
Výsledky volby prezidenta České republiky v Kojetíně

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ročník XIX Číslo 2 únor 2018 12,- Kč

Ve dnech 12.–13. ledna a 26.–27. ledna 2018 proběhla 
v naší zemi dvě kola volby hlavy státu. 
Přesné výsledky obou kol volby v našem městě jsou ná-
sledující:

První kolo
Účast: 51,48 %
Kandidát  Počet hlasů %
Miloš Zeman 1288 51,56
Jiří Drahoš 472 18,89
Pavel Fischer 206 8,24
Marek Hilšer 196 7,84
Michal Horáček 179 7,16
Mirek Topolánek 104 4,16
Petr Hannig 21 0,84
Jiří Hynek 21 0,84
Vratislav Kulhánek 11 0,44

Druhé kolo
Účast: 57,92 %
Kandidát
Miloš Zeman 1864  65,93
Jiří Drahoš   963  34,06

Prezidentem České republiky byl na období let 2018 
–2023 zvolen opět Miloš Zeman, celostátně získal 
51,36 % hlasů.                                                      Jiří Šírek

foto: Jaroslav Bělka
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 69. schůzi konané dne 17. ledna 2018

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila s podáním žádosti 
příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Kojetín, o dotaci 
z rozpočtu Olomouckého kraje na 
rok 2018, z programu podpory kultu-
ry v Olomouckém kraji v roce 2018 
a z programu na podporu cestovního 
ruchu a zahraničních vztahů 2018,
- schválila zřízeným příspěvkovým 
organizacím jejich účetní odpisové 
plány na rok 2018,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje pozemku p. č. st. 95/2 za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 
43 m2, jehož součástí je budova bez 
čísla popisného nebo evidenčního 
– zemědělská stavba, za minimál-
ní kupní cenu 20.000 Kč a za pod-
mínky úhrady veškerých nákladů  
s převodem spojených kupujícím,
- schválila uzavření Dodatku č. 6 ke 
Smlouvě o dodávce tepelné ener-
gie č. 02/2012, uzavřené dne 18. 1. 
2012 mezi Městem Kojetín a Tech-
nis Kojetín, spol. s r. o., s účinností 
od 1. 1. 2018,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje části pozemku p. č. 40/1, 
ostatní plocha - ostatní komunikace  
o výměře cca 17 m2, zájemci o kou-
pi, za kupní cenu 400 Kč/m2 a za 
podmínky úhrady veškerých nákla-
dů s převodem spojených kupujícím,
- schválila zveřejnění záměru pach-
tu části pozemku p. č. 204/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 75 m2, v k. ú. 
Kojetín, na ulici Sladovní, za podmí-

nek pachtu na dobu neurčitou, výši 
pachtovného min. 5 Kč/m2/rok, za 
účelem využití jako zahrádka pro 
pěstování zeleniny a květin,
- schválila rozpočtové opatření  
č. 1/2018, kterým se zapojují do roz-
počtu:
- nové příjmy ve výši 207,10 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 706,90 tis. Kč
- financování o částku 499,80 tis. Kč,
- vzala na vědomí petici obyvatel 
domu Tyršova 1227, Kojetín, do-
ručenou Městskému úřadu Kojetín 
dne 13. 12. 2017, kterou uvedení 
obyvatelé nesouhlasí s výstavbou 
dětského hřiště v dané lokalitě,
- uložila starostovi města Jiřímu 
Šírkovi seznámit obyvatele domu 
Tyršova 1227 se zamítavým stano-
viskem RM k uvedené petici,
- schválila výběr dodavatele Truh-
lářství Janoušek, na truhlářské prá-
ce investiční akce „Obřadní síň MěÚ 
Kojetín“, který byl doporučen hod-
notící komisi na základě výsledku 
posouzení a hodnocení došlých na-
bídek a schválila uzavření smlouvy 
o dílo na tyto práce za nabídkovou 
cenu 883.290 Kč bez DPH,
- schválila výběr dodavatele Old-
řich Vaculík – stavební společnost, 
na stavební práce investiční akce 
„Obřadní síň MěÚ Kojetín“, který 
byl doporučen hodnotící komisi na 
základě výsledku posouzení a hod-
nocení došlých nabídek a schválila 
uzavření smlouvy o dílo na tyto prá-

ce za nabídkovou cenu 288.306 Kč 
bez DPH,
- schválila výběr dodavatele AR-
BYD CZ s. r. o., Plzeň Chotíkov, 
na dodávku židlí investiční akce 
„Obřadní síň MěÚ Kojetín“, který 
byl doporučen hodnotící komisi na 
základě výsledku posouzení a hod-
nocení došlých nabídek a schválila  
uzavření Smlouvy na dodávku židlí 
za nabídkovou cenu 274.292 Kč bez 
DPH, nabídková cena bude navýše-
na o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy,
- schválila uzavření Příkazní smlou-
vy související s projektem “Cyk-
lostezka Kojetín – Tovačov“, mezi 
Městem Kojetín a Regionální agen-
turou pro rozvoj Střední Moravy 
za nabídkovou cenu 8.400 Kč bez 
DPH,
- schválila zplnomocnění ředitele 
RARSM Olomouc k zastupování 
provádění veškeré smluvní 
činnosti, služby a výkonů spojených  
s podáním žádosti o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na SFDI,
- schválila zplnomocnění společ-
nosti BM – BAUMAS, spol. s r. o., 
k zastupování před stavebním úřa-
dem, před orgány státní správy 
a organizacemi dotčenými v územ-
ním a stavebním řízení v rámci 
přípravy realizace stavby „Zateplení 
a stavební úpravy MŠ Hanusíkova 
v Kojetíně“.                        

Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín

- schválilo rozpočtové opatření 
č. 2/2018, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 214,90 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 22 242,00 tis. Kč
- financování o částku 22 027,10 tis. Kč,
- schválilo koupi pozemku parcel-
ní číslo st. 417 (zastavěná plocha 
a nádvoří), o výměře 627 m2, jehož 
součástí je stavba, a to budova 
č. p. 108, označená jako rodinný 
dům, a dále pozemku parcelní číslo 
623 (zahrada), o výměře 257 m2, za 
kupní cenu ve výši 700.000 Kč,
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
Domu dětí a mládeže Kojetín, pří-

spěvkové organizace, za školní rok 
2016/2017,
- schválilo zprávu o realizaci opat-
ření 3. komunitního plánu sociál-
ních služeb města Kojetína na ob-
dobí let 2017–2019, za rok 2017,
- vzalo na vědomí zprávu o reali-
zaci investičních akcí v roce 2017,
- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů Kojetín a Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů Popůvky v roce 
2017,
- vzalo na vědomí Zprávu o čin-
nosti Svazku obcí mikroregionu 
Střední Haná v roce 2017,

- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Městské policie Kojetín a stavu 
veřejného pořádku za rok 2017,
- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Policie ČR, Obvodního oddělení 
Kojetín a stavu veřejného pořádku 
za rok 2017,
- vzalo na vědomí zápis ze zase-
dání Kontrolního výboru ZM, ze 
dne 10. 1. 2018, zápis o kontrole 
č. 3/2017–KV, Kontrola dodržování 
Směrnice o zadávání zakázek ma-
lého rozsahu, ze dne 28. 11. 2017, 
zápis z jednání Finančního výboru 
ZM, ze dne 24. 1. 2018.

Jiří Šírek

Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 22. zasedání konaném dne 30. ledna 2018
zabývalo těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
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Informace pro občany
Upozorňujeme občany, že od  
1. ledna 2018 došlo ke změně 
obecně závazných vyhlášek města 
Kojetína, které se týkají místních 
poplatků.
Důležitou změnou v těchto vyhláš-
kách je povinnost poplatníka ohlá-
sit údaje rozhodné pro osvobození 
nebo úlevu od poplatku. V případě, 
že poplatník tuto povinnost nespl-
ní, osvobození nebo úleva zaniká! 
Jakékoliv pozdější podání nemá 
na obnovení zaniklého osvobození 
vliv. Tato povinnost se vztahuje na 
všechny poplatníky, tedy i ty, kte-
rým vzniká osvobození ze zákona. 
Zánik osvobození nebo úlevy zna-
mená, že správce poplatku u toho-
to poplatníka při nezaplacení včas 
nebo ve správné výši musí vydat 
platební výměr. 

Ohlašovací povinnost při uplatnění 
osvobození nebo úlevy:
1) OZV 2/2017, o místním poplatku 
ze psů.

Ohlášení rozhodných údajů pro 
osvobození uvedených v článku 
7 OZV do 31. března příslušného 
kalendářního roku, v případě vzniku 
osvobození po tomto datu nejpoz-
ději do 30 dnů od vzniku skutečnos-
ti zakládající nárok na osvobození.

2) OZV 3/ 2017, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství.
Ohlášení rozhodných údajů pro 
osvobození uvedených v článku 
8 OZV.
- Vyhrazené parkovací místo do 
31. března příslušného kalendářní-
ho roku, v případě vzniku osvobo-
zení po tomto datu nejpozději do 
30 dnů od vzniku skutečnosti zaklá-
dající nárok na osvobození.
- V případě dalších osvoboze-
ní od poplatků, i krátkodobých, 
nejpozději v den zahájení užívání 
prostranství.

3) OZV 4/2017, o místním poplatku 
ze vstupného.

Ohlášení rozhodných údajů dle 
článku 3 OZV pět dnů před koná-
ním akce, v případě osvobození 
uvedených v článku 6 OZV.

4) OZV 5/2017, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpa-
dů.
Ohlášení rozhodných údajů pro 
osvobození nebo úlevu uvedených 
v článku 6 OZV do 30. června pří-
slušného kalendářního roku, v pří-
padě vzniku osvobození nebo úlevy 
po tomto datu nejpozději do 30 dnů 
od vzniku skutečnosti zakládající 
nárok na osvobození nebo úlevu.

Znění nových obecně závazných 
vyhlášek jsou uvedeny na strán-
kách města www.kojetin.cz v sekci 
Radnice – Samospráva – Vyhlášky
Kontakty v případě dotazů:

Markéta Calabová – 581 277 462
Iveta Králová – 581 277 463

Ve zkratce
Na titulní straně jsou uvedeny vý-
sledky volby prezidenta ČR v na-
šem městě. Jak se volilo v dalších 
obcích a městech mikroregionu 
Střední Haná?

