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Kojetínské hody s folklórními tradicemi

Starosta města předává chase hanácké hodové právo

Zaplněné kojetínské náměstí – folklórní tradice stále žijí!

Krojovaný průvod městem s téměř 250 účastníky

                Foto: J. Večeřová

Ječmínkova jízda králů (král na bílém koni Libor Krčmař)
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetín se na své 14. schůzi konané dne 12. července 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila pronájem části  pozem-
ku  parc. č.  372/10,  sportoviště 
 a  rekreační  plocha,  o  výmě-
ře  422  m2, části pozemku parc. 
č. 373/1, trvalý travní porost, o vý-
měře 554 m2, části pozemku parc. 
č. 4455/2,  trvalý  travní  porost,  
o  výměře  846  m2, části  pozem-

ku  parc. č.  4448/4,  trvalý  travní 
porost, o výměře 162 m2, a části 
pozemku parc. č. 4455/1, trvalý 
travní porost, o výměře cca 452 m2, 
včetně na nich postavených staveb 
a zařízení kempu, sestávající se z: 
11x chatka o rozměrech 3,5 x 6,0 
m, 1x objekt zázemí o rozměrech 

3,5 x 10,0 m, včetně všech sou-
částí a příslušenství, společnosti 
TECHNIS Kojetín spol. s r. o., za  
podmínek  nájmu  na  dobu  neurči-
tou,  výši  nájemného 50.000 Kč/rok 
+ DPH v platné základní sazbě, za 
účelem využití – provozování rekre-
ačního a ubytovacího zařízení.

Rada Města Kojetín se na své 15. schůzi konané dne 17. července 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila rozpočtové opatření 
č. 10/2019, do rozpočtu se zapojují:
nové příjmy   ve výši 235,82 tis. Kč
nové výdaje   ve výši 235,82 tis. Kč,
- schválila minimální výši měsíčního 
nájemného za pronájem parkovací-
ho místa v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 524 
Kč + DPH v platné základní sazbě při 
parkování jednoho vozidla na parko-
vacím místě a 772 Kč + DPH v plat-
né základní sazbě při parkování dvou 
vozidel na jednom parkovacím místě,
- schválila zveřejnění záměru 
pronájmu parkovacího místa č. 5 
v garážovém stání domu na ulici Sla-
dovní 1309,  Kojetín,  za  podmínek  
nájmu na dobu neurčitou, v případě, 
že nájemce bytu k němuž  je  parko-
vací místo přiřazeno projeví zájem 
o  pronájem  tohoto parkovacího mís-
ta, bude nájemní smlouva k tomuto 
parkovacímu místu ukončena,
- schválila vyřazení bytu č. 1, vel. 
1+1, Padlých hrdinů 816, Kojetín, 
z bytového fondu Města Kojetín,
- vzala na vědomí uzavření provozu 
Školní jídelny Kojetín v průběhu let-
ních prázdnin, a to od 15. července 
do 9. srpna 2019,
- schválila spolupráci Města Kojetín 
s projektem Implementace politiky  
stárnutí na krajskou úroveň Minister-
stva práce a sociálních věcí a připo-
jení se k distribuce Seniorské obálky 
pro občany města Kojetína a jeho 
místních částí,

- vzala na vědomí organizační za-
jištění akce Kojetínské hody 2019 
a Kojetínské kulturní léto 2019,
- odvolala k 31. 7. 2019 členku Ko-
mise školství RM, Olgu Odehnalovou 
a jmenovala od 1. 8. 2019 členem 
Komise školství RM, Jiřího Isakidise,
- vzala na vědomí závěrečné hod-
nocení akce 27. ročník Přehlídky 
amatérských divadelních souborů 
„Divadelní Kojetín-Křenovice 2019“,
- schválila uzavření darovací  smlou-
vy na projekt „Intenzifikace  odděle-
ného sběru a zajištění využití komu-
nálních odpadů včetně obalové slož-
ky na území Olomouckého kraje“. 
Předmětem smlouvy, která je uzaví-
rána mezi dárcem Olomouckým kra-
jem a obdarovaným Městem Kojetín, 
je bezplatné převedení vlastnického 
práva k movitým věcem, což je osm 
nádob na plast a dvě nádoby na kovy 
o objemu 240 l k účelu využití – roz-
voji tříděného sběru komunálního 
odpadu na koupališti provozovaném 
obdarovaným,
- schválila podání žaloby na za-
placení slevy z díla včetně úroků 
z prodlení a nákladů řízení vůči spo-
lečnosti DACH SYSTÉM, s. r. o. 
k Okresnímu soudu v Olomouci. Po-
žadovaná sleva z díla činí 267.379  
Kč a náklady řízení 39.740 Kč,
- schválila výběr dodavatele AQUA 
CENTRUM Břeclav, s. r. o., k výko-
nu technického dozoru stavebníka 
a koordinátora bezpečnosti a ochra-

ny zdraví při práci v rámci stavby 
Biocentrum Kojetín. Dodavatel je 
vybírán na základě doporučení hod-
notící komise jako ekonomicky nejvý-
hodnější nabídka z nabídek přijatých 
v rámci výběrového řízení a schvá-
lila uzavření příkazní smlouvy o vý-
konu AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. 
o., k výkonu  technického dozoru sta-
vebníka a koordinátora bezpečnos-
ti a ochrany zdraví při práci v rámci 
investiční akce „Biocentrum Kojetín“,
- vzalo na vědomí anonymní dopisy 
občanů Kojetína ze dne 26. 6. 2019 
a 9. 7. 2019 k problematickému sou-
žití občanů ve městě Kojetíně,
- vzala na vědomí petici občanů 
z Kojetína, Kojetína III–Kovalovice, 
ze dne 3. 7. 2019, s žádostí o vyhlá-
šení místa ve městě Kojetíně, se zvý-
šeným výskytem sociálně nežádou-
cích jevů a pověřila starostu města 
Kojetína zabývat se i nadále výše 
uvedenou peticí občanů Kojetína, 
Kojetína III-Kovalovice k problemati-
ce opatření obecné povahy,
- vzala na vědomí petici občanů 
z Kojetína, Kojetína III–Kovalovice, 
ze dne 3. 7. 2019, za znovu otevření 
prodejny a hostince v místní části Ko-
valovice a pověřila starostu města 
Kojetína seznámit občany z Kojetína, 
Kojetína III–Kovalovice, se stanovis-
kem RM k uvedené petici,
- vzala na vědomí zápis ze zasedání 
Komise životního prostředí a země-
dělství RM.

Rada Města Kojetín se na své 16. schůzi konané dne 21. srpna 2019
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- souhlasila s poskytnutím účelové 
neinvestiční dotace na provoz Azylo-
vého domu pro matky s dětmi  v tísni 
ve výši 30.000 Kč žadateli Charita 
Kojetín,
- souhlasila s poskytnutím účelové 
neinvestiční dotace ve výši 20.000 
Kč žadateli Náboženská obec Církve 

československé husitské v Kojetíně,
- souhlasila s poskytnutím účelové 
investiční dotace ve výši 20.000 Kč 
žadateli Kanoistika Kojetín, z. s.,
- schválila poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 20.000  Kč ža-
dateli Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Kojetín,

- souhlasila s rozpočtovým opatře-
ní č. 11/2019, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši    363,30 tis. Kč
nové výdaje ve výši 1 963,30 tis. Kč
financování ve výši 1 600,00 tis. Kč,
- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření Města Kojetína za období 
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Starosta města Kojetína
zve na

8. zasedání 
Zastupitelstva města Kojetína

které se uskuteční 
v úterý 10. září 2019 od 16 hodin 

v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8.

Leoš Ptáček, starosta

1–6/2019, včetně informace o plně-
ní rozpočtu k 31. 7. 2019 a o stavu 
pohledávek k 30. 6. 2019 a informaci 
o hospodaření zřízených příspěv-
kových organizací za období 1. pol. 
2019,
- souhlasila s prodejem části po-
zemku p. č. 5770/7 ostatní plocha 
o výměře cca 195 m2, ve vlastnictví 
Města Kojetína, za kupní cenu  450 
Kč/m2 a za podmínky úhrady veške-
rých nákladů s převodem spojených 
kupujícím,
- nesouhlasila s koupí spoluvlast-
nického podílu id. ½, pozemku 
p. č. 6601/2 orná půda o výměře 
933 m2 a spoluvlastnického podílu 
id. ½, pozemku p. č. 5777/107 vodní  
plocha o výměře 14 m2, v katastrál-
ním  území a obci Kojetín,
- schválila uzavření smlouvy o sdru-
žených službách dodávky plynu mezi 
Městem Kojetínem a innogy Energie 
s. r. o., pro odběrné místo Kroměříž-
ská 202, Kojetín a Sladovní 1309, 
Kojetín na období dodávky od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2021,
- schválila nájem parkovacího místa 
č. 5 v garážovém stání domu na ulici 

Z jednání Rady Města Kojetína
Sladovní 1309, Kojetín, za podmínek 
nájmu na dobu neurčitou,
- schválila zveřejnění záměru proná-
jmu parkovacího místa č. 14 v gará-
žovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, novému nájemci bytu 
č. A4, Sladovní 1309, Kojetín, za 
podmínek nájmu na dobu neurčitou,
- schválila pronájem nemovité věci 
– části pozemku parc. č. st. 1281,  
zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře cca 1420 m2, jehož součástí  je 
budova kulturního domu (sokolovny) 
č. p. 1033, na náměstí Republiky, 
Kojetín, se všemi jejími součástmi, 
příslušenstvím a vybavením, kromě 
nebytových prostor kotelny, situova-
ných ve sklepních prostorách budo-
vy, společnosti  Technis  Kojetín  spol.  
s r. o., za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou, s účinností od data povo-
lení užívání stavby – zkušební pro-
voz, výši nájemného 12.000 Kč/rok 
+ DPH v platné základní sazbě, za 
účelem využití především jako kultur-
ní zařízení města za účelem kultur-
ního a společenského vyžití občanů, 
zájmovou činnost kroužků, spolků 
a klubů, konání společenských, pří-

padně i sportovních akcí, včetně po-
skytování souvisejících služeb, dále 
ke komerčním účelům, které jsou 
v souladu se záměrem využití objek-
tu jako kulturního zařízení města,
- souhlasila s informací o průběhu 
zpracování územního plánu Města 
Kojetína,
- schválila uzavření dodatku č. 3 
smlouvy o dílo na vybudování stavby 
„Dětské  hřiště  JIH“. Předmětem  do-
datku č. 3 smlouvy, který je uzavírán 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o., je zabezpečení dětského 
hřiště pořízením optického rozvodu 
a kamer, doplněním hracího prvku 
a odpadkových košů za cenu ve výši 
174.894,50 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo  
na stavbu „Biocentrum Kojetín“, je-
jímž předmětem je realizace uve-
deného díla. Smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem  Kojetín 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín  
spol.  s  r.  o., za nabídkovou cenu 
22,950.410,79 Kč bez DPH,
- vzala na vědomí zápis z Komise 
bezpečnosti a prevence kriminality RM.

Z jednání Zastupitelstva města Kojetína
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 7. zasedání konaném dne 21. srpna 2019

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo poskytnutí návratné 
finanční výpomoci z rozpočtu zři-
zovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 650.000 Kč, 
za  účelem předfinancování mezi-
národního projektu „Days of Euro-
pean values, rights and citizenship  
for everyone“, která bude vrácena  
do rozpočtu zřizovatele po přijetí 
dotace, nejpozději do 31. 3. 2020, 
- schvaluje poskytnutí účelového 
neinvestičního příspěvku z rozpoč-
tu zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 13.000 Kč, 
jako finanční spoluúčast v meziná-
rodním projektu „Days of European 
values, rights and citizenship for 
everyone“,
- souhlasilo s přijetím dotace 
z Evropské komise na mezinárodní 
projekt „Days of European values, 
rights and citizenship for everyo-
ne“ ve výši 25.000 eur Domem dětí 
a mládeže Kojetín, p. o.,
- souhlasilo s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace z Evropské ko-

mise na mezinárodní projekt „Days 
of European values, rights and citi-
zenship for everyone“,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace na provoz Azy-
lového domu pro matky s dětmi 
v tísni ve výši 30.000 Kč žadateli 
Charita Kojetín,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 20.000 Kč 
žadateli Náboženská obec Církve 
československé husitské v Kojetíně,

- schválilo poskytnutí účelové in-
vestiční dotace ve výši 20.000 Kč 
žadateli Kanoistika Kojetín, z. s.,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 11/2019, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši    363,30 tis. Kč
nové výdaje ve výši 1 963,30 tis. Kč
financování ve výši 1 600,00 tis. Kč,
- vzalo na vědomí informaci o prů-
běhu zpracování územního plánu 
Města Kojetína.
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Morava a Slezsko – Třídit odpa-
dy i na oblíbené plovárně mohou 
v těchto dnech návštěvníci 
27 koupališť ve čtyřech moravských 
krajích. Umožnil to pilotní projekt 
„Třídíme i na koupališti“ realizova-
ný Autorizovanou obalovou spo-
lečností EKO-KOM. Díky aktivitě 
přibudou stovky nových barevných 
kontejnerů a zlepší se také infor-
movanost návštěvníků o správném 
nakládání s odpady.
Pro drtivou většinu českých do-
mácností je třídění odpadů samo-
zřejmostí. Do separace je aktivně 
zapojeno 73 % obyvatel a počet 
kontejnerů se každoročně zvyšu-
je. „Některé lokality, jako právě letní 
plovárny, byly pomyslnými bílými 
místy na mapě třídění. Požadavek 
na umístění barevných kontejne-
rů na koupalištích vzešel většinou 
přímo od aktivních občanů,“ uvedla 
Martina Filipová, ředitelka oddělení 
regionálního provozu Autorizova-
né obalové společnosti EKO-KOM. 
V budoucnu by se podle jejích slov 

Třídit odpady mohou nově i návštěvníci letních koupališť

mohl projekt rozšířit i do dalších krajů. 
Na vybraná koupaliště realizátoři 
kampaně rozmístili takřka 250 ba-
revných kontejnerů na plast, kov 
a papír. „Každá zapojená plovárna 
je navíc označená velkoplošným 
bannerem a vlajkou. Pro návštěvní-
ky jsme vytvořili speciální leták, kde 
najdou mimo jiné informace, jak 
správně třídit plastové obaly či ple-
chovky od nápojů,“ doplnila Filipo-
vá. Informační materiály budou do 
vyčerpání zásob zdarma k dispozici 
u pokladen. Kromě praktického ná-
vodu, jak správně třídit, obsahuje 
leták i zábavné úkoly pro dětské 
návštěvníky. 
Aktivity probíhají pod hlavičkou 
projektu AOS EKO-KOM „Třídíme 
v pohybu“, který je zaměřen na 
smysluplné a odpovědné trávení 
volného času. Do projektu se za-
pojila také hejtmanství v Olomouc-
kém, Zlínském, Moravskoslezském 

a Jihomoravském kraji.
Zapojená koupaliště:
Olomoucký kraj – Jeseník, Loštice, 
Zábřeh, Litovel, Uničov, Lipník nad 
Bečvou, Kojetín, Majetín, Bělkovi-
ce-Lašťany, Stražisko
Zlínský kraj – Vigantice, Velké Kar-
lovice, Koryčany, Mikulůvka, Újezd 
(Zlín), Valašské Klobouky, Vlacho-
vice, Kunovice, Hluk, Nezdenice, 
Morkovice-Slížany, Rusava
Jihomoravský kraj – Židlochovice, 
Střelice, Zbýšov, Říčany
Moravskoslezský kraj – Jablunkov

EKO-KOM, a. s.
tisková mluvčí: Lucie Müllerová

T: 602 186 205
E: Lucie.Mullerova@ekokom.cz

Informace pro občany
Seniorská obálka 
Město Kojetín se zapojilo do projek-
tu Implementace politiky stárnutí na 
krajskou úroveň Ministerstva práce 
a sociálních věcí a připojilo se k dis-
tribuci Seniorské obálky pro občany 
města Kojetína a jeho místních čás-
tí. Záštitu nad osvětovou kampaní 
v distribuci Seniorské obálky udělil 
starosta města Leoš Ptáček.
Seniorská obálka je určena lidem 
staršího věku, především těm, kteří 
žijí osamoceně a má usnadnit ře-
šení v situaci ohrožení zdraví nebo 
života.
Jedná se o formulář, na kterém se-
nioři vyplní základní údaje o svých 
alergiích, nemocech, lécích a kon-
takty na své blízké osoby a praktic-
kého lékaře. Vyplněný tiskopis seni-
or vloží do plastové obálky a upevní 
ji na vnitřní stranu vchodových dve-
ří nebo ledničku. Pokud se senior 

dostane do zdravotních potíží bez 
schopnosti vlastní komunikace, při-
volaný lékař obálku otevře a vyčte 
z ní podstatné údaje.  
Informace k Seniorské obálce ob-
drží senioři na „Podzimním setká-
ní“ pořádaným Centrem sociálních 
služeb Kojetín v rámci Dne seniorů, 
které se uskuteční ve středu 2. října 
2019 od 14 hodin v kulturním sále 
Sokolovny Kojetín. Na tomto setká-
ní budou zúčastněným seniorům 

zdarma distribuovány Seniorské 
obálky (formulář, průhledná obálka, 
lepicí páska).   
Ohledně Seniorské obálky je mož-
né obrátit se na pracovnice úseku 
sociálních věcí, odboru VVŠK, MěÚ 
Kojetín nebo na adresu seniorska.
obalka@radnice.kojetin.cz.
V dalším čísle zpravodaje budou 
k Seniorské obálce uvedeny po-
drobnější informace.

