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Divadelní Kojetín se opět vrací do svého města
Po roční (ne)přestávce, kdy se Divadelní Kojetín konal
v sousedních Křenovicích, se přehlídka vrací do svého
rodného města v plné síle a neustupuje ze své náročnosti. V týdnu od 11. do 15. března 2020 se v nově rekonstruované Sokolovně představí celkem deset divadelních souborů, z toho devět v soutěžní části.
Festival je konfrontací různých přístupů k činohernímu
a hudebnímu divadlu. Představení letošního ročníku jsou
proto velmi rozmanitá. Divák se bude bavit při komediích (Bordel na ministerstvu, Velká zebra), zastoupený je
i žánr tragikomický (Královny, Deník Leošky Kutheilové),
objeví se hned dvě detektivní hry (Osm žen, Past na
myši), hloubavý divák jistě neopomene zhlédnout inscenace dvou významných českých dramatiků (Věc Makropulos, Vernisáž) a nebude chybět i divadlo hudebně
poetické (Všechny lásky světa).
Festival není jen přehlídkou divadelních představení, organicky k němu patří i besedy s lektory, tvůrci i diváky.
Ty probíhají po každém soutěžním představení a všichni
společně v diskuzi rozebírají konkrétní inscenace, vyjadřují se ke všem složkám divadelního díla – textové
předloze, režii, herectví, scénickému světlu, výpravě,
zvuku, hudbě, divadelnímu prostoru i „divákovi“. Odborná porota bude pracovat ve známém složení a nebude to
mít opět lehké – Petra Richter Kohutová, Vladimír Fekar
a Vladimír Altán Mátl budou ve stavu bdění od středečního večera až do nedělního odpoledne a na závěr vyberou ty nejlepší.
V současné době je velmi důležité zdůraznit, že umění,
a to divadelní obzvlášť, má významnou úlohu v naší společnosti, kdy nás ovládájí peníze a stres, ovlivňují nás
falešné zprávy, kdy se manipuluje s fakty, které vedou
k rozdělení společnosti. Proto soutěž nesoutěž, vítěz nevítěz, věřme ochotníkům, věřme v přátelství a partnerství,
věřme v dobré lidi, kteří nezištně pomáhají druhým, kteří
kladou morálku a etiku nad osobní prospěch a prostřednictvím divadla předávají radost, šíří svobodu projevu
a slova a zabývají se hledáním pravdy v jejím nejhlubším
slova smyslu.
Ať žije 28. ročník přehlídky amatérských divadel
Divadelní Kojetín 2020!
-svah-

Vážení divadelní přátelé,
je nám to moc líto!!!
Z důvodů nařízení vlády ČR
o zákazu pořádání
veřejných akcí nad 100 lidí,
jsme nuceni přeložit termín konání
divadelní přehlídky na pozdější
termín (pokud bude situace
příhodná)...
Nový termín konání
22. - 26. dubna 2020
(časy a dny zachováme).
Je nám to opravdu moc líto,
dlouho jsme se rozhodovali
a posunutí termínu
vidíme jako nejschůdnější variantu,
tak abychom divadelníky neochudili
o diváky a diváky o divadelníky…
Na shledanou v lepších časech…
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 26. schůzi konané dne 19. února 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila zápis do kroniky města měru prodeje části pozemku p. č. ciální a ochranné deratizace města
Kojetína za rok 2017,
513/16 ostatní plocha – jiná plocha Kojetína, dle zákona č. 258/2000
- schválila navýšení příspěvku na o výměře cca 147 m2, části po- Sb., o ochraně veřejného zdraví na
provoz na rok 2020 Základní škole zemku p. č. 513/6 ostatní plocha částku 66.050 Kč bez DPH, mezi
Kojetín, Svatopluka Čecha, ve výši – ostatní komunikace o výměře cca objednavatelem Městem Kojetín
85.000 Kč, dle žádosti příspěvkové 1.077 m2, části pozemku p. č. 4943 a zhotovitelem SERVIS 3xD spol.
organizace,
ostatní plocha – dráha o výměře s r. o.,
- souhlasila s pořízením majetku cca 2.684 m2 a pozemku p. č. st. - schválila uzavření smlouvy o dílo
do vlastnictví zřizovatele nad rá- 1907 zastavěná plocha a nádvoří na realizaci výsadby sídelní zeleně
mec schváleného rozpočtu Základ- o výměře 86 m2 (bez stavby č. p./č. v areálu dětského hřiště v ulici Svaní školy Kojetín, Svatopluka Čecha, ev., která je ve vlastnictví společ- topluka Čecha (dětské hřiště JIH)
ve výši 85.000 Kč,
nosti TECHNIS Kojetín spol. s r. o.), mezi objednatelem Městem Kojetín
- schválila navýšení příspěvku vše ve vlastnictví Města Kojetína, a zhotovitelem TECHNIS Kojetín
na provoz na rok 2020 Domu dětí Masarykovo náměstí 20, Kojetín, spol. s r. o., za nabídkovou cenu
a mládeže Kojetín, Svatopluka Če- vše v katastrálním území Kojetín 350.854,53 Kč bez DPH,
cha, z důvodu zapojení do projektu a obci Kojetín, do vlastnictví společ- - schválila uzavření smlouvy o dílo
v rámci programu Evropa pro obča- nosti TECHNIS Kojetín spol. s r. o., na realizaci výsadby sídelní zeleně
ny na základě žádosti příspěvkové za kupní cenu 450 Kč/m2,
v ulici Kuzníkova mezi objednateorganizace o částku 29.000 Kč,
- souhlasila s koupí části pozemku lem Městem Kojetín a zhotovitelem
- schválila poskytnutí účelového 513/2 ostatní plocha – jiná plocha TECHNIS Kojetín spol. s r. o., za
příspěvku Základní škole Kojetín, o výměře cca 47 m2, ve vlastnictví nabídkovou cenu 108.397,35 Kč
náměstí Miru, ve výši 77.855,46 Kč, společnosti TECHNIS Kojetín spol. bez DPH,
který může být použit k veřejně pro- s r. o., v katastrálním území a obci - schválila dodatek č. 9 ke smlouspěnému cíli,
Kojetín, do vlastnictví Města Kojetí- vě o obstarání správy a provozu
- schválila rozpočtové opatření na, za kupní cenu 450 Kč/m2,
sběrného dvora odpadů a smlouvy
č. 3/2020, kterým se zapojují do - schválila uzavření nájemní smlou- o výpůjčce, jejichž předmětem je
rozpočtu:
vy a smlouvy o budoucí smlouvě navýšení cen v ceníku služeb za
nové příjmy ve výši 406,70 tis. Kč o zřízení služebnosti mezi Městem uložení odpadu na sběrném dvoře,
nové výdaje ve výši 611,70 tis. Kč Kojetínem jako „nájemcem“ či „bu- mezi Městem Kojetín a TECHNIS
financování ve výši 205,00 tis. Kč, doucím oprávněným“ a Olomouc- Kojetín spol. s r. o.,
- souhlasila se zveřejněním zá- kým krajem, zastoupeným Správou - vzala na vědomí zprávu o vyřizoměru prodeje pozemku p. č. 7268 silnic Olomouckého kraje, příspěv- vání stížností a petic v roce 2019,
(dříve p. č. st. 381) ostatní plo- kovou organizací, jako „vlastníkem“ - odvolala Luďka Fíka z funkce
cha – jiná plocha o výměře 1.027 či „budoucím povinným“, ve věci kronikáře města a vyslovila mu pom2 ve vlastnictví Města Kojetína, napojení průmyslové zóny Kojetín děkování za zpracování zápisů do
kroniky města za roky 2015–2017,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, k silnici II/367,
v katastrálním území Kojetín a obci - schválila uzavření dohody - jmenovala Jiřího Šírka kronikáKojetín. Prodej se uskuteční formou o úhradě nákladů a splnění po- řem města Kojetína.
veřejné aukce dle pravidel prodeje vinností mezi Městem Kojetínem
pozemků určených k výstavbě ro- a Accolade CZ 43, s. r. o., člen konStarosta města
dinných domů v Kojetíně. Minimální cernu, kterou se Accolade CZ 43,
zve na
vyvolávací kupní cena pozemku je s. r. o. zavazuje převzít povinnosti
stanovena ve výši 616.200 Kč včet- a uhradit náklady z nájemní smlouzasedání
vy a smlouvy o budoucí smlouvě
ně DPH,
- souhlasila se zveřejněním zá- o zřízení služebnosti, uzavřené
Zastupitelstva
měru prodeje pozemku p. č. 7236 mezi Městem Kojetínem a Oloměsta Kojetína
ostatní plocha – jiná plocha o vý- mouckým krajem, zastoupeným
měře 397 m2 ve vlastnictví Měs- Správou silnic Olomouckého kraje,
ta Kojetína, Masarykovo náměstí p. o., ve věci napojení průmyslové
které se uskuteční
20, Kojetín, v katastrálním území zóny Kojetín k silnici II/367,
v úterý 31. března 2020
Kojetín a obci Kojetín. Prodej se - vzala na vědomí informaci o píod 16 hodin
uskuteční formou veřejné aukce dle semných souhlasech vydaných stav sále Vzdělávacího
pravidel prodeje pozemků určených rostou města Leošem Ptáčkem na
k výstavbě rodinných domů v Ko- základě svěření pravomocí, za oba informačního centra,
jetíně. Minimální vyvolávací kupní dobí od 20. 11. 2019 do 12. 2. 2020,
Masarykovo
náměstí 8.
cena pozemku je stanovena ve výši - schválila uzavření dodatku č. 1
317.600,- Kč vč. DPH,
smlouvy o dílo, jejímž předmětem
Leoš Ptáček, starosta
- souhlasila se zveřejněním zá- je navýšení ceny za provedení spe-
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Mistrovství České republiky v deseti tancích v Kojetíně

Mistrovství České republiky v deseti tancích Kojetín 2020
sobota 28. března 2020, Sportovní hala Kojetín

Velká cena města Kojetína 2020 v latinskoamerických a standardních tancích
neděle 29. března 2020, Sportovní hala Kojetín

Vstupenky na Mistrovství ČR 2020 (sobota 28. 3. 2020): k sezení: 600 - 700 Kč/osoba
Předprodej vstupenek: Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Telefon: 581 202 202, mobil: 774 001 403 * Vstupenky nelze objednat on-line, pouze telefonicky nebo osobně
Vstupenky na Velkou cenu Kojetína 2020 (neděle 29. 3. 2020): zakoupíte přímo na místě
www.mekskojetin.cz/tanecni-soutez
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Anketa na téma „finanční gramotnost“
Naši anketu jsme zaměřili do sféry finanční gramotnosti. Na náš dotazník
odpovědělo 440 respondentů. Průměrný věk se pohyboval okolo 18 let.
První otázka: Udržujete si finanční rezervu?
79 % dotázaných odpovědělo kladně, 7 % záporně a 14 % uvedlo, že
se snaží si rezervu udržet, ale marně.
Druhá otázka: Šetříte si na něco?
75 % odpovědělo ano a 25 % ne.
Třetí otázka: Je váš rozpočet přebytkový, vyrovnaný, nebo deficitní?
66 % respondentů má přebytkový
rozpočet, 25 % vyrovnaný a 9% deficitní.
Čtvrtá otázka: Co tvoří váš příjem?
Co se týče příjmu, hlavní příjem
našich dotázaných činí kapesné,
a to u 31 % z nich, dále je to výplata

v zaměstnání - 30 %, příjem z brigády - 21 %, 12 % tázaných nemá
žádný trvalý příjem a 6 % si vydělává svým podnikáním.
Poslední otázka: Půjčili jste si
někdy více jak 1000 Kč?
Ano odpovědělo 35 % tázaných
a 65 % ne.

vý, vydělávám si hlavně brigádami
a nikdy jsem si nepůjčil více jak
1000 Kč.
Tomáš, 30 let: Snažím se si vytvořit rezervu, nešetřím na nic, můj
rozpočet je vyrovnaný, živí mě zaměstnání a nikdy jsem si nepůjčil
více jak 1000 Kč.

Vybrali jsme tři náhodné příklady
odpovědí:

Milan Šebesta a Martin Kyselák

Vojtěch, 23 let: Udržuji si rezervu,
šetřím si na něco, mám přebytkový
rozpočet, mým hlavním ziskem je
podnikání a už jsem si někdy půjčil
více jak 1000 Kč.
Karel, 17 let: Rezervu si udržuju,
šetřím, rozpočet mám přebytko-

Pohřebiště v Kojetíně
Dne 24. dubna 2019 jsem vedení
města Kojetín požádal o úpravu Choleráku na důstojné pietní
místo.
Na úpravu lokality Cholerák je vypracován projekt. Dne 10. února
2020 komise životního prostředí
a zemědělství projednala návrh
na úpravu lokality Cholerák. Zápis
z komise bude kladným doporučením předán radě města Kojetín
k projednání. Doufám, že nenastanou žádné objektivní překážky bránící uskutečnění tohoto projektu.
Ví se, že v Kojetíně je šest pohřebních míst, jistě bylo i sedmé, ale
neví se kde. Začneme dobou roku
1233, kdy je potvrzena písemná
existence újezdu Kojetín. Újezd
byl tvořen územím dnešních Němčic, Měrovic, Hruškou a Stříbrnic.
Řečeno dnešní mluvou, Kojetín
byl střediskovou obcí. Olomoucký
kníže Ota Sličný dal postavit kostel v Kojetíně, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie a sv. Petrovi.
Historikové se nemohou shodnout,
kde tento kostel byl lokalizován.
V neklidné době 80. let 13. stol.
byl inkastelován (odsvěcen) a přebudován na tvrz – hrádek. Újezd
jistě existoval před rokem 1233 již
asi sto až dvěstě let i víc. Určitě se
rodily děti, ale také umírali obyvatelé újezdu. Bohužel pohřebiště,
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kde se pochovávalo, není známo.
Pohřebiště nebylo objeveno ani při
výstavbě různých staveb ve městě.
Náhradou za tento inkastelovaný
kostel byl na nynějším náměstí postaven nový kostel a byl obklopen
ohrazeným hřbitovem. Kostel byl
za třicetileté války (1618–1648) silně poškozen, sice byl provizorně
opraven, ale stále chátrál. Tak biskupství Olomoucké povolilo v roce
1687 postavit kostel nový, a v roce
1692 byl dostavěn nynější chrám
a kolem něj je založen nový hřbitov.
Kostel a hřbitov na náměstí byl zrušen.
Když se řekne Cholerák, každý
v Kojetíně ví, kde to místo je. Ale
co víme či nevíme o tom místě?
Po vypuknutí cholery v roce 1831
byly mrtvoly pohřbívány na hřbitově
u kostela, ten se však rychle zaplnil,
a proto vrchnost povolila pochovávat na okraji panské cihelny v polích. Pohřbívalo se do hromadných
hrobů, bližší info viz. Kojetínský
zpravodaj 9/2012. Cholera byla
v Kojetíně menšího rozsahu také
v letech 1836, 1849, 1851 a 1866.
Není prokázáno, že tam byli pochováváni zemřelí na choleru, poněvadž již v roce 1832 byl založen
stávající hřbitov na náměstí Svobody a bylo tam dostatek místa, kde
mohli pochovávat zemřelé. U stá-