Zde jsou výsledky druhého kola vol-
by:
- Obec Ivaň – Zeman 63,75 %, Dra-
hoš 36,25 %,
- Obec Křenovice – Zeman 59,57 
%, Drahoš 40,42 %,

- Obec Lobodice – Zeman 66,03 %, 
Drahoš 33,96 %,
- Obec Měrovice nad Hanou – Ze-
man 62,59 %, Drahoš 37,40 %,
- Město Němčice nad Hanou – Ze-
man 69,94 %, Drahoš 30,05 %,
- Obec Obědkovice – Zeman 68,42 
%, Drahoš 31,57 %,
- Obec Oplocany – Zeman 81,81 %, 
Drahoš 18,18 %,
- Obec Polkovice – Zeman 62,10 
%, Drahoš 37,89 %,

Informace pro občany
K rekonstrukci 
Základní umělecké 
školy v Kojetíně
Olomoucký kraj poskytl městu Ko-
jetín v rámci individuální dotace na 
rok 2017 finanční příspěvek ve výši 
6.000.000,- Kč. Uvedená finanční 
částka byla použita jako finanční 
podpora na rekonstrukci objektu Zá-
kladní umělecké školy v ulici Hanu-
síkova v Kojetíně, který je ve vlast-
nictví města Kojetín. 
Celý objekt byl odizolován pro-
ti vzlínající vodě a vlhkosti vodo-

rovnou celoplošnou hydroizolací, 
podříznutím zdí, případně byla 
aplikována hydroizolace injektáží. 
Stavební úpravy spočívaly v celko-
vé rekonstrukci učeben a kancelá-
ří, sociálních zařízení, technických 
místností včetně rekonstrukce ZTI, 
kanalizace, elektro slaboproud  
a silnoproud, nové plynové kotelny 
včetně trubních rozvodů a radiá-
torů s možností dálkového řízení  
a regulace. Všechny místnosti byly 
upraveny tak, aby vyhovovaly všem 
požadavkům norem odhlučnění  
a akustice pro výuku hudby a zpěvu. 
Vnější úpravy spočívaly v opravě 

konstrukce krovu a výměny střešní 
krytiny, opravy komínů včetně za-
teplení půdního prostoru. Fasáda 
objektu byla zateplena a ve spo-
lupráci s firmou ČEZ byla realizo-
vána přeložka kabelu el. přívodu 
ze vzdušného vedení do vedení 
v zemi. Veškeré požadavky na tyto 
úpravy byly konzultovány před vy-
pracováním projektové dokumen-
tace mezi investorem, nájemcem 
a projektantem. Stavba bude do-
končena v první polovině roku 2018 
a po kolaudačním řízení předána 
vlastníkem do užívání nájemci.

Rudolf Drtina 

- Obec Stříbrnice – Zeman 54,47 
%, Drahoš 45,52 %,
- Město Tovačov – Zeman 63,24 %, 
Drahoš 36,75 %,
- Obec Troubky – Zeman 63,28 %, 
Drahoš 36,71 %,
- Obec Uhřičice – Zeman 71,58 %, 
Drahoš 28,41 %,
- Obec Záříčí – Zeman 76,74 %, 
Drahoš 23,25 %.

Jří Šírek
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Co se v Kojetíně opravilo a vybudovalo v roce 2017

Posílení kamerového systému

Úpravy koupaliště

Opravený Rabínský dům Osvětlení kurtů na sokolovně  

V únorovém čísle Kojetínského zpravodaje nava-
zuji na lednové číslo a uvádím výběr větších oprav 
a investic, které se realizovaly v našem městě 
v loňském roce. Kompletní přehled oprav a inves-

tic byl předložen na jednání zastupitelstva města 
dne 30. ledna 2018 a je k dispozici na webových 
stránkách města (www.kojetin.cz). 

Jiří Šírek

Renovace čtrnácti reliéfů křížové cesty

Oprava chodníku u polikliniky
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Oprava domu na Masarykově náměstíOprava domu v Nádražní ulici

Policista roku
Policista OOP Kojetín 
oceněn jako „Policista 
roku“
V pátek 5. ledna 2018 proběhlo  
v Přerově slavnostní vyhlášení „Po-
licisty roku 2017“, kde byli za svoji 
kvalitní práci oceněni nejlepší pra-
covníci Územního odboru Přerov 
v kategoriích „Policista roku, Tým 
roku a nejlepší Občanský zaměst-
nanec roku“. 
Oceněným poděkovali náměstek 
ředitele Krajského ředitelství poli-
cie Olomouckého kraje plk. Libor 
Krejčiřík a vedoucí územního odbo-

ru Přerov plk. Martin Lebduška za 
jejich výbornou práci v roce 2017 
a předali jim pamětní list, finanční 
odměnu a upomínkový předmět. 
Jedním z oceněných v katego-
rii „Policista roku“ je policista ob-
vodního oddělení v Kojetíně prap. 
Stanislav Kozárek, který je jedním  
z nejzkušenějších policistů na tomto 
obvodním oddělení. U Policie České 
republiky slouží již čtrnáct let, větši-
nu této doby na Obvodním oddělení  
v Kojetíně.
Policista byl oceněn za dlouhodobé 
dosahování výborných pracovních 
výsledků a za příkladné plnění slu-
žebních povinností.

npor. Martina Schrammová
vedoucí OOP Kojetín

Co se v Kojetíně opravilo a vybudovalo v roce 2017

Zateplení dvorního traktu budovy
 MŠ Masarykovo náměstí

Rekonsturkce sociálního zařízení
MŠ Masarykovo náměstí

Kromě investic města se podařilo vlastníkům domů pěkně opravit i některé bytové domy
například dům na Masarykově náměstí nebo v Nádražní ulici
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Kojetínské letokruhy osmičkových roků
V roce 2018 si budeme připomínat 
řadu významných výročí spojených 
s osmičkami v historických datech 
naší republiky jako 1918, 1948, 1968. 
Kromě toho lze v kronikách let kon-
čících osmičkou najít i jiné zajíma-
vé události.
 
  
Z roku 1508 pochází první dochova-
né záznamy o kojetínském mlýnu, 
tenkrát patřil kojetínské vrchnosti. 
V roce 1748 se Marie Terezie 
jela přesvědčit o tom, jak je olo-
moucká pevnost připravena na 
obranu cesty k rakouskému sí-
delnímu městu Vídni. Při této 
příležitosti projížděla 17. června 
s manželem Františkem Lotrinským  
a celým doprovod také Kojetínem. 
2. prosince 1848 byl František 
Josef I. v Arcibiskupském pa-
láci v nedaleké Olomouci uve-
den na trůn rakouského císaře. 
Z téhož roku 1848 pochází i první 
zmínka o kojetínské knihovně, ne-
boť tenkrát při založení kojetínské 
odbočky spolku Slovanská lípa byla 
současně i zřízena obecní knihov-
na.
 
Od roku 1868 dostávaly ulice ve 
městě české názvy. V roce 1888 
byl starostou města Eduard Dudík.
 
Dne 1. června 1888 byl zahájen 
provoz železniční Moravsko-slez-
ské dráhy měst na dostavěné trati 
z Kojetína přes Kroměříž, Krásno 
nad Bečvou a Těšín, až do 180 
km vzdáleného slezského Bielska. 
V témže roce byl v Kojetíně založen 
Sokol, valná hromada se konala  
v besedě Jaroslav, v dnešním 
domu s pečovatelskou službou na-
proti hotelu Pivovar.
 
V roce 1888 byla také postavena 
a ku vzdělání mládeže předána 
školní budova v dnešní ulici Svato-
pluka Čecha, následující školní rok 
v ní byla zřízena měšťanská škola. 
V roce 1908 koupil měšťan a ob-
chodník Josef Kotouček kojetínský 
pivovar a postavil v něm novou var-
nu. Dne 26. srpna 1908 se v Kojetí-
ně narodil Bohumír Štéger, který 
se zapsal do paměti občanů města  
a celé Střední Moravy jako spisova-
tel, vlastivědný badatel a muzejník.

V listopadu 1908 byla dokončena 
stavba unikátního betonového si-
fonu – křížení Mlýnského náhonu  
a říčky Valová nedaleko Uhřičic  
u Kojetína. Dva tunely Mlýnského 
náhonu podtékají říčku Valovou  
a nahradily původní křížení vantro-
kem. Do roku 1908 sahají i počátky 
fotbalu v Kojetíně, vznikl první ofi-
ciální fotbalový klub v našem měs-
tě pod názvem Sportovní klub Ko-
jetín. První hřiště tohoto klubu bylo  
v dnešní Přerovské ulici v oblasti 
dříve zvané „Hatě“.
V roce 1918 byl starostou města 
Ferdinand Venclík.
Od roku 1928 Karel Štéger zapiso-
val kojetínské události do kroniky 
města, zpětně doplnil události od 
roku 1914. V témže roce byla velmi 
krutá zima, 3. února bylo v Kojetíně 
-20°C a 11. února dokonce -30,4°C. 
Od 18. února do konce února bylo 
v Kojetíně zastaveno vyučování ve 
škole Sv. Čecha, žáci zůstávali pod 
dozorem učitele v jedné vytápěné 
třídě.
Dne 5. srpna 1928 byla slavnost-
ně otevřena sokolovna, a to ke 40. 
výročí založení Sokola v Kojetíně, 
ve stejném roce byla postavena  
i orlovna. Od roku 1928 začal vystu-
povat hanácký soubor po názvem 
Hanácká beseda Kojetín a svým 
tanečním vystoupením přispěl i do 
programu slavnostního otevření so-
kolovny.
Na podzim roku 1938 byla zakou-
pena  socha T. G. Masaryka od 
města Kopřivnice, instalována byla 
až  v březnu následujícího roku.
Dne 10. srpna 1948 předvedli ko-
jetínští Hanáci představení Ha-
nácká beseda a Hanácká svatba 
za hudebního doprovodu Gustava 
Voždy, bylo to u příležitosti 100. 
výročí zrušení roboty. V roce 1948 
bylo hlavní náměstí přejmenová-
no na Gottwaldovo náměstí (dnes 
Masarykovo) a městští zastupitelé 
jmenovali K. Gottwalda čestným 
občanem města.
V roce 1958 slavil oddíl kopané 50 
let od svého založení a dostal do 
užívání nový stadion Morava. Při 
slavnostním otevření zde sehrá-
ly utkání prvoligová Dukla Praha  
a Hradec Králové. V roce 1958 se 
na loukách za Kojetínem nacházelo 
už jen jedenáct seníků, v roce 1833 

jich bylo 126. Dne 20. prosince 
1958 byl vypraven z Kojetína nej-
těžší nákladní vlak v historii Čes-
koslovenska: soupravu 122 vozů 
o hmotnosti 8 272 tun po trase Ko-
jetín–Přerov–Ostrava táhly lokomo-
tivy 556.0338 a 556.020 z přerov-
ského depa. V témže roce nastoupil 
do Kojetína jako farář Církve česko-
slovenské husitské Dobromil Malý.
V roce 1968 byl otevřen obchod –
samoobsluha u nádraží (dnes Cen-
trum žilní chirurgie). Byla to událost, 
chodili tam nakupovat lidé z celého 
Kojetína. V roce 1968 vypukl po-
žár v kojetínském mlýnu, zachvá-
til a zničil celé třetí patro, střechu  
a mlýnské technologie. Tentýž rok 
byla přidělena popisná čísla 1217 
–1220 novostavbě bytového domu 
Stavebního bytového družstva  
v Nové ulici.
V roce 1978 byla předána do užívá-
ní budova mateřské školy v Hanu-
síkově ulici.
Dne 1. února 1998 byl ukončen pro-
voz kina v Kojetíně a rekonstruová-
na sokolovna. Farářem v Kojetíně 
se stal Pavel Ryšavý.
V září roku 2008 byl v lese Vče-
lín instalován pískovcový reliéf 
Poutníka. V dubnu 2008 bylo de-
molováno silo jako poslední část 
bývalého areálu cukrovaru v Ko-
jetíně. Ve stejném roce při budová-
ní dálničního sjezdu u Kojetína byl  
v potoce objeven historický silniční 
hranečník z přelomu 19. a 20. stole-
tí s nápisem „Silniční hranice okre-
su Kroměřížského a Kojetínského“ 
Byl vztyčen u silnice č. 367 před 
zahrádkářskou kolonií. V roce 2008 
se konal 2. ročník závodů Dračích 
lodí na řece Moravě. V témže roce 
byl hudebním pedagogem Liborem 
Žabenským založen Malý dechový 
orchestr ZUŠ Kojetín, byl sestaven 
z žáků prvního a druhého ročníku 
dechového žesťového oddělení 
školy ZUŠ Kojetín.

