
POZVÁNKA NA OSLAVU VÝROČÍ OBCE 
 
 
 

Obec Kojetice poŘádá 
 v sobotu 25. 5. 2019 
 

slavnost 
 

 

„PO STOPÁCH 

JAKUBA Z KOJETIC“ 
 

 
 

 Jedná se o oslavu 670. výročí zmínky o tom, že roku 1349 jistý Jakub z Kojetic koupil od sádeckých pánů část úroku z 
jejich pozemků v Kojeticích. Touto koupí tak potvrdil skutečnost, že Kojetice přinejmenším od tohoto data píší svou historii, ba 
co víc, že od tohoto roku vládli části Kojetic zemané nezávislí na moci sádeckých pánů. 
 
Jak slavnost bude probíhat? 

 V 16:00 hodin se setkáme za mostem pod kopcem (.u.Berounových). 
 Odtud se vydáme procházkou obcí a zpočátku budeme šlapat místy, kudy kdysi vedla důležitá obchodní Haberská stezka. 
Přejdeme přes historický most a mineme další významnější stavby naší obce, mezi nimi pomník padlých s budovou staré 
školy, křížek, obecní úřad s mateřskou a základní školou, „doktorovnu“ s poštou a lékárnou, sokolovnu s hostincem, 
kapličku, obchod a odpočívadlo cyklostezky Jihlava - Třebíč – Raabs. V těchto místech opustíme již zmíněnou Haberskou 
stezku, která se tu kdysi stáčela k Mastníku, a budeme pokračovat dál směrem k návsi s autobusovou zastávkou 
s informační tabulí, odkud uličkou staré vsi směrem ke Koukalovým dojdeme k fotbalovému hřišti. 
 Zájemci si pro tuto procházku mohou obstarat historické oděvy – krále a královny, prince a princezny, rytíře a trubadúry, 
ctihodné měšťany i chudáky, kejklíře a šašky, někteří si budou moci zahrát na vlajkonoše, mimo jiné poneseme vlajku s 
erbem kojetických zemanů a současnou vlajku obce, nadšenci budou moci udávat bubnováním rychlost kroku. 
 Pod lipkami zaujmeme místa k posezení. Zde je zajištěno občerstvení – tj. pivo, limo, víno, grilované uzeniny, zájemci si 
budou moci zakoupit upomínkové předměty s erbem obce. 
 Starosta účastníky slavnostně uvítá, žáci škol předvedou divadelní představení, místostarosta řekne několik slov k historii. 
 Následovat bude soutěžní odpoledne pro děti i dospělé. 
 K dobré náladě bude hrát hudba. 
 Po setmění ozáří ztemnělé nebe malý ohňostroj. 
 Domů půjdeme dle vlastního uvážení. 
 

Pojďte s námi oslavit jedno z významných výročí naší obce a strávit příjemné květnové 

odpoledne. Srdečně Vás zvou zastupitelé obce. 