vajícího kostela se přestalo pochovávat a hřbitov zanikl.
Město mělo právo hrdelní, tj. mohlo
popravovat odsouzené. Popraviště
bylo v poli nad Vyšehradem, říkalo
se „Na spravedlnosti“. Popravení
nebyli pochováváni na vysvěceném
hřbitově, ale v blízkosti popraviště.
Další pohřebiště je v Olomoucké
ulici, Židovský hřbitov.
Za třicetileté války v roce 1645 byl
v Kojetíně hrozný dýmějový mor.
Kolik obyvatel se stalo obětí moru,
není známo, říká se, že město zasáhla tzv. morová rána. Zemřelí byli
pochováváni západně od města
v polích. Byl to Cholerák? Husitská
doba. Ví se, že v době husitské se
kojetínští měšťané k husitskému
hnutí nepřidali, a za to zaplatili krutou daň. V roce 1423, kdy husité
přitáhli na Moravu, podle farní kroniky bylo v Kojetíně pobito na tisíc
obyvatel města. Jestli je to pravda,
tak kde takové množství mrtvých
bylo pochováno? Nabízí se Cholerák. Odpověď by mohl dát archeologický průzkum lokality.
Použitá literatura:
Kojetínsko město Kojetín a okolí,
1933
Sborník, Kojetín v proměnách času,
2009
Kojetínský okres, 1930
F. Minařík
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Oběti I. světové války z Kojetína (15)
Černoch Václav,
Černoch Wenzel
narodil se dne 26. září 1889 v Kojetíně, v domě č. 36 v Židovské (Husově) ulici) manželům Ferdinandu Černochovi, obuvníkovi v Kojetíně a Julii,
narozené v roce 1852 dceři Františka
Smutného, domkáře z obce Našiměřice (něm. Aschmeritz) u Moravského
Krumlova, sezdaným dne 22. listopadu 1880 v Moravském Krumlově.
Dříve bydleli v Olomoucké ulici číslo
363.
Měl několik sourozenců, z nichž bratr Karel, narozený dne 4. listopadu
1881, padl dne 13. června 1915 ve
věku 34 let na východní frontě, nedaleko města Tlumacze (ukr. Tlumach).
Sestra Kateřina se narodila dne
17. září 1883 v domě číslo 363. Bratr Mořic, narozený dne 20. září 1884
se oženil dne 27. října 1912 s Anežkou Novotnou v Poštorné u Břeclavi.
Bratr Julius, narozený dne 11. prosince 1886, zemřel dne 2. srpna 1889
a bratr Antonín, který se narodil dne
15. ledna 1891, zemřel taktéž v mladém věku dne 24. října 1898. Dále
se narodili, bratr Viktor, a to dne
19. července 1892 a František, dne
4. října 1893, který se dne 6. února
1922 oženil s Klárou Prokopovou
z Babic nad Svitavou u Adamova.
Václav byl profesí obuvník a při odvodu do války nebyl ženatý. Odveden
byl již v srpnu 1914 jako vojín – dělostřelec (Kanonier) k 46. Zeměbraneckému polnímu houfnicovému divizionu (oddílu), 2. Baterii do Olomouce
(Landwehr Feldhaubitzdivision Nr.
46, Batterie Nr. 2, Olmütz - Ldw.
Feldhaub. Dion. Nr. 46, Batt. Nr. 2).
Tato jednotka byla součástí 46. Pěší
divize (ID Nr. 46), která spadala pod

I. Sbor (I. Korps), a ten byl vřazen do
1. Armády (1. Armee). Tato armáda
ihned po vyhlášení války Rusku, dne
6. srpna 1914, zamířila směrem na
severovýchod k dobytí území v okolí města Kraśnik (pol. Kraśnik), který
byl v té době necelých 30 kilometrů
od rakousko-ruské hranice. Bitva
u Krašniku, která probíhala ve dnech
23. až 25. srpna 1914 byla první bitvou Velké války mezi rakouskými
a ruskými jednotkami. Po této bitvě
byla ruská 4. Armáda nucena se
stáhnout k městu Lublinu (pol. Lublin), které je 40 kilometrů od Kraśniku,
a rakousko-uherská vojska postupovala s cílem město Lublin (pol. Lublin) obsadit.
Do dne 27. srpna 1914 postoupila
rakouská 46. Pěší divize se svým
dělostřelectvem do zhruba poloviny
vzdálenosti mezi městem Kraśnik
a Lublin k vesnici Sobieszczany (čes.

Soběsčany, 22,3741° v. d., 51,0647°
s. š.).
A v těchto místech, v okolí vesnice
Sobieszczany, dne 27. srpna 1914 ve
věku 25 let, necelý měsíc po vypuknutí války, Václav Černoch padl. Je
pohřben na hřbitově v Sobieszczanech (22,369933° v. d., 51,064948°
s. š.).
„Hřbitov kolonistů a vojáků v Sobieszczanech.
Hřbitov byl založen v pravoúhlém tvaru o rozměrech 40 metrů na 25 metrů. Ve východní části hřbitova (nalevo
od vchodu) jsou pochováni němečtí
kolonisté. Na zachovaných náhrobcích je možno přečíst data pohřbů
z přelomu XIX. a XX. století. Část západní je vojenský hřbitov. Pochováno
jsou zde neznámé množství vojáků
rakousko-uherské armády a okolo
40 (vojáků) ruských. Zemřeli v srpnu roku 1914 a červenci roku 1915.
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Oběti I. světové války z Kojetína (15)
V části vojenského hřbitova se nalézá
osm společných mohyl z roku 1914
a 31 mohyl jednotlivců a šest společných (mohyl) z roku 1915. Část mohyl je srovnána (se zemí). Hřbitov je
obklopen valem a část civilní a vojenská jsou odděleny příkopem.“
Válečná tisková zpráva ze dne
28. srpna 1914. Levé křídlo rakousko-uherské armády na východní
straně Visly od Kraśniku intenzivně
postupuje na Lublin a vítěznou před-

Kaucký Augustín,
Kaucký Gustav
narodil se v Kojetíně dne 4. září 1891
v Kroměřížské ulici číslo 124 (dům
byl v 70. letech min. století zbořen)
svobodné matce Marii Kaucké, dělnici v Kojetíně, dceři Augusta Kauckého, dělníka v Kojetíně a Rozálii
Povalové z Malé Lhoty. Měl několik
sourozenců, kteří se všichni narodili
neprovdané matce. Sestra Hermína
se narodila dne 7. dubna 1881, ale
záhy dne 29. ledna 1882 zemřela.
Druhá sestra Emílie se narodila dne
30. září 1883. Bratr František se narodil dne 25. srpna 1893 a zemřel na
válečné útrapy v nemocnici v Trnavě
dne 9. října 1918.
Augustín se vyučil obuvníkem s denním výdělkem 4 až 5 Kč.

Do války byl odveden v roce 1915
k 54. Zeměbraneckému pěšímu pluku do Olomouce (Landwehr Infanterieregiment Nr. 54, Olmütz). V roce
1918 byl pluk součástí 9. Pěší brigády (IBrig Nr. 9), která byla součástí
5. Střelecké (Pěší) divize (SchD
Nr.5). Do června tohoto roku spadla
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časnou ofenzívou zmařilo a přerušilo
současný postup ruské západní ar-

mády. Bojová fronta bude rozšířena
na 400 kilometrů.

divize pod XIII. Sbor (XIII. Korps), po
červnové bitvě na Piavě byla přeřazena pod velení VI. Sboru (VI. Korps). Sbor byl součástí 11. Armády
(11. Armee), jejíž jednotky operovaly
v Tyrolsku, v horské oblasti Planiny
sedmi obcí (it. Altopiano sette comuni), v okolí měst Trento (něm. Trient)
a Asiago.
Po neúspěšné ofenzívě rakousko-uherských vojsk v bitvě na Piavě v červnu 1918 se fronta ustálila
a obě nepřátelské strany nabíraly síly
k dalším bojům. Zatímco rakouská
vojska trpěla nedostatkem vojáků
a chybělo zásobování, především
jídlem a střelivem, italská vojska byla
posílena francouzskými, anglickými
a americkými jednotkami, které byly
dobře vyzbrojeny a připraveny na boj
v horách. Vojáci rakousko-uherské
armády všech národů již neměli na
podzim roku 1918 po více jak čtyřech

letech, s ohledem na předpokládaný politický vývoj, motivaci bojovat.
Začal rozpad Rakousko-Uherska
a dohodami s vítěznými mocnostmi,
začaly vznikat nové státy. Na frontě
tudíž během září a října docházelo
nepokojům a vzpourám proti rakouskému velení, mnozí vojáci dezertovali jak k nepříteli, tak směrem domů.
Na všech úsecích fronty došlo chaosu a zmatkům, nekoordinovaným
přesunům jednotek a vypovídáním
poslušnosti nadřízeným velitelům.
Vojáci rabovali zásoby a snažili se na
vlastní pěst dostat na jakýkoliv vlak,
který by je odvezl do zázemí. Železniční síť však už nefungovala, a mnozí vojáci byli zadržováni na hranicích
nově vznikajících národních států.
Jednotky 5. Střelecké divize se koncem měsíce října nacházely zhruba
20 kilometrů severně od města Asiago, v okolí městečka Borgo (něm.
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Burg im Suganertal) a Marter jako rezervní jednotka a část divize (čtvrtina
stavu jednotky) zaujímala postavení
poblíž města Trento, v deset kilometrů východně vzdálené vesnici Pergine (něm. Fersen im Suganertal).
I vojáci 54. Pěšího pluku s vojákem
Augustínem Kauckým si bezpochyby
uvědomovali rozkladný stav rakousko-uherské armády a každý z nich
konal dle vlastního uvážení. Mnozí,
kteří opustili v té době ještě regulérní

jednotky, se vydali všanc do nejistoty,
protože válka ještě neskončila a nepřátelské strany proti sobě bojovaly.
Mnoho vojáků bylo zabito, zraněno
nebo zahynuli, aniž o nich mohl kdokoliv podat zprávu. Stali se nezvěstnými. Tento osud pravděpodobně
stihl i Augustina Kauckého, který se
v říjnu 1918 stal nezvěstným a zřejmě ve věku 27 let v tyrolských horách zahynul. O jeho hrobu není nic
známo.

Velení rakouských armád dostalo
instrukci, aby vojska byla z Itálie vyvedena v co nejkompaktnějším stavu a předána národním státům. Brzy
ráno, dne 3. listopadu 1918, přišel
rozkaz k okamžitému zastavení nepřátelství, neboť Rakousko-Uhersko
přistoupilo na podmínky příměří ze
strany vítězných států. Dne 11. listopadu roku 1918, od 11 hodin, zavládlo na všech frontách příměří a Velká
válka skončila.

Kaucký František

divizi (LID Nr. 46, později SchD Nr.
46). Tato divize, se svými jednotkami, se v polovině března 1918 přesunula z ruské fronty z oblasti mezi
městy Lvov (ukr. Lviv) a Luck (ukr.
Lutsk) přes Vídeň na italskou frontu k
městu Pordenone, kam ešalon číslo
53, vyjíždějící z města Radziechów
(ukr. Radechiv), dojel dne 5. dubna.
Zde byla divize vřazena k XVI. Sboru
(XVI. Korps), který spadal pod Sočskou armádu (Isonzo Armee). Později, v červnu, byla přeřazena k XXIII.
Sboru (XXIII. Korps).
Cílem soustředěných vojsk v prostoru východně od řeky Piavy (it. Piave)
bylo tuto řeku překročit a obsadit
území na západním břehu řeky až
k městu Benátky (it. Venezia). V polovině června roku 1918 rakousko-uherská armáda zaútočila po celé
délce řeky Piavy a horských hranic
na italské síly, ale nepříliš úspěšný

útok byl 20. června císařem Karlem I.
odvolán a přes dílčí územní zisky, se
armáda vrátila do původních pozic,
které zaujímala před 15. červnem.
Voják František Kautský, bojující ve
13. Střeleckém pluku, se pravděpodobně těchto vojenských operací
v okolí města San Doná di Piave, zúčastnil. Zde pluk ztratil značné množství svých příslušníků. Padlo šest
důstojníků a asi 130 vojáků, raněno
bylo osmnáct důstojníků a 750 vojáků, zajato bylo 59 vojáků, dalších 150
vojáků odešlo během těchto bojů od
pluku jako nemocní. Pluk, disponující nízkým bojovým stavem a úplně
fyzicky vysílenými vojáky, byl 5. července odeslán do vesnice Gainiga,
asi deset kilometrů severovýchodně
od San Doná di Piave, na zotavenou.
Po této bojové akci již 13. Střelecký
pluk nezasáhl významně do válečných operací.

narodil se v Kojetíně dne 25. srpna
1893 v Kroměřížské ulici číslo 124
(dům byl v 70. letech min. století zbořen) svobodné matce Marii Kaucké,
dělnici v Kojetíně, dceři Augusta Kauckého, dělníka v Kojetíně a Rozálii
Povalové z Malé Lhoty. Měl několik
sourozenců, kteří se všichni narodili
neprovdané matce. Sestra Hermína
se narodila dne 7. dubna 1881, ale
záhy dne 29. ledna 1882 zemřela.
Druhá sestra Emílie se narodila dne
30. září 1883. Bratr Augustin se narodil dne 4. září 1891 a zemřel (stal se
nezvěstným) ve Velké válce v roce
1918.
František se vyučil obuvníkem s denním výdělkem 4 až 5 Kč.

Odveden do války byl v roce 1915
v hodnosti vojína do 13. Zeměbraneckého pěšího pluku v Olomouci
(Landwehr Infanterieregiment Nr. 13,
Olműtz).
Tento pluk byl podřízen 92. Zeměbranecké pěší brigádě (LIBrig Nr.
92, později SchBrig Nr. 92). Ta měla
velení ve 46. Zeměbranecké pěší
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Oběti I. světové války z Kojetína (15)
Vzhledem k zásadnímu snížení stavu pluku předpokládám, že mezi
zraněnými či nemocnými vojáky byl
i František Kautský, který byl poslán
do města Trnavy (maď. Nagyszombat, něm. Tyrnau), ležící v tehdejších
Horních Uhrách, poblíž dnešní moravsko-slovenské hranice, na léčení.
Nemocní vojáci zde byli léčeni v záložní nemocnici, zvané Invalidovna,
která byla před rokem 1783 univerzitní kolejí, a která stojí u katedrály
sv. Jana Křtitele (obr. vlevo). Obecně
byly invalidovny určeny výhradně
pro bezmocné, na cizí pomoc odkázané poškozence. V rámci Rakousko-Uherska, během války, byly

Ořechovský Antonín,
Ořechovsky Anton,
Orzechowski Anton
narodil se v Kojetíně dne 16. ledna
1880 v domě číslo 352 v Olomoucké ulici. Naproti domu stojí církevní
památka – Boží muka. Jeho svobodná, 38letá matka, Terezie Chybová,
dcera Františka Chyby, kojetínského
předměšťana se dne 4. října 1880
provdala za 53letého Jana Ořechovského z Olomoucké ulice číslo 299,
syna Cyrila Ořechovského, kováře
v Kojetíně, který se po svatbě „přihlásil za otce tohoto dítěte a žádá za
připsání na své jméno v přítomnosti
dvou svědků podepsaných“. Svědky
byli Antonín Čermák a Josef Juřen.
Antonín Ořechovský se dne 4. listopadu 1902 oženil v Bzenci s
Ludmilou Peštukovou, narozenou
27. září 1879, dcerou Josefa Peštu-
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vedeny jako zaopatřovací ústavy pro
c. a k. vojáky, kteří již nebyli schopni dále vykonávat vojenskou službu.
V Trnavě sloužila invalidovna k léčení
duševně chorých.
Na své zranění či nemoc zde, dne

9. října 1918, ve věku 25 let, František Kautský zemřel. Podle matriky záložní nemocnice, byl dne
11. října 1918 pohřben na vojenském hřbitově v Trnavě (17,6014°
v. d, 48,3661° s. š.).

ky, kojetínského předměšťana, bydlícího v sousedním domě v Olomoucké ulice číslo 300. Svobodná Ludmila
v té době bydlela v Bzenci v domě
číslo 69. V době svatby měli spolu
již syna Antonína, narozeného dne
24. srpna 1902 v Bzenci, který však
dne 25. dubna 1903 zemřel v Kojetíně na zápal plic.
Jako manželé měli ještě další tři děti.
Dceru Marii, narozenou dne 22. listopadu 1903, která se dne 22. května
1923 provdala v Kojetíně za Jana
Bastla, syna obchodníka ze Švábenic u Vyškova, číslo 263. Dále měli
dceru Františku, narozenou dne
30. listopadu 1904 a syna Jana, narozeného dne 2. dubna 1906, který
se ve věku 11 let, jako žák 5. třídy,
dne 7. června 1917 utopil v mlýnském náhonu.
K prezenční vojenské službě byl
odveden v roce 1901 a do války

k 13. Domobraneckému pěšímu pluku, 8. Setnině (LstIR Nr. 13, 8. Komp.)
již 1. srpna 1914 k olomoucké posádce, kde sloužil v hodnosti desátníka
(Korporal, kaprál - KPL). Tento pluk
byl součástí 121. Domobranecké
pěší brigády (LstIBrig Nr. 121), která spadala pod 62. Kombinovanou
divizi Stöger - Steiner a ta pod XVII.
Sbor XVII. Korps), který byl vřazen
k 4. Armádě (4. Armee), která bojovala na ruské frontě.
Od ledna 1915 se pluk držel na pozicích jižně pod soutokem řeky Visly
(pol. Wisła) a Dunajce (pol. Dunajec)
na tehdejším rakouském území, poblíž vesnic Nowopole a Demblin (cca
20,732° v. d., 50,218° s. š.), necelých
šedesát kilometrů východně od Krakova.
V tomto místě došlo pravděpodobně ke zranění či nemoci Antonína
Ořechovského, který byl převezen
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do polní nemocnice v obci Zaborów,
nacházející se deset kilometrů jižně
od pozic pluku. A zde, ve věku 35 let,
dne 27. dubna 1915 zemřel.
Byl pochován na vojenském hřbitově (Cmentarz wojenny nr. 263,
20,694722°v.d., 50,149444°s.š.) severně od obce Zaborów (Gmina Szczurowa) v rámci areálu občanského

hřbitova. Má svůj vlastní pomník, na
kterém je napsáno: KPL. ANTON
ORZECHOWSKI, K. K. LDST. I. R.
13, + 27./4.1915.
V centrální části hřbitova, kolem něhož jsou civilní hroby, je na ploše cca
23x23 metrů pohřbeno 122 rakousko-uherských vojáků, tři němečtí vojáci a 31 vojáků ruských.

