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ADVENTNÍ ČAS V COVIDOVÉM KABÁTĚ

Ani letos, stejně jako v loňském roce, nemohlo díky opatřením proti nákaze koronavirem, proběhnout slavnostní
a velice oblíbené rozsvěcení vánočního stromu na Masarykově náměstí. Opatření vstoupila v platnost v pátek
26. listopadu od 18.00 hodin. Prakticky ve stejný čas se
ocitla většina Kojetína na více než tři hodiny bez elektřiny, takže to byl lockdown a navíc Černý pátek (Black
Friday) se vším všudy.
V tuto dobu také silně sněžilo a mnohým tak mohla tato
situace připadat smutná a depresivní. Hned další den
děti využily sněhovou pokrývku k sáňkování na kopci
u polikliniky a ukázaly tak, že ne všechno je třeba brát se
smutkem na tváři.

Za redakční radu našeho zpravodaje vám, milí čtenáři, přeji klidný adventní čas, jasnou mysl, pevné zdraví
a naději v srdcích!
Vánoční svátky, které očekáváme, nechť jsou příslibem
lásky a dobra, ať jsou světlem a požehnáním pro vás
všechny i v této nelehké době!
Za redakční radu Kojetínského zpravodaje Jiří Šírek

Foto: J. Šírek
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada města Kojetína se na své 65. schůzi konané dne 2. listopadu 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí kalkulaci ceny
stravného bez přidání lepku pro cizí
strávníky ve Školní jídelně Kojetín
k 8. 11. 2021,
- schválila uzavření smlouvy č. 503/
C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2021
v rámci akce „Cyklostezka Kojetín –
Tovačov, k. ú. Kojetín“ – ISPROFOND
5718510098, mezi příjemcem Městem
Kojetín a Státním fondem dopravní infrastruktury Praha 9,
- schválila rozpočtové opatření
č. 18/2021, kterým se:
zvyšují příjmy o
961,57 tis. Kč
zvyšují výdaje o
908,16 tis. Kč
snižuje financování o
53,41 tis Kč,
- schválila rozpočtové opatření
č. 19/2021, kterým se:
snižují výdaje o
15.132,00 tis Kč
snižuje financování o 15.132,00 tis Kč,
- schválila uzavření darovací smlouvy
mezi Městem Kojetínem jako „obdarovaným“ a Accolade CZ 43, s. r. o., jako
„dárcem“, jejímž předmětem je přijetí
finančního daru ve výši 250.000 Kč ve
prospěch obdarovaného, za účelem
podpory činnosti města Kojetína v oblasti sociální, kultury a školství,
- schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Městem Kojetínem, jako „budoucí povinný“ a společností CETIN a. s, zastoupená společností Vegacom a. s.,
jako „budoucí oprávněný“. Pozemky

p. č. 1290/17, 1332/3, 5675/1, 1333/10
a 1333/8, v katastrálním území Kojetín
a obci Kojetín, budou dotčeny stavbou
66039-21-0026-VPIC-Kojetín-průmyslový park v jejímž rámci bude provedena přeložka podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě,
- souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na
realizaci projektu Pořízení vybavení
pro kulturní akce Města Kojetín – pořízení 22 setů (lavice+stůl) pro kulturní
a sportovní akce na území města,
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi společností Technis Kojetín,
spol. s r. o., jako půjčitelem a Městem
Kojetín, jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je část nebytových
prostor v objektu bez č. p. na p. č. st.
1771, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Kojetín, a to k užívání za účelem
uskladnění vybavení pro pořádání kulturních akcí (setů stolů a lavic, pořízených z dotace SZIF - Program rozvoje
venkova ), za podmínek bezplatného
užívání po dobu stanovenou dotačními podmínkami,
- schválila poskytnutí peněžitého daru
Hospici na Svatém Kopečku, ve výši
5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů
pro zajištění provozu uvedeného zařízení v roce 2021,
- doporučila zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2021, o stanovení sytému odpadového hospodářství města Kojetína,

- schválila podání žádosti o dotaci
do programu NSA (Národní sportovní
agentury), dle příslušné výzvy v roce
2022, na investiční akci „Zastřešená
ledová plocha Kojetín“,
- schválila zplnomocnění společností
Plus Tender, s. r. o., k věcem spojených s veškerými činnostmi souvisejícími s administrací výběrového řízení
na zhotovitele projektové dokumentace v otevřeném podlimitním řízení
v režimu Design & Build v rámci investiční akce „Zastřešená ledová plocha
Kojetín“,
- schválila uzavření příkazní smlouvy
k investiční akci „Administrace výběrového řízení na zhotovitele projektové
dokumentace pro zastřešená ledová
plocha Kojetín“, jejímž předmětem je
administrace výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace v otevřeném podlimitním řízení v režimu Design & Build. Smlouva je uzavírána mezi
příkazcem Městem Kojetínem a příkazníkem, společností Plus Tender, s. r. o.,
s nabídkovou cenou 80 000 Kč bez DPH,
- vzala na vědomí informaci o vyhlášení volných dnů pro žáky ve dnech
18.–19. 10. 2021 na Základní škole
Kojetín, náměstí Míru 83, informaci
o vysokém výskytu covidu a vysoké
nemocnosti na Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83, informaci o vyhlášení volných dnů pro žáky ve dnech
25.–26. 10. 2021 na Základní škole
Kojetín, Svatopluka Čecha 586.

Rada města Kojetína se na své 66. schůzi konané dne 24. listopadu 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí informaci vedoucí
finančního odboru Městského úřadu
Kojetín o aktuální finanční situaci Města Kojetína,
- schválila rozpočtové opatření č.
20/2021, kterým se:
zvyšují příjmy o
14,50 tis. Kč
zvyšují výdaje o
14,50 tis. Kč,
- souhlasila s návrhem rozpočtu města Kojetína na rok 2022, který zahrnuje:
příjmy ve výši
129 392,98 tis. Kč
výdaje ve výši
146 050,40 tis. Kč
financování ve výši 16 657,42 tis. Kč,
- souhlasila s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až
2026,
- předloží zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh rozpočtu
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města Kojetína na rok 2022 včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2023 až 2026 na jeho zasedání dne 14. prosince 2021,
- navrhla svěřit radě města pravomoc
schvalovat a provádět v průběhu roku
2022 změny schváleného rozpočtu
formou rozpočtových opatření do výše
500 tis. Kč v rámci jednoho závazného
ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým
průtokovým transferům určeným pro
zřízené příspěvkové organizace,
- vzala na vědomí informaci o písemných souhlasech týkajících se pozemků ve vlastnictví města, vydaných starostou města Ing. Leošem Ptáčkem
na základě svěření pravomocí usnesením R 553/11-19, za období od 24.

7. 2021 do 15. 11. 2021,
- schválila snížení příspěvku na provoz na rok 2021 Centru sociálních služeb Kojetín, p. o., ve výši 400 tis.Kč,
dle žádosti příspěvkové organizace,
- vzala na vědomí žádost Základní
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586,
p. o., o odvod finančních prostředků
z RF do IF a navýšení účelového příspěvku na energie na rok 2021 z důvodu chybějících peněžních prostředků na pokrytí spotřeby energií na rok
2021 a uložila Základní škole Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, p. o. zajistit
financování výdajů na energie v roce
2021 v rámci schváleného rozpočtu p.
o. a zapojením prostředků rezervního
fondu p. o.,
- souhlasila s použitím fondu investic
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Mateřské školy Kojetín, p. o., k financování výmalby prostor v budově MŠ
Masarykovo nám., dle žádosti příspěvkové organizace,
- schválila vyřazení bytu č. 6 v domě
na ulici Palackého 371, Kojetín, Kojetín I-Město, z bytového fondu Města
Kojetína z důvodu jeho špatného technického stavu,
- schválila změnu v určení bytů č. D1
a D2 v domě na ulici Sladovní 1309,
Kojetín, Kojetín I-Město, které již nebudou určeny jako byty pro bydlení zdravotně postižených osob,
- schválila dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 1/2019 – Zásady pro
poskytování nájmu bytů, které jsou
v majetku Města Kojetína, a pro poskytování nájmu parkovacích míst
v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město,
- souhlasila s koupí pozemku p. č.
241 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2 jehož součástí je budova
s č. p. 4 a pozemku p. č. 242 zahrada
o výměře 121 m2, v katastrálním území Kovalovice u Kojetína, z vlastnictví
společnosti Realpay s. r. o., do vlastnictví Města Kojetína, za kupní cenu
600.000 Kč a za podmínky úhrady
veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím,
- souhlasila s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě kupní a o dalších
vzájemných smluvních vztazích, jejíž
předmětem je nabytí částí pozemků p.
č. 5260/2 orná půda o výměře cca 134
m2 a p. č. 5260/3 ostatní plocha o výměře cca 489 m2, v katastrálním území
Kojetín a obci Kojetín, z vlastnictví společnosti ORLEN Unipetrol RPA s. r. o.,
jako „budoucí prodávající“ do vlastnictví
Města Kojetína, jako „budoucí kupující“,
za účasti investora společnosti Accolade CZ 43, s. r. o., k realizaci výstavby
dopravního napojení okružní křižovatky
u Průmyslové zóny,
- souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku p. č. 522/1 zahrada o výměře cca 10 m2, ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, zájemci o koupi, za kupní
cenu 300 Kč/m2 + DPH a za podmínky
úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom geometrický plán, právní služby a správní
poplatek při vkladu práva do KN,
- vzala na vědomí žádost o prodej
části pozemku p. č. 178/1 ostatní plocha-manipulační plocha o výměře cca
30 m2, ve vlastnictví Města Kojetína,
v katastrálním území Kovalovice
u Kojetína,
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- souhlasila s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a navrhuje stanovit
sazbu místního poplatku pro rok 2022
ve výši 790 Kč,
- schválila termínový a obsahový plán
jednání Rady města Kojetína na rok
2022,
- doporučila zastupitelstvu města
schválit návrh termínového a obsahového plánu jednání Zastupitelstva
města Kojetína na rok 2022,
- vzala na vědomí
- přerušení provozu Mateřské školy
Kojetín, příspěvkové organizace, v termínu 23. 12. 2021–31. 12. 2021,
- omezení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace, v termínu 18., 19., 22. a 23. listopadu 2021,
- omezení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace, podle
jednotlivých tříd, v termínu 15.–19. listopadu 2021,
- vzala na vědomí informaci o činnosti
školských rad základních škol za uplynulé volební období,
- schválila vnitřní předpis Města Kojetín č.2/2021 - Organizační směrnici
pro konání obřadů a dalších slavnostních akcí zajišťovaných Městem Kojetín - s účinností od 1. 1. 2022,
- povolila pro školní rok 2017/2018
výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě ZŠ Kojetín, Svatopluka
Čecha 586, Kojetín na celkový počet
sedmnáct žáků ve třídě,
- uložila řediteli ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín zajištění stávající kvality vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
v přípravné třídě,
- schválila plány činnosti Komise školství RM a Komise životního prostředí
a zemědělství RM, na rok 2022,
- schválila uzavření dodatků: 1) Dodatek č.15 ke smlouvě o poskytování
odborných služeb, 2) Dodatekč.11 ke
smlouvě o obstarání správy a provozu sběrného dvora odpadů a smlouvy
o výpůjčce, 3) Dodatek č.1 ke smlouvě
o obstarání správy a provozu veřejných
pohřebišť, 4) Dodatek č. 4 ke smlouvě
o zajištění činností a služeb spojených
s údržbou nemovitostí ve vlastnictví
Města Kojetín, jejichž předmětem je
změna ceníku služeb, u dodatku ad
4) navíc změna přílohy č.1 specifikace
předmětných nemovitostí, u dodatku
ad 2) navíc doplnění zpětného odběru
pneumatik a autobaterií, mezi Městem
Kojetín a TECHNIS Kojetín spol. s r. o.,
- schválila podání žádosti o dotaci do

programu MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), dle příslušné výzvy v roce
2022, na investiční akci „Naučná stezka Biocentrum Kojetín“,
- schválila uzavření dodatku č. 1
k příkazní smlouvě k investiční akci
„Administrace výběrového řízení na
zhotovitele projektové dokumentace pro zastřešenou ledovou plochu
Kojetín“, jejímž předmětem je administrace výběrového řízení na zhotovitele administrace výběrového řízení
na zhotovitele stavby pro zastřešenou ledovou plochu v režimu Design
& Build. Dodatek č. 1 je uzavírán mezi
příkazcem Městem Kojetínem a příkazníkem, společností Plus Tender, s.
r. o. Nabídková cena původní příkazní
smlouvy ve výši 80 000 Kč bez DPH
se rozšířením předmětu plnění navyšuje o 20 000 Kč bez DPH. Celková
cena je tedy 100 000 Kč bez DPH,
- schválila podání žádosti o dotaci do
programu MMR (Ministerstva pro místní rozvoj), dle příslušné výzvy v roce
2021 a 2022, na investiční akci „Rekonstrukce KD Popůvky“,
- schválila uzavření smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru
odpadních pneumatik, mezi Městem
Kojetín a ELT Management Company
Czech Republic s. r. o.,
- schválila výzvu k podání žádosti
o účast, výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně všech příloh
k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace v otevřeném podlimitním řízení v režimu Design & Build
„Zastřešená ledová plocha Kojetín“,
- schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb, mezi Městem Kojetín
a Equica, a. s.,
- schválila Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci, udělení výjimky
z postupu dle čl. 2. vnitřního předpisu
č. 8/2019 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, pro
výběr dodavatele na multifunkční pánev.