Odbor VVŠK
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Vlaky do Kojetína jezdí už 150 let
Dne 29. srpna 1869 začal pravidel-
ný provoz na trati Brno–Přerov. Sto-
letí páry odstartovalo hospodářský 
rozvoj. Když jsem nedávno byl na 
vzpomínkové akci bitvy nebo srážky 
rakouské a pruské armády u Tovačo-
va v roce 1866, tak to byla právě ta 
doba, která přiměla prozíravého císa-
ře Františka Josefa I. urychlit stavbu 
železnice na Moravě. 
„Abych zmírnil v markrabství mo-
ravském stav nouze, vyvolaný vá-
lečnou kalamitou a dal pracující 
třídě co nejobsáhlejší a nejtrvalejší 
zaměstnání, přeji si, aby byla urych-
lena stavba zemských moravských 
drah s nasazením všech sil tak, aby 
se začala stavět ještě v tomto roce 
spodní stavba těchto linií, které pro-
cházejí krajinami válkou nejvíce po-
stiženými.“ Takto zněla prosba císaře 
z roku 1866 adresovaná ministerské-
mu předsedovi hraběti Belcredimu. 
O rok později byla stanovena trasa 
a trať dostala název Moravsko-slez-
ská severní dráha. 
Poměrně rychle se daly události do 
pohybu:
• 6. května 1867 – obdržela KFNB 
(Severní dráha císaře Ferdinanda) 
koncesi ke stavbě a provozu železni-
ce Brno – Olomouc – Šternberk s od-
bočkou do Přerova o celkové délce 
141 km – Moravsko-slezské severní 
dráhy. Podmínkou bylo i prodloužení 
dráhy do Šternberka k pruské hrani-
ci. Stavební práce měly začít do tří 
týdnů a měly být dokončeny do tří let.
• polovina 1867 – stanovení definitiv-
ní trasy, kde původně plánovaný od-
bočný bod Prostějov, poté Němčice, 
nakonec byl určen v Nezamyslicích. 
Změnil se také názor na hlavní směr, 
kterým se stala trasa Brno–Přerov. 
• září 1867 – zahájení stavebních 
prací u Horních Heršpic. Již od po-
čátku byly provázeny nepřízní osudu. 
Vedle špatného počasí to byl i nedo-
statek pracovních sil, protože zdejší 
obyvatelstvo bylo postiženo epidemií 
cholery. Proto byla přijatým dělníkům 

vyplácena relativně vysoká mzda 
– 80 krejcarů až jeden zlatý denně. 
Ani to však nestačilo, a tak nakonec 
byli dělníci najímáni i ve vzdálených 
oblastech, např. Itálii.
• duben 1868 – byl dodáván mate-
riál pro vrchní stavbu i lokomotivy 
a vozy. Šlo o ocelové kolejnice o dél-
ce 6,6 m železáren v Těšíně, Vítko-
vicích a Štěpánově, dále o dubové 
a borové pražce, výhybky, točny. 
Současně se stavěly i výpravní bu-
dovy a související objekty. Trať místy 
vedla kopcovitým terénem, její sklon 
však nepřesáhl 5 o/oo a nejmenší po-
loměr oblouku činil 300 m. Ze staveb-
ních objektů si pozornost zaslouží 
23 m  vysoký a 190 m dlouhý viadukt 
u Nemojan s patnácti desetimetrový-
mi poli, viadukt ve Vyškově přes říč-
ku Hanou nebo příhradový most přes 
řeku Svratku v Brně. Největší most 
na této trati překlenul řeku Moravu 
u Kojetína čtyřmi poli, každé o rozpětí 
27 m. Nejvíce problémů však připra-
vily hluboký zářez u Lulče a náspy 
u Ivanovic, kde často docházelo k se-
suvům půdy.
• červenec 1869 – počet řemeslníků 
a dělníků: na spodní stavbě praco-
valo kolem 2 100 dělníků, jimž bylo 
k dispozici 320 koní a 340 vozíků, 
dále 120 zedníků, 50 kameníků, 
30 tesařů a na železničním svršku 
150 kladečů kolejí. Další stovky byly 
zaměstnány na výstavbě vlastních 
stanic a s nimi souvisejících objektů 
– skladišť, jam pro čistění lokomotiv, 
vodních jeřábů a točen. Jednalo se 
asi o 450 zedníků, 30 kameníků, 60 
tesařů, a dalších 600 dělníků.
• 30. srpna 1869 – zahájení pravidel-
ného provozu na trati Brno–Přerov. 
Výstavba Moravsko-slezské severní 
dráhy proběhla v pozoruhodně krát-
kém období. Celých 141 km plánova-
ných tratí tj. i s odbočkou z Nezamys-
lic na Prostějov–Olomouc–Sternberk 
bylo hotové za necelé tři roky. A to 
prakticky bez mechanizace, ručně, 
s využitím koňských povozů.

Tato trať získala přívlastek „řepná 
dráha“. Téměř současně s kaž-
dou novou stanicí vznikl i cukro-
var. Např. v roce 1868 ve Vyškově, 
v roce 1870 v Bedihošti a Vrbátkách, 
1874 v Chropyni. V Kojetíně byla 
otevřena v roce 1870 vlečka o délce 
2,243 km cukrovaru A. Popper.
Na dráhu Brno–Přerov se postupně 
začaly připojovat další tratě:
• 1. června 1888 Kojetín–Kroměříž 
jako součást tzv. Dráhy moravských 
měst.
• 1. října 1895 – zahájena osobní do-
prava na trati Kojetín–Tovačov.
Přednosta byl vedle starosty vážená 
osoba a stejně jako povolání na drá-
ze. 
Následuje přesun do doby budování 
socialismu, kdy se z přednosty stal 
soudruh náčelník. 
V padesátých letech se začal těžit 
písek u Skašova nedaleko Tovačova 
(přezdívka Donbas). Zdejší štěrkov-
ny se staly nejvýznamnějším pře-
pravcem na naší trati. Z Kojetína do 
Ostravy vyjel 20. prosince 1958 nej-
těžší a nejdelší vlak na síti ČSD slo-
žený ze 121 vozů o hmotnosti 8.272 
tun a délce přes 1.800 m. V čele loko-
motiva 556.0338, na postrku 556.020 
(štokry) z lokomotivního depa Přerov. 
Tyto nesmyslné těžkotonážní vla-
ky byly jen výmysl tehdejší politické 
garnitury jako další rána imperialis-
tům. Takový vlak musel mít zelenou 
a ostatní vlaky stály.
V první polovině sedmdesátých let 
došlo k postupnému nahrazení par-
ních lokomotiv motorovými. Labutí 
písní parních strojů v čele osobních 
vlaků se stal rok 1978. 
Nejvýznamnější proměnou – elekt-
rizací prošla jubilující trať začátkem 
devadesátých let. V roce 1990 roz-
hodlo tehdejší vedení ČD o elekt-
rizaci tratí Olomouc–Nezamyslice 
a Přerov–Brno s tím, že na úseku 
Olomouc–Nezamyslice–Přerov bude 
užita stejnosměrná napěťová sousta-
va 3 kV a úsek Nezamyslice–Brno 

1898, foto Josef Lestinsky 1951, foto Josef Lestinsky Nádraží Kojetín
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Vlaky do Kojetína jezdí už 150 let
bude elektrifikován střídavou sousta-
vou 25 kV 50 Hz. Stykové místo obou 
soustav bylo stanoveno v km 60,510 
mezi stanicemi Nezamyslice a Ivano-
vice na Hané u Dřevnovic.
• 23. ledna 1993 – zahájen elektrický 
provoz úseku Olomouc–Nezamysli-
ce.
• 17. prosince 1993 – zahájen elekt-
rický provoz úseku Přerov–Nezamy-
slice.
Pro výše uvedené úseky bylo nutné 
vybudovat opravnu trakčního ve-
dení a napájecí stanici. Ve stanici 
Nezamyslice: Tato napájecí stanice 
je dvousystémová pro obě napěťo-
vé soustavy. Byly dány do provozu 
7. dubna 1994.
• 30. září 1994 – zahájen elektrický 
provoz úseku Nezamyslice–Vyškov 
na Moravě.
• 30. června 1995 – zahájen elektric-
ký provoz úseku Vyškov na Moravě–
Brno hl. n.
• 4. října 1996 – zahájen elektrický 
provoz úseku Holubice–Blažovice–
Brno-Slatina–Brno.
Další etapa nastává po roce 1989. 
Nastal pokles nákladní přepravy 
a s tím související potřeba reagovat 
na situaci na přepravním trhu. Před-
tím bylo nádraží plné vagonů převáž-
ně se štěrkem, nyní je zde prázdno. 
Podle toho se odvíjel i klesající počet 
zaměstnanců. Na fotografiích do 
roku 1989 je vždy plno zaměstnanců. 
Po rozdělení železnice na infrastruk-
turu SŽDC s. o. a osobní dopravu ČD 
a.s. v roce 2003 a následně nákladní 
dopravu ČD Cargo v roce 2007 se 
počet zaměstnanců stanice snižoval 
až na provozní minimum. Někdy na 
škodu s ohledem na udržování čis-
toty a pořádku, kdy se zaměstnanci 
zapojovali do různých brigád. 
Osobní přeprava naopak zazname-
nává vzestup. Přispěla k tomu změ-
na organizace osobní dopravy, kdy si 
regionální dopravu (osobní vlaky) ob-
jednávají a platí kraje vzniklé v roce 
2000. Olomoucký kraj zřídil v roce 

2012 příspěvkovou organizaci KID-
SOK, která má na starosti realizaci 
integrovaného dopravního systému, 
tj. efektivní systém železniční, auto-
busové a MHDopravy. V jihomorav-
ském kraji je to organizace KORDIS, 
která funguje už od roku 2001 a ně-
které linky zasahují i do Kojetína. IDS 
Zlínského kraje se zavádí postupně 
v aglomeraci Zlín–Otrokovice. Na tra-
ti Kojetín–Valašské Meziříčí se proje-
vila kladně modernizace vozového 
parku, kde začaly osobní vlaky provo-
zovat nové soupravy REGIONOVY 
a zvláště REGIOSHARKY. Dou-
fejme, že se dočkáme i moderních 
souprav v rámci Olomouckého kraje 
na trase Olomouc–Přerov–Nezamy-
slice. 
Dálkovou rychlíkovou dopravu objed-
nává stát v zastoupení ministerstva 
dopravy. Na trase Bohumín–Brno od 
nového jízdního řádu 15. 12. 2019 
bude rychlíkovou dopravu zajišťovat 
dopravce REGIOJET. 
Budoucnost trati Brno–Přerov 
a nádraží v Kojetíně
Jedna z prvních tratí by měla mít 
parametry tzv. VRTky (vysokorych-
lostní tratě o rychlosti 200 km/hod). 
Několikrát se připravovaly různé 
varianty trasy. Termín realizace se 
blíží. V Kojetíně budou zrušeny oba 
úrovňové přejezdy a budou nahra-
zeny podjezdem v ulici Kroměřížská 
a Padlých hrdinů a nadjezdem v ulici 
Křenovská. Pro jízdy zejména kami-
onů se uvažuje o výstavbě obchvatu 
od kruhového objezdu pod dálnicí 
v trase kolem trati na Tovačov k silni-
ci na Měrovice nad Hanou, kde bude 
kruhový objezd. Tento úsek by měla 
zafinancovat SŽDC. Další část za 
Kojetín či až za Uhřičice je v jednání 
s Olomouckým krajem.
Budova nádraží v Kojetíně je na 
dnešní provoz předimenzovaná, 
náročná na údržbu a chátrá. SŽDC 
vyšlo vstříc zájmům města a ukončilo 
problematický nájem bytů. 
Důležitý obrat k lepšímu nastal po 

převedení nádražních budov pod 
křídla SŽDC v roce 2016. Tím se 
otevřela cesta k financování jejich 
modernizace. Podle projektu by mís-
to stávající budovy měla být postave-
na moderní nová stavba na menším 
půdorysu. Navíc vedle, souběžně 
s Rumunskou ulicí, bude postavena 
tzv. technologická budova. Stávající 
úrovňová nástupiště budou nahraze-
na ostrovními s přístupem z podcho-
du. Přechodová lávka patřící městu 
bude snesena. Kroměřížské nástupi-
ště je plánováno na opačné straně, 
než je dnes. Ve stanici není uvažo-
váno s eskalátory či výtahy, pouze 
s šikmými betonovými rampami, tím 
se prodlouží vzdálenost k nástupu 
a výstupu z vlaku osob se ztíženým 
pohybem. Toto bylo zdůvodněno 
vyššími náklady – nebezpečím van-
dalismu a potřebou zajistit náhradní 
přístup v případě mimořádností. Ur-
čitě se nepočítá s restaurací, ale do-
statečnými prostorami pro odbavení 
cestujících. Po provozní stránce by 
stanice Kojetín měla být řízena dál-
kově napojením na CDP (centrální 
dispečerské pracoviště) v Přerově. 
Tak jsou řízeny všechny tratě prochá-
zející Přerovem. 
V tomto krátkém článku nelze obsáh-
nout bohatou historii železnice a s ní 
spojené životní osudy jejich zaměst-
nanců. Díky úsilí našich předků je 
dnes železnice moderní, ekologický, 
bezpečný a rychlý dopravní prostře-
dek. A po výstavbě dvoukolejné trati 
by měly odpadnout i nepříjemné vý-
luky typické pro jednokolejku.
Do dalších let si lze přát spokojené 
zákazníky, ať cestující či přepravce. 

Jaroslav Bělka

Motorová nákladní lokomotiva  
SERGEj – sovětská výroba 

Současnost
motorová jednotka REGIOSHARK Současný stav nádražní budovy
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Oběti I. světové války z Kojetína (9)

Pokud je, kromě roku, záznam 
v Seznamu ztrát správný, byl 1. Pěší 
pluk, spadající do Opavy, součástí 
10. Pěší brigády (IBrig Nr. 10) a ta 
současně s 9. Pěší brigádou (IBrig 
Nr. 9) a 5. Polní dělostřeleckou bri-
gádou (FABrig Nr. 5) spadaly v roce 
1916 a 1917 pod velení 5. Pěší 
divize (ID Nr. 5), která byla podří-
zena 3. Armádě (3. Armee), půso-
bící na jižní ruské frontě. Ve výše 
uvedeném Seznamu ztrát z dubna 
1917 je Josef Mraček uveden jako 
„Kriegsgefangener“, tj. zajatec a je 
zde uveden zajatecký tábor Semib-
ratovo an der Nordbahn, Rusko, 
který byl vybudován u vesnice stej-
ného jména (rus. Семибратово, 
něm. Semibratowo a. d. Nordbahn, 
39,5165° v. d., 57,2966° s. š.). Tá-
bor měl rozměry cca 600x350 me-
trů. V roce 1870 zde byla na nově 
vybudované trati zřízena železniční 
stanice vedoucí z Moskvy na sever 
do Jaroslavle, proto „na severní 
železnici“. Vesnice leží na levém 
břehu řeky Ustje asi 35 km jihozá-
padně od Jaroslavle a 200 km se-
verovýchodně od Moskvy
Podle Seznamu ztrát zde pobýva-
lo a zemřelo více vojáků z Moravy 
a Čech. Z mnohých přeživších se 
později stali legionáři. Zajatecký tá-
bor sloužil i v meziválečném období 
a za Druhé světové války, kdy zde 
byli zde internováni němečtí vojáci. 
Zajatci zde umírali především na 
skvrnitý tyfus, protože hygienický 

standard byl velmi nízký. Tábor byl 
postaven v bažinatém terénu tvoře-
ném meandry řeky Ustje.
Vycházíme-li ze zveřejněného Se-
znamu ztrát uvedeného v dubnu 
1917, jehož vydání mnohdy trvalo 
týdny i měsíce, předpokládám, že 
Josef Mraček byl zajat v období sil-
ných střetů s nepřítelem pravděpo-
dobně v období druhé poloviny roku 
1916. V červenci srpnu roku 1916 
se 3. Armáda se svými podřízenými 
jednotkami pohybovala v haličském 
prostoru mezi městy Stanislavov, 
dnes  Ivano-Frankivsk (ukr. Івано-
-Франківськ, do roku 1962 Stani-
slaviv, ukr. Станіславів; něm. Sta-
nislau) a Nadvirna (ukr. Надвірна; 
rus. Надворная – Nadvornaja; pol. 
Nadwórna). 
Mezi 27. červencem a 14. srpnem 
1916 na tomto bojovém úseku pro-
bíhaly těžké bojové střety, kdy ra-
kousko-uherská armáda byla nu-
cena v tomto prostoru, pod tlakem 
ruských vojsk, urychleně ustupovat 
až o 60 kilometrů na západ z již 
dobytých území. Nepřátelská voj-
ska byla do sebe zaklíněna a na 
každé straně bylo mnoho mrtvých, 
raněných a zajatců. Tyto boje byly 
součástí Brusilovovy ofenzívy, trva-
jící od června do září 1916, která 
způsobila největší porážku protiv-
níkovi od vypuknutí války. Rakous-
ko-uherská a německá vojska byla 
nucena na celé ruské severojižní 
frontě ustoupit o 60 a místy až 120 

Mraček Josef,
Mraczek Josef
narodil se v Kojetíně dne 25. února 
1887 v domě č. 367 v Olomoucké 
ulici (druhý dům zleva od křižovat-
ky) manželům Rudolfu Mračkovi, 
obuvníkovi z Kojetína a Vincencii, 
dceři Kristiána Jury, domkaře na 
Dřínově. Měl několik sourozenců, 
z nichž se vyššího věku dožil pou-
ze bratr Vincenc, narozený dne 
21. října 1896 v domě č. 414 ve 
Vyškovské ulici. Pracoval jako če-
ledín a dne 10. října 1925 se v Ko-
jetíně oženil s Marií Kmentovou, 
narozenou dne 25. prosince 1882 
ve Valašském Meziříčí, vdovou po 
Antonínu Kmentovi, dělníkovi z Ko-
jetína. Zemřel dne 24. března 1952 
v Rýmařově. Další dohledaní sou-
rozenci zemřeli v nízkém věku. Bra-
tr Rudolf se narodil dne 24. červen-
ce 1889 a zemřel 26. března 1905, 
sestra Vincencie se narodila dne 
6. dubna 1891 a tentýž den zemře-
la. Bratr Jan se narodil dne 23. lis-
topadu 1892 a v necelých sedmi le-
tech, dne 13. června 1899, zemřel.
Josef Mraček se oženil dne 3. září 
1912 s Amálií Sochorovou, naroze-
nou dne 28. června 1884 v Chro-
pyni, dcerou Josefa Sochora, dom-
kaře v Chropyni č. 187. Jejich děti 
jsem v kojetínské matrice nedo-
hledal. I přes neustálé beznadějné 
čekání, že se manžel vrátí, byl ze 
strany jeho manželky sedm let po 
válce podán na Krajský soud v Olo-
mouci návrh na rozhodnutí v této si-
tuaci a soud dne 10. prosince 1925 
rozhodl, že den 1. března 1919 je 
den, který Josef Mraček nepřežil, 
a „má se pokládati za mrtva“. Tímto 
rozhodnutím se Amálie Mračková 
stala vdovou. Ve svých necelých 
46 letech se znovu provdala dne 
3. března 1930 v Chropyni za Vác-
lava Pečanku (Pečenku). Zemřela 
v Kroměříži dne 6. října 1954.
Válečné osudy Josefa Mračka nelze 
zcela s jistotou dokumentovat. Plu-
kovní úmrtní kniha sděluje, že půso-
bil u dělostřelectva. Specifikace není 
uvedena. V Seznamu ztrát (Verlustlis-
te) ze dne 3. dubna 1917, svazek 547, 
str. 35 je uveden Josef Mraczek jako 
záložní pěšák Zeměbraneckého pěší-
ho pluku č. 1 (LIR Nr. 1). Zde uvedený 
rok narození - 1879, neodpovídá datu 

správnému, tj. roku 1887. V kojetín-
ské matrice v roce 1879 a roků, které 

přicházejí v úvahu i záměnou číslic, 
není toto jméno uvedeno.
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kilometrů a od 4. června do 31. srp-
na ztratila celkem 614 tisíc mužů, 
z toho bylo 327 tisíc padlých a ne-
zvěstných, tedy i zajatých. Za Brusi-
lovovy ofenzívy padlo 800 tisíc rus-
kých vojáků, což podstatnou měrou 
přispělo k nepokojům v ruské armá-
dě a později mělo za následek pád 
cara Mikuláše II. a revoluční hnutí, 
které známe pod zkratkou VŘSR.
Zajatci byli rozmísťováni po stras-
tiplných cestách, většinou pěšky, 
protože vlaky sloužily ruské armá-
dě, do zajateckých táborů, které 
byly po celém evropském Rus-
ku, ale i na Sibiři. Josef Mraček 
se dostal do zajateckého tábora, 
jak jsem výše uvedl, Semibratovo 
v Jaroslavské oblasti. Zde s nej-
větší pravděpodobností počátkem 
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roku 1917, ve věku 30 let, zemřel. 
Místo uložení jeho ostatků není 
známo, ale zajatecké tábory měly 

své hřbitovy, kam byli zemřelí uklá-
dáni, takže jeho hrob se nachází 
poblíž tábora.

