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KOJETÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

SK KOJETÍN DOSÁHL PARAMETRŮ
VOLEJBALOVÉHO VELKOKLUBU!

Pozoruhodné úspěchy mladých kojetínských volej-
balistů budí pozornost nejen v Olomouckém kraji. 
Zejména chlapci letos dokázali, proč se již řadu let 
o Kojetínu mluví s respektem napříč celou republi-
kou. Jaká cesta vedla k tak nevšedním výsledkům 
jsme se zeptali předsedy klubu Leoše Ptáčka.
Pestrá (úsměv). Volejbal má v Kojetíně tradici dlouhou 
více než padesát let. Od pionýrských začátků u mlýn-
ského náhonu na Hatích, přes obrovsky úspěšné ob-
dobí na sokolské zahradě, hale učiliště OSP, násled-
ný výkonnostní útlum, až po dnešní úspěchy spojené 
s novou sportovní halou a plážovým areálem na koupali-
šti… Před deseti lety nastartovali proces obrody volejbalu 
obětaví tátové s generací mimořádně šikovných kluků, 
kteří se stali v roce 2016 mistry ČR v kategorii mladších 
žáků. Později přišlo ještě 5. místo ve starších žácích 
a několikrát postup do finálové skupiny v extralize kadetů.

Dnes se v Kojetíně hrají nejvyšší soutěže ve dvou 
věkových kategoriích, je to tak?
Ano, čtvrtým rokem hrajeme extraligu kadetů i juniorů 
a od sezóny příští přibude i nejvyšší soutěž v kategorii 
lvíčata.

Tedy tři extraligy!?
A taky 2. liga mužů, 1. liga juniorek, 2. liga kadetek 
a spousta krajských přeborů. Praha, Brno, Ostrava, 
Liberec, Kojetín, žádný jiný klub nemá zastoupení v toli-
ka vrcholných soutěžích. Příjemný pocit (úsměv).

To věříme, letos z jara se na sportovní hale něco děje 
snad každý víkend…
Myslím, že opravdu úplně každý víkend. Dostali jsme 
navíc přidělena pořadatelství kvalifikací mladších i star-
ších žáků na finálové turnaje mistrovství ČR. Obě kate-
gorie vyhrál Kojetín!! Obrovský úspěch, naši nejmenší 
si na MČR pravděpodobně nepojedou pro tituly, ale pro 
krásné výsledky určitě. Pořádali jsme i baráž o 2. ligu 
mužů a v květnu hrají kadeti finálový turnaj o titul mistra 
republiky v Havířově. Muži “B” a obojí žáčci navíc vyhráli 
krajské přebory. Něčím výjimečným je nominace celkem 
šesti hráčů do reprezentačních výběrů ČR. Jeden z nich 
dokonce hrál s národním družstvem kadetů na mistrov-
ství Evropy. Neuvěřitelná sezóna, a navíc lze předpoklá-
dat, že další by se mohly vyvíjet podobně.

pokračování na další straně

Před deseti lety nastartovali proces 
obrody volejbalu obětaví tátové s generací 
mimořádně šikovných kluků.

Něčím výjimečným je nominace celkem šesti 
hráčů do reprezentačních výběrů ČR.
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Jak velká je členská základna SK 
Kojetín? Kolik trenérů, případně 
funkcionářů, se na práci v klubu 
podílí? Jak nákladná je celá tato 
mašinérie?
My jsme se rozrostli z několika desí-
tek převážně dospělých rekreačních 
sportovců na třísetčlenný kolektiv, 
z něhož více než polovinu před-
stavují děti a mládež. Ti úplně 
nejmenší začínají všeobecnou 
pohybovou přípravou a pokračují 
tzv. barevným volejbalem. Až po-
tom se začnou děti dělit podle 
pohlaví a pokračují mistrovskými 
soutěžemi. V letošním školním 
roce se nám do přípravky přihlásil 
rekordní počet – více než čtyřicet 
dětí, své ratolesti k nám vozí rodiče 
i z okolních obcí. Ve vyšším věku 
pak do Kojetína stahujeme ty nejta-
lentovanější hráče zejména z Olo-
mouckého a Zlínského kraje. Využívají ubytování vedle 
gymnázia, na kterém studují, a na hřišti doplňují naše 
vlastní odchovance. Řekl bych, že neustálý nárůst zájmu 
je výsledkem dosavadní tvrdé práce a výsledků, jež se 
dostavily. Vedení klubu čítá deset funkcionářů, kteří jsou 
činní ve výkonném výboru a kontrolní komisi, s jednotli-
vými kategoriemi pracuje 15 až 20 trenérů. Celkový roz-
počet klubu vzrostl za posledních šest let desetinásobně, 
na 2,5 milionu korun. Je rozdíl jezdit na mistrovská utkání 
do Troubek nebo do Českých Budějovic (smích).

Zatím je řeč stále jen o chlapcích…
S děvčaty jsme začali pracovat o několik let později. To je 
ale jen jeden z důvodů, proč nemáme úspěchy srovnatel-
né. Druhý je ten, že v našem bezprostředním okolí hrají 
nejvyšší soutěže čtyři kluby. Dává tedy smysl, abychom 
v Kojetíně hráli soutěže nižší, a naše nejkvalitnější hráč-
ky hostovaly v Olomouci, Přerově nebo v Prostějově. 
A třetí důvod je, že kapacita sportovní haly je zcela zapl-
něná, a my musíme už teď několik tréninků přemísťovat 
do Kroměříže.

Ještě jednu vrcholnou soutěž bude naše město 
hostit v červnu, je to tak?
Olympiádu dětí a mládeže jsem si chtěl nechat na samý 
závěr. Kojetín se stane poslední týden v červnu jedním 
z olympijských měst pořádajícího Olomouckého kraje. 
Je to náš obrovský diplomatický úspěch. Ve sportovní 
hale se odehraje turnaj chlapců ve volejbalu, v areálu 
na koupališti budou dekorováni vítězové Letní olympiá-
dy dětí a mládeže v beachvolejbalu v kategorii děvčat 
i chlapců.

Hrozně dobře se toto všechno poslouchá (úsměv), 
ale nechejme si i něco na příště.
Souhlasím.

Díky za rozhovor, přejeme SK Kojetín mnoho úspě-
chů a šikovných dětí i v dalších letech.

-rrkz-

Kojetín se stane poslední týden v červnu 
jedním z olympijských měst. Je to náš 
obrovský diplomatický úspěch. 

Rozrostli jsme se z několika desítek 
převážně dospělých rekreačních sportovců 
na třísetčlenný kolektiv.

Nejtalentovanější hráči využívají ubytování 
vedle gymnázia, na kterém studují.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada Města Kojetína se na své 76. schůzi konané dne 20. dubna 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí zprávu o hospo-
daření Města Kojetína za období 01-
03/2022,
- vzala na vědomí informaci o hospo-
daření zřízených příspěvkových orga-
nizací za období 01-03/2022,
- vzala na vědomí informaci o písem-
ných souhlasech týkajících se pozem-
ků ve vlastnictví města, vydaných sta-
rostou města Leošem Ptáčkem na zá-
kladě svěření pravomocí usnesením 
R553/11-19, za období od 1. 1. 2022 
do 11. 4. 2022,
- souhlasila s přijetím účelové ne-
investiční dotace ve výši 21.000 Kč 
Domem dětí a mládeže Kojetín, p. o., 
na akci Dračí lodě v rámci Velké ceny 
DDM Kojetín, p. o.,
- souhlasila s uzavřením veřejnopráv-

ní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Domem dětí a mládeže Kojetín, p. o., 
jako příjemcem a Olomouckým kra-
jem, jako poskytovatelem,
- schválila poskytnutí účelového nein-
vestičního příspěvku Domu dětí a mlá-
deže Kojetín, p.o., ve výši 32 800 Kč, 
z důvodu zapojení do projektu v rámci 
programu Evropa pro občany, 
- schválila uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby 
č. IZ-12-8002954/SOBSVB/02 Ko-
jetín, Baumas, Kroměřížská, p. č. 421, 
kNN mezi Městem Kojetínem, jako 
strana „Budoucí povinná“ a společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s., jako stra-
na „Budoucí oprávněná“. Pozemky ve 
vlastnictví Města Kojetína p. č. 609/10 

a p. č. 5749 oba ostatní plocha, v kata-
strálním území Kojetín, budou dotčeny 
stavbou zařízení distribuční soustavy 
– kabel NN, kabelová spojka,
- vzala na vědomí zápis ze zasedání 
Komise životního prostředí a zeměděl-
ství RM ze dne 9. 3. 2022,
- uložila odboru VŽPD administraci 
kácení dřevin a provedení náhradní 
výsadby na pozemcích města Kojetí-
na, dle doporučení Komise životního 
prostředí a zemědělství RM ze dne 
9. 3. 2022,
- vzala na vědomí zápis ze zasedání 
Komise školství RM ze dne 7. 4. 2022,
- schválila postup adaptace v ob-
lasti školství a volného času pro děti 
z Ukrajiny, dle doporučení Komise 
školství RM ze dne 7. 4. 2022.

Foto: Pavel Bibr

Foto: Jaroslav Bělka
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VÝZNAMNÉ MEZNÍKY VE VÝVOJI MĚSTA KOJETÍNA
Město Kojetín prošlo ve svém dlouhém 
vývoji nejen dobami hospodářského 
a společenského rozkvětu a rozvo-
je, ale také těžkými dobami stagnace 
a úpadku. Tato těžká období byla vět-
šinou spojena s válkami, kdy se válčící 
vojska převalila také přes střední Mo-
ravu i přes Kojetín. Obyvatelé města 
však vždy znovu a znovu obnovovali  
válkou zničené město, svůj domov. 
V následujících řádcích si připomeň-
me některá období, některé události, 
které můžeme směle nazvat význam-
nými mezníky ve vývoji Kojetína. Jsou 
charakterizovány nejen významnými 
událostmi, ale také významnými doku-
menty, které podmiňovaly jeho rozvoj.
V listině moravského markraběte Pře-
mysla, syna krále Přemysla Otakara 
I., z 2. prosince 1233 se připomínají 
statky pražského biskupství a kostela 
pražského na Moravě. K těmto bis-
kupským statkům náležela na Mora-
vě také ves (villa) Jaroměřice a újezd 
Kojetín (circuitus Cogetyn) se všemi 
příslušnými vesnicemi (cum omnibus 
villis attinentibus) a jiné statky (alia 
bona) téhož biskupství na Moravě le-
žící.1 

Kojetín se pro svou výhodnou polohu 
stal církevním, obchodním a správním 
střediskem. Z bývalé osady se stala 
trhová ves, pak městečko, které bylo 
někdy v poloviny 13. století rozšířeno 
o náměstí a v roce 1290 obdrželo další 
výsady a práva.
Dosud málo doceněnou listinou pro 
dějiny Kojetína je listina z roku 1290, 
kterou vydal český král a markrabě 
moravský Václav II. (vládl 1278 – 1305, 
vlády se ujal až v roce 1283). Vydána 
byla v Praze a datována 20. říjnem 
1290. Sepsal magister Jan Zanusis, 
protonotář moravský. Listina nejen 
potvrzovala výsady již dříve udělené 
pražskému biskupství na jeho morav-
ské statky, ale také přinášela pro tyto 
statky nová privilegia. Byla to součást 
odměny pražskému biskupu Tobiášovi 
z Bechyně za pomoc, věrnost a služ-
by prokázané králi Václavovi II. v boji 
s odbojnými Vítkovci.2 

Listina je známa z regestu, který uve-
dl Josef Emler (1836 – 1899) ve svém 
díle Regesta diplomatica nec non 
epistolaria Bohemiae et Moraviae, 
díl II., 653, čís. 1518. Význam listiny 
pro Kojetín vyzvedl již P. Beda Dudík 
(Mährens allgemeine Geschichte, IV., 
150). Autor Florian Zapletal (1884 
–1969, historik umění, novinář, voják) 

ji považuje  za zakládací listinu města. 
V listině král potvrzuje již dané výsa-
dy statkům pražského biskupství na 
Moravě, zvláště těm, které leží při ústí 
řeky Hané do Moravy. Kojetínu, který 
byl zničen Kumány a jinými barbary,  
uděluje právo hradeb a možnost opev-
nění (zdi, násypy, příkopy). (… oppi-
dum Cogetyn muro muniendi). „Aby 
všichni obyvatelé i se svými rodinami 
byli před Kumány a jiným nepřítelem, 
zlem a jinými nečekanými událostmi, 
chráněni.“ 3
Obyvatelé Kojetína mohou v budouc-
nu využívat stejná práva a svobody 
jako mají obyvatelé jiných moravských 
měst.
Pro další hospodářský rozvoj Kojetína 
měla zásadní význam listina pražské-
ho arcibiskupa Zbyňka, která byla vy-
dána v Praze 2. října 1406.4
Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc 
z Hazmburku, jako kojetínská vrch-
nost, aby podpořil rozvoj města, se 
vzdal práva odúmrti a udělil kojetín-
ským měšťanům a obyvatelům právo 
držet všechna pole, louky a pastviny 
tak, jak je dosud užívali a drželi. Dě-
kan Jan Malešinský a kanovníci praž-
ské kapituly se k tomuto privilegiu také 
připojili.5
Privilegium je stvrzeno přivěšenou 
pečetí pražského arcibiskupa Zbyňka 
a přivěšenou pečetí pražské kapituly.

V listině je Kojetín jmenován městem 
(opidi nostri Coyetin). Kojetínští měš-
ťané a obyvatelé přísahou potvrdi-
li, že o svá privilegia přišli při požáru 
(„v tom ohni jsou zhynuly“). Městské 
písemnosti shořely při požáru města 
za domácích válek mezi moravský-
mi markrabaty Joštem a Prokopem 
v osmdesátých a devadesátých letech 
14. století. Kojetínští měšťané proto 
prosí arcibiskupa Zbyňka o jejich ob-
novení.
Vzdáním se odúmrti (zřeknutím se 
práva na odúmrt) udělil pražský arci-
biskup Zbyněk (listinou z 2. října) měš-
ťanům a obyvatelům Kojetína a držite-
lům všech dvorů k tomu místu patřících 
a jejich potomkům zvláštní milost, aby 
mohli a svobodu měli, všechny své 
statky, zboží movité i nemovité prodá-
vati, dávati, věnovati jak za života, tak 
po smrti podle testamentu (závěti).
Pokud by někdo zemřel bez potom-
ků a pokud by se do jednoho roku 
z potomků nikdo nepřihlásil, pak statek 
připadá vrchnosti.
Kdyby někdo zemřel bez testamentu 
(bez závěti) nebo nezanechal dědice 
obojího pohlaví (pravých potomků) 
a do jednoho roku se žádný dědic ne-
přihlásil, má se statek v městě prodati 
a nabyvatel může na něm  hospodařit.
Významné bylo také další ustanovení: 
„Se zvláštní příchylností k obyvatelům 
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města následující milost jim a jejich 
potomkům dáváme, aby jejich vdovy 
a osiřelé dcery k manželství nuceny 
nebyly.“ 6
V této listině pražský arcibiskup Zby-
něk také obnovuje a potvrzuje kojetín-
ským měšťanům a obyvatelům všech-
na práva udělená jim, předchozími 
držiteli. Práva města, měšťanů a oby-
vatel byla rozšířena a v případě sporů 
a nejasností dostali právo hledat po-
moc a poučení v právu města Brna 
(„… na způsob města Brna).7

Poznámky:  
1. Jaroměřice a újezd (circuitus) Ko-
jetín se staly majetkem pražského bis-
kupství někdy mezi roky 1222–1224 
v době přímé vlády krále Přemysla 
Otakara I. na Moravě. (Zdeněk Kris-
ten, Známá – neznámá listina mar-
kraběte Přemysla pro moravské stat-
ky pražského biskupství z roku 1233. 
Zprávy Krajského vlastivědného ústa-
vu Olomouc, 1960).
2. Tobiáš z Bechyně pocházel z rodu 
Benešoviců. Pražským biskupem byl 
v letech 1278–1296. Po smrti Přemy-
sla Otakara II. stál na straně české 
šlechty, podílel se na urovnání sporu 
s Branibory a zahájil jednání o návratu 
Václava II. do Prahy. Byl dobrým diplo-
matem a vyjednal sňatek Václava II. 
s Jitkou (Gutou), dcerou krále Rudolfa 
Habsburského. Zemřel 1. 3. 1296.
3. Kumáni, byli nomádi turkického 
původu. Byli součástí západní větve  

kmenového svazu, obývali pobřeží se-
veru Černého moře a břehy řeky Vol-
hy. Po mongolské invazi mnoho z nich 
hledalo útočiště v Uhrách a v Bulhar-
sku. Kumáni bojovali ve vojsku uher-
ského krále proti Přemyslu Otakaru II. 
v bitvě na Moravském poli roku 1278. 
Následně vtáhli na Moravu. Často byli 
považováni za Tatary.
4. Listina je uložena ve Státním okres-
ním archívu v Přerově, fond Archiv 
města Kojetín, inv. č. 1. Také jsem 
použil přepis této listiny z roku 1743 
z Knihy k zapisování… ze stejného 
fondu.
5. Zbyněk Zajíc z Hazmburku (asi 
1376–28. 9. 1411), český politik a cír-
kevní činitel. Rádce krále Václava IV. 
V období 1403–1411 pražský arcibis-
kup. Kapitula – sbor kněží, kanovníků, 

kterým příslušelo konat slavnostní bo-
hoslužby v katedrálním kostele. Kapi-
tula také tvořila poradní sbor biskupa.
6. Odúmrt, latinsky devolutio. Jestliže 
zemřelý poddaný neměl oprávněné-
ho dědice, připadl uprázdněný statek 
jako odúmrt, také odmrt, vrchnosti. 
Koncem 14. a počátkem 15. století  se 
některé vrchnosti v Čechách a na Mo-
ravě z ekonomických důvodů tohoto 
práva dobrovolně vzdávaly.
7. Brněnské městské právo je nej-
starším souborem městského práva 
(menší a větší privilegium města Brna 
z roku 1243), které se stalo velkým 
vzorem a autoritou. Město Brno se 
stalo odvolací institucí pro většinu mo-
ravských měst.

pokračování příště
František Řezáč

Z HISTORIE – HŘBITOVY KOJETÍNA
V roce 1832 byl založen stávající hřbi-
tov na náměstí Svobody, takže letos je 
to sto devadesát let od jeho založení. 
Pokusil jsem se udělat malou statisti-
ku. Kdyby každý rok zemřelo ve městě 
okolo osmdesáti občanů, tak je to za 
ty roky pěkná řádka zemřelých, kteří 
jsou zde pochováni. Podobnou statis-
tiku jsem udělal i o hřbitově, který byl 
okolo předchůdce stávajícího kostela 
a nynějšího chrámu. Není přesně zná-
mo, od kdy se tam začalo pohřbívat. 
Některé prameny uvádějí rok 1280, 
jiné se přiklánějí i o několik desítek let 
později. Vezmeme-li v potaz, že zde 
pochovávali do roku 1831, tak je to 
přes pět set let. Střídmý odhad, bylo 
by tam pohřbeno 40 až 45 tisíc nebož-
tíků. Systém pohřbívání byl, jak šla 
smrt. Rodiny neměly svůj vlastní hrob, 
ale pohřbíval se hrob vedle hrobu. 
Manželé nebyli pohřbívání vedle sebe, 
ani děti s rodiči. Když se tam začalo 

pohřbívat, bylo to jednoduché, vyko-
pal se hrob, kde byl uložen nebožtík. 
Jak se zaplnil hřbitov, začal se kopat 
hrob, kde již byli pohřbeni zemřelí. Při 
kopání narazili na kosterní ostatky ze-
mřelých a nastal problém, co s kostmi. 