Starosta města Kojetína
zve na
21. zasedání
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOJETÍNA
které se uskuteční
v úterý 14. prosince 2021
od 16 hodin

v sále Vzdělávacího a informačního
centra, Masarykovo náměstí 8.
Leoš Ptáček, starosta
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INFORMACE PRO OBČANY
Odstavení kotlů
na pevná paliva
Vážení spoluobčané,
vedení obce si vás dovoluje informovat o blížícím se termínu (datum), do
kterého musí každá domácnost, která
provozuje nevyhovující kotel na pevná
paliva, takové zařízení odstavit, resp.
vyměnit. Toto klíčové datum je stanoveno zákonem o ochraně ovzduší na 1. září 2022.
Domácnosti, které provedou výměnu
kotle před tímto datem, mohou žádat
o státní dotaci až do výše 50 % uznatelných nákladů, nízkopříjmové domácnosti dokonce až 95 %.
Domácnosti, které budou provozovat
nevyhovující kotle po tomto datu, mohou dostat pokutu až do výše 50 000
Kč, a to i opakovaně.
Bližší informace o dotacích najdete na
webových stránkách naší obce, Ministerstva životního prostředí, Státního

Městský úřad Kojetín
Sociální záležitosti
V nepříznivé sociální situaci se může
v důsledku ztráty zaměstnání a bydlení, nízkého příjmu, zdravotního postižení, nemoci či závislosti např. na návykových látkách ocitnout každý z nás.
Sociální sféra je jednou z priorit obce.
Oblast sociální péče a sociálně právní
ochrany dětí zabezpečuje úsek sociálních věcí, odboru vnitřních věcí,
školství a kultury Městského úřadu
Kojetín. Sociálními pracovnicemi je
poskytováno sociální poradenství při
uplatňování nároku na dávky pomoci
v hmotné nouzi a pomoc při vyřizování žádostí o tyto dávky. Pracovnicemi
jsou rovněž řešeny problémy těchto
klientů souvisejících např. se ztrátou
bydlení, osobních dokladů, zadlužením či exekucemi. Prostřednictvím sociálně-právní ochrany dětí se sociální
pracovnice zaměřují zejména na děti,
které zanedbávají školní docházku,
požívají alkoholické nápoje, páchají
přestupky, jsou ohrožovány násilím
nebo jejichž rodiče neplní povinnosti
plynoucí z rodičovské odpovědnosti.
V návaznosti na řešení problému
může být pracovnicemi zprostředkován kontakt s poskytovateli sociálních
služeb, spolupráce s neziskovými organizacemi působícími v sociální ob-
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fondu životního
prostředí, Krajského úřadu Olomouckého kraje
a
přerovského
magistrátu.
Zároveň vás prosíme o předání
této
informace
i svým známým
a sousedům.
Užitečné odkazy
Odkaz na kotlíkové dotace v olomouckém kraji
včetně kontaktů (bude zásobník zájemců):
https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html
SFŽP Nová zelená úsporám:
https://novazelenausporam.cz/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/
nova-zelena-usporam/
lasti nebo jednání se specializovanými
poradnami.
Pracovnicemi na úseku sociálních věcí
je také řešena sociální situace seniorů
a osob se zdravotním znevýhodněním. Může se jednat např. o bytovou
situaci, vyřizování dávek pro osoby se
zdravotním postižením, zajištění péče
prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb nebo podání žádosti do
pobytového zařízení. Tiskopis žádosti
o nájem bytu zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou je možné si
vyzvednout u pracovnic, které vedou
evidenci zájemců o byty v domech
s pečovatelskou službou.
O poskytovaných sociálních službách
v Kojetíně lze získat informace v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb
ve městě Kojetíně. Katalog je možné si vyzvednout u pracovnic úseku
sociálních věcí nebo je umístěn na
webových stránkách Města Kojetína
(v informacích úseku sociálních věcí
pod odborem vnitřních věcí, školství
a kultury). Ucelený přehled organizací poskytovaných registrované sociální služby na území Přerovska nabízí
Katalog poskytovatelů a návazných
služeb na Přerovsku, který je k dispozici na webových stránkách Města
Kojetína.
Při řešení nepříznivé sociální situace
je možné se obrátit rovněž na obecní
úřady obcí s rozšířenou působností.

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/
kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/
MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/nova_zelena_
usporam
Web města Přerova:
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/ovzdusi/
Eliška Izsová
Pro občany Kojetína a jeho okolí vykonává působnost Magistrát města Přerova, odbor sociálních věcí a školství,
oddělení sociální prevence a pomoci,
Smetanova 7, Přerov. Komplexní výkon agendy sociálně-právní ochrany
dětí zajišťuje oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, Smetanova 7a, Přerov.
Informace, jak řešit vzniklou tíživou
životní situaci je možno získat také
na Úřadech práce ČR, které jsou příslušní k rozhodování o dávkách a jejich výplatě. Jedná se o dávky pomoci
v hmotné nouzi, dávky státní sociální
podpory, podporu v nezaměstnanosti
a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Občané Kojetína mohou využít služeb kontaktního pracoviště ÚP
Kojetín, nám. Míru 21, Kojetín.
S případnou žádostí o informaci či
pomoc se můžete obrátit na sociální
pracovnice úseku sociálních věcí, odboru vnitřních věcí, školství a kultury
MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí 20,
Kojetín, v přízemí budovy MěÚ, dveře
č. 2, Alice Stavová, tel. 581 277 431,
778 410 726, e-mail: a.stavova@radnice.kojetin.cz, nebo dveře č. 4, Markéta Šťastná, tel. 581 277 436, 776
598 392, e-mail: m.stastna@radnice.
kojetin.cz.
MěÚ Kojetín
Odbor vnitřních věcí,
školství a kultury
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O NEJSTARŠÍCH RODECH V KOJETÍNĚ
Rod Uhrových
Počátky tohoto rodu je možno v Kojetíně datovat do období třicetileté války
(1618–1648). První záznam, týkající
se rodu Uhrových, se nachází v Knize kupních smluv se zápisy z let 1556
až 1681. V červenci roku 1650 kupuje
Pavel Uher od Jiříka Bystřického „poloučtvrt role“, který tuto polnost získal
v dědictví po zemřelé manželce Mandaleně, „za sumu slově sta R (rýnských) počtu moravského bez závdanku“. Závdanek je peněžitá částka předem zaplacená, dnes záloha. Zápis
dále sděluje, že Pavel Uher je povinen
vyplatit další dědice.

Pavel Uher, hospodařil v Kojetíně
v Kroměřížské ulici na chalupě číslo
178 již koncem třicetileté války a měl
čtyři výše uvedené syny. Jeho manželka není v dokumentech uvedena. Zemřel pravděpodobně mezi roky 1668
a 1678, narodil se tedy kolem roku
1620. Kdy a odkud do Kojetína přišel,
nelze prakticky zjistit.
Pozn. V kojetínské Knize svatebních
smluv (1686–1747, mimo roky 1726
až 1733) je zápisem z října roku 1690
uvedena svatební smlouva mezi Janem Uhrem, synem zemřelého Martina Uhra (Johannes, syn neb. Martina
Uhera) a Apolenou, dcerou pana Jana
Holáska, měšťana kojetínského.

O několik let později, v listopadu roku
1666, kupuje Pavel Uher další pole,
a to od Jana Čapka, za částku 200
rýnských zlatých s tím, že 133 rýnských zlatých a deset krejcarů zaplatil
předem a zbytek bude splácet.
V dokumentu Rektifikační akta z ledna roku 1668, pro stanovení daní na
základě výsledků I. lánové vizitace, je
uveden v Kroměřížské ulici Pavel Uher,
který hospodařil na osmnácti měřicích
polí a Tomáš Uher, hospodařící na patnácti měřicích polí. Jedna plošná měřice se rovnala cca 0,2 hektarů.
V lánovém rejstříku z II. lánové vizitace, který byl sepsaný v květnu roku
1678, je v oddíle 2/4 Čtvrtníci (2/4 Viertel) uveden Jan Uher (chybně Uhel),
jehož předchůdcem, v době I. lánové
vizitace, provedené v roce 1657, byl
Pavel Uher (opět chybně napsáno
Uhel).
Ve stejném dokumentu je téhož roku
1678 uveden v oddíle 1/4 Čtvrtníci Tomáš Uher, který hospodařil na chalupě
po Bartoni Mračkovi. Hospodářství se
nacházelo v Kroměřížské ulici, na chalupě s dnešním číslem 171.
Je možno tedy konstatovat, že v šedesátých a sedmdesátých letech 17.
století, žil v Kojetíně Pavel Uher, rolník,
a jak bude vyplývat z dalších údajů, žili
zde i jeho synové Jan, Tomáš, Jakub
a Martin.

V textu smlouvy jsou na straně ženicha uvedeni taktéž účastníci svatby
z Tovačova, mezi nimi i tovačovský
primátor Pavel Nevypil. Jan Uher, je
uvedený v lánovém rejstříku města
Tovačova z roku 1678 jako pololáník
s pěti kusy polí o výměře čtyřicet měřic
v I. třídě. Byl tedy bohatým sedlákem
– měšťanem, který se oženil v Kojetíně s dcerou bohatého rolníka (jeden
a 1/4 Čtvrtník, osmnáct kusů polí,
z toho třicet měřic v I. třídě a patnáct
měřic je II. třídě) Jana Holáska. Tento
Jan Uher není pravděpodobně v příbuzenském vztahu s rodem kojetínských
Uhrů, i když dřívější vazbu, tedy před
Pavlem Uhrem, nelze vyloučit.
Nejstarší ze synů Pavla Uhra byl Jakub. Narodil se zřejmě v roce 1654,
protože v roce jeho úmrtí 1728 je uvedeno, že zemřel ve věku 74 let. Bydlel
s manželkou Marianou v Kroměřížské
ulici, číslo 115. K usedlosti se zahradou, patřila podle pozemkové knihy
z roku 1680 louka v Suchých loukách.
Chalupa byla ohodnocena na částku
230 rýnských, což svědčí o tom, že
patřila k menším chalupám. V roce
1728, po smrti Jakuba, prodali jeho
dědici chalupu Tomáši Škroníčkovi, jehož rodina chalupu dalších vice jak sto
let obývala. Jakubova manželka Mariana se narodila v roce 1660 a zemřela
v roce 1725.

V dochovaných archiváliích jsou zaznamenány jejich čtyři děti a to, Martin,
narozený v roce 1688, dále Anna, narozená po roce 1690, která se v roce
1718 provdala za tkalce Jakuba Šabu
– „wlastni syn po Neb. Matiegú Schabú sousedú zdejssim“, dále Dorota
narozená v období kolem roku 1695,
která zemřela v roce 1759 ve věku
(asi) 65 let. Další dcerou byla Rosina,
narozená v roce 1694.
Další syn Pavla Uhra, Tomáš, se narodil před rokem 1650 a v dospělém
věku bydlel krátce na chalupě v Kroměřížské ulici, číslo 168, ke které vedle louky v Suchých loukách patřilo
čtrnáct kusů (honů) polí. V roce 1680
byla chalupa ohodnocena částkou 300
rýnských. V říjnu roku 1688 ji Tomáš
Uher prodal za 90 rýnských a zbytek
musel nový obyvatel, Tomáš Ivan, postupně zaplatit původním majitelům
a dědicům chalupy, protože Tomáš
Uher neměl již možnost jim uhradit část
z jeho kupní částky. Tomáš byl dvakrát
ženatý. S první manželkou měl dceru
Marianu, která se v roce 1690 vdala za
vdovce Vavřince Němečka. S druhou
manželkou „poctiwaú dieweczkaú Bietaú po nebosstikú Janu?“, se vdovec
Tomáš oženil v Kojetíně, v lednu roku
1701, a už v březnu téhož roku se jim
narodila (byla křtěna) dcera Mariana.
Dvě děti se stejným jménem nebývalo
nic neobvyklého, v tomto případě byla
matka druhou manželkou.
Třetí ze synů Pavla Uhra, Martin, narozený v roce 1661, byl zřejmě nejmladší z Pavlových synů, protože o něm
nejsou záznamy jak v urbáři, tak v pozemkové knize. V roce 1697 se oženil
s Marianou Soblíkovou z „diedeni Přzipowitz“. Název této obce neodpovídá současným ani minulým názvům
obcí Rakouské monarchie. Martinovi
a Marianě se v roce 1699 narodila
dvojčata Zuzana a Barbora a v roce
1708 syn Jan. Martin zemřel v roce
1729 ve věku 68 let a Mariana v roce
1732 ve věku 52 let.
O posledním synovi Pavla Uhra, Janovi, narozeném kolem roku 1660,
je prvním záznam uveden v lánovém
rejstříku města Kojetína z roku 1678.
Podle zjištění komise, obhospodařuje Jan Uher (psáno Uhel) šest kusů
polí jako 2/4 Čtvrtník. Hospodářství
převzal po svém otci Pavlovi. Bydlel
tedy v Kroměřížské ulici, číslo 178.
K chalupě, jak uvádí pozemková kniha
z roku 1680, v hodnotě 300 rýnských,
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patřila i louka Pod Náspy. Po smrti Jana, po roce 1701, byla chalupa
v majetku jeho manželky – vdovy, která ji v roce 1723 „popustila“ jednomu
ze svých synů – Janovi. Avšak po Janově smrti byla jeho dědici chalupa
s celým hospodářstvím v roce 1758
prodána Václavu Zatloukalovi.
Jan, se oženil před rokem 1684 s Annou, narozenou v roce 1662. Spolu
měli zjištěných šest dětí – Josefa, Kateřinu, Barboru, Annu, Václava a Jana.
Nejstarší Janův syn Josef, narozený
v roce 1684, se v roce 1709 oženil
s Veronikou Horákovou. V dochovaných zápisech byly zaznamenány
jejich čtyři děti Josef, Matouš, Petr
a Alžběta, i když lze předpokládat,
že dětí vzhledem k datu svatby bylo
mnohem více. Kolem roku 1710 se
narodil Josef, který v roce 1731 oženil s Apolonií, dcerou Pavla Hrušky.
V roce 1732 se jim narodilo jediné dítě,
syn František, který zemřel osm dnů
po narození. Apolonie zemřela v roce
1733. Vdovec Josef se v roce 1734
znovu oženil. Jeho druhou manželkou
se stala Veronika, dcera Simeona Křenovského. Narodilo se jim devět dětí
a to, Josef v roce 1735, Kateřina v roce
1737, Anna v roce 1738, František
v roce 1739, Barbora v roce 1742, Jan
v roce 1744, Magdalena v roce 1746,
Mariana v roce 1749 a posledním byl
Josef, narozený v roce 1751.
Z dalších dětí Josefa se v roce 1717
narodil Matouš, v roce 1719 Petr
a v roce 1721 Alžběta. Josef, narozený
v roce 1684, ve 37 letech, v roce 1721,
zemřel a vdova Veronika se, o rok později, provdala za Matěje Biskupa.
Další z dětí Jana byla Kateřina, narozená v roce 1688 a o rok později se
narodila Barbora, která se v roce 1711
provdala za Havla Zgodovského. Další dcera Anna, která se narodila v roce
1692, si v roce 1712 vzala za manžela
Jiřího Hubeného ze Stříbrnic.
Dalším Janovým synem byl Václav,
narozený v roce 1695, který ve věku
25 let, v roce 1720, zemřel.
Zřejmě posledním dítětem Jana byl
Jan narozený v roce 1701, který se
v roce 1721 oženil s Kateřinou, dcerou
Matěje Koutného z Kojetína. Janovi
byla, jak uvedeno výše, předána jeho
matkou Annou rodová chalupa k užívání. Anna, narozená v roce 1662, zemřela v roce 1727 ve věku 65 let. Jan
Uher měl s Kateřinou Koutnou mezi
lety 1722 až 1733 sedm dětí. Zemřel
v roce 1758.
Rod Uhrových rozšířil vedle Josefa,
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syna Josefa, narozený v roce 1710
i jeho bratr Petr, který se narodil v roce
1719. Ten se oženil se v roce 1742
s Marinou, dcerou Jana Skřivánka, se
kterou měl mezi lety 1743 až 1765, třináct dětí. Marina zemřela v roce 1768
ve věku 45 let. Vdovec Petr se v roce
1770 znovu oženil. Jeho manželkou se
stala Anna, dcera Tomáše Zapletala.
S Annou se jim narodilo mezi roky
1771 až 1784 v Žebračce, v části
dnešní ulice Tyršova, číslo 89, sedm
dětí. Celkem se tedy Petrovi narodilo
dvacet dětí, z nichž čtrnáct byli chlapci, z nichž většina se dožila dospělého
věku.
Rod Uhrových se během let stal poměrně početným a převážně rolnickým rodem. Potomci rolníků kupovali
nebo se přiženili na rolnické chalupy
nebo grunty s polnostmi a zde zakládali nové větve rodu. Na chalupách žili
spolu někdy i tři generace jedné rodiny.
Z Kroměřížské ulice se postupně, během desetiletí, usazují členové rodu
na usedlostech v ostatních ulicích
města Kojetína. Po zavedení číslování domů v roce 1770 a přečíslování
domů v roce 1807 je možno zhruba
určit, kde se usedlosti nacházely.
Usedlost Petra Uhra v bývalé ulici
Žebračka byla jednou z dalších usedlostí, kde Uhrovi hospodařili. Petr Uher
zemřel v roce 1790 a do roku 1802 byl
vlastníkem jeho syn František. Po jeho
smrti se na usedlosti usazují Minaříkovi, později Hruškovi.
Podle Indikční skici z roku 1833 byd-