Pavlík Ludvík,
Pavlík Ludvík
narodil se v Kojetíně dne 14. srpna 
1883 v domě č. 41 v Tyršově ulici 
(dnes opuštěný dům, kde bývala 
prodejna ovoce a zeleniny), man-
želům Františku Pavlíkovi, stolaři 
v Kojetíně a Marianně, dceři Anto-
nína Venglarčíka, obuvníka v Ko-
jetíně. Později bydleli v Křenovské 
ulici č. 479 a následně v dnešní Sla-
dovní ulici č. 484. Pracoval jako sto-
lařský pomocník a obchodník. Dne 
27. srpna 1907 se v kojetínském 
kostele oženil se Štěpánkou Sixto-
vou, narozenou 5. listopadu 1882 
v Kojetíně, dcerou Jana Sixty, ob-
chodníka v Kojetíně, bydlícího 
v Olomoucké ulici č. 296, pocháze-
jícího z Mančic u Kolína v Čechách. 
Dne 19. června 1908 se jim naro-
dil syn Alois, který však 9. červen-
ce toho roku zemřel. Dcera Marie, 
narozená dne 12. června 1909 
v domě č. 296, zemřela ve věku 
šestnácti let dne 13. března 1925 
na tuberkulózu plic. Dne 28. září 
1911 se narodil syn Albín, zemřel 
však v necelých třech letech dne 
12. dubna 1914. Dcera Ludmila, 
narozená dne 15. května 1913, ze-
mřela v necelém roku svého věku 
dne 1. dubna 1914. Dcera Ludvíka, 
narozená dne 2. února 1915, ze-
mřela dne 6. května 1921 na zánět 
mozkových blan.
Krátce po narození dcery Ludvíky 
byl Ludvík Pavlík dne 15. února 
1915 odveden do války k 54. Pěší-

mu pluku, 16. Polní setnině (Infan-
terieregiment Nr. 54., 16. Kompa-
nie) do Olomouce. Jeho další pů-
sobení bylo na jižním úseku ruské 
fronty v Haliči. Z bojů, které se na 
tomto úseku fronty odehrávaly, je 
možno s určitou pravděpodobností 
zjistit, kde a kdy byl Ludvík Pavlík 
nepřátelskými vojáky zajat. Vychá-
zím z data jeho úmrtí v březnu 1916 
v zajateckém táboře, jak je psáno 
v plukovní matrice, „Troickoje, 
okres Taškent v asijském Rus-
ku“. Město Taškent (rus. Ташкент, 
69,1876° v. d., 41,3295° s. š.) bylo 
v té době hlavním městem ruského 
generálního gubernia Turkestán. 
Od roku 1991 je hlavním městem 
státu Uzbekistán.
V roce 1915 byl 54. Pěší pluk sou-
částí 10. Pěší brigády (IBrig Nr. 10), 
která spadala od 1. května 1915 

pod 5. Pěší divizi (ID Nr. 5) v rámci 
Skupiny Habermann, a ta pod XIII. 
Sbor (13. Korps). Od 1. září 1915 
byl pluk podřízen 6. Pěší divizi (ID 
Nr. 6), která měla velení ve Skupině 
Benigni. V obou obdobích od květ-
na do 25. října 1915 byl pluk sou-
částí 7. Armády, která na nejjižněj-
ším úseku ruské fronty mezi městy 
Tarnopol, Horodenka a Černovice, 
operovala od května 1915. 6. Pěší 
divize s 54. Pěším plukem byla ko-
lem 25. října 1915 převelena pod 
5. Armádu (5. Armee) a po přesunu 
působila na italské frontě. K zajetí 
tedy muselo dojít před tímto datem 
na ruské frontě, tedy v měsících říj-
nu, září, srpnu, možná i dříve.
V polovině července 1915 probí-
hala bitva na Dněstru (Schlacht 
am Dniester), od 27. srpna do 
2. září 1915 útočila rakousko-uher-
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ská vojska s cílem překročit řeku 
Dněstr, což se za cenu mnoha ztrát 
na několika úsecích podařilo (Die 
Offensive in Galizien), ve dnech od 
9. září do 12. září 1915 probíhala 
bitva na řece Seret (Die Schlacht 
am Sereth). Všech těchto bitev se 
účastnil i vojáci 54. Pěšího pluku. 
Mezi bitvami docházelo na frontové 
linii ke střetům, a jak v bitvách, tak 
ve vzájemných střetech byli mrtví, 
ranění a zajatci. A někdy v tomto 
období a válečném prostoru padl 
vojín Ludvík Pavlík do zajetí.
Válečný zajatec je osoba, která se 
dostala do moci nepřítele v průbě-
hu války nebo bezprostředně po 
jejím skončení. Jejich status a prá-
va upravovaly dvě mezinárodní Ha-
agské úmluvy z roku 1899 a 1907. 
V době Velké války byly tyto úmlu-
vy mezi znepřátelenými stranami 
plněny pouze částečně. Se zajatci 
se více zacházelo podle pravidel, 
které vycházely z obecných morál-
ních norem a pravidel křesťanství. 
A v této válce mezi sebou bojovali 
především křesťané – katolíci, pra-
voslavní, protestanti a další církevní 
skupiny spadající pod křesťanskou 
církev. Je pravdou, že i mezi křesťa-
ny byla vzájemná nevraživost, která 
se promítala ve vztahu k zajatcům 
ze strany nepřítele a vztahům mezi 
samotnými zajatci.
Zajatcům, kteří byli po svém zajetí 
transportováni do zajateckých tá-
borů, byl stanoven určitý pracovní 
režim. Některé tábory byly tzv. vol-
nější, některé byly přísné. 
Během války bylo na území Ruska, 
podle různých zdrojů, asi 2,5 mili-
onu zajatých důstojníků a vojáků 
nepřátelských armád, z nichž větši-
na byla občany Rakouska-Uherska 
a Německa. Již v prvním měsíci 
války byly oblasti vojenských obvo-
dů Moskvy, Kazaně, Omska 
a Irkutska zajatci přeplněné 
a bylo stanoveno, že zde 
budou váleční zajatci trvale 
usazeni a použiti  na práce, 
které nebylo možno vykonat 
z důvodu absence ruských 
občanů - vojáků, kteří byli 
na frontě. Již v srpnu 1914 
bylo představitelům dalších 
gubernií oznámeno, že je 
nutno se připravit na mož-
ný příchod dalších zajatců. 
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Mezi guberniemi byl jmenován 
i Turkestán, který se měl připravit 
na trvalý pobyt válečných zajatců.
A právě do Turkestánu, přesněji do  
zajateckého tábora Troickoje (jinak 
Troick, Troitzk, Troytzky) pro nižší 
válečné zajatce v blízkosti vesnice 
Trinity, dnes město Chirchiq - Čir-
čik (69,5355° v. d., 41,4368° s. š.), 
který leží 30 km severovýchodně 
od Taškentu, byl poslán vojín Lud-
vík Pavlík. Cesta z místa zajetí jistě 
trvala několik týdnů, možná měsí-
ců. Zajatci po odvšivení, ubytování 
v dřevěných barácích a zařazení 
do komand museli pracovat. Život-
ní podmínky v pracovních koman-
dech byly do značné míry ovlivněny 
charakterem pracovního nasazení 
a přístupem tzv. zaměstnavatele. 
Pracovní podmínky zajatců nasa-
zených v těžební jámě cihelny ne-
daleko tohoto zajateckého tábora 
patřily k těm horším. Každé ráno 
v 5.30 hodin byli zajatci rozděleni 
na šestičlenné skupiny. Dva muži 
vozili hlínu. Další dva muži bosýma 
nohama ušlapávali hlínu a mačkali 
jí do dřevěných forem a další dva 
museli s těžkými formami běhat do 
tábora a tam je vyklopit. Dle stano-
vené normy musela jedna skupina 
do mizerného oběda vyrobit 300 
ks cihel. Kdo nesplnil normu, ne-
dostal najíst. Někdy byly potravino-
vé příděly sníženy na hrnek horké 
vody a půl krajíce chleba ke snídani 
a večer polévku s trochou nudlí nebo 
rýže. Masitá strava byla vydávána 
jen dvakrát týdně. Toto omezení 
mělo platit do té doby, dokud Ruso-
vé opět neobsadí Varšavu, k čemuž 
nedošlo, takže omezení bylo trvalé.
Jednou z forem protestu proti reži-
mu tábora byl útěk zajatců. Místní 
stráž nebyla velmi bdělá, od konce 
roku 1914 do března 1917 uprchlo 

v turkestánském vojenském obvo-
du 1 457 vojáků a 72 důstojníků. 
Největší skupinou uprchlíků byli 
Rakušané. Doufali, že najdou úto-
čiště a zaměstnání u vesničanů 
a podnikatelů domorodých národ-
ností. A často jim místní obyvatel-
stvo ochotně pomohlo.
Velkým problémem ve všech za-
jateckých táborů byly nemoci 
z nedostatečné hygieny a stravová-
ní, především skvrnitý tyfus, jehož 
epidemie propukla v letech 1915 
a 1916 po celém Rusku. Zdravotníci 
byli naočkováni, ale vězni měli tuto 
výsadu jen zřídka. Inkubační doba 
této nemoci se pohybuje od jednoho 
do dvou týdnů. Charakteristickými 
příznaky jsou horečka, zimnice, tře-
savka, bolesti těla a hlavně vyráž-
ka, která se tvoří na hrudníku, poté 
postupuje na končetiny, avšak nikdy 
nepostihuje obličej a dlaně. Při nelé-
čené formě následuje kóma a smrt.
V táboře Troickoje od ledna 1915 
do dubna 1916, tedy za rok a čtyři 
měsíce z 18 tisíc vězňů, zemřelo na 
skvrnitý tyfus přes šest tisíc zajatců. 
Tábor měl svůj lazaret. Většinou to 
byly baráky, v nichž byly v řadách 
postele, na nichž leželi, většinou 
později umírající, nemocní. 
Vojín Ludvík Pavlík onemocněl zá-
nětem tenkého střeva (enteritida) 
během února či března a byl pře-
místěn do místního lazaretu, kde ve 
věku necelých 29 let, dne 18. břez-
na 1916, zemřel. Byl pochován na 
hřbitově, který byl součástí tábora.
Ruský úmrtní list byl vydán až rok 
a půl po jeho smrti dne 5. září 1917 
a přes Červený kříž bylo jeho úmrtí 
oznámeno pluku a rodině.
Na místě tábora v městě Chirchiq, 
ve kterém dnes žije 150 tisíc obyva-
tel, byl vystavěn sportovní areál se 
stadionem, domy a park.
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Spáčil Jaroslav,
Spačil Jaroslav
narodil se v Kojetíně dne 31. ledna 
1898 v domě č. 62, stojícím dříve na 
Pivovarském náměstí, dnes je na 
jeho místě postaven nájemní dům 
a náměstí je pojmenováno po prezi-
dentovi Dr. E. Benešovi. Jeho otec, 
Jaroslav Spáčil byl krejčím v Ko-
jetíně a matka Josefa, byla dcerou 
Františka Dragouna, obuvníka v Ko-
jetíně. Rodiče se vzali dne 11. led-
na 1897. Měl ještě tři sourozence, 
a to bratra Viléma, narozeného dne 
18. ledna 1903, dále sestru Anežku, 
narozenou dne 3. ledna 1905 a dal-
ší sestru Boženu, která se narodila 
dne 9. května 1907, ale záhy dne 
25. února 1908 zemřela. Vyučil se 
zámečníkem a byl svobodný.

Do války byl odveden pravděpo-
dobně v dubnu roku 1916, kdy 
byli odváděni osmnáctiletí rekruti. 
Zařazen byl k 54. Pěšímu pluku, 
5. Setnině (IR Nr. 54, 5. Kompanie) 
do Olomouce. Tento pluk dlouhodo-
bě operoval na ruské frontě v Haliči 
a polovině roku 1917 byl podřízen 
9. Pěší brigádě (IBrig Nr.9), kte-
rá patřila pod velení 5. Pěší divize 
(ID Nr.5), která byla součástí 3. Armá-
dy (3.Armee). 3. Armáda byla včleně-
na pod Skupinu armáda Böhm-Er-
molli (Heeresgruppe Böhm-Ermolli), 
která operovala na ruské jižní frontě. 
V červenci 1917 rakouská vojska 
začala ofenzívně tlačit ruskou ar-
mádu směrem na východ. Jednotky 
3. Armády vyrazily 27. července 
1917 z města Kolomea (ukr. Kolo-
mya) směrem na východ s cílem ob-
sadit Černovice (něm. Czernowitz, 

ukr. Chernivtsi) a prostor kolem něho. 
Po několika střetech s menšími rus-
kými jednotkami, které měly za úkol 
zdržovat rakouskou armádu, dorazila 
dne 3. července 5. Armáda k městu, 
které bylo v krátkém čase dobito. Již 
4. července postupovala 5. Pěší di-
vize s 54. Pěším plukem východním 
směrem na vesnici Lukavice (něm.  
Lukawitza, ukr. Lukavytsia), vzdále-
né zhruba patnáct kilometrů od měs-
ta Černovice. V prostoru Lukavice 
a směrem na sever a jih vytvořila rus-
ká armáda dobře vybavenou zákopo-
vou frontovou linii. Frontový úsek jižně 
pod vesnicí Lukavice byl posílen 34. 
Pěší divizí (ID Nr. 34) ze 7. Armády 
(7. Armee). Tyto dvě jednotky měly 
na starosti zhruba desetikilometrový 
frontový úsek, který začínal na severu 
u řeky Pruth a končil jižním směrem 
v mírně kopcovitém zalesněném teré-
nu, který mohli ruští vojáci dobře brá-
nit. Vzhledem k účinné obraně se na 
celé jižní frontové linii postup rakous-
ké armády zastavil a probíhaly zde 
pouze lokální vzájemné střety. 
V jednom z útoků vojáků 54. Pěšího 

pluku na výšinu D. La Cruce (rum. 
Deal La Cruce – Křížový kopec, 
kóta 264 a 250, 26,072118° v. d., 
48,192377° s. š.), několik set metrů 
jihovýchodně od vesnice Lukavice, 
vojín Jaroslav Spáčil při útoku, dne 
9. srpna 1917, ve věku devatenácti 
let, padl. Plukovní matrika uvádí, že 
byl „ponechán na bojišti následkem 
ústupu“. Kde jsou jeho ostatky ulože-
ny, není známo.
V poznámce jednoho ze Seznamů 
padlých vojáků je uvedeno, že vojín 
Jaroslav Spáčil byl držitelem Velké 
stříbrné medaile za statečnost.
Vídeň, 8. srpna 1917. Oficiální 
oznámení – Ruské válčiště: V Bu-
kovině a východní Galicii byl včera 
poměrně klid.
Vídeň, 9. srpna 1917. Oficiální 
oznámení – Ruské válčiště: V kar-
patských lesích a pohraničních ho-
rách západního Moldavska proběh-
ly úspěšné boje. V některých sek-
cích jsme posunuli naše linie do-
předu a odvrátili silné nepřátelské 
protiútoky.      Miloš Krybus, Kojetín
                           pokračování příště
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Mateřská škola Kojetín
Prázdniny v MŠ Kojetín
Léto se pomalu chýlí ke konci, po-
klidná letní prázdninová nálada je 
za námi a zvykáme si pomalu zase 
na všední každodenní povinnosti.
Děti jsou po prožitých prázdninách 
určitě plné zážitků, ale nás už čeká 
opět nový školní rok. Začátek škol-
ního roku je pro každého velkou 
změnou – loučíme se s prázdnino-
vou pohodou, pro některé děti jsou 
to úplně první dny v mateřské škole.
Všem malým nováčkům přejeme co 
nejpohodovější nástup bez slziček 
do mateřské školy a těm ostříleným 
předškolákům příjemný začátek 
září a ať se všem u nás líbí. V nad-
cházejícím školním roce všechny 
děti čeká plno nových a zajímavých 
činností a zážitků. A nad rámec 
běžných každodenních aktivit děti 
čeká:
- předplavecký výcvik v plaveckém 
areálu Přerov,
- cvičení ve sportovní hale,
- program „Malý zahradník“ a „Ško-
lička“,
- sauna a rehabilitační cvičení na 
poliklinice v Kojetíně,
- dopravní výchova – návštěvy do-
pravního hřiště v Kroměříži,

- návštěvy kulturních představení, 
divadlo v MŠ,
- keramika ve spolupráci s DDM 
Kojetín,
- spolupráce s logopedkou,
- spolupráce s Městskou knihovnou 
MěKS Kojetín,
- kroužek anglického jazyka,
- tematické vycházky do okolí města,
- spolupráce se školskými poraden-
skými zařízeními a se základními 
školami.