V té době se to řešilo tak, že se bu-
dovaly kostnice, převážně sklepního 
typu, kde se ukládaly kosti zemřelých. 
V Kojetíně byla také kostnice, byla 
v dolní části hřbitova nedaleko Kromě-
řížské brány. Vchod do kostnice byl 

Kojetín, II. Vojenské mapování 1836–1852
zdroj: Old maps, ©2001–2022
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ze hřbitovní kaple. Kaple byla vyzdo-
bena pěti sochami, Ježíšem, andělem 
a apoštoly Petra, Jakuba a Jana. 
V současné době jsou sochy uloženy 
ve VIC Kojetín.
Za třicetileté války v roce 1643 byli 
v Kojetíně Švédové a došlo k poško-
zení kostela. Po skončení války byl 
opraven, ale nedostatečně a chátral. 
Farář Skoba naléhal na majitele pan-
ství Ferdinanda Salma Neuburgu, 
aby byl kostel řádně opraven nebo 
byl postaven nový. Ten se obrátil 
26. ledna 1687 na olomouckého bis-
kupa Karla II. hraběte Lichtenštejnů 
Kostelkornu s žádostí, aby povolil vy-
stavění nového kostela od základů. 
Biskup stavbu povolil 7. února 1687 
a mohlo se začít. Smlouva byla uza-
vřena 16. května 1687 s olomouc-
kým stavitelem Jiřím Sassthalerem, 
že zboří poškozený kostel a na jeho 
místě postaví od základů kostel 
nový. Stavba kostela byla ukončena 
v létě 1692 a předána farnosti do uží-
vání. Letos je to 330 roků. Mnozí his-
torikové se neshodují s tím, že napřed 
byl zbořen starý kostel a potom posta-
ven nový. Argumentují tím, že by věřící 
nemohli pět let chodit na bohoslužby. 
Je to tak prosté, využila se hřbitovní 
kaple, kde se udělal prozatímní ol-

tář, přestěhovala se sem zpovědnice 
a křtitelnice. Začaly se zde konat 
bohoslužby. Konalo se rozloučení 
se zemřelými, oddávali se snouben-
ci, křtili se novorozenci, lidé chodili 
ke zpovědi a přijímali svátost oltářní 
a těšili se, jak pokračuje stavba nové-
ho chrámu.
Přenesme se do roku 1423, kdy bylo 
Žižkovo vojsko na Moravě, Kojetín se 
nepřiklonil k Husitskému hnutí, a tak 
Žižka takové trestal. Vojsko přišlo od 
Kroměříže. Občané se chtěli bránit, 
ale neměli šanci proti profesionálním 
vojákům. Podle farní kroniky zaplatilo 
to životem asi tisíc obránců Kojetína. 
Vojáci pobrali všechen dobytek, koně, 

Detailní pohled na cestu do Uhřičic
Zdroj: Old maps, ©2001 - 2022

obilí. Nasytit několika tisícovou armá-
du nebylo jednoduché. Vojsko odtáhlo 
směr Otaslavice. Těch nemnoho obča-
nů, kteří zbyli, řešili problém, co se za-
bitými, bylo to v létě, tak museli jednat 
rychle. Vykopat společný hrob pro tolik 
mrtvol na tamním hřbitově? Poházet je 
do Moravy, to snad ne. Hledali vhodné 
místo, a to nalezli v dnešní lokalitě „Kři-
žíky“. Sem snesli nebožtíky a pohřbili 
je zde. Na památku tam postavili kříže. 
Sedlák jel s ruchadlem kypřit pole a 
soused se jej ptal, kde že ruchal? Od-
pověděl mu, že za „křižama“, tak vzni-
kl název lokality Křižíky. Ten název se 
užívá dlouhodobě dodnes. Je písem-
ný záznam z roku 1574, kdy jistý Jan 

Rybník Jordán Malý Jordán
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Sachánek prodal část svého pole na 
„Křižíkách“ Židovské obci na rozšíření 
hřbitova za 28 kop bílých grošů.
Cesta do Uhřičic vedla, podle výše při-
ložené mapy, okolo Struhy přes Křižíka 
do dolní části Uhřičic a také zde byla 
odbočka do panského dvora Obora. 
Tam také jela Marie Terezie, která 
projížděla přes město 17. 6. 1748 do 
Olomouce. Tato cesta zanikla koncem 
18. století. Nyní z této cesty zbyl ne-
patrný kousek, který odtud nikam ne-
vede. 
Na mapě z tereziánské doby vojenští 
kartografové zaznamenali kříže na 
lokalitě Křižíka. Od Žižkovy návštěvy 
v Kojetíně uplynulo 330 let, jistě to ne-
jsou původní kříže z té doby, mohou 
to být kříže obnoveny. V roce 1643, 
kdy byli ve městě Švédové, přišel 

s nimi, také i dýmějový mor. V kroni-
ce se píše, že město zasáhla morová 
rána. Zemřelých bylo hodně, a proto 
byli pohřbíváni na Křižíkách, na uctě-
ní památky zde byly postaveny kří-
že. Kříž je symbol utrpení a bolesti. 
Tyto kříže zde byly v době mapování 
a vojenští kartografové je zakreslili do 
mapy. Na mapě je také zaznamenáno 
popraviště zvané „Na spravedlnosti“ 
se svojí šibenicí. Podle vyobrazení na 
mapě, jedná se o šibenici trojúhelníko-
vého půdorysu. Také je zde zakreslen 
i rybník Jordán, kdy ten vznikl, není za-
znamenáno, ale proč vznikl, se ví. Při 
těžení cihlářské hlíny na výrobu cihel 
se dostali těžbou pod úroveň okolního 
terénu a přišlo to, co se muselo stát. 
Při jarním tání nebo větší bouřce se 
vytvořila na vytěženém místě vodní 

laguna. Sice odvodnění bylo příkopem 
do Struhy, ale nedostatečné, tak se 
muselo čekat, než to trochu vyschne. 
To se opakovalo i několikrát do roka. 
Magistrát města rozhodl, že zruší ci-
helnu a vytvoří tam rybník, byl nazván 
dle biblického názvu Jordán. Nyní je 
odvodnění rybníka kanálem, který ústí 
u mostu do Struhy na Stružním řádku. 
Zrušením cihelny vznikl požadavek, 
aby příkrý svah byl upraven pro jíz-
du formanů. Úprava byla udělána do 
dnešní podoby, a tak se začalo jezdit 
tudy a okolo Struhy se přestala cesta 
užívat, je to patrné, i domy proti vodě 
jsou pod úrovní cesty a první domy na 
„Vyšehradě“ po pravé straně jsou vy-
výšeny nad silnici.    Použitá literatura:

Kojetín v proměnách času
F. Minařík

Výpusť z rybníka Jordán Ústí kanálu z rybníka Jordán

Rok 1931
Pamětihodné události v obci:
Dne 19. 1. se začal kopat kámen na 
obec. trávníku za Klechovým dom-
kem a na obecnicách, ku opravě cesty 
k Bojanovicím. 11. 5. začala úprava 
cesty k Bojanovicím. 27. 9. volby do 
obec. zastupitelstva. Podány byly tři 
kandidátky, republikánská, česk. soci-
al. a kat. lid. Nejvíce hlasů soustředila 
strana republikánská, která obdržela 
sedm mandátů. 10. 11. volba staros-
ty: Starostou zvolen opět Josef Foltýn, 
říd. učitel, náměstkem Stanislav Dří-
mal č. 16. Dne 19. 12. byly prodány 
obecní olše a vysekány.
Povětrnostní zprávy roku 1931:
Zima v měsíci lednu a únoru byla dosti 
mírná, protáhla se však až do 21. 3., 
kdy začal foukat teplý jižní vítr. U nás 
se začalo set až 28. března. Duben 
byl studený s nočními mrazy. Skuteč-
né jarní počasí přišlo až 24. dubna 
a v květnu bylo již teplé letní poča-

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KOVALOVICE U KOJETÍNA (NA POKRAČOVÁNÍ)

sí. Začátek června byl teplý a mokrý. 
18. června velká bouře s větrnou 
smrští, která vyvracela i stromy. Mě 
samému vyvrátila fůru s naloženým je-
telem na rovném terénu. 10. července 
již začaly u nás žně a 30. 7. jsem již 
mlátil strojem obilí ze stodoly. V srpnu 
velká vedra, dne 7. 8. až 34° ve stí-
nu, ku konci měsíce deště, vláhy do-
sti. Září bylo mokré, skoro celý měsíc 
prší a vyčasilo se až počátkem října. 
Kopání řepy se odbylo za suchého 
a slunného počasí, deště se dostavily 
až ku konci měsíce října. Mrazy ude-
řily až 24. listopadu, k setí a podzimní 
orbě bylo času dosti. Zima do nového 
roku byla mírná, vždy pár dní mrzlo 
a zase odměk.
Hospodářské zprávy v roce 1931:
Krize hospodářská dostoupila vrcholu 
nejen u nás v Československu, nýbrž 
v celém světě. Výrobky zemědělcovi 
znehodnoceny, vše padlo na nejnižší 
míru. Cena řepy klesla až na Kč 10,75. 

Málo peněz, nezaměstnanost dělnic-
tva. Řepy narostlo dosti, avšak rolník 
mohl prodati jen určité kvantum, skoro 
třetina zůstala doma a musela býti zkr-
mena dobytku. A dosud není naděje 
k lepšímu.

Rok 1932
Ještě na podzim a časně z jara posta-
vil Jos. Vychodil vedle svého domku 
č. 78 výměnu č. 83 na 1. poschodí. 
Březen: Začátkem března dala obec 
zaházeti studnu na návsi před dom-
kem čís. 54. Červenec: Koncem čer-
vence byla postavena státní správou 
dřevěná rozhledna nedaleko místa, 
kde stával dříve povětrný mlýn. 31. 
7. byla zastřelena v katastru obce (na 
paniháji) dospělá liška Aug. Uhýrkem. 
Září: 4. 9. vběhl pod vlak nedaleko ná-
draží v Kojetíně zdejší rodák 19. letý 
Jakub Šimčík z mladické nerozváž-
nosti a byl na kusy roztrhán. Škoda 
mladého života! Prosinec: Počátkem 
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prosince opravil svůj domek čís. 47 
a vedle postavil stodolu Stan. Opluštil. 
28. 12. se odbývala ponejprv schůze 
obec. zastupitelstva v novém obec. 
Kanceláři v čís. 21.
Celkový ráz roku 1932:
Rok 1932 byl převážně suchý, již zima 
byla beze sněhu jen samé holomra-
zice. Po ní následující jaro bylo zase 
tak suché, že obilí jen tak tak že vy-
metala, sena a jetele následkem su-
cha narostly velmi krátké a málo. Léto 
bylo zase suché a teplé. Obilí, zvlášť 
pšenice, zaschly a velmi špatně sypa-
ly. Nedostatkem vláhy se nemohlo na 
podzim v patřičný čas seti. Selo se až 
koncem září a po řepách. Hrachy a str-
niskové jetele zaschly a skoro žádné 
nenarostly. Řepy a skrajků bylo také 
málo, celkový nedostatek píce pro do-
bytek. Vůbec rok 1932 se vyznačoval 
významným suchem, jakého není pa-
mětníka a hospodářskou krizí. Cena 
řepy padla na Kč 10. Ještě pšenice 
si udržela cenu 150–160, žito (ryž) 
90–110, ječmen 70–90, oves 80–90 
Kč. Hrozná též je nezaměstnanost 
v obci. Jen u nás jest 52 nezaměstna-
ných (hlášených). Zvlášť potřební do-
stávají od pol. správy lístky, na něž si 
u obchodníků mohou vybrati potraviny 
v ceně 10 Kč.

Rok 1933
Zima od nového roku byla celkem 
mírná, jen ku konci ledna asi čtyři dny 
pořádně mrzlo. Jaro začalo již v úno-
ru a 10. února byla již bouře, zato pak 
v březnu silné severovýchodní větry 
a mrazy noční, které se protáhly až 
skoro přes celý duben. Teplé a vlahé 
počasí jarní přišlo až koncem dubna 
a začátkem května. Od půl května 
pak se ochladilo a sucho až do konce 
měsíce. Léto začalo taktéž chladem, 
při menších srážkách, takže obilí se 
jakž takž vysypalo (místy i zaschlo) 
a že zrno se řádně vyvinulo. Žně a let-
ní počasí u nás začalo až po 20. čer-
venci. Ku konci pak července velká ve-
dra, která potrvala až do půl srpna. Do 
konce srpna již zase chladno a sucho. 
Podzim byl zvlášť chladný a suchý, 
následkem sucha se začalo s podzim-
ní setbou až po 20. září. Řepa tak tak 
že neuschla. Také jí narostlo tak málo, 
že již po mnoho roků tak málo neby-
lo. U nás 20–45 q po míře. Na polní 
práce byl podzim pohodlný, vzdor 
tomu se vše ještě pooralo a poselo. 
Mrznout počalo až koncem listopadu 
a 2. prosince pak přišla skutečná sibiř-
ská zima, která potrvala beze sněhu 

skoro tři týdny až do 20. prosince, kdy 
se oteplilo a mírně mrzlo až do kon-
ce roku. Celkově byl rok 1933 chladný 
a obzvlášť suchý. Pro hospodáře i děl-
níky katastrofální. Významná byla ne-
úroda pícnin a řepy a hluboký pokles 
hospodářských výrobků. Např. jedna 
pára prasat (selat) klesla až na 90-120 
Kč. Nezaměstnanost se ještě zhoršila, 
jest větší než roku předešlého.
Pamětihodné události a jiné
Zdejší zbytek statku se zámkem, sýp-
kou a stodolou koupil od Karla Paz-
dery, jemuž byl státním pozemkovým 
úřadem přidělen jako zaměstnanci 
a legionáři, Martin Zelinka z Popůvek, 
berní správce ve výslužbě a legionář, 
prý za 100 000 Kč. Jenž ho částeč-
ně opravil (na stodole novou střechu, 
horní na zámku a celý zalíčil). Násled-
kem velkého sucha v naší obci letní 
dobou citelný nedostatek vody zvláště 
na horním konci osady, jehož obyva-
telstvo pak musí donášeti vodu až ze 
studny obecní u kaple ve středu osa-
dy. Cena obilí po žních (trh Kroměříž): 
pšenice Kč 118–125, ryž (žito) 75–80 
Kč, ječmen 78–85 Kč, oves 72–80 Kč. 
Americký dolar padl v r. 1933 až na Kč 
22,10. Naše jednotřídní škola byla ná-
sledkem velkého počtu žactva rozdě-
lena na dvojtřídní. Vyučuje se střídavě. 
Po dvou sl. učitelkách dostal se k nám 
nový p. učitel Bohumil Bouchal, rodák 
ze Sušic u Přerova, jenž je zároveň 
v obecní veřejné knihovně knihovní-
kem. Dne 12. prosince 1933 odešel 
nám navždy – tam, odkud není návra-
tu, náš nezapomenutelný předseda 
agrární strany a budovatel našeho stá-
tu Dr. Ant. Švehla.

Rok 1934
Pamětihodné události v naší obci 
i ve světě
5. ledna: Velké důlní neštěstí v Čes-
koslovensku, v Duchcově na dole Ne-
lson zahynulo 142 horníků. 20. ledna: 
Jihoslovan Čerjan otevřel v naší obci 
v čís. 37 sňatkovou kancelář. 5. úno-
ra: Prodána soudní dražbou horní 
hospoda, koupil ji Prostějovský akc. 
pivovar za 40 000 Kč. V únoru prohlu-
buje se studně na horním konci, vody 
však velice málo, takže ani nestačí 
pro tamnější obyvatelstvo. 19. února: 
Vznikl oheň u vdovy Antonie Přivřelo-
vé, prý asi od vadného komína, shořel 
však jen domek sám, ostatní uchráně-
no. 13. března: Začalo se u nás set. 
Koncem března byl v naší republice 
ku podpoře vývozu vydán zákon mě-
nový, jímž se snižuje hodnota zlata v 

naší koruně o jednu šestinu. Začátkem 
dubna dostal se k nám nový učitel Ma-
cháček z Vlkoše, který však zde půso-
bil jen do prázdnin. Do konce dubna 
stromy skoro všechny odkvetly, rža 
a lucerky se koncem dubna sekly na 
krmení. Tak časné velké teplo prý již 
nebylo 160 roků. Řepy se škrabaly 
ještě v dubnu. V květnu pěkně tep-
lo, avšak katastrofální sucho, jakého 
prý nebylo od r. 1811. Obilí žloutne 
a schne. V půl května rostou houby 
(hřiby) jako jiná léta po žních. 20. květ-
na: Již jsou u nás zralé třešně. Obec-
ní sluha Dostál František vystavěl si 
koncem května nový domek na tráv-
níku vedle šopy mlátícího družstva. 
V červnu místo deště severových. vě-
try a dále vytrvalé sucho. 15. června: 
Obecní zastupitelstvo odprodalo na 
parc. čís. 53/1 stavební místa s přísl. 
zahrádkami Ant. Zapletalovi a Frant. 
Zdráhalovi, každému na jeden domek 
za Kč 3/1 m2. 2. a 3. červenec: Začaly 
u nás žně. 15. červenec: Byl ohlášen 
a vešel v platnost obilní monopol. 
Cena pšenice stanovena dle jakosti 
průměrně Kč 162, ryž (žito) Kč 125, 
ječmen na slad Kč 125, ječmen krmný 
a oves Kč 112 s postupujícím měsíč-
ním příplatkem Kč 1,80. V srpnu zača-
ly hrozné bouře spojené s průtrží mra-
čen, pak 1. srpna velká bouře, při níž 
v Lutopecnách se potopilo šest kusů 
hovězího dobytka. 28. srpna: Hrozná 
noční bouře s průtrží mračen, nejsil-
nější ze všech. Místy sebraná půda 
z pole a hrozně vymleté cesty. Roste 
ještě v září spousta hub, takže lidé na 
ně i v noci chodí se světly. V září po-
řádně namoklo, potom je pěkně teplo 
až do konce měsíce. Vše, co zaseto, 
roste, zvlášť řepy. Začátek října ještě 
stále teplo. 9. října: Byl zavražděn ju-
goslávský král Alexander v Marseilli ve 
Francii. Podzim byl zato zvlášť pěkný, 
teplý, některé stromy a keře kvetly 
v pozdním podzimu i druhé ovoce do-
zrálo jako jablka, maliny, jahody a jiné. 
Já sám jsem našel 9. listopadu ještě 
zralé jahody. 20. listopadu: Začal sta-
věti a ještě jej i postavil Ant. Zapletal 
nový domek na trávníku. V prosinci 
stále hezky teplo, beze sněhu až do 
konce měsíce, zvlášť na Silvestra bylo 
jako na jaře.
Celkový přehled roku
Až do požnoví byl rok 1934 rokem ka-
tastrofálního sucha, po žních velkých 
bouřek a lijáků. Následkem sucha ne-
narostly ani pícniny pro dobytek, ani 
obilí, které zaschlo a zrno se pořádně 
nevyvinulo a nevysypalo. Sláma jest 
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abnormálně krátká, z čehož následuje 
pak velký nedostatek jak stelivové, tak 
i slámy krmné. Zrna též úžasně málo, 
2-3 q po míře. Ještě štěstím bylo, že 
přišel příznivý podzimek, neb vše, co 
bylo zaseto jako hráchy, směsky a jiné 
velmi pěkně narostlo. Obzvlášť řep 
narostlo hodně nad kontingent. Neza-
městnanost jest stále tatáž jako roku 
předešlého.