Vdova po Antonínu Ořechovském,
Ludmila, se po válce, ve věku čtyřiceti let, dne 12. dubna 1920, provdala
v Chropyni v kostele sv. Jiljí za Františka Kotka, 61letého vdovce, rolníka
z Kojetína, bydlícího v dnešní Tyršově ulici číslo 91 (dříve Žebračka).
Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

Kojetínské letokruhy roku 2020
Jaký byl život obyvatel Kojetína
před dávnými lety v době letošních kulatých výročí…
Roku 1520 – před 500 lety, České
království, Ludvík Jagelonský
* 17. května 1520 „byl povolanými
rozhodčími po vyslechnutí svědků
rozhodnut spor pana Jana z Pernštejna, který se psal na Tovačově
a Holštýně, s opatem kláštera hradišťského u Olomouce. Předmětem
sporu byly louky zvané Teruty, které
ležely na břehu Hané pod kroměřížskou cestou. Opat dokazoval, že se
klášteru stala škoda a křivda tím, že
dovolil udělat na pozemku u Bezměrova patřícímu ke klášteru příkop.
Rozhodčí však uznali, že část Terut,
kterou Kojetínští kopali, a kterou od
pradávna užívali, patří ke Kojetínu
a ostatní část k Bezměrovu. Bylo
tedy rozhodnuto, že kojetínský kousek sporných luk má zůstat tak, aby
do něho nemohl přecházet bezměrovský dobytek, že však Kojetínští
budou povinni příkop sami opravovat a udržovat. Kolem těchto luk došlo znovu ke sporu v roce 1532.“
Roku 1540 – před 480 lety
* V roce 1540 Jan z Pernštejna na
žádost purkmistra a rady města Kojetína osvobozuje Kojetínské od po-

vinnosti vozit při výlovu rybníku ryby
a dřevo na opravu tarasu.
* 25. ledna 1540 propustil Jan
z Pernštejna obec města Kojetína
z některých robot, hlavně z peších
k zámku Tovačovu. Zůstala však povinnost obce dovážet ryby, za což
však dostávala nyní zaplaceno, podobně jako za roboty dovozu dřeva
ke kladení tarasu a opravování dřevěných tarasu a za dovoz kamene
od skály. Tomuto panu z Pernštejna
král Ferdinand vložil do zemských
desek moravských městečko Kojetín za zástavu 20 tisíc zlatých
a nový majitel dědičného statku využil svých práv a propuštění z některých robot bylo prvním aktem, kterým zasáhl do dějin Kojetína.
**taras – kamenný polož na hrázi
například rybníku
Roku 1570 – před 450 lety
* 18. října 1570 rovnal olomoucký
biskup Vilém Prusinovský z Vícova
různice, které vznikly mezi Vratislavem z Pernštejna a Hanušem Haugvicem z Biskupovic kolem výplaty
zástav. Pernštejnové dali totiž Haugvicum v roce 1567 na pět let do
zástavy kojetínský statek se třemi
plodovými rybníky u Měrovic a na
9 tisíc kop českých. Pan Vratislav jej
žádal vrátit zpět dříve. Biskup rozho-

dl tak, že Pernštejnové musí zaplatit
zástavní jistinu a Haugvicové musí
vydat Kojetín, tak jak jej přijali a drželi v zástavě.
Roku 1600 – před 420 lety
* 13. prosince 1600 prodal tehdejší
držitel Kojetína hrabě Štepán Illyesházy Tovačov hrabatům Vejkartovi a Karlovi ze Salmu a Neuburgu.
Tento maďarský pán byl velmi přísný
na své poddané a byl rovněž neoblíben u moravské šlechty jako cizinec,
která jej nakonec obvinila u císaře
Rudolfa II. ze zrady. Salmové od něj
odkoupili Kojetín a moravské statky
a Štepán Illyesházy s utrženými 182
tisíci zlatých raději narychlo zmizel
do Polska.
Roku 1610 – před 410 lety
* 28. listopadu 1610 byl na kojetínskou faru dosazen Václav Hanzlerus Plzeňský, který však odsud
odešel po čtyřech letech na panství
plumlovské a do Kojetína přišel Albert Vroblicius. V té době zde byli
vedle katolíku i Čeští bratři, i když
kojetínská vrchnost i biskup podporovali a uznávali jen katolictví.
Do Kojetína byli uvedeni i jezuité
z olomoucké koleje, aby zde podpořili protireformační opatření. Zdá se,
že v Kojetíne nebyli mnoho úspěšní, poněvadž nekatolíku neubývalo
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a sám kojetínský školní rektor byl
podezřelý z kacířství.
Roku 1620 – před 400 lety, bitva
na Bílé hoře, doba třicetileté války
(1618–1648)
* Tak již v roce 1620 sedláci z panství tovačovského a kojetínského
v počtu asi 2000 se srazili s 500 polskými vojáky, kteří přišli na pomoc
Ferdinandu II.
Roku 1660 – před 360 lety
* 24. prosince 1660 byl císařem Leopoldem I. prohlášen zletilým Ferdinad
Julius ze Salmu, za kterého zatím
spravovala statky jeho matka Salomena. V tomto roce obec Kojetínská
podala císaři žádost, aby potvrdil
městu jeho výsady. V žádosti město
uvádělo, že bylo švédskými válkami
(v třicetileté válce) vypáleno a že polovina města je pustá a obyvatelstvo
mnohými kontribucemi značně ochuzeno. Vrchnost si však nepřála potvrzení výsad, pře se táhla. Došlo jen k
potvrzení výsad zeměpanských, a to
v roce 1750 za vlády Marie Terezie.
Roku 1820 – před 200 lety, Rakouské císařství – František I.
* V Kojetíně bylo 3.468 obyvatel,
z toho 376 Židů
* V roce 1820 kojetínský vrchní
Vincenc Hubáček zachytil ve svých
německy psaných zápiscích stav
a rozsah panství. Panství kojetínské
tehdy náleželo Eleonoře, hraběnce
Kounic-Rittberkové, provdané za
Klimenta Václava Lothara, hraběte
Metternicha. V Kojetíne bylo toho
roku 188 řemeslníků. Z toho bylo
50 ševců, 35 krejčích, 29 tkalců, tři
pekaři, pět kovářů, osm provazníku, šest hrnčířů. Převládají tedy řemesla venkovského typu – pro která
byl ve městě a okolí odbyt. Z ostatních řemesel, která byla zastoupena, jsou mistři po třech až čtyřech.
Celkem bylo ve městě 28 řemesel.
V Kojetíně bylo celkem 416 domů,
celkem 3.092 obyvatel, z toho 2.716
křesťanů a 376 židů. Obec židovská
byla tehdy velmi silně zastoupena.
Židé bydleli ve zvláštní části města,
tzv. židovské čtvrti. Kojetínské panství, spojené s panstvím vícemeřickým, mělo délku 6000 délkových
sáhu od hranic chropyňských až
k hranicím doloplazským, šířku 2000
délkových sáhu od hranic vinických
až k hranicím tvorovským. Bývalé
rybníky na tomto panství byly vysu-
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šeny a přeměněny v louky a pole.
Kojetínský obecní les měl rozlohu
96 jiter a 278 2/6 čtvrt. sáhu. Na
polích panství se hospodařilo následujícím způsobem: První rok do
pohnojené pudy hrách, vikev, proso, konopí, zelí, druhý rok pšenice,
třetí rok ječmen, čtvrtý rok do nepohnojené pudy hrách, vikev, brambory. Zvláštností bylo, že mnohdy
po pšenici se sela zase pšenice
a tato druhý rok dávala vetší výnosy jak rok předtím. Na panství byl
v tomto období velmi dobrý chov
koní, který byl na lepší úrovni jako
chov hovězího dobytka. Chov měl
svá střediska hlavně v Kojetíne,
Němčicích a Stříbrnicích. Podstatného zlepšení bylo dosaženo
v posledních 30 letech postavením
mnoha hřebčinců. Na celém panství
bylo 1.262 kusů koní, 1.879 kusů
hovězího dobytka. Ovce se na panství nepěstovaly pro nízkou polohu.
Ovčinec, který byl ve Víceměřicích
zanikl. Vepři se pěstovali hojně,
hlavně pro domácí potřebu, která
byla značná. Také husí se pěstovalo mnoho, hlavně na prodej. Velké
odbytiště hanáckých hus bylo v Rakousích. Včelařství bylo nepatrné,
na celém panství bylo jen 189 úlů.
Roku 1850 – před 170 lety
* V září 1850 byl zvolen nový obecní výbor se starostou Antonínem
Špačkem v čele. Mezi členy výboru se objevily jména jako bouřlivák
Dominik Ježek, ale i dvou představitelů židovské obce, tehdy sloučené s křesťanskou (i přes protesty
jednotlivců – Michaela Guttmanna
a Jakoba Weisskopfa). V roce 1850
začalo velké stěhování uvnitř města.
Staré domy v židovské ulici (dnes
Husova) zabírla městská kojetínská
chudina a oproti Židé zakupují domy
ve městě. Je třeba poznamenat, že
vlastenecká otázka v Kojetíně nebyla závislá na náboženském vyznání
(některé domy v křesťanské části
města patřily Židům už za dob Pernštejnů). Je faktem, že ve vnitřním
městě, uvnitř hradeb, žilo více Židů
než křesťanů již před čtyřmi sty lety.
* Roku 1860 hořelo dvakrát, 1. září
na Pořadí a 21. října hořelo čtyři dny
na rynku (náměstí).
Roku 1870 – před 150 lety
* V roce 1870 začala v nově zbudovaném cukrovaru první kampaň. Často

se diskutuje, proč asi bylo mezi prvními dělníky tak málo kojetínských,
a naopak tolik lidí z Halenkovic?
Halenkovský zemědělský proletariát
ovládl již v roce 1837 zřízený blízký
cukrovar v Napajedlích a byl tedy
v cukrovarnictví „jako doma“. Určitá
souvislost bude s přílivem dělnické
třídy do Kojetína i v konání prvního tábora lidu v našem městě dne
20. srpna 1870 s programem na tehdejší dobu velmi odvážným.
Roku 1880 – před 140 lety
* Roku 1880 navštívil Moravu císař
František Josef I. Při této cestě navštívil Přerov a Kojetín.
* 12. října 1880 se narodil nestor našich hasičů Max Navrátil, který svůj
celý život zasvětil nejen myšlence
spolkové, ale i muzejnictví.
* Roku 1880 bylo v Kojetíně napočteno 617 domů, v nichž žilo 4.880
obyvatel.
Počet obyvatelstva začíná stoupat:
Rok 1900 – počet obyvatel 6.051
Rok 1910 – počet obyvatel 6.337
Ve zvýšení poctu obyvatelstva hraje
významnou úlohu také vznik cukrovaru, lihovaru, vznik železničního
uzlu dráhy Přerov-Brno, Kojetín-Bílsko, a s tím spojená imigrace obyvatel a samozřejmě také přirozený
přírůstek obyvatel, který je vyšší než
v minulých letech vzhledem k rozšiřující se lékařské péči.
Roku 1890 – před 130 lety
* Při sčítání lidu roku 1890 bylo v Kojetíně napočítáno 614 domů a 5.190
obyvatel.
* Vodní kola v mlýně v Kojetíně byla
nahrazena vodními turbínami, kojetínský mlýn byl jedním z prvních
mlýnů na Moravě s turbinovým pohonem.
*11. ledna 1890 zemřel kojetínský
rodák, historiograf dr. Beda Dudík.
* Na onoho slavného „Nerudovského“ 1. máje 1890 byl i Kojetín zaplaven letáky. Který z místních „Ravašolu“ , tak se u nás říkalo stoupencům sociální demokracie – podle
černých klobouku a rudých vázanek,
to udělal, nebylo zjištěno. Víme jen,
že mezi nimi byli drobní živnostníci - hostinský M. Špalek, zelinář F.
Roubal, tovární zámečník, kovář J.
Míka (Mück), švec J. Kýr, cestář M.
Fritscher a jiní. Byli to první propagátoři sociálních myšlenek, scházeli
se v hospůdce „U Špalku“, odkud
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Kojetínské letokruhy roku 2020
kolportovali socialistické časopisy
„Žár“, „Červánky“, „Rašpli“ atd.
Roku 1900 – před 120 lety
* V roce 1900 bylo podle sčítání lidu
v Kojetíne 676 domů a 5615 obyvatel.
* Dvouletá zimní hospodářská škola
od roku 1900 přičiněním poslance
Jana Rozkošného z Křenovic získala svou vlastní budovu.
Roku 1910 – před 110 lety
* V roce 1910 shořely tři velké panské stodoly. Roku 1910 bylo již v Kojetíně 759 domků s 6.051 obyvateli,
z nichž bylo 6.000 Čechů a 51 Němců, z toho 5.818 katolíků, pět evangelíků a 198 židů. V letech 1910–1911
bylo zřízeno Hospodářské družstvo,
jako odbočka Kroměříže, které se
v roce 1917 osamostatnilo.
* Hlavní náměstí v Kojetíně se jmenuje Hlavní (později Gottwaldovo,
Masarykovo), Okresní dům je ještě
nízký před přístavbou horního patra
se sálem, ob vedle ještě stojí budova Lékárny U Zlatého lva, už stojí
nově postavený Hotel Pivovar.
Roku 1920 – před 100 lety, Československo – prezident Tomáš
G. Masaryk
* V Kojetíně na hlavní náměstí,
nyní již Masarykovo, vedla úhlopříčná cesta od rohu radnice do rohu
Okresního domu.
* Dne 30. ledna 1920 uložil Zákon Československé republiky
č. 80/1920 Sb. z. a n, o pamětních
knihách obecních, samosprávným
obcím založit a vést pamětní knihu
obecní čili kroniku, k čemuž každá
obec musela zřídit komisi a ustanovit kronikáře. Také v Kojetíně byla
založena kronika – pamětní kniha.
Kronikářem byl pověřen učitel Karel
Štéger, starostou města byl František Švasta. Tato první kronika Kojetína je dnes bohužel nezvěstná.
Zachovala se až kronika z jubilejního roku 1928, obsahuje však zápisy
od roku 1904, psané ex post. Také
tuto kroniku začal psát zmíněný Karel Štéger.
* 29. únor 1920 byla poslanci Národního shromáždění Schválení první československé ústavy, a zákonem byly
zřízeny župní a okresní úřady, kde …
Župa XII. se sídlem v Olomouci tvoří
soudní okresy: ... Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kojetín, Kroměříž, Lipník, Olomouc, Prostějov, Přerov...