Rumpla a Františky Kotkové, z domu
„přes jedno“ číslo 119, kterou si vzal
v roce 1905 jako 24letou a dětmi Marií,
Pavlou a Františkem, dvojčaty, která
se narodila v roce 1908. František zemřel v roce 1975. Viktorin byl povolán
v době I. světové války v hodnosti vojína-pěšáka k 31. Domobraneckému
pěšímu pluku, 4. Setnině (LIR Nr. 31,
4. Komp.). Pluk bojoval od poloviny
roku 1916 na ruské frontě v oblasti města Brody. Zde byl Viktorin Uher
zraněn (Uher Viktor, LstInfst. k.k. LIR
Nr. 31, 4. Komp., Mähren, Prerau, Kojetein, 1876, verw., Verl., 1.11.1916,
Nr. 485/58). Viktorin zemřel v roce
1936 v nemocnici v Přerově a je pochován na kojetínském hřbitově.
Na druhé straně ulice, v čísle 172,
hospodařil další Josef Uher, syn Josefa Uhra, který se sňatkem s Josefou
Šťastníkovou v roce 1829, stal hospodářem na této usedlosti. Josef zemřel
v roce 1845. V roce 1880 obýval chalupu Jan Uher, jeho syn, který se v roce
1862 oženil s 22letou Annou, dcerou
Jana Kotka. Měli děti Josefa, narozeného v roce 1863 a Marianu, narozenou v roce 1864 a Vincence, který se
narodil v roce 1872. V domě, v té době
s nimi žila 71letá vdova po Josefu, Josefa Šťastníková, která zemřela o šest
let později, v roce 1886. Po smrti Jana,
v jeho 79 letech, v roce 1918, se majitelem stal jeho syn Josef, který působil
jako poštmistr ve Ždánicích a usedlost pronajal několika rodinám. V roce
1934 již zde Uhrovi nebydleli.

lel v Kroměřížské ulici, číslo 116 Josef
Uher.
Syn Jana Uhra a Mariany Skládalové
z Vyškovské ulice, číslo 399, František, narozený v roce 1847 se oženil
v roce 1871 s Františkou Trefilovou.
Jejich syn Viktorin, narozený v roce
1876, bydlel začátkem 20. století
v Kroměřížské ulici, číslo 117 s manželkou Marií Rumplovou, dcerou Jana

V domku číslo 133, který původně stál
s dalšími dvěma domky na rohu ulice
na levé straně, vedoucí z hlavní ulice
k příjezdu do bývalého cukrovaru bydlel v té době další Josef Uher, syn Jakuba Uhra, který se v roce 1829 oženil
s 20letou Marianou, dcerou Tadeáše
Stava. Později na tomto místě stála,
dnes už neexistující, kuchyně pro zaměstnance cukrovaru.
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V Kroměřížské ulici, v domě číslo 162,
bydleli Uhrovi posledních několik desítek let, ale tento dům byl v letošním
roce 2021 zbořen.
Významná pro rod Uhrů byla usedlost
ve Vyškovské ulici, číslo 399, dříve
číslo 45. Byl to, dnes již neexistující
dům, zbořený v 80. letech min. století,
poslední na pravé straně ulice. Z ulice
Žebračka se sem přestěhoval František Uher (chybně napsaný v matrice
sňatků Uhirek), narozený v roce 1739,
který se v roce 1768 oženil s Kateřinou
Panicovou, a založili větev Uhrových
s velkým množstvím potomků. V domě
následně bydlel Jakub Uher, narozený
v roce 1772, který byl dvakrát ženatý.
Jeho první ženou byla Apolonie Štáblová, narozená v roce 1774, se kterou
se oženil v roce 1793. V roce 1796
se jim narodila dcera Josefa, v roce
1798 syn Jakub. Apolonie zemřela
v roce 1817 a Jakub se ve svých 44
letech oženil podruhé s 28letou Petronilou, vdovou po Františkovi Tauferovi
z domu, číslo 251 v Přerovské ulici.
S Petronilou měl Jakub syna Jana, narozeného v roce 1819, který se v roce
1843 oženil s Marianou Skládalovou,
se kterou měl deset dětí, z nichž čtyři
synové František, Jan, Antonín a Josef, založili další větve rodu.
Syn František, narozený v roce 1847
se v roce 1871 oženil s 23letou Anežkou Trefilovou, dcerou Josefa Trefila
z ulice Šperloch, číslo 379.
Další syn Jan, narozený v roce 1853
se oženil s 1877 s Marianou, dcerou
Václava Juřena. Zemřel v roce 1911.
Třetí syn Antonín, narozený v roce
1856, se v roce 1880 oženil s Josefou, dcerou Josefa Čecha a Barbory
Ořechovské z domu číslo 287 v Olomoucké ulici. Hospodařili ve Vyškovské ulici, číslo 410. Měli několik dětí.
První z nich, Karel, narozený v roce
1880, dalším byl František, narozený
v roce 1882, dále Leopold a dcera Marie, kteří se narodili ve stejný rok, 1890.
Když Antonín v roce 1915 zemřel, pokračovatelem rodu na této usedlosti
se stal František, který se v roce 1908
oženil s Anežkou, narozenou v roce
1883, dcerou Augustina Skopala, podsedníka z Bojanovic. Měli čtyři děti,
z nichž nejstarší Ludmila, narozená
v roce 1908 se stala středoškolskou
pedagožkou a sběratelkou lidových
písní a tanců. Byla provdána za profesova Antonína Mátla. Spolupracovala
s brněnskou pobočkou Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV. Navázala
na dílo F. X. Běhálkové z Tovačova
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při sběru hanáckých tanců. Napsala několik knih o hanáckých tancích
a dětských tanečních hrách. Vyučovala na střední škole v Kojetíně a Olomouci. Zemřela v Brně v roce 1978.

Druhá dcera Milada se narodila v roce
1910, syn František v roce 1914, pokračovatel hospodaření na této usedlost, byl v době kolektivizace v padesátých letech minulého století, perzekvovaný odnětím veškerého majetku
a vězněním. Poslední dcera Anna se
narodila v roce 1920.
František Uher, narozený v roce 1882,
byl v I. světové válce odveden k 54.
Pěšímu pluku, 14. Setnině do Olomouce. Dosáhl jako rezervista-pěšák hodnosti, čekatel svobodník (TitGefr.). Jak
uvádí Seznam nezvěstných ze dne
11.2.1916, číslo 375/48 byl František
Uher zajat a umístěn do zajateckého
tábora Vjatka, (Uher Franz, ResInft.
TitGefr., IR Nr. 54, 14. Komp., Mähren,
Prerau, Kojetein, 1882, kriegsgef.,
Wjatka, Ruẞland). K zajetí došlo pravděpodobně poblíž městečka Zaleszczyki, kdy bojová Skupina Benigni se
svými jednotkami, včetně 54. Pěšího
pluku, se snažila překročit řeku Dněstr,
ale byla ruskými vojsky zatlačena
a mnoho rakousko-uherských vojáků
padlo do zajetí. Vjatka je dnešní město
Kirov, vzdálené 800 kilometrů severovýchodně od Moskvy.
Další ze synů Jana Uhra, Josef, narozený v roce 1858, bydlící ve Vyškovské ulici, číslo 399, se v roce 1885 oženil s 21letou Marií, dcerou zemřelého
Františka Minaříka z domu číslo 110
v Kroměřížské ulici. Když v roce 1906
jeho manželka zemřela, oženil se podruhé. Manželkou se stala Františka,
dcera Vavřince Mračka, narozená
v roce 1868. Byla vdovou po Františku

Kačírkovi, který zemřel v roce 1905.
Příjmení Uher má v rámci České republiky více než 2000 obyvatel, kteří
jsou rozptýleni rovnoměrně v rámci
území. Původ příjmení je ve významu – člověk z Uher. Uhry nebo také
Uhersko, až do svého zániku v roce
1918, zaujímalo mnohem větší území,
nežli v dnešní době Maďarská republika. Teritorium Uher se rozkládalo plně
nebo částečně na územích dnešních
států Slovenska, Rumunska, Srbska
a Chorvatska. V 15. století ovládal Moravu uherský král Matyáš Korvín a je
pravděpodobné, že někteří obyvatelé Uher přišli do zemí Koruny české
a lidé je nazvali Uhry.
Početně rozsáhlý rod Uhrových v Kojetíně se věnoval především rolnické
činnosti. Můžeme však najít i řemeslníky jako obuvník, mydlář, zedník,
školník, krejčí, dělník, lékař a další
profese. Jeho členové se angažovali
v místních spolcích a sdruženích
a svou prací se zařadili mezi neopomenutelné občany města Kojetína.
V Adresáři města Kojetína z roku 1934
jsou uvedeni následující obyvatelé
rodu Uhrů:
- „Uhrová Marie, při dom., Frant., rolník, Pavla, při dom., Kroměřížská 117“,
pozn. dnes zde bydlí Oto Uher, Pavla
se provdala v roce 1933 za Jana Kyjase z Kroměřížské ulice, číslo 112,
- „MUDr. Uher Al., stát. obv. lék., Marie.
manž., Sv. Čecha 827“, pozn. dům,
kde bydlel Karel Štéger, učitel a kronikář města Kojetína, který se v roce
1935 odstěhoval do Tovačova,
- „Uher Alois, školník, Aloisie, manž.,
Sv. Čecha 586“, pozn. 1. manželka
Anna Sedláčková z Plumlova, nar.
v roce 1873, sňatek v roce 1898, zemřela v roce 1920, 2. manželka Aloisie
Slezáková, nar. 1886, sňatek v roce
1923, pracoval jako školník na Základní škole Sv. Čecha, účastník I. světové
války,
- „Uher Zdeněk, rolník, Marie, manž.,
Vyškovská 399“, pozn. dům zbořen
v 80. letech min. století,
- „Uher Josef, rolník, Fr., manž., Vyškovská 706“, pozn. tento domek, kde
žili Glacnerovi, patřil původně k parcele domu číslo 399,
- „Uher Frant., rolník, Anežka, manž.,
Josefa, soukr., Ludmila, profesorka,
Milada, při dom., Vyškovská 410“
- „Uhrová Frant. a Frant., při dom.,
Blanská 195“, pozn. František, syn
Jana Uhra a Marie Juřenové, nar. 1893
v ulici Blanská 195, druhý syn Bedřich,
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nar. v roce 1898, se v roce 1927 oženil
s Františkou Ivanovou z Kojetína, ulice
Ztracená, číslo 207,
- „Uher Antonín, rolník Aloisie, manž.,
Olomoucká 303“, pozn. syn Josefa
Uhra a Marie Minaříkové, nar. 1892
ve Vyškovské ulici, číslo 399, Aloisie
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Šťastníková, nar. 1893, sňatek v roce
1918, děti Vojtěch, nar. v roce 1915,
zemřel v roce 1982, legitimován po
sňatku a Marie, nar. v roce 1920, provdaná v roce 1939 za Jana Foltýna,
rolníka, z Prasklic,
- „Uher Leop., děl., Marie, manž., Bed-

řich, krejčí, Blanská 180“, pozn. Marie,
manželka, dcera Jana Kohla, zedníka
v Kojetíně, sňatek v roce 1903. Dcera
Marie, nar. v roce 1904, se provdala
v roce 1928 za Bohumila Králíka z Kojetína.
Miloš Krybus (pokračování příště)

ALOIS ZLÁMAL: STŘEŠNÍ OKNO A JÁ (povídky na pokračování)
Když chlapi pláčou
– odcházejí – žalují
Je po Vánocích, máme za sebou Silvestra, začínáme ukrajovat lednové
dny novému roku 2019.
Je astronomická zima, zimní počasí
– to pravé vidíme jen v televizi. Na horách hory sněhu, jen tady dole u nás
vidíme místo bílých polí černá. Ani havrani ještě nepřiletěli, ani sýkorky necvrlikají okolo plných krmítek. Dny bez
slunce, ale alespoň prší – to je pozitivní sice, ale neřeší to problém – nedostatek podzemních vod.
Národ touží po pohybu, sportuje, lyžuje, závodí, přírodního sněhu je málo,
tak si jej uděláme. Že přírodě a sami
sobě krademe desítky tisíc hektolitrů
vzácné tekutiny? Mám na to připravenou hotovou odpověď: tato voda
se přece na jaře do země vrátí, je ale
prokázáno, že z technického sněhu
zůstane vody jen velmi málo.
Abych to dokázal, musel bych popsat
celý chemický proces, a na to nemám
čas.
Do takové zimy-nezimy se mi nechce
chodit, a tak jsem se po delší době dal
do psaní. A také s mou Špulou hojně
zahříváme obrazovku naší televize,
kde jako každý rok dávají spoustu pohádek. A také díky adventní době a vánoční mystické atmosféře se lehounce
necháváme vtáhnout do tohoto děje
vánočního.
Již dopředu máme vytipované pohádky, na které bychom se chtěli dívat.
Díky těmto pohádkám se alespoň na
malou chvíli ocitáme v dětské říši pohádek, v říši, kde věčně dobro zápasí
se zlem, v říši, kde je ještě vidět a slyšet až neskutečně dojemné chování,
chování lidí nestejného původu a postavení a úcta ke stáří.
Nutí nás to porovnávat dnešní dobu,
ve které žijeme, s dobou dávnou,
třeba i tou pohádkovou, a vzhledem
k našemu věku se nechat unášet dějem až do stavu, že slzíme nebo potichu pláčeme. Já, ač jsem muž, se za
to nestydím, neboť stáří mi to dovoluje.
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A k tomu krásná hudba. Z celé této
plejády pohádek máme nejraději pohádky „Co takhle svatba, princi?“ a „Ať
přiletí čáp, královno!“.
Ústředním motivem těchto dvou pohádek je nesouhlas rodičů princezny
s tím, že se jí narodila dcera místo
chlapečka. Vychovatel prince Karel
Černoch odnese dívenku k pradleně
Ivě Janžurové, zpívají dvojhlasně, je to
neskutečně krásná melodie a na závěr
filmu zpívá paní Janžurová s dítětem
v náručí svým smutně krásným hlasem bolest, radost, touhu, aby člověk
byl povznesen nad všelikou nepravost
a zlobu.
Film končí, pohádka je u konce, Špula
sedí vedle mne v křesle, já sedím vedle na gauči o něco výše a pláču dojetím. Nepozorovaně pohlédnu dolů na
mou Špulu, která pohotově řekne: „Já
také brečím.“
Moji milí, může se vám zdát, že toto je
ta senilita starých lidí, budiž, ctím váš
názor. Dovolím se však zeptat – může
být mozek člověka zachvácený senilitou, když může ještě rozeznávat, co je
krásné, co je pro člověka prospěšné?
Nechat na sebe působit něco abstraktního jako je hudba, která v člověku vyvolává to krásně bolestné chvění, které zažívají i mozky mladé. Moje otázka
„může ještě rozeznávat?“ – je nepříhodná, je to špatně položená otázka.
To není výsada stáří nebo nemocí, to
jsou emoce, které jsou silnější než hrdost, že jsem muž. Jsou silnější proto, že jsou vyšperkované prožitým,
dobrým, poctivým životem. Moje porovnání pro tu naši dobu, kterou jsme
prožili, vyznívá kladně z několika důvodů. Uvedu příklad, jak se v lidech
v tehdejší naší době udržovala a pěstovala citová stránka. Musím se ale
vrátit o šedesát let zpět.
Píše se rok 1959, je 25. července, je to
datum naší svatby. Budu se ženit.
V té době ještě existoval a dodržoval
se starodávný zvyk – podle mého názoru to byl obřad – který právě probíhal v mém rodném domečku na okraji
lesa, obklopený akátovou vůní v mé