U nás se ale o prázdninách zase 
tak zcela neodpočívalo. Provoz 
školy o hlavních prázdninách probí-
hal pouze v budově na Hanusíkově 
ulici. Ještě před přerušením pro-
vozu se tady zvládlo opravit malby 

v šatnách dětí, třídách a ve sborov-
ně. V MŠ na Masarykově náměstí 
byly vymalovány všechny denní 
místnosti (třídy dětí, umyvárna Ry-
biček, výdejna stravy, schodiště 
a šatny dětí). Ve školní zahradě MŠ 
Hanusíkova ulice byla opravena 
část chodníků.
Všechny tyto opravy s sebou ne-
sou větší pracovní nasazení, ať už 
se jedná o vystěhování některých 
prostor, či velký úklid v obou budo-
vách mateřské školy. Proto podě-
kování patří všem, kteří se podíleli 
na bezproblémovém chodu těchto 
prací, všem pracovníkům školy na 
následném úklidu a přípravě tříd na 
nový školní rok.

              vedení MŠ

Slavnostní zahájení
školního roku
Školní rok 2019/2020 byl zahájen 
v pondělí 2. září 2019 v osm hodin 
ředitelkou Leonou Indrákovou, sta-
rostou Drahomírem Novákem, zá-
stupci z obce a školské rady.
Základní škola Polkovice posky-
tuje základní vzdělání pro žáky od 
1. do 5. postupného ročníku podle 
platného zákona. ZŠ je samostat-
ný právní subjekt od 1. 1. 2003. 
V roce 2019/2020 školu navštěvuje 
37 žáků z Polkovic, Obědkovic, Ko-
jetína, Oplocan a Uhřičic. 
Žáci se vzdělávají podle školního 
vzdělávacího programu „I příklad 
je cesta“. Cizí jazyky se vyučují od 
3. postupného ročníku tři hodiny 
týdně. Ve všech ročnících se vyu-
čuje anglický jazyk. V 1. a 2. roční-
ku je anglický jazyk nabízen formou 
kroužku.
Škola má velmi dobře vybavenou 
druhou třídu PC, notebooky, tis-

Základní škola a mateřská škola Polkovice
kárnou a interaktivní tabulí. Její 
vybavení bylo většinou hrazeno 
z prostředků získaných v rámci EU. 
Do 1. třídy byla rovněž pořízena 
interaktivní tabule, PC a tiskárna z 
prostředků EU. Po celý rok využíva-
jí žáci i zaměstnanci trvalé připojení 
na internet.
Učebna s PC je využívána zejmé-
na na výuku předmětů s využitím 
výukových programů (český jazyk, 
anglický jazyk a matematika), pro 
zájmové útvary a informatiku, pro 
individuální speciální pedagogic-
kou práci s integrovanými žáky. 
Všichni pedagogové naší školy jsou 
proškoleni na práci s interaktivními 
výukovými pomůckami. Škola má 
také plnou podporu obce v údržbě 
a vybavování školy výpočetní tech-
nikou.
Do našeho zařízení docházejí i žáci 
se specifickými poruchami učení. 
Výuka těchto žáků probíhá pod ve-
dením třídních učitelů a speciálního 
pedagoga, kterým je na naší škole 

učitelka Leona Indráková.
Výuka žáků je doplněna kurzem 
plavání. Výuka plavání probíhá 
deset týdnů na plaveckém bazéně 
v Přerově pod vedením zkušených 
plavčíků. Doprava na bazén byla ve 
školním roce 2018/2019 uhrazena 
z dotace MŠMT.
Od roku 2016 škola zavedla kurz 
bruslení na Zimním stadionu v Kro-
měříži. Žáci každým rokem od října 
do března absolvují cca 6–7 lekcí 
na bruslích.
Dobrá spolupráce probíhá také 
s Městským kulturním střediskem 
Kojetín a Domem dětí a mládeže 
v Kojetíně, prostřednictvím kterých 
žáci školy navštěvují výchovné, 
vzdělávací a kulturní akce.
V rámci exkurzí žáci navštěvují dět-
ský karneval v Lobodicích, karneval 
na ledě v Kroměříži, zámky, hrady 
a jeskyně v ČR, Skanzen v Rožno-
vě pod Radhoštěm, výstavu betlé-
mů, Svíčkárnu v Olomouci, Muze-
um Komenského v Přerově, hlavní 
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město Prahu s průvodkyní, ZOO 
v Lešné, turistické pochody, vý-
chovné koncerty, knihovnu v Kojetí-
ně a plno jiných zajímavých akcí. 
Některé akce mají žáci zdarma. 
Rovněž ve škole probíhají různé 
soutěže – např. ve vaření, recitač-
ní a sportovní, sběr starého papíru 
a víček od PET lahví, sběr starého 
elektrozařízení a baterií v rámci 
celorepublikové soutěže Recyklo-
hraní. Škola pořádá projektové dny, 
Vánoční dílničky pro rodiče a dětič-
ky, Mikulášskou nadílku, Velikonoč-
ní tvoření, táboráky. Pod vedením 
pedagogů kulturní program na Roz-
svěcování vánočního stromečku 
a jiné podobné akce. Rozhodně se 
nikdo nemůže v naší škole nudit 
a vybere si, co je jeho srdci milé. 
Každý školní rok je ukončen ozdrav-
ným pobytem (školou v přírodě). 
Všechny ročníky procházejí doprav-
ní výchovou s návštěvou mobilního 
dopravního hřiště v Kojetíně, eko-
logickou výchovou, polytechnickou 
a základy estetické výchovy.
ZŠ Polkovice se zaměřuje na po-
znávání historie a současnosti naší 

Základní škola a mateřská škola Polkovice

vlasti a na ekologickou výchovu.
Žáci mají možnost několikrát za 
měsíc dostat zdarma ovoce či ze-
leninu z projektu Ovoce do škol 
a mléko z projektu Mléko do škol.
Od září 2018 byl škole schválen 
nový projekt financovaný z fon-

dů EU s názvem Šablony II v ZŠ 
a MŠ Polkovice. Jeho realizace 
bude trvat rovněž 24 měsíců. Pro-
jekt je zaměřen na realizaci aktivit 
v rámci ZŠ, MŠ a ŠD a v srpnu 2020 
bude ukončen.

Leona Indráková, ředitelka školy

Školní jídelna Kojetín
Zaměstnanci ŠJ Kojetín 
na návštěvě u Kateřiny 
Cajthamlové
V listopadu loňského roku jsme se 
potkali s paní doktorkou Kateřinou 
Cajthamlovou na workshopu a vy-
hodnocení III. etapy kampaně ŠJ 
Zdravě a chutně v Ostravě.  
Paní doktorka měla velmi zajíma-
vou přednášku, která mimo jiné 
obsahovala pohled na dietní stra-
vování ve školní jídelně, na alterna-
tivní stravováni všeobecně, rovněž 
kladně hodnotila systém školního 
stravování u nás. Není ale na místě 
rozebírat obsah její přednášky, kte-
rý byl přínosem jistě pro všechny 
zúčastněné. 
Naším úkolem na této akci bylo 
uvařit a podávat vedoucím školních 
jídelen školní menu, které bude 
splňovat mimo jiné nutriční dopo-
ručení. Paní doktorka námi sesta-
vené menu kladně hodnotila, jak 
po stránce výživové, tak chuťové. 
Připravili jsme zeleninovou polév-

ku s černou čočkou, vepřové ragú 
s pečenými brambory se semínky, 
moučník jablečník a mošt lisovaný 
z mrkve, jablek a červené řepy. 
Tak jsme měli možnost paní dok-
torku poznat a pozvat jí k nám do 
jídelny v Kojetíně. Je pochopitelné, 
že z důvodu pracovního vytížení 
přijet nemohla, ale byla tak laskavá 
a pozvala nás do Prahy do svého 
pracoviště. A tak všichni zaměst-
nanci malé moravské jídelny vyra-
zili do velkoměsta na návštěvu tak 
významné osobnosti, jakou paní 
doktorka bezpochyby je. Musím 
podotknout, že jsme všichni jejími 
fanoušky. Už samotná příprava na 
cestu pro nás byla zážitkem: jaký 
dárek paní doktorce přivést, aby 
to nebyla jen obyčejná věc, kterou 
si může každý koupit. Že bychom 
vyrobili něco s láskou? Ale co? 
A tak děvčata navařila domácí mar-
meládu, sirup, přidala domácí chléb 
a dala je do košíku, jako nosí Kar-
kulka. Jedenáct ženských a jeden 
muž nasedli do rychlíku a plni oče-
kávání 17. července 2019 vyrazili. 

Z Kojetína, kde je pár ulic, jsme ve 
spleti velkoměsta její pracoviště na-
konec našli. 
S velkým očekáváním a zatajeným 
dechem jsme vcházeli do krásných 
prostor její poradny a naše tréma 
se dostavila. Ta ale brzy opadla, 
neboť paní doktorka navodila trou-
fám si říct přátelskou atmosféru 
a my s ní strávili krásné tři hodiny. 
Měli jsme přichystané otázky z ob-
lasti výživy, jednak proto, že nás 
to zajímá, a jednak proto, aby tzv. 
řeč nestála. Paní doktorka, coby 
odbornice i na komunikativní do-
vednosti, s námi vedla dialog nejen 
o výživě, ale i o tématech, se kte-
rými se každý z nás v životě setká. 
Mimo jiné hovořila o zdravém život-
ním stylu. Zmínila se o tzv. „dietách“ 
na hubnutí, které nejsou dlouhodo-
bě pro většinu udržitelné (keto die-
ta, low carb, paleo strava, sachari-
dové vlny). Neméně zajímavá byla 
témata: zdravotní dopady obezity, 
genetická zátěž na některé choroby 
jako je kolorektální karcinom, karci-
nom prsu, hypertenze, či diabetes. 



9/19 Kojetínský zpravodaj

13

V návaznosti na výše uvedené po-
hovořila o primární prevenci, kterou 
mimo jiné je i výživa. Jednoznačně 
zastává stravu pestrou, nevynechá-
vat zdravé sacharidy jako jsou např. 
luštěniny, pohanka, ovesné vločky 
atd., což je v dnešní době trend. 

Školní jídelna Kojetín
Upozornila i na to, že kokosový tuk 
obsahuje víc nasycených mastných 
kyselin než máslo, měli bychom se 
mu tedy vyhýbat. Vše jsme probrali 
i bez našich otázek. Je fascinující, 
jaké všeobecné znalosti paní dok-
torka má. Pro nás je velkou ctí, že 

nám věnovala svůj čas a že nás do 
Prahy pozvala. Chtěla bych jí i tou-
to cestou za její laskavost srdečně 
poděkovat.    

Hana Rohová,
ředitelka Školní jídelny Kojetín

DDM Kojetín informuje
Léto s domečkem
– tábory
Během letošních prázdnin DDM 
Kojetín uspořádal pět pobytových 
a osm příměstských táborů. Všem 
dětem i „dospělákům“ děkujeme za 
krásné prázdninové zážitky a těší-
me se opět na setkání.

Cesta kolem světa

Cyprius carpio

Doplňkománie

Hry bez hranic

Kutilové

Madagaskar Medvědí pohádky

Nejdek Nejdek Nejdek
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Nejdek Nejdek Outdoor

DDM Kojetín informuje

Prima partička Prima partička

Šílený vědátor Šílený vědátor

ZáhadyZáhady
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DDM Kojetín informuje

pŘipRavujeme
 na ZÁŘí

Dny otevřených dveří
Ulov si svou první rybku

Zahájení
7. Velké ceny DDM Kojetín

Zahájení 8. Šťastné osmičky
Od 16. září 2019

Zahájení činnosti
zájmových kroužků

Bližší informace o všech
připravovaných akcích najdete

na internetových a facebookových 
stránkách DDM Kojetín.

Fotodokumentace ke všem akcím 
je k dispozici na

www.ddmkojetin.zonerama.com

Dětský den
v Kovalovicích
Vlivem nepříznivého počasí se 
tradiční Dětský den uskutečnil až 
29. června 2019 – tedy na začátku 
prázdnin. Jako již tradičně si během 
dopoledne našlo cestu na místní 
hřiště spoustu dětí v doprovodu ro-
dičů, prarodičů, tetiček a strýčků. 
Nadšení závodníci (v počtu 52) pro-
kázali svou dovednost a šikovnost 
při plnění nejrůznější úkolů, které na 
ně čekaly. Děti si zahrály na rybáře 
a pokusily se chytit rybičku, pro-
měnily se v obávaného útočníka, 
který se snaží vstřelit gól brankáři, 
házely míčky myšákovi do úst nebo 
se snažily porazit pyramidu ple-
chovek. Své běžecké schopnosti 
prokazovali na překážkové dráze. 
Pro nejrychlejší běžce byla připra-
vena medaile a sladká odměna. 
Z vítězství se radovali Bertík Sedlář 
a Lukáš Matta. Na odvážné pistol-
níky čekala i soutěž ve střelbě ze 
vzduchovky. Na Divokém Západě 
by se jistě neztratili naši šampioni 
– Matěj Ošťádal a Barča Sedlářo-
vá. Odpoledne se dětské hřiště pro-

měnilo v opičí dráhu. Vavříny pro 
vítěze si do Popůvek odvezl Pepík 
Vymětal a do Kojetína opět Barča 
Sedlářová. Tradičním vrcholem ce-
lého dne byl Lízátkový závod. Trať, 
která vedla nejen vesnicí, ale i okol-
ními cestičkami, dala jistě pořádně 
zabrat nejen malým závodníkům, 
ale i jejich doprovodu - tatínkům, 
maminkám, strejdům a tetám. V ka-
tegorii nejmladších si pro vítězství 
doběhl Dominik Matta s maminkou. 
V druhé kategorii zvítězily slečny 
Sára Ošťádalová a Terezka Štětká-
řová, kterým dělal doprovod tatínek 
Sáry. V nejstarší kategorii vyhrály 
Karolína Káňová a Eva Petrovská.
Jako překvapení byl pro děti celý 
den k dispozici skákací hrad. Ten 
si nejvíce užívali ti úplně nejmenší. 
A úplně na závěr každý účastník 
dostal na památku nějaký dárek. 
Nejvíce se radovala Terezka, která 
získala zvláštní  cenu - koloběžku.
Dětský den se vydařil a na závěr 
chci poděkovat všem malým i vel-
kým sponzorům, Domečku Kojetín, 
a hlavně spoustě šílenců, kteří po-
máhají s organizací – ať už tím, že 
jsou na stanovištích, nebo se sta-

rají o hladové a žíznivé soutěžící 
v bufetu, hospodě nebo u udírny. 
Bez jejich pomoci by to určitě nešlo. 
Pro všechny je jedinou odměnou 
spousta spokojených dětí, které se 
k nám stále vracejí.
Příští rok na shledanou :-)

JAMIJOLAP

Vyškovská 409
(vedle košíkářství)

752 01 Kojetín 
Kontaktní osoba: Eva Hlavinková

Telefon: 604 889 181
fb: OriginálE

https://original-e-cz.webnode.cz/

Sobota 7. září 2019 od 9 hodin
MaLOVání na TeXTIL

pro dospělé i děti

Sobota 21. září 2019 od 9 hodin
KURZ háČKOVání - KaBeLKa

Sobota 28. září 2019 od 9 hodin
KURZ na VýROBU

háČKOVanýCh KOŠíKů
DO InTeRIéRU

Sobota 19. října 2019 od 14 hodin
KURZ DRáTOVání
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Junák - český skaut - Středisko 714.03 Kojetín
Rozloučení
se skautským rokem
Stezka Valaška
Poslední skautská výprava byla 
naplánována na konec června, ale 
i v tomto období bývá počasí nevy-
zpytatelné. Ráno nám hustě pršelo, 
a proto skupinka, která se sešla na 
nádraží, byla hodně prořídlá.
Pustevny, kam nás dovezl autobus, 
byly zahalené v mracích. A tak jsme 
měli dvě možnosti, buď se vydat 
k Radhošti a počkat na vyjasnění, 
nebo jít na Stezku do oblak. Vyhrála 
druhá možnost a tak z nástupní plo-
šiny jsme pokračovali přes visutý 
135 m dlouhý Himalájský chodník 
až na věž. Nejvíce nás zaujal skle-

něný skywalk bez ocelového zábra-
dlí a fotky v hustých oblacích byly 
kouzelné. Na zpáteční cestě jsme 
si zaskákali na nejvýše položeném 
trampolínovém hřišti v ČR.
Při cestě kolem sochy Radegasta 
se počasí umoudřilo, mraky se pro-
trhaly a na hoře Radhošť už bylo 
krásně jasno. Obdivovali jsme ne-
jen výhledy do okolí, ale i téměř 
čtyřmetrovou hranici, která byla 

nachystáná k zapálení na nadchá-
zející Svatojánské noci. Po pro-
hlédnutí kaple svatého Cyrila a Me-
toděje jsme se společně rozloučili 
se skautským rokem a vydali se na 
cestu domů.
Na tomto výletě jsme poznali další 
krásy naší nádherné země a načer-
pali spoustu energie do dalších dní.

Skautská vedoucí Eva Takačová

Městská knihovna MěKS Kojetín
Prázdniny v knihovně – o prázd-
ninách bylo u nás živo
I letos jsme připravili zajímavý 
prázdninový program pro děti a je-
jich doprovod. Pondělní dopoledne 
bylo vyhrazeno workshopu Dnes 
budu knihovník!  (7–15 let), ve kte-
rém se hodně četlo („Jak se zbavit 
mstivý Soni, Manolito a blbeček, 
Poprask v divadle kouzel a Tajný 
recept“) ale také tvořilo – tentokrát 
nezvykle z ovoce a zeleniny – dle 
inspirace „Dětské kuchařky“, z pa-

píru – podle „Skládanek pro děti“, 
či jsme prováděli pokusy a kouzla 

z knih „Malý kouzelník“ a „Mladý 
technik“. Na závěr si zúčastněné 
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Městská knihovna MěKS Kojetín

SPOLUPRáCe
Se ŠKOLaMI

S novým začínajícím školním
rokem Městská knihovna MěKS 
Kojetín opět zahájí spolupráci
se všemi kojetínskými školami, 

školními družinami
a Klubem mladých čtenářů

z Polkovic 

hURá
DO KnIhOVny!

Děti ze školních družin a Klubu 
mladých čtenářů z Polkovic

se mohou těšit na soutěže, kvízy, 
rukodělné dílničky,
společné čtení...

Z PřIPRaVOVanýCh aKCí - Září a říJen 2019
Den PRO PRVňáČKa

- pro žáky 1. tříd
Den otevřených dveří v knihovně 
pro letošní prvňáčky. Návštěva 

knihovny s programem pro
 začínající čtenáře. Seznámení
s knihovním fondem, pravidly

půjčování, společné čtení a tvořivá 
dílnička.

KnIhOVna
V PROMěnáCh ČaSU

říjen 2019
oddělení pro dospělé čtenáře
Výstavka kroniky a dobových
fotografií kojetínské knihovny. 

Přijďte si zavzpomínat...