* 29. dubna 1920 vyhořel do základů mlýn v Kojetíně, dědicové manželů Svozilových prodali spáleniště
s vodním právem Společenstvu českých mlynářů.
* V tomto roce byla již zcela obnovena činnost ovocnářského spolku,
založeného v roce 1911 Františkem
Suchým, a přerušená 1. světovou
válkou, předsedou se stal Václav
Krybus.
* Josef Kratochvíl, žák 3. třídy obecné byl pokousán velkým psem a zemřel.
* Do 1. třídy obecné chlapecké přijato ve školním roce 1920/21 žáků 69,
na obecní škole celkem 410 žáků,
na měšťanské 174.
* V dubnu se konaly volby do Národního shromáždění, 18. dubna
volby do poslanecké sněmovny, za
týden na to 25. dubna do senátu.
* 5. července 1930 projížděl kojetínským nádražím prezident T. G. Masaryk vlakem (4. návštěva Kojetína), na
chvíli se na nádraží zastavil a vyfotil.
* V roce 1960 se v Kojetíně na hlavním Gottwaldově (Masarykově) náměstí na severní straně nedaleko
Okresní besedy bourala budova
č. 10 bývalé lékárny, vznikla proluka
a průchod směrem k bývalé židovské synagoze, jednu dobu zde pak
bývalo tržiště.
Roku 1970 - před 50 let, Československo – prezident Ludvík Svoboda
* 2. května 1970 byly v rámci opravy
kostela v Kojetíně uloženy doklady
a dobové předměty do opravované
severní věže.
* 1970 oslavil Leopold Novotný 50 let
knihařského řemesla, neboť v roce
1920 nastoupil jako učeň v knihařské
dílně svého otce Ludvíka Novotného,
nejprve pracoval v rodinné knihtiskařské dílně a ta od roku 1950 patřila do
družstva Knihdrup Prostějov.
* Kojetín měl 5.880 obyvatel, v roce
1970 se narodilo 62 děvčat a 49
chlapců, 990 rodinných domků, 65
zemědělských usedlostí, 76 bytových domů…
* Předsedou Městského výboru NF
byl soudruh Otmar Ondra, tajemníkem soudruh Karel Katus.
* V akci „Z“ byl dokončen na koupališti velký bazén a zahájeny práce na
malém bazénu, pokračovala výstavba školní stravovny.

Roku 2000 – před 20 lety, Česká
republika – Václav Havel
* V roce 2000 začal vycházet Kojetínský zpravodaj, jako následník
Kojetínského kulturního kalendáře.
Roku 2010 – před 10 lety
* Kojetín měl 6.523 obyvatel s průměrným věkem 41,4 roků.
* 17. května byly po tří až čtyř denním dešti záplavy na Severní Moravě – Hranice, Přerov, v Kojetíně Morava ráno byla ven z prvních břehů
a odpoledne již zaplňovala z větší
části i druhé břehy. Dne 18. května
v Kojetíně byla Morava již na stavu 470 cm – byl zaplaven stadion,
Stružní řádek, uzavřena silnice na
Chropyni, rozlitá voda na levém břehu Moravy, byly znovu zaplaveny
Troubky u Tovačova, Sladovní ulicí
protékala přívalová voda z polí nad
Kojetínem do rybníku Jordánu.
* 3. června druhé záplavy v krátké
době, po deštivém květnu stála voda
na polích, v Kojetíně Morava dosáhla
475 cm, byl zaplaven stadion, koupaliště těsně před otevřením na letní
sezónu, Stružní řádek, byla uzavřena silnice na Chropyni – rozlitá voda
na levém břehu Moravy, vodou Hané
byla zaplavena silnice na Popůvky.
* 13. června večer v 21.30 hodin přišla velmi silná bouřka s vichřicí, která vyvracela stromy u Sokolovny, pobořila zídku, na sídlišti Kojetín sever
strhla kompletně tři střechy panelákových nástaveb a dvě poškodila,
trosky byly rozházené daleko po okolí mezí domy sídliště, troskami byly
zasaženy balkony a okna protějšího
domu, parkující auta a dětské hřiště,
nastal dlouhý výpadek elektřiny, byly
také vyvrácené stromy na Židáku
a u hřbitova, padajícím stromem byl
poškozen plynový ventil – havárie
plynojemu v Lobodicích s velkým
únikem plynu.
* V prosinci 2010 byla dokončována
stavba sluneční elektrárny v Kojetíně
v místě bývalého cukrovaru firmou
Energy21/Solar 6 s. r. o. Na ploše
291.345 m bylo nainstalováno
44.964 solárních panelů s instalovaným výkonem 4 MW. Do distribuční sítě byla elektrárna připojena až
v roce 2011, a proto nebyla jen těsně zařazena do štědře dotovaného
programu fotovoltaiky uzavřeného
rokem 2010.
Zpracoval Luděk Fík, leden 2020
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Mateřská škola Kojetín
Únor v MŠ Kojetín
Máme první jarní měsíc – březen. Po
dlouhé zimě se už každý těší na první
jarní paprsky, a tak jsme se snažili to
čekání na jaro nějak zpříjemnit. Sněhu jsme si užili pomálu, ale ve třídách
si to vynahradili. I nadále nejstarší
děti pokračují v saunování spojeném
s relaxačním a dechovým cvičením
na rehabilitaci v Kojetíně. S velkým
nadšením všichni jednou týdně cvičíme ve sportovní hale. Děti ze třídy „Sluníček“ a „Pastelek“ si zahrály turnaj ve fotbale a florbale a za
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svoji bojovnost a sportovní nadšení
dostaly pohár a sladkou odměnu.
V úterý 18. února 2020 za námi přijelo „Divadlo plyšového medvídka“
s pohádkou „Ježek a sněhulák“. Byla
to zimní pohádka o dobrodružství
zlobivého Ježka a jeho kamaráda
Sněhuláka. Pohádka plná písniček,
dobrodružství, koulovaček a lyžovačky. V obou mateřských školách jsme
přivítali Kašpárka s maňáskovou
pohádkou, kterou zahrály dětem učitelky. Zase tu máme čas masopustů
a maškarních veselic. I proto jsme
se všichni nejvíc těšili na 20. únor
2020, kdy proběhl karneval, tradiční
to akce v naší mateřské škole. Děti
skládaly krepové papíry do nekonečných řetězů a za pomoci svých
učitelek si vyzdobily třídy. S pomocí rodičů oblékly připravené masky
a karneval mohl vypuknout. Po úvodním reji masek byly v každé třídě připraveny zábavné soutěže. V závěru
jsme si zatancovali a každý účastník
byl odměněn diplomem a sladkou

dobrůtkou. V pátek 21. února 2020
děti navštívily v chovatelském areálu
na Podvalí tradiční výstavu králíků,
holubů a drůbeže s expozicí okrasného ptactva pořádaného ZO ČSCH
Kojetín. Děti byly z výstavy velmi
nadšené a své zážitky okomentovaly a zvěčnily výtvarně. Děkujeme za
pěkné dopoledne.
A co nás čeká v březnu? Půjdeme se
podívat v rámci Divadelního Kojetína
2020 na pohádku Dášenka čili život
štěněte. Rozloučíme se již se saunováním a také se zimou. Pro všechny
naš příznivce připravujeme „Den otevřených dveří“, který se bude konat
24. března 2020 v obou budovách
mateřské školy.
vedení MŠ
Srdečně vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v MŠ KOJETÍN
který se bude konat
v úterý 24. března 2020
od 9 do 15 hodin
v obou budovách MŠ
(Hanusíkova i Masarykovo nám.)
Program: prohlídka prostor školy
a jednotlivých tříd, kronik
a fotografií, pro malé návštěvníky
bude připravena výtvarná dílna,
každý si odnese dáreček,
v 10 hodin budeme hrát
pro všechny děti
maňáskové divadlo.
Přijďte se k nám podívat,
těšíme se na vás!
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
„NAŠE“ srdce
s láskou darované
Naše školní družina se odhodlala a zapojila do celostátní soutěže
„Srdce s láskou darované“, která je
založena na podpoře tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.
Projekt nás všechny okamžitě nadchl. Jelikož jsme na vše měli necelé tři týdny, nebylo na co čekat
a hned jsme se pustili do práce.
První nápady se vyklubaly ze dne
na den. Předběžný vzhled nám byl
docela jasný. Víc obav jsme měli
z dětí, komu všemu budou chtít
výrobek darovat. Děti nás mile překvapily a na svých nápadech se
docela shodly. Pokud jsme chtěli
poděkovat a udělat radost někomu, koho známe osobně, kdo nám
vždy vyjde vstříc a podle nás by si
to opravdu zasloužil, na plné čáře

Tváře školy
– Dušan Ševčík
S hokejem jsem začal roku 2012
na kroměřížském Zimním stadionu.
Každou sobotu a neděli jsem se
pod vedením instruktorů učil bruslit. Poté jsem se začlenil mezi žáky
hokejové přípravky HK Kroměříž.
Základem mého dalšího sportovního růstu byly čtyři tréninky týdně.
Další zimu jsem postoupil do družstva třetích tříd, ve kterém jsem již
hrál pravidelnou soutěž, stejně jako
v dalším ročníku soutěže čtvrtých
tříd. Ve stejné době jsem se začal
pravidelně účastnit tréninkových
kempů vedených známými hoke-

zvítězil náš HZS Olomouckého kraje, požární stanice Kojetín.
V tu chvíli se zaplnily i mezery
v detailech našeho projektu. Naše
srdce mělo hlavu a patu. Během
jednoho týdne, kdy děti s nadšením
spěchaly do školní družiny a těšily
se na tvoření, nám srdíčko krásnělo
pod rukama. Po doladění poslední
dekorace jsme na sebe byli s dětmi
hrdí a těšili jsme se na předání.
V pátek 24. ledna 2020 jsme se
s natěšenými dětmi vydali na místní požární stanici, kde už nás čekala směna C s velitelem stanice
npor. Miroslavem Charvátem. Ti
za všechny kolegy převzali naše
velké poděkování a obdrželi od
nás NAŠE srdce opravdu s láskou
darované. Hasiči dětem za odměnu rozdali upomínkové předměty,
omalovánky a nějaké sladkosti.
Srdce bylo zavěšeno na krásné
místo, kde, jak doufáme, bude vždy

jovými osobnostmi. Moje sportovní
výkonnost šla rychle nahoru. Pro
další sportovní růst jsem musel
změnit působiště, a tak jsem nadto
dvakrát týdně trénoval v Přerově.
Na základě výkonnosti jsem byl
nominovaný do družstva Zlínského
kraje pro soutěž s názvem „Výchova talentové mládeže“. Za Zlínský
kraj jsem sehrál několik utkání proti
mužstvům z dalších krajů České republiky.
V létě 2018 jsem si zlomil pravou
pažní kost a poškodil rameno. Po
třech měsících nuceného klidu
jsem doháněl zameškané tréninky
a díky hokejovým kempům obdržel
nabídky hrát v Olomouci a Uničově.

připomínat náš vděk.
S dětmi prvních tříd a dospělými
jsme vytvořili anketu, prostřednictvím které jsme hasičům předali
svá poděkování i přání. Anketa byla
součástí srdíčkového daru:
Děkujeme všem hasičům za:
- nasazení vašich životů v záchraně
nejen lidí, ale i zvířat a majetku,
- službu naší vlasti,
- dlouholetou vzájemnou spolupráci (evakuace školy, školení první
pomoci pro děti i dospělé, výukové
programy, soutěže…),
- vždy vstřícné a milé jednání.
Přejeme jim:
- aby si lidé více vážili toho, co pro
všechny dělají,
- aby jim zdravíčko sloužilo co nejdéle,
- aby jejich práci nikdo nezneužíval,
- aby je práce bavila.
Na závěr jsme si vypůjčili slova
profesionálního vojáka Jiřího Omaníka: Je úplně jedno, jestli je to policista, voják, hasič, celník nebo záchranář. Pod jednou vlajkou, jedna
rodina.
Tímto děkujeme všem záchranným
složkám za jejich službu a obětavost v nasazení vlastních životů při
pomoci druhým.
Teď už jen čekáme na naše umístění. Veřejné hlasování bude ukončeno 15. března 2020.
Děkujeme těm, kteří nás podpořili
anebo tak teprve učiní.
Vychovatelky a žáci 1. tříd ŠD
Odkaz na náš projekt:
https://srdce.age-management.cz/
soutezni-prace-2019/detail/104
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Druhou nabídku jsem přijal a díky
kvalitním tréninkům a hokejovým
výkonům jsem byl zařazen do družstva Olomouckého kraje, soutěže
VTM. Brzy se přihlásily další kluby.
Vybral jsem si HC Ridera Vítkovice, za který jsem hrál od roku 2018
soutěž DTS, kterou hrají převážně
extraligové kluby. Trenéry tohoto
klubu jsem byl vybrán na mezinárodní turnaj v ruské Vologdě. Své
působení ve slavném ostravském
klubu jsem potvrdil přestupem posledního ledna tohoto roku. Do Vítkovic jezdím čtyřikrát týdně. Jednou
týdně jezdím na individuální trénink
do Vyškova. O víkendech hraju
soutěžní zápasy. Z tréninků se vracím pozdě večer, přesto se snažím
dobře připravit na vyučování následujícího dne. Letošní velký úspěch
jsme zaznamenali v Slovenském
Hlohovci na turnaji Winter Classic.
Díky bodům ze zápasů, odehraných v Třinci, jsme se zařadili na
první místo tabulky, které nám zajišťuje účast na Mistrovství České
republiky.

Mým vzorem je obránce a kapitán hokejistů
Boston Bruins Zdeno
Chára, který pochází z Trenčína. Díky
němu jsem se dostal
na společné tréninky s hvězdami NHL,
např. Tomášem Tatárem z týmu Montreal
Canadiens. Už samotný pobyt v šatně
s hokejovými velikány
je motivující a trénink
na ledě je úžasný.
Profesionálové jsou
přátelští, trpělivě radí
a na každém tréninku
pomáhají.
Vykročil jsem na nelehkou cestu, ale po
mém dědovi a otci
chci převzít štafetu výborných sportovních
výkonů a chci úspěšně reprezentovat svůj
klub, školu, město
i Českou republiku.