rodné vísce – ve Vitčicích.
Je ráno, blahodárné sluníčko vesele
prosvětluje a otepluje místnost – světnici, kde jsem spával až do posledních
těchto dnů...zítra, pozítří už sem budu
chodit jen na návštěvu. Zmateně se
rozhlížím, jsem ještě naposledy doma.
Klečím před svými rodiči – maminkou
a tatínkem, stojí vedle sebe jako dvě
holubičky. Já klečím, nemodlím se,
prosím maminku a tatínka o odpuštění
a děkuji jim za všechno. „Maminko, tatínku, prosím vás, odpusťte mi všechno, čím jsem vám...“ Zní to jako modlitba, jejíž konec byl zadušen vzlyky.
Svého tatínka jsem nikdy neslyšel plakat, nikdy neviděl ten projev slabosti
muže. Vždyť muži nepláčou, od nepaměti to byl projev slabosti, ne hodný
pravého muže.
Moji milí, pokusil jsem se vám popsat,
jak v tehdejší době probíhal obřad,
když děti odcházely, aby založily svou
rodinu a pokračovaly dál ve šlépějích
rodičů. Byl to obřad odpuštění, poděkování, vzpomínání, byla to velmi krátká chvíle bolestného vzpomínání beze
slov. Tři lidé věděli, že tato chvíle se již
nikdy nebude opakovat, ale zůstane
v nich po celý život až do skonání.
Když dopisuji tuto stránku, odkládám
na chvíli tužku, zvedám hlavu ke střešnímu oknu, zavírám oči... tatínkův pláč
najednou ztichl, ustal a z tatínkova
hrdla se ozvalo něco, co se nepodobalo jeho hlasu. Byl to výbuch něčeho nesouvislého, byl to zhmotnělý žal
a bolest vzlyků uvězněných do nekontrolovatelného dýchání. Maminka se
jej potichu a láskyplně chytla za ruku.
Takhle to mám celé uchováno...
Tento smutný zážitek jsem několikrát
vyprávěl vaší mamince, babičce a prababičce.
Potom přišla nastrojená družička,
chytla mě za ruku, vypila štamprli rumu
a odvedla mě do rodného domku nevěsty, která mě měla toužebně čekat.
Nečekala – křičím strachem „kde je
moje, moje…“...Tato situace byla pro
mne v té chvíli tak skutečná, pravdivá.
Já jsem měl, moji milí, opravdu nesku-
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tečný, opravdový strach, a to byl také
důvod, který donutil mou nastávající
vyjít z úkrytu a ukázat se. To byl také
jeden ze zvyků.
Muži nepláčou a také by neměli mít
strach z něčeho, co jiní považují za
legraci.
Tak jde čas, roky běží, každým dnem
nám ukrajují den za dnem z našeho
života. Jdeme po cestách, kde jsou
překážky, jsou to tedy cesty, které nejsou slepé a jelikož jsme se dožili do
dnešního dne úctyhodného věku, asi
jsme se naučili tu slepotu z těchto cest
vymetat.
Jsme na cestě, která pro naše rodiče
již dávno skončila a po této cestě jdeme již my. Děti nám odešly, jejich už
jim také odešly, jen se naplnila moje
slova v tomto pojednání, bohužel je
jiná doba a naše děti už ty obřady jaksi
moc nemusely... škoda.
Náš syn Lojzík také odcházel z domova od svých rodičů do světa, odjížděl
za svou manželkou, byl již ženatý.
A bez obřadu. Jel do Brna, stěhoval
se, odcházel na autobus. Zastávka
byla skoro pod našimi okny, bylo sedm
hodin ráno. Tímto autobusem jsem
jezdil dvacet let na služební cesty do
Brna. Je to paradox – tímto autobusem nejedu já, ale navždy jím odjíždí
náš syn. K autobusu jej vyprovázím
jen já, letmo pohlédnu k našemu oknu,
cíp záclony odhrnutý, tam stojí matka,
svého syna vyprovází jen smutnýma
očima. Pláče? Nemůže, zalkla by se.
Já plakat nemohu, muži přece nepláčou, maminky musí, a tak se za tou záclonou plakalo. Hodně, tiše, bolestně...
Autobus přijel, podání ruky, šťastnou
cestu a pozdravuj. Oba ještě pohlédneme na okno, odhrnutý cíp záclony
spadl. Odjíždějící autobus i s naším
synem se nám ztratil z očí za rohem
radnice, zvuk motoru autobusu je
v tom ranním čistém vzduchu slyšet
dlouho, velmi dlouho. Za oknem stojí žena, matka, odjíždí jí ten, kterého
nám v bolestech přivedla na svět, abychom mohli říci jsme už rodina.
„Život se nepíše, život se žije srdcem
i žalem.“
Ještě máme dceru Haničku. Netrvalo
to dlouho a již jsme byli zase jen dva.
Neustále točící se kolo života nás lidí
se náhle zastavuje, zadrhuje na jeho
obvodu na jednom místě vyhrazeném
pro kratičký úsek našeho života. Naše
dcera Hanička začala naplňovat význam slova „odcházení“. Nastupuje do
svého prvního zaměstnání v divadle
v Olomouci. Proto, že nebude moci

12/2021
jezdit každý den domů, dostala možnost ubytování v divadelní ubytovně.
Tak jednoho dne si začala balit vše, co
bude potřebovat v tom novém „doma“
– v jejím působišti. Je to paradox
– naše dcera nám odjíždí pryč do světa a my jí ještě pomáháme. Dá se říci
„můžeme si za to sami“. Domů z Olomouce odjíždíme hodně pozdě večer,
téměř v noci. Jedeme známou cestou,
a to mi dovoluje zaobírat se touto změněnou situací v našem životě. Když
odjížděl syn, bylo to takové emotivní,
ale je už chlap a v tom cizím světě se
musí jako chlap, ochránce žen, chovat.
Naše Hanička, sotva odrostla dětským
střevíčkům zůstane v tom cizím světě bez ochrany nás, rodičů. V autě už
sedíme jen dva...jen dva, sedíme tiše,
je slyšet jen kultivovaný zvuk motoru
našeho malého Fiata 600D. Nemluvíme, je to takové divné nezvyklé ticho,
chtělo by to mluvit a křičet, ale já se
musím věnovat řízení. Zapínám blinkr
a zpomaluji, sjíždím na boční polní
cestu, vypínám motor a zhasínám
světla. Ochraptělým hlasem se slyším
říkat: „Musím si jít zakouřit, nemohu
řídit, brečím.“ Vedle mne se ve tmě
ozve: „Já také.“ V maličkém prostoru,
ve tmě v polích seděli dva, jeden se
skloněnou hlavou položenou na sepjatých rukách na volantu, druhý v podivném tichu jen tiše štkal – to bolelo,
hodně.
Ženy vždycky tiše pláčou a já? Nestydím se za to... Jsou čtyři hodiny v noci
a jdu spát.
Tato volná plocha je pro reklamu a životní moudra!
Karel Čapek: „Život se nepíše, život se
žije. Musí.“
Jan Werich: „Až ti bude ouzko, otoč se
čelem ke slunci a všechny stíny budeš
mít za svými zády.“
Následující ráno jsem brzy vzhůru,
ležím tiše a dávám pozor, abych šustěním péřové přikrývky nevzbudil na
vedlejším lůžku ležící a tiše odfukující
Špulu. Zvláště si dávám pozor, abych
neposmrkoval. Proto, že poslední
dobou nerad vstávám, se pro jistotu
chytím za levé zápěstí, a tak zkouším,
jestli už nejsem studený doopravdy
a zbytečně nevstávám. Začnu usilovně přemýšlet, jak smysluplně ukončit
nebo pokračovat dál v psaní o mužích
a ženách co pláčou a nepláčou.
Začínám silně pociťovat nedostatek zkušeností v psaní něčeho, co je
vhodné jen pro zkušeného spisovatele. Toto téma jsem zvolil náhodně.

Ale protože mám tu krátkodobou paměť, musím vždy po napsání třeba jen
jedné stránky všechno přečíst, abych
třeba nezačal psát něco, co jsem již
napsal.
Začal jsem přemýšlet – vždyť ty píšeš
jen o tom co jsi prožil, obnažuješ sám
sebe, ale zvolené téma si podle mne
zaslouží víc než jen popisovat, poznamenávat, zaslouží si přinutit čtenáře
k hlubšímu zamyšlení. Na to já ale nemám, kde bych k tomu také přišel?
Náš pan profesor češtiny, pan profesor
Tomášek, který nás měl na stavební
průmyslovce, kdyby se dověděl, že
já se pokouším fušovat do literatury,
by nevěřícně mávl rukou a chvíli by
hleděl do stropu. Pane profesore, pro
změnu zase já hledím k Vám tam nahoru. Pro mne to psaní byla nutnost,
díky psaní a vymýšlení témat jsem se
znovu naučil psát a co hlavně – vytěsnil z hlavy následky mozkové příhody.
Když již obracím svou hlavu k vám,
k nebesům, tak s úctou říkám jen prosté „děkuji“. Naučil jsi mne číst knihy
takovým způsobem, že s tou knihou
musí člověk žít a mluvit s ní jako s milenkou. Já se zase musím přinutit vrátit
k meritu věci.
Proto, že jsem se dal na cestu a jdu
po ní, je to cesta s překážkami – není
tedy slepá – musím po ní jít dál, i když
na to nemám.
Malé zamyšlení „proč ženy vždycky
pláčou tiše?“ Snad proto, že od nepaměti se v nich nahromadilo tolik bolu
najednou a tělo je zrozené pro lásku,
obdiv, hlavně však pro zachování života na této planetě. A v bolestech již
nemají sílu na hlasitý projev bolu. Jak
může matka nahlas plakat, když synovi vlastnoručně vtiskne do ruky pušku,
aby šel bránit svou vlast, rodinu a on
se jí vrátí v podobě prachu, v krabici?
Náš spisovatel Karel Čapek napsal román Matka. Tuto knihu snad četl každý člověk a zvláště Čech.
Kdysi dávno, je to snad nějakých třicet
až čtyřicet let, v sobotní večer v televizi
četla herečka Jana Hlaváčová úryvky
z této knihy. Ještě dnes to slyším. Ona
nečetla, ona to přednášela a její kultivovaný hlas (ještě si to pamatuji) dokázal ztišit diváky v zaplněném divadle.
U televize, kde jsme se Špulou seděli,
bylo také ticho, ticho, které zraňovalo
a obviňovalo celé to společenství tvorů patřících do řádu savců na této naší
modré planetě. V tom tichu, které bylo
ještě umocňováno nádherným hlasovým projevem herečky, spisovatel
Karel Čapek odsoudil v plné nahotě
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to nesmyslné vraždění se jeden druhého.
Muž s puškou v ruce a železnou přilbou na hlavě jde do boje za svou vlast.
V říši zvířeny si savci své teritorium
– tedy v našich poměrech vlast – jen
brání. Jak to tedy je?
Válečné pole po boji, zelená louka je
krví zbarvená do červena, všude je
cítit pach kouře z vybuchujících granátů a zaschlé krve. V jednom, pracně rukou vyhrabaném dolíčku, akorát
tak pro uschování vojákovy hlavy, se
pohnula železná přilba a zpod jejího
okraje hledí pár očí strnule k nebesům. Přilba se pohnula – uhýbá slunci
nebo tlačí řemínek pod bradou? To se
jen pod tíhou proděravěného železa,
připomínajícího ochrannou přilbu, sesunul okraj dolíku prosycený zaschlou
krví vojáka.
Tam leží náš voják, ochránce vlasti,
svých rodičů, své rodiny. Na té zbarvené louce leží již pouze tělo – jeho duše
odešla spát tím nejdelším a nejtvrdším
spánkem do říše temnoty. Promlouvá
s Bohem, svatým Petrem a andělem
strážným Gabrielem. „Otče, ty, který
řídíš naše kroky, tolik utrpení, tolik
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žen a dětí bez manželů a otců jen pro
jedno jablko?“ Bůh Otec se smutně
a unaveně podívá na svatého Petra
a povídá našemu vojákovi: „Vždyť
jsem vám dal rozum, abyste se odlišili
od zvířeny, rozum, který dokáže myslet a produkovat cit. To je dar, kterým
se vy lidé – mé děti – odlišujete od zvířeny, která toto nemá a řídí se pouze
jen a jen instinktem. Jak jste s tímto
darem naložili?“
Trojská válka – proč musel Paris unést
nejkrásnější ženu starověku Helenu,
dceru Lédy a Dia, manželku Menelaa?
Die, bože na Olympu, jak jste všichni
tento dar rozumu využili? Svatý Petr
jen přikyvuje, pravda, pravda a dodává: „Bože, Bože, již si s tím nevím
rady, jak na té modré zemi rozhodnout,
koho poslat dolů, koho do očistce.“
Pán Bůh se zvednutým prstem jen
unaveně pronese: „Petře, Petře, neznáš desatero? Nic ti neříká: nevezmeš jména Božího nadarmo?“
Muži, všimli jste si někdy kolik žen
a dětí, sester a bratrů plakalo? Ženy
totiž pláčou velmi tiše. Vy muži jste to
nemohli slyšet v té vřavě boje jednoho
muže proti druhému, zaslepeni bojem

a touhou vidět svého nepřítele ležícího
v krvi, pokořeného u vašich vítězných
nohou. Neocitli jste se náhodou v době
kmenového uspořádání společnosti,
v době, kdy byl muž lovcem, ochráncem kmene, bojovníkem?
Ten muž na poli je mrtvý, ale ten strach
a překvapení Proč? Proč? zůstávají
v jeho očích. Tento voják leží na bojišti
ve 21. století, ve století zmítajícím se
regionálními válkami, nesmyslným bojem, půtkami různých stran, hnutí a jakýchsi uskupení. Smutným výsledkem
je odcházení vojáků bojovat v druhých
zemích za svou vlast, kterou nikdo nenapadl, ale je to důvod postavit padlým na památku žulovou mohylu. Přeci
padli v boji za svou vlast, za svou rodinu. Čest a sláva jim! Nad hlavami těchto bojovníků za svobodu letí pozdrav
z naší planety ke vzdáleným civilizacím, je to poselství míru a přátelství.
Ujištění, že se nás nemusejí bát, že
bychom s nimi žili v míru a přátelství!!
Strnulé oči vojáka žalují, vdovy a malé
děti žalují celému vesmíru! V poselství
však žaloba chybí! Matky, ženy, zakopejte všechny pušky do země a hodně
hluboko!
Alois Zlámal (pokračování příště)