KaM DOJeDeŠ aneB
TaJeMSTVíM OPřeDená 

MíSTa KOJeTína 5
20. září 2019

Po stopách kojetínských Židů
V rámci „Evropského týdne

mobility“ připravujeme
5. cyklistický výlet pro starší děti
po okolí se zaměřením na historii 

našeho města a spojeným
s přespáním v knihovně.

Letos navštívíme židovskou
synagogu, hřbitov a další zajímavá 

a tajemná místa opředená
kojetínskými pověstmi.

Zájemci o tuto akci hlaste se
v oddělení pro dětské čtenáře.

Oddělení pro děti a mládež
pondělí a středa  13–16 hodin
úterý  13–17 hodin

UPOZORnění
Změna půjčovní doby od září 2019

Oddělení pro dospělé
úterý a čtvrtek 8–12 a 14–17 hodin
pátek 8–12 hodin
sobota  8–11 hodin

děti zkusily práci knihovníka.
Středa pak byla věnovaná malým 
dětem a jejich doprovodu Pohádko-
vé dopoledne (do 7 let), hlavní ná-
plní bylo sdílené čtení (s ohledem 
na věk dětí), zábavné hry a tvoření 
z různých materiálů.

Sto let od přijetí prvního knihov-
ního zákona
Letošní rok je pro české knihov-
nictví velice významný, protože si 
připomínáme 100. výročí od přijetí 
1. knihovního zákona. Dne 22. čer-
vence 1919 přijalo tehdejší Národní 
shromáždění československé zá-
kon č. 430/1919 Sb., o veřejných 
knihovnách obecních, který stanovil 
povinnost zřídit a provozovat v kaž-
dé obci knihovnu, přístupnou všem 
obyvatelům obce. Tento zákon měl 
velký význam v době svého vzniku, 

ale jeho dosah trvá i do současnos-
ti – odkaz zákona je viditelný téměř 
v každém koutě našeho státu.
Knihovnictví v Kojetíně má dlou-
holetou tradici, vznik kojetínské 
knihovny se datuje k revoluční-
mu roku 1848, kdy se ve městě 
rozproudil čilý národní ruch, který 
podporovali čeští poslanci Kromě-
řížského sněmu. V Kojetíně byla 
založena odbočka „Slovanské lípy“ 
a zároveň usneseno zřídit „obec-
nou knihovnu“. Další dochovanou 
zprávu přináší časopis „Hvězda 
olomúcká“ (1860) sdělením, že 
v Kojetíně byla „zřízena veřejná 
knihovna, a to zvláštní péčí taměj-
šího starosty“.
První knihovnickou statistikou bývá 
nazývána anketa časopisu Světo-
zor (1870). V této anketě nachází-
me také zprávu o knihovně kojetín-

ské, která v té době měla 85 svazků 
knih a 94 čísel časopisů.
Dlouholetou a úspěšnou tradici roz-
víjíme i v současnosti. Knihovnu 
denně navštíví desítky návštěvní-
ků. Poskytujeme služby 867 aktiv-
ním uživatelům, náš knihovní fond 
činí 2557 svazků a 23 titulů odebí-
raných periodik. Uspořádali jsme 
152 kulturních a vzdělávacích akcí 
pro 2602 zájemců (statistické údaje 
z roku 2018).
Poskytujeme odbornou pomoc (tzv. 
regionální funkce) devíti knihovnám 
v blízkém okolí města.
Prioritou současné kojetínské 
knihovny je činnost zaměřená na 
podporu čtení a čtenářství, rozvoj 
komunity a místního partnerství 
s velkým důrazem na práci s dět-
ským čtenářem a seniory.

-jl-

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

na facebooku a rajče.net
Městská knihovna MěKS Kojetín
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Sedmdesát let divadelního souboru hanácká scéna Kojetín
Ačkoliv se to nezdá, uplyne v prosin-
ci 2019 již sedmdesát let od spojení 
divadelních kroužků tělovýchovných 
jednot a k založení divadelního sou-
boru Hanácká scéna Kojetín. Za těch 
sedmdesát let prošel tento soubor 
nejen krásným obdobím mládí a roz-
puku, zklidněnou dospělostí, moud-
rostí, spojenou se vzletnou noblesou, 
ale také obdobím různých problémů 
(generačních obměn), únavy, tedy 
prošel obdobím vzletů a pádů, aby 
se dopracoval k těm sedmi desítkám 
let svého působení a vydobyl si místo 
na kulturním a společenském poli ne-
jen města Kojetína, ale i celého okolí.
V následujících řádcích chceme 
čtenářům formou starých fotografií, 
vzpomínek bývalých členů tohoto 
jedinečného tělesa, výpisků z kro-
nik souboru, citací z dobového tisku 
i písemných poznámek bývalých čle-
nů, připomenout, jak soubor obohatil 
kulturní život na střední Hané a čím 
se zapsal do mysli a paměti svých 
diváků.
Souborem Hanácká scéna Kojetín 
prošli mnozí, kteří rádi vystoupili na 
„prkna, která znamenají svět.“ Byli 
to mnohdy celé rodiny, ze kterých 
pocházeli režiséři, vedoucí souborů, 
dramaturgové, herci a herečky, ná-
povědy, osvětlovači, garderobiérky, 
jevištní technici a… Všichni další, 
bez nichž by divadelní představení 
nemohlo být. Mnoho jich už dnes 
není mezi námi. Odešli tam, odkud 
není návratu.
Všem, těm zemřelým i těm žijícím, 
patří naše poděkování a vzpomínka. 
Při příležitosti tohoto výročí jsem 
požádal bývalé i stávající členky 
Hanácké scény, Boženu Novotnou, 
Marii Oulehlovou,  Evu Řezáčovou 
a Marii Němečkovou o rozhovor, 
o ohlédnutí se zpět a o zhodnocení 
těch uplynulých sedmdesáti let.

Ve druhé části tohoto příspěvku 
vzpomínají bývalí členové a členky 
Hanácké scény na to, co jim působe-
ní v amatérském divadelním souboru 
dalo, jak ovlivnilo jejich další život, 
případně jejich profesní směřování.

František Řezáč

I. ČáST
Tradice kojetínského divadla sahají 
až do druhé poloviny 19. století. V še-
desátých letech 19. století v Kojetíně 
působil divadelní soubor pod názvem 
„Ochotnické divadlo v Kojetíně“ a od 
roku 1882 bylo ochotnické divadlo 
součástí činnost osvětového spolku 
Občanská beseda Jaroslav. Ochot-
nické divadlo se stalo také součás-
tí vzdělávací činnosti tělocvičných 
spolků Sokol a Orel. Do divadelního 
života v Kojetíně zasáhli také kojetín-
ští studenti, kteří studovali na střed-
ních školách v okolních městech. 
Představení studentského divadla 
bývala velmi oblíbená. Do divadelní-
ho života v Kojetíně zasáhl také děl-
nický divadelní soubor, který od roku 
1931 působil pod názvem „Dělnická 
scéna.“ Od roku 1946 působil „Spo-
lek divadelních ochotníků Bratrství“, 
ve kterém hráli jak členové Dělnické 
scény, tak i tělovýchovných spolků.
Kdy vznikl divadelní soubor Ha-
nácká scéna? 
Divadelní soubor Hanácká scéna 
Kojetín vznikl na podzim roku 1949. 
Členy nového divadelního spolku se 
stali bývalí členové Spolku divadel-
ních ochotníků Bratrství, Studentské-
ho sdružení.
Kdo založil DS Hanácká scéna Ko-
jetín?
Zakládajícími členy Hanácké scény 
byli: František Hájek, Vladimír No-
votný, Otto Truneček, Karel Sýkora, 
Drahomíra Kopřivová, prov. Karpeli-
sová. Prvním zřizovatelem nového 
divadelního souboru se stal Okresní 
dům osvěty Kojetín, později Severo-
moravské mlýny – mlýn Kojetín, dále 
pak Osvětová beseda Kojetín a její 
nástupce Městské kulturní středisko 
Kojetín, které je zřizovatelem Hanác-
ké scény dosud.
První divadelní představení Ha-
nácké scény
První vystoupení nového divadelního 
souboru bylo 12. dubna 1950 v Ivani 
a byla to hra „Růžové pondělí“. Hru 
vidělo 320 diváků. V Kojetíně se nový 

soubor představil 18. dubna 1950 
a hrál před 348 diváky.
HS hrála jenom v Kojetíně, nebo se 
také věnovala zájezdové činnosti? 
Divadelní soubor Hanácká scéna 
hrál nejen pro své domácí publikum, 
ale také zajížděl do obcí bývalého 
okresu Kojetín (např. Ivaň, Vrcho-
slavice, Dobromilice, Nezamyslice, 
Uhřičice, Pivín a další. V roce 1950 
odehrál 47 představení.
Když se ohlédneme zpět na těch 
sedmdesát let, byla činnost HS 
vždy jen úspěšná? 
Činnost divadelního souboru Hanác-
ká scéna byla úspěšná, hodnotíme-li 
soubor podle toho, že čtyřikrát vy-
stoupil na Jiráskově Hronově, celo-
národní přehlídce nejlepších amatér-
ských divadelních souborů.
Samozřejmě, že byla i období krizí 
a nezdarů, způsobených generační-
mi problémy i mnohdy protichůdný-
mi názory členů souboru. Myšlenka 
„hrát pro diváka“ však vždy přispěla 
k překonání problémů.
Paní Novotná, paní Oulehlová, vy 
obě patříte k té zakladatelské ge-
neraci HS. HS se zúčastnila mno-
ha soutěží, přehlídek. Na která nej-
úspěšnější vystoupení si vzpomí-
náte?  
HS se opravdu zúčastnila mnoha 
přehlídek, od okresních, krajských, 
ale také oblastních, které se konaly 
např. v Napajedlích, Radslavicích aj. 
Důležitými byly přehlídky národní, 
konané v Krnově a nejdůležitější byl 
pak Jiráskův Hronov.
Když máme hodnotit nejdůležitější 
vystoupení HS v tomto období, tak 
to byla účast  na 28. Jiráskově Hro-
nově v roce 1958, kde soubor získal 
2. místo za uvedení hry A. P. Čecho-
va „Racek.“ Tuto hru označila od-
borná porota jako velmi náročnou, 
která se v ochotnických souborech 

Fuente Ovejuna: Lope De Vega
1951 A. P. Čechov: Racek, 1957
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hraje velmi zřídka. Porota vyslovila 
pochvalu za režijní pojetí, za vnitřně 
bohatý projev herců, za vyrovnanost 
souboru. Hlavní porotce J. Nezval 
pak hodnocení hry uzavřel slovy: 
„před takovým souborem smekám.“
DS Hanácká scéna Kojetín se zú-
častnila přehlídky na Jiráskově 
Hronově již v roce 1956. Co k to-
muto úspěchu můžete říci? 
Na Jiráskově Hronově byl soubor již 
v roce 1956, a to se hrou M. Gorké-
ho „Děti slunce“. Za inscenaci této 
hry získala HS 3. místo. Byl to velký 
úspěch. Jak soudobý tisk uváděl, je 
to hra velmi náročná, obtížná, klade 
na herce i na diváky značné nároky. 
Uvádění se vyhýbají i profesionál-
ní scény. Nastudovat tuto hru bylo 
pro Hanáckou scénu velmi náročné. 
Herci ale přistupovali ke zkouškám 
velmi zodpovědně a výsledek se do-
stavil. Když potom po vítězstvích na 
všech přehlídkách, od okresních až 
po národní, přišel 28. června 1956 
z Prahy, z ÚDLUT (Ústřední dům li-
dové umělecké tvořivosti) telegram 
s textem: “Blahopřejeme k výběru na 
26. Jiráskův Hronov – vaše předsta-
vení stanoveno na 19. srpna 1956.“ 
Bylo to sice radostné, ale všichni si 
byli zároveň vědomi, že nastává na 
inscenaci další práce. Také tomu tak 
bylo! Zkoušelo se, pilovalo, ale veš-
kerá ta dřina se zapomněla, když 
soubor získal 3. místo!
Jaké bylo přijetí členů HS v Kojetí-
ně po úspěchu na Jiráskově Hro-
nově v roce 1956? 
V kronice HS  je také zaznamenáno 
překvapivé uvítání souboru po ná-
vratu domů. V Přerově na nádraží 
čekal autobus, odvezl celý soubor 
do Kojetína, k Pivovaru, kde hrála 
hudba, čekaly děti s kytičkami, v sále 
vítal soubor tajemník ONV, předseda 
MNV, podnikový ředitel Mlýnů z Olo-
mouce. Všichni blahopřáli k úspěchu 
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a vyslovili poděkování za to, že Ha-
nácká scéna úspěšně reprezentova-
la Kojetín. O souboru pak bylo možno 
se dočíst také v tisku  a to jen kladně.
Zúčastnila se Hanácká scéna Ji-
ráskova Hronova jen dvakrát, 
nebo kvality souboru byly oceně-
ny vícekrát? 
Hanácká scéna hrála na Jiráskově 
Hronově celkem čtyřikrát. V letech 
1956 a 1958, dále pak v roce 1965 
se hrou polského dramatika J. Bro-
skiewizce „Skandál v Hellbergu“ 
a v roce 1977 postoupila na Jiráskův 
Hronov se hrou současného autora 
J. Jílka „Silvestr.“ Tyto inscenace ale 
na přední místa, jako ty předcháze-
jící, nepostoupily. Byly připomínky 
k výběru her a k celkovému pojetí. 
Ostatní soubory začaly hrát novějším 
způsobem, více experimentovaly. 
U diváků však měly hry úspěch 
a heslo Hanácké scény vždy znělo: 
„Přece nehrajeme pro porotu, ale pro 
lidi, pro naše věrné diváky.“
Když se řekne divadlo respektive 
amatérské či ochotnické divadlo, 
každý si představí herce, herečky 
a prkna, která znamenají svět. Je 
to pravda? Není k tomu, aby se 
otevřela opona ještě třeba dalších 
pracovníků a spousty práce? 
Když diváci zhlédnou představení, 
obvykle hodnotí jen výkony na je-
višti. Že je však třeba ještě dalších 
dobrovolníků, kteří nejsou vidět, 
už je nenapadá. A přece by se bez 
nich inscenace nemohla uvést. Je 
to technika, která staví dekorace, 
mnohdy je i vyrábí, osvětlovač, který 
musí podle pokynů režiséra rozsvě-
covat, zhasínat, mnohdy i v průběhu 
jednotlivých dějství, je třeba rekvizi-
tářky, inspicienta, který sleduje včas-
né nástupy na jeviště. Velmi důležitá 
je funkce nápovědy, o které se teď 
spíš píše jak „text sleduje“. Té bylo 
někdy třeba až moc! Všichni jmeno-
vaní pak spolu s herci tvoří kolektiv, 
který se snaží, aby představení vy-
šlo co nejlépe.
Nejdůležitější osobností v každém 
divadelním souboru je režisér 
a dramaturg. Co je náplní jejich 
činnosti? Kdo vykonával tyto 
funkce v Hanácké scéně? 
Samostatnou funkci dramaturga sou-
bor neměl. Dramaturgie byla kolek-
tivní záležitostí. Zkušenější členové 
pročítali divadelní hry, které vydávala 

DILIA (Divadelní a literární vydava-
telství), sledovali repertoár profesio-
nálních divadel. Potom na společné 
schůzce diskutovali o vhodnosti titulu 
pro Hanáckou scénu. Názory členů 
se mnohdy dost lišily, když potom 
došlo ke shodě, bylo nutno zvážit, 
vzhledem k počtu členů, obtížnosti 
textu, věku  apod., zda je možno role 
obsadit. Mimo vážných her se soubor 
hodně zaměřil na veselohry, sáhl i do 
oblasti operet, které měly u diváků 
vždy mimořádný úspěch.
Když byla hra vybrána, nastala práce 
pro režiséra. Ten  je zodpovědný za 
rozdělení rolí, musí dohovořit deko-
race, aby při aranžování scén mohl 
určovat pohyb herců na jevišti. Ná-
sleduje první zkouška, na které reži-
sér pohovoří o hře, přednese záměr, 
se kterým svou režijní práci povede, 
seznámí s obsazením rolí. Hanácká 
scéna měla výhodu, že mohla obsa-
dit tuto funkci z vlastních řad.
V prvních letech činnosti to byl Fran-
tišek Hájek, později Vladimír Novot-
ný a některých her se režisérsky ujal 
také Leo Horák.
Jen u některých špičkových před-
stavení, připravovaných na význam-
né přehlídky, zvláště v Krnově a na 
Hronově, pomáhali v závěru zkou-
šek  profesionálové, např.  Rado-
van Kalina z Prahy, Radúz Chmelík, 
Vladimír Týřl a později Karel Novák 
z Olomouce.