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Erasmus 2020
Naše škola se v posledních dvou
letech zdárně zapojila do programu spolufinancovaného Evropskou unií Erasmus+. To je program,
v jehož rámci mohou pedagogové
navazovat v rámci Evropské unie
a přidružených zemí programu mezinárodní spolupráci a vyměňovat
si zkušenosti, získávat poznatky
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o moderních metodách výuky, nové
dovednosti atd.
Pedagogové z naší školy v loňském
roce navštívili kolegy ve Španělsku,
Řecku a v Polsku. V letošním roce
plánujeme dvě mobility. Jednáme
s italskou základní školou, kterou
nám doporučili kolegové z Přemyšlu, zda bychom je mohli na jaře
letošního roku navštívit a poučit se
při jobshadowingu na jejich škole.
Druhou plánovanou mobilitou je
aktivita ve Španělsku, tentokrát na
základní škole nedaleko Madridu.
Pokud úspěšně absolvujeme obě
dvě aktivity, skoro celý náš pedagogické sbor získá mezinárodní
zkušenosti. A věřte, že to je k nezaplacení. Nové dovednosti všechny
pedagogy, kteří již na těchto stážích
byli, velmi obohatily a tak prospěly
celé škole.
Jelikož nám nejbližší zemí je Slovensko, rozhodli jsme se navázat
spolupráci se slovenskou školou,
což se povedlo. Podali jsme na rok
2020 novou žádost a nyní budeme
doufat, zda jí bude vyhověno.
Pavel Navrátil
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Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice

Co je třeba mít s sebou:
- rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci
pas nebo jiný doklad,
- doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) ke
vzdělávání ve speciální škole.
Naše škola je zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, je určena pro
žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami:
- jsme nadstandardně vybavenou

školou s bezbariérovým přístupem,
- výuka je přizpůsobena individuálním možnostem a schopnostem
žáků,
- nově bude zřízena třída základní školy speciální, kde se mohou
vzdělávat žáci se středně těžkým
a těžkým mentálním postižením, se
souběžným postižením více vadami a s autismem,
- malý počet žáků ve třídách umožňuje zcela individuální přístup ke
každému dítěti,

- v každé třídě pomáhá učiteli pedagogický asistent,
- ve škole pracuje vysoce kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků se speciálně pedagogickou
kvalifikací,
- k dispozici je bezplatná školní družina,
- zdarma nabízíme logopedickou
péči,
- možnost zapojení v zájmovém
kroužku stolního tenisu v rámci mimoškolní činnosti,
- dětem ve školní družině nabízíme
zdarma zapojení do kroužku pohybových aktivit v rámci projektu s názvem Sportuj ve škole,
- škola velmi úzce spolupracuje se
školským poradenským zařízením,
- vybraným žákům jsou poskytovány obědy zdarma ve školní jídelně.
Veškeré informace mohou zájemci získat osobně v kanceláři zástupkyně ředitele pro ZŠ,
případně i telefonicky na čísle
606 624 980.
Radka Dufková
zástupce ředitele pro ZŠ

Základní škola a mateřská škola Polkovice
Únor v naší škole
Valentýnská diskotéka ve školní
družině
I když svátek svatého Valentýna
k nám přišel z USA a spousta lidí
ho neslaví, není na škodu využít jej
k prohloubení kamarádství a kreativity mezi dětmi. Na den svatého
Valentýna se pro děti ze školní družiny v Polkovicích konala Valentýnská diskotéka. Ve třídě děti tančily
a soutěžily. Vyzkoušely si tanec ve
dvojicích, různé hry a zažily spoustu zábavy. Valentýnskou diskotéku
považuji za velmi zdařilou. Odpole-

dne se povedlo a všichni účastníci
se náramně bavili. Poděkování patří vychovatelce Haně Zatloukalové
za přípravu a organizaci.

se na něm superhrdinové a princezny, zvířátka, klauni, bojovníci, piráti
a jiné postavičky. Tancovalo se
a soutěžilo pod vedením Jany Novákové a jejího divadelního kolegy.
Kromě pár sladkostí si děti domů
odnesly dobrou náladu z netradičně
stráveného dne. Karneval se všem
líbil a utekl jako voda... Tak zase za
rok!

Školní karneval
Poslední školní den v měsíci lednu
vždy v naší škole patří k předávání
vysvědčení a karnevalu. Tak i letos
jsme spolu s MŠ a ZŠ Lobodice
tradičně jeden uspořádali na sále
v Lobodicích. Všichni se nemohli
dočkat 30. ledna, kdy měl Školní
maškarní karneval začít, protože
děti milují kostýmy a ty neodmyslitelně patří ke karnevalu. Představili
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Základní škola a mateřská škola Polkovice
Škola v letošním roce opět bruslí
I v letošním školním roce jsme již
několikrát zavítali na led do Kroměříže. Kurz bruslení zahajujeme vždy
v září a končíme v březnu. Jedenkrát
měsíčně mají naši žáci možnost získat jednu ze základních dovedností, která rozvíjí a koordinuje pohyb
a rovnováhu. Pod vedením svých
učitelů tak můžou navázat na základy bruslení z minulých let. Pro některé je kontakt s ledem na bruslích
vůbec prvním v jejich životě. Po malých krůčcích a pod dohledem zkušených pedagogů nakonec u všech
zmizí počáteční obavy a nejistota
a dětem se na bruslích začne líbit.
Každou výukovou hodinu je vidět
ohromné zlepšení a pokroky.

Žáci během výuky mají čas volně si
zabruslit, někteří s oblibou předvádí
své pády a najdou se i ti, kteří nás
svými výkony překvapí z oblasti krasobruslení. Část chlapců si společně s jednou spolužačkou pravidelně
zahrají hokej. Závěrečné bruslení
v březnu vždy patří karnevalu na

bruslích. V tomto projektu budeme
pokračovat i v dalším školním roce,
protože tato pohybová aktivita spolu
s plaveckým výcvikem je vhodným
doplňkem tělesné výchovy a vede
děti k rozvoji jejich pohybových dovedností.
Leona Indráková, ředitelka školy

Základní umělecká škola Kojetín
Soutěžní radosti
ZUŠ Kojetín
Ve školním roce 2019/2020 se po
třech letech zapojili do soutěží
ZUŠ, vyhlašovaných MŠMT, žáci
klavírního, kytarového a houslového oddělení.
Školních kol se celkem zúčastnilo
22 žáků, v okresních kolech soutěží naši školu reprezentovalo osm
z nich. Dne 13. února 2020 si naši
zástupci – houslisté přivezli z hranické ZUŠ, kde se konalo okresní
kolo ve Hře na housle, třetí místo
v I. kategorii a 2. místo v VIII. kategorii. Pomyslná bronzová medaile
patřila Ondřeji Kočvarovi a medaile
stříbrná Anně Hrušákové. O týden
později, v úterý 18. února 2020,
byli do Lipníku nad Bečvou vysláni
klavíristé. V I. kategorii nám udělaly velkou radost Sára Ošťádalová
a Viktorie Vágnerová, obě děvčata si přivezla diplom za druhé
místo. Na třetích místech skončili Aleš Masařík v V. kategorii
a Aneta Krybusová v XI. kategorii.
Luboš Masařík získal za svůj výkon v XI. kategorii Čestné uznání
I. stupně.
Následující den, středa 19. února 2020, patřil kytarové soutěži, ta
se letos konala v ZUŠ B. Kozánka
v Přerově. Odtud si nejlepší umístění, ze všech letošních soutěžících,
přivezl Tomáš Krybus, za svůj výkon
byl oceněn 1. místem s postupem
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do krajského kola, které se uskuteční
23. března 2020 v Uničově.
Dechový orchestr a v letošním
školním roce nově vzniklý Taneční

a jazzový soubor čekají soutěžní
přehlídky v březnu.
Všem žákům, kteří uspěli a vzorně
reprezentovali kojetínskou ZUŠku,
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Základní umělecká škola Kojetín
srdečně gratulujeme. Velký dík si
zaslouží pedagogové: Zdena Vaculovičová, Anna Jeklová, Lenka
Čechová, Miluše Venclíková a Mojmír Přikryl, Tomáš Doležal a Zdeněk Vlk. Ti všichni své žáky skvěle
připravili a dovedli je až k letošním
soutěžním úspěchům.
Těm, kteří mají před sebou další
soutěžní klání, držíme palce a přejeme mnoho úspěchů a pevné nervy.
Vaše ZUŠka

DDM Kojetín informuje
Riskuj
Vědomostní soutěž inspirovaná
hrou Riskuj byla připravena pro
soutěžící Velké ceny DDM dne 18.
února 2020. Náplní soutěžních otázek byla příroda, živočichové, rostliny, ekologie… Prezentaci Riskuj
mělo na starost pět studentů Gymnázia Kojetín, za což jim patří vel-

ké díky, protože se představili jako
spolupracující tým s výbornými znalostmi z přírodopisu. Soutěžilo mezi
sebou osm družstev nejdříve
z mladší kategorie, a potom šest
družstev ze starší kategorie. Pověření zástupci z každé třídy získali
především další body v celoroční
soutěži a dle umístění zaslouženou
odměnu.
-po-

PŘIPRAVUJEME
20. 3. 2020
Jarní ples
27. 3. 2020
Pohádkový pátek – Lev a myš
Spuštění přihlašování
na letní tábory
Keramické výukové programy
pro MŠ a ZŠ
Výukové programy
zaměřené na dopravní výchovu
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

Zima na horách s DDM Kojetín v Koutech nad Desnou
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Gymnázium Kojetín

Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘIPRAVujeme v BŘEZNU 2020
Březen – měsíc čtenářů
11. ročník
Svaz knihovníků
a informačních pracovníků
vyhlašuje 11. ročník
celostátní akce na podporu
čtenářské gramotnosti.
K akci BMČ se svými aktivitami
každoročně hlásí více než
400 aktivních veřejných knihoven
z celého Česka a naše knihovna
je každoročně mezi nimi!
Program v naší knihovně bude
opravdu pestrý a bohatý.
Letošním hlavním tématem bude
osobnost světoznámého
pedagoga, spisovatele,
teologa a filozofa
Jana Ámose Komenského.
V měsíci březnu již tradičně
hledáme a oceňujeme nejlepší
čtenáře roku. V roce 2020 to bude
z řad učitelů a učitelek.
Čtenář roku 2020 – učitel
1. 3. – 31. 3. 2020
Výsledky budou zveřejněny
v měsíci dubnu v oddělení
pro dospělé čtenáře.
Nejlepší dětský čtenář
1. 3. – 31. 3. 2020
oddělení pro děti a mládež
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Kantořina – těžká dřina
3. 3. 2020 v 18.00 hodin
bistro VIC, Masarykovo nám. 8
pro širokou veřejnost
Literární hodinka nejen pro učitele,
školní perličky, postřehy a příběhy
učitelů i žáků.
Přijďte a pobavte se s námi!
Máma pro Papíka
sdílené čtení pro děti z MŠ
Malý papoušek Papík nemá
maminku, a tak se ji vydává
hledat. Na své cestě potkává paní
Žirafovou, paní Tučňákovou
a paní Mrožovou. Žádná z nich
se mu ale nepodobá dost na to,
aby mohla být jeho maminkou.
Jenže potom Papík natrefí
na paní Medvědovou a ta se
na problém podívá úplně jinak.
Kniha, která byla původně
napsána pro všechny dvou
až pětileté adoptované či osvojené
děti, odpovídá na zásadní otázku,
kterou si může položit každé
vlastní i nevlastní dítě:
„Podle čeho poznám opravdovou
maminku?“
S Bajajou do pohádky
pro školní družiny a „Klub
malých čtenářů z Polkovic“
Sdílené čtení, luštění a hry na
motivy pohádek Boženy Němcové.

Božena Němcová
(ne)šťastná to žena
- 10. 3. 2020 v 10.00 hodin
Dům sv. Josefa Kojetín
- 19. 3. 2020 ve 13.30 hodin
Centrum sociálních služeb
Kojetín, J. Peštuky
Literární hodinka pro seniory
věnovaná významné osobnosti
české literatury, velké vlastence,
národní buditelce – Boženě
Němcové, jejíž 200. výročí
narození si letos připomínáme.
Zajímavosti ze života velké
spisovatelky doplníme ukázkami
z její bohaté literární tvorby.
Noc s Andersenem 2020
Dvacátá Noc s Andersenem,
pátek 27. března 2020
budova VIC Kojetín
Více informací
na www.nocsandersenem.cz .

Tentokrát si připomeneme
Boženu Němcovou, Harryho
Pottera a Jana Ámose Komenského.

Těšíme se na všechny účastníky!
Více se dozvíte na webových
stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská
knihovna MěKS Kojetín
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Čtěte, vyplatí se vám to!
(proč je důležité číst?)
Češi jsou národem čtenářů. Průměrný občan naší vlasti tráví
s knížkou asi 38 minut denně a za
rok „přelouská“ neuvěřitelných sedmnáct knih.
Čtení je zábava, trénink pro mozek,
a hlavně přináší spoustu hodnot,
o kterých možná nemáte ani ponětí...

Únor v knihovně
Josífku, k noze!
Literární beseda s knihou Daniely
Krolupperové, oblíbené dětské autorky, pro žáky 2. tříd základních
škol.
Knihovnické minimum
První seznámení s knihovnou pro
děti z mateřských škol a předškolní
děti Mateřské školy Polkovice.

Pět největších bonusů, které přináší četba:
Bonus č. 3
Odpadne z vás stres
Ano, žijeme v době stresové.
Z práce na nákup, domů, vařit večeři, mrknout s dětmi na úkoly
a pak unavený večer u televize
nebo u žehlicího prkna…. Máte to
podobně? Obecně se v takových
situacích doporučuje něco sladkého na „obalení nervů“. Vy si ale

neničte postavu kaloriemi a raději
si vezměte knížku. Ztratit se v knize
je nejlepší metodou relaxace, říkají
neuropsychologové. Zvlášť v dnešní době, kdy každý z nás touží po
nějakém úniku. A nezáleží vůbec na
tom, jakou knihu čtete.
Náš tip: Pokud si ke čtení uvaříte
čaj nebo kávu, bude váš relax dvojnásobný. (citace článku A. Votrubové)
Dalších bonusy čtenářství příště.

Valentýnské přáníčko „Sněhuláček“
Tvořivá dílnička pro děti ze školních družin a „Klub malých čtenářů
z Polkovic“ – výroba záložky do knihy.
Lekce informační výchovy
Naučná literatura – orientace a vyhledávání v encyklopediích a na internetu – srovnání, praktická cvičení, pro žáky 5. tříd základních škol.

První velká pohádková
olympiáda
Pokračování a vyhodnocení vědomostní soutěže určené všem dětským čtenářům.
Dobré rady Josefa Lady
Sdílené čtení z knihy Josefa Lady
„Kocour Mikeš“. Seznámení s autorem, jeho tvorbou – literární i výtvarnou, pro „Klub malých čtenářů
z Polkovic“.
-jl-

Městské kulturní středisko Kojetín
Dětský karneval
V období masopustu se nesmí
zapomínat ani na děti, proto se
v neděli 2. února 2020 v prostorách
Sokolovny konal dětský karneval.
Nejmenší návštěvníci v pestrobarevných kostýmech zaplnili brzy

parket a bavili se v tanečním víru.
Moderátoři karnevalu z Divadla
Koráb děti roztančili a zabavili na
výbornou. Velký úspěch sklízela
také cukrová vata v prostorách vestibulu, malování na obličej, balónky
a dětský fotokoutek, kde nechybělo
několik retro plyšáků. Aby toho ne-

bylo málo, byla pro rodiče s dětmi
připravena bohatá tombola, v které
vyhrál určitě každý. Hladoví jedinci
jistě ocenili párek v rohlíku z našeho bufetu. Čas při dobré zábavě utíkal rychle a některým se nechtělo
domů ani po rozloučení s moderátory.
-miza-
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Městské kulturní středisko Kojetín
Hanácké bál
Po minulém Hanáckém bálu
v Křenovicích se vrátili Hanáci opět
do svých domácích prostor. Nově
zrekonstruovaná Sokolovna dala
vyniknout nádherným krojům, které v sobotní večer 15. února 2020
zaplnily slavnostně vyzdobený sál.
Po honosném nástupu a hřmotném
zpěvu neoficiální moravské hymny
Moravo, Moravo…, přivítal všechny
návštěvníky stréc Jara Minařík. Večerní zábava dostávala už pomalu
grády a domácí Hanácká beseda
se předvedla tancem Varšavěnka. Zatímco na sále hrála k tanci
dechová hudba Hanačka z Břestu a popová kapela Hallo Band,
v pekle rozjařovala milovníky zpěvu
a lidovek cimbálová muzika Dubina. Samozřejmě nesměly chybět
ani tradiční pochutiny jako guláš
a řízek se salátem. Pro znalce vína

Divadlo Stodola
Ve středu 19. února 2020 se odehrálo první divadelní představení
v nově zrekonstruované Sokolovně.
Divadlo Stodola Jiříkovice vystoupilo s černou komedií, plnou zpěvu
a tance s názvem Nemrtvá nevěsta. Příběh plný černého humoru byl
určen pro širokou škálu diváků od
těch nejmenších až po ty věkově
pokročilé. Skvělé herecké, pěvecké
i taneční výkony dokreslovala stylová scéna, motivy světla a tmy, střet
světa živých se světem mrtvých zasazen do viktoriánské Anglie. Písničky a hudba Dannyho Elfmana
ve výborném podání protagonistů
podtrhly atmosféru celého představení. V jedné z hlavních rolí zazářil
kojetínský Honza Raclavský, který