Z HISTORIE KOJETÍNA
Kojetínské studny
Dům, který měl svoji studnu byl v minulosti mnohem více ceněn. Mnoho
domů v té hustší zástavbě nemělo
svoji studnu, a tak byli obyvatelé odkázáni na možnosti dojít pro vodu k sousedům. Stávalo se, že byly narušeny
sousedské vztahy a „bez studnový“
soused neměl kde nabrat vodu. Město, aby zabránilo těmto nepříjemnostem, nechalo na veřejně přístupných
místech vykopat studnu. Tam si mohl
dojít každý pro vodu. Ve městě jich
bylo poměrně dost. Nezjišťoval jsem

Sladovní (Hrabalova ulička)
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jejich technické parametry, tj. hloubku,
průměr, vydatnost a kvalitu vody, ani
jak jsou vyztuženy.
Než se vykopala studna, tak prvně
musel nastoupit proutkař a určit místo,
kde je vydatný pramen vody. Vykopat
studnu nebyla nejtěžší práce, ale mnohem těžší bylo její vyztužení, to se dělalo kamenem. Později také tzv. ostře
pálenými cihlami. Ty odolávaly vlhkosti
a nerozpadaly se. Vím o dvou takto vyztužených studních. Jedna je ve Sladovní a jedna v Olomoucké ulici. Jistě
by se jich ve městě našlo více. Určitě
by se našly studny ve staré zástavbě,

to je okolo náměstí a na něj navazující
ulice, několik studní vyztužené kamenem, které mají i několik staletí. Kopání studní se zjednodušilo vynálezem
cementu a výrobou skruží, ty se začaly
používat jako výztuha studní.
Studny na veřejných místech by se
daly rozdělit do několika skupin. Studny osazené pumpami čili funkční, dále
zakonzervované, to jsou ty, které mají
upraveny své okolí a jsou uzavřeny.
Zapomenuté, ty ještě jsou, ale nepoužívají se, zub času na nich pracuje.
A nakonec neexistující, ty jsou zasypány. Funkční studna je uprostřed

Olomoucká ulice před bývalou Bednaříkovou hospodou

Kojetínský zpravodaj
Masarykova náměstí, na Tržním náměstí na odbočce na Podvalí, na začátku Přerovské ulice (Hatě), v dolní části
Ztracené ulice, na Žabáku (Blanská)
v horní části. Žabák se říká proto, že
v dolní části, kde je ulice rozšířená, byl
kdysi uprostřed rybník a bylo tam plno
žab. Rybník to byl tzv. nebeský, to je,
že neměl svůj vlastní přítok vody, ale
byl závislý na tom, co napršelo. Takový
je také Jordán a v poli Přední a Zadní
rybník. Další funkční studna je v ulici
Padlých hrdinů, před autoopravnou,
v parku na náměstí Republiky před sochou T. G. Masaryka. Na místním hřbitově jsou studny dvě, u obřadní síně
a u zadního vchodu. Zakonzervovaná
studna je v Olomoucké před bývalou
Bednaříkovou hospodou, ve Sladovní,

Přerovská ulice
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v Hrabalově uličce, v Husově ulici, před
Templem (nyní kostel církve husitské).
Studny jsou také v poli u mysliveckého
střediska před Cholerovým hřbitovem
a na Masarykově náměstí v blízkosti
radnice. Zapomenuté studny jsou při
silnici do Měrovic, před kapličkou sv.
Anny a v Rasovně. Jedna studna existovala i u bývalých červených domů
v ulici Padlých hrdinů, studna byla jistě
zasypána, stála před prvním domem.
Dále byla studna na náměstí Svobody,
při odbočce do Křenovské ulice. Ještě dnes je znát, kde byla, zasahovala
částečně do silnice, je to tam malinko
propadlé. Na Šprlochu, v Palackého
ulici před bývalou Hromadovou stolárnou byla studna zasypána po druhé sv. válce. Šprloch, tento výraz se

ve zpravodaji objevuje dost často, ale
občané asi nevědí, proč se této části
Kojetína takto říká. Šprloch je spojnice ulic Olomoucké a Vyškovské. Podle historika Gustava Voždy zde byly
sklepy, které sloužily jako skrýše nebo
vězení – loch. A že se nacházely před
hradbami, tak proto před-loch, z toho
se vyvinul název „Šprloch“. Za Rakouska-Uherska to byl oficiální název
ulice.
Veřejně přístupné studny na území
města Kojetína ztratily svůj význam,
přestaly se prakticky používat vybudováním vodovodního řádu ve městě.
Výjimku dělají dvě studny na místním
hřbitově, jejich voda se používá na zalévání květin na hrobech.
František Minařík

Ztracená ulice v dolní části

Masarykovo náměstí u radnice

Masarykovo náměstí v parku

Tržní náměstí u silnice na Podvalí

Náměstí Republiky
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Blanská (Žabák)
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Husova ulice u synagogy

Hřbitov u zadního vchodu

Hřbitov u obřadní síně

Padlých hrdinů před autoopravnou

Padlých hrdinů u bývalých červených domků

Před Cholerákem u myslivecké chaty

Rasovňa

12

Kojetínský zpravodaj

Před sv. Annou na Měrovice
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Palackého ulice (Šprloch)
po 2. sv. válce zasypaná, byla v místech popelnice

náměstí Svobody v parku v křižovatce na Křenovice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Listopad v naší škole
Podzim je kouzelné období plné barev
a vůní, ale také stmívání a sychravého
počasí. Ale i tento čas má své kouzlo
a půvab, a tak jsme se snažili si ty zkracující se podzimní dny v mateřské škole zpříjemnit. Objevil se tu třeba skřítek
„Podzimníček“ se svými kamarády.
A tak vznikla přehlídka nápaditých
a velmi zdařilých výrobků, které zdobily
šatny obou mateřských škol. Moc děkujeme všem rodičům, kteří se velmi
ochotně zapojili do tvoření těchto zdařilých výrobků. Od září do konce listopadu absolvovaly nejstarší děti lekce
předplaveckého výcviku v plaveckém
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areálu města Přerova. Pod vedením
odborně připravených plavčíků měly
děti možnost po celou dobu získávat plavecké dovednosti a pohybové
schopnosti. Jejich snaha a nebojácnost
byly odměněny „mokrým vysvědčením“. Ve středu 24. listopadu 2021 děti
v obou mateřských školách zhlédly
pohádku „Popletené Vánoce“. Veselá
hudební pohádka o tom, co všechno
se může stát, když nebeská trojice Mikuláš, Andělka a Čert popletou své přípravy na Vánoce a jaké z toho mohou
vzniknout roztomilé zmatky a motanice. S nadšením také přivítaly Kašpárka s maňáskovou pohádkou, kterou si
pro děti připravily učitelky.

Co nás čeká v měsíci prosinci? Doba
adventní s sebou nese řadu svátků
a obyčejů. Každoročně přivítáme Mikuláše se svým doprovodem a uvidíme, jestli tam bude od Mikuláše i nějaká ta sladká nadílka. Uspořádáme
vánoční turnaj ve florbalu, vánoční
kino s popcornem a navštívíme výstavu betlémů ve VIC Kojetín.
A protože tyto řádky většina z vás čte
již v čase předvánočním, přijměte od
všech zaměstnanců MŠ Kojetín přání
spokojeného prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších, spoustu
radostných okamžiků, pevné zdraví
a úspěšné vkročení do roku 2022.
vedení MŠ

Kojetínský zpravodaj
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKA ČECHA KOJETÍN
Erasmus+
Naše škola se již několik let zdárně
zapojuje do programu Erasmus+ spolufinancovaného Evropskou unií. Jedná se o vzdělávací program Evropské
unie, který podporuje spolupráci a
mobilitu ve všech sférách vzdělávání,
v odborné přípravě atd. Programu
Erasmus+ se mohou kromě žáků a
studentů účastnit i učitelé, zvyšovat
své odborné znalosti a dovednosti a
navazovat spolupráci s kolegy ze zahraničí.
V rámci aktuálního projektu měli tři pedagogičtí pracovníci naší školy možnost mobility ve Španělsku. Navštívili
Základní školu v Cercedille. Její součástí je i mateřská škola. Cílem stínování bylo získat nové impulsy pro
práci, zhlédnout inovativní výukové

postupy, diskutovat s kolegy o aktuálních trendech ve výuce a podělit se
o své zkušenosti.
Pro všechny zúčastněné bylo velmi přínosné vidět výuku na bilingvní
škole. Výuka anglického jazyka je na
škole realizována již od tří let věku
a postupně se prolíná všemi výukovými předměty, např. společenskými
vědami atd. Výsledkem tohoto způsobu vzdělávání je, že žáci v šestém
ročníku dosahují v anglickém jazyce
úrovně B2.
Krom jiného pedagogové viděli, co
znamená, pokud se do dění ve škole
daří zapojovat rodiče. Díky aktivitě rodičů se daří školu v Cercedille úspěšně rozvíjet a posouvat vpřed.
Na mnohem vyšší úrovni oproti našemu školství je inkluzivní vzdělávání.
Při dobře nastavených podmínkách je

možné úspěšně zapojit všechny děti
do výuky. Vyžaduje to však daleko větší podporu centrálních úřadů.
Nezanedbatelným přínosem programu Erasmus+ je možnost osobního
setkávání s kolegy ze zahraničí.
Projekt Erasmus+ je velmi přínosný,
umožňuje nám získat mezinárodní
zkušenosti. Díky hlavní aktivitě – stínování – dochází ke zkvalitnění vzdělávání – zavedení moderních vyučovacích metod a zvýšení přitažlivosti
vyučovaných předmětů.
Renata Vysloužilová
a Pavel Navrátil
Základní škola Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

GYMNÁZIUM KOJETÍN

Výsledek sběru
na charitativní účely
Ve dnech 11.–13. října 2021 proběhl na gymnáziu sběr papíru. Do akce
se zapojilo deset tříd, žáky motivovalo nejen to, že pomohou recyklovat
papír a velká část výtěžku půjde na

charitativní účely spojené s projektem
Světová škola, ale také fakt, že třída,
která odevzdá nejvíce papíru, pojede
v červnu na jednu exkurzi navíc nad rámec chystaných akcí. V této mezitřídní
soutěži zabodovala především kvarta,
na druhém místě se umístila sekunda
a na třetím místě sexta. Nejvíce se po-

sbíralo novin a časopisů, a to 4,7 tun,
lepenky se podařilo shromáždit 1,4
tun. Děkujeme všem žákům, rodičům
a přátelům školy za spolupráci při sběru papíru, poděkování náleží i žákům
z tercie, kvarty a 1. ročníku, kteří pomáhali s ukládáním papíru do kontejneru.
D. D.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KOJETÍN
ZUŠ v předvánočním
čase
Jedním ze symbolů předvánočního období jsou přání. A jedno takové
máme i my, žáci i učitelé ZUŠ Kojetín.
Přáli bychom si návrat do časů, kdy
období adventu bylo zaplněné vystoupeními, besídkami, koncerty, na nichž
jsme rozdávali radost všem, kteří na
naše akce zavítali.
Přes všechny komplikace s karanténními opatřeními a zvýšenou nemocností žáků, letos plánujeme vánoční
besídky v sále ZUŠ. Zdali, v jakém
počtu a jestli vůbec se nám nakonec
podaří tyto aktivity uskutečnit, ukáží
následující dny. Jsme připraveni i na
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náhradní varianty, např. v podobě interních vánočních předehrávek v hodinách HN. Tato drobná vystoupení
„děti dětem“ se osvědčila již v loňském
školním roce, kdy jsme v důsledku
epidemiologických nařízení vyučovali
v přísném režimu, bez možnosti jakýchkoliv veřejných aktivit.
Další, ještě významnější, možností
prezentace výkonů našich žáků, jsou
krátká videa a jejich zveřejňování na
YouTube, FB i stránkách školy, kde je
může zhlédnout i široká veřejnost.
Pod názvem „Listopadová besídka“,
jsme již některé natočené výkony
zkompletovali a zveřejnili. Právě v důsledku karantén a vysoké nemocnosti,
jsme byli nuceni zrušit dvě plánované

besídky. Jednotlivá čísla byla natočena postupně v prostorách školy, ale
i v domácím prostředí. Tato drobná videa mají velký ohlas a určitě se můžete těšit na další. Chtěli bychom věřit,
že přání, se nám alespoň zčásti vyplní
a budeme vás moci přivítat na našich
akcích a popřát krásné vánoční svátky
hudbou i osobně. Nicméně jsme připraveni jakoukoliv formou ukázat, že
i přes nepříznivou situaci kojetínská
hudebka funguje a v předvánočním
období budou koledy a písně v podání
našich žáků rozdávat dobrou pohodu
a radost všem.
Vážení čtenáři, přejeme vám krásné,
pokojné a láskou požehnané Vánoce.
Vaše ZUŠka

Kojetínský zpravodaj

Pedagožka ZUŠ Kojetín
vystoupila
v Muzeu Kroměřížska
V rámci XXXII. ročníku Mezinárodního
festivalu FORFEST CZECH REPUBLIC proběhla v Muzeu Kroměřížska
výstava „Znamení na obloze – Horké
poledne“, kde byly k vidění obrazy
pedagoga ZUŠ Kojetín Václava Vaculoviče. V rámci výstavy se uskutečnil
v sobotu 20. listopadu 2021 koncert,
na němž zahrála naše pedagožka
Zdeňka Vaculovičová sólový houslový
recitál. Návštěvníci výstavy měli možnost vyslechnout si skladby současných českých a slovenských skladatelů, jako je například Ilja Zeljenka.
Koncert byl součástí širšího výstavního projektu Václava Vaculoviče,
který probíhá ve vybraných českých

Novoroční koncert
Poslední dva roky jsou plné změn.
S jednou takovou přichází i kolektiv
učitelů ZUŠ Kojetín.
Po mnoho let tradiční Vánoční koncert
učitelů a hostů se letos neuskuteční.
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a slovenských galeriích. Výstava v Kroměříži, na kterou vás
srdečně zveme, potrvá do ledna 2022. Zájemci mohou také navštívit Krajskou galerii
výtvarného umění ve
Zlíně, kde bude v měsících červnu až srpnu probíhat výstava
s názvem „Naléhavost
času". Milovníci umění
mohou díla zhlédnout
také v Zichově Paláci v Bratislavě, kde
budou vystavena na
podzim příštího roku
v měsících září a říjen
v rámci výstavy „Vysoko nad mořem“.
Vaše ZUŠka
O tuto kvalitní akci
však nebudete ochuzeni. Termín přesouváme na leden 2022, a pod názvem
Novoroční koncert vás všechny srdečně zveme 11. ledna v 17.30 hodin
do sálu ZUŠ. V případě komplikací

a nepříznivé epidemiologické situace
budeme hledat náhradní řešení, o kterém budete včas informováni.
Vaše ZUŠka