M. Gorkij: Deti slunce, 1956

J. Jílek: Silvestr, 1977

Jára Beneš:
Na ty louce zelený, 1969
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V Hanácké scéně účinkovali také 
profesionální umělci, a to herci či 
režiséři. Na které vzpomínáte? 
Nejpěknější vzpomínka je určitě na 
člena Národního divadla v Praze, 
národního umělce Jaroslava Vojtu. 
Bylo to v roce 1953, kdy hostoval ve 
hře Ladislava Stroupežnického „Vác-
lav Hrobčický z Hrobčic“. O J. Vojtovi 
je známo, že to byl milý muž, velký 
umělec, ale teprve osobní setkání 
ukázalo, jaký to byl vzácný člověk. 
Jeho hostování pak pokračovalo be-
sedou se souborem, což byl nezapo-
menutelný zážitek.
V operetách „Dům u tří děvčátek“ 
a „Mamzelle Nitouche“ hostoval člen 
olomouckého divadla Václav Ku-
bíček, ve hře „Nezvaný host aneb 
kaviár nebo čočka“ Jiří Kroc, také 
z olomouckého divadla a v pozděj-
ším období pak Pavel Doucek, Jana 
Nováková a Karel Novák, také z Mo-
ravského divadla Olomouc.
Spolupráce s hosty se nesla vždy 
v přátelském duchu, bylo možno se 
i trochu přiučit z výkonů profesioná-
lů. Také návrh na scénu a dekorace 
hry Racek pro hronovské představe-
ní zpracoval profesionál, akad. malíř 
Vojtěch Štolfa z Kojetína, šéf výpravy 
brněnského divadla.
Víme, že Hanácká scéna hrála ne-
jen v Kojetíně, ale také ve městech 
a obcích střední Moravy a zajíždě-
la také na severní a jižní Moravu. 
Vzpomínáte si na některé „štace“ 
Hanácké scény? 
Soubor se zúčastňoval okresních, 
krajských, oblastních a národních 
přehlídek. Každá hra měla před sou-
těžním představením nejméně pat-
náct repríz. Počtem představení sou-
bor rostl, kvalita herců se zvyšovala, 
úroveň souboru stoupala. Hanácká 
scéna se pravidelně zúčastňova-
la Okresního divadelního festivalu 
v Radslavicích, divadelních přehlí-
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dek v Drahotuších, v Dřevohosticích, 
v Holešově, Krajského divadelní-
ho festivalu v Přerově, Krajského 
divadelního festivalu ve Frenštátě 
p. R. Byla účastníkem Festivalu 
ochotnických souborů v Napajedlích, 
Národní přehlídky divadelních sou-
borů v Krnově.
Čím byla podmíněna úspěšná čin-
nost Hanácké scény? 
Úspěšná činnost divadelního soubo-
ru byla především podmíněna nad-
šením a obětavostí členů souboru. 
Zvládnout tři až pět zkoušek týdně 
nebylo jednoduché a vyžadovalo 
značné pochopení i v rodině.
S nadsázkou můžeme říci, že di-
vadelní soubor Hanácká scéna byl 
jedna velká rodina. Vždyť tam hrá-
li nejen manželé, ale i děti. Můžete 
mi vyjmenovat některé manželské 
dvojice a jejich děti? Co ovlivňo-
valo dobré vztahy v souboru? 
Dlouhá společná práce v souboru 
přinesla kladné výsledky. Oporou 
souboru a hybnou silou zůstá-
vala zakladatelská skupina, sou-
bor se však personálně rozrůstal, 
přicházeli noví zájemci, kteří se 
chtěli stát členy souboru. Mnozí 
ale také z různých důvodů odešli. 
Nebylo jednoduché odejít večer 
z domova na zkoušku, v sobotu 
a v neděli hrát mimo Kojetín, což 
v praxi znamenalo odjezd do blíz-
ké „štace“ v 16 hodin, do vzdálené 
i v poledne. Návrat domů pak 
i o půlnoci. Výhodou bylo, zapoje-
ní manželských dvojic do činnosti 
souboru.  Můžeme jmenovat např. 
manžele Hájkovy (herečka, herec), 
Kafkovy (herečka, technik, herec), 
Novotných (herečka, režisér, he-
rec), Flídrovy (herečka, technik), 
Tichých (nápověda, osvětlovač), 
Řezáčovy (herečka, inspicient, he-
rec), Trunečkovy (herečka, herec) 
a další. Když bylo třeba obsadit 
dětské role, zapojily se i děti z ro-
din herců. Vztahy se upevňovaly 
také tím, že členové měli společ-
né aktivity. Např. návštěva před-
stavení profesionálních divadel 
v Olomouci, v  Brně, v Gottwaldo-
vě (dnes Zlín), ale také v Praze 
a v Bratislavě. Společně jsme jez-
dili na hory, v létě i v zimě. Členové 
si vzájemně pomáhali  ve složitých 
situacích. Např. člen Leo Horák do-
stal s rodinou přidělen byt v novo-

stavbě, který bylo třeba po všech 
řemeslnících uklidit. Padlo na to 
nejedno sobotní odpoledne.  
Nyní trochu indiskrétní otázka. 
Jaké byly vzájemné vztahy mezi 
členy souboru? Můžete uvést pří-
klady pozitivních, empatických 
vztahů? A co, když to někdy za-
jiskřilo? 
Dlouhodobé soužití členy Hanácké 
scény obohacovalo, vzájemné vzta-
hy se upevňovaly. Je však pravdou, 
že při projednávání nutných zále-
žitostí nebyly vždy názory na věc 
stejné. Debaty pak bývaly bouřlivé 
a mnohdy to i jiskřilo. Časem se pak 
vše uklidnilo. Vzpomínám si však, 
(říká paní B. N.) bylo to právě při 
intenzívní přípravě hry „Racek“ na 
Jiráskův Hronov, došlo mezi vedou-
cím F. Hájkem a dvěma členy k ta-
kové rozepři, že člen a členka se se 
souborem rozloučili. Muselo pak dojít 
k přeobsazení rolí, což byla další prá-
ce. Stav ale netrval dlouho a jejich 
jména se opět objevila na plakátech 
dalších her.

V období 1981–1990 Hanácká scé-
na nehrála. Mnozí z členů, kteří 
v souboru působili v padesátých 
a šedesátých letech odešli do ji-
ného angažmá a také došlo ke 
generačním problémům. Můžete 
uvést kolik soubor uvedl premi-
ér v období své činnosti od roku 
1949–1980?   
V prvním období své činnosti (1949–
1980) uvedla Hanácká scéna 55 pre-
miér a téměř 600 představení. Ale 
o tom jsme již hovořili. Bylo to obdo-
bí velmi pracovně vypjaté, časově 
náročné. Měnilo se složení soubo-
ru, hlavně složení věkové. Mnozí se 
z Kojetína odstěhovali a odcházeli 
z osobních i pracovních důvodů. 
Nastal generační problém a soubor 
se dostal do období útlumu činnosti.
K obnovení činnosti divadelního 
souboru Hanácká scéna Kojetín do-
šlo v roce 1991. Kdo všechno  stál 
při obnovení činnosti souboru? 
Ano, k obnovení činnosti divadelního 
souboru došlo v roce 1991. Na ve-
dení Městského kulturního střediska 
Kojetín, jako zřizovatele, se obrátilo 
s dotazem několik mladých lidí, zda 
by nebylo možné v Kojetíně založit 
amatérský divadelní soubor a hrát 
divadlo. Tak vznikla myšlenka obnovit 

Otto Zelenka:
Košilka, 1973
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činnost DS Hanácká scéna. Pro zá-
jemce se uskutečnily se besedy nad 
fotoalby Hanácké scény a besedy 
o ochotnickém divadle. Do souboru 
se přihlásili noví a mladí herci a hereč-
ky, kteří měli odvahu a chuť vystoupit 
na jevištní prkna. Původní členové 
Hanácké scény Vladimír Novotný, 
Marie Oulehlová, Božena Novotná, 
Eva Řezáčová tak uvedli „na prkna, 
která znamení svět“, mladé a  začína-
jící herce.
Kdo organizačně vedl soubor po 
obnovení činnosti, kdo vedl sou-
bor režijně? 
Nelze nevzpomenout vedoucí sou-
boru, na kterých od založení Ha-
nácké scény ležela administrativní 
a organizační práce. V této funkci se 
od založení souboru vystřídali Fran-
tišek Hájek, Vladimír Novotný, Věra 
Kafková, Božena Novotná, Eva Ře-
záčová, Lenka Šípková, Marie Ně-
mečková.
Od roku 1991 se v režisérské funkci 
vystřídali manželé Novotní, Jolana 
Šťastníková, František Konečný, Ka-
rel Novák, Karel Nováček, Radim Ko-
ráb, Hana Hásová, Jakub Šírek, Jana 
Nováková, Jiří Kašík, Josef Vrána.
Jaký byl repertoár souboru po ob-
novení jeho činnosti?
První hrou obnovené Hanácké scé-

ny byla komedie „Košilka“ (premiéra 
1993), ve které členové původní Ha-
nácké scény uvedli na jevištní prkna 
mladé začínající herce. Ti zazářili 
v další hře „Bumerang“ (premiéra 
1994). Následují další hry: „Ten, kte-
rý nikdy nezalhal“ (premiéra 1996), 
„Sluha dvou pánů“ (premiéra 1998), 
„Člověk, muž a džentlmen“ (premiéra 
1999). Následovaly komedie „Z díla 
Járy Cimrmana“, „Jak je důležité míti 
Filipa“, „2 + 2 = 5“ (premiéra 2002), 
„Rozmarný duch“ (premiéra 2005).
V rámci Hanácké scény se objevil 
také fenomén tzv. „studentského 
divadla“. Co k tomu můžete říci? 
V prvním desetiletí 21. století projevili 
studenti kojetínského gymnázia zá-
jem hrát divadlo. Vzniklo tak několik 
pokusů inscenací „studentského di-
vadla,“ jejichž úroveň se zvyšovala, 
zvláště příchodem nového režiséra, 
brněnského herce Radima Korába. 
Na motivy filmu „Někdo to rád hor-
ké“ soubor uvedl „Holt, někdo to rád 
hot“. V roce 2008 soubor uvedl v režii 
Hany Hásové a Jakuba Šírka pohád-
ku pro dospělé autorů Cimrmana, 
Smoljaka a Svěráka „Dlouhý, Širo-
ký a Krátkozraký“. Mladí herci měli 
úspěch nejen na domácím jevišti, ale 
i na zájezdech. 
Hanácká scéna v současnosti

Sedmdesát let divadelního souboru hanácká scéna Kojetín
Období, které bychom mohli nazvat 
obdobím současnosti, vedoucí diva-
delního souboru je Marie Němečková 
a soubor vsadil hlavně na komedie. 
Režii převzala v roce 2009 Jana No-
váková z Olomouce, které nejenže 
vyhledala pro soubor hry odpovídající 
jeho kvalitě, ale tyto také se souborem 
nacvičila. Byly to komedie „Tenor na 
roztrhání“, „Zahraj to znovu, Same“, 
„Modré z nebe“. Komedii Antonína 
Procházky „Ještě jednou, profesore“, 
nacvičil se souborem kroměřížský re-
žisér Jiří Kašík.  Od roku 2015 soubor 
režijně vedl  herec Josef Vrána.
Komedie „Když se zhasne“ měla u di-
váků  nejen v Kojetíně, ale i na zájez-
dových představeních velmi příznivý 
ohlas. Poslední připravenou insce-
nací je komedie „Láska mezi nebem 
a zemí“, jejíž režii po Josefu Vránovi 
dokončila Jana Nováková.
A co říci na závěr?
Ochotnické divadlo a tedy také DS 
Hanácká scéna Kojetín bývá čas-
to nazýváno kulturním fenoménem. 
Soubor prožil období rozmachu 
i útlumu, ale vždy po určitém čase se 
jeho činnost obnovila. Proto věříme, 
že působení amatérského divadla 
v Kojetíně bude,  třebas v jiné formě 
pokračovat dále.                          -řez-

 pokračování příště

Srdečně vás
všechny zveme na

4. ročník
dobročinné akce 

DoBRÉ DuŠe
která letos podpoří 

Dana Dufka
z Kojetína,

který trpí dětskou 
mozkovou obrnou. 

Veškerý finanční
výtěžek

bude věnován
na Danovu léčbu. 
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CSS Kojetín, MěKS Kojetín a SK Kojetín vás zvou na program
v rámci celorepublikové akce 

evRopsKÝ tÝDen moBilitY
„Projdi se s námi!"

ve dnech 15. – 20. září 2019
Předběžný program (změny vyhrazeny):

evropský týden mobility 2019

neděle 15. září 2019
volejBalovÝ tuRnaj smíŠenÝCH DRuŽstev

„o poHÁR majitele poHŘeBníHo Ústavu“
9.00 hodin – Areál Sokolovny Kojetín

Startují smíšená družstva, systém bude určen na místě dle počtu přihlášených.
Informace a přihlášky: zdenek.baca@atlas.cz  (Pořádá SK Kojetín)

Pondělí 16. září 2019
pěŠí nÁvŠtěva ZReKonstRuovanÉHo místníHo KoupaliŠtě

spojenÁ s pRoHlíDKou nově vYBuDovanÉHo Kempu
Sraz účastníků u DPS, nám. Dr. E. Beneše 3, v 13.30 hodin, odkud bude přesun na místní koupaliště,

kde proběhne komentovaná prohlídka. Připravené bude posezení u kávy s možností hry minigolf.
Trasa je vhodná pro mobilní i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.

(Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace)

Středa 19. září 2019
„tovaČovem na místa ZnÁmÁ i neZnÁmÁ“

pRoCHÁZKa s pRŮvoDKYní po ZajímavosteCH města tovaČov 
(DopoRuČujeme vZít si s seBou Hole na noRDiC WalKinG)

Sraz na autobusové zastávce Kojetín – náměstí. Odjezd bude upřesněn na informačních plakátech
v dostatečném předstihu. Trasa je vhodná pro mobilní i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.

Účast na akci nutno nahlásit do 13. 9. 2019 na telefon 727813601 z důvodu případného objednání obědu
v místní restauraci. Pozor, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

(Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace)

Pátek 20. září 2019
Kam DojeDeŠ aneB tajemstvím opŘeDenÁ místa Kojetína 5

po stopÁCH KojetínsKÝCH ŽiDŮ
Sraz v 16.00 hodin před budovou VIC. Pátý cyklistický výlet pro starší děti po okolí se zaměřením na historii 

našeho města a spojeným s přespáním v knihovně. Letos navštívíme židovskou synagogu, hřbitov
a další zajímavá a tajemná místa opředená kojetínskými pověstmi.

Zájemci o tuto akci hlaste se v oddělení pro dětské čtenáře.
(Pořádá Městská knihovna MěKS Kojetín)

Stálá celoroční expozice muzea
ZtRaCenÁ tvÁŘ HanÉ (Ze života na hané)

Dnes již jinak vypadající kroje i krojové součástky, keramika, porcelán, sbírky hodin,
původní hanácký nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena i improvizovaná hanácká jizba.

Koutek se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie Gardavské a předměty spojené s lidovými řemesly.
Expozice je oživena krojovanými figurami. expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Stálá celoroční expozice
HRŮZostRaŠnÉ sKlepení (aTRaKCe, KTeRá Má VZBUDIT STRaCh)

Jedná se o atrakci, která má v návštěvnících vzbudit strach - ovšem ne strach v pravém slova
smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že všechno je jen jako.

Expozice sklepení není nijak historicky podložena, ani spjata s Kojetínem, slouží pouze k pobavení.
Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Kam za kulturou v Kojetíně
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Kam za kulturou v Kojetíně
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Kojetínské hody 2019
Největší a nejnavštěvovanější akcí 
v průběhu roku jsou bezesporu Ko-
jetínské hody. I letos tomu nebylo 
jinak, během 16.–18. srpna 2019 
Kojetín navštívil rekordní počet hostů 
a spolu s domácími tak oslavili tento, 
pro město významný, svátek.
Bohatý program započal už v pá-
tek, kdy v podvečer měla široká 
veřejnost možnost navštívit ko-
mentovanou prohlídku Jízda králů 
na Hané v prostorách galerie VIC. 
O expozici poutavě hovořil sám 
autor Josef Urban z Vlastivědné-
ho muzea v Olomouci. Po skon-
čení komentované prohlídky mohli 
zájemci tentokrát poprvé navštívit 
slavnostní zahájení hodů v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v podobě 
mše svaté, žehnání hodového práva 
a slavnostního koncertu pěveckého 
souboru Cantas. Souběžně probí-
hal v Kovalovicích a Kojetíně Pivní 
pochod aneb Kojetínská pivní míle. 
Samozřejmě zábava pokračovala 
i v hodový podvečer, kdy se na ná-
dvoří VIC konal 7. ročník Kojetínské 
kytary, a v Hospůdce U Pedyho ve-
čer s hudbou.
Sobotní ráno přislibovalo pěkným 
počasím další vydařený den Ko-
jetínských hodů, to se neslo ve 
sportovním duchu. Na hřišti u sta-
dionu Morava probíhaly od devá-
té hodiny ranní hasičské závody 
O hodový koláč, pro fanoušky a hrá-
če volejbalu byl souběžně v areálu 
sokolské zahrady připraven Turnaj 
Střední Moravy ve volejbalu. Milov-
níci fauny a flóry beze sporu ocenili 
Den otevřených dveří v chovatel-
ském areálu na Podvalí a Tradiční 
výstavu květin a jiných sezonních 
výpěstků. V odpoledních hodinách 
ožilo nádvoří VIC lidovou hudbou, 
kdy se sešlo několik desítek harmo-
nikářů, aby si v přátelské atmosféře 
zahráli a zazpívali na XIX. Setkání 
harmonikářů Vladimíra Pospíšila. 
Kdo chtěl pokračovat v hodování 
i ve večerních hodinách, mohl navští-
vit od dvaceti hodin Hodovou zábavu 
s kapelou TIPTOP-Q v areálu sokol-
ské zahrady.
Nejvýznamnějším dnem hodových 
oslav byla neděle, která začala 
o deváté hodině ranní mší svatou. 
Současně vyrazil od školní jídelny 
okázalý krojovaný průvod s Ječmín-
kovou jízdou králů s králem Libo-

rem Krčmařem ml. v čele a decho-
vou hudbou Hanačka z Břestu. Po 
příchodu na Masarykovo náměstí 
zažádala chasa tradičně u vrat rad-
nice starostu Leoše Ptáčka o právo, 
a to jim bylo na pódiu slavnostně 
předáno. Rychtář Jaroslav Minařík 
pak starostovi spočítal jeho hříchy, 
za které měl být náležitě vyplacen. 
Starosta ovšem uvědomil rychtáře 
o tom, že čerpá řádnou dovolenou, 
a tudíž musí vyplatit místostarostu, 
který ho zastupuje. Místostarosta 
Miloslav Oulehla s překvapením na-
konec uznal tuto skutečnost a do-
stal pořádných pět ran na gatě, až 
mu podle jeho slov „sopel vyletěl“. 
Poté následoval bohatý folklórní 
program, kterého se zúčastnily sou-
bory z Hané i přespolní. Návštěvníci 
mohli obdivovat taneční a pěvecký 
um souborů Hanácké besedy Ko-
jetín, Sluníčka Kojetín, Kordulky 
z Kojetína, Ječmínka z Chropyně, 
Hlaholu z Mysločovic, Hanáckyho 
sóboru Hruška, Kosíře z Kostelce na 
Hané, Mužáckého sboru z Kněžpola 
a Kopaničára ze Starého Hrozen-
kova. Folklórní dopolední program 
završil koncert dechové hudby Ha-
načka z Břestu. V odpoledním pro-
gramu publikum oživily mladé talenty 
z Klubu sportovního tance SWING 
Kojetín, které předvedly ukázky stan-
dardních i latinskoamerických tan-
ců. To už se na nádvoří VIC pomalu 
scházeli milovníci vína a dobré cim-
bálové muziky, tou byla oblíbená Du-
bina. Pro milovníky sladkých pokrmů 
a vášnivé soutěžící byla poté na 
pódiu připravena hostina a soutěž 
v pojídání pukačů. V kategorii mužů 
obhájil vítězství Roman Makuňa (de-
set pukačů za 1:05:62), v ženské 
kategorii zvítězila Gabriela Purová 
(pět pukačů za 0:47:18). Odpoledne 
pohodově plynulo a v další části pro-
gramu vystoupila ska-rocková kape-
la Něcomezi a jako hvězda letošních 
hodů Anna K., zpěvačka a držitelka 
pěti ocenění Anděl. Ta rozproudila 
přeplněné náměstí svými hity jako 
Nebe nebo Nelítám blízko, po ní ná-
sledoval pop-folkový písničkář Voxel, 
který tak završil celé Kojetínské hody. 
Mimo hlavní program přispěla k slav-
nostní atmosféře hodů i řada dopro-
vodných akcí jako veřejné prohlídky 
židovského hřbitova, otevření expo-
zic Ztracená tvář Hané, Jízda králů 

na Hané a Strašidelného sklepení. 
Neméně zajímavé byly i veřejné 
prohlídky nové expozice v židovské 
synagoze nebo hodovní prohlídky 
Sokolovny. V sobotu i v neděli svá-
žely přespolní návštěvníky historic-
ké vlaky na trati Kroměříž–Tovačov. 
V neděli dorazil dokonce autovlá-
ček, který vozil zájemce po Kojetíně. 
Oblíbenou letošní atrakcí byly také 
kolotoče, pouťové atrakce, stánky 
a nově pohádkové šapitó Divadla 
Koráb Brno, ve kterém mohli nej-
menší spolu s kocourem v botách 
nebo Sindibádem prožívat nezvyklá 
dobrodružství. Letošní Kojetínské 
hody opravdu potvrdily to, že Kojetín 
je městem s širokým kulturním, spor-
tovním a duchovním vyžitím a všem, 
kteří se do programu Kojetínských 
hodů připojili jakoukoliv měrou, patří 
velké poděkování.