Rok 1935
Pamětihodné události v naší vesni-
ci i jinde
25. ledna: Byl pohřben na zdejším hřbi-
tově Jan Sázel, štáb. rotmistr, zdejší 
rodák z čís.38. Zemřel v mladém věku 
v Košické nemocnici, odkud byl do rod-
né obce převezen. Pohřbu zúčastnila 
se voj. hudba z Kroměříže s čestnou 
setninou, celkem asi 70 mužů. Účast 
na pohřbu byla velká jak zdejšího, tak 
i přespolního obyvatelstva. 4. března: 
Prodával se v soudní dražbě jednopa-
trový domek s obchodem (vedle dol. 
hostince). Koupil ho Jos. Kolínek asi 
za 26 000 Kč. 6. března: Na památku 
85. letých narozenin p. prezidenta Ma-
saryka byla na našem kopci na silnici 
pálena hranice, též i v okolních obcích. 
20. března: Byl zatčen jihosl. Čerjan, 
majitel sňatkové kanceláře. Ku kon-
ci dubna byla vyházena na trávníku 
v olších nádrž na vodu pro případ po-
žáru. V květnu opravil důkladně majitel 
Prostějovský akc. pivovar hostinec na 
horním konci čís. 24. Dne 19. května: 
Volby do nár. shromáždění i do sená-
tu. U nás soustředila pro sebe nejví-
ce hlasů strana Republikánská 85, 
komunisté 42 a lidovci 37. Do senátu 
Repub. 75, Komunisté 37 a lidovci 
36. Dne 22. května zemřela moje nej-
starší dcera Marie, byla pohřbena na 
zdejším hřbitově do první zděné hrob-
ky. 26. května: Volby do zemského 
i okresního zastupitelstva. 5. červen-
ce: Na svátek sv. Cyrila a Metoděje při-
jel pařížský kardinál Verdier za velké 
slavnosti na Velehrad. 14. července: 
Dopoledne velká hasičská slavnost 
v Kojetíně, odpol. nálet letadel na 
město a ukázka obrany. 22. červen-
ce: Začala se přestavovat jednotřídní 
škola na dvojtřídní (po 50. letech) a vy-
stavěno nové nové obydlí pro učitele 
ve školní zahradě. 31. července: Válí 
se parním válem ve vesnici silnice. 
7. srpna: Shořel v Popůvkách obecní 
hostinec. V srpnu uvedena v činnost 
hudební kapela za vedení Fr. Plesní-
ka z čís. 10. Dne 22. září letělo přes 
naši vesnici 33 aeroplánů hromadně. 

3. října: Vypukla válka Itálie s Habeší 
v Africe. 25. října: Měl pohřeb stařeček 
Vychodil. Počátkem prosince začal 
stavěti nový domek na ob. trávníku 
Fr. Zdráhal, následkem však zámrazu 
musela být stavba zastavena. 14. pro-
since: Vzdal se p. prezident Masaryk 
svého úřadu. 18. prosince: Byl zvolen 
nový prezident p. Edvard Beneš, býva-
lý ministr zahraničí.
Celkový ráz roku, jak se jevil pro 
nás zemědělce
Celkem vzato byl rok 1935 zeměděl-
ci příznivější nežli rok 1934. Nebyl tak 
suchý, neboť podle dešťoměru spad-
lo v roce pětatřicátém více vody za tři 
měsíce, nežli ve čtyřiatřicátém za šest. 
Zvláště 20. září pršelo nepřetržitě čtyři 
dny ve dne v noci. U nás se začalo set 
21. března. Počátek žní 16. července 
a mlátit strojem se započalo 28. čer-
vence. Ceny obilí monopolní, dle hek-
tolitrové váhy pšenice 82 kg Kč 161, 
žito (rež) 72 kg Kč 121, ječmen slad. 
68 kg Kč 125, oves 53 kg Kč 113 – to 
jsou ceny za nejlepší druhy, slabší dle 
poměru nižší. Obilí sypalo a zrno bylo 
velmi dobré 4–6 q po míře. Zvlášť příz-
nivý byl letošní rok vývoji slámy i sena, 
stohů po žních bylo plno kolem každé 
vesnice. I strniskové jetele narostly. 
Také řepy nadkontingentní bylo do-
statek. Nezaměstnanost však dosud 
nepolevila – trvá dále. Podzim byl též 
podzimním pracím přízniv, pohodlně 
se zaselo i obilí dobře vzešlo. Vše se 
mohlo po řepách poorati, neboť první 
mrazy přišly až po 4. prosinci, kdy za-
čal padati i sníh, zima však byla mírná 
až do Vánoc. Ve Vánoce se na dobro 
oteplilo a bylo teplo jako na jaře až do 
nového roku.

Rok 1936
Pamětihodné události v naší obci:
Leden: Začátkem ledna začal stavě-
ti nový domek Frant. Motalík ve své 
zahradě na bývalém obec. pastvis-
ku, také Frant. Zdráhal postavil ještě 
koncem ledna nový domek a ještě 
ho i do konce ledna zakryl. 28. ledna 
jednání o elektrizaci naší obce a při-
pojení ku Středomoravským elektrár-
nám. Únor: 21. února zemřela nej-
starší občanka naší obce, pí. Anna 
Sázelová č.13, ve věku 85 let. Bře-
zen: 19. března se začalo letošního 
roku u nás set. Duben: Začátkem 
dubna sely se již i řepy. 15. dubna 
se přistěhoval na dolní hostinec nový 
hostinský p. Spáčil ze Švábenic. 
30. dubna postavili zdejší hoši před 
hostincem č. 9 pěkný máj. Květen: 

Začátkem května počalo se zařizovat 
po domech elektr. vedení. 24. května 
odbývala se slavnost kácení máje. 
Červen: 9. června stavěny sloupy 
elektrického vedení od Bojanovic a ku 
konci měsíce se staví sloupy po ves-
nici. Červenec: 8. července začalo se 
svítit již elektrikou, také se s ní i mlátí. 
Mlátí tři stroje, dva elektřinou a jeden 
benzinem. Září: Od 1. září vyučuje 
nový pan učitel p. Vl. Skácel, rodák ze 
Zlína. 8. září dostaly se elektrické ho-
diny a od toho dne se též i za proud 
platí. Prosinec: 1. prosince přistěhoval 
se na horní hostinec nový hostinský p. 
Zlámal z Prostějova. 23. prosince měli 
žáci zdejší obec. školy vánoční stro-
mek s nadílkou a besídkou. 26. prosin-
ce sehrála zdejší omladina v hostinci 
čís. 9 divadlo, veselohru „S láskou ne-
jsou žádné žerty“.
Povětrnostní a časové zprávy:
Rok 1936 byl více mokrý než suchý. 
Zima byla obzvlášť mírná, skoro celý 
leden se stavělo, jen 7. a 8. února 
trochu přituhlo a pak zase bylo až 
do konce února mírně. Březen byl 
chladný a deštivý. Začátkem dub-
na byly již i bouře s lijáky. V květnu 
teplo a často prší. Při vláze a teple 
vše dobře roste tak, že 8. května se 
již sečou lucerky, jsou pěkně vzrost-
lé. 23. května tři noční bouře s lijá-
ky. Červen byl zpočátku deštivý, ku 
konci však suchý. 9. července se 
přihnala velká bouře s menším deš-
těm, ale s velkým vichrem, který vše 
vzrostlé obilí poválel a všelijak po-
točil. Ku konci července stále deště 
a noční bouře. Následkem toho obi-
lí, které zůstalo ještě v poli, porůstá 
i v mandelích v takovém rozsahu, že 
na něco podobného není pamětníka. 
Velkou pohromou jest také nebývalé 
množství myší, které se hrozně roz-
množily. Ničí se všemi možnými pro-
středky, však nic platno. Nevyhubí-li 
je nepříznivá zima, pak jsme proti 
nim bezmocní. Myši byly též příči-
nou, že nechtěl žádný v patřičný čas 
seti. Selo se hodně pozdě, pak zase 
udeřily chladna a velká zima začát-
kem října, čímž bylo vzcházení obi-
lí velmi zdlouhavé a co vzešlo, bylo 
od myší požráno. Jest proto špatná 
naděje na příští sklizeň jak obilí, tak 
i pícnin. Zeleného i suchého krmiva 
pro dobytek bylo letošního roku hoj-
nost, proto, kdo měl naseto, nemůže 
si žádný naříkat. Ku konci kopání řep 
se znovu oteplilo a bylo počasí pro 
polní práce velmi příznivé, neboť se 
mohlo orati skoro až do Vánoc.



10

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    5/2022

Rok 1937
Leden: (Počasí) Začátkem ledna zima 
mírná, až 13. ledna se vítr obrátil od 
severovýchodu a počalo silněji mrz-
nout. Kolem 20. ledna napadlo sně-
hu asi 30 cm a mrzlo pořádně až do 
konce měsíce. Únor: V únoru zima 
povolila, prší déšť, v polovici února 
přeháňky se sněhem. 20. února silně 
taje. Ku konci února teplý jihových. 
vítr již bez mrazu. Březen: Již nemrz-
ne, prší déšť, proměnlivo a deštivo, až 
20. března jsme začali u nás set. 24. 
3. napadlo trochu sněhu, který stál 
však mokro až do konce měsíce. Du-
ben: Počátek dubna stále deštivý, 9. 4. 
již bouře s lijákem, až 14. 4. se vyča-
silo a mohlo se v poli něco pracovat. 
17. 4. zase liják a prší dále, potom 
chladno a pošmourno až do konce 
měsíce. Květen: Až do 5.května chlad-
no, ale pěkně, pak se oteplilo. 6. a 7. 
5. zase dobře prší. 8. 5. se vyčasilo, 
ledoví muži přešli bez zimy, střed a ko-
nec měsíce sucho, jen časem menší 
deštíky, na konec již horko a bouřlivo. 
Červen: 1. 6. bouře s deštěm, potom 
se ochladilo. 6. 6. zase horko. 8. 6. na 
sv. Medarda zrána spadlo pár kapek, 
potom celý den pěkně, v následujícím 
dni horko, sparno a již sucho. 19. 6. 
začalo pršet pořádně. 20. 6. bouře s li-
jákem, potom zase pěkně horko až do 
30. 6., kdy celý den prší. Červenec: Až 
do 5. 7. pěkně, 5. 7. a 6. 7. bouře s li-
jákem a následující dva dny stále prší. 
12. 7. začaly u nás žně, potom zase tři 
dny stále prší. 15. 7. pěkně a následu-
jící dny vzdálené bouře a horko s men-
šími přeháňkami až do konce. Srpen: 
Z počátku srpna přeháňky, potom hor-
ka a sucho až do 14. 8., kdy byla bou-
ře s lijákem (houby však nerostou), do 
konce ještě několik bouřek. 30. a 31. 
8. pěkně teplo. Září: 1. 9. a další dny 
pěkně slunečno až do 10. a 11. 9., kdy 

oba dva dny prší, potom pěkně až do 
23. 9., kdy do rána prší. 25., 26., 27. 
9. z rána velké mlhy, do konce pak 
proměnlivo. Říjen: Až do 5. 10. teplo. 
5. 10. se ochladilo, 7. 10. první šedivý 
mrazík, na to celé kopání řep deštivo. 
19. 10. a 20. 10. velké mlhy vždy až do 
poledne, potom do konce pěkně teplo, 
dolní teplý vítr. Listopad: 1. 11. do rána 
šedivý mráz. 3. 11. a 4. 11. chladno, 
zimno, deštivo. 12. 11. padá již první 
sníh, 17. 11. však taje, mnoho bláta. 
14. 11. zase padá sníh, 17. 11. a 18. 
11. mírně mrzne, 20. 11. odměk, sych-
ravo, až do konce mlhavo, deštivo. 
Slabě mrzne. Prosinec: 1. 12. a 2. 12. 
pěkně teplo. 4. 12. prší celý den, dále 
pošmourno, deštivo, zima mírná až 
do 23. 12., kdy přituhlo, 24. 12. a 25. 
12. sněží, 26. 12. severovýchodní vítr, 
začíná pořádně mrznout a silně mrzne 
až do konce roku. Sněhu jest asi na 
20 cm bez větších závějí.
Důležité události v naší obci a jiné
14. února sehrála zdejší omladina 
divadelní představení „Fanynko, ne-
plač“, čistý výnos věnován hasičské-
mu sboru. 7. března pálí se hranice ku 
poctě 87letých narozenin pana Prezi-
denta Osvoboditele. Při tahu dobročin-
né loterie dne 17. března vyhrála naše 
obec I. hlavní výhru v ceně 60 000 
Kč. Koncem března vzdal se obecní 
služby Fr. Dostál. Nový byl zvolen Fr. 
Pecháček s nastoupením 1. dubna. 
Začátkem dubna zasázeny byly lípy 
před hřbitovem a u kaple. 8. května 
konalo se v našem farním kostele 
v Hradisku biřmování. 23. května sjezd 
rep. dorostu v Praze, třicetileté trvání. 
30. května zavedeno elektrické svět-
lo do obecního kanceláře a do stáje. 
25. června odbývala se v hostinci čís. 9 
soudní dražba hospodářské usedlosti 
čís. 13 a čís. 14 patřící Al. Sázelovi. 
Obě čísla koupila Kojetínská občan-

ská záložna. Koncem školního roku 
odešel p. učitel Skácel do Popůvek 
a přidělena k nám slečna učitelka Ko-
nupčíková z Přerova. 30. července se 
začalo mlátit strojem. Hodky, připada-
jící na den 2. srpna, byly dle usnese-
ní obec. zastupitelstva přeloženy na 
první neděli po 2. srpnu. 5. září jde 
z naší obce procesí k Něčicské kap-
ličce i s hudbou. Dříve se chodívalo 
29. června na svátek Petra a Pavla. 
14. září zemřel náš první pan prezi-
dent Tomáš G. Masaryk Osvoboditel, 
21. 9. měl pohřeb v Lánech. Obecní 
zastupitelstvo zdejší mělo v den po-
hřbu prezidenta Osvoboditele smu-
teční schůzi, při níž i občanstvo na-
slouchá rozhlasu v hostinci čís. 24. 6. 
října byl soudně prodán domek čís. 33, 
patřící Frant. Večerkovi. Tentýž si zase 
koupil domek čís. 89 od Al. Vojáčkové. 
V tomtéž čase prodal T. Tomša svůj 
domek čís. 42 Obornému z Bojanovic 
a koupil si výměnu po Jos. Vychodilo-
vi. 10. listopadu vloupali se v noci do 
domku Frant. Motalíka zloději a ukradli 
peřiny, prádlo, šatstvo v ceně 12 000 
Kč. Proti vloupání byl prý pojištěn. 
5. 12. konala se v hostinci čís. 9 Miku-
lášká zábava s nadílkou s odpoledním 
představením pro děti. V tu noc shořel 
stoh slámy za hřbitovem patřící Stan. 
Dřímalovi, náměst. starosty. Byl prý 
zapálen ze msty. V podzimních mě-
sících koupil čís. 14, býv. půl gruntu, 
Vaculík s nějakým kouskem pole a čís. 
13 Frant. Hradil s 30 mírami pole. 25., 
26., 31. 12. hrálo zde v hostinci čís. 
9 kočující kino Krátkého z Kojetína. 
V prosinci koupil čís. 33 od občanské 
záložny v Kojetíně zdejší občan Josef 
Růžička. Rok 1937 byl rokem více 
mokrým než suchým, slámy nebylo již 
tolik jako roku předešlého, zato však 
pícnin dosti.

pokračování příště

POZOR SLEVA!!! KALENDÁŘE KOJETÍNA NA ROK 2022

Stolní kalendář Kojetín na rok 2022 – Pocta Hanáků Marii Gardavské (10 Kč)
Nástěnný kalendář (A3) Signál 64 na rok 2022 (60 Kč)

Zakoupíte zde: Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Duben ve škole
Březen, za kamna vlezem, duben, 
ještě tam budem. Měsíc duben nás 
potrápil pravým aprílovým počasím. 
Začátkem měsíce sněžilo, fučelo a 
paní Zima ne a ne jít spát. Nakonec 
se to přece jen podařilo a první dub-
nové sluneční dny vylákaly děti na 
školní zahrady. S nadšením se také 
těšily, až se z nich opět stanou malí 
zahradníci, prokypří hráběmi půdu ve 
svých zahrádkách a zasejí semínka 
hrášku, mrkve, zasázejí sazenice ke-
dlubnů. Děti je s nadšením zalévaly 
a pozorovaly, jak sazeničky rostou a 
těšily se na úrodu. Na obou školních 
zahradách proběhly sadové úpravy a 
opravy hracích koutků, které po zimě 
potřebovaly nutnou údržbu.
V prvním dubnovém týdnu za námi do 
mateřské školy přijeli kamarádi Zdra-
vík a Jedlík a postupně nás v každé 
třídě seznámili se zdravým životním 
stylem a stravováním.
Ani Kašpárek na nás nezapomněl 
a přišel za námi s maňáskovou pohád-
kou, kterou zahrály dětem učitelky.
Na velikonoční svátky jsme si ozdobi-
li naši školičku velikonoční výzdobou 
a výstavkou našich výrobků. 