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE
Podzimní soutěžohraní
Akcí pro rodiče s dětmi jsme si připomněli Den stromů. V parku u nádraží
bylo připraveno deset stanovišť, kde

děti za pomoci dospělých plnily různé úkoly. Obrázek stromu dekorovali
účastníci samolepkami, které získávali
na jednotlivých stanovištích. Po splnění všech úkolů děti získaly podzimní

perníček a drobné odměny. Ve výtvarné dílně si vyrobily barevný podzimní strom a ozdobily lístečky. Krásné
počasí přispělo k příjemné atmosféře
podzimního dopoledne.
ddm
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Makový den
„Mák byl odjakživa považován za posvátnou a magickou rostlinu, jejíž symbolika se odráží i v lidové tradici.“
V edukačním programu Muzea Kroměřížska jsme se dozvěděli mnoho
zajímavostí o máku, prastaré plodině,
o jejím pěstování i tradicích s ní souvisejících. Věděli jste například, že
existuje 120 druhů máku? Že Česko
je největším pěstitelem a zároveň největším spotřebitelem máku? V muzeu
jsme zhlédli i krásnou výstavu výrobků
z máku. Děti zaujaly makové obrazy
a dekorace výtvarnice Marcely Šimečkové. V Podzámecké zahradě jsme si
užili krásných barev podzimního listí.
Odpolední část byla věnovaná tvoření. Vyrobili jsme si panáčka z drátu
a upekli makové rohlíčky. Byl to hezký
prázdninový den.
ddm

Světýlka pro Křemílka
aneb Tradiční lampiónový průvod podzimním Kojetínem pro rodiče s dětmi.
U zápisu před domečkem děti dostaly
teplý čaj, mapku s umístěním stanovišť a složku na dílky.
Po Kojetíně bylo rozmístěno osm stanovišť vyzdobených skřítky se svě-

Úspěch modelářů
v Šumperku
Dodatečně bych rád vyzdvihl práci Plastikových modelářů v Kojetíně
a okolí. Kluci, současní i bývalí členové kroužku na DDM v Kojetíně, se sešli (a někteří jen svými modely doplnili)
a jeli jsme do Šumperka na Modelfest
v sobotu 30. října. Byla to třetí soutěž
v Šumperku a měli jsme modely do
několika kategorií. Přes 130 modelářů vystavilo přes 800 modelů z plastu,
papíru a dalších materiálů, s tematikou
letadel, bojové techniky, ale i automobily, motorky, figury, sci-fi atd.
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týlky. U každého stanoviště byla přichystána složka s ústřižkem obrázku.
Úkolem účastníků bylo na stanovištích
sesbírat dílky a doma je poskládat. Na
jednom stanovišti čekali pod „pařezovou chaloupkou“ Křemílek s Vochomůrkou, kteří dětem rozdávali dobrůtky
a děti se s nimi mohly i vyfotit. O kousek dále, v tajemném parku na Palac-

kého ulici, čekali další skřítkové. Tady
děti získaly sladkou odměnu a svítící
náramek. Doma v teploučku pak děti
sestavily a slepily nalezené dílky.
Někteří nám zaslali i foto s hotovým
úkolem. Letošní ročník se z důvodu
covidových opatření musel obejít bez
soutěžních stanovišť i tanečního reje.
ddm
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Kulturní dům byl plný a stoly skoro občas nestačily pojmout to množství modelů. Sešlo se i něco dalších atrakcí
z Čech, Slovenska a Polska. Přes toto
velké množství se naši kluci opět prosadili a se svými modely automobilů
získali první tři místa v jejich kategorii.
I další modely byly v zájmu ostatních
a bylo o čem si popovídat.
Jsem rád, že máme na DDM takovou
podporu a také další modeláři z Čech
a Slovenska, kteří znají práce našich
dětí, nám fandí a pomáhají. Pokud by
vás naše práce zajímala, můžete nás
navštívit a získat víc informací na naší
klubovně na Domečku každé úterý od
17 do 19 hodin.
ddm

Edukační programy
Práce s keramickou hlínou

AKCE DDM KOJETÍN
V PROSINCI
1. 12. 2021
2. ADVENTNÍ DÍLNA

Děti z mateřské školy vyráběly andílky
se skleněnou dekorací.

8. 12. 2021
3. ADVENTNÍ DÍLNA
15. 12. 2021
4. ADVENTNÍ DÍLNA
5. 12. 2021
ČERTOVSKÁ PÁRTY
17. 12. 2021
UKONČENÍ
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete na www.ddm.kojetin.cz
a facebookových stránkách DDM Kojetín.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2021
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
SVÁTEK KNIH A DĚTÍ SE ČTYŘLÍSTKEM!
Vracíme se do dětství s dětmi a hrdiny ze Čtyřlístku.
Na stránkách komiksu se s nimi setkáváme již více než
50 let, a dá se říci, že na něm vyrůstá již několikátá dětská
generace, a my dospělí se zase jeho prostřednictvím rádi
a často vracíme do našeho dětství.
První soutěž je pro celé knihovny. Ke splnění
soutěžního úkolu jsme dali dohromady celou partu
nadšenců a tvoříme model APOBABu z materiálu,
který máme, a tím jsou u nás staré, poškozené
a vyřazené knihy. Až bude model hotový, pošleme jeho
foto do redakce časopisu Čtyřlístek
a budeme doufat ve výhru. A pokud nevyhrajeme, nevadí!
Moc si užíváme společného tvoření a zábavu. A výsledné
dílo nám může ještě dlouho zdobit prostor knihovny.
Druhou soutěž vyhlašujeme pro jednotlivce.
Možná vás inspirují vystřihovánky ze Čtyřlístku
a dostanete vlastní nápad na vytvoření své originální
vystřihovánky jakéhokoliv Myšpulínova vynálezu.
Těch je opravdu hodně a dokonce ani sám Myšpulín
si už ani nevede seznam svých vynálezů a už ani neví,
kolik jich bylo, je a bude.
Podrobná pravidla a instrukce k soutěži získáte
v oddělení pro děti a mládež. Těšíme se na vás!

Listopad v knihovně
Halloween v knihovně
Strašidelný program (čtení, luštění,
tvoření) pro děti, školní družiny a Klub
malých čtenářů z Polkovic.
Knihovnické minimum
Seznámení s knihovnou, knihovním
fondem, výpůjčním řádem. Doplněno
sdíleným čtením (Pospíšilová, Z.: Knihovnické pohádky) a výtvarnou dílničkou pro MŠ Polkovice.

ČTYŘLÍSTEK

VE VAŠÍ KNIHOVNĚ

WWW.CTYRLISTEK.CZ

ADVENT V KNIHOVNĚ
Adventní program – čtení, soutěže, luštění
a tvořivá dílnička pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů z Polkovic a všechny dětské čtenáře

Lekce informační výchovy
Pozastaveny vzhledem k nárustu onemocnění a karantén u dětí ve školách
až do zlepšení situace.
Deníček moderního fotra
Literární hodinka s knihami Dominika Landsmana (Deníček moderního
fotra, aneb, Proč by muži neměli mít
děti, Deníček moderního fotra 2, aneb,
Pánbůh mi to oplatil na dětech…
a další). O nejznámějším tátovi na
mateřské dovolené, který baví národ

historkami o svém synovi Čeňkovi a o
tom, že mateřská už nemusí být čistě
ženskou záležitostí… Hodinka humoru pro naše seniory – klienty CSS Kojetín a Domu sv. Josefa.

Upozornění

Upozorňujeme naše čtenáře a uživatele na uzavření knihovny ve dnech od
23. prosince 2021 do 2. ledna 2022!
Těšíme se na vás opět 3. ledna 2022.
Jitka Lorencová

19

Kojetínský zpravodaj

12/2021

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Kultura v listopadu
Rok se chýlí pozvolna ke konci své
pouti, kdy nastává čas adventu a oslav
narození Páně.
Ještě v říjnu jsme si připomněli u pomníku prvního prezidenta T. G. Masaryka vznik naší Československé
republiky. V pátek dopoledne 27. října
2021 jsme se sešli spolu s místostarostou města Kojetína Miloslavem
Oulehlou. Za zpěvu písně Ach synku,
synku a státní hymny jsme vzdali hold
všem zakladatelům a tvůrcům demokratické Československé republiky.

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se zaměstnanci MěKS Kojetín zúčastnili XVI. odborné konference O tradiční lidové kultuře na Hané v zasedacím sále Muzea
Kroměříž. Mimo podnětné informace,
například o krojích nebo uchovávání
tradičních řemesel na Hané, jsme se
mohli zapojit i do diskuze o soudobém
vývoji folklóru a jeho využití například
ve školství nebo volnočasových aktivitách mládeže.

čátkem příštího roku podaří uskutečnit. Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 jsme
připravili pro milovníky divadla hru
Tonka Šibenice v podání divadelního
souboru z Hostivic. Příběh lehké holky
s dobrým srdcem pobavil i dojal všechny přítomné diváky, kteří bez dechu
sledovali excelentní herecký výkon
Pavlíny Jonákové. Divadelní představení bylo pro Kojetínské přitažlivé
i tím, že jej režírovala rodačka Jolana
Petříková za svobodna Burgetová.
Zpracování předlohy příběhu Egona
Ervina Kische o závisti, lidské hlouposti a o těžkém osudu dobrého člověka
semletého společností, je aktuální
zvlášť v dnešní době.

O týden později zavítali na prkna Sokolovny herci z Divadelního studia
“V“ Brno s hrou švédského dramatika
Augusta Strindberga Slečna Julie. Toto
surové drama o trojici lidí z různých sociálních vrstev, které se odehrává za
magické svatojánské noci, kdy se na

Ve středu 17. listopadu 2021 jsme využili svátečního dne, abychom se sešli s našimi mladými herci ze souboru
Mimoni a na celodenním soustředění
si procvičili připravovanou hru Haná
se nesódí. Celodenní soustředění přineslo své plody a nyní zbývá už jen
hru dopilovat a uvést na prkna, která
znamenají svět, což se nám snad za-
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povrch dostávají skryté vášně a touhy,
které nakonec graduje tragickou událostí. Skvostné výkony všech protagonistů podtrhovaly toto psychologické
drama o sociálních bariérách na konci
19. století tak, že diváky až mrazilo.
Po mrazivém dramatu mělo následovat rozsvěcení kojetínského vánočního stromu. I když bylo všechno na tuto
akci do detailu nachystáno, dokonce
i příroda zařídila krásnou adventní
sněhovou kulisu, bohužel se tato jedinečná akce nemohla konat z důvodů
vládních nařízení, která nebyla v souladu s uskutečněním tohoto krásného
adventního zvyku. I přesto si můžou
v čase adventu návštěvníci prohlédnout
výstavu betlémů na počest paní Marie
Kalovské nebo se občerstvit u stánku
s farmářskými specialitami Vánoce
v Kojetíně na Masarykově náměstí.

Doufáme také, že budeme moci uskutečnit za platných podmínek akci Vánoce na Hané na nádvoří VIC a Vánoční vyhrávání z balkónu bývalého
Okresního domu.
Rok se pomalu chýlí ke konci a je na
nás, jak vánoční svátky prožijeme.
Vzpomínky z dětství, pocit sounáležitosti s blízkými a radost z narození
jezulátka, právě v tento čas, nám nikdo vzít nemůže. Vždyť Vánoce jsou
především o tom, že i přes veškeré
útrapy ukážeme aspoň na pár dnů
v roce svou lepší tvář, nebudeme se
zbytečně přít o nesmyslnostech, které
nás nesmyslně rozdělují a dokážeme
si navzájem popřát krásné a veselé
vánoční svátky.
-miza-
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Vytvořme SPOLEČNĚ Kojecké betlém!!!
Aby nebylo pódium na Masarykově náměstí v Kojetíně prázdné, rozhodli jsme
se, když už na něm nemůžeme pořádat akce, že si ho zkrášlíme betlémem.
Vytvořili jsme svatou rodinu a vám předáváme štafetu…
Kdo by se chtěl přidat a vytvořit další figurky, zvířata či jiné doplňky je srdečně
zván k tomuto projektu.
Přinášet svá díla můžete v kteroukoliv denní nebo večerní hodinu na pódium na Masarykově náměstí v Kojetíně. Samozřejmě budeme rádi, když ke
svému výrobku přiložíte cedulku s autorem.
Nenechme pódium na náměstí opuštěné! Vytvořme společně Kojecké betlém,
který bude zdobit náměstí i v příštích letech a zároveň dokreslovat atmosféru
adventu i vánočních svátků.
Děkujeme!!!
MěKS Kojetín

ADVENT A VÁNOCE V KOJETÍNĚ

VÁNOCE V KOJETÍNĚ
V CHRÁMU
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

PÁTEK 24. PROSINCE 2021 – ŠTĚDRÝ DEN
Kostel bude otevřen pro veřejnost od 14.30 do 16 hodin
Pokud to epidemiologická situace dovolí,
bude od 15 hodin probíhat vánoční besídka pro děti.
Můžete si rovněž prohlédnout historický betlém,
vánoční výzdobu kostela a pokud si přinesete svíci s krycí
nádobou, je možné si domů odnést betlémské světlo.
22 hodin „Půlnoční“ mše svatá
(účinkuje chrámový sbor)
SOBOTA 25. PROSINCE 2021
9 hodin mše sv. – Slavnost Narození Páně
(účinkuje chrámový sbor)
Kostel bude otevřen pro veřejnost od 14 do 16.30 hodin
NEDĚLE 26. PROSINCE 2021
9 hodin mše sv. – Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
Kostel bude otevřen pro veřejnost od 14 do 16 hodin
SOBOTA 1. LEDNA 2022
9 hodin mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny Marie
V ostatních dnech vánočního týdne se konají bohoslužby
v době uvedené na farních webových stránkách
http://farnostkojetin.8u.cz/,
případně na vývěskách u bočních vchodů do kostela.
Při návštěvě kostela je třeba dodržovat platná
protiepidemická opatření, nezapomeňte tedy
na respirátory, uvnitř kostela je také k dispozici
dezinfekce. Nechceme, aby naše společná vánoční
setkání jakkoliv přispěla ke zhoršení
epidemické situace.
Vezměte, prosím, na vědomí, že může dojít i k zásadním
změnám v opatřeních či zrušení vánočních bohoslužeb.
Proto aktuálně sledujte naše webové stránky.
Děkujeme za pochopení.
Na setkání s vámi se spolu se společenstvím farníků
těší P. Pavel Ryšavý
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Podzimní tvoření
Podzimní dny jsme si zpestřili výrobou duhových dráčků z dřevěných
špachtlí. Špachtle jsme nabarvili akrylovými barvami, poskládali do tvaru
kosočtverce a ze spodu slepili tavnou
pistolí. Na provázek jsme vázali mašle
z juty a krepového papíru, které jsme
předtím spojili gumičkou. Pak jsme
dozdobili kosočtverce samolepícími
očky, nosem a pusou. Po stranách
někteří také přidávali další mašle. Na
výběr měli senioři dvě velikosti dřevěných špachtlí. Dráček z menších dří-