-miza-

Poděkování
MěKS Kojetín uděluje velké podě-
kován všem účinkujícím - krojova-
ným i nekrojavaným, kteří vystoupili 
v rámci Kojetínských hodů. Také dě-
kujeme všem organizátorům hlav-
ních a doprovodných akcí, pomoc-
níkům, organizacím, hasičům, poli-
cii, zvukařům, moderátorům, spon-
zorům a všem, kteří přispěli ke zdár-
nému a bezproblémovému průběhu 
městských oslav v našem městě!!! 
Děkujeme i všem návštěvníkům za 
vytvoření nádherné hodové atmo-
sféry!!! Velké díky i naší patronce 
Panně Marii Nanebevzeté, že nám 
opět seslala super hodové počasí, 
i když toho sluníčka bylo v neděli až 
moc!!! A na závěr se vážně omlou-
váme všem obyvatelům Kojetína, 
kteří se tři dny a tři noci nevyspali!!!
Tož, či só hode - naŠe!!!
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Komentovaná prohlídka Jízda králů na Hané Žehnání hanáckého práva

Kojetínská kytara

Jízdy historickými vlakyPouťové atrakce

Koncert pěveckého souboru Cantas

Setkání harmonikářů

Výstava jiřin DOD - chovatelský areál

Kojetínské hody 2019

Ztracená tvář Hané

Hasičské závody „O hodový koláč“ Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

Pivní pochod - Kojetínská pivní míle 

DOD - Sokolovna

Krojovaný průvod městem Ječmínkova jízda králů Národopisné soubory na náměstí
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Předání hodového práva

Hanácká beseda Kojetín

Ječmínek Chropyně

Hanácké sóbor Hruška Kordulka Kojetín

Kopaničář Starý Hrozenkov

Kosíř Kostelec na Hané

Hlahol Mysločovice Mužácký sbor z Kněžpola

Sluníčko Kojetín

Klub sportovního tance Swing Kojetín

Pohádkové šapitó - Divadlo Koráb BrnoHanačka z Břestu

Kojetínské hody 2019

Vícemistr světa Jiří Minařík
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Soutěže v pojídání pukačů Autovláček

Kojetínské hody 2019

NěcoMezi / Prostějov/Brno Anna K. Voxel / Kopřivnice

Cimbálová muzika Dubina Hodový jarmark Galerie Fortna

Foto: Jana Večeřová, více na www.mekskojetin.cz

pŘiDejte se K nÁm!
* DěTSKý náRODOPISný SOUBOR SLUníČKO Zkoušky každou středu od 15.30 hodin, Sokolovna Kojetín

* náRODOPISný  SOUBOR KORDULKa Zkoušky každý čtvrtek od 20.00 hodin, VIC Kojetín

* náRODOPISný  SOUBOR hanáCKá BeSeDa Zkoušky každý pátek od od 20.00 hodin - Sokolovna nebo VIC Kojetín

* TaneČní SKUPIna  LUCKy WhILe Zkoušky každý pátek od 17.00 hodin - Sokolovna nebo VIC Kojetín

* PěVeCKý SOUBOR CanTaS Každou středu od 18.30 hodin - VIC Kojetín

* TVůRČí SKUPIna  SIgnáL 64 Nepravidelné schůzky – klubovna na Poliklinice Kojetín

* DIVaDeLní SOUBOR hanáCKá SCéna Bude doplněno - Sokolovna Kojetín

* PříLeŽITOSTná DIVaDeLní SKUPIna „VeDLe JaK Ten SMRK“
Skupina hrající jen u vánočního stromu, zkoušky v listopadu

Informace: Městské kulturní středisko Kojetín,  Masarykovo náměstí 8,  Kojetín, telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
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Kojetínské kulturní léto 2019
Ani v prázdninových dnech se ne-
smí zapomínat na kulturu, proto si 
pro milovníky filmu a hudby, připra-
vilo MěKS Kojetín pestrou škálu 
v letním kině i na pódiu na Masary-
kově náměstí.
V rámci letního kina se promítalo 
skoro každý týden minimálně jed-
no představení. Každá věková ka-
tegorie byla bezesporu oslovena. 
Pro dětské diváky byly připraveny 
animované filmy Raubíř Ralf a in-
ternet, který zaujal nejen malé aj-
ťáky, Coco zase oslovil milovníky 
tajemna a mexické kultury, Asterix 
a tajemství kouzelného lektvaru 
vrátili do dětství i odrostlejší divá-
ky, a nakonec jsme se všichni do-
zvěděli Jak vycvičit draka. Velký 
úspěch slavily také české komedie 
a hudební filmy. Pepa zjistil, že 
život není žádný Muzikál, Ženy 
v běhu se proměnily v Zoufalé ženy, 
které propadly LOVEní a neporadi-
la si s nimi ani Teroristka v podání 
Ivy Janžurové. Klasika je klasika, 
proto nesměla chybět ani Vesnič-
ka má, středisková a v ní Slavnosti 
sněženek.
Hudební léto bylo letos také žánro-
vě vyrovnané. Ve středu 26. června 
zavítal na Masarykovo náměstí do 
Kojetína Tomáš Kočko a orchestr, 
kapela propagující world music 
inspirovanou tradiční moravskou 
hudbou. Náměstí se zaplnilo nejen 
pamětníky ve středu 10. července, 

kdy bývalí zpěváci a zpěvačky or-
chestru Diskant připomenuli sklad-
by, které vznikaly v letech 1966 až 
1970. Pro milovníky bluesrocku 
vystoupil ve středu 24. července le-
gendární britský kytarista a zpěvák 
Keith Thompson. Kojetín navštívil 
i se svou kapelou v rámci evrop-
ského turné. Posluchači si mohli 
vyslechnout jeho skladby inspirova-
né Ericem Claptonem, Garry Moore 
nebo Beatles. Završením celého 
hudebního léta byl Rockový pátek 

23. srpna, kdy na náměstí zavítalo 
hned několik kapel. Mezi prvními 
vystoupily Peřeje z Bystřice pod 
Hostýnem, následovala je pražská 
punk-rocková sestava USaPES, 
které následovala opět pražská ka-
pela Checkpoint. Závěrečný blok 
patřil skoro domácí rock’n’rollové 
hulínské skupině Hanz’s Fuckers.
Věříme, že hudební léto i letní kino 
oslovilo co nejširší spektrum ná-
vštěvníků a každý si našel to své, 
co ho těší.                              -miza-

Tomáš Kočko a orchestr Bývalý orchestr Diskant

 Keith Thompson Peřeje / Bystřice p. Hostýnem

USaPES / Praha Checkpoint / Praha Hanz‘s Fuckers / Hulín

Poděkování
Městské kulturní středisko Kojetín - pořadatel Kojetínského hudebního 
léta, děkuje:
- všem účinkujícím za koncerty,
- Peťovi Střelákovi a jeho klukům za zvuk a světla,
- všem posluchačům a fandům hudby, kteří i přes velká horka přišli na 
kojetínské náměstí a vždy vytvořili úžasnou koncertní atmosféru...
Díky za pivko CHORS a taky za pivko od Pedka...

Více na: www.mekskojetin.cz
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Centrum sociálních služeb informuje
Srpnové grilování
V polovině srpna 2019 jsme se sešli 
s našimi seniory v altánku DPS 
J. Peštuky, abychom si společně 
užili ještě hřejivých letních paprs-
ků, popovídali si zážitky z prázdnin 
i každodenního života a vše zdár-
ně prokládali lidovými písničkami, 
které jsme si zazpívali společně 
s harmonikářem Kašparem, který 
mezi nás opět se svým synem Voj-
tou ochotně zavítal. Pro každého 
účastníka naše pracovnice přichys-
taly chutný ugrilovaný špekáček. 
Odpoledne se neslo ve veselém 

duchu, příjemném stínu altánku 
a za doprovodu písniček, které si 
ještě pamatujeme i těch, které jsme 
již dávno pozapomněli. Již nyní se 

těšíme nejen na další letní poseze-
ní v příštím roce, ale i na akce, kte-
ré pro naše seniory připravujeme 
v nejbližších měsících.               AH

Virtuální univerzita
třetího věku pokračuje 
již v říjnu
Rádi bychom touto cestou pozvali 
seniory, kteří se chtějí dále vzdě-

lávat, užít si příjemnou partu „spo-
lužáků“ a smysluplně strávit svůj 
volný čas, na následující zimní 
semestr Virtuální univerzity třetího 
věku, který začne výukou ve středu 
9. října 2019, od 9.00 hodin, v pro-
storách Víceúčelové klubovny CSS 

Kojetín (vchod z Husovy ulice). Le-
tošní podzimní téma nese název: 
„Potraviny a spotřebitel.“ Rádi při-
vítáme nové studenty a pro bližší 
informace můžete volat na telefon: 
727 813 601.

AH

            DůM SVaTéhO JOSeFa 
CenTRUM DenníCh SLUŽeB PRO SenIORy a LIDI Se ZDRaVOTníM POSTIŽeníM

PROgRaM na MěSíC Září
 PRO VŠeChny SenIORy a LIDI Se ZDRaVOTníM POSTIŽeníM

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

Charita Kojetín

Pátek 6. 9. 2019 od 10.00 hodin
nORDIC WaLKIng

S InSTRUKTáŽí BeáTy
BROŠOVé V KROMěříŽI

Zveme vás na asi 1km dlouhou 
procházku Květnou zahradou

s holemi Nordic walking. Akce je 
organizována ve spolupráci
s I. Interní klinikou Fakultní

nemocnice v Olomouci.

Pro bližší informace se obracejte 
na pracovnice Domu sv. Josefa. 

Na akci je nutné závazně se
přihlásit kvůli zajištění holí!

Úterý 10. 9. 2019 
ChaRITní Den
Od nás pro vás

Prodejní výstava výrobků uživatelů 
charitních služeb

Otevřené srdce i dveře
Možnost prohlídky všech zařízení 

Charity Kojetín.
Fakta a mýty o schizofrenii

Zahájení putovní výstavy o této 
obávané nemoci – ke zhlédnutí

na Domě sv. Josefa do 8. 11. 2019

Úterý 23. 9. 2018 od 14.00 hodin
CéVní MOZKOVá PříhODa

Zdravotní přednášky lékařů
I. Interní kliniky Fakultní
nemocnice v Olomouci.

Čtvrtek 26. 9. 2018 od 9.00 hodin
MŠe SVaTá

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i příznivce.

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

Bosu BalanCe

Začíná se v pondělí 2. září 2019
každé pondělí 18 – 19 hodin
každý čtvrtek 19 – 20 hodin

sál Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Cvičitelka: Radka Michálková

funKČní CviČení
se ZDRavotním ZaměŘením

Začíná se v úterý 17. září 2019
každé úterý 19 – 20 hodin

sál Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Zdravé cvičení, které uzdravuje, stabilizuje, omlazuje,
okysličuje a nezatěžuje, je vhodné i pro seniory.

Cvičitelka: Monika Paráková
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Charita Kojetín
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Církev Československá husitská

Program svátečních setkání v září 2019
náBOŽenSKá OBeC V KOJeTíně a TOVaČOVě

1. 9. 2019 Neděle – 12. po svatém Duchu
- s požehnáním dětem do nového školního roku

RODInné BOhOSLUŽBy
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

8. 9. 2019 Neděle
BOhOSLUŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu!
                             Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“      Žalm 103,1-2

15. 9. 2019 Neděle
BOhOSLUŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru

22. 9. 2019 Neděle
BOhOSLUŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru

29.9.2019 Neděle – „sv. knížete Václava“
SLaVnOSTní BOhOSLUŽBy
od 10.00 hodin v Husově sboru

 „Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“  1. list Petrův 5,7

Srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského nábožen-
ství a duchovní výchovy – na faře 
a v klubovně modlitebny. Středa: 
Klub dětí a mládeže «Dobrá zprá-
va» v klubovně modlitebny (zpravi-
dla první středa v měsíci). Středa: 
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově 
sboru (zpravidla první středa v mě-
síci). Čtvrtek: Biblická hodina s be-
sedou na faře v kanceláři (zpravidla 
poslední čtvrtek v měsíci promítá-
ní). neděle: Bohoslužby ve sboru 
(zpravidla první neděle v měsíci - 
rodinné bohoslužby, po jejich skon-
čení následuje tradiční „nedělní 
škola“ pro děti a mládež).

Oznámení: 
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Huso-
va 796, kancelář v přízemí) je k dis-
pozici členům i veřejnosti od pon-
dělí do středy od 9 do 15 hod. Ji-
nak dle dohody. Volejte na telefon: 
777 706 511 nebo pište na email: 

ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, tel: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! 

Stále je možnost požádat o pro-
hlídku Husova sboru (synagogy). 
Návštěvy je třeba hlásit předem! 
Kontaktujte farní úřad nebo VIC, 
Masarykovo nám. 8., 752 01 Ko-
jetín: http://mekskojetin.cz/vzdela-
vaci-a-informacni-centrum. 

Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje. Fo-
togalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc 

Hodovní prohlídky Husova sboru 
se opět velmi vydařily. Husův sbor 
(bývalá židovská synagoga) přivítal 
hojný počet zájemců o prohlídky. 

Návštěvníci letos obdivovali nově 
zřízený židovský koutek, který nain-
stalovali pracovníci MěKS Kojetín. 
Je umístěn v kolumbáriu synagogy 
(tedy v nejstarší části), 

Tradiční Biblické hodiny opět rozje-
deme v průběhu září. Termín bude 
upřesněn.

V září či v říjnu, po loňském úspě-
chu, opět chystáme noční prohlídku 
Husova sboru (synagogy). Termín 
bude upřesněn.

Slavnostní bohoslužba k uctění sv. 
knížete Václava připadá letos na 
neděli 29. září od 10 hodin v Huso-
vě sboru.

Děkujeme starostovi L. Ptáčkovi 
a městu Kojetín za pomoc při havá-
rii kanalizaci na faře.
Děkujeme firmě Technis Kojetín za 
vzorný úklid okolí Husova sboru 
před letošními hody.

Jiří Pleva

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce: Citát měsíce:
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín
Muži 1.a třída skupina B
Fotbalové prázdniny skončily 
3. srpna 2019, kdy začala podzimní 
část nové sezóny 2019/2020.
Během léta přišel z Konice Marcel 
Zabloudil a ze Slávie Kroměříž Lu-
káš Chytil.
Současný kádr tvoří: brankaři Mi-
chal Gajdoš, Pavel Zápeca a hráči 
Libor Žůrek, Jiří Kamenov, Franti-
šek Plajner, Martin Dočkal, Tomáš 
Jura, David Javořík, Daniel Lýsek, 
Marcel Lukáš, Jan Kantor, Tomáš 
Hrušák, Yuri Liaschuk, Lukáš Chy-
til, Adam Švéda, Marcel Zabloudil, 
Jakub Bureš, Jirka Nguyen, vedou-
cí týmu Jaroslav Řehák, trenér Ra-
dek Tomšic.
* Sobota 3. srpna 2019 v Beňově 
s FC, prohra 2:5 (poločas 1:3)
Branky Slavoje: Tomáš Jura, Fran-
tišek Plajner. Domácí byli nad síly 
hostujícího týmu, který předvedl 
slabý výkon s neplodnou střelbou.
* Sobota 10. srpna 2019 doma s FK 
Brodek u Přerova, prohra 1:2 (po-
ločas 0:2) 
Branka Slavoje: Tomáš Jura.
Hosté získali rychlé vedení 2:0 již 
v 17. minutě. Ve druhém poločase 
se hra vyrovnala a domácí byli blízko 
vyrovnání. Bohužel došlo k proble-
matickému vyloučení kapitána do-
mácích za komunikaci s rozhodčím.
* Sobota 17. srpna 2019 v Lipníku 
se Spartakem, prohra 1:2 (poločas 
0:0)

Branka Slavoje: David Javořík.
Vyrovnané utkání ovlivnilo další vy-
loučení hostujícího hráče Slavoje, 
které domácí potrestali brankou. 
Hosté stačili vyrovnat a dlouho dr-
želi nadějnou remízu 1:1. Jejich 
naděje zhatila v poslední minutě 
vlastní branka.
Postavení Slavoje v tabulce je 
zatím tristní: poslední 14. místo, 
skóre 4:9, 0 bodů.
Tým nemá potřebnou herní pohodu 
a nedaří se dávat branky. Tato fru-
strace se promítá ve zbytečném po-

čtu uložených karet. Za tři zápasy 
třináct žlutých a dvě červené karty 
zbytečně oslabují tým a tím i šan-
ce na úspěšný výsledek. Mužstvo 
snad prolomí smůlu a potvrdí obrat 
k lepšímu. 

Starší žáci spolu s FK Chropyně 
sice letos nebudou hrát soutěž, ale 
ve Slavoji je stále pět týmů od pří-
pravek až po dorost. Novinka je, že 
mladší přípravka bude mít dokonce 
áčko a béčko. Tyto kategorie zahájí 
zápasy poslední srpnový víkend.