Tolik okénko výročí z bohaté ko-
jetínské historie, vždyť v roce 2018 
uplyne 785 let od první dochované 
zmínky o Kojetínu z roku 1233.
Rok 2018 určitě přidá další nové 
události.

Luděk Fík,
kronikář města



2/18 Kojetínský zpravodaj

7

Co vše skrývala omítka
V minulém roce probíhala rekon-
strukce budovy Mateřské školy 
Kojetín, Masarykovo náměstí č. p. 
52. Součástí těchto oprav bylo také 
odstranění starých omítek, které 
poskytlo nejedno překvapení. Mezi 
jednotlivými vrstvami objevili zední-
ci staré listy papíru, popsané, pro 
ně nečitelným, starým písmem – 
kurentem. Ne všechny listy papíru 
se daly celé sundat. Svůj nález pře-
dali zedníci ředitelce školy, která je 
odevzdala starostovi města. Co vše 
se dalo z nálezu vyčíst?
Především však musíme konstato-
vat, označit jako chybu, že nebyly 
zaznamenány bližší nálezové okol-
nosti. Například, ve které místnos-
ti k nálezu došlo, ve které vrstvě 
omítky se papíry nacházely, nebyla 
zaznamenána barevnost omítky, 
ani složení malty apod.   
Předány byly celkem čtyři útržky 
s českým textem. Jsou to pozůstat-
ky jednotlivých listů vytržených ze 
starých knih zápisů. Některé listy 
byly popsány oboustranně. Listy 
byly vloženy mezi jednotlivé vrstvy 
omítky. Kdy se tak stalo nelze říci, 
protože nevíme, ve které omítkové 
vrstvě se útržky našly. Podle data-
ce uvedené na útržcích se listy hlá-
sí do roku 1717 (č. 1),1850 (č. 2) 
a 1860 (č. 3).

Na útržku č. 1 lze bezpečně přečíst: 
„Léta Panie 1717 dnie 14. Maga za 
Aurzadu Pana….strowskeho Pana 
Gana Kassparka i Radnich Anto-
na….., Gana Kelnera a ginych toho 
Roku. Do …, osob…“

Útržek č. 2 je datován rokem 1850. 
Forma zápisu byla úřední. Jedná 
se o žádost, která došla na „listovní 
úřad“ a byla zapsána (zapresento-
vána) 15. března 1850. Žádost za-
čínala formulací: „Tak žádáno, tak 
povoleno…listovní úřad…“

Zápis na třetím útržku pochází 
z roku 1860, je datován 26. dubna 
1860, téměř nečitelný, písmo zniče-
né maltou, lze předpokládat, že se 
jedná o vyčíslení nákladů na práce 
a na materiál, použitý při opravě bu-
dovy.
Budova č. p. 52 na Masarykově ná-
městí patří mezi staré měšťanské 
domy a je neodmyslitelně spjata 

s historií kojetínského školství. Bu-
dova byla známa jako tzv. „Englis-
chův dům“, „Englischův hostinec“. 
Majitel byl sládkem v měšťanském 
pivovaru, který stával v sousedství. 
S kojetínským školstvím je spo-
jena od padesátých let 19. stole-
tí. Kojetínská škola byla původně 
umístěna v Kroměřížské bráně, 
která se nacházela v místech sou-
časného Domu sv. Josefa. V roce 
1788 královský krajský školní ko-
misař Jakub Ant. Prakisch zjistil, 
že škola nedostačuje svému účelu 
a nařídil její rozšíření. Škola byla 
následně rozšířena o jednu třídu 
a byt pro učitele. Ve čtyřicátých 
letech 19. století vzniklo nebez-
pečí zřícení Kroměřížské brány 
a tím také školy a krajský úřad 
v Olomouci nařídil postavit budovu 
nové školy. Dříve než k postavení 
nové budovy došlo, byla škola  
v „Kroměřížské bráně“ uzavřena  
a na počátku 50. let 19. století „pro-
zatímně“ přestěhována do domu 
č. p. 52, bývalého Englischova hos-
tince, který obec pro účely školy 
koupila. Budova hostince byla upra-
vena na potřeby školy a na byty pro 
učitele.  Počet žáků však neustále 
narůstal, měnily se také vyučova-
cí metody a mezi obcí (městem)  
a školou často vznikalo velké napě-
tí. Převrat do kojetínského školství 
přinesl příchod učitele Františka 
Slaměníka, který v roce 1874 na-
stoupil do Kojetína a působil zde 
skoro jedenáct let.
V budově č. p. 52 na Masarykově 
náměstí škola zůstala až do roku 

1888, kdy byla postavena nová 
školní budova, tzv. chlapecká škola, 
dnešní základní škola na ulici Sva-
topluka Čecha. V budově na Masa-
rykově náměstí zůstaly ještě dívčí 
třídy, a to až do roku 1903. V tomto 
roce byla v Kojetíně postavena 
další školní budova v Kojetíně, tzv. 
dívčí škola, dnešní základní škola 
na náměstí Míru. Ale to už je jiná 
kapitola.
Prostory v obecním domě č. p. 52 
na Masarykově náměstí byly využi-
ty pro správu města (starosta, měst-
ská rada, stavební úřad), místnosti 
pro strážníky, kancelář městské 
elektrárny aj.). Po zrušení Kojetín-
ského okresu jako okresního města 
v roce 1960, se správa města vráti-
la do budovy městské radnice, dům 
č. p. 20 na Masarykově náměstí.
Na závěr: Uvedené útržky papíru 
byly zedníky použity ke zpevnění 
omítek nejpravděpodobněji v ob-
dobí 1888–1903, kdy se v budově 
nacházely úřady městské správy  
a nikdo nevyhodnotil důležitost 
těchto dokumentů.

řez 
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Únorová anketa
Od začátku nového kalendářního roku jsme se dostali trochu dále, 

a tak reagujeme na aktuální situaci ve společnosti a trochu i v soukromém životě. 
Položili jsme následující otázky:

1. Jste spokojen/a s kandidáty, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb?
2. Kdo podle vás tyto volby vyhraje?

3. Dodržujete svá předsevzetí, která jste si dal/a na začátku roku?
4. Slavíte sv. Valentýna? Pokud ano, jak?

Marie Gyrtnařová
1. Celkem spo-
kojena jsem. 
Sice jsem niko-
ho z nich nevo-
lila, ale spokoje-
na jsem.
2. Pan Zeman 
má velké šance, 
ale já držím pal-

ce panu Drahošovi.
3. Já jsem si řekla, že budu bě-
hat na pásu a zatím běhám, takže 
ano, dodržela.
4. Protože 
mám de-
se t i le tou 
dceru, tak 
musím.
Daruji 
nějakou 
maličkost 
a někdy 
jdeme na 
večeři.

Anketu zpracovali žáci 
2. ročníku Gymnázia Kojetín 

Martin Bartoněk a Radim Chládek

Iveta  Pouperová
1. Spokojená nejsem, volila jsem 
někoho jiného.
2. Já si myslím, že pan Zeman.
3. Ano, jistě. Zatím jsem shodila 
čtyři kila.
4. Spíše neslavím.

Michal Krybus
1. Jako fanoušek 
Miloše Zemana 
ano.
2. Miloš Zeman.
3. Své předse-
vzetí zatím dr-
žím, sice ne tak 
úspěšně, jak 
bych chtěl, ale  

u mě je to i tak úspěch.
4. Ne, ale chci začít. Nejdříve si 
musím najít někoho, s kým bych ho 
slavil.

Jana Macková
1. Jej, to není 
téma pro mě, 
protože jsem ne-
volila.
2. Zeman, proto-
že znám hodně 
lidí, co ho volili.
3. Většinou si 
vymyslím nějaké 

předsevzetí, ale nedodržím je.
4. Ne, neslavím.

Ladislav Rybanský
1. Mně osobně je 
to jedno. Nevolil 
jsem.
2. Podle mého 
pan Zeman.
3. Ano.
4. Valentýna sla-
vím. Vždy koupím 
něco  přítelkyni.