Canisterapie
pro seniory
Nezisková organizace SpoluTudy,
z. ú. se sídlem v Praze nám přijela
představit projekt Canisterapie pro
seniory ohrožené sociální izolací
a osamělostí. Projekt je podpořen
z dotačního programu Podpora veřejně účelových aktivit seniorských
a proseniorských organizací s celostátní působností. Canisterapie je
název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního
působení na potřebné osoby, pro-

vek vyžadoval více zručnosti, ale naši
senioři jsou velmi šikovní a všechny
výtvory z obou variant velikostí se jim

moc povedli. Aktivita naše tvořivé seniory bavila. Z dráčků měli radost a společné tvoření jsme si užili.
PZ

střednictvím speciálně vedeného
a cvičeného psa. Na DPS J. Peštuky přijela Dita Neudeková ze Zlína se
dvěma pejsky rasy Parson Russell
teriér. Představila nám svoji práci, zasvětila nás do výcviků psů určených

pro canisterapii. Našim seniorům se
canisterapie velmi líbila. Hodně si
zavzpomínali na to, kolik příjemného sami zažili, když měli doma své
zvířecí mazlíčky. Odpoledne se nám
vydařilo, potěšilo všechny zúčastněné. Určitě si zase tuto aktivitu někdy
zopakujeme.
PZ
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Nordic Walking
S našimi seniory jsme se vydali na
podzimní procházku Kojetínem. Sraz
pro zájemce byl u Restaurace Na Hrázi, před námi byl okruh dlouhý pět kilometrů. Příroda hrála všemi barvami
podzimu, počasí bylo příjemné, bez
větru. Prohlédli jsme si pokračování
výstavby kojetínského biotopu a nové
cyklostezky, obešli jsme si rybník Na
Hrázi, který teď zdobí velké hejno labutí. Trasu jsme ušli za jednu hodinu
a čtyřicet minut. Pobyt na čerstvém
vzduchu všem zúčastněným velmi
prospěl, byla to pěkná relaxace. Už
se těšíme se na další procházku okolo
Kojetína.
PZ

CHARITA KOJETÍN
Azylový dům pro matky
s dětmi v tísni
Že úplně nevíte, kde byste tuto sociální službu v Kojetíně měli hledat?
Je to možné. Proto mi dovolte tuto
službu více představit.
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni je jednou ze čtyř sociálních služeb,
které provozuje Charita Kojetín. Oproti
službám, které se starají a poskytují
služby například seniorům či zdravotně postiženým, se o této službě opravdu moc na veřejnosti nemluví. Stárnutí je bráno jako přirozená součást
života, každý se může v rodině setkat
s přibývajícím věkem rodičů a prarodičů, případně zdravotními problémy.
V azylovém domě hledají pomoc ženy
s dětmi, které se setkaly s domácím
násilím, přišly o střechu nad hlavou
nebo jim nevyšel partnerský vztah,
apod., a s těmito náročnými situacemi
se běžně nesetkáváme.
Ženy, matky s dětmi, které osloví
azylový dům, si s sebou nesou svůj
osobní, ne vždy šťastný životní příběh.
Jedná se třeba o ženy, které strávily
dětství v dětském domově. Umí vařit,
uklízet, ale mají problémy ve vztazích
a to i ve vztahu ke svým dětem, protože samy nezažily láskyplný domov.

24

Nebo to jsou ženy, které neměly dobré
rodinné zázemí, jsou z rozvedených
manželství a neúplných rodin a tyto
naučené vzory ve vztazích si s sebou
nesou ve svém životě. Tato minulost
jim nepomáhá v tom, aby uměly řešit
problémy v partnerském vztahu. Službu využívají také matky s malými dětmi, které jsou ekonomicky závislé na
partnerovi a pokud nemají funkční širší
rodinu, tak v případě ukončení vztahu
s partnerem nemají s dětmi kam jít.
Setkáváme se i s ženami, které se
setkaly s domácím násilím a byly mu
vystaveny. Ty pak odchází z domu za
asistence policie, často pouze s pár
osobními věcmi a se svými dětmi.
Příchodem do azylového domu získávají bezpečné zázemí pro sebe a svoje děti a odbornou pomoc pracovníků
azylového domu. V azylovém domě
má každá rodina k dispozici vybavený
pokoj, každá žena si vede svou vlastní
domácnost. Služba funguje v nepřetržitém provozu, pracovníci se při práci
s klientkami zaměřují na stabilizaci jejich životní situace, dostane se jim pomoci při řešení jejich problémů, hledají
se cesty, jak těmto rodinám pomoci vrátit se zpět do běžného života. Dle potřeby je navázána spolupráce s dalšími
institucemi, jako je policie, školy, lékaři,
soudy, dětské domovy, apod.
Do situace, kdy potřebují pomoc azylového domu, se tyto ženy s dětmi dostávají mnohdy ne svou vinou, a přesto cítí
stud, že musí tuto sociální službu využít. Musí opustit pro ně známé prostředí
a jít do jiného města, to v případě, že se
potřebují skrýt před agresivním partnerem anebo přijdou o bydlení a nemají
kam jít. Děti přichází o své kamarády,

musí změnit školu. To jsou ty důvody,
proč se nikdo „nechlubí“, že je v azylovém domě, nebo že má tuto zkušenost. Proto je služba méně v povědomí
veřejnosti. Jsou však i rodiny, které tuto
sociální službu využívají opakovaně.
Nedaří se jim zvládnout běžné fungování a podporu pracovníků potřebují,
aby se naučily, co a jak mají zařídit,
kam se obrátit, apod. Služba je však
poskytována zpravidla v délce jednoho
roku a tyto ženy se dostávají do začarovaného kruhu „věčných začátků“ a pak
je třeba někdy pro ně těžké z tohoto
kruhu vystoupit. V těchto případech je
možné pracovat s rodinou dlouhodoběji
na její stabilizaci.
Myslím si, že je moc dobře, že sociální
služba azylový dům existuje. Díky ní
získávají rodiny dočasné zázemí pro
řešení svých problémů, v případě ztráty přístřeší zůstávají děti s matkou, nemusí být umístěny do dětského domova a také pokud už děti v dětském domově jsou, je možné pomoci matkám
získat děti zpět do péče. Konkrétně
v Kojetíně je tato služba poskytována
již 20 let a stále je využívaná téměř na
100 %, což je dobré a smutné zároveň. A poskytována bude i nadále.
Společně s odbornou pomocí pracovníků jsou i další způsoby, jak službu
azylový dům podpořit. Zmíním například nadaci AGEL, která náš azylový
dům dlouhodobě materiálně podporuje, v tomto roce jsme začali spolupracovat s prodejnou Albert Kojetín,
která poskytuje potřebným rodinám
potravinovou pomoc. Poděkování patří
i občanům Kojetína a okolí, kteří občas
podpoří azylový dům materiální pomocí.
Ivana Zatloukalová, vedoucí služby
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Charitní ošetřovatelská
služba
Dalším zařízením Charity Kojetín je
charitní ošetřovatelská služba. Tato
zdravotní služba poskytuje ošetřovatelskou péči seniorům a zdravotně
postiženým občanům. Je indikována
praktickým lékařem a je hrazena ze

Tříkrálová sbírka
Milí čtenáři,
loňský rok nám nedovolil vyrazit do ulic
a tříkráloví koledníci tak nemohli přinést požehnání až k vám domů. Přesto se do statických kasiček, které byly
rozmístěny na obcích a ve městě, vybralo krásných 38 053 korun. Možnost
přispět formou online kasičky využilo
také množství lidí a nasbíralo se do ní
7 600 korun. Výtěžek koledování roku
2021 jsme použili na financování tří
projektů – zajištění provozu střediska
Charitní ošetřovatelské péče, na čás-
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zdravotního pojištění pacienta.
Zdravotní domácí péči poskytujeme
sedm dní v týdnu, v akutních případech 24 hodin denně.
Pomůžeme vám a vaší rodině, abyste
se svými nemocnými zůstali v blízkém
kontaktu a nemocní, aby byli ošetřováni ve svém domácím prostředí.
Naši zdravotní ošetřovatelskou péči
poskytujeme nejen v Kojetíně, ale

i ve spádových obcích. V případě, že
potřebujete naši službu, obraťte se
na praktického lékaře nebo přímo na
zdravotní sestry charity.
Sídlíme v budově Charity Kojetín, Kroměřížská ulice 198, tel.: 732 638 771,
581 761 828, e-mail: chos@kojetin.
charita.cz
Ilona Hnízdilová
vrchní sestra charity

tečnou úhradu splátky domu na Kroměřížské ulici, kde Charita Kojetín sídlí, a také jako každoročně na přímou
materiální či finanční pomoc potřebným lidem. Všem dárcům a ochotným
spolukoordinátorům děkujeme za pomoc a kreativitu, kterou ve ztížených
podmínkách loňského roku prokázali.
Po roce se opět ocitáme v nejisté situaci, kdy nevíme, jaká epidemiologická
opatření budou v nejbližší době platná.
Prozatím připravujeme vše na klasickou koledu, kterou známe a máme
rádi. Zároveň bychom chtěli zachovat
možnost statických pokladniček, které

se velmi osvědčily. V provozu bude
opět i online pokladnička na webu
sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde
bude možnost přispět v průběhu celého roku.
Věříme, že i přes veškerá omezení se
nám v lednu 2022 podaří vám přinést
tříkrálové poselství a radost z narození Spasitele. Přejeme vám požehnané prožití nadcházejících svátků a do
nového roku pevné zdraví a mnoho
naděje.
Emilie Šmídová
koordinátor TKS 2022

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost,
ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě:
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Galatským 5,13-14

Program svátečních setkání v prosinci 2021 (v čase Adventu, Vánoc a Nového roku)
5. 12. 2021 Neděle – 2. adventní: sv. Mikuláše
BOHOSLUŽBY
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
12. 12. 2021 Neděle – 3. adventní
BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru
19. 12. 2021 Neděle – 4. adventní
BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru
24. 12. 2021 Pátek – Štědrý den
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBY
od 22.00 hodin v Husově sboru
(„Nám, nám, narodil se…“)
Rádi bychom vás srdečně pozvali
k návštěvě všech našich plánovaných setkání, bohužel to nezáleží na
nás, ale na tom, zda a jaká budou
v konkrétním čase platit mimořádná epidemiologická vládní nařízení
a opatření. Děkujeme za pochopení.
Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům
(i veřejnosti) v pondělí a ve středu

26. 12. 2021 Neděle – Sv. Štěpána
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
2. 1. 2022 Neděle – Nový rok; jméno Ježíš
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost
pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově
narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11

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 Hrušková z Přerova, telefon: 606 207 782
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“ všem
„hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální data
setkání i mnoho dalšího najdete na na-

šich webových stránkách: http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského zpravodaje: https://mekskojetin.
cz/archiv-casopisu Fotogalerie: https://
www.zonerama.com/captainjtc
FB: https://www.facebook.com/ccsh.
kojetin
Aktuálně z CČSH: https://www.aktualne.ccsh.cz/
Bohoslužby on-line: https://www.aktualne.ccsh.cz/bohosluzby-a-promluvy.
html
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Poděkování: Děkujeme starostovi,
radě a zastupitelům města Kojetína za
dlouhodobou spolupráci. Děkujeme
radnici a Městskému úřadu v Kojetíně za spolupráci a pomoc při obnově
a opravách památek na Husovce.
Poděkování patří také odb. památko-

vé péče Magistrátu města Přerova.
Děkujeme firmě Technis za vzornou
správu okolí fary a sboru. Děkujeme
Městské policii Kojetín za nasazení
a snahu o udržení veřejného pořádku ve
složitých lokalitách a podmínkách. Poděkování patří všem partnerům a spolu-

pracovníkům. Také Městskému kulturnímu středisku Kojetín, Městské knihovně
MěKS Kojetín a TJ Sokol Kojetín.
Do Nebeského království posíláme
naše vřelé díky a také vzpomínky na
váženého a milého, stréca elektrikářa,
Jiřího Pěchu.
Jiří Pleva

Citát měsíce:

Myšlenka měsíce:

Biblický verš měsíce:

Branou Adventu vstupujeme do nového církevního – liturgického roku a do vánočního času.
Adventní doba je čas naděje, čas očekávání.
Pojďme tedy, s touto nadějí, a vírou, vyhlížet ono neuhasitelné Světlo, které září v temnotách.
Pojďme vyhlížet Boží království. Vždyť náš Pán Ježíš Kristus nás ujišťuje, že: "Je již blízko!" (Lukáš 21,31).
To je slavné poselství křesťanského Adventu. Radujeme se!
Ať se o Vánocích upevní naše víra, naděje a láska v jistotu Božího vedení, v dobro, pravdu a krásu,
a to vše kéž nás provází i po celý nový rok LP2022.
S láskou přejí, farní úřad a rada starších CČSH v Kojetíně

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO KOJETÍN

115. výročí chovatelství
ve městě Kojetíně

“C.k. místodržitelství nevidí se na
oznámení vaší předložené žádosti
c.k. okr. hejtmanstvím v Přerově dne
28. března 1906 sem došlé zakázati
zřízení nepolitického spolku pod názvem „Spolek pěstitelů králíků v Kojetíně se sídlem v Kojetíněʺ dle znění
předložených stanov. Stanovy byly
zpracovány a schváleny členy dne
14. března 1906 v Kojetíně a byly zaslány ke schválení. Dnem 3. dubna
1906 vstoupily výnosem pod číslem
17.236 oficiálně v platnost.“
Tímto rozhodnutím a dnem byla zahájena činnost chovatelského spolku
ve městě Kojetíně. Ta v průběhu let

26

doznávala změn v názvu
a rozšíření portfolia chovatelství až do dnešní
podoby. Členové ČSCH
ZO Kojetín cítili jako
svou morální povinnost
uspořádat výstavu a tím
oslavit a uctít 115. výročí
počátku organizovaného
chovatelství v Kojetíně.
Z důvodu epidemie
jsme nemohli uspořádat
tradiční únorovou výstavu, proto jsme hledali náhradní termín, ten byl stanoven na 23. a 24. října 2021. Posouzení zvířat proběhlo
v pátek 22. října 2021.
Bylo nám velkou ctí, že druhý náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Dalibor Horák (ODS)
a starosta města Kojetína
Leoš Ptáček (Nezávislí)
přijali naši žádost a poskytli
záštitu nad naší výstavou.
Vystaveno bylo 110 králíků,
116 kusů drůbeže v sedmdesáti voliérách a 174 holubů. Výstavy se zúčastnilo
celkem padesát vystavovatelů, z toho sedm mladých chovatelů, kteří nám
symbolicky dávají naději,

že chovatelské organizace budou
nadále pokračovat.
Obrovské poděkování patří posuzovatelům, kteří se svým profesionálním
a přátelským přístupem zhostili posouzení a ohodnocení vystavovaných zvířat. Drůbež posuzovali přítel
Zdeněk Dráb a přítel Michal Tesař,
králíky posuzovali přítel Josef Šitar
a přítel Oldřich Lakomý a holuby manželé Gabriela a Marek Vajdovi.
Význam dané výstavy v den slavnostního ukončení a vyhlášení výsledků pozvedli a s námi dané výročí oslavili vzácní čestní hosté.
Tímto ještě jednou velice děkujeme
senátorce Jitce Chalánkové, poslankyni Margitě Balaštíkové, poslanci Martinu Majorovi, druhému
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náměstkovi hejtmana Olomouckého
kraje Daliboru Horákovi, náměstkovi
hejtmana Olomouckého kraje Michalu Záchovi, radnímu Olomouckého
kraje Martinu Šmídovi, krajskému zastupiteli Jiřímu Hϋbnerovi, starostovi
města Kojetína Leoši Ptáčkovi, místostarostovi města Kojetína Miloslavu Oulehlovi, předsedovi oblastního
sdružení ODS Přerov Igoru Kraiczovi, řediteli krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj Romanu
Brnčalovi a předsedovi OO ČSCH
Přerov Jiřímu Koláčkovi. Velké poděkování za věnované dárkové koše
a poháry patří Olomouckému kraji
a městu Kojetín. Hluboce si vážíme
jejich podpory.
Současně mi dovolte poděkovat
všem
vystavujícím
chovatelům,
všem sponzorům, všem návštěvníkům za návštěvu a podporu. V neposlední řadě děkuji všem členům
základní organizace Kojetín za jejich
práci ve prospěch naší organizace a chovatelství ve městě Kojetíně. Velice si vážím veškeré podpory
a přízně, kterou nám, věřím, zachováte. Přeji vám všem hodně zdraví, pohody a chovatelských úspěchů. Bůh
vám žehnej. Na brzkou shledanou.
Jednatel ZO Kojetín Jiří Petružela

ZDENĚK KRÁL:
TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE
Máme pravnoučka

Vybírej nejen srdcem, ale i hlavou.
Napřed vybírej duši, až potom krásu,
to ti radí tvůj praděda, z Kojetína já su.