13. dubna 2022 proběhl na obou bu-
dovách den otevřených dveří. Pro 
všechny zájemce byla připravená vý-
tvarná dílnička a maňáskové divadél-
ko. Každý malý návštěvník si domů 
odnesl drobný dáreček.
Koncem měsíce se v mateřské škole 
slétli čarodějnice a čarodějové na svůj 
každoroční rej. Všichni si poslechli pří-
běh o čarodějnici Hexaně z vesnice 
„Ježibabí Lhota“, naučili se písničku 
„Čarodějka na koštěti“ a plnili kouzel-
nické úkoly: např. slalom na koštěti, 
hod košťátkem, nebo přeskakování 

ohniště. Na závěr vypukl pravý čaro-
dějnický rej a různé taneční kreace při 
písničce „ Na svatého Jána“. Den plný 
čarování a kouzel se nám moc vyda-
řil. Děti si odnesly domů čarodějnické 
vysvědčení.
A co nás čeká v květnu? Chystáme 
zápis do mateřské školy, vyrazíme na 
školní výlet do ZOO Lešná, ale hlavně 
se těšíme, že budeme využívat obě 
školní zahrady ke sportování a hrám.
Zápis do MŠ Kojetín proběhne dne 
5. května 2022 v době od 10.00 do 
15.00 hodin.                       vedení MŠ
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GYMNÁZIUM KOJETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKA ČECHA KOJETÍN

 
 
 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 
 

ZÁPIS 
 
 

ZŠ KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 586 
 
 
 
 

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY SE KONÁ 

5. 5. - 6. 5. 2022 
 

V případě zájmu nás kdykoli navštivte. 
 
 

E-mail: reditel@zssvcecha.kojetin.cz 
 

 
                                              Telefon:      581 762 032 

 
 
 

 
 

Přípravná třída ZŠ Sv. Čecha Kojetín 
Zápis pro školní rok 2022/2023
Od září nového školního roku bude na Základní škole Svato-
pluka Čecha v Kojetíně opět otevřena přípravná třída pro děti 
s odloženou školní docházkou, ale také pro děti předškolního 
věku, které půjdou k zápisu do prvních tříd až v příštím škol-
ním roce. V přípravné třídě jsou děti průběžně vedeny k cíle-
nému nabývání kompetencí. Nabízíme jim činnosti a podně-
ty, které nabývání zejména klíčových kompetencí umožňují, 
postupně podněcují k tvořivému myšlení, logickému uvažo-
vání a k řešení problémů, k všestranné a účinné komunikaci, 
rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat úspěchy 
vlastní i druhých. Dětem bude poskytována pravidelná logo-
pedická intervence přímo v přípravné třídě. V případě potře-
by bude k dispozici asistent pedagoga.
Výuka probíhá převážně hravou formou v kratších interva-
lech. Třída je vybavena množstvím didaktických pomůcek. 
Děti tak mají možnost učit se cílevědomě řízené činnosti po-
malu, nenásilnou, pozvolnou a zajímavou formou. Účastní 
se běžného života školy, jako jsou návštěvy kulturních akcí, 
sportovní soutěže, výtvarné soutěže, výstavky a besídky. Po-
dílejí se také na projektech školy. V rámci rozšíření možností 
přípravné třídy byla ve škole zařízena relaxační místnost pro 
děti, která slouží k pohybovým a relaxačním činnostem, tělo-
výchovným chvilkám a k individuální práci se žákem.
Výhodou pro rodiče je bezplatnost výuky. Děti obdrží zdar-
ma různé pomůcky a potřeby. Možnost pobytu ve škol-
ní družině v ranním i odpoledním čase je samozřejmostí. 
Naše zkušenosti a výsledky nás opravňují k doporučení 
navštěvovat přípravnou třídu. Předškolní děti zde získají 
základy vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro 
úspěšný vstup do 1. třídy základní školy.
E-mail: reditel@zssvcecha.kojetin.cz; telefon: 581 762 032
V případě zájmu nás kdykoli můžete navštívit. 
Těšíme se na vás.                           Jiří Isakidis, ředitel školy

I za hranicemi
je o nás slyšet
Bývá tradicí, že punc velkých měst se 
přirozeně vtiskne do všeho tamního 
dění. Do institucí, zvláště vzděláva-
cích, dvojnásob. O kvalitě škol okres-
ních a krajských měst není pochyb. 
Jak je to ovšem s jejich skrovnějšími 
kolegy s působením v méně expo-
novaných místech? Že jejich údělem 
není čekání, nebo naopak zvýšená 
snaha o pozornost, dokládají školní 
úspěchy. Kde totiž potenciál třeskne 
o dobré vedení, tam se urodí – bez 
ohledu na velikost či popularitu. 
V žáky oceňované atmosféře a vstříc-
ném prostředí kojetínského gymnázia 
mají výjimečné osobnosti navíc daleko 
větší šanci „vstoupit do dějin“. Sportov-
ní, vědomostní, talentové či projektové 
aktivity, kterých se škola prostřednic-

tvím žáků, ale i pedagogů zúčastňuje, 
bývají pro gymnázium velmi úspěšné. 
O aktuálních úspěších informuje škola 
prostřednictvím svých internetových 
stránek nebo FB profilu. 
Těm z gymnazistů, kteří se sportu či 
jiné oblasti věnují na plno mimo ško-
lu, poskytuje škola zázemí a podporu 
pro další rozvoj a cestu k úspěchům. 
O tom, že zdejší gymnázium hýčká 
naděje mnoha oborů, hovoří následu-
jící „ochutnávka“. Přebornice v latin-
skoamerických tancích, fenomenální 
matematik, úspěšní podnikatelé, se-
hraní volejbalisté i ti, kteří pomáhají 
v pravou chvíli, jsou jen výběrem z řad 
mimořádných žáků, kteří se podílejí na 
dobrém renomé školy. 

Julie v rytmu zrozená
Který příznivec latinskoamerických 
nebo standardních tanců alespoň 
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jednou nezahlédl teprve třináctiletou 
Julii Ptáčkovou v některé z jejích ta-
nečních rób? Neobyčejně pohybově 
nadaná studentka sekundy dosáhla ve 
své dosavadní taneční kariéře oprav-
du mimořádných úspěchů. K tanci se 
dostala v šesti letech a díky podnětné-
mu rodinnému zázemí mohla své záli-
bě od počátku věnovat dostatek času 
a energie. První dva roky trénovala 
Julie 10-12 hodin, později 12-15 hodin 
týdně. K běžné tréninkové aktivitě se 
postupně přidávala četná několika-
denní soustředění a 15-20 vystoupení 
ročně. K českému soutěžnímu parketu 
Julie brzy přidala i evropský. V deseti 
letech si Julie vytancovala maximální 
metu v kategorii do 15 let – výkonnost-
ní třídu B. V současné době Julie tančí 
se svým třetím tanečním partnerem 
Patrikem Pařízkem. Jestliže s před-
chozími dvěma slavila úspěchy, s Pa-
trikem dosahují k nejvyšším příčkám. 
V letech 2021 a 2022 v kategoriích 
Junior I. a Junior II. celkem pětkrát zís-
kali zlato na mistrovství ČR, jedenkrát 
byli druzí. Dostavilo se i první vítězství 
a několik dalších umístění na stupních 
vítězů v soutěžích světové taneční 
federace WDSF v zahraničí. Letos 
se Julii a Patrikovi podařil naprosto 
unikátní kousek – kvalifikace do tří ta-
nečních disciplín – latinskoamerických 
tanců, standardu i kombinaci obojího 
– na MS současně. Ve všech třech 
disciplínách je taneční pár navíc v čele 
republikového žebříčku.
Další body pro fenomenálního
Tomáše
Březnové číslo Kojetínského zpravo-
daje přineslo rozhovor s fenomenál-
ním matematikem a studentem GKJ 
Tomášem Flídrem. Letošní maturant 
si s počínajícím jarem „vypočítal“ svůj 
další úspěch. V třetím březnovém týd-
nu se Tomáš zúčastnil krajského kola 
matematické olympiády kategorie 
A. Mezi jedenapadesáti účastníky si 
Tomáš jako jediný soutěžící s plným 
počtem bodů ve všech šesti řešených 
úlohách došel pro jasné, v krajském 
kole už své třetí vítězství. Tomáš uspěl 
s plným počtem bodů v celostátním 
kole olympiády a ve hře je jeho účast 
na Mezinárodní matematické olympiá-
dě v Norsku. Teď se však plně soustře-
dí na svůj cíl – složení poslední části 
přijímacího procesu na studium ma-
tematiky na University of Cambridge. 
A samozřejmě na úspěšné zvládnutí 
maturitní zkoušky na gymnáziu, díky 
kterému se podle jeho slov „mohl po-
sunovat tak, jak potřeboval“.

Královské ocenění Královského
sezení
V rámci volitelného předmětu podniká-
ní, pod vedením pana učitele Jaromíra 
Růžičky, založili studenti septimy stu-
dentskou firmu s názvem Královské 
sezení. Záměrem podniku byla výroba 
speciálních podsedáků na školní židle, 
které dokáží zpříjemnit pobyt ve škole. 
Kvůli náročnosti financování produktu 
i samotné výrobě se projekt neobešel 
bez sponzorů. Tím hlavním se stala 
firma Svitap, která na návrh studentů 
produkt během ledna vyrobila ve třech 
barevných variantách. Dalším úko-
lem studentů bylo podsedáky prodat 
a připravit se na veletrh studentských 
firem JA EXPO 2022. Ten proběhl 
7. dubna v obchodním centru Harfa 
v Praze a studentská firma GKJ na 
něm zabodovala! Připsala si vítězství 
v jedné z hlavních soutěžních katego-
rií. Studenti produkt prezentovali před 
porotou složenou z řad podnikatelů a 
lidí z vrcholných manažerských postů 
businessu. 
Z celkem 41 středoškolských firem 
byla ta z Kojetína nejúspěšnější a na 
slavnostním vyhlášení převzala z ru-
kou organizátorů a čestného hosta 
předsedy Senátu Miloše Vystrčila cenu 
za 1. místo v kategorii NEJLEPŠÍ 
PREZENTACE. Tím si vybojovala po-
stup do celonárodního finále, které se 
uskuteční v květnu opět v Praze.
Jaromír Růžička, garant volitelného 
předmětu podnikání, obdržel v roce 
2016 ocenění Pedagog Olomoucké-
ho kraje za realizaci projektu Právo ve 
výuce v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ukrajina nám není lhostejná
Šokující situace na Ukrajině zasáhla 
každého z nás. Zaměstnanci gymná-
zia společně se studenty začali hledat 
cestu k pomoci konkrétním lidem nebo 
instituci přímo na Ukrajině. 
Ze strany gymnázia se v rámci pro-
jektu Světová škola jednalo již o dru-
hý kontakt s ukrajinským prostředím. 
V roce 2018 jsme prostřednictvím 
ADRY platili dětem potřebných rodin 
z Mukačeva a okolí ze sběru papíru 
obědy ve školní jídelně. Tři studentky 
dokonce společně s ADROU pomáha-
ly na Ukrajině v dětském táboře.
Pro rychlou a účinnou pomoc jsme 
nyní navázali kontakty s těmi rodiči bý-
valých studentek, kteří mají na Ukra-
jině příbuzné či známé. Mezitím Olga 
Měrková v Kroměříži organizovala 
sbírku léků, potřeb pro děti, drogerie, 

baterií a baterek. Uspořádali jsme fi-
nanční sbírku, jejíž výtěžek byl využit 
na nákup léků pro nemocnici v Terno-
pil. Pomoc nám nabídla lékárna U Zla-
tého Lva v Kojetíně, lékárna Medica 
v Kroměříži a lékárna Benu v Chropyni. 
Balík léků a lékařských potřeb přidali 
i Aleš Meduna z Kojetína, doktor Pa-
vel Peša z Chropyně a Jitka Dvouletá 
z Kroměříže. Po rozpečetění kasičky 
jsme napočítali úctyhodných 82.000 
Kč, které věnovali žáci, rodiče a za-
městnanci školy. První dodávka s po-
mocí vyrazila na polsko-ukrajinskou 
hranici Hrebenne 7. března, kde če-
kal personál ternopilské nemocnice, 
který si léky a ostatní pomoc převzal. 
Další pomoc na Ukrajinu doputovala 
20. dubna. Více informací naleznete 
na webu nebo FB školy.
Na půdě gymnázia vznikla kromě 
sbírky finanční i sbírka materiální. Od 
dárců do ní putovaly deky, spacáky 
a karimatky, vše v opravdu hojném 
množství. Materiál cestoval prostřed-
nictvím olomoucké pobočky Českého 
červeného kříže na Ukrajinu a do pří-
hraničí. Všem, kteří přispěli finančně či 
materiálně, děkujeme. Také personál 
ternopilské nemocnice zasílá velké 
díky. 
Děkujeme také hlavním koordinátor-
kám pomoci: Olze Měrkové, učitelce 
Petře Pavlíčkové a ředitelce Květosla-
vě Švédové.
Našeho úsilí pomáhat u nás i za hra-
nicemi si všiml i Olomoucký kraj a 
rozhodl se udělit učitelce Daně Dý-
malové titul Učitel roku Olomouckého 
kraje 2022. Učitelka se zaměřuje na 
práci s žáky v rámci projektu Světová 
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škola a Aktivní občanství v globálních 
souvislostech. Se studenty, kteří mají 
zájem o ekologická a globální témata, 
vymýšlí ve volném čase témata pro 
celoroční školní projekty, připravuje 
akce pro ostatní studenty i veřejnost. 
Vzdělávací akce doprovází charitativ-
ní pomocí konkrétním lidem nebo in-
stitucím. Mezi nejpovedenější projekty 
patří projekt „Keňa“, v kterém studen-
ti GKJ spolupracovali s neziskovou 
organizací Centrum Narovinu, s žáky 
v komunitním centru Ostrov Naděje 
u jezera Ukerewe v Keni, hráli divadlo, 
sbírali plechovky na podporu komunit-
ního centra, pořádali výstavu o Keni 
v Kojetíně, ale i v Galerii Přerov. Práce 
na projektech se nezalekli ani při dis-
tanční výuce.

A proč to všechno? Z přesvědčení, že 
právě taková zkušenost vybaví stu-
denty do života. Budou umět pracovat 
v kolektivu, budou schopni zorganizo-
vat akci i pro větší počet lidí, budou 
umět hledat informace a porovnávat 
zdroje a především budou vědět, že 
společnou prací mohou dosáhnout 
velkých věcí a pomoci potřebným.

Volejbalová zlatá jízda
I volejbalisté gymnázia se činí! Po po-
tvrzení role favorita v okresním kole 
ve volejbale hochů, pořádaném po 
polovině února v Přerově, a současné 
kvalifikaci do krajského kola, pokra-
čovali ve vítězné jízdě dál. Krajské fi-
nále Olomouckého kraje proběhlo 30. 
března 2022 a tým Gymnázia Kojetín 

postupně porazil všechny své soupeře 
jasným poměrem setů 2:0. Reprezen-
tanti našeho gymnázia si tak vybojo-
vali postup do republikové kvalifikace 
volejbalové soutěže středních škol.
Děkujeme hráčům okresního i kraj-
ského kola, jmenovitě: Adamovi Ko-
pečnému, Martinu Hilšerovi, Romanu 
Horákovi, Martinu Vitáskovi, Ondřeji 
Zamazalovi, Janu Bilanskému, Adamu 
Toráčovi, Ondřeji Chrastinovi. Také dě-
kujeme Radku Ptáčkovi za pomoc při 
organizaci turnaje.

                
  Dana Dýmalová,

Markéta Matějková,
Lenka Pagáčová,

Jiří Štefek
a Kamil Zalabák

Milí čtenáři, 
určitě jste se těšili na další vydání 
KONTRASTŮ KOJETÍNA od studen-
tů místního gymnázia. Tento měsíc je 
nám ctí vám přiblížit některé akce na-
šeho města, které organizuje Městské 
kulturní středisko Kojetín. Jako kon-
trast k tomuto tématu jsme si vybraly 
nezodpovědnost našich spoluobčanů 
v zacházení s odpadky, tak si nasaďte 
brýle a můžeme se do toho s chutí dát. 

Městské kulturní středisko pořádá 
pravidelně akce spojené s ukázkami 
dřívějšího života lidí žijících na Hané 
a s připomenutím místních tradic. Ná-
vštěvníci si mohou sami vyzkoušet 
každodenní činnosti našich předků. 
Tento typ akce je podle nás opravdu 
užitečný, protože se můžete seznámit 
s tradičními postupy, které používali 
naši předci na Hané. Jedna z akcí byla 
například Brána do staréch časů na 
Hané pořádaná tradičně na podzim, 
kde jste si mohli vyzkoušet spoustu 
zajímavých činností, jako třeba jak po-
užívat loupačku na kukuřici a oddělit 
tak zrno od klasu a poté rozmělnit zrna 

na historickém kameninovém šroťáku. 
Tradiční zvyky spojené s Vánocemi 
bývají pořádány v adventním čase. 
Bez povšimnutí nezůstaly ani nedávné 
Velikonoce na Hané. Zde si pro děti, 
ale i dospělé organizátoři nachystali 
zajímavý program, v němž sI mohli vy-
zkoušet například pletení tatarů, otlou-
kání píšťalek nebo velikonoční pečení 
všeho druhu. Podle návštěvnosti těch-
to pravidelných událostí se dá říci, že 
lákají spoustu nejen kojetínských duší 
všeho věku.  