Školní jídelna Kojetín
Vánoční týden spojený 
se dnem otevřených 
dveří ve školní jídelně 
v Kojetíně 

V předvánočním čase jsme nabídli 
našim strávníkům a široké veřejnos-
ti nejen gastronomické vánoční spe-
ciality, ale i dali možnost zkusit své 
štěstí v podobě vánočních lidových 
zvyků. 
V týdnu od 11. do 15. prosince 2017 
jsme vařili jídla, která se na Štědrý 
den konzumují v různých evrop-
ských zemích. Celý týden jsme na-
zvali „Štědrovečerní menu v evrop-
ských zemích“.
Pondělí jsme věnovali našim souse-
dům – Rakousku. Na jídelníčku byla 
ryba po tyrolsku s mandlemi a na 
tzv. dvojku bavorská klobása na grilu 

s vídeňským bramborovým salátem. 
Jako polévku jsme zvolili tradiční ky-
selo Kutelsauer. 
Úterý patřilo Francii. Ne pro všech-
ny země je ryba typickým pokrmem 
na Štědrý den a Francie k nim patří. 
Proto jsme na jídelníček zařadili ku-
řecí stehno s kaštanovou nádivkou 
a na dvojku krůtí nudličky na grilu 
se zeleninovým salátem s oliva-
mi. Přílohou byl jejich ovocný salát 
s příchutí likéru a jako moučník fran-
couzský kmen.
Středu jsme spojili se Dnem otevře-
ných dveří a obědové menu bylo 
české. V minulosti u nás nebyla 
na vánočním stole smažená ryba  
a bramborový salát. Večeře se sklá-
dala z černého kuby s kroupami, 
houbami a česnekem, z luštěnin, 
které měly zajistit hojnost a samo-
zřejmě i z kapra, který se ale dělal 
načerno s kořenovou zeleninou  

a sušenými švestkami. Podávaly se 
kaše, sušené ovoce. Na Boží hod 
už se konzumovalo vepřové i zabí-
jačkové speciality, na Štěpána po-
tom pečená kachna se zelím. V 50. 
letech v pohraničí byla oblíbená 
švestková omáčka s uzeným ma-
sem a bramborovými knedlíky. Vá-
noční menu jsme vybírali s ohledem 
na dětské, žákovské a studentské 
strávníky. Na jedničku byla smaže-
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Školní jídelna Kojetín
ná ryba a bramborový salát, na dvoj-
ku švestková omáčka, uzené maso  
a bramborový knedlík. Po obědě 
jsme podávali vánoční punč s ovo-
cem a jako moučník jsme strávní-
kům napekli vánoční perníčky. Od-
poledne, jak jsem již uvedla, jsme 
jídelnu otevřeli veřejnosti, aby i oni 
mohli u nás zažít vánoční atmosféru 
podbarvenou vánočními dobrota-
mi a lidovými zvyklostmi. Středeční 
jídelníček jsme doplnili houbovým 
kubou, ovesnou kaší se švestkami, 
medem a skořicí, perníkovým ře-
zem. A nechyběly ani zabíjačkové 
speciality. Návštěvníci si mohli najít 
hvězdičku v jablíčku, či pouštět sko-

řápkovou lodičku. Spokojenost ná-
vštěvníků a jejich písemné vyjádření 
formou slosovatelných anketních 
lístků a v knize „přání a stížností“ 
byly pak naší odměnou. Cituji jed-
no z nich „Děkujeme za výjimečný 
gurmánský zážitek! Ochutnali jsme 
zabíjačkové speciality, švestkovou 
omáčku s báječně měkkým ma-
síčkem, houbového kubu i sladké 
dobrůtky! Usměvavé kuchařky nám 
zpříjemnily bohaté odpoledne! Bylo 
to výborné!“ 
Ve čtvrtek jsme vařili dle dánského 
vzoru vepřovou pečínku, červené 
hlávkové zelí a bramborový knedlík. 
Na dvojku byl rýžový nákyp s man-
dlemi. 
Pátek patřil Itálii. Na jedničku bylo 
kuře po toskánsku, zeleninová rýže 
a na dvojku tagliatelle s liškami, krů-
tím masem a sýrem. Jako moučník 
jsme podle italského receptu napekli 
tradiční italské bábovky. 
Chtěli jsme v tomto týdnu našim 
strávníkům předvést aspoň zlomek 
toho, co se na Vánoce vaří v jiných 
zemích, a tak obohatit jejich gastro-

nomický rozhled. Vím, že by nutrič-
ní terapeutové měli připomínky nad 
výživovým složením takového jídel-
níčku, ale v rámci zachování daného 
tématu jsme udělali výjimku. 

Děkuji strávníkům za jejich přízeň. 
Veliký dík patří všem zaměstnancům 
školní jídelny, kteří svou pílí a oběta-
vostí dokázali spojit své kuchařské 
umění s láskou a výsledek byl ob-
divuhodný. Vždyť veškeré moučníky 
pekli po pracovní době, aby menu 
byla dokonalá. Ještě jednou díky.

Hana Rohová

Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2018

29. 6. – 7. 7. 2018
Tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15–19 let
vklad: 2.600 Kč

Přihlášky: Martin Juřen
telefon: 604 840 992

e-mail: martin.juren@gmail.com  
a na webu: 2018.taborvrazne.cz

7. 7. – 14. 7. 2018
Tábor žactva

pro děti ve věku 10–14 let
vklad: 2.000 Kč

Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

14. 7. – 21. 7. 2018
Tábor rodičů s dětmi I.
pro děti ve věku 3–7 let

vklad: 1.600 Kč/dítě; 2.000 Kč/dospělý
Přihlášky: Lenka Urbánková, 
telefon: 777 030 811, e-mail: 

lenicka.nemeckova@centrum.cz

POřaDaTel: TJ SOKOl KOJeTín Z. S. 
21. 7. – 28. 7. 2018

Tábor rodičů s dětmi II.
pro děti ve věku 2–7 let

vklad: 3.600 Kč
Přihlášky: Ivana Stavinohová

telefon: 606 415 262

28. 7. – 4. 8. 2018
Tábor rodičů s dětmi III.

pro děti věkově neomezeno
vklad: 1.600 Kč/dítě; 2.100 Kč/dospělý

Přihlášky: Zuzana Veselá
tel: 608 505 280, www.vrazne.net

4. 8. – 11. 8. 2018
Tábor rodičů s dětmi IV.

Rodinné hry - základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

12. 8. – 18. 8. 2018
 Tábor rodičů s dětmi V.
– táborová základna pronajata 

Informace a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566

18. 8. – 25. 8. 2018
Tábor žactva

pro děti ve věku 6–9 let
vklad: 2.500 Kč

Přihlášky: Lenka Popovská
telefon: 601 601 855,

e-mail: lenkapolachova@hotmail.com

25. 8. – 26. 8. 2018
Setkání přátel tábora 

ve Vrážném
Informace: Miroslav Tvrdý

telefon: 777 116 239,
e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

DalŠí aKCe Ve VRážnéM:

28. 6. – 30. 6. 2018
Stavění tábora

26. 8. – 27. 8. 2018
Bourání tábora

Informace: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239

Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti ve vedení táborů, nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.
Podrobné informace získáte u vedoucích jednotlivých turnusů.
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Mateřská škola Kojetín
leden v MŠ Kojetín
Jako mávnutím kouzelného proutku 
jsme se 31. prosince o půlnoci pře-
houpli do nového kalendářního roku 
2018. A aby ten návrat po dlouhém 
lenošení byl veselejší, přišel za 
námi „Kašpárek“ s maňáskovou po-
hádkou, kterou zahrály dětem uči-
telky. „Pastelky“ a „Sluníčka“ měly 
možnost se dokonale vyřádit ve 
sportovní hale při lednovém turnaji 
ve fotbale. Všichni soutěžili s plným 
nasazením, a tak každý účastník 
turnaje byl za svou snahu oceněn 
drobnou odměnou. Do svých tříd 
se ale děti rády vracely, protože po 
novém roce dostaly nový nábytek.
Hned od středy 10. ledna 2018 
některé nejstarší děti z „Pastelek“, 
„Sluníček“ a „Rybiček“ zahájily 
saunování spojené s relaxačním  
a dechovým cvičením v rehabilitač-

ním centru na poliklinice. Děti jsou 
rozděleny do dvou skupin. Jedna 
pod vedením fyzioterapeuta prová-
dí relaxační cvičení, druhá využívá 
prostory sauny, kde pod dohledem 
své učitelky mají možnost sauno-
vání a relaxace. Každá skupina 
dochází do sauny jedenkrát týdně 
až do konce března a věříme, že 
cvičení i saunování výrazně ovlivní 
zdraví a tělesnou zdatnost dětí. 
V úterý 16. ledna 2018 za námi při-

jelo divadlo z Ostravy s pohádko-
vým představením „Pes Guráš“. Byl 
to příběh o odvážném psovi, který 
svou chytrostí a lstí oklamal zlého 
vládce lesa. Do děje byly také aktiv-
ně zapojeny děti, které vypomohly 
vyřešit rozmanité situace.
A co nás čeká v únoru? Chystáme 
se s batůžky plnými dobrůtek za 
zvířátky do polí ke krmelci. Těšíme 
se na další divadlo a hlavně na ko-
nec února, kdy pro děti chystáme 
v obou mateřských školách karne-
val, při kterém si všichni zatančí, 
zahrají soutěživé hry a předvedou 
své masky. Také si s dětmi přejeme, 
aby k nám byla zima štědřejší a do-
přála nám sněhovou nadílku, aby-
chom se mohli pořádně vyřádit jak 
na školních zahradách, tak na kopci 
za mateřskou školou. Snad se nám 
to splní…

vedení MŠ

Kojetínský uličník
Blanská ulice

Náš Uličník se tentokrát vydal na 
skok do Blanské ulice. 
Slyšeli jste už někdy: „Bydlím na 
Žabáku?“ Nenechte se zmást, Ža-
bák a Blanská ulice jsou jedno a to-
též, a kdysi dávno (už v polovině 16. 
století!) dokonce tato část Kojetína 
nesla ještě třetí název: Žabokrky. 
Své současné jméno – Blanská – 
získala díky přilehlým pozemkům 

neboli blaním. 
Na tuto ulici se dostanete, pokud 
pojedete od náměstí směrem na 
Kroměříž po Kroměřížské ulici a na 
první odbočce za hasičským sbo-
rem odbočíte vlevo. To může mít  
i své výhody – mít hasičárnu hned 
za rohem – jste-li například zapo-
mnětlivý kuchtík a dojde k samo-
vznícení připravované krmě… Po-

kud ovšem máte paměť v pořádku, 
ale jste kuchtík – začátečník, a ne 
vždy se vše povede podle vašich 
představ, v tomto případě je výho-
da mít pro změnu hned přes cestu 
restauraci Bowling, kde se nejen 
bez starostí najíte, ale navíc se zde  
i sportovně odreagujete.

A. Čížkovská, A. Krčmářová, 
K. Halenková, kvinta GKJ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Kdo hraje, nezlobí
Máte-li po ruce početný herecký 
ansámbl, proč nehrát? A proč ne-
nadělovat, když jsou Vánoce? Mezi 
osazenstvem dramatické výchovy 
při naší škole nebylo zatím od my-
šlenek k činům nikdy daleko. A tak 
jsme kromě již zaběhlých vystou-

pení pořádaných ke konci školní-
ho roku odstartovali před loňskými 
Vánocemi divadelní podarování pro 
mladší děti. Před rokem si diváci  
i protagonisté díky dokonalému 
textu a výstižnému podání užili dra-
matizované čtení z knihy Evy Pa-
pouškové Kosprd a Telecí. Letošní 
herci si po několika málo hodinách 
dramatické výchovy řekli o vánoč-
ní vystoupení v podobě skutečné 
dramatizace pohádkových textů. 
Opravdu velké sousto v relativně 
krátkém čase a zejména téměř bez 
průpravy. Ale nezaskočilo nám. Bě-
hem několika týdnů vzniklo pásmo 
čtyř původně loutkových pohádek, 
na kterém se divadelníci naučili víc 
než na etudách. Kromě slyšitelného 
projevu, správné a výrazné artiku-
lace a pohybu na jevišti i to hlav-

ní – chápat repliky v jejich pravém 
významu, přemýšlet o řečeném, 
vnímat vztahy mezi postavami.  
A také nebát se vystoupit před de-
sítky a desítky diváků! Křest letoš-
ních herců proběhl ve školní tělo-
cvičně za vydatné podpory nejen 
mladších školáků, ale také peda-
gogů. Zřejmě jsme trefili do černé-
ho, protože kromě potlesku se nám 
dostalo odměny v podobě plného 
soustředění i těch nejživějších dětí 
a po představení i pochvalného 
srovnání s výkony profesionálních 
divadel. Na shledanou v závěru 
školního roku! Zatím znovu ladíme 
formu, protože laťku máme tento-
krát opravdu vysoko.