Vítej na svět ty náš malý Tomášku.
Až povyrosteš, nespávej v postýlce na hrášku,
to je pro princezny.
Ty náš Tomášku malý, milý, krásný, líbezný,
už se těším až budeš běhat po loukách,
hrát si s ostatními dětmi a prohánět malé princezny.

Vánoce se blíží

Já si na to počkám, jenom nevím, jestli se toho dočkám.
Až budeš hledat a vybírat pro život tu princeznu pravou,
nespěchej.

Vánoce po roce přicházejí, zpívejme přátelé,
ať jsou šťastné a veselé.
Ať jsme zdraví a máme dobré přátele.

Nyní se přitul ke své mamince a sladce spinkej v peřince.
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TJ SOKOL KOVALOVICE
Úspěšný podzim
s černou tečkou na konci
Tak podzimní část soutěže máme
šťastně za sebou. Dohrála se po dlouhé době, i když se bohužel nezadržitelně blížila pátá vlna covidové pandemie. Národ rozdělil názor na očkování
– skoro hamletovské očkovat se nebo
neočkovat se. V Portugalsku, kde je
proočkovanost 80 % jsou za vodou,
u nás přes 50 % jsme zase tam,
kde už jsme několikrát byli. Naštěstí
amatérský sport zůstal mimo zákazy
a omezující opatření. Zatím… Co bude
na jaře je závislé na odpovědnosti každého z nás.
Zpátky k fotbalu. Od poslední uzávěrky Kojetínského zpravodaje zbývalo
dohrát dva důležité zápasy. Dopadly
pro Kovalovice napůl úspěšně. Poslední domácí zápas s Želatovicemi B
musel potěšit každého příznivce fotbalu výsledkem 8:4 pro domácí, tolik branek se hned tak nevidí. Poslední venkovní zápas v Pivíně a prohra 0:5 byl
pro Kovalovice to, čemu se říká fotbalové Waterloo. Pivínu se říká odjakživa
Turecko a možná je to vzpomínka, že
roku 1623 byl vypálen pravými Turky.
Dnes fotbalové dobytí jejich domácí
„pevnosti“ hřiště v hliníku je problém
pro nejeden tým. Kovalovice své vítězné tažení tam skončily značně neslavně. Přesto přezimují v čele tabulky.
Muži – 1.B třída skupina A KFS Olomouc
Neděle 24. 10. 2021 doma s FC Želatovice B, výhra 8:4 (poločas 4:1)
Branky Kovalovic: Jakub Krčmař 3x
v 4´, 12´ a 55´, Filip Rybovič 2x v 37´
a 89´, Marcel Lukáš v 5´, Marek Ohlídal v 67´, Martin Plesník v 90´. Branky
Želatovic B: v 39´, 62´, 72´ a 88´.
Kovalovice se s vervou pustily již od
úvodních minut do svého soupeře
a nic neponechaly náhodě. Góly začaly sázet do branky ve 4´,5´ a 12´.
V 37. minutě měly luxusní náskok
a vedly 4:0. Zejména Jakub Krčmař
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ožil, chodil si pro balony a střílel důležité branky. Hned v 55. minutě přidal třetí gól a rázem tu byl hattrick a vedení
5:1. Pak hosté krásnou střelou ze třiceti metrů korigovali na 2:5. Domácím
se dařilo a svou první branku na 6:1
vstřelil hlavou stoper Marek Ohlídal
v 67. minutě. Hosté se nevzdávali
a dvěma brankami stáhli náskok domácích na 4:6. Ale to už byly dvě
minuty před koncem utkání. Během
dvou posledních minut se domácím
podařilo vsítit ještě dvě branky na
konečných 8:4. Jednu dal Filip Rybovič s přičiněním kiksu brankaře hostí.
A poslední po centru Pavlíka Otáhala
jako Ronaldo hlavičkou premiérovým
gólem zavěsil Martin Plesník. Hrálo se
za ideálního podzimního počasí, a kdo
přišel, byl svědkem nevídaných dvanácti branek. V obou týmech se více
hrálo útočně, a to se divákům líbí. Ti
byli maximálně spokojení. Taková domácí tečka za podzimem byla vydařená a příslibem úspěšného zakončení
podzimu.
Neděle 31. 10. 2021 venku se Sokolem v Pivíně, prohra 0:5 (poločas
0:2)
Branky Pivína: 30´, 41´, 48´, 64´ a 71´.
V „Turecku“, jak se přezdívá Pivínu,
je vždy vypjatá atmosféra, a to jak na
hřišti, tak i mezi diváky. Pivín vyhrál
ve Vrchoslavicích 11:2, a tak domácí
byli patřičně natěšeni. Musím uznat,
že recesistický přístup k přezdívce Turecko mají na úrovni. Třeba v klubové
hospůdce visí na stěně červená vlajka
s půlměsícem. Při zápase mají fanoušci další vlajku s osmanskými symbo-

ly, se kterou mávají po každém gólu.
Jejich nátura je poplatná té východní
turecké, fandí a slaví góly se zpěvem.
V Pivíně Kovalovice snad ještě nevyhrály. Doma se jim daří lépe, dva duely
remizovaly a vyhrály na penalty. V sezoně 2019/2020 doma vyhrály 5:1. Do
Pivína jely Kovalovice jako lídr tabulky
s cílem uhrát slušný výsledek. Zpočátku si vypracovaly mírnou převahu,
ale bez výrazných šancí. Hned ve 26.
minutě však odstoupil pro vleklé zranění jeden z koncových hráčů Marcel
Lukáš. Pak domácí postupně přebírali
iniciativu a začali ostřelovat naši bránu. Bylo otázkou času, kdy se ji podaří
úspěšně zakončit. Bohužel ve 30. minutě ztráta míče ve středu hřiště, pak
pas na pravou stranu a křižná přihrávka na levou stranu na volného hráče
a domácí poprvé jásali. Pak se vršily
chyby na straně hostí, i při druhé brance špatný odkop využili domácí na
skórování na 2:0 ve 41. minutě. Ještě
se s tím dalo něco dělat, ale to by se
na začátku druhé půle musely Kovalovice pustit útočně do soupeře. Stalo se
přesně opačně. Pivín kopal roh, první
střelu náš brankář vytěsnil na břevno
a dorážku proměnil volný hráč ve 48.
minutě na 3:0. Domácí se dostali do
pohody a čtvrtá branka v 64. minutě
byla podobná – střela a dorážka volným hráčem. A to už domácí fanoušci
volali: „Dejte jim búra!“ A v 72. minutě
po pasu zleva na volného hráče na pravé straně to bylo 5:0! To už byla euforie
domácích na vrcholu a Kovalovice dohrávaly zápas jen z povinnosti. Ani se
nepřišel podívat legendární trenér Petr
Uličný, který je pravidelným divákem
utkání Pivína. Určitě by měl radost
z výkonu domácích a taky by se dala
udělat další fotka na památku. Bohužel tečka za úspěšným podzimem se
Kovalovicím vůbec nevyvedla.
Za celou podzimní sezónu však Kovalovice zaslouží pochvalu. Jejich bilance je výborná. Osm vyhraných zápasů, tři zápasy vyhrané na penalty, které kopaly bez zaváhání, a díky Víťovi
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v brance vždy dotáhly do vítězného
konce. Dvě porážky, doma s Radslavicemi 1:3 a v Pivíně 0:5 kazí výsledný
dojem. Ale tým tvoří kolektiv, který drží
pohromadě a pokud se vyvaruje chyb
v obraně, může pomýšlet i na jaře na
čelo tabulky. Škoda, že poslední dva
zápasy, kdy dostaly devět branek, zbytečně zhoršilo výsledné skóre 35:18.
I tak je to nejméně inkasovaných branek.
Střelci: 10x Filip Rybovič, 6x Jakub
Krčmař, 5x Marcel Lukáš, 3x Dušan
Židlík, 2x Jakub Ševeček, Tomáš Vojáček, 1x Daniel Židlík, Dominik Zavadil,
Martin Šafránek, Marek Ohlídal, Martin Plesník, 2x vlastní soupeře (Ústí B,
Vrchoslavice).
Příští rok 2022 klub slaví kulatých
80 let od založení v roce 1942. V Kojetínském zpravodaji během roku nahlédneme do historie klubu jako pokus
o zmapování dostupných zdrojů. Foto
starých pánů je už historické z roku
1992, kdy klub slavil 50 let. Také PFko
2022 je laděno v duchu osmdesátin.
Zachycuje věrné fanoušky, kteří patří
svým úctyhodným věkem k žijícím pamětníkům od počátku klubu a příznivcům až po současnost.
Věříme, že fotbal bude dál těšit své
fanoušky nejen v mužské kategorii, ale i ve starší a mladší přípravce.
A že se díky dobrému zázemí, které
připravuje výbor oddílu, bude fotbalu
v Kovalovicích dařit i další roky. Fotbal
je především hra a zábava. Klub se
také úspěšně podílí nejen na sportovní
stránce vyžití na vesnici, ale i na dalších akcích, které zpestřují život.
Tak hodně zdaru v zimní přípravě a na
jaře dobrý začátek do náročné sezóny!
Jaroslav Bělka
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Tabulka
#

Z

V

R

P S

B

P+

P-

1 Sokol Kovalovice

Klub

13

8

3

2

35:18

30

3

0

2 Sokol Opatovice

13

8

4

1

42:20

29

1

3

3 Sokol v Pivíně

13

9

1

3

46:21

28

0

1

4 SK Radslavice

13

7

3

3

36:21

26

2

1

5 Sokol Otaslavice

13

7

3

2

28:19

25

1

2

6 FC Želatovice "B"

13

6

2

5

40:38

21

1

1

7 Sokol Klenovice

13

4

4

5

32:31

19

3

1

8 Sokol Tovačov

13

5

2

6

40:36

17

0

2

9 Sokol Horní Moštěnice

13

2

7

4

17:20

17

4

3

10 FK Troubky

13

2

6

5

21:30

15

3

3

11 Sokol Ústí"B"

13

3

3

7

22:36

14

2

1

12 Sokol Újezdec

13

3

3

7

26:33

13

1

2

13 Sokol Vrchoslavice 1946

13

2

2

9

20:57

10

2

0

14 Sokol Jezernice

13

2

3

8

19:44

9

0

3

Odehrané minuty na hřišti TJ Sokol Kovalovice – podzimní část 2021:
1170 – Dominik Zavadil, 1161 – Vít Švec, 1144 – Tomáš Vojáček, 1074 – Josef
Zavadil, 1070 – Jakub Ševeček, 889 – Martin Šafránek, 807 – Daniel Židlík, 766 –
Jakub Krčmař, 716 – Tomáš Kantor, 710 – Dušan Židlík, 629 – Marek Ohlídal, 614
– Marcel Lukáš, 599 - Petr Ernst, 338 – Pavel Otáhal, 74 – Martin Plesník, 63 – Zdeněk Zezula, 55 – Tomáš Jarmer, 37 – Jan Válek, 27 – Jiří Libenský, 26 – Jan Křížek.

Rozlosování soutěže 2021/2022 1.B třída
skupina A, KFS Olomouc
Muži TJ Sokol Kovalovice – Podzim 2021

Rozlosování soutěže 2021/2022 1.B třída
skupina A, KFS Olomouc
Muži TJ Sokol Kovalovice – Jaro 2022

NE 08.08. 17:00 Kovalovice – Sokol Otaslavice

4:0

NE 27.03. 15:00

FC Želatovice B – Kovalovice

NE 15.08. 17:00 FK Troubky – Kovalovice

0:5

NE 03.04. 15:30

Kovalovice – Sokol v Pivíně

NE 22.08. 16:30 Kovalovice – Sokol H. Moštěnice 1:1 PK 4:2

NE 10.04. 15:30

Sokol Otaslavice – Kovalovice

SO 28.08. 16:30 Sokol Újezdec – Kovalovice

1:2

NE 17.04. 16:00

Kovalovice – FK Troubky

NE 05.09. 16:00 Kovalovice – Sokol Ústí B

3:1

NE 24.04. 16:00

Sokol H. Moštěnice – Kovalovice

NE 12.09. 10:00 Sokol Opatovice – Kovalovice

0:0 PK 3:4

NE 01.05. 16:30

Kovalovice – Sokol Újezdec

NE 19.09. 15:30 Kovalovice – Sokol Tovačov

3:1

NE 08.05. 16:30

Sokol Ústí B – Kovalovice

SO 25.09. 15:30 Sokol Klenovice – Kovalovice

0:3

NE 15.05. 16:30

Kovalovice – Sokol Opatovice

NE 03.10. 15:00 Kovalovice – SK Radslavice

1:3

NE 22.05. 17:00

Sokol Tovačov – Kovalovice

NE 10.10. 15:00 Sokol Vrchoslavice – Kovalovice 1:4

NE 29.05. 17:00

Kovalovice – Sokol Klenovice

NE 17.10. 10:00 Sokol Jezernice - Kovalovice

1:1 PK 1:4

NE 05.06. 17:00

SK Radslavice – Kovalovice

NE 24.10. 14:30 Kovalovice – FC Želatovice B

8:4

NE 12.06. 17:00

Kovalovice – Sokol Vrchoslavice

NE 31.10. 14:30 Sokol v Pivíně – Kovalovice

5:0

NE 19.06. 17:00

Kovalovice – Sokol Jezernice
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INZERCE

PRODEJ

VÁNOČNÍCH STROMKŮ
A RYB
(KAPŘI, AMUŘI, ŠTIKY, SUMCI...)

OD 1. 12. 2021 DO 24. 12. 2021
OBJEDNÁVKY
NA TELEFONNÍM ČÍSLE:

722 255 880
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DÁM
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INZERCE

HLINÍKOVÉ, PLASTOVÉ OKNA A DVEŘE

TRADICE

OD ROKU 1993

PŘIJMEME
DĚLNÍKY DO VÝROBY
V KŘENOVICÍCH
Telefon: 773 791 277
e-mail: kovac@abxokna.cz

ZDE
MŮŽE BÝT
VÁŠ
INZERÁT
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BLAHOPŘÁNÍ
Naše milá mamička, to je vždycky jednička! At’ je slunce nebo mráz, ty se vždycky usmíváš.
Na svět se dívej skrz růžové brýle, naplno užij si všechny ty chvíle!
Dne 27. prosince 2021 oslaví