Avšak každá mince má dvě strany 
a naše městečko není výjimkou. Na-
jdeme tady hned několik temných zá-
koutí. O několika z nich jste se už moh-
li dozvědět od našich předchůdců. My 
chceme rozšířit povědomí o znečišťo-
vaní ulic a přírody blízkého okolí Ko-
jetína. Téměř v každém bloku budov 
se nachází barevné popelnice sloužící 
k třídění odpadu (zelená – sklo, žlutá 
– plast, modrá – papír). Vy, co pravi-
delně třídíte, jste si určitě všimli, že se 
v nádobách objevují i věci, které tam 
určitě nepatří a znehodnotí tím celý 

kontejner, který pak musí někdo zase 
celý přetřídit. Případně jsou kontejnery 
tak přeplněné, že lidé odkládají odpad 
vedle nich –  jenomže pak už jim ne-
záleží na tom, že odpadky nezůstanou 
v tom stavu, ve kterém je tam přinesli, 
ale vlivem větru a deště jsou rozháze-
né po okolí a tím ho hyzdí. Uvědomují 
si tím, že ztěžují práci popelářům, již 
musí pytle posbírat a roztřídit? A co 
ti, kteří k těmto nádobám odkládají 
věci, které patří do sběrného dvora? 
To si vážně myslí, že tříděným odpa-
dem je lednice, matrace nebo sporák? 
Ovšem asi nejhorší jsou ti, kteří se ani 
neobtěžují dojít k popelnicím a vyha-
zují jakékoli věci, včetně nebezpečné-
ho odpadu, kde se jim zachce. Nejen-
že ničí první dojem našeho malebné-
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ho města, ale hlavně znečišťují přírodu 
a ohrožují zvířata žijící v ní. 
Tímto bychom se s vámi chtěly roz-
loučit a popřát vám sluncem ozářený 
květen!
Třídění je velmi důležitá věc, tvrdí nám 
to už od školky. Avšak ne každý ví, co 
kam patří, a proto vám sem dáváme 
názvy stránek, na které se můžete po-
dívat:
jaktridit.cz
ekokom.cz - krátce o třídění
ave.cz - odpadové hospodářství
      

T. Králová a V. Krybusová
sexta GKJ

Vynikající účast žáků ZUŠ Kojetín
v krajských kolech soutěží
Jak jsme vás již dříve informovali, do krajských kol postou-
pilo patnáct sólistů a jeden soubor bicích nástrojů. S radostí 
konstatujeme, že naši žáci patřili mezi nejlepší v kraji, což 
dokazují umístění, viz tabulka. Po náročných dvou letech, 
kdy převládala distanční výuka a letošním školním roce 
s řadou karantén a vysokou nemocností, jsou výsledky 
žáků ZUŠ Kojetín velkým úspěchem. Poděkování patří pře-
devším pedagogům za jejich práci, žákům za píli a rodičům 
za podporu svých ratolestí. Všem zúčastněným gratuluje-
me a přejeme do další práce hodně úspěchů.   Vaše ZUŠka
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Žáci ZUŠ Kojetín mezi nejlepšími v ČR
ZUŠ Kojetín má v letošních kolech soutěží trojnásobnou 
účast v celostátních kolech soutěží ZUŠ pořádaných MŠMT 
ČR. Dosud největším úspěchem naší školy je postup Ja-
kuba Žabenského ve Hře na tenor, Jakuba Žabenského 
ve Hře na pozoun a Matouše Zítky ve Hře na bicí nástroje 
do Ústředního kola. Celostátní kolo ve hře na žesťové ná-
stroje se uskuteční ve dnech 19.–22. května 2022 v Praze. 
ZUŠ Holice přivítá nejlepší hráče na bicí nástroje ve dnech 
6. a 7. května 2022.  Oběma reprezentantům a jejich peda-
gogům (L. Žabenskému, L. Daňkové) přejeme hodně štěstí 
a krásná umístění.                                            Vaše ZUŠka

Květnové aktivity ZUŠ Kojetín
Po dvou letech se rozbíhají tradiční aktivity našich žáků 
a učitelů. Na koncertech se opět setkáme s žáky 1.–4.  tříd 
ZŠ, letos poprvé i s žáčky MŠ. Čekají nás absolventské 
koncerty, řada besídek a vystoupení. Srdečně vás zve-
me především na 1. Absolventský koncert, který se koná 
17. května 2022 v 17.00 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Kojetín a také na ZUŠ Open, konanou 27. května 2022 
v 16.00 hodin na Masarykově náměstí v Kojetíně.
Tyto a další akce najdete rovněž na našich webových strán-
kách, Facebooku a Instagramu. 

Vaše ZUŠka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU KOJETÍN
Sběr papíru
Po dvou letech opět hlásíme, že naše 
škola uspořádá tradiční sběr starého 
papíru. 
Akce proběhne v měsíci červnu, avšak 
o přesném termínu budou rodiče a pří-
znivci školy informováni prostřednic-
tvím školních webových stránek.
Pro všechny zájemce připomínáme, 
že do sběru patří tříděný papír jako 
noviny, časopisy, kancelářský papír, 
karton a knihy bez vazeb.
Výtěžek z celé akce bude jako vždy 
použit ve prospěch žáků naší školy.
Všem „sběračům“ a „sběračkám“ ze 
srdce děkujeme. 

Vedení školy

Zápis do prvních tříd
na školní rok 2022–2023
Školní rok se neúprosně chýlí ke konci, 
a tak se ve dnech 7. a 8. dubna 2022 
otevřely brány naší školy všem nedo-
čkavým prvňáčkům a prvňačkám, kte-
ří pokořili svou první těžkou zkoušku 
v podobě zápisu do první třídy.
Celkem se zúčastnilo 65 dětí se svými 
zákonnými zástupci, o odklad školní 
docházky pak požádalo 25 rodičů. Ve 
školním roce 2022–2023 tak plánuje-
me otevřít dvě první třídy po dvaceti 
žácích.
Děkujeme všem pedagogům, kteří 
se na zápise podíleli a také všem ro-
dičům, kteří si vybrali naši školu pro 

vzdělávání svého dítěte, za projeve-
nou důvěru. 
Těšíme se na spolupráci.

Vedení školy

Školní družina
S koncem školního roku má naše 
školní družina před sebou poslední, 
ale velmi očekávané akce, na které se 
všechny zúčastněné děti velice těší. 
Navzdory všem překážkám a opatře-
ním si povyražení bez roušek všichni 
jistě zasloužíme. 
Čekají nás jak družinové výlety, tak již 
tradiční a velmi očekávané nocování 
ve škole. 
Děkujeme všem spřáteleným institu-
cím, díky kterým můžeme dětem po-
byt v družině příjemně zpestřit. 

Vychovatelky ŠD

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE
Proběhlé akce
Jarní ples pro děti 
V pátek 8. dubna 2022 jsme připravili 
pestrý program v sále Vzdělávacího 
a informačního centra. Na ples zavítalo 
několik slavnostně oblečených slečen 
a chlapců. Tancování, hudba, různé hry, 
drobné odměny, dobroty k občerstvení 
– to vše si užily děti, které přišly oslavit 
jarní dny. Děkujeme všem účastníkům 
plesu za příjemné odpoledne!
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Zelený čtvrtek – Velikonoční prázd-
niny
Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 na do-
mečku byl opravdu tvořivý. Dopole-
dne děti napekly voňavé jidáše, zdo-
bily perníčky, vyrobily zajíce ze sena 
a vytvořily krásné kraslice. Odpoledne 
jsme sportovali a pátrali po velikonoč-
ních obrázcích v parku. Krásné počasí 
a skvělá parta dětí.

Pohádkový pátek O zeleném vajíčku
V pátek 22. dubna 2022 jsme si pře-
četli pohádku O zeleném vajíčku, po-
povídali si, vytvořili jsme si jarní obrá-
zek, nadýchali se čerstvého vzduchu 
venku, pohráli si na hřišti. Ještě si děti 
vyzdobily zelené vajíčko barevnými 
nálepkami, objevily krtečka technikou 
vyškrabávání.

Jarní pátračka
Prima dopoledne v parku u nádraží 
v sobotu 23. dubna 2022. Děti s rodi-
či hledali obrázky a plnili různé úkoly. 
Vyrobit si mohli i papírového ptáčka 
zpěváčka a pochutnat si na jarních 
muffinech.

PŘIPRAVUJEME
12. 5. 2022

ZLATÝ LIST

21. 5. 2022
STŘEDNÍ HANOU

NA KOLE

24. 5. 2022
VELKÁ CENA RISKUJ

26. 5. 2022
DEN ZEMĚDĚLSTVÍ

1. 6. 2022
DEN DĚTÍ 

3. 6. 2022
VELKÁ CENA
DRAČÍ LODĚ

5. 6. 2022
HANÁCKÁ KOJETÍNSKÁ

DESÍTKA

23. 6. 2022
BĚH PROTI DROGÁM

VÝUKOVÉ PROGRAMY
práce s keramickou hlínou

dopravní výchova

Bližší informace o všech
připravovaných akcích najdete

na www.ddm.kojetin.cz a faceboo-
kových stránkách DDM Kojetín.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN
Duben v knihovně
Večer s Andersenem
Hlavní akce měsíce dubna v naší 
knihovně proběhla hned v pátek 
1. dubna odpoledne a večer. Po covi-
dové pauze jsme konečně mohli uspo-
řádat tradiční Večer s Andersenem. 
V 16 hodin odpoledne se sešlo 21 dětí 
z 1.–4. tříd, večer jsme zahájili krát-
kým povídáním o H. Ch. Andersenovi 
a jeho díle. Pak děti čekaly první sou-
těže – podle krátkých ukázek hádaly 
nejznámější pohádky a dětské příbě-
hy, poté skládaly puzzle s obrázky na-
šich nejznámějších ilustrátorů. Jak se 
začalo šeřit, zapálili jsme svíce a dra-
maticky přečetli baladu Svatební koši-
le z Erbenovy sbírky Kytice. Navodili 
jsme tak atmosféru pro hraní hry Kr-
vavý dědek na nádvoří VIC. Dětem se 
hry líbily, takže jsme pokračovali hrou 
na Ovečky a vlka, Molekuly, Sochy 
a Čertíka. Děti hrami vyhladověly, tak-
že pak zasedly ke svačince. K tomu 
poslouchaly četbu z knihy Průšvihy 
Billa Madlafouska od Davida Laň-
ky. Rukodělné tvoření je mezi dětmi 
také velmi oblíbené. Během večera 
si vytvořily ptáčka – zápich do květi-
náče a pavoučka z ořechové skořáp-
ky. Pokračovali jsme četbou různých 
strašidelných povídek a příběhů a děti 
postupně vyrážely na pohádkovou 
stezku odvahy po budově VIC. Někteří 
byli hodně odvážní, někteří méně, ale 
nakonec se všichni seznámili se stra-
šidly na půdě, ve sklepení a setmělých 
chodbách. V děvět hodin večer si ro-
zesmáté děti vyzvedli rodiče. 
Potěšil nás velký zájem dětí o tuto 
tradiční akci, z kapacitních důvodů se 
nemohli zúčastnit všichni, kteří měli 
zájem. Uvažujeme tedy na podzim 
o uspořádání dalšího strašidelného 
večera. Fotky z podařené akce jsou 
ke zhlédnutí na webových stránkách 
Městské knihovny Kojetín – rajče.net
Knihovnická minima
Během měsíce dubna také probíhala 
knihovnická minima pro místní mateř-
ské školy. Jedná se o první seznámení 
s knihovnou pro nejmenší děti a sdí-
lené čtení. V dubnu jsme četli příběhy 
Jak jsme slavili Apríla a Jak jsme slavili 
Velikonoce z knihy Davida Laňky Prů-
švihy Billa Madlafouska.            AleFík

PŘIPRAVUJEME V KVĚTNU
ČTEME DĚTSKÉ BESTSELLERY!

Celoroční akce „Čteme dětské bestsellery“ v květnu pokračuje
sdíleným čtením knih Martiny Drijverové.

 Narodila se 10. července 1951. Je to česká spisovatelka knih pro děti, pře-
kladatelka z francouzštiny a autorka televizních pořadů, rozhlasových her

a seriálů pro děti a mládež. Studovala dějiny umění na pařížské Sorbonně, 
poté produkci na pražské FAMU. V 80. letech pracovala v dětské redakci
Českého rozhlasu, přispívala do dětských časopisů ABC, Mateřídouška,
Sluníčko. Od roku 1987 je pouze spisovatelkou. Dodnes vydala takřka tři
desítky knih. Namátkou: Táta k příštím Vánocům, Zlobilky, Nezbedníci,

České dějiny očima Psa, Domov pro Marťany

KNIHOVNICKÉ LEKCE
pro ZŠ nám. Míru

VÝROBA PŘÁNÍČEK KE DNI MATEK
se školními družinami a Klubem malých čtenářů z Polkovic

Více se dozvíte na webových stránkách 
MěKS Kojetín: www.mekskojetin.cz/mest-

ska-knihovna facebooku a rajče.net
– Městská knihovna MěKS Kojetín
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Slavnostní odhalení
pamětní desky
Ve středu dne 20. dubna 2022 se po 
čtvrté hodině odpolední sešli před-
stavitelé a občané města Kojetína 
a okolních obcí u kaple Panny Marie 
Sedmibolestné na hřbitově v Kojetíně 
k výjimečné události. Touto událostí 
bylo odhalení Pamětní desky k uctě-
ní památky 96 kojetínských padlých 
a zemřelých c. a k. vojáků ve Velké 
válce v letech 1914–1918 s jejich jmé-
ny, rokem narození a úmrtí a součas-
nou zemí, kde zemřeli.
Pietním aktem s odhalením pamětní 
desky se tito vojáci, po více jak sto 
letech od konce této kruté a krvavé 
kapitoly našich dějin, dočkali pocty, 
která jim byla po tuto dobu odpírána. 
Iniciátorem pietního aktu byl kojetínský 
rodák a nadšený amatérský historik 
Miloš Krybus, který zpracoval a navr-
hl pamětní desku na základě tříletého 

badatelského úsilí o zjištění životních 
osudů uvedených vojáků. 
Po uvítacím proslovu ředitelky Měst-
ského kulturního střediska Kojetín 
Hany Svačinové, seznámil Miloš Kry-
bus všechny přítomné s okolnostmi 
a peripetiemi, které ho provázely při 
hledání vojáků, nejen v matrikách, ar-
chivech, ale i přímo na místech, kde 
vojáci padli. Zájem o tuto problematiku 
ho zaujal osudem jeho prastrýce Me-
toděje Krybuse, jehož místo posled-
ního odpočinku, se mu po pěti letech 
usilovného pátrání podařilo dohledat 
v severoitalské obci Brazzano, leží-
cí poblíž města Cormóns, nedaleko 
slovinských hranic. Jeho hrob, po sto 
letech, jako první z rodiny, osobně 
navštívil. Vyjádřil svůj obdiv těm, kteří 
v mladém věku nebo už jako otcové 
rodin padli daleko od svého domova, 
kde zanechali své manželky, matky 
a prázdné místo v tehdejší sociální 
struktuře svého rodného města. 

Poděkoval všem, u kterých na usku-
tečnění tohoto, pro město Kojetín, bo-
hulibého počinu získal podporu. Byli to 
především statutární zástupci města 
Kojetína v čele se starostou Leošem 
Ptáčkem, Městské kulturní středis-
ko Kojetín, vedené ředitelkou Hanou 
Svačinovou, pánové Klaperovi, maji-
telé kamenické firmy Kámen Klaper 
Kojetín a v neposlední řadě zástupce 
kojetínské farnosti, farář Pavel Ryša-
vý, který souhlasil s umístěním pamět-
ní desky na zdi hřbitovní kaple, která 
tak umocňuje celkový dojem a pietní 
charakter této vzpomínky, a také bě-
hem slavnostního odhalení pamětní 
desku požehnal.
Na závěr pietního aktu starosta města 
Kojetína Leoš Ptáček poděkoval Milo-
ši Krybusovi za jeho pracovní úsilí na 
zjištění osudů vojáků a iniciativě ke 
zhotovení pamětní desky. 
Od prosince roku 2018 do dubna roku 
2021 byly v Kojetínském zpravodaji 
zveřejněny články o osudech jednot-
livých vojáků, uvedených na pamětní 
desce. V současné době se zpracová-
vá kniha, která shrnuje aktualizované 
články o vojácích a nabízí i další infor-
mace, neuvedené v Kojetínském zpra-
vodaji. Tako kniha, nazvaná Zapome-
nutí vojáci, vyjde v průběhu několika 
měsíců tohoto roku.
Za všechny obyvatele Kojetína patří 
velké poděkování hlavnímu původ-
ci a iniciátorovi této akce Miloši Kry-
busovi, který první přišel s myšlen-
kou i samotnou realizací pamětní 
desky, aby se na kojetínské občany 
padlé za Velké války nezapomnělo.

-miza-
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Kultura v dubnu
Měsíc duben byl nabitý akcemi pro 
všechny věkové kategorie a zájemce 
o různé kulturní odvětví. Po usilovném 
zkoušení, covidových pauzách a cel-
kovém vyčerpání z omezení sociálních 
a jiných kontaktů se nám podařilo uvést 
na prkna, která znamenají svět divadel-
ní adaptaci na motivy Zdeňka Galušky 
Haná se nesódí! Neuvěřitelné se stalo 
skutkem a v pátek 8. dubna 2022 se sál 
Sokolovny zaplnil desítkami návštěvní-
ků lačných vidět mladé herce z divadel-
ního souboru Mimoni. Že zážitek z diva-
delního představení bude mít tak bouř-
livý ohlas u publika, netušili sami herci 
ani režijní vedení. Ve čtyřech vstupech 
nás mladí aktéři zavedli do doby dáv-
no před kovidové, kdy na vesnici vládl 
zdravý selský rozum, ale samozřejmě 
i nectnosti v podobě pomluv, alkoholu 
a majetkových rozepří. I když byly tyto 
problémy na denním pořádku, staří Ha-
náci si s nimi uměli poradit i bez soudů, 
úřadů a s náležitým bodrým humorem. 
O tom všem se diváci páteční premiéry 
přesvědčili na vlastní oči. Výborné he-
recké výkony všech protagonistů pro-
tkané písničkami, vyvolali u diváků iluzi, 
že jsou součástí děje ostatkové veseli-
ce na hanácké vesnici. Vtipné situace, 
vycizelované skeče a výborná stylizace 

mladých aktérů do postav, nás utvrdi-
ly v tom, že ryze moravský humor má 
místo i v dnešním neosobním světě. 
O tom svědčí i ten fakt, že mladé herce 
odměnili diváci závěrečným potleskem 
ve stoje. Doufáme, že tato divadelní 
inscenace pobaví diváky i při plánova-
ných zájezdech mimo Kojetín.
Další úspěšnou kulturní akcí byly Veliko-
noce na Hané na nádvoří Vzdělávacího 
a informačního centra na Masarykově 
náměstí, kde si mohly děti vyzkoušet, 
jak slavili svátky jara naši předci. Nádvo-
ří vyhřáté prvními paprsky jarního slun-
ce lákalo příchozí k cvrnkání kuliček, 
mrskání vlka nebo vyrábění píšťalek, ti 
zdatnější si mohli dokonce pod odbor-
ným dohledem stréca Roberta uplést 
i vlastní tatar. Pro ty, kteří rádi tvoří, byly 
v prostorách stálé expozice Ztracená 
tvář Hané připraveny dílničky, ve kte-
rých si mohli zruční jedinci namalovat 
vajíčko, vyšít velikonoční motivy nebo si 
vymalovat papírovou kraslici. O hlado-
vé návštěvníky se postaraly tetiny Jaru 
a Svača v hanáckém hladovém okénku, 
kde připravovaly tradiční mazance, jidá-
še, boží milosti a pekly nepostradatelný 
domácí chléb. Milovníci fauny bezespo-
ru ocenili zvířecí dvorek s tradiční ven-
kovskou drůbeží, selátky a králíky. Akce 
Velikonoce na Hané, která proběhla od 
pondělí 11. do středy 13. dubna 2022, 

sklidila velký úspěch jak u nejmladší 
generace, tak i u pokročilejších ročníků 
a byla navštívena školskými institucemi 
z širokého okolí.
Poslední dubnová neděle patřila opět 
dětem. V sále Sokolovny byl pro ně 
připraven karneval, který byl kvůli ne-
příznivé „pandemické“ situaci přesunut 
z února na květen. Rej pestrých masek 
oživil celý sál, ve kterém byl připraven 
zábavný program v podání Divadla 
Koráb, jehož protagonisté děti vtáhli 
do víru soutěží a tanců. Mimo všeho 
veselí byla pro účastníky karnevalu 
připravena bohatá tombola a bufet, 
ve kterém se mohly unavené masky 
občerstvit. Věříme, že naše akce si ne-
jen v dubnu, ale i v nadcházejících mě-
sících najdou své návštěvníky, které 
rádi na všech našich kulturních poči-
nech uvidíme.                                       -miza-