Vodění medveďa
V sobotu 22. února 2020 řádil
v Kojetíně opět po roce divoký
medvěd. Úderem desáté hodiny
ranní vyrazil od Sokolovny masopustní průvod, který za bujarého
zvuku lidovek obešel takřka celý
Kojetín. První zastávka byla tradičně u Hrušků, kde už nám letos bohužel neotevřela tetina se
strécem, ale neméně milé bylo přivítání od paňmámy Hanky Ligurské
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dovezli naši Hanáci tento lahodný
mok z Ořechova, odkud přijel na
Hanácký bál i spřátelený soubor
Chasa z Ořechova. Pozvání od domácích také přijali Hanáci z Kostelce, Hrušky a kojetínská Kordulka.
Téměř všichni krojovaní si společně

zatančili, před jedenáctou hodinou
večerní, Moravskou besedu. To už
se plnými hrstmi rozdávala tombola, která byla na letošním bále
opravdu bohatá, zábava byla v plném proudu a málo komu se chtělo
v nejlepším přestávat.
-miza-

si zahrál roli Viktora. Mnozí diváci znají tento příběh z dílny Tima
Burtona ve filmovém zpracování. Mysteriózní hororová komedie
v podání Divadla Stodola naplnila
bezesporu myšlenku a záměr autora, který chtěl ukázat nudný, šedý
svět živých a porovnat jej se smrtí,

která může být nad míru zábavná
a „živá“. Děj plný lásky, touhy i vypočítavosti protkaný černým humorem v upjatém a puritánském období dojal i pobavil diváky. Zlo bylo
potrestáno, živí se vrátili k živým
a mrtví došli nakonec odpuštění.
-miza-
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Městské kulturní středisko Kojetín
a její rodiny. Poté se průvod vydal
k manželům Řezáčovým a paní
Bobině Novotné, kde nás čekalo
vlídné přijetí a bohaté občerstvení.
To už posilněný medvěd protáčel
bravurně hospodyňky a hospodáři
nalívali lahodný mok jako o duši.
Při cestě na náměstí jsme překvapili Staňu Skřipca, který nám otevřel v pyžamu, s tím, že manželka
je v lázních, ale slivovici nám nalije.
Slamák vtrhl hostiteli do bytu a hledal, jestli tam prý nemá náhradu za
manželku, když je v lázních a přitom zároveň zkontroloval, co dobrého vaří. Stěžejní zastávkou byla
budova radnice, kde měl starosta
s místostarostou předat ostatkové právo. Po otevření radničních
vrat a přednesení řeči se tak i stalo
a další kroky medvědářů směřovaly k Hospůdce U Pedyho, kde
se v mžiku zaprášilo po výborných
řízečcích. Než jsme se nadáli, octli
jsme se u „pečovateláku“, a za zvuku pomalých valčíků, aby si mohli
s medvědem zatančit i babičky,
jsme degustovali hřejivý svařák
manželů Vaculových. Na dvoře
u Vranů nás, jako každý rok, zase
čekaly výborné koblížky a hromadná fotka na hromadě štěpky.
U sousedů Doubravových a Gardavských jsme sladké koblížky zajedli domácí sekanou. V Olomoucké ulici nás přivítali a bohatě pohostili škvarkovou pomazánkou stréc
a tetina Gardavští, přítomné děti se
rozprchly po dvoře, kde obdivovaly
domácí zvířata, ti větší si zazpívali s chutí ze strécem a povykládali
s tetinó, co nového se děje v Kojetí-

ně. Těžko jsme se loučili, ale museli jsme stihnout ještě paní Hráznou na Hrázi a rodinu Drbalových
na Závodí. Celodenní putování
kojetínskými ulicemi jsme završili

u Gračků na Podvalí, kde medvěd
už utahal vodiče a vymkl se mu
zcela z rukou. Hojnost masek potvrdila, že naše tradice jsou stálé živé.
-miza- foto: L. Fík

firemní i Rodinnou oslavu nebo svatbu
můžete slavit v prostorách
vzdělávacího a informačního centra kojetín
prostory jsou také vhodné na školení, PŘEDNÁŠKY, KONCERTY nebo cvičení
Městské kulturní středisko Kojetín
krátkodobě pronajímá

sál, bistro (SALONEK) i nádvoří
(včetně nádobí a ubrusů) VIC KOJETÍN.

Informace: Vzdělávací a informační centrum
– informace nebo kanceláře MěKS

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
telefony: 581 202 202, 774 001 403 nebo 581 76 20 46, 774 001 405
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Kam za kulturou

Internetový ženský klub
si vás dovoluje pozvat na
JARNÍ prodejní výstavku ručních prací
se zaměřením na vELIKONOČNÍ SVÁTKY
Přijďte se podívat, co všechno umí vytvořit
šikovné ruce našich děvčat.
Najdete nás 28. března 2020 v Restauraci U Tondy
Na Hrázi v Kojetíně od 11 do 17 hodin.
Všechno, co se vám zalíbí, si můžete koupit.
Těšíme se na vás!
Vyškovská 409 (vedle košíkářství)
752 01 Kojetín
Kontaktní osoba: Eva Hlavinková
telefon: 604 889 181, fb: OriginálE
https://original-e-cz.webnode.cz/
KURZY NA MĚSÍC BŘEZEN V ORIGINÁL E
7. 3. 2020 Háčkované jarní čepičky
8. 3. 2020 Háčkování pro začátečníky v Přerově
21. 3. 2020 Malované mandaly na plátno
22. 3. 2020 Háčkované kabelky Přerov
28. 3. 2020 Malování na textil
29. 3. 2020 Lapače snů v Konici
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Divadelní Kojetín 2020
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje
pořádají

28. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2020
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín

ve dnech 11. - 15. března 2020

a je krajskou postupovou přehlídkou s nominací na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla 9. Divadelní Piknik Volyně 2020
vstupné na jednotlivá představení: 50 Kč, děti, studenti, důchodci: 30 Kč; permanentní vstupenka: 300 Kč
- rezervace a předprodej na VIC Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

Program přehlídky (změny vyhrazeny):
STŘEDA 11. BŘEZNA
2020 divadelní přátelé,
pátek 13. BŘEZNA 2020
Vážení
8.15 a 10.00 hodin

Divadlo scéna Zlín
K. Čapek:

hodin
je nám to moc líto!!!Divadelní20.00
spolek Kroměříž
JJ Bricaire, M. Lassayques:

Velká zebra
nařízení vlády
ČR
aneb Jakže se to jmenujete?
(situační komedie; 115 minut; 5. soutěžní představení)
(nesoutěžní pohádka pro MŠ a 1.–2. třídy ZŠ;o
50 zákazu
minut)
pořádání
22.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem
20.00 hodin veřejných akcí nad 100 lidí,
cca 22.00 hodin (vestibul)
SLAVNOSTNÍ jsme
ZAHÁJENÍ
VEČÍREK
nuceni přeložit termíndivadelní
konání
večer s hudbou a...
ihned po zahájení
divadelní přehlídky na pozdější
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
J. Franco, G. Melánie:
termín (pokud budesobota
situace 14. BŘEZNA 2020
Bordel na ministerstvu
11.00 hodin (kukátko)
příhodná)...
(situační komedie; 110 minut; 1. soutěžní představení)
DášenkaZ důvodů
čili život štěněte

22.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

Slovanský tyátr Olomouc
K. Čapek:

čtvrtek 12. BŘEZNANový
2020 termín konáníVěc Makropulos
(drama; 110 minut; 6. soutěžní představení)
22. - 26. dubna 2020
10.00 hodin
13.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem
Divadlo scéna Zlín
(časy a dny zachováme). 15.00 hodin (kukátko)
M. Kristenová:

O princezně,
Je nám
která ráčkovala

Divadlo Brod Uherský Brod
B. Kubešová:

to opravdu Deník
moc líto,
Leošky Kutheilové
(nesoutěžní pohádka pro 3.–6. třídy ZŠ; 65 minut)
aneb
Komedie
o veliké vodě
dlouho jsme se rozhodovali
(tragikomedie; 100 minut; 7. soutěžní představení)
17.00 hodin
17.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem
a posunutí termínu
Divadelní spolek Slavkov u Brna
20.00 hodin
M. Jablonský:
vidíme jako nejschůdnější variantu,
Divadlo Stodola
Všechny lásky světa
tak
abychom
(hudební inscenace; 80 minut;
2. soutěžní
představení)divadelníky neochudili
A. Christie: Past na myši
19.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem
(detektivka; 110 minut; 8. soutěžní představení)
o diváky a diváky o divadelníky…
22.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem
20.00 hodin

Divadelní spolek Svatopluk Hodonín
Robert Thomas:

Osm
žen
Na shledanou

(detektivní komedie; 90 minut; 3. soutěžní představení)
22.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

pátek 13. BŘEZNA 2020
17.00 hodin

Smotaná hadice Křenovice
R. Vencl & M. Doleželová:

Královny

(tragikomedie; 90 minut; 4. soutěžní představení)
19.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem

15. BŘEZNA 2020
v lepšíchneděle
časech…
11.00 hodin

Divadelní studio Viktorka Holešov
V. Havel:

Vernisáž

(jednoaktová „vaňkovka“; 70 minut; 9. soutěžní představení)
12.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

16.00 hodin

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A UKONČENÍ 28. ROČNÍKU
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Divadelní Kojetín 2020
Letošní ročník, dvacátý osmý,
Divadelního Kojetína bude opět
trošku jiný. Bude se konat v nově
rekonstruovaných
prostorách
Sokolovny a my všichni (organizátoři, ochotníci, lektoři, technici i diváci) si budeme zvykat na
nové prostory, jeviště i hlediště,
zázemí, moderní technologie
i vybavení. Na nás, pořadatele,
čeká opět hodně úkolů a práce
a na vás jistě mnoho nejen divadelních zážitků.
Samotný festivalový program je
žánrově pestrý a určitě si z něj
vybere každý Divadelní Koječák.
V soutěžní části se představí devět
divadelních souborů a divadel, které budou usilovat o postup na celorepublikovou přehlídku Divadelní
Piknik Volyně. V nesoutěžní části
vystoupí pro místní školy Divadlo
Scéna Zlín se dvěma pohádkami.

Divadelní spolek Slavkov u Brna
Slavkovský ochotnický soubor sestává z přibližně čtyřiceti aktivních
členů a pro diváky připravuje dvě až
tři nové divadelní hry ročně. Hlavní
část repertoáru tvoří komedie pro
dospělé a pohádky pro děti, záběr
souboru je však mnohem širší. Divadelní spolek navazuje na 150ti
letou tradici slavkovského ochotnického divadla. Slavkoští na Divadelním Kojetíně uvedou hudebně
poetické představení Milana Jablonského „Všechny lásky světa“,
které je kompilátem písní z CD skupiny Bokomora a úryvků z her světových autorů Williama Shakespeara, Moliéra, bratří Čapků, Edmonda Rostanda, Samuela Becketta,
Vladimíra Jamese Clavella i Aloise
a Viléma Mrštíkových.

Představme si ty, kteří budou
na Divadelním Kojetíně soutěžit
o postup do Volyně:
Hanácká scéna MěKS Kojetín
Kojetínský soubor nebude v soutěžním klání na domovské scéně
chybět. Po roční odmlce nazkoušel
a koncem února dotáhl do zdárné
premiéry situační komedii „Bordel
na ministerstvu“ od francouzských
autorů Jeana Franca a Guillaume
Melanie, kterou bude reprízovat
na soutěži. Naši ochotníci opět rozehrají nepoliticky korektní inscenaci o tom, co vše se může stát
v jedné kanceláři na ministerstvu,
kde působí šéfka kabinetu ministra
školství Gabrielle, která se ocitá na
životní křižovatce. Soubor zůstal
ve stejném složení, jediná změna
přišla s příchodem nového režiséra
Vojty Kohoutka, který se s vervou
pustil do svého režijního debutu.
Hanáci, zlomte vaz!
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Divadelní spolek Svatopluk Hodonín
Svatopluk s dlouholetou ochotnickou tradicí má na svém kontě řadu
divadelních představení různého
žánru. Pravidelně a s úspěchem vystupoval na krajských přehlídkách
ve svém městě – Hoblik a Mumraj.
V současné době ve spolku působí dvacet aktivních ochotníků a na
repertoáru má pohádky a dvě hry
pro dospělé. Jednu z nich přihlásili
i na Divadelní Kojetín – detektivku
z pera Roberta Thomase „Osm
žen“, která se odehrává v 70. letech minulého století v rodinném

sídle na zapadlém francouzském
venkově. Idylická atmosféra Vánoc
se nálezem pána domu s dýkou
v zádech rázem změní v amatérské
vyšetřování vraždy, které rozpoutá mohutné provětrávání rodinného špinavého prádla. Rozuzlení je
opravdu překvapivé...
Smotaná hadice Křenovice
Divadelní soubor Smotaná hadice
založily členky místní hasičské jednoty v roce 2008. První premiérou,
inspirovanou scénářem Formanova
filmu, byla komedie „Rozpalme to,
má panenko“, a svůj debut slavili
až na národní přehlídce Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém
nad Jizerou. Hasičské mundůry
vyměnily za vojenské a na divadelní prkna uvedly komedii na motivy
Divadla Sklep „Křenovické mlýny“.
Velkou změnou pro křenovické herečky byla komedie „Nízkotučný
život“, konečně si zahrály ženské
z masa, sádla a kostí. V současné
době mají na repertoáru úsměvnou
tragikomedii českých autorů Romana Vencla a Michaely Doleželové „Královny“. Ta dává hereckou
příležitost třem křenovickým herečkám, v režii kojetínského Honzy Raclavského, které rozehrávají
osudy tří žen, které spojuje, kromě
pokoje v lázeňském zařízení, také
tíha vlastních starostí.

Divadelní spolek Kroměříž
Divadelní spolek Kroměříž vznikl pod tímto názvem v roce 2006
a navazuje na dlouholetou tradici
ochotnického divadelnictví v Kroměříži. První zmínka o ochotnickém
divadle ve městě je z roku 1863.
Spolek každý rok připravuje dvě
až tři premiéry a nabízí divákům
i předplatné. Svojí činností se snaží v maximální možné míře podporovat dění v regionální kultuře.
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Divadelní Kojetín 2020
Na kojetínská nová prkna přivezou
bláznivou situační komedii francouzských autorů Jeana Jacquese
Bricaireho a Maurice Lassayquese
nazvanou „Velká zebra aneb Jak
že se to jmenujete?“ o přelétavém
a nestálém Christianovi, který raději předstírá smrt utopením, než aby
si život zkomplikoval rozchody. Ale
i ten nejdokonalejší plán se může
zhatit, když se shodou náhod objeví kamarád z dětství... Jestli dokáže
ze všech ošemetných situací a šlamastyk vybruslit se ctí, se dozvíte
na Divadelním Kojetíně.

Slovanský tyátr Olomouc
Nováček Divadelního Kojetína, studentské divadlo Slovanský tyátr,
působí na olomouckém gymnáziu
od roku 2003 a upoutává pozornost
veřejnosti klasickými tituly. Ty výrazně upravuje a dodává jim mladistvou energii. Upozornil na sebe především tituly jako Maryša (Jiráskův
Hronov), *O*EO a *U*IE, Naši furianti
(Piknik Volyně) nebo Racek. Žánrově rozmanitá hra Karla Čapka „Věc
Makropulos“ přináší i po sto letech
od svého vydání překvapivé svědectví, že lidstvo nebylo a nebude lepší,
a že se nic nemůže změnit. Chladnokrevná, intimně laděná interpretace
klasického textu v kulisách, z nichž
zebe. S mladými herci, v jejichž nitru
to vře. Ústředním motivem celé hry
je téma nesmrtelnosti a nepolepšitelnosti lidského druhu. Inscenaci

studenti hrají v arénové úpravě hlediště a scény.
Divadlo Brod Uherský Brod
Divadlo Brod navazuje na bohatou
tradici ochotnického divadla, jeho
počátky sahají až do roku 1869.
Značka Divadlo Brod se poprvé
objevuje v roce 2002, kdy došlo ke
spojení Divadelního souboru Tomáše Miličky a Spolkového loutkového
divadélka. Uměleckým šéfem souboru je Roman Švehlík, který jako
vystudovaný divadelní vědec dbá
o kvalitní dramaturgii divadla. Díky
úspěchům na přehlídkách cestuje
Divadlo Brod po celé České republice, zajíždí i na Slovensko. Loutkářská sekce Divadla Brod byla
v roce 2016 zapsána do seznamu
osmdesáti nejvýznamnějších loutkových divadel České republiky.
Nejnovější inscenace Divadla Brod
podle knihy Blanky Kubešové „Deník Leošky Kutheilové“ zaznamenává absurdnost i úzkost života 50.
let minulého století. Hlavní hrdinka
Lea zažije velkou povodeň, která
změní nejen celé okolí, ale i její pohled na krutost doby. S úsměvem
zavzpomínáme na to, jací jsme byli,
ale též pochopíme, jací jsme.