žáci dramatické výchovy 
při ZŠ nám. Míru 

a Markéta Matějková

Půlrok zase za námi
Není to tak dávno, co noví prvňáč-
ci poprvé vkročili do školní družiny  
a půl roku uteklo opět jako voda.  
I tento rok se nám povedlo naplnit 
naše kroužky (výtvarný, přírodo-
vědný, vaření a počítače). Spolu-
pracujeme dále s Městskou knihov-
nou, které děkujeme za vždy vzor-
ně nachystaný program.

Letošní zima nám zatím sice moc 
nepřála, ale my věříme, že bobová-
ní a zimní soutěže nás teprve če-
kají. Tak jako karneval 1. března, 
kdy se děti promění v kouzelníky, 
princezny, strašidla, rytíře a další 
fantastické postavy.
S příchodem jara nás neminou ka-
ždoroční celodenní výlety, přednáš-
ky s PČR a HZS a samozřejmě dět-
mi velmi oblíbené nocování ve ŠD 

s návštěvou 
místní hasi-
čárny. My jen 
doufáme, že 
nám vše vy-
jde tak jak má, 
s dobrým po-
časím a bez 
úrazů.

Lucie 
Krejsová

vychovatelka

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Zmizelí obyvatelé 
Kojetína

Zmizelí obyvatelé Kojetína je název 
projektu, který budeme realizovat 
v tomto roce. A čeho se bude týkat? 
Jedná se o projekt, který seznámí 
žáky s židovskou problematikou. 
Prostřednictvím regionální historie 
se žáci seznámí s dějinami ži-

dovské obce v Kojetíně, navští-
ví židovské město v Boskovicích 
a v Praze a koncentrační tábor v Te-
rezíně. V průběhu projektu budeme 
číst knihy s židovskou tematikou 
a zhlédneme film s tématem holo-
caustu. V pracovních činnostech 
dívky uvaří nějaké typické židovské 
jídlo, seznámíme se s židovskou 
hudbou. Po exkurzích vytvoříme 
výtvarné práce s následnou vý-

stavkou. Splněním všech aktivit 
získáme mnoho informací a materi-
álů, které využijeme ke zpracování 
brožury, pracovních listů a video-
filmu. Materiály budeme používat  
v  dalších letech při výuce. Myslíme 
si, že je důležité mluvit o minulos-
ti, předcházet rasové, národnostní  
a náboženské nesnášenlivosti.

Olga Odehnalová
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Výročí vzniku 
Základní školy Kojetín 
Svatopluka Čecha 586
V letošním roce si budeme připomí-
nat 130 let od vzniku Základní školy 
Kojetín, Svatopluka Čecha. V prů-
běhu roku 2018 chceme uspořá-
dat k tomuto výročí některé akce, 
a to jak pro naše žáky, tak i pro 

veřejnost.
Pro žáky 2. stupně uspořádáme tur-
naj v malé kopané, s menšími dětmi 
oslavíme Mezinárodní den dětí zá-
bavným dopolednem, na kterém se 
podílí svou pomocí starší spolužáci. 
Veřejnost bychom rádi pozvali na 
výstavku prací žáků školy a školní 
družiny, výstavku připravujeme na 
duben.
Na podzim bychom rádi zrealizovali 

výstavu fotografií školy od nejstar-
ších dochovalých snímků až po 
současnost s mottem „Jak šel čas“. 
Plánujeme školní večírek pro za-
městnance a jejich rodinné přísluš-
níky a pro další přátele školy.
Minulosti školy se budeme věnovat 
i ve vyučování.

Olga Odehnalová
 ředitelka školy

Gymnázium Kojetín

Jazykový koutek
Máme pro vás další dávku ustá-
lených víceslovných obratů – a to 
opět hned ve čtyřech světových ja-
zycích:

Co to znamená, když se řekne:
„Jsem grogy“ – tj. jsem úplně vy-
čerpaný; slovní spojení se do na-
šeho jazyka dostalo z anglického 
groggy = vrávoravý, opilý, jež bylo 
odvozeno od grog = alkoholický ná-
poj; 
anglicky:  I am bushed.
německy: Ich bin kaputo.
rusky: Я уста́лый.

„Být v limbu“ – nevnímat, spát; 

samotné slovo limb má původ  
v latině limbus = okraj, obruba, lem; 
podle Jungmannova slovníku „vy-
myšlené prostranství v zásvětových 
končinách mezi světem a peklem“, 
tj. na okraji normálního světa;
anglicky: I am in limbo.
německy: In der Schwebe werden.
rusky: Быть в состоя́нии 
неопределенности.

„Být v bryndě“ – být v nepříjem-
né situaci; vlastní slovo brynda se 
může pochlubit hned dvěma mož-
nými původy: z němčiny od slova 
Brühe, tj. hovězí polévka, vývar, 
přeneseně pak břečka; nebo se jed-
ná o variantu starších tvarů žbrynda 
a žbryndat odvozených od brýzgat, 

tj. stříkat, šplíchat, máchat…; bryn-
da či bryzga  označovala polévku 
nevalné chuti a konzistence, popř. 
málo lahodný nápoj;
anglicky: I am in a pickle.
německy: In der brühe werden.
rusky: Попа́сть в переплёт.

„Bylo málo cejnů“ – mít málo pe-
něz, být v peněžní tísni; slovo cejn 
bylo označením pro dvacetikoru-
nu; jedná se o přejímku z němčiny: 
zehn = deset (zlatých), tj. dvacet 
korun; termín označoval i peníze 
obecně, zejm. ty, jež byly získány 
loupeží;
anglicky: I was hard up.
německy: Es war wenig die Brasse.
rusky:  Былa нужда́ в деньга́х.
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„Chytat lelky“ – nic nedělat, zabý-
vat se něčím zbytečným; sedícího 
lelka (lesního), což je mimochodem 
noční tiše létající plachý pták, prý 
nikdo jen tak nezahlédne, a proto 
se říká o každém, kdo se o cokoli 
podobného pokouší, že marně chy-
tá lelky, tzn. že dělá něco zbytečně, 
kouká do prázdna či zkrátka nedělá 
rovnou vůbec nic; 
anglicky: I am  lollygagging.
německy: Er hält Maulaffen frei.
rusky: Бить баклу́ши.

„Je to v čudu“ – je to ztraceno, 
je to nenávratně pryč; slovo čud 
je zkomolenina slova čoud = dým; 
„být v čoudu“ znamená tedy utíkat 
pryč tak, že se za člověkem práší; 
anglicky: It’s gone.
německy: Das ist futsch.
rusky: Э́то ги́блое де́ло.

„Jsme si kvit“ – jsme vyrovna-
ní, nemáme vůči sobě žádný dluh; 
slovo kvit si k nám našlo cestu z la-
tinského quietus=klidný, pokojný; 
tj. když jsme navzájem vyrovnáni, 
jsme takříkajíc v klidu, máme pokoj;
anglicky: We are even.
německy: Wir sind quitt.
rusky: Мы кви́ты.

„Je to španělská vesnice“ – je to 
neznámé, nepochopitelné; jedná se 

o narážku na dobový odpor ke špa-
nělským mravům a zvykům, které 
zaváděl Karel V. Habsburský (žil 
v 16. století);
anglicky: It‘s all Greek to me.
německy: Das ist mir ein bohmis-
ches Dorf (česká vesnice) nebo 
častější Das ist mir ein tscheschis-
cher Wald (český les).
rusky: Это для меня китайская 
грамота.

a nyní praktické využití frazeolo-
gismů
(Tentokrát studentka neužila výše 
uvedená úsloví zcela správně, po-
kud lehké/á pochybení najdete, 
můžete přijít na gymnázium  
a dostanete dodatečně jedničku 
z češtiny. A taky je nutno pozna-
menat, že tento příběh je smyšlený  
a jakákoliv podobnost se skutečný-
mi postavami či událostmi je čistě 
náhodná…):
Ráno po silvestru jsem se vzbudil, 
a nejen že mě bolela hlava, ale byl 
jsem úplně grogy. Tak nějak zázra-
kem jsem se vyškrábal na nohy, 
všecko kolem mě se točilo, byl jsem 
zkrátka pořád ještě v limbu… Ale 
přes to všechno jsem viděl, že se 
náš byt proměnil po prohýřené noci 
ve španělskou vesnici. Zřejmě si 
toho nepamatuji víc, než jsem my-
slel … Rozhlédl jsem se po pokoji  

a viděl plno rozšlapaných brambů-
rek, vylitých sklenic, okna byla ote-
vřena dokořán… Silvestr byl v čudu 
– a já v pořádné bryndě: až se vrátí 
rodiče a uvidí to tady, zblázní se.
Rychle jsem se oblékl a šel si ven 
zaběhat, abych se trochu probral. 
Udělal jsem si jen pár koleček ko-
lem paneláku a postupně se mi za-
čaly vracet vzpomínky na uplynulou 
noc. Problesklo mi hlavou, že jsem 
do každého bytu v paneláku objed-
nal pizzu a všem ji zaplatil! Koukám 
na ten vysoký barák a říkám si: „To 
je v háji, tak to mi zbylo jen pár cej-
nů …“
Vrátil jsem se zpět do bytu, ale 
nezačal chytat lelky – musel jsem 
rychle uklidit, protože na oběd se 
naši vrátí. Vytáhl jsem velké pytle 
a vše, co bylo kolem, jsem do nich 
naházel. Jak jsem se zbrkle potá-
cel po bytě, zadní částí těla jsem 
narazil do mámina kaktusu. „Auuu, 
sakra práce!“ procedil jsem naštva-
ně mezi zuby a dopálilo mě to tak, 
že jsem popadl kaktus za květináč  
a z toho otevřeného okna ho vy-
hodil. To mi vrátilo úsměv do tváře, 
sledoval jsem jeho dopad a suše 
poznamenal: „Tak, a teď jsme si 
kvit!“