Více na: www.mekskojetin.cz
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Po dvouleté pauze, kdy se Divadelní 
Kojetín kvůli vládním proticovicovým 
zákazům nekonal, se přehlídka ko-
nečně vrací do svého rodného města 
v plné síle a neustupuje ze své nároč-
nosti.
V týdnu od 11. do 15. května 2022 se 
v Sokolovně představí celkem dva-
náct divadelních souborů, z toho deset 
v soutěžní části.
Festival je konfrontací různých přístupů 
k činohernímu a hudebnímu divadlu. 
Představení letošního ročníku jsou pro-
to velmi rozmanitá. Divák se bude bavit 
převážně při komediích, zastoupený je 
i žánr dramatický a objeví se také ko-
morní muzikál.
Festival není jen přehlídkou divadel-
ních představení, organicky k němu 
patří i besedy s lektory, tvůrci i divá-
ky. Ty probíhají po každém soutěž-
ním představení a všichni společně 
v diskuzi rozebírají konkrétní insce-
nace, vyjadřují se ke všem složkám 
divadelního díla – textové předloze, 
režii, herectví, scénickému světlu, 
výpravě, zvuku, hudbě, divadelnímu 
prostoru i „divákovi“. Odborná poro-
ta bude pracovat ve známém slože-
ní a nebude to mít opět lehké – Pet-
ra Richter Kohutová, Vladimír Fekar 
a Vladimír Altán Mátl budou ve stavu 
bdění od středečního večera až do ne-
dělního odpoledne a na závěr vyberou 
ty nejlepší.
V současné době je velmi důležité 
zdůraznit, že umění, a to divadel-
ní obzvlášť, má významnou úlohu 
v naší společnosti, kdy nás ovládájí 
peníze a stres, ovlivňují nás zprá-
vy a informace, které opět vedou 
k rozdělení společnosti.
Proto soutěž nesoutěž, vítěz nevítěz, 
věřme ochotníkům, věřme v přátel-
ství a partnerství, věřme v dobré lidi, 
kteří nezištně pomáhají druhým, kte-
ří 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 tedy konečně žije 28. ročník pře-
hlídky amatérských divadel Diva-
delní Kojetín 2022!

Letošní ročník, dvacátý osmý, Di-
vadelního Kojetína se bude popr-
vé konat v nově rekonstruovaných 
prostorách Sokolovny a my všich-
ni (organizátoři, ochotníci, lektoři, 
technici i diváci) si budeme zvykat 
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na nové prostory, jeviště i hlediště, 
zázemí, moderní technologie i vyba-
vení. Na nás, pořadatele, čeká opět 
hodně úkolů a práce a na vás jistě 
mnoho nejen divadelních zážitků.
Samotný festivalový program je žánro-
vě pestrý a určitě si z něj vybere každý 
Divadelní Koječák.
V soutěžní části se představí deset 
divadelních souborů a divadel, které 
budou usilovat o postup na celore-
publikovou přehlídku Divadelní Piknik 
Volyně. V nesoutěžní části vystoupí 
pro místní školy Divadlo Scéna Zlín 
se dvěma pohádkami a také domácí 
divadelní skupina Mimoni s nedávno 
odpremiérovanou veselohrou Haná se 
nesódí.

Představme si ty, kteří budou 
na Divadelním Kojetíně soutěžit 
o postup do Volyně:
Hanácká scéna MěKS Kojetín
Kojetínský soubor nebude v soutěž-
ním klání na domovské scéně chy-
bět, uvede 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 ka-
binetu ministra školství Gabrielle, která 
se ocitá na životní křižovatce. Soubor 
zůstal ve stejném složení, jediná změ-
na přišla s příchodem nového režiséra 
Vojty Kohoutka, který se s vervou pus-
til do svého režijního debutu. Hanáci, 
zlomte vaz!

DS ASpol. Lužánky Brno
Skupina Aspol vznikla v roce 2002 
jako oddíl pro odrůstající členy dět-
ského souboru Brnkadla a další mladé 
zájemce o divadlo. Skupina se pravi-
delně obměňuje – někteří odcházejí, 
jiní přicházejí, jádro zůstává… Stejně 
jako vedoucí Petra Pecka Rychecká. 
ASpol je trvalou a nedílnou součástí 

zapsaného spolku Dětský divadelní 
soubor Brnkadla a řada jeho členů se 
podílí i na akcích s dětmi a mládeží. 
Jejich příběh „Dům Bernardy Alby“, 
ve kterém je spousta barevných vějí-
řů, Španělsko, chtíč, touha, erotika, 
výzva, vzrušení v různých podobách, 
skrytá vášeň a napětí, ale i teror a po-
cit bezmoci, napsal španělský básník 
a dramatik Federico García Lorca.

Divadelní spolek Kroměříž
Divadelní spolek Kroměříž vznikl pod 
tímto názvem v roce 2006 a navazu-
je na dlouholetou tradici ochotnického 
divadelnictví v Kroměříži. První zmín-
ka o ochotnickém divadle ve městě je 
z roku 1863. Spolek každý rok připra-
vuje dvě až tři premiéry a nabízí di-
vákům i předplatné. Svojí činností se 
snaží v maximální možné míře pod-
porovat dění v regionální kultuře. Na 
kojetínská prkna přivezou hned dvě in-
stcenace – bláznivou situační komedii 
francouzských autorů Jeana Jacquse 
Bricaireho a Maurice Lassayquese na-
zvanou „Velká zebra aneb Jak že se 
to jmenujete?“ o přelétavém a nestá-
lém Christianovi, který raději předstírá 
smrt utopením, než aby si život zkom-
plikoval rozchody.

Druhá kroměřížská korespondenční 
komedie s názvem „Milá matko...“ 
autorů Sama Bobricka a Julie Steinové 
nás seznámí se Sheldonem (zde třeba 
zmínit, že v hlavní roli uvidíme kojetín-
ského Honzu Raclavského), kterému 
se neustále snaží řídit život jeho matka. 
Ovšem podle ní, je vždy nesnesitelná 
pouze na snesitelnou míru.
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To roztáčí kolo podivuhodných příhod, 
během kterých se oba snaží najít je-
den druhého i sami sebe.

Divadelní spolek Slavkov u Brna
Slavkovský ochotnický soubor sestá-
vá z přibližně čtyřiceti aktivních čle-
nů 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 slav-
kovského ochotnického divadla. Slav-
koští na Divadelním Kojetíně uvedou 
komedii Erica Assouse „Manželé 
v nesnázích“ o pochopení a nepo-
chopení jednoho manželského páru, 
které vede až k rozpadu soužití a k hle-
dání nových partnerů. Ale stále zůstá-
vá otázka: „Nebylo to naše manželství 
přece jenom to nejlepší?“

Divadlo Brod Uherský Brod
Divadlo Brod navazuje na bohatou tra-
dici ochotnického divadla, jeho počát-
ky sahají až do roku 1869. Značka Di-
vadlo Brod se poprvé objevuje v roce 
2002, kdy došlo ke spojení Divadelní-
ho souboru Tomáše Miličky a Spolko-
vého loutkového divadélka. Umělec-
kým šéfem souboru je Roman Šveh-
lík, který jako vystudovaný divadelní 
vědec dbá o kvalitní dramaturgii diva-
dla. Díky úspěchům na přehlídkách 
cestuje Divadlo Brod po celé České 
republice, ale zajíždí i na Slovensko. 
Loutkářská sekce Divadla Brod byla 
v roce 2016 zapsána do seznamu 
osmdesáti nejvýznamnějších lout-
kových divadel České republiky. 
Nejnovější inscenace Divadla Brod 
„Trhni si, otče!“ nám povypráví, že 

mít dospívajícího potomka není jen 
tak. Zvlášť, když jeho obliba nočního 
života a užívání omamných látek pře-
kročí únosnou mez. Zoufalému otci 
nezbývá nic jiného než  léčba šokem. 
Zabere?

Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves
Blázni lovící ideje cedníkem (BLIC), to 
je název spolku milovníků divadelních 
her z Ostrožské Nové Vsi. Z původ-
ních sedmi členů, kteří divadlo v roce 
2000 založili, se sestava rozrostla na 
pětadvacet. Nejsou jimi pouze Novo-
vešťané, ale také nadšenci z Kunovic, 
Uherského Ostrohu, Veselí nad Mora-
vou nebo z Uherského Hradiště. 
Muzikál „Edith“ o pohnutém osudu 
nejvýraznější šansoniérky dvacátého 
století je proložen jejími nejznámějšími 
písněmi. Není to jen vyprávění o slepé 
zpěvačce, je to o schopnosti vyrovnat 
se s těžkostmi, které nám život přiná-
ší. Edith byla vzácná v tom, jak doká-
zala vidět naději i v těch nejčernějších 
chvílích, ale hlavně v tom, že tu naději 
uměla předávat dál.

Ragueneau Plzeň
Nováček naší přehlídky, plzeňský Ra-
gueneau, vznikl v roce 2019. Divadlo 
pořádá v Plzeňském kraji pravidelný 
amatérský divadelní festival, obdob-
ný tomu kojetínskému, který přináší 
divákům to nejlepší, co se za posled-
ní rok urodilo na prknech amatérské-
ho divadla. Z tohoto důvodu začali 
sami produkovat vlastní divadelní hry 
a prezentovat je. První inscenací byla 
Několikrát do černého, nyní premiérují 
hru „Pan Polštář“, kterou předsta-
ví v Kojetíně. Násilná a ironická hra 
s překvapivým dějem, která vstupuje 

do prostředí krutých pohádek a mýtů 
vypovídá o spisovateli z blíže neurče-
né totalitní země, kterému se zhmotní 
jeho povídky. Autor předlohy Martin 
McDonagh ujíždí na podobné vlně hu-
moru jako filmoví tvůrci Tarantino, Ro-
driguez či bratři Coenové.

Václav Václavov
Soubor byl založen v roce 1998, aby 
po 22 letech navázal na dávnou diva-
delní tradici obce. Za uplynulou dobu 
připravil pohádky s dětskými herci, po-
hádky s dospělými herci a inscenace 
pro starší publikum. Kromě zkoušení 
a uvádění vlastních her se činnost 
souboru zaměřuje i na další kulturní 
akce. K nejvýznamnějším patří Václa-
vovský kulturní podzim, který soubor 
začal pořádat ve václavovském kul-
turním domě, na němž se vystřídala 
řada divadelních a hudebních souborů 
včetně kojetínské Hanácké scény i Mi-
moňů.
Hořká komedie „Baletky“ pojednává 
o ženách, které se sejdou na taneční 
hodině a jejich snem je stát se balet-
kou, vznášet se a zatančit umírající la-
buť, přestože spíš připomínají postře-
lené kachny.

Blanenské divadlo
Navázalo od roku 1994 na činnost Di-
vadla pracujících ZK ROH Metra Blan-
sko hrou na motivy Voskovce, Wericha 
a Ježka „Osel beze stínu“. V roce 2016 
uvedl výtvarník, režisér a vůdčí osob-
nost souboru Jiří Polášek s použitím 
textů Ivana Vyskočila inscenaci „Me-
ziřeči a Mezizpěvy“, která byla ohléd-
nutím za padesáti lety činnosti Blanen-
ského divadla a také jeho rozloučením 
s tvůrčí činností.
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V podání Blanenského divadla uvidí-
me road movie „Koprovka aneb Na 
útěku“ o dvou zcela rozdílných že-
nách, které by si za normálních okol-
ností asi neměly ani co říct, ale spo-
lečný útěk od zažitých stereotypů spojí 
jejich cesty dohromady. Tyto dvě ženy 
si vzájemně zrcadlí chyby i těžkosti, 
se kterými se musí ve svých životech 
vypořádat. A dělají to s obrovským 
nadhledem a humorem, protože až na 
cestě zjistí, jak jsou vlastně silné. Hra 

je úžasnou příležitostí pro dvě hlavní 
představitelky, jiskří laskavým pravdi-
vým humorem a lidskostí.

Dle propozic celostátní přehlídky 
Divadelní Piknik Volyně může od-
borná porota postupových přehlídek 
našeho typu vítěznou inscenaci pří-
mo nominovat k postupu, a zároveň 
může doporučit libovolný počet in-
scenací bez uvedení pořadí k výbě-
ru do programu celostátní přehlídky. 
Odborná porota Divadelního Kojetína 
2022 bude ve složení Petra Richter 
Kohutová – dramaturg Studia D3 Kar-
lovy Vary, Vladimír Fekar – dramaturg 
Městského divadla Zlín a Vladimír Al-
tán Mátl – režisér a herec DS Zmatka-
ři Dobronín.
Vycházet bude i přehlídkový časo-
pis „Divadelní Koječák, který bude 
opisovat dění na festivale, bude dis-
tribuován zdarma v místě konání 

a uveřejňován na webových strán-
kách MěKS Kojetín i facebooku (Di-
vadelní Koječák, MěKS Kojetín).
Ve vestibulu Sokolovny bude nain-
stalována výstava fotografií s diva-
delní tematikou členů tvůrčí skupiny 
Signál 64 a na pátečním divadelním 
večírku si určitě nenechte ujít hudeb-
ní produkci „Hubomel hraje Françoise 
Villona“!
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 hle-
dištěm se soustředěnou porotou.
Těšíme se na viděnou u divadla 
v Kojetíně...
Vše o Divadelním Kojetíně na:
www.mekskojetin.cz/divadelni-kojetin
Facebook: Divadelní Koječák

                               -svah-

SBÍRKA Městského muzea MěKS Kojetín
Pro interaktivní expozici kojetínského muzea BRÁNA DO STARÉCH ČASŮ NA HANÉ

HLEDÁME HISTORICKÉ PŘEDMĚTY
Staré zemědělské nářadí a stroje – cepy, řezačky, šroťáky, mlátičky, obracáky, nahrabovačky a podobně...

Staré kuchyňské a domácí předměty (hrnce a kastroly smaltované i kameninové), staré trouby, ledničky, pračky, mandl, 
mlýnky, žehličky, tkalcovské stavy, kolovraty, vřetena, vařenky a podobně...

Budeme rádi za každý exponát. Děkujeme předem! Předměty budou sloužit pro ukázku příštím generacím!!!
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Jarní posezení
s písničkou
Příchod jara jsme s našimi seniory 
přivítali v Kulturním domě Kojetín. Po 
úvodním slovu ředitelky Blanky Labo-
ňové, vystoupil starosta Leoš Ptáček. 
Hovořil o nedávném otevření nového 
biocentra. Dozvěděli jsme se, že na 
jednotlivých stanovištích stezky se 
můžeme těšit na informační tabule, 
z kterých se dozvíme více o živoči-

ších, zvířatech a rostlinách v novém 
biotopu, ale také se na nich dočteme 
o historii Kojetína. Rovněž nám přiblí-
žil přípravy na budování nových nauč-
ných stezek pro děti. Následně vystou-
pili herci z Divadla Slunečnice z Brna 
Kristýna Šebková a Kristián Alexandr 
Šebek. Připravili si pro nás krásné 
hudební vystoupení. Zazněly melodie 
světové, ale i ryze české, např. od Kar-
la Gotta, Marty Kubišové, Edith Piaf 
a mnoho dalších… Vystoupení bylo 

velmi krásné, procítěné a naši senio-
ři si představení moc užili.  Na závěr 
nás potěšil svou hudební produkcí 
Jaroslav Přikryl, který naše kulturní 
akce pravidelně doprovází. Nechybělo 
ani malé občerstvení v podobě ovoc-
ného dezertu, který pro nás připravily 
kuchařky ze školní jídelny v Kojetíně. 
Akce se vydařila a my jsme moc rádi, 
že jsme po delší odmlce, způsobené 
pandemickou situací, mohli, toto kul-
turní vystoupení uspořádat.                P.Z.

Beseda s pracovníky 
Městské policie Kojetín
Na DPS nám. Dr. E Beneše a DPS 
J. Peštuky jsme pro naše seniory jed-
no jarní odpoledne uspořádali před-
nášku o bezpečnosti. Přednášející 
velitel Městské policie Kojetín Adrian 
Jiřík a policistka Petra Koňárková nám 
připomněli, jak je důležitá ostražitost, 
nedůvěřovat neznámým lidem, jak se 
zachovat v případě okradení a jak rea-
govat před nátlakem telefonních hovo-
rů a různými nabídkami na koupi. Také 
jsme se dozvěděli, kde všude máme 
v Kojetíně umístěné kamery, které 
zvyšují bezpečnost a ochranu našich 
občanů. Na závěr nám promítli video 
o bezpečnosti silničního provozu. 