Divadlo Stodola
Divadlo Stodola je ochotnický divadelní spolek, který působí v Jiříkovicích od roku 2000. Název divadla
pochází z první zkušebny, která
byla situována do staré stodoly
u Benešů. Každý rok Stodola nastuduje minimálně jedno premiérové představení s desítkami repríz
na jevištích ve spřátelených obcích, na festivalech a divadelních
přehlídkách. Od roku 2005 pořádá
divadelní festival Žně na Stodole.
V jejich podání uvidíme nejúspěšnější hru spisovatelky Agathy Christie „Past na myši“. Každý něco

skrývá, ať už minulost, zločiny či
překvapení. Někdo klade pasti na
myši, jiný se do nich chytá. I zde
platí duchaplné rčení královny detektivek, že „hra je něco mezi křížovkou a štvanicí“.

Divadelní studio Viktorka Holešov
Zrod divadelního spolku se datuje
do období babího léta roku 2018,
kdy se tři kamarádi rozhodli dělat divadlo trochu jinak. A že ihned
s jejich první „vaňkovkou“ u diváků
zabodovali, to mohli okusit Divadelní Koječáci na vlastní kůži na loňské přehlídce v Křenovicích. Jejich
„Audience“ byla doporučena na
Divadelní Piknik do Volyně a odtud
je zavedla až na Jiráskův Hronov.
V letošním roce na přehlídce uvedou svou v pořadí druhou „vaňkovku“ s názvem „Vernisáž“.
Jednoaktová hra je o osobní svobodě a o tom, jak tuto svobodu
svazuje maloměšťácký způsob života. O tom, kvůli čemu a pro co
všechno jsme schopni se této své
osobní svobody vzdát. Jak si budujeme svoji vlastní totalitu uvnitř
sebe, o tom, jak se z nás stávají
opět „spotřebitelé“ a „sběrači“ věcí
a zážitků, což paradoxně nevede
k pocitu osobního i celospolečenského štěstí. Tyto závažné věci
obsáhl Václav Havel ve své Vernisáži, aniž by možná tehdy tušil, jak
umocněně bude toto téma fungovat
dnes.
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Divadelní Kojetín 2020
Dle propozic celostátní přehlídky
Divadelní Piknik Volyně může odborná porota postupových přehlídek
našeho typu vítěznou inscenaci přímo nominovat k postupu, a zároveň
může doporučit libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.
Odborná porota Divadelního Kojetína 2019 bude ve složení Petra
Richter Kohutová – dramaturg Studia D3 Karlovy Vary, Vladimír Fekar
– dramaturg Městského divadla Zlín
a Vladimír Altán Mátl – režisér a herec DS Zmatkaři Dobronín.
Denně bude vycházet přehlídkový
časopis „Divadelní Koječák, který bude opisovat dění na festivale,
bude distribuován zdarma v místě
konání a uveřejňován na webových
stránkách MěKS Kojetín i facebooku
(Divadelní Koječák, MěKS Kojetín).
Tímto, jako každý rok, vyzývám
vás, všechny příznivce dobrého
divadla, aby přišli do kojetínské
Sokolovny a svou účastí podpořili amatérské soubory. Není nic
horšího, než když herci hrají před
poloprázdným hledištěm se soustředěnou porotou.
Těšíme se na viděnou u divadla
v Kojetíně...
-svah-

Co psal Divadelní Koječák před deseti lety
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Můj milý deníčku,
dnešní den se krize ještě prohloubila.
První tady byl Milánek, který zaspal
stejně jako zbytek skupiny. Když si
doma oblékal kamaše a kšandy, nahlas si vymýšlel výmluvu pro svůj první
pozdní příchod. Napadla ho ta, kterou
běžně používá na gymnáziu, a kterou
mu třídní profesorka Mlčochová asi tak
jednou za měsíc uvěří. A to je, že má
nastavený budík jenom na určité dny
v roce a dneska se to projevilo.
V jedenáct hodin dorazil Šíra ve svém
voze, který topí jen na heslo. Posléze
se dostavil Míša a ten nic neříkal, protože ráno v devadesáté minutě ještě
vedli 1:0, v devadesáté druhé minutě
vedli 1:1 a v devadesáté páté minutě
vedli 2:1 protihráči. Asi za dvě hodiny
dorazila Hadička s tím, že se jim pokazila domácí vodárna a k tomu všemu
měla letadla výluku.
V jednu hodinu odpoledne přišel
Zdenál. Říkal, že s tím včerejším
číslem dneska nesouhlasí ještě víc
než včera, a že jsme pěknej bulvár.

Míša odpověděl, že to teda vůbec
není pravda, protože jsme za pět
dní redakce měli jen deset stížností.
Paní Medunová přinesla chlebíčky.
Kolem Sokolovny šla Mardžána Hovorková s malou Aničkou a říkala,
že ty včerejší Magičovy narozeniny
byly dost kvalitní, akorát má mírnou
vitrínu, stejně jako Svačin Ládíček
a celá ta jejich generace. Potom přišla Monča a říkala, že ty Klíče na
neděli budou asi ve velkym, protože
si nepřejí, aby je kdokoliv fotil s bleskem. Ráno vlastně ještě přijel Broňa
z Kroměříže na motorce, zapálil si
tady v kuřárně a jel zase zpátky.
Na odpolední představení dorazil pan
Matějček s dcerou. Hrozně se smál
té jeho včerejší historce u automatu a
říkal, že dneska si to mlíko koupí zas.
Potom se tu objevil pan Šírek s tím, že
se jenom chce zeptat, jestli jsme tam
dali ten jeho e-mail a odešel. Ve 14:29
se Míša strašně opil, protože mu paní
Kateřina nabídla jednoho panáka
slivovice. Dokázal pak desetkrát za

sebou říct slovo “kočička”. Ve 14:57
se Milánek zeptal Hadičky, jestli vypadá jako muž. Když se začala hrozně
smát, nutil Michala, aby se zeptal taky.
Během odpoledního představení
sem přiskákali cvičenci sokola až
z Brna. Nikdo si jich nevšiml, a tak
u těch bočních dveří asi čekají doteď.
Potom volala Kamilka za Křenovice,
že by na večer potřebovala čtyři sta
míst do druhé řady. Jakéhosi pána
v evidentně podroušeném stavu tady
zaujaly kroje na našich hanačkách.
Obdivoval zejména krajky na dekoltu
a zajímalo ho, jestli jsou ještě poctivé.
Potom přijel Béďa z Kroměříže. Nacpal si celého Divadelního Koječáka
do kapsy a řekl, že si vlasy svazuje,
jenom když nechce mít děti. Milánek
nakonec řekl, že má pocit, že už nebude vyspanej nikdy, a odešel na ples
přátel fotbalu a dobré pohody.
Dnešní den teda stál za tolik, co ta
swingers party na hodnocení Klíčů na
neděli:-D
Divadelní Koječák 2010, číslo 6
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Městské kulturní středisko Kojetín
Stálé celoroční expozice

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ

(Ze života na Hané)
(atrakce, která má vzbudit strach)
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8 Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

NA firemní i Rodinnou oslavu nebo svatbu,
NA KONCERT, DIVADLO, ŠKOLENÍ, PŘEDNÁŠKU

NABÍZÍME KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM
Prostor SOKOLOVNY kojetín
Náměstí republiky 1033, Kojetín

sál, VESTIBUL S BAREM,
PEKLO (SALONEK) S BAREM
(včetně nádobí a ubrusů)

Informace: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN

náměstí Republiky 1033, Kojetín
telefon: 581 76 20 46; mobil: 774 001 405
více info na: http://www.technis.kojetin.cz/teplo-a-sprava-nemovitosti

Pozvánky do Kovalovic
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Zahájení letního
semestru VU3V
Dne 5. února
2020 byl na DPS
na E. Beneše ve
VÚK zahájen letní semestr Virtuální univerzity třetího věku. Studentů
v tomto semestru je 29. Za téma
si naši studení zvolili České dějiny
a jejich souvislosti.
První přednáška měla název Češi,

Tvoření „Enkaustika“
Únorová odpoledne jsme se rozhodli na našich domech s pečovatelskou službou zpříjemnit zajímavým tvořením zvaným Enkaustika.
Enkaustika je malířská technika, při
které je použit horký vosk.
První zmínky o této zajímavé technice se nachází jíž kolem roku 100
–300 po Kristu v Egyptě.
Enkaustické umění zaznamenalo
vzestup popularity od roku 1990,
pomocí elektrické žehličky, varné
plotýnky a vyhřívaného enkaustického pera na různé povrchy, papír
ale i třeba keramiku se malují různé
obrazy.
S pomocí malých žehliček určených přímo na enkaustiku a voskovek se nám podařilo vytvářet na křídový papír krásné abstraktní výtvory. Voskovek bylo dost, takže jsme

Nordic walking, severská
chůze, procházka
s holemi v Kojetíně
Naše fyzické zdraví a duševní pohodu jsme se rozhodli posilovat
pravidelnými procházkami s holemi
po Kojetíně.
První letošní odpolední procházka
se vydařila. Sraz jsme si dali u Restaurace Na Hrázi, pak se společně
vydali kolem rybníku. Počasí bylo
trochu mrazivé, ale sluníčko propouštělo mezi stromy své paprsky
a krásně nám vycházku prozářilo.
Ani chladnější počasí nás neodradilo, vybavení teplým oblečením
a dobrou náladou jsme si s chutí
vyšlápli na pochůzku. Na poprvé
jsme zvolili kratší trasu něco okolo
třech kilometrů, vzájemně si vyměnili poznatky a zkušenosti kolem
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národ, stát. Přednášející lektor
Zdeněk Beneš, historik a filozof,
nás seznámí v průběhu celého kurzu s dějinami z pohledu geografického, politického, hospodářského
a kulturního.
Připomněli jsme si naši národní identitu praotce Čecha, prvního kronikáře Kosmase. Další významný kronikář byl Václav Hájek
z Libočan, jeho kronika pochází
z roku 1541. Dále pak kapitoly

– stát a státní svědomí, vznik hranic a významná symbolická místa,
například Hora Říp, Svatý Hostýn,
Radhošť, Pražský hrad, Karlštejn.
Seznámili jsme se i s historii o politické situaci.
Pochopení dějin není jen o tom, vědět co se stalo… ale jak se na dějiny díváme, jak je interpretujeme,
co si o nich myslíme. Řečeno slovy
T. G. Masaryka: „I slovo je čin.“
PZ

mohli experimentovat, zkoušet
a vytvářet více variant. Někteří senioři se s enkaustikou u nás
již v minulosti setkali, tak byli
v tomto tvoření zběhlejší a nováčci
se mohli něco přiučit od těch zkušenějších. Ještě nezaschlý vosk na
papíře jsme dozdobili třpytkami. Po
úplném zaschnutí se obrázek přeleštil ubrouskem a výsledná fáze
byla dokonalá – krásně lesknoucí
se zajímavý obrázek. Kdo se nechtěl pouštět do práce se žehličkou,
zvolil si za aktivitu vymalovávání
mandal. Tyto obrázky jsou velmi
pestré, relaxační a mohou se vymalovávat libovolně dle naší fantazie.
I při této aktivitě bylo potřeba trošku
zručnosti a trpělivosti, protože některé obrázky byly opravdu složité.
Ale naši senioři jako vždy ukázali
chuť a zručnost a tvoření se nám
vydařilo.
PZ
této zajímavé aktivity. Svižné tempo, správné rozcvičení a následné
protažení zapůsobilo na naše těla
blahodárně.
Cíl byl opět u restaurace. Kdo chtěl,
šel se zahřát a doplnit tekutiny
v podobě teplého čaje, grogu nebo

svařáčku. Rozšíření účastníků je
vítáno. Kdo ze seniorů byl měl zájem, další informace o termínech
nalezne na nástěnkách na domech
s pečovatelskou službou, nebo přes
e-mail: internet@css.kojetin.cz, tel.:
727 8313 601.
PZ
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC V KOJETÍNĚ A TOVAČOVĚ
Program svátečních setkání setkání v březnu 2020 (v čase „postním“)
„Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem!“ Žalm 57,2a
1. 3. 2020 Neděle – 1. postní (Invocavit)
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
8. 3. 2020 Neděle – 2. postní (Reminiscere)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
15. 3. 2020 Neděle – 3. postní (Oculi)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

22. 3. 2020 Neděle – 4. postní (Laetare)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
29. 3. 2020 Neděle – 5. postní (Judica - Smrtná)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
5. 4. 2020 Neděle – 5. postní (Palmarum - Květná)
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Srdečně zveme k návštěvě našich
pravidelných setkávání: Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka
husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře a v Klubovně
modlitebny. Středa: Klub dětí a mládeže "Dobrá zpráva" v Klubovně
modlitebny (zpravidla první středa
v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy
z Taizé v Husově sboru (zpravidla první středa v měsíci). Čtvrtek:
Biblická hodina s besedou na faře
v kanceláři (zpravidla poslední čtvrtek v měsíci promítání). Neděle: Bohoslužby ve sboru (zpravidla 1. neděle v měsíci – rodinné bohoslužby,
po jejich skončení následuje tradiční

„nedělní škola“ pro děti a mládež).
Oznámení: Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti v pondělí a ve středu od 9 do
15 hodin. Jinak dle dohody.
Volejte, laskavě, na telefonní číslo:
777 706 511 nebo pište na email:
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hrušková z Přerova, telefon: 606 207 782
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:

http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje. Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc
Jiří Pleva
Anekdota měsíce:

Myšlenka měsíce:

Citát měsíce:

Biblický verš měsíce:

SK Kojetín 2016, z. s.
Program domácích zápasů – Sportovní hala Kojetín
2. liga mužů – skupina C
21. 3. 2020 (10:00 / 13:00) Kojetín – Šlapanice
Extraliga juniorů – skupina C
7. 3. 2020 (11:00) Kojetín – Zlín
7. 3. 2020 (17:00) Kojetín – Prosek
8. 3. 2020 (9:00) Kojetín – Benátky nad Jizerou
8. 3. 2020 (15:00) Nový Jičín – Kojetín
Krajský přebor Olomouckého kraje žen
22. 3. 2020 (10:00 / 13:00) Kojetín – Velká Bystřice