I. Hlavinková, V. Šlachtová, 
M. Zavřelová,

sexta GKJ

Konec roku tradičně 
v dobré náladě 
na Vánoční akademii 
2017

Čas vánoční je sice pryč, ale máme 
možnost připomenout si některé 
okamžiky z našeho předvánoční-
ho setkání, které se uskutečnilo 
22. prosince 2017. Informací o této 
události chceme jednak zazname-
nat, kdo se na akci podílel, a také 
pozvat na veřejnou akademii, která 
programově většinou vychází z té 
vánoční.
Hodně času jsme věnovali hud-
bě. Pěvecký sbor Prima nota za-
zpíval tři písně. Ta od J. Denvera 
Take Me Home County Roads je 
známá i v české verzi Veď mě dál, 
cesto má. Dál následovaly dvě 
písně: Voda živá od A. Langerové  

a Modrá od slovenské zpěvačky 
J. Kirschner. Slovenština na aka-
demii zazněla několikrát. Další dvě 
čísla byla opět hudební: Radovan 
Mládek si stejně jako v minulém 
roce pozval dva hosty z Prostě-
jova – Davida Kirnera a Ondřeje 
Krále – a společně přednesli Fan-
tazii pro klarinety s klavírním do-
provodem od lotyšské skladatelky 
Sarah Feigin. Rostislav Mládek pak 
zahrál na varhany Gotický menuet 
od francouzského skladatele Le-
ona Boellmanna. Tercie si ke zpě-
vu vybrala aktuální píseň E. Farne 
Vánoce na míru. K působivému 
přednesu přispěla svým klavírním 
doprovodem Adéla Štáblová a také 
Anička Hrušáková sólovým partem 
na housle. Zmíněná slovenština 
přišla na řadu v humorném prove-
dení pohádky Popoluška, kterého 
se zhostili naši maturanti z oktá-
vy. Ti jsou totiž pro každou legraci  

a ta nesmí na akademii chybět. 
Dvě následující písně měly opět 
něco společného. Tím jsou jejich 
autoři – J. Uhlíř a Z. Svěrák. Prima 
předznamenala své divadelní 
vystoupení v závěru akademie po-
hádkovou písní Kdyby se v kom-
natách a sekunda přidala další  
s názvem Skálo, skálo, skálo… 
proč je lásky málo. O Vánocích by 
mělo být samozřejmě lásky hodně, 
a proto se o ní zpívalo i dále. Napří-
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klad kvarta totiž předvedla jednu ve 
slezském nářečí nazvanou Goralé. 
Z hudebních čísel první části nutno 
zmínit opět dvě melodie, tentokrát 
cizojazyčné. V obou se zaplnilo je-
viště do posledního místa a zazně-
la ruská Jóločka a před přestávkou 
pak vyvrcholil program Beethove-
novou Ódou na radost, samozřej-
mě německy a tak trochu v rocko-
vém kabátě s elektrickou kytarou 
Petra Žáka. Ten v programu později 
ještě vystoupil i sólově. 
Hudební čísla bylo třeba prostří-
dat jinými činnostmi, a tak byla do 
první i druhé části vložena jiná vy-
stoupení. Dva Filipové – Hlavinka 
a Potočný – zasvětili diváky do tajů 
bojového umění zvaného bujinkan. 

Všichni byli seznámeni se základní 
strategií, zhlédli ukázky a dokonce 
si někteří odvážlivci mohli praktic-
ky vyzkoušet něco z tohoto umění. 

Tereza Hermanová, také letošní 
maturantka, jako na předchozích 
akademiích předvedla své žong-
lérské dovednosti a opět sklidila 
úspěch. Prima byla letos aktivní  
a po pěveckém čísle zaujalo gym-
nastické vystoupení čtyř děvčat. 
Nejdříve Maruška Medunová před-
vedla svou soutěžní sestavu a po-
tom se k ní připojila Lenka Kusáko-
vá, Aneta Šubíková a Jana Dostálí-
ková a ukázaly několik gymnastic-
kých prvků. Zpestřením byla jistě  
i soutěž o největšího jedlíka vánoč-
ního cukroví, které upekla vlastno-
ručně děvčata z kvarty, za což jim 
patří velké poděkování.
Druhá část akademie začala opět 
hudbou. Píseň skupiny Fleret s ná-
zvem Zafúkané připomněla, že 
v zimě bývá také sníh, a zazpíva-
li ji hudebníci ze sexty a 2. roční-
ku. Kvinta s 1. ročníkem nemohla 
zůstat pozadu, a tak na akademii 
potřetí zazněla slovenština v písni 
Láska je tu s nami, kterou zpíval 
před léty P. Nagy. V obou písních si 
na housle sólový part zahrála Lucie 
Konvičná z kvinty a opět jí za to pa-
tří dík. Kvinta pak přidala ještě jed-
nu píseň, tentokrát upravenou verzí 
textu písně M. Hrůzy Budu ti vyprá-
vět. Ta byla věnována třídní učitel-
ce paní Evě Mlčochové, která se 
v průběhu zpěvu písně zapojovala 
z poslední řady v hledišti vtipnými 
glosami. Jak bylo dříve řečeno, leg-
race k rozloučení s kalendářním ro-
kem patří. 
Součástí programu je vždy vyhod-
nocování soutěží a slavnostní pro-
slovy. Po tom všem následovalo už 
třetí vystoupení primy – divadelní 

provedení pohádky Sněhurka. Žáci 
nacvičili divadlo v průběhu jednoho 
měsíce a v hlavních rolích, dá se 
říci, excelovaly opět Maruška Me-
dunová, Lenka Kusáková a Aneta 
Šubíková. Divadlo se zpěvem, vy-
nikajícími výkony herců a s vlastno-
ručně vyrobenými kulisami patřilo 
k vrcholům akademie. Jako v loň-
ském roce měl pro své kytarové 
umění prostor i dříve zmíněný Petr 
Žák. Ten předvedl několik rocko-
vých skladeb s výrazným zvukem 
své kytary.
No a bonbónkem na závěr bylo uta-
jované a ve finále tedy pro diváky 
překvapivé, trochu i improvizova-
né vystoupení části pedagogické-
ho sboru. Pod vedení už zmíněné  
Evy Mlčochové, která byla autorkou 
scénáře, režisérkou a herečkou, 
učitelé předvedli několik zdánlivě 
vymyšlených výjevů ze života školy 
a jednotlivých tříd. Úspěch byl ne-
čekaný a zasloužený. Rapované 
přání pedagogů žákům na závěr 
ukončilo celé dopolední setkání.
Závěrem už lze jen poděkovat mo-
derátorkám celého programu Na-
tálii Čechové a Kláře Klabalové za 
bezchybný výkon a pozvat zájemce 
na Veřejnou akademii Gymnázia 
Kojetín, která se uskuteční 22. 
března 2018 v 17 hodin v sále So-
kolovny Kojetín. 
Jistě stojí za zmínku, že i tato veřej-
ná akademie bude jednou z mož-
ností, jak si připomenout letošní 25. 
výročí založení školy. 

Srdečně zvou žáci i pedagogové.

M. Matějček
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DDM Kojetín informuje

Připravujeme na únor

2. února 2018 
Jednodenní výlet na hory 

12. – 16. února 2018 
Jarňáky v kostce 
příměstský tábor 

23. února 2018 
Pohádkový pátek 

O Budulínkovi

Kojetínská písnička 
pěvecká soutěž pro MŠ a ZŠ

Zima na horách s DDM 
Kojetín v Koutech nad 

Desnou
17. února 2018 

Karneval na sněhu

2. – 4. února 2018 
Pololetky na horách 

– pro děti od 10 let

10. – 16. února 2018 
Sněženky a machři 

Týdenní tábor na horách 
pro děti i celé rodiny

Fotodokumentace
ke všem akcím
je k dispozici na

www.ddmkojetin.zonerama.com

Šťastná osmička 
Vyfoťte se 

při sportovních aktivitách

Výukové programy zaměřené 
na dopravní výchovu 

teoretická příprava pro ZŠ

Keramické výukové programy 
pro MŠ a ZŠ
Bližší informace

o všech připravovaných akcích najdete 
na internetových a facebookových 

stránkách DDM Kojetín.

Dámská jízda 
Doplňkománie

V pátek 12. ledna 2018 jsme se 
sešly s děvčaty po šesté večer, 
abychom si zavzpomínaly na spo-
lečné zážitky z letního tábora v Lu-
hačovicích nebo se setkaly v jiném 

čase ze zájmového kroužku Do-
plňkománie. Hlavní náplní tohoto 
kroužku je tvoření různých doplňků. 
Protože holky baví, když si můžou 
samy něco vyrobit, tak si ještě před 
spaním ozdobily rámeček na fotku. 
Ráno jsme se vydaly na výlet vla-
kem do Nového Jičína, kde jsme 
navštívily Muzeum klobouků. Do-
zvěděly jsme se spoustu zajíma-
vostí o kloboucích, ozdobily jsme si 
připravené malé kloboučky z plsti, 
které  holky předvedly na naší malé 
módní přehlídce. Velkým zážitkem 
bylo zkoušení různých klobouků 
v expozici. No prostě úžasný výlet 
pro parádnice! 

-po-

Pohádkový pátek 
O dvanácti měsíčkách
Pohádkové dopoledne v pátek 
19. ledna 2018 bylo určeno pro děti 
předškolního věku a bylo inspirová-
no pohádkou O dvanácti měsíčkách. 
Četli jsme si, povídali, tiskli jablka 
na prostírání z látky, hráli si… Pří-
ští měsíc se sejdeme u pohádky  
O Budulínkovi.                              -po-
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Městská knihovna MěKS Kojetín
leden v knihovně 

lekce informační výchovy
V dětském oddělení jsme si připra-
vili pro děti z 5. tříd lekce informační 
výchovy.
Tentokrát bylo téma naučná litera-
tura – orientace a vyhledávání v en-
cyklopediích a na internetu spolu se 
srovnáním a praktickým cvičením.

lekce informační výchovy
Pro žáky 2. tříd ZŠ byly uspořádány 
lekce informační výchovy.
V ní byly děti seznámeny se zá-
kladním rozdělením literatury a po-
pisem knihy.

Vítej Karle
Interaktivní literární beseda věno-
vaná Karlu IV. byla uspořádaná pro 
4. třídy základních škol.

Moje oslava
V dětském oddělení jsme vyhod-
notili malířskou a básnickou soutěž 
a ocenili nejlepší práce našich ma-
lých a šikovných čtenářů.

Tříkrálové putování
Pro školní družiny a „Klub malých 
čtenářů z Polkovic“ proběhla v dět-
ském oddělení čtenářská soutěž 
a  luštění.

PŘIPRAVujeme V ÚNORu 2018

leKCe
InfORMaČní VýChOVy

pro žáky 1. tříd ZŠ
Vysvětlení základních pojmů 

- jak vzniká kniha, kdo 
je spisovatel, ilustrátor, 

co je knihovna, uspořádání fondu 
v knihovně x pořádek v domácí 

knihovničce, půjčovní doba 
a knihovní řád,

na závěr praktická hra 
na půjčování v knihovně.