Přednáška byla zajímavá a poučná. 
Senioři byli rádi, že si mohli osvěžit dů-

ležité informace, jak chránit sebe a své 
okolí.                                                 PZ

Velikonoční tvoření
Dubnové odpoledne jsme si s našimi 
seniory zpříjemnili tvořením veliko-
noční výzdoby. Nachystali jsme vy-
fouklá vajíčka, a ty zdobili metodou 
omotávání různobarevných bavlnek. 
Vajíčko jsme natřeli lepidlem a ná-
sledně omotávali a střídali bavlnky. 
Vzniklo tak veselé bavlněné vajíčko. 
Tato varianta zdobení se ukázala jako 
velká zkouška trpělivosti. Bavlnky 
i přes nános lepidla sjížděly, někdy 
těsně před dokončením vajíčko prask-
lo a zůstala nám hromádka skořápek 

a hrstka polepených bavlnek. Takže 
jako další variantu jsme s radostí při-
stoupili ke klasice – malovaní vajíček 
barvami. Vybrali jsme si tempery, které 
jsou výrazné a pěkně se s nimi pracu-
je. Pro toho, kdo si netroufl na jemné 
malovaní, byly připraveny samolepicí 
ozdoby. Nakonec jsme všichni byli 
s výsledkem spokojeni a každý si své 
výtvory odnesl domů na výzdobu. Při-
pomněli jsme si tak význam zdobení: 
vajíčka jsou odměnou pro koledníky 
i velikonoční dekorací, ale mají také 
svůj symbolický význam. Vejce zna-
mená nový život nebo znovuzrození, 

v západním křesťanství symbol uza-
vřeného hrobu, z kterého vstal Kris-
tus, ve východním křesťanství se bar-
va červeného vajíčka vysvětluje jako 
Kristova krev. 
U těchto volnočasových aktivizač-
ních činnosti se naši senioři pravidel-
ně procvičují v jemné motorice. Ta je 
pro ně velmi prospěšná a důležitá, 
protože tak mohou předcházet dege-
nerativním onemocněním. Společně 
strávený čas a vzájemná komunikace 
je zároveň jako prevence sociálního 
vyloučení. 

PZ
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

1. 5. 2022 Neděle
2. po Velikonocích (Misericordias Domini)

BOHOSLUŽBY
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5. 2022 Úterý
DUCHOVNÍ VÝCHOVA
od 14.30 hodin na faře

4. 5. 2022 Středa
KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE „DOBRÁ ZPRÁVA“

od 16.00 hodin v Klubovně modlitebny

4. 5. 2022 Středa
MODLITBY A ZPĚVY Z TAIZÉ
od 18.00 hodin v Husově sboru

5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5. 2022 Čtvrtek
MÁJOVÁ POBOŽNOST

od 16.00 hodin na faře

8. 5. 2022 Neděle – Den matek
3. po Velikonocích (Jubilate)

BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

Program svátečních setkání v květnu 2022 (v čase „Máje“)

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

Židům 11,1-3

15. 5. 2022 Neděle – 4. po Velikonocích (Cantate)
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

22. 5. 2022 Neděle – 5. po Velikonocích (Rogate)
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

22. 5. 2022 Neděle
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

V LÁZNÍCH SKALKA
Žehnání pramenům - ekumenická slavnost

od 14.00 hodin otevřen lázeňský areál; jarmark,
stánky, občerstvení, muzika;

slavnost začíná ve 14.30 hodin
(lázeňský park ve Skalce „u Pramenů“)

29. 5. 2022 Neděle – 6. po Velikonocích (Exaudi)
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

5. 6. 2022 Neděle – Boží hod Svatodušní (Letnice)
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY

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

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce:Citát měsíce:

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

Anekdota měsíce:Oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kance-
lář v přízemí) je k dispozici členům 
(i veřejnosti) v pondělí a ve středu od 
9 do 15 hod. Jinak dle dohody. Volejte, 
laskavě, na telefonní číslo 777 706 511 
nebo pište na email: ccsh.kojetin@
centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková 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 na-

šich webových stránkách: http://ccsh-
kojetin.cz/ a v aktuálním čísle Kojetín-
ského zpravodaje: https://mekskojetin.
cz/archiv-casopisu
Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc FB: https://www.face-
book.com/ccsh.kojetin
Aktuálně z CČSH: https://www.aktual-
ne.ccsh.cz/
Bohoslužby on-line: https://www.aktu-
alne.ccsh.cz/bohosluzby-a-promluvy.
html
Pomoc Ukrajině: https://www.husitska-
diakonie.cz/pomahejte-s-nami/                                       

Jiří Pleva
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Doplnění ke článku A. Šťastníkové 
a N. Strakové (sexta GKJ), který byl 
uveřejněn v čísle 04/2022 Kojetín-
ského zpravodaje:
Zřejmě chápu záměr autorek – zachy-
tit v článku město Kojetín pouze rám-
cově.
V části o vlakovém nádraží se bohužel 
mnohá sousloví i věty vyskytují s ná-
znakem afektu a s předimenzovaným 
emocionálním zabarvením, přičemž 

DOŠLO DO REDAKCE
popisná hodnota zakládající se na 
ověřených faktech zde už pokulhává.
Jako člověk, který kojetínské nádraží 
zná, s autorkami článku souhlasím, 
neboť vím, co asi chtěly naznačit.
Doporučuji jim ale, aby ke svým tvr-
zením využívaly jako podklad kompe-
tentní informace.
 Dovoluji si tak upřesnit, např.:
• Nadchod nad kolejištěm na vlako-
vém nádraží v Kojetíně je majetkem 

města Kojetín.
• „Polorozpadlá budova“ kousek od 
nadchodu (dříve nejspíše sklad) je 
majetkem společnosti České dráhy.
• O vybudování rychlotrati Brno-Přerov 
se hovoří již nejméně desetiletí, nikoliv 
že „se o vybudování v současnosti za-
číná mluvit“
• Z Kojetína nejezdí vlaky ve směru 
Břeclav atp.

Děkuji. S úctou, Jiřina Stavinohová

K.O.Boxing club
Uhřičice z.s.
Ve dnech 22.–24. dubna 2022 se 
konalo Mistrovství České republiky 
v boxu ve městě Chomutov. Za klub 
K.O.BC Uhřičice nastoupil Lukáš Ma-
tta v kategorii kadet. V semifinálovém 
utkaní poslal soupeře tvrdým úderem 
do počítání, ale při ráně si bohužel 
zranil zápěstí. I přesto nechtěl zápas 
vzdát a doboxoval ho až do konce 
pouze pravou rukou. Utkání skončilo 
29:28 na body pro soupeře. I tak si vy-
bojoval 3. místo a stal se třetím nejlep-
ším boxerem ČR (v roce 2021 získal 
1. místo).
Touto cesto boxeři děkují obci Uhři-
čice, především starostovi Jaroslavu 

Křepelkovi, který jim poskytl zázemí 
v TJ Sokol Uhřičice, a tak můžou nejen 
svou obec kvalitně reprezentovat, ale 
také vychovávat nové reprezentanty 
a boxerské naděje. Momentálně se 

boxeři z Uhřičic připravují na evropská 
utkání (Polsko, Německo, Slovensko, 
Maďarsko), kde dostali pozvání na 
prestižní turnaje.

Trenér Lukáš Matta

TJ SOKOL KOJETÍN - ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Tradice pokračuje!
Po dvouleté kovidovo – rekonstrukč-
ní přestávce se 9. dubna 2022 usku-
tečnil již 24. ročník oddílového turna-
je – Memoriálu Rudolfa Silnouška. 
Líté boje probíhaly od rána až do 
odpoledních hodin. Vzešly z nich se-
mifinálové dvojice - Jakub Odehnal 
s Miroslavem Floriánem (3:1 na sety) 
a Tomáš Zítka s Miroslavem Bure-
šem (3:2 na sety). Ve finále byl pak 

lepší Jakub Odehnal, který zvítězil 
s Tomášem Zítkou 3:1 na sety a pře-
vzal putovní pohár. V boji o třetí mís-
to byl v souboji dvou Miroslavů lepší 
Bureš (3:0)

T. Zítka

Velký úspěch stolních
tenistů Kojetína
A družstvo oddílu v sestavě Dvořák, 
Odehnal, Konečný, Prokeš a Bureš 
zvítězilo ve druhé krajské soutěži 
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Olomouckého kraje o parník před 
druhým Přerovem a postupuje do 
Krajské soutěže 1. Bilance je devate-
náct výher, jedna remíza a dvě prohry. 
Tahounem byl Vít Dvořák s bilancí 
51:4, následován Konečným (59:22), 
Prokešem (49:22), Burešem (40:22) 
a Odehnalem (27:18). Tuto soutěž si 
Kojetín zahrál naposledy v sezóně 
2012–2013, kdy se v ní ale neudržel. 
Snad bude současné Áčko lepší.
Pro úplnost uvádíme i umístění dal-
ších družstev oddílu. B družstvo hra-
jící Okresní přebor I. skončilo třetí 
s bilancí čtrnáct výher, tři remízy a šest 
proher a C družstvo, hrající Okres-
ní přebor II. skončilo desáté s bilancí 
8–4–10.                                    T. Zítka

TJ SOKOL KOVALOVICE
Okénko do historie
kovalovického fotbalu
období 1970–1986
Sedmdesátá léta byla pro kovalovický 
fotbal předehrou k prvnímu historické-
mu postupu do okresního přeboru.
V tomto období se střídala lepší a hor-
ší umístění, mužstvo končilo ve stře-
du tabulky a v letech 1976–1980 na 
jejím konci. V této době zde hrávali: 
Pavel Kusák brankář, Radek Vacu-
lík, Rudolf Vrba, Miroslav Svobodník, 
Zdeněk Vojáček, Jan Vrba, Stanislav 
Plesník, František a Jaroslav Hebna-
rovi, Rudolf Zapletal, Vlastimil Drábek, 
Jaroslav Ohnoutek, Jindřich Vojáček, 
Lumír Šimčík, Josef Šimčík, Milan Ba-
roš – brankář, Josef Plesník, Drahoš 

1. květen 1972 po utkání v Lověšicích. Zleva stojí: Josef Kusák, Alois Šírek, 
Josef Šimčík, Miloš Lechner, Josef Mirwald, Lumír Šimčík, František Hebnar, 
Eduard Večerka, Jaroslav Ohnoutek, Jindřich Vojáček. Zleva klečí: Stanislav 
Plesník, Ladislav Baroš, Rudolf Zapletal, Jaroslav Zapletal, Vlastimil Drábek, 
Drahoslav Kuňák 

Turnaj Vlkoš, červen 1972. HŘ zleva: Stanislav Plesník, Rostislav Vojáček, Frančák, Jaroslav Zapletal, Josef Šimčík, 
Josef Chytil, Jaroslav Ohnoutek, Petr Tomeček, Stanislav Trefil, Josef Doležel, Vlastimil Vožda, Kuňáková, Josef Kusák, 
Jana Vojáčková. DŘ zleva:  Zahradníček, Drahoš Kuňák, Jaroslav Hebnar, Vlastimil Drábek, Lumír Šimčík, Miroslav Svo-
bodník, Vladimír Šimčík, Zdeněk Baroš. Před nimi: Augustin Uhýrek, ležící: Miroslav Doležel

Bývalí hráči Kovalovic Zdeněk Vojá-
ček a Vlastimil Drábek při výběru his-
torických fotek
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Kuňák, Josef Ošťádal, Jan Slovák, 
Jaroslav Slovák, Alois Šírek, Josef 
Doležel, Vlastimil Vožda, Eduard Ve-
čerka, Miloš Lechner, Petr Tomeček, 
Antonín Hubík ml., Vladimír Šimčík, 
Josef Chytil, Josef Večerka, Bronislav 
Šimčík, Zdeněk Lemberka, František 
Staroba, Josef Plesník ml., J. Novot-
ný, Josef Indrák, Milan Zachar, Evžen 
Olšanský, Ivo Piska, Jindřich Vymětal, 
Slávek Fučík, Zdeněk Baroš, Miroslav 
Svobodník ml., Stanislav Plesník ml., 
Mizera, Josef Vožda, Bohumil Mlčák, 
Alois Křička, Ivo Panák, Zdeněk Za-
oral, Josef Mirvald, Stanislav Kolda 
a řada dalších.
Kádr družstva se počátkem 80. let pod 
vedením trenéra Jana Slováka vytříbil 
a stabilizoval natolik, že se v sezóně 
1982/1983 podařilo třetí třídu vyhrát 
a postoupit do okresního přeboru.
Po ročním neúspěšném působení 

Turnaj Zlobice, 1979, HŘZ: Josef Kusák, Alois Šírek, František Hebnar, Lumír 
Šimčík, Josef Plesník, Vladimír Šimčík, Pavel Kusák, Jan Slovák se synem. 
DŘZ: Josef Mirwald, Slávek Fučík, Josef Šimčík, Miroslav Svobodník ml., Broni-
slav Šimčík, Petr Tomeček. Ležící: Zdeněk Baroš, Jaroslav Ohnoutek, Stanislav 
Plesník 

1982/1983 postup do okresního přeboru. Stojící zleva: Jin-
dřich Vojáček, Vladimír Zaoral, Petr Tomeček, František 
Němeček, Leopold Ivan, Zdeněk Zaoral, Josef Plesník, Jan 
Slovák. Klečící zleva: Vladimír Šimčík, Alois Křička, Pavel 
Kusák, Vlastimil Drábek, Jaroslav Ohnoutek

Srpen 1981. HŘZ: Josef Kusák, Luděk Beran, Bohumil Ml-
čák, Josef Přivřel, Josef Plesník, Bronislav Šimčík, trenér: 
Jan Slovák. DŘZ: Josef Mirvald, Vlastimil Drábek, Zdeněk 
Zaoral, Pavel Kusák, Josef Šimčík. Před nimi: Stanislav 
Kolda, Jaroslav Ohnoutek

v okresním přeboru se mužstvo nad-
cházející sezónu z různých příčin ne-
dalo dohromady a stalo se, že po dvě 

sezony byly Kovalovice bez kopané, 
což byla velká škoda pro všechny pří-
znivce sportu v obci.   Jaroslav Bělka 

Kovalovicím
se na jaře daří
Kovalovice mají na jaře celkem úspěš-
nou sérii vítězných utkání až na jedno 
zaškobrtnutí, a to doma s nepříjem-
ným Pivínem. Dál vedou tabulku před 
druhými Opatovicemi, které ztratily 
jeden bod za remízu 1:1 v Tovačově 
a výhře na penalty 5:4.
Neděle 3. dubna 2022 Sokol Kova-
lovice – Sokol v Pivíně 2:3, poločas 
2:2. Branky: 13´ Kovalovice Marcel 
Lukáš 1:0, 38´ Kovalovice Daniel Lý-
sek 2:0, 41´ Pivín Josef Baroš 2:1, 45´ 
Pivín vlastní Kovalovice 2:2, 64´ Pivín 
Roman Hyžďal 2:3.
Utkání prvního a třetího týmu tabul-
ky se zprvu odvíjelo v režii domácího 
týmu. Pivín sice zahrozil nastřelenou 
tyčí a několika pokusy, které likvido-

val domácí brankař. Ve střední pasá-
ži první půle už byla snaha Kovalovic 
korunována dvěma brankami. Pivín 
však posledních pět minut využil ne-
pozornosti domácí obrany a dvěma 
rychlými góly srovnal na 2:2. Domácí 
už se viděli v šatně a vlastní gól ve 45. 
minutě byl hodně deprimující. Druhou 
půli začali domácí opět náporem, ale 
tentokrát na dolní branku se jim vůbec 
střelecky nedařilo. Vázla kombinace 
a hra dopředu byla bez nápadu hodně 
upracovaná. Utkání rozhodl v 64. mi-
nutě Pivín, kdy se parádně z přímého 
kopu od postranní čáry střelou na zad-
ní tyč trefil hostující Roman Hyžďal. 
Tím vzal domácím vítr z kopaček 
a nervozita začala pracovat. Domá-
cí dostali celkem devět žlutých karet 
z toho dvě pro lavičku. Hosté na tom 
byli o něco lépe jen čtyři žluté karty. Vít Švec, brankář Kovalovic
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Herní pohoda hlavně domácích byla 
na bodu nula. Sice do konce zápasu 
scházelo dost času, ale ani čtyři stří-
dání už nepřinesla kýžený gól. Do-
mácí prohra znamenala pokles na 
druhý stupínek a zejména po slibném 
začátku zápasu byla pro domácí tým 
zklamáním. Na slabším výkonu byla 
poznat i absence kapitána a střelce 
Filipa Ryboviče.
Sobota 9. dubna 2022 Sokol Otasla-
vice – Sokol Kovalovice 1:6, poločas 
0:0. Branky: 51´ Kovalovice 1:0 Petr 
Ernst, 54´ Kovalovice 2:0 Filip Rybo-
vič, 66´ Kovalovice 3:0 Tomáš Vojá-
ček, 72´ Otaslavice 1:3 Dominik Drmo-
la, 76´ Kovalovice 4:1 Jakub Krčmař, 
85´ Kovalovice 5:1 Tomáš Vojáček, 
87´ Kovalovice 6:1 Dominik Zavadil.
Kdo se vydal za chladného počasí do 
Otaslavic povzbudit tým Kovalovic, 
udělal dobře. Sice první poločas byl 
oboustranně nezajímavý bez větších 
šancí, ale druhá půle už byla zcela pod 
taktovkou rozjetých Kovalovic. Hru Ko-
valovic po přestávce v útoku oživil Pa-
vel Otáhal, který dělal soupeři problé-
my svou rychlostí a nahrál minimálně 
na dvě branky. První důležitou branku 
dal po kopu z rohu, který zahrával To-
máš Vojáček, perfektně hlavou Petr 
Ernst, který se letos z této situace trefil 
již potřetí. Druhou, po střele Tomáše 
Vojáčka, dorazil do brány Filip Rybo-
vič. Tomáš Vojáček byl při chuti a jeho 
třetí branka z přímého kopu byla tre-
fou do černého i díky laxnímu zákro-
ku domácího brankaře. Pak domácí 
vykřesali slabý plamínek naděje bran-
kou na 1:3, ale to bylo z jejich strany 
všechno. Zvláště když vzápětí Jakub 
Krčmař trestal chybu v domácí obraně, 
kdy Pavel Otáhal mu nezištně přihrál. 
Ten byl i u dalšího gólu, který byl vy-
vrcholením rychlé akce hostí. Domácí 
zahrávali rohový kop a Josef Zavadil 
dlouhým odkopem našel Pavla Otáha-
la, který ideálně přihrál Tomáši Vojáč-
kovi, který biliárovým kopem do tyče 
zvýšil na 5:1. To už domácí dohrávali 
v deseti po vyloučení hráče za ne-
publikovatelné výroky. No a poslední 
hřebík v podobě gólu zatloukl Dominik 
Zavadil. Kovalovice si vylepšily skvě-
lou venkovní bilanci, kdy z osmi zápa-
sů bylo sedm výher a jen jedna prohra, 
a to na podzim v Pivíně 0:5.
Neděle 17. dubna 2022 Sokol Kova-
lovice – FK Troubky 3:0, poločas 2:0. 
Branky: 8´ Kovalovice 1:0 Filip Rybo-
vič, 34´ Kovalovice 2:0 Marcel Lukáš, 
47´ Kovalovice 3:0 Filip Rybovič.
Domácí tým proti týmu z konce tabulky 