Krajský přebor Olomouckého kraje mužů
7. 3. 2020 (10:00 / 13:00) Kojetín – Olomouc
22. 3. 2020 (10:00 / 13:00) Kojetín – Hodolany
Krajský přebor Olomouckého kraje kadetů
22. 3. 2020 (09:00) Kojetín – VAM Olomouc
22. 3. 2020 (12:00) Kojetín – Zábřeh
Krajský přebor Olomouckého kraje mladších žáků
5. 3. 2020 (16:00) VAM Olomouc – Kojetín
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SK Kojetín 2016, z. s.
Výsledky SK Kojetín – volejbal, únor 2020
2. liga mužů – skupina C
Kojetín – Drásov 0:3 (-21,-19,-21)
Kojetín – Drásov 1:3 (15,-18,-15,-23)
Kojetín – Holubice 0:3 (-15,-22,-18)
Kojetín – Holubice 0:3 (-10,-13,-15)
Morávka – Kojetín 3:0
Morávka – Kojetín 3:0
Krajský přebor Olomouckého kraje mužů
Kojetín – Šumperk 2:3 (15,-18,-17,23,-10)
Kojetín – Šumperk 3:0 (23,19,23)
Mohelnice – Kojetín 0:3 (-18,-14,-23)
Mohelnice – Kojetín 3:2 (-20,22,-22,22,12)
Extraliga juniorů – skupina C
Velké Meziříčí – Kojetín 1:3 (-16,25,-26,-14)
Prosek – Kojetín 0:3 (-20,-19,-20)
Kojetín – Zlín 3:2 (-21,22,20,-24,10)
Kojetín – Nový Jičín 1:3 (-21,22,-23,-19)
1. liga juniorů – skupina D
Kojetín B – Opava 3:0 (20,14,18)
Kojetín B – Opava 3:0 (22,18,19)
Odry – Kojetín B 1:3
Odry – Kojetín B 2:3
Extraliga kadetů – skupina B
Slavia HK – Kojetín 3:2 (-22,-24,19,17,12)
Prosek – Kojetín 0:3 (-21,-23,-12)
Kojetín – VK Ostrava 0:3 (-22,-24,-15)
Kojetín – BV Ostrava 3:0 (11,18,12)
Český pohár kadetů – 2. turnaj – skupina A
Kojetín – Rychnov 2:0 (14,18)
Kojetín – Slavia HK 2:0 (14,19)
Kojetín – Dřevěnice 2:0 (13,15)
Kojetín – Znojmo 2:0 (20,25)
Kojetín – Lanškroun 1:2 (-23,14,-17)
Krajský přebor Moravskoslezského kraje žáků
– 4. turnaj – skupina A
Opava – Kojetín 2:0 (16,21)
Green V. Beskydy A – Kojetín 2:1 (-21,21,10)
Kojetín – Nový Jičín A 0:2 (-18,-10)
Kojetín – Blue Ostrava A 0:2 (-22,-11)

Starší žáci – turnaj Moravskoslezského kraje
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Krajský přebor Moravskoslezského kraje mladších
žáků – 3. turnaj – skupina A
Red Frýdlant n/O – SK Kojetín 1:2 (15,-20,-8)
SK Kojetín – TJ Nový Jičín 1:2 (15,-21,-13)
VS Ostrava A – SK Kojetín 2:0 (19,17)
SK Kojetín – Blue Ostrava 2:0 (22,21)
Krajský přebor Olomouckého kraje starších žáků
VAM Olomouc – Kojetín 3:2 (24,19,-17,-23,13)
Krajský přebor Olomouckého kraje mladších žáků
VAM Olomouc – Kojetín 0:3
Krajský přebor Olomouckého kraje žákyň
– 3. turnaj – skupina A
Kojetín – M. Třebová 2:0 (19, 29)
Přerov B – Kojetín 1:2 (-15,22,-11)
Kojetín – Přerov C 2:0 (18,14)
Šternberk – Kojetín 0:2 (-17, -21)
Krajský přebor Olomouckého kraje žen
Kojetín – Bohuňovice 2:3 (-21,21,17,-24,-11)
Kojetín – Bohuňovice 3:2 (-25,-14,22,10,14)
Uničov – Kojetín 3:1 (-23, 22, 15, 17)
Uničov – Kojetín 3:1 (-19, 21, 20, 14)
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FK Slavoj Kojetín a TJ Sokol Kovalovice
FK Slavoj Kojetín
Přípravné zápasy FK SLAVOJ Kojetín březen 2020
Muži 1.A třída skupina B NE 1. 3. 15:00 Slavoj Kojetín – Napajedla
UMT Chropyně
Fotbalové jaro zahájí FK Slavoj Kojetín v sobotu 28. března 2020. Na
svém hřišti od 15 hodin přivítá soupeře ze 6. místa tabulky Spartak
Lipník. Na podzim v Lipníku vyhráli
domácí 2:1.
Slavoj přezimoval na 9. místě ze
čtrnácti týmů se 14 body. Čeká ho
náročný boj o každý bod, protože
odstup týmů na 10. až 13. místě
jsou pouhé tři body.

NE 8. 3. 14:00 Slavoj Kojetín – Tovačov

Kojetín

NE 22. 3. 15:00 Chomoutov – Slavoj Kojetín

Chomoutov

Rozlosování soutěže 2019/2020

Muži FK Slavoj Kojetín 1.A třída skupina B jaro 2020
So 28.03. 15:00

Slavoj Kojetín – SPARTAK Lipník

Ne 05.04. 15:30

FK Slavonín – Slavoj Kojetín

So 11.04. 15:30

Slavoj Kojetín – SOKOL Bělotín

Ne 19.04. 16:00

SOKOL Čechovice – Slavoj Kojetín

So 25.04. 16:00

Slavoj Kojetín – SOKOL Určice

TJ Sokol Kovalovice
Muži 1.B třída skupina A

So 02.05. 16:30

FC Kostelec n.H. – Slavoj Kojetín

So 09.05. 16:30

Slavoj Kojetín – SOKOL Plumlov

Ne 17.05. 17:00

1. HFK Olomouc B – Slavoj Kojetín

Kovalovice začnou jaro ve fotbalovém azylu
Po loňských červnových záplavách
se ještě odehrály podzimní zápasy
v Kovalovicích. Pak se však projevila závada v kanalizaci přímo před
střídačkami na hrací ploše. Nyní
se stále na ploše nedá hrát. Je zde
kráter skoro pět metrů hluboký. Zastupitelstvo Kojetína v lednu 2020
schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 250.000 Kč
pro TJ Sokol Kovalovice na opravu
kanalizace. Probíhá výběr a jednání se zhotovitelem. Celá záležitost
bude ukončena asi během března
a dubna 2020.
Podle sdělení klubu se první domácí zápasy budou hrát buď na
stadionu Morava, tedy na hřišti FK
Slavoje Kojetín, nebo v Měrovicích.
Tady fotbal skončil, a tak pro příznivce kopané to bude možnost si
oživit atmosféru fotbalové podívané
na zdejším hřišti. Kde jsou ty doby,
kdy zde hrála stará garda SK Slavie
Praha s legendárním Františkem
Pláničkou.
Sokol Kovalovice přezimoval na
9. místě ze čtrnácti týmů se sedmi výhrami a sedmi porážkami,
s gólovou bilancí 29:38 a 21 body.
Hned v prvním jarním zápase narazí na lídra tabulky FK Troubky, který
vede soutěž s 33 body. Na podzim
v Troubkách Kovalovice prohrály
1:4.
Příznivci modrožlutých Kovalovic
by měli podpořit své borce a vytvořit jim potřebnou domácí kulisu i na
cizím hřišti.
J. Bělka

So 23.05. 17:00

Slavoj Kojetín – FC Nové Sady

Ne 31.05. 17:00

SOKOL Konice – Slavoj Kojetín

So 06.06. 17:00

Slavoj Kojetín – SK Protivanov

Ne 14.06. 17:00

FK Brodek u Přerova – Slavoj Kojetín

Přípravné zápasy TJ Sokol Kovalovice březen 2020
SO 7. 3. 17:00

Morkovice – Sokol Kovalovice Morkovice

NE 15. 3. 15:00 Chropyně – Sokol Kovalovice

UMT Chropyně

NE 22. 3. 14:00 Hněvotín – Sokol Kovalovice

Hněvotín / UMT Chropyně

Rozlosování soutěže 2019/2020

Muži TJ Sokol Kovalovice 1.B. třída skupina A jaro 2020
Ne 29.03. 15:00

Sokol Kovalovice – FK Troubky

So 04.04. 15:30

Sokol Horní Moštěnice – Sokol Kovalovice

Ne 12.04. 15:30

Sokol Kovalovice – Sokol Tovačov

Ne 19.04. 10:00

SOKOL Ústí B – Sokol Kovalovice

Ne 26.04. 16:00

Sokol Kovalovice – SK Radslavice

Ne 03.05. 16:30

Sokol Vrchoslavice – Sokol Kovalovice

Ne 10.05. 16:30

Sokol Kovalovice – Sokol Otaslavice

So 16.05. 17:00

Sokol Klenovice – Sokol Kovalovice

Ne 24.05. 17:00

Sokol Kovalovice – Sokol Újezdec

Ne 31.05. 17:00

Sokol Kovalovice – Sokol Jezernice

Ne 07.06. 17:00

FC Želatovice B – Sokol Kovalovice

Ne 14.06. 17:00

Sokol Mostkovice – Sokol Kovalovice
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TJ Sokol Kojetín, z. s.
letní STANOVÉ tábory ve vrážném v roce 2020
3. 7. – 11. 7. 2020
Tábornická
škola dorostu
pro účastníky ve věku 15–19 let,
vklad: 2.800 Kč
Info a přihlášky: Martin Juřen
telefon: 604 840 992
e-mail: martin.juren@gmail.com
a na webu: 2019.dvoutakt.cz
11. 7. – 18. 7. 2020
Tábor
staršího žactva
pro děti ve věku 10–14 let
vklad: 2.100 Kč
Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,
e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz
18. 7. – 25. 7. 2020
Tábor
rodičů s dětmi I.
pro děti ve věku 3–7 let
vklad: 1.700 Kč/dítě;
2.100 Kč/dospělý
Info a přihlášky: Lenka Urbánková
telefon: 777 030 811, e-mail:
lenicka.nemeckova@centrum.cz

25. 7. – 1. 8. 2020
Tábor
rodičů s dětmi II.
(táborová základna pronajata)
Info a přihlášky: Eva Pěchová
telefon: 728 009 202
e-mail: pechaeva@seznam.cz
1. 8. – 8. 8. 2020
Tábor
rodičů s dětmi III.
pro děti věkově neomezeno
vklad: 1.700 Kč/dítě;
2.200 Kč/dospělý
Info a přihlášky: Zuzana Veselá
tel: 608 505 280, www.vrazne.net
8. 8. – 15. 8. 2020
Tábor
rodičů s dětmi IV.
Rodinné hry (základna pronajata)
Info a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz

15. 8. – 22. 8. 2020
Tábor
rodičů s dětmi V.
(táborová základna pronajata)
Info a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566
22. 8. – 29. 8. 2020
Tábor
mladšího žactva
pro děti ve věku 6–9 let
vklad: 2.500 Kč
Info a přihlášky: Lenka Popovská
telefon: 601 601 855,
e-mail:
lenkapolachova@hotmail.com
Další akce ve Vrážném
v roce 2020:
Stavění a bourání
tábora
Info: Miroslav Tvrdý,
telefon: 777 116 239

Zájemcům, kteří chtějí získat zkušenosti ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.
Podrobné informace získáte od vedoucích jednotlivých turnusů.

Informace pro občany
Informace o sběru
biologicky rozložitelného
odpadu v roce 2020
Vážení občané města Kojetína,
upozorňujeme vás, že sběr bio-

Inzerce
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logicky
rozložitelného
odpadu
(v hnědých nádobách), bude zahájen v souladu s platnou Obecně
závaznou vyhláškou číslo 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Kojetína,
v podělí dne 9. března 2020. Dále
bude svoz pokračovat až do konce
měsíce listopadu v každém lichém
týdnu.
Eliška izsová
odbor VŽPD, MěÚ Kojetín
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Inzerce

Ceník inzerce
ve zpravodaji
A4 (275 x 190 mm) = 1 800 Kč
1/2 A4 (190 x 137 mm) = 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm) = 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm) = 225 Kč
1/16 A4 (68 x 47 mm) = 110 Kč
menší velikost
= smluvně
!Akce! = 5+1 inzerce zdarma!
Uzávěrka čísla:
vždy k 20. předešlého měsíce...

Koupím

staré FILMOVÉ
PLAKÁTY

(ale i další:
hudební, divadelní, reklamní...)
Můžete volat, prozvonit
(zavolám zpět),
případně sms na telefon:
704 404 825
nebo napsat na email:
strapec1@email.cz
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Vzpomínky
Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 14. února 2020 by se dožil

pan Jiří Vacula
41 let a 17. března 2020 vzpomeneme 8 let od jeho úmrtí.
Stále vzpomínají rodiče, děti Lucie, Nikola a Maťa, sestra Naďa s rodinou,
ostatní příbuzenstvo, kamarádi.
Končí život, ne však láska.
Poslední cestou já vydal se sám, ale i tam zůstávám na věky s Vámi.
Na mráčku krásném bdím a o Vás v duchu sním. Sním krásný sen, že život můj byl naplněn.
Kniha života se zavřela 22. března 2016 pro

pana Aloise Zahradníčka z Kovalovic
Náš drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, tchán, švagr a strýc
by 7. června 2020 oslavil 70. narozeniny.
S láskou vzpomínají všichni, co ho měli rádi.
Manželka, syn s rodinou, bratr s rodinou a přátelé.
Vzpomeňte s námi.
Dne 6. března 2020 vzpomeneme 14. výročí úmrtí

pana Tibora Šmídy
S láskou vzpomíná sestra Marie s rodinou.

Dne 15. března 2020 vzpomeneme 40. smutné výročí úmrtí našeho tatínka

pana Štefana Šmídy
S láskou vzpomínají dcera Marie a syn Jan s rodinami.

Dne 5. března 2020 by se dožila 72 let

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

Prodejní místa Kojetínského zpravodaje
* Informace
Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
* Městská knihovna MěKS Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
* MěKS Kojetín – Sokolovna
náměstí Republiky 1033, Kojetín
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* Potraviny Dobrůtky od Verunky
Tyršova 1393, Kojetín
* Potraviny DOLABUŽ
Masarykovo náměstí 54, Kojetín
* TRAFIKA
Masarykovo náměstí 33, Kojetín
* Potraviny, Padlých hrdinů 1023, Kojetín
* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45
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Pohledem fotografa
V tomto čísle zpravodaje otevřel pan Minařík zajímavé téma o kojetínských pohřebištích. Doplnil bych
tyto informace několika záběry z těchto míst.

Na Spravedlnosti – nenápadné návrší patrné hlavně
po pravé straně při příjezdu do Kojetína od Uhřičic se
stojící lípou je oním místem, kde bylo vykonáváno hrdelní právo, tehdy náležející našemu městu, patrně poblíž něj byli popravení i pohřbíváni.

Cholerák – pohled na kříž stojící na okraji remízku na
severozápad od města. Kříž byl obnoven roku 1993
a je na něm tabulka s nápisem „Zde odpočívají oběti
cholery 1831“, původně byl nápis delší: „Kříž postaven
L.P. 1831 na památku obětí moru a cholery L.P. 1792–
1831. Odpočinutí věčné dej jim Pane.“

U Choleráku – celá lokalita u cholerovského hřbitova
je tak trochu mystická, v její blízkosti se nacházejí dva
kříže (1742 a 1832), kaple sv. Anny (1700) a Boží muka
Nejsvětější Trojice (1703). Zhruba uprostřed pomyslného trojúhelníku je torzo bývalé panské cihelny a na
severní straně cholerovský hřbitov. Určitě se k tomuto
prostoru vrátím v některém z příštích čísel.

Jiří Šírek

A ještě jedna dopravní zajímavost – u výpadovky
z Kojetína k dálnici je po levé straně umístěn hranečník s nápisem: „Silniční hranice okresu Kroměřížského
a Kojetínského“. Pochází patrně z 20. – 30. let minulého století a byl nalezen v roce 2009 při stavbě dálnice
u Kojetína.
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Divadelní Kojetín 2020

Sladká krása z Hanáckého bálu

Kojetínský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín, vychází v nákladu 700 výtisků.
Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, PSČ 752 01.
IČ: 00368903. Telefon: 581 762 046, 774 001405, e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Hana Svačinová.
Redakční rada: Mgr. Olga Odehnalová, Ing. Jiří Šírek, Jakub Šírek, Milan Zahradník.
Vychází vždy 1. týden v měsíci. Cena: 12 Kč. Povoleno Ministerstvem kultury pod evid. číslem MK ČR E 12649.
Grafická úprava a sazba: MěKS Kojetín, tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. www.mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj
Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, názory nemusí být totožné s názory redakce.

