padesáté narozeniny.
S láskou stále vzpomíná syn Zdeněček a Tomáš, dcera Veronika, přítel Zdeněk,
Janík, rodiče, všichni kamarádi a holky z Cantasu.

Končí život, ne však láska.

Dne 29. dubna 2019 vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí

paní Hany Hedvíčkové
Zároveň také vzpomeneme nedožité 70. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a dcera s rodinou.

Za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl.
Moc nám chybíš.

Dne 1. dubna 2019 tomu budou čtyři smutné roky od úmrtí

pana Milana Peterky
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou na svého milujícího manžela, tatínka,
dědečka a zetě, manželka Zdena, synové Milan a Václav, snacha Petra,
vnučky Anička, Eliška, Barborka a maminka Cibulková.

Dne 11. dubna 2019 tomu bude 39 let, co zemřela a 6. června 2019 by se dožila 82 let

paní Ludmila Mináriková, rozená Charuzová
Stále vzpomíná sestra Zdeňka Večerková – Horáková.

37

Vítání občánků
V sobotu 19. ledna 2019 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Antonín Langr

Kateřina Ančincová

Petr Hlaváč

Dalibor Sanitrník

V sobotu 16. března 2019 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Veronika Vítková

Marie Vaculíková

Vojtěch Korec

Theodor Benešovský

Ema Trávníčková

Ludvika Kapounová

Dominik Trefil

Blahopřejeme!
Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Dne 4. dubna 2019 oslaví naši rodiče

Anička a Stanislav Krčmařovi
diamantovou svatbu.
Do dalších společných let přejeme hlavně hodně zdraví a lásky
synové Stanislav, Jaromír a Libor s rodinami
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