TVOřIVá DílnIČKa
 „ValenTýnKy“
- výroba přáníček

- pro školní družiny 
a „Klub malých čtenářů 

z Polkovic“

19. - 25. 2. 2018
VýROBKy Z PeDIGu 

Manželů MaCOuRKOVýCh 
- v půjčovních hodinách  

oddělení pro dospělé čtenáře

POháDKOVé ČTení
PRO neJMenŠí

- pro děti z MŠ
sdílené čtení 

(pohádky, básničky, říkadla)

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna,facebooku a rajče.net

– Městská knihovna
MěKS Kojetín

Moje oslava
Vyhodnotili jsme a vyhlásili vítěze 
čtenářské soutěže Moje oslava.

novoroční setkání dobrovolných 
knihovníků střediska Kojetín 
Na začátku ledna se uskutečnilo se-
tkání knihovníků střediska Kojetín. 
V komorní atmosféře jsme prodisku-
tovali plány na celý rok.                -jl-

DĚTSKÝ KARNeVAL
neděle 4. února 2018, Sokolovna Kojetín

VODĚNÍ meDVĚDA
sobota 10. února 2018, ulice Kojetína

HASIČSKÉ BÁL
S POCHOVÁVÁNÍm BASY

sobota 10. února 2018, Sokolovna Kojetín

COuNTRY BÁL
sobota 17. února 2018, Sokolovna Kojetín

DRAČÍ PLeS
sobota 24. února 2018, Sokolovna Kojetín

HANÁCKÉ BÁL
sobota 3. března 2018, Sokolovna Kojetín

DĚTSKÝ KARNeVAL
sobota 3. března 2018, Zámeček Kovalovice

SPORTOVNÍ VeČÍReK
sobota 3. března 2018, Zámeček Kovalovice

PLeS RuDÝCH KOŇŮ
sobota 10. března 2018, Sokolovna Kojetín

Plesová sezóna 2018
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Z akcí MěKS Kojetín
utíkej nituško

Ve středu 17. ledna 2018 měli divá-
ci možnost zhlédnout předposlední 
kus v rámci divadelního předplatné-
ho. Divadelní spolek Kroměříž nám 
představil hudební komedii s ná-
zvem Utíkej, Nituško. Jednalo se 
o parodii současného slovenského 
autora Ľubomíra Feldeka na kla-
sickou operetu Mamzelle Nitouche, 
která měla premiéru již roku 1883 
v Paříži. Tento vaudeville sehrála 

mimo jiné i domácí Hanácká scé-
na v roce 1956. Nové inovované 
zpracování kroměřížských herců 
pobavilo diváky situačním humo-
rem a momenty nečekaných zvratů, 
přičemž ze začátku inscenace měli 
diváci problém s tím, kdo je kdo. 
Nutno ještě dodat, že v průběhu hry 
měli s touto skutečností problémy 
i někteří aktéři „Nitušky“. Byla před-
stavená kláštera s bujarým knírem 
svůj vlastní bratr, vnadná subreta 
mladý poručík a organista Celestén 
operní autor Floridor, nebo tomu 
bylo naopak? To se dozvěděli, či 
spíše nedozvěděli všichni, kteří na-
vštívili středeční představení. Silnou 
stránkou všech protagonistů byl pě-
vecký projev, v němž excelovala 
především představitelka hlavní 
role Denisy, Michaela Vachová, 
která byla pro nábožný život přímo 
stvořená a Floridor alias Celestén 
v podání Miloslava Kuběny. Nadča-
sové melodie muzikálového ražení 
s umně přeloženými texty Oldřicha 
Nového, podařená choreografie 
i scénografické zpracování byly 

vyvážené a vkusné. Škoda jen, že 
úplně nevyzněla ona parodičnost, 
se kterou autor hry počítal, o čemž 
svědčil i rozpačitý závěr představe-
ní.                                            -miza-

Kam za kulturou
Výstava 
Sto let vzniku Československa

Letošní „osmičkový“ rok je významný pro naši repub-
liku a český národ, protože si připomínáme sté výro-
čí od vzniku samostatného československého státu 
v roce 1918. Při této příležitosti připravili František Riegl  
a Milan Zaoral výstavu s názvem Sto let vzniku Česko-
slovenska. Tato expozice mapuje naší historii od kon-
ce Rakousko-Uherské monarchie až po současnost. 

V galerii VIC můžete 
vidět zajímavé doku-
menty a předměty, 
které provázely náš 
národ po celé století 
s přihlédnutím historii 
Kojetína. Nedílnou 
součástí budou i ko-
mentované prohlíd-
ky, které si můžou 
vyjednat jak školská 
zařízení, tak i sou-
kromí zájemci po 
domluvě s autorem 
výstavy Františkem 
Rieglem.

-miza-



Kojetínský zpravodaj 2/18

18

Kam za kulturou



2/18 Kojetínský zpravodaj

19

Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Deset let působnosti 
CSS Kojetín, p. o.

Centrum sociálních služeb Kojetín, 
p. o. zahájilo svou činnost v lednu 
2008. Za deset let působení dosáh-
la organizace pod vedením ředitel-
ky Blanky Laboňové značného roz-
voje. Během těchto let byla věnová-
na pozornost zdokonalování úrov-
ně poskytování sociálních služeb 
a zlepšování materiálně technické-
ho zázemí. Organizace v současné 
době poskytuje celkem dvacet dva 
základních úkonů pečovatelské 
služby, šest fakultativních úkonů 
a také zabezpečuje pět  dalších čin-
ností, jež jsou umožněny zřizovací 
listinou. Podstatou naší služby je 
pomáhat klientům při zvládání ka-

ždodenních úkonů. Pomáháme 
lidem se sníženou soběstačností, 
a to zejména v oblasti osobní péče 
o vlastní osobu a péče o domácnost. 
Jen pro zajímavost uvedeme něco 
málo ze statistiky. Průměrně pečo-
vatelskou službu využívá ročně 132 
klientů. Za deset let své působnosti 
pečovatelky zajistily 79.090 doná-
šek obědů. V roce 2008 se uskuteč-
nilo 106 převozů klientů vozidlem 
CSS a v roce 2017 se počet pře-
vozů zvýšil na 817. Nejen pro tyto 
účely byla zakoupena dvě vozidla 
Renault Kangoo s úpravou pro pře-
voz těžce zdravotně postižené oso-
by na invalidním vozíku a s úpravou 
na otočnou sedačku spolujezdce. 
První auto bylo pořízeno již v roce 
2008 a druhé v roce 2015. Neu-
stálé navyšování přímé péče bylo 

důvodem k navýšení zaměstnanců, 
a to ze sedmi pečovatelek na stáva-
jících jedenáct. Protože se pracov-
nice stále zdokonalují a vzdělávají, 
uvádíme hodiny věnující se školení, 
za deset let je to více jak 4.900 ho-
din na všechny zaměstnance.
Za zmínku jistě stojí také zřízení 
služby Odborného sociálního pora-
denství – Poradny pro seniory, kte-
rá vznikla v roce 2015. Od tohoto 
roku dodnes vyhledalo její služby 
387 klientů a realizováno bylo 518 
intervencí.

Více se dozvíte na našich strán-
kách www.kojetin.cz/css.

Ž. H.
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Charita Kojetín
Charita Kojetín děkuje 
a informuje 
o Tříkrálové sbírce 2018 
Stejně jako v předchozích letech se 
i letos uskutečnila celostátní Tříkrá-
lová sbírka, jejímž organizátorem je 
Charita Česká republika. V Kojetí-
ně a okolních obcích tuto sbírku ka-
ždoročně realizuje Charita Kojetín. 
V sobotu 6. ledna 2018 vyšlo v této 
naší oblasti celkem třicet skupinek 
koledníků, z toho v samotném měs-
tě Kojetín šestnáct. Letos bohužel 
nekoledovala žádná skupinka v Po-
půvkách ani ve Stříbrnicích, protože 
jsme nenašli vedoucí, kteří by byli 

ochotni koledující doprovázet.
Podle jednotlivých obcí byl výsle-
dek následující:
Kojetín 50.266 Kč
Křenovice 12.600 Kč
Měrovice nad Hanou 4.995 Kč
Uhřičice 12.044 Kč
Polkovice 10.012 Kč
Lobodice 12.776 Kč

Díky vaší štědrosti se v kasič-
kách sešlo celkem 102.693 Kč.
Podle pevně stanoveného klí-
če se vybrané peníze rozdělí na 
humanitární projekty v zahraničí 
a 58 % z této částky zůstává pro 
potřeby Charity Kojetín. Touto část-
kou chceme v letošním roce uhradit 

ještě zbytek ceny vozidla Renault 
Kangoo, které jsme odkupovali od 
firmy Kompakt spol. s r. o., ale chy-
bí nám doplatit druhá polovina ceny 
tohoto vozu. 
Všem vedoucím skupinek i dětským 
koledníkům patří velké poděkování 
za jejich pomoc. Bez nich by se sa-
motná sbírka nemohla uskutečnit.
Děkujeme také vám všem, kteří jste 
otevřeli dveře koledníkům a přispěli 
jakýmkoliv finančním obnosem do 
našich pokladniček. Děkujeme za 
to, že vnímáte potřeby jiných lidí 
kolem sebe.

Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

PROGRaM na MĚSíC ÚnOR 2018
PRO VŠeChny SenIORy a lIDI Se ZDRaVOTníM POSTIženíM

            DůM SVaTéhO JOSefa 
CenTRuM DenníCh SlužeB PRO SenIORy a lIDI Se ZDRaVOTníM POSTIženíM

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

Úterý 13. 2. 2018 od 10 hodin
TRénInK PaMĚTI

Přijďte si s námi  
protáhnout mozkové závity!

Pátek 16. 2. 2018 od 10 hodin
VIZOVICKé TĚSTO
Učíme se pracovat 

s vizovickým těstem.
Město Kojetín finančně přispívá

na činnost Domu sv. Josefa.

Úterý 20. 2. 2018 od 10 hodin
JaRní DeKORaCe

Pro začátečníky 
i pokročilé pletení z papírového 

proutí, práce s různými materiály.

Čtvrtek 22. 2. 2018 od 9 hodin
MŠe SVaTá

za Charitu Kojetín,
její pracovníky, 

uživatele a dobrodince. 