Úspěšní střelci z Otaslavic Tomáš 
Vojáček a Dominik Zavadil

si zajistil v první půli bezpečný náskok 
2:0. První branka padla hned v osmé 
minutě, kdy ideální přihrávku Marcela 
Lukáše proměnil v gól pohlednou stře-
lou k tyči Filip Rybovič. Potom domácí 
měli několik šancí, ale koncovka byla 
nepřesná. Ve 34. minutě pak po sa-
mostatné akci přesně zamířil Marcel 
Lukáš a další gól Kovalovic zname-
nal vedení 2:0. Hned na začátku dru-
hé půle opět Filip Rybovič po průniku 
z pravé strany zvýšil na 3:0. Domácí 
vystřídali pět hráčů z lavičky, ale další 
gól už nepřidali. Bylo to utkání, které 
moc nenadchlo diváky, ale potěšila je 
první domácí jarní výhra. Stejně jako 
makrely, na které byla o přestávce 
fronta, chutnaly jako vždy výborně. 
Domácí si upevnili tímto povinným ví-
tězstvím čelo tabulky o další bod, který 
jejich pronásledovatel Sokol Opato-
vice ztratil v Tovačově za remízu 1:1 
a výhru na penalty 5:4.
Sobota 23. dubna 2022 Sokol Horní 
Moštěnice – Sokol Kovalovice 1:3, 
poločas 0:1. Branky: 9´ Kovalovice 1:0 
Jakub Ševeček, 82´ Kovalovice 2:0 
Jakub Krčmař, 88´ Kovalovice 3:0 Da-

niel Lýsek, 90´ Kovalovice 3:1 vlastní.
Venku se Kovalovicím daří, a tak osmý 
tým tabulky Horní Moštěnice měl být 
přijatelný soupeř. Také se do něj od 
začátku pustily s plnou vervou a vý-
sledkem bylo v deváté minutě vede-
ní 1:0. Jakub Ševeček se z hranice 
velkého vápna trefil přízemní střelou 
k pravé tyči. Kdo očekával, že vede-
ní hosté potvrdí další brankou, musel 
si počkat až na konec zápasu. Mezi-
tím se domácí osmělili a začali hrát 
dopředu. Naštěstí brankář hostí Vít 
Švec měl několik dobrých reflexních 
zákroků a skóre stále bylo 1:0. Hosté 
v útoku se nedostali do pořádné šan-
ce, jako by jim vítr v zádech bral míče 
od kopaček. V druhé půli se opět hrálo 
s mírnou převahou domácích a vyrov-
nání bylo na spadnutí, Víťa v bráně 
opět tým podržel a odolával střelám 
domácích borců. Naštěstí trenér hos-
tí Marek Ševeček má vždy k dispozici 
hráče, kteří dokáží oživit hru, která už 
ztrácí potřebnou energii. I tentokrát to 
byla šťastná volba, kdy poslal na hřiště 
čtyři čerstvé hráče. Zejména důrazný 
a zkušený Jakub Krčmař v samém 

Úsměvy po zápase v Otaslavicích

Věrní fanoušci Kovalovic
Oslava branky v zápase
s Troubkami

Kapitán Filip Rybovič
a Marcel Lukáš

Jakub Krčmař rozhodl brankami 
zápas v Moštěnici
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závěru ukázal své útočné přednosti 
a přesvědčil o svém „čuchu“ na bran-
ky. V 82. minutě nebojácně využil své 
vysoké postavy a hlavičkou doslova 
prostřelil domácího gólmana. A to ne-
bylo všechno. V 88. minutě po sólu 
na pravém křídle naservíroval přes-
nou přihrávku na Daniela Lýska, který 
přesnou střelou k pravé tyči poslal míč 
do sítě a bylo rozhodnuto. Finis coro-
nat opus je latinsky Konec korunuje 
dílo. Ale v tomto zápase to Kovalovi-
cím „korunoval“ vlastňák jako vyšitý, 
kdy se míč dokutálel za brankovou 
čáru po nedorozumění autorů tohoto 
kiksu. Škoda, náš gólman by si vychy-
tanou nulu zasloužil. To nic nemění 
na odhodlání hráčů Kovalovic bojovat 
v každém zápase o vítězství. 
To se uvidí hned v neděli 1. května 
2022. kdy od 16.30 hodin hostí doma 
tým z konce tabulky Sokol Újezdec, 
kterému se letos nedaří. Ale každý zá-
pas začíná od stavu 0:0 a míč je kula-

 
#    Z  V  R  P  Skóre  B  +/- 

 

1.   TJ Sokol Kovalovice  17  12  2  3  50:23  40  13 
 

2.   TJ Sokol Opatovice  16  10  5  1  49:22  37  4 
 

3.   SK Radslavice  17  10  4  3  46:25  36  3 
 

4.   TJ Sokol Otaslavice  17  9  3  5  35:30  31  -2 
 

5.   TJ Sokol v Pivíně  16  9  2  5  46:31  30  3 
 

6.   FC Želatovice B  16  8  2  6  50:43  27  0 
 

7.   
TJ Sokol Klenovice na 
Hané  17  5  5  7  37:40  24  -6 

 

8.   Sokol Horní Moštěnice  17  4  7  6  23:28  23  -13 
 

9.   TJ Sokol Tovačov  16  5  3  8  38:42  18  -9 
 

10.   TJ Sokol Újezdec  17  5  2  10  32:41  17  -16 
 

11.   FK Troubky  17  1  8  8  23:44  14  -25 
 

12.   Sokol Ústí B  16  3  3  10  22:43  14  -7 
 

13.   TJ Sokol Vrchoslavice  17  2  4  11  24:63  13  -20 
 

Tabulka 
 
tý. Na prvního máje se už do průvodu 
nechodí, ale na fotbálek a makrely je 
potřeba přijít a povzbudit naše borce. 
Vypadá to, že rozhodující zápas bude 

v neděli 15. května 2022 od 16.30 ho-
din doma s Opatovicemi. Tak ať forma 
vydrží. 

Jaroslav Bělka 

HANÁCKÁ KOJETÍNSKÁ DESÍTKA 2022
Pro všechny příznivce pohybu a bě-
hání zvláště máme konečně po dvou 
letech příznivou zprávu. 8. ročník běhu 
pro veřejnost Hanácká kojetínská de-
sítka se poběží v neděli 5. června 
2022.
Tento ročník zaznamená několik 
změn, doufejme, že k lepšímu. První 
je změna termínu. Běhávalo se vždy 
začátkem května, letos je termín po-
sunut o měsíc později. S tím souvisí 
i další změna a to místo – zázemí 
běhu. Většinou jsme běhali z loděni-
ce. Dva ročníky (pátý a šestý) v letech 
2017 a 2018 se běželo ze stadionu 
Morava a po letech tak ožil dnes už 
neexistující atletický ovál kolem hři-
ště. Letos využíváme termínu, že od 
1. června začíná provoz koupaliště, 
takže zázemí běhu bude v prostorách 
moderního areálu koupaliště. Posled-
ní obměnou projde i trať běhu. Je za-
jímavé, že pokaždé až na dva ročníky 
byla jiná. Většinou to bylo na pravém 
běhu Moravy, kde se využívala stezka 
kolem Moravy, Špalír, Stružňák, okolí 
rybníka Na Hrázi, okolí stadionu, a do-
konce trať vedla přes Berčíkovo kolem 
jejich domu. Trať byla dvoukolová, což 
je pro diváky atraktivnější, že mohou 
vidět a fandit běžcům během závodu. 
V letech 2017 až 2019 se běhalo na 
levém břehu Moravy, a to přes most 
Dr. Šíleného do polí a lužních lesů. 
Běhal se jeden okruh, což bylo pro 
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diváky škoda, protože běžce viděli jen 
na startu a doběhu do cíle.
Letošní rok se vracíme k osvědčené-
mu běhu, který je kontaktní pro diváky 
i běžce. Start a cíl bude v prostoru zad-
ní brány (od rybníka). Běžci absolvují 
dva velké okruhy o délce 4,6 km, a to 
kolem kempu, stadionu, dále poběží 
od mostu vlevo po asfaltové cestě ko-
lem zídky a pak naběhnou na novou 
cyklostezku. Na jejím konci zatočí do-
leva a kolem reliéfu Sv. Huberta pro-
běhnou Špalírem, dále kolem střelnice 
a po asfaltové cestě kolem biotopu, 
kde je vodník Špalírek, se dostanou 
na stezku mezi rybníkem a náhonem 
ke koupališti. Oběhnou totéž ještě 
jednou a budou mít v nohách 9,2 km. 
A čeká je ještě poslední malé kolečko 
po upravených stezkách kolem rybní-
ka tj.1,2 km, kdy je budou moci diváci 
sledovat a fandit při každém probě-
hu kolem startu a cíle. Pro běžce by 
to měl být také zážitek, kdy se běhá 
hodně kolem vody, také ve stínu a po 
kvalitních površích. 
Jedním z cílů běhu je ukázat, co je 
v Kojetíně nového a po trase bude 
toho hodně. Koupaliště, kemp, nová 
cyklostezka, biotop a upravené stez-
ky kolem rybníka. To byl výborný ná-
pad je rozšířit a upravit. Když jsme 
tudy dříve běhali, tak jsme museli 
vysekávat některé úseky, hlavně ten 
u plotu mlýna. Nebo na břehu rybní-
ka tam, kde je stavidlo, se po dešti 
vůbec nedalo běhat kvůli blátu. Po-
vrch byl nerovný a také kořeny stro-
mů byly nebezpečné.
Co zůstává stejné je další cíl, a to uká-
zat Kojetín jako město, kde se nejen 
buduje ale, kde se sportuje. Do Ko-
jetína jezdí běžci rádi nejen pro kva-
litní podmínky a přátelskou atmosféru 
běhu, kterou umocňuje tradiční pohoš-
těni hanáckými koláčky, ale například 
si také domů odváží obilné klíčky z na-
šeho mlýna. Běh se kvalitou zařadil do 
„termínovky“ Velké ceny vytrvalců Olo-
mouckého kraje, Vyškovské běžecké 
tour a Středomoravského poháru. Dá 
se tudíž očekávat, že k nám přijedou 
běžci z našeho kraje, ale i Zlínského 
a Jihomoravského. 
Dalším cílem je „rozhébat Hanáky 
a Hanačke, abe nebele tak tlusti“. 
Máme zde kategorii pro běžce z mik-
roregionu Střední Haná, kde se běží 
o Nérychlešiho Hanáka a Hanačku. Je 
dobré, že počet domácích běžců roste 
a také jejich běžecké výkony. Součás-
tí programu jsou i běhy pro děti ko-
lem rybníka, kde si mohou vyzkoušet 

atmosféru opravdických závodů a tře-
ba se běhání stane jejich přirozeným 
pohybem. 
Po Kojetíně vidím, že pobíhá hodně 
běžců, tak neváhejte a přijďte si zabě-
hat s námi. Běhá se za každého po-
časí, jen „cukrové panenky“ za deště 
zůstávají doma. Jako bonus by mělo 
být osvěžení v ohřívaných bazénech. 
Podmiňovací způsob je proto, že se na 
koupališti mění folie v bazénech, ale 
mělo by se to do 1. června stihnout. 
Včetně poznávací stezky kolem ryb-
níka a biotopu, kde budou různé hrací 
prvky pro děti. Doufejme, že počasí 
bude přát a prožijeme příjemné spor-
tovní dopoledne.

Aktuální informace včetně plánku, pro-
pozic běhu na FB Kojetínská desítka 
a webu liga100.cz
Běhu zdar!
Jaroslav Bělka spolu s DDM Kojetín 

organizátor závodu 
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TJ SOKOL KOJETÍN

1. 7. – 9. 7. 2022
TÁBORNICKÁ ŠKOLA

DOROSTU
pro účastníky ve věku 15–19 let

vklad: 3600 Kč
informace a přihlášky:

Martin Juřen, telefon: 604 840 992
martin.juren@gmail.com 

a na www.2021.dvoutakt.cz

9. 7. – 16. 7. 2022
TÁBOR STARŠÍHO ŽACTVA

pro děti ve věku 10–14 let
 vklad: 3100 Kč

informace a přihlášky:
Miroslav Tvrdý, telefon: 777 116 239

miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

16. 7. – 23. 7. 2022
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI I

pro děti ve věku 3–7 let
vklad: 2300 Kč/dítě, 3000 Kč/dospělý

informace a přihlášky:
Lenka Urbánková, telefon:  777 030 811

lenicka.nemeckova@centrum.cz

23. 7. – 30. 7. 2022
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI II
táborová základna pronajata

 informace a přihlášky:
Eva Pěchová, telefon: 728 009 202

pechaeva@seznam.cz

30. 7. – 6. 8. 2022
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI III

pro děti věkově neomezeno
vklad: 2300 Kč/dítě, 3000 Kč/dospělý

informace a přihlášky:
Zuzana Veselá, telefon: 608 505 280

www.vrazne.net

6. 8. – 13. 8. 2022
TÁBOR MLADŠÍHO ŽACTVA

pro děti ve věku 6–9 let
 vklad: 3100 Kč

informace a přihlášky:
Lenka Popovská, telefon: 601 601 855

lenkapolachova@hotmail.com

13. 8. – 20. 8. 2022
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI IV

táborová základna pronajata
 informace a přihlášky:

Petr Musil, telefon: 731 558 566

Zájemcům, kteří chtějí získat
zkušenosti ve vedení táborů,

nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.

Podrobné informace získáte
od vedoucích jednotlivých turnusů.

Letní stanový tábor ve Vrážném – Rozpis táborové sezóny 2022

 

Kdy: 9. – 16. 7. 2022 

Pro koho: pro všechny ve věku 10 – 14 let 

Za kolik: 3100 Kč 
 

Přihlášky a informace: 
Miroslav Tvrdý 

 (Mgr. Hana Kadlecová) 
Tel: 777 116 239 

e-mail: Miroslav.tvrdy@ptacekps.cz 
www.tabor-vrazne,webnode,cz 

 
organizátor tábora TJ Sokol Kojetín  
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STŘEDNÍ HANOU
NA KOLE

Termín konání

21. května 2022
9.00 hodin – Start

z jakékoli členské obce mikroregionu
Uzavření stanovišť v obcích – 15.00 hodin

Dojezdová destinace – Troubky
venkovní areál za kulturním domem 

16.00 hodin
Zahájení doprovodného programu

17.00 hodin
Vyhodnocení akce a ocenění účastníků

18.00 hodin
Ukončení akce

Město Tovačov zve účastníky akce
k návštěvě Spanilé věže tovačovského zámku

– vstup zdarma po předložení cyklopasu.

Akce se koná za každého počasí!
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INZERCEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM
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od 13 – 18 hod.  Dopoledne pro pozvané MŠ a ZŠ 

  
   

  

  

  

 

Výstava hospodářských zvířat 

Projížďka na koni 

Šlapací traktůrky 

Ochutnávka regionálních potravin 

 

 

 

 
 

 

  

 

ČTVRTEK 26. května 2022

    

Zveme Vás na

Den českého zemědělství
ve společnosti

Agro-společčnnoosstt  MMORAVA ss..  rr..  oo..
                                    v Kojetíně

 

VAŠE  PŮDA  V DOBRÝCH  RUKOU
Agro-společnost MORAVA s.r.o., Komenského nám. 1052, Kojetín www.spearheadinternational.cz; info@agro-druzstvo.cz;

Na škvárovém hřišti u stadiónu v Kojetíně (ulice Závodí)

Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi

Seznámení se zemědělstvím formou soutěží a her s odměnami

Přehlídka zemědělské techniky

KOUPÍM GARÁŽ
V KOJETÍNĚ
PRO VLASTNÍ

POTŘEBU
Děkuji za nabídky.

 Telefon: 774 556 081

PRONAJMU
U KOJETÍNA

BYT 2+1 
se samostatným vchodem,

moderně a komfortně zařízený
v rodinném domě

po rekonstrukci se zahradou,
bazénem, parkovacím stáním!

Volné od května 2022.
Vhodné pro pár, manažera!
Telefon: 777 882 963

PRODÁM
STAVEBNÍ
PARCELU 

NA RODINNÝ DŮM
V BEZMĚROVĚ!
Oplocená, vjezd, IS, rovina.

Telefon: 777 882 963

PRODÁM
AMERICKÝ MRAŽÁK PHILCO

vysoký 137 cm 5 poliček 
Původní cena 20.000 Kč

prodám za 5.000Kč 
Tel: 775 933 037

DOBRŮTKY U VERUNKY
KLÁRČIN DVOREČEK
Nákupy a posezení v klidu
Potraviny s příjemnou kavárnou

a krásnou zahrádkou.
Přijďte si k nám na něco dobrého.

* Káva * Točené pivo * Točené limonády *
* Zákusky a něco na zub * 

Těšíme se na vaši návštěvu, rádi vás uvidíme!
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VZPOMÍNKY

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut. Jen láska zůstává, ta smrti nezná...

Dne 22. května 2022 uplynou již čtyři roky plné bolesti a smutku, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček a strýc

pan Václav Cibulka
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Zdena, dcera Zdena Peterková,

vnuk Václav Peterka, vnuk Milan Peterka s manželkou Petrou,
pravnučky Anička, Eliška, Barborka, rodina Kurfürstova, synovec Mirek Cibulka

Dne 15. května 2022 to bude 27 roků, co zemřel

pan Karel Večerka z Kojetína
dne 25. srpna 2022 by se dožil 79 let.

Stále vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou.

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

Dne 3. května 2022 vzpomeneme 12. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka

pana Vladimíra Svízely
Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou

Pro stálou expozici kojetínského muzea

KDYŽ BYLA TECHNIKA JEŠTĚ V PLENKÁCH,
která bude realizována v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín 

HLEDÁME HISTORICKÉ PŘEDMĚTY
TECHNICKÉ POVAHY DO ROKU 1960

Jedná se o rádia, gramofony, telefony, televize, gramodesky,
magnetofony, krystalky a jiné technické zajímavosti.

Budeme rádi za každý exponát.

Pokud jste ochotni předměty tohoto rázu zapůjčit nebo darovat 
kontaktujte nás na telefonu: 774 001 375,

nebo na mailu: muzeum@meks.kojetin.cz

Z cizí vůle každý na svět, proti vůli zase nazpět...
Dne 22. dubna 2022 to bude rok, co nás navždy opustil

sběratel a fotograf, velký kojetínský patriot, mecenáš muzea a člověk s dobrým srdcem

„Dědek“ Emil Dostalík
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Syn Petr s rodinou.

S úctou vzpomínají kamarádi z Městského kulturního střediska Kojetín.
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POHLEDEM FOTOGRAFA
Při procházkách přírodou teď mů-
žete vidět kvetoucí keře střemchy 
odpočívající kachny divoké, široce 
rozvětvené koruny platanů, nebo 
pevně ukotvený kmen starého jilmu 
a samozřejmě nepřeberné množství 
jiných zajímavostí.

Jiří Šírek
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