Muži FK Slavoj Kojetín – 1.A třída skupina B KFS Olomouc sezóna 
2019/2020
Stojící zleva: Libor Žůrek, Jiří Kamenov, Marcel Zabloudil, František Plaj-
ner, Martin Dočkal, Tomáš Jura, David Javořík, Michal Gajdoš.
Sedící zleva: Jakub Bureš, Lukáš Chytil, Daniel Lýsek, trenér Radek To-
mšic, vedoucí týmu Jaroslav Řehák, Marcel Lukáš, Pavel Zápeca, Jan 
Kantor.                                                                                  Jaroslav Bělka

Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
Kovalovicím se vydařil
začátek soutěže
Po červnové záplavě hřiště přívalo-
vými dešti se opět mohlo v neděli 
4. srpna 2019 hrát soutěžní utkání 
sezóny 2019/2020.
Přes léto Sokol Kovalovice výraz-
ně posílil hráčskou základnu. Přišli 
Ondřej Šmída ze Zlobic, Ondřej Ší-
rek, Vojtěch Ošťádal na hostování 
ze Slavoje Kojetín a Marek Ohlí-
dal z Měrovic, kde klub a tím i fot-
bal skončil! Podobný osud potkal 
i muže Hulína, kde se na jaře hrála 
ještě 3. liga, ale pak se tým úplně 
rozpadl. Doufejme, že naše kluby 
z Kojetína a Kovalovic podobný 
osud nepotká. Je to o lidech a také 

potřebných financích. Město Ko-
jetín poskytlo letos na dotacích FK 
Slavoji Kojetín 400 tisíc Kč a TJ So-
kol Kovalovice 130 tisíc Kč. 
Soupiska Kovalovic je nyní počet-
ná: brankář Vít Švec, hráči: Josef 
Zavadil, Michal Bělaška, Petr Ernst, 
Ondřej Šírek, Jakub Krčmař, Jakub 
Ševeček, Tomáš Jarmer, Ondřej 
Janováč, Milan Mareček, Tomáš 
Kantor, Ondřej Šmída, Jan Křížek, 
Zdeněk Zezula, Dušan Židlík, Adam 
Chytil, Marek Ohlídal, Filip Rybovič, 
Martin Plesník, Tomáš Kravar, Voj-
těch Ošťádal. Trenéři: Marek Ševe-
ček a Jiří Šubík. 
* Neděle 4. srpna 2019 doma se 
Sokolem Pivín, výhra 5:1 (poločas 
3:0). Branky Kovalovic: Jakub Krč-

mař, Ondřej Šmída, Jan Křížek, Ja-
kub Ševeček, Vojtěch Ošťádal.
Utkání s nepříjemným soupeřem 
vyznělo překvapivě jednoznačně 
pro domácí, kteří tak přispěli k ho-
dovým oslavám. To byl zápas, kdy 
se daří skoro všechno. Naopak 
soupeřův brankář neměl svůj den 
a po kiksu dostal druhý gól, krátce 
nato byl vyloučen po faulu na Kubu 
Krčmaře.
* Neděle 11. srpna 2019 doma se 
Sokolem Mostkovice, výhra 1:0 
(poločas 1:0). Branku si dali hosté 
sami. 
Druhý domácí zápas nenaplnil oče-
kávání střeleckých manévrů. Po-
četná domácí lavička umožnila vy-
zkoušet trenéru Ševečkovi celkem 
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jedenáct a pět střídajících hráčů. 
* Neděle 25. srpna 2019 venku 
s FK Troubky, prohra 1:4 (poločas 
0:1). Branku dal z penalty na 1:2 
Jakub Krčmař.
Utkání týmů z čela tabulky skonči-
lo pro Kovalovice vysokou prohrou, 
kdy soupeř využil chyb v rozehráv-
ce. Šance na obrat byla, kdy Troub-
ky mohly zvýšit z penalty na 3:0 
a nedaly branku. Hned na to se 
podařilo Kovalovicím dát kontaktní 
branku na 1:2. Bohužel to bylo stře-
lecky vše. Hrálo se za velkého ved-
ra a trenér hostí měl paradoxně jen 
jednoho hráče na střídání. 
Kovalovice klesly na 6. místo se 
skórem 7:5 a šesti body. Snad to 
bylo jen chvilkové zaváhání a své 
soupeře budou porážet.

V sobotu 31. 8. 2019 v devět hodin 
dojde k historicky prvnímu zápasu 
mladší přípravky Sokola Kovalovic 
v okresním přeboru. Navíc to bude 

Ze sportu – TJ Sokol Kovalovice
derby s mladší přípravkou FK Sla-
voj Kojetín. Tak úspěšný start do 

světa fotbalu a hlavně radost ze hry. 

Muži TJ Sokol Kovalovice 1.B třída skupina A KFS Olomouc 2019/2020
Stojící zleva:
Josef Zavadil, Josef Přivřel pořadatel, Jiří Šubík asistent trenéra, Michal 
Bělaška, Petr Ernst, Ondřej Šírek, Jakub Krčmař, Jakub Ševeček, Tomáš 
Jarmer, Ondřej Janováč, Marek Ševeček trenér, Jaroslav Zapletal zdra-
votník, Radoslav Tvrdoň asistent trenéra.
Dřepící zleva: Jindřich Vojáček pokladník, Vojtěch Ošťádal, Milan Mare-
ček, Tomáš Kantor, Ondřej Šmída, Jan Křížek, Zdeněk Zezula s dcerkou 
Emičkou, Vít Švec brankář, Dušan Židlík, Pavel Kusák vedoucí a předse-
da klubu.                                                                                      Jaroslav Bělka

FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
Rozlosování soutěží 2019/2020

Podzim 2019
So 03.08. 17:00 FC Beňov – Kojetín
So 10.08. 17:00 Kojetín – FK Brodek u Přerova
So 17.08. 16:30    Spartak Lipník n.B. – Kojetín 
So 24.08. 16:30 Kojetín – FK Slavonín
So 31.08. 16:00 Sokol Bělotín – Kojetín 
So 07.09. 16:00 Kojetín – Sokol Čechovice
Ne 15.09. 13:00 Sokol Určice – Kojetín 
So 21.09. 15:30 Kojetín – FC Kostelec n.H.
So 28.09. 15:30 Sokol Plumlov – Kojetín 
So 05.10. 15:00 Kojetín – 1. HFK Olomouc B 
Ne 13.10. 10:00 FK Nové Sady – Kojetín 
So 19.10. 14:30 Kojetín – Sokol Konice
Ne 27.10. 14:30 SK Protivanov – Kojetín
So 02.11. 14:00 Kojetín – FC Beňov

Muži FK Slavoj Kojetín (1.a třída skupina B)
Jaro 2020

So 28.03. 15:00 Kojetín – Spartak Lipník
Ne 05.04. 15:30 FK Slavonín – Kojetín
So 11.04. 15:30 Kojetín – Sokol Bělotín
Ne 19.04. 16:00 Sokol Čechovice – Kojetín 
So 25.04. 16:00 Kojetín – Sokol Určice
So 02.05. 16:30 FC Kostelec n. H. – Kojetín 
So 09.05. 16:30 Kojetín – Sokol Plumlov
Ne 17.05. 17:00 1. HFK Olomouc B – Kojetín 
So 23.05. 17:00 Kojetín – FC Nové Sady
Ne 31.05. 17:00 Sokol Konice – Kojetín
So 06.06. 17:00 Kojetín – SK Protivanov 
Ne 14.06. 17:00 FK Brodek u Přerova – Kojetín

Kde získat informace o dění
ve fotbalu 
 

Informace o fotbalu v Kojetíně a Kovalovicích jsou 
k dispozici:
- na aktualizované nástěnce na vlakovém nádraží 
- na webu: FK Slavoj Kojetín
- na FB:
Fotbal FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice;
TJ Slavoj Kojetín; TJ Sokol Kovalovice z.s.
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FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice

Podzim 2019
Ne 01.09. 16:00    Kojetín – Sokol Tovačov
Ne 08.09. 13:45 Sokol v Pivíně – Kojetín
So 14.09. 16:00 Kojetín – Nezamyslice/Pavlovice
So 21.09. 10:00 Němčice n. H./Brodek u P. – Kojetín
Ne 29.09. 15:30 Kojetín – Sokol H. Moštěnice
Ne 06.10. 15:00 Union Lověšice – Kojetín 
So 12.10. 15:00 Kojetín – FK Kozlovice B
So 19.10. 14:30 Ústí/Opatovice – Kojetín
Ne 27.10. 14:30 Sokol Dub n. M. – Kojetín

Dorost FK Slavoj Kojetín (Krajská soutěž skupina B)
Jaro 2020

Ne 02.04. 13:15 Kojetín – Sokol Dub n. M.
Ne 19.04. 13:45 Kojetín – Ústí/Opatovice
Ne 26.04. 10:30 FK Kozlovice B – Kojetín
Ne 03.05. 14:15 Kojetín – Union Lověšice 
Ne 10.05. 14:15 Sokol Tovačov – Kojetín 
Ne 17.05. 14:15 Kojetín – Sokol v Pivíně
Ne 23.05. 14:45 Nezamyslice/Pavlovice – Kojetín
Ne 31.05. 14:45 Kojetín – Němčice n. H./Brodek u P.
Ne 07.06. 14:45 Sokol H. Moštěnice – Kojetín 

Podzim 2019
Ne 25.08. 09:30 Kojetín – SK Radslavice
Ne 01.09. 11:00 FC Beňov – Kojetín 
So 07.09. 09:30 Kojetín – Sokol Soběchleby
St  11.09. 16:00 FK Chropyně – Kojetín
Ne 15.09. 11:00 FK Troubky – Kojetín 
Ne 22.09. 11:30 Sokol Dolní Újezd – Kojetín 
St  25.09. 16:30 Kojetín – Sokol H. Moštěnice 
Ne 29.09. 11:00 Kojetín – Sokol Lazníky
St  02.10. 16:00 Sokol Čekyně – Kojetín 
So 05.10. 15:00 Sokol Opatovice – Kojetín 
So 12.10. 12:30 Kojetín – FK Spartak Lipník
So 19.10. 11:00 Všechovice/Ústí – Kojetín
So 26.10. 11:30 Kojetín – Sokol Bělotín

Žáci FK Slavoj Kojetín
(Mladší žáci okresní přebor skupina a)

Podzim 2019

So 31.08. 11:00 Kojetín – Sokol Vlkoš 

St  04.09. 17:30 Sokol Pavlovice u Př. – Kojetín
So 07.09. 11:30 Sokol Újezdec – Kojetín
So 14.09. 11:00 Kojetín – FC Beňov 

So 21.09. 10:30 FC Želatovice – Kojetín
St  25.09. volno

So 28.09. 09:00 Kojetín – Sokol Tovačov

So 05.10. 10:30 FK Troubky – Kojetín 

So 12.10. 11:00 Kojetín – Sokol H. Moštěnice

Ne 20.10. 10:00 Union Lověšice – Kojetín 

So 26.10. 09:30 Kojetín – 1. FC Viktorie Přerov B

Starší přípravka FK Slavoj Kojetín 
(Okresní přebor skupina a)

Podzim 2019
So 31.08. 09:00 Kojetín a – Sokol Kovalovice 
St  04.09. 16:00 Sokol Čekyně – Kojetín a
Ne 08.09. 13:30 FC Beňov – Kojetín a
So 14.09. 09:00 Kojetín a – Viktorie Přerov A
Ne 22.09. 11:00 SK Radslavice – Kojetín a
St  25.09. Volno 
So 28.09. 09:00 Kojetín a – FK Troubky
Čt  03.10. 17:00 KMK Zubr Přerov – Kojetín a
So 12.10. 09:00 Kojetín a – Sokol Tovačov

Mladší přípravka a FK Slavoj Kojetín
(Okresní přebor skupina B)

Podzim 2019
So 31.08. 09:00 Kojetín B – Sokol Vlkoš

St  04.09. 16:00 Sokol H. Moštěnice – Kojetín B
Ne 08.09. 09:00 FC Kozlovice B – Kojetín B
So 14.09. 09:00 Kojetín B – Viktorie Přerov B

Ne 22.09. 09:30 SK Radslavice B – Kojetín B
St  25.09. 16:00 Sokol Újezdec – Kojetín B
So 28.09. volno

Ne 06.10. 13:00 KMK Zubr Přerov  B – Kojetín B
So 12.10. 09:00 Kojetín B – SK Hranice B

Mladší přípravka B FK Slavoj Kojetín
(Okresní přebor skupina C)

Mladší přípravka TJ Sokol Kovalovice (Okresní přebor skupina B)

Podzim 2019
So 31.08. 09:00 Kojetín A – Kovalovice 
St  04.09. 17:00 Viktorie Přerov A – Kovalovice
So 07.09. 09:00 Kovalovice – Sokol Tovačov   
So 14.09. 09:00 KMK Zubr Přerov – Kovalovice

Ne 22.09. volno
St  25.09. 16:00 Kovalovice – SK Radslavice
So 28.09. 10:00 Kovalovice – FC Beňov
So 05.10. 09:00 Kovalovice – Sokol Čekyně
So 12.10. 11:00 FK Troubky – Kovalovice
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FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice

Podzim 2019
Ne 04.08. 17:00 Kovalovice – Sokol v Pivíně
Ne 11.08. 17:00 Kovalovice – Sokol Mostkovice
Ne 18.08. 16:30    FK Troubky – Kovalovice 
Ne 25.08. 16:30 Kovalovice – Sokol H. Moštěnice
Ne 01.09. 16:00 Sokol Tovačov – Kovalovice 
Ne 08.09. 16:00 Kovalovice – Sokol Ústí B
Ne 15.09. 16:00 SK Radslavice – Kovalovice 
Ne 22.09. 15:30 Kovalovice – Sokol Vrchoslavice
So 28.09. 15:30 Sokol Otaslavice – Kovalovice 
Ne 06.10. 15:00 Kovalovice – Sokol Klenovice 
So 12.10. 15:00 Sokol Újezdec – Kovalovice
Ne 20.10. 10:00 Sokol Jezernice – Kovalovice 
Ne 27.10. 14:30 Kovalovice – FC Želatovice B 
Ne 03.11. 14:00 Sokol v Pivíně – Kovalovice 

Muži TJ Sokol Kovalovice (1.B třída skupina a)
Jaro 2020

Ne 29.03. 15:00 Kovalovice – FK Troubky 

So 04.04. 15:30 Sokol H. Moštěnice – Kovalovice 

Ne 14.04. 15:30 Kovalovice – Sokol Tovačov

Ne 19.04. 16:00 Sokol Ústí B – Kovalovice 

Ne 26.04. 16:00 Kovalovice – SK Radslavice 

Ne 03.05. 16:30 Sokol Vrchoslavice – Kovalovice 

Ne 10.05. 16:30 Kovalovice – Sokol Otaslavice

So 16.05. 17:00 Sokol Klenovice – Kovalovice 

Ne 24.05. 17:00 Kovalovice – Sokol Újezdec

Ne 31.05. 17:00 Kovalovice – Sokol Jezernice 

Ne 07.06. 17:00 FC Želatovice B – Kovalovice 

Ne 14.06. 17:00 Sokol Mostkovice – Kovalovice 

Sokol Kojetín
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Léto končí, bylo deštivé a horké
Když jsem psal koncem června pří-
spěvek do letního dvojčísla Kojetín-
ského zpravodaje, připomněl jsem 
v něm vydatné deště, které přišly 
v závěru tohoto měsíce, chvíli před 
prázdninami. Netušil jsem, že to byl 
jen úvod letního období, které při-
neslo na Kojetínsko po dlouhé době 
velké množství srážek v celkovém 
úhrnu přes 200 mm.
Většina těchto srážek spadla 
v přívalových deštích a během 
pár desítek minut. Způsobila tak 
zatopení sklepů, vyplavení ornice 
z výše položených míst, spada-
né stromy a potrhané části střech 
a přístřešků. To vše naštěstí bez 
škod na zdraví a životě lidí. Sil-
ný vítr, který doprovázel bouřku 
v pondělí 1. července, strhl část ča-
pího hnízda na komíně v Nové ulici 
a smetl na zem i jediné mládě, které 
zde čapí pár měl. Hnízdění čápů tak 
letos nebude v Kojetíně úspěšné.
V červenci tak přívaly vody zasáhly 
naše město celkem pětkrát, v srpnu 
naposledy přišel vydatný déšť ještě 
26.8. a velké škody napáchal hlav-
ně ve Zlíně a okolí. Po dlouhé době 
tak svrchní vrstva půdy byla doko-
nale zalita a naplnily se i několik 
měsíců vyschlé rybníky – Měrovský 
a Přední a Zadní u Kojetína. 
Poslední vodní přívaly a pohro-
my zasáhly naše město v květnu 
a červnu 2010. Od té doby jsme 
byli zvyklí spíš na suché a horké 
období. To letos evidentně skončilo 
a letošní léto můžeme nazvat hor-
kým, spíše hodně dlouho horkým 
a naplněným přívaly vody. Jiří Šírek

Vzpomínky

Dne 27. září 2019 by se dožila 100 let

paní anastázie Procházková z Měrovic
Vzpomínají syn s rodinou. 

Přišel večer, žádné ráno a vše bylo dokonáno. Slzy v očích, v srdci žal, nevrátí se více k nám.
Domov chmurný, smutek v něm, cestička ke hrobu zůstala jen…

Jen svíci a kytici na hrob můžeme dát, chvilinku postát a tiše vzpomínat. 

Dne 11. srpna 2019 jsme si s bolestí v srdci připomenuli 16. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček

pan Oldřich Podaný
Nikdy nezapomenou dcera Šárka s manželem, vnuk Luka s manželkou,

vnučka Denča s přítelem a pravnoučátka Eliška a Karolínka. 

Zatopená sokolská zahrada po lijáku 21. července 2019

Naplněný Přední rybník u Kojetína
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Vítání občánků
V sobotu 13. července 2019 byly slavnostně přivítány 

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Ivo Křepelka

foto: Jana Večeřová

Jáchym Margecín Rozárie Škárová

eliška Jordová Jasmina Danková

Blahopřejeme!

Vzpomínky
Čas plyne a roky utíkají, jen vzpomínky v srdci zůstávají...

Čas ubíhá, a nevrací co vzal, jen vzpomínka v srdci zůstává dál.

Dne 11. září 2019 si připomeneme osmé smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan Josef Kusák

Nikdy nezapomenou manželka, synové s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí, ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí. Utichlo 
srdce, zůstal jen žal, kdo tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 30. srpna 2019 uplynulo 15 let, kdy nás tragicky opustil

pan Radim Staněk
S láskou a bolestí v srdci nikdy nezapomenou rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Blahopřání
Dne 3. srpna 2019 se dožil významného životního jubilea

dlouholetý kronikář města Kojetína, historik,
člen Hanácké scény a redakční rady Kojetínského zpravodaje

PhDr. František řezáč
Přejeme mu především pevné zdraví, veselou mysl, životní optimismus a elán,

také pohodu v kruhu rodinném i přátel.
Pracovníci MěKS Kojetín a redakční rada Kojetínského zpravodaje.