Církev Československá husitská

Program svátečních setkání v únoru 2018 
(v čase hromnic a začátku doby postní)

náBOženSKá OBeC KOJeTín a TOVaČOV

4. 2. 2018 (Neděle – Hromnice; Uvedení do chrámu)
BOhOSlužBy 

od 10 hodin v Husově sboru (modlitebně)

11. 2. 2018 (Neděle – 1. v mezidobí)
BOhOSlužBy 

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10 hodin v Husově sboru (modlitebně)

15. 2. 2018 (Čtvrtek)
 POPeleČní BIBlICKá hODIna 

od 16 hodin na faře

„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“    Jeremiáš 1,8

18. 2. 2018 (Neděle – 1. postní Invocavit)
BOhOSlužBy 

od 10 hodin v Husově sboru (modlitebně) 

24. 2. 2018 (Sobota)
 KnĚžSKé SVĚCení – PeTRa hRuŠKOVá

od 14 hodin ve sboru Jana Blahoslava 
(Havlíčkova ul. Přerov)

25. 2. 2018 (Neděle – 2. postní Reminiscere)
BOhOSlužBy

od 10 hodin v Husově sboru (modlitebně) 

„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“  Lukáš 19,10

*v případě jarních prázdnin se koná dle dohody
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Církev Československá husitská
Srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání: 
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského nábožen-
ství a duchovní výchovy – na faře 
a v klubovně (modlitebny). Středa: 
Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“ 
v klubovně modlitebny (zpravidla 
1. středa v měsíci). Středa: Modlit-
by a zpěvy z Taizé v Husově sboru 
(zpravidla 1. středa v měsíci). Čtvr-

tek: Biblická hodina s besedou na 
faře v kanceláři (zpravidla poslední 
čtvrtek v měsíci - promítání). Nedě-
le: Bohoslužby ve sboru (zpravidla 
1. neděle v měsíci - rodinné boho-
služby, po jejich skončení následu-
je tradiční „nedělní škola“ pro děti 
a mládež).
Oznámení:  Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kancelář 
v přízemí) je k dispozici členům 

i veřejnosti od pondělí do středy od 
9 do 15 hodin. Jinak dle dohody. 
Volejte, laskavě, na tel. č. 777 706 
511 nebo pište na email: ccsh.koje-
tin@centrum.cz
Podrobnější informace a aktuální data 
setkání i mnoho dalšího najdete na 
našich webových stránkách: http://
ccshkojetin.cz/ a v aktuálním čísle 
Kojetínského zpravodaje. Fotogalerie: 
https://www.zonerama.com/captainjtc

Karel funk - Putování mystickým 
rokem aneb skrytá řeč svátků

„Nejenže mi při-
padá, že v ces-
tě za pravdou je 
větší hodnota než 
v pravdě samot-
né. Zdá se, že 
ještě hodnotnější, 
než sama cesta je 
vůle, vydat se na 

ni.“ Christian Morgenstern
Svátky v našich nitrech vybledly, 
posvátnost překryly pavučiny všed-
nosti. Duše okorávají. V dávných 
dobách vývoje lidstva byla ještě ne-
besa otevřena, člověk mohl vzhlížet 
k duchovním bytostem. V několika 
posledních staletích jsme se těmto 
bytostem odcizili. Člověk se dnes 
opírá sám o sebe, aniž by své my-
šlení bezprostředně spojoval s bož-
sky-duchovní vůlí vládnoucí světem, 
je od něho emancipován. Hledejme 
proto znovu spojovací mosty ke svě-
tům, ze kterých jsou řízeny mj. i děje 
ročních období. Pootevřeme si ales-
poň částečně tuto možnost,
avšak  s  niternou výbavou
dnešního člověka. Je tomu 
už hodně dávno, kdy lid-
ské pociťování duchov-
ních světů a dějů nebylo 
tak zastřeno, jako dnes.
Otevřenými „okny do 
nebe“ jsou i období obou 
rovnodenností a obou 
slunovratů. V Evropě jsou 
známa již od dob spiritua-
lity Keltů. Vždy v polovině 
období mezi slunovraty 
a rovnodennostmi na nás 
mohou působit další va-
nutí sil. První v našem 
kalendářním roce jsou 
z tohoto hlediska 
Hromnice – 2. úno-
ra, hranice mezi zimou 

a jarem (Keltové slavili Imbolc, 
1. a 2. února), na přelomu dubna 
a května slavili Beltaim (značí oheň, 
šťastný, zářící, velkolepý). Ve třetím 
mezidobí mezi letním slunovratem 
a podzimní rovnodenností u nás po-
dle některých autorů významnější 
svátek není, leda že bychom pro-
žili spolu s výstupem zemské duše 
i srpnový svátek Nanebevzetí Panny 
Marie. Keltové slavili tzv. Lugnasad 
- 1. srpna. Poslední svátek Dušiček 
a Všech svatých (u Keltů Samhaim) 
- na přelomu října a listopadu, je chá-
pán jako předěl mezi létem a zimou. 
Tou dobou se otevírají hranice mezi 
světem žijících a tzv. zemřelých. 
Plnohodnotné prožitky všech těchto 
výše uvedených svátků jsou dosa-
žitelné i pro současného člověka. 
Předpokladem, jak jej zdůrazňuje 
Rudolf Steiner, je zesílení a zpevnění 
těch zážitků duše, které by se mohly 
označit jako vyšší morální zážitky, to 
je zážitky, které se zračí v duševním 
ladění pevného charakteru, vnitřní 
jistoty a klidu. V duši se musí vypěs-
tovat především vnitřní statečnost 

a pevnost charakteru, neboť slabostí 
charakteru se oslabuje celý duševní 
život. Pak člověk přichází k duchov-
nímu životu se slabým duševním 
životem. To by neměl, chce-li v du-
chovním světě mít správné a pravdi-
vé prožitky. Proto nikdo, kdo prožívá-
ní ve vyšších světech bere opravdu 
vážně, nikdy neochabne v přesvěd-
čení, že k posilování duševního živo-
ta, aby správně vstoupil do vyšších 
světů, náleží zesilování duševních 
morálních sil. Dalším předpokladem 
je citlivý ba živý vztah k živoucí by-
tosti naší rodné planety.
Svátky – tyto zářící nebeské menhi-
ry, ukazatelé na cestě času, nám mo-
hou osvětlovat cestu. Cestu niterně 
svobodného člověka k jeho zasvě-
cení do živoucího kosmického dění, 
cestu k prožitkům Kristova působení 
v prostoru našeho okrsku a v čase 
měnících se posvátných a posvěcu-
jících nálad v průběhu roku. Přive-
deni k těmto souvislostem lépe po-
chopíme, co znamená, že se Kristus 
stal Duchem Země, nejláskyplnějším 
přítelem lidstva.                       Jiří Pleva

InZeRCe
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Inzerce

PřIVýDĚleK
www.primavydelek.cz

PRODeJ ByT 2+1
cihla, 58 m², 3.podlaží

Kojetín, Svatopluka Čecha
původní stav – před rekonstrukcí

Cena: dohodou
Telefon: 774 194 853

Ceník inzerce
v Kojetínském zpravodaji

A4 (275 x 190 mm) = 1 800 Kč
1/2 A4 (190 x 137 mm) = 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm)  = 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm)  = 225 Kč
1/16 A4 (68 x 47 mm) = 110 Kč
menší velikost = smluvně

Uzávěrka čísla:
vždy k 20. předešlého měsíce...

* Informace - Vzdělávací a informační centrum * Městská knihovna MěKS Kojetín
* MěKS Kojetín - Sokolovna * Potraviny Dobrůtky od Verunky * 

 Potraviny DO laBuž * Potraviny, ulice Padlých hrdinů, Kojetín * 
* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45 * 

KDe ZaKOuPíTe KOJeTínSKý ZPRaVODaJ
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Pozvánky na akce

V Ý S T A V A   D R O B N É H O   Z V Í R E C T V A

ZO ČSCH Kojetín zve širokou veřejnost 
na tradiční prodejní výstavu holubů, králíků a drůbeže, 

obohacenou o malou expozici exotického ptactva
konanou se ve dnech  24. - 25. února  2018  

v chovatelském areálu v ulici Podvalí. 

Otevřeno bude:
 v sobotu  od 7 do 16 hodin, 
v neděli od 7 do 11 hodin. 

Občerstvení zajištěno!

ˇ

Výbor
honebního společenstva 

Morava Kojetín

zve všechny své členy na

VALNOu
HROmADu

která se koná dne 9. února 2018
v 16.00 hodin

v restauraci na hrázi u Tondy
v Kojetíně.

Občerstvení ze zvěřiny zajištěno.

VZDĚláVaCí 
a InfORMaČní CenTRuM 

KOJeTín
Masarykovo náměstí 8
naBíZí TyTO SlužBy:

- výstavy, expozice muzea, 
strašidelné sklepení, 

provoz knihovny
- podávání informací, 
předprodej vstupenek 
na akce v Kojetíně,

prodej měsíčníku Kojetínský 
zpravodaj, kopírování 
(i barevné), skenování 

pro veřejnost,
laminování a kroužková vazba, 
prodej propagačních materiálů, 

cyklomapy, prodej zboží 
a suvenýrů, výlep plakátů 

v Kojetíně, pronájem sálu, bis-
tra, klubovny,učebny a nádvoří 

VIC, průvodcovské služby, inter-
net pro veřejnost, wifi v budově 

zdarma...
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Vzpomínky

Čas neúprosně plyne, bolest v srdci zůstává.

Dne 27. ledna 2018 vzpomeneme čtvrté smutné výročí úmrtí
a zároveň vzpomeneme na nedožité 70. narozeniny, které by oslavil 13. února 2018 

náš tatínek a dědeček 

pan Stanislav Pecha
 S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcery Jaroslava, Věra a Petra s rodinami.

Blahopřání

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku ti na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 3. února 2018 by se dožil 70 let 

pan Jan francsák
Vzpomínají syn Jiří s rodinou, syn Jan, dcera Veronika s rodinou, dcera Jarmila s rodinou, 

vnoučata, maminka, bratři a sestry.

Dne 3. února 2018 
oslaví své 55. narozeniny

paní Marie luxová

Dne 3. února 2018
 oslaví své 40. narozeniny 

paní Klára Grufíková

K těmto životním jubilejím hlavně pevné zdraví,
 mnoho štěstí a spokojenosti 

přeje maminka a sestra Jarmila Valouchová.

Dne 8. února 2018 oslaví své 75. narozeniny

paní Jana Dostálíková
Za její péči a lásku děkují a do dalších roků mnoho a mnoho zdraví a štěstí

přejí manžel - dědek Miloš a syn Petr s rodinou.

Dne 19. února 2018 oslaví 90. narozeniny

pan Jaroslav Junaštík
 Do dalších let hodně zdraví a elánu přeje syn Jaroslav s rodinou,

vnučka Pavla s rodinou a švagr Jiří.

Dne 7. ledna 2018 tomu bylo 29 let co zemřel náš bratr  
a 9. února 2018 by se dožil 78 let 

pan antonín Večerka 
 

Vzpomínají sestry Zdenka a Růža s rodinami.

Redakční rada KZ se tímto omlouvá za chybně uvedená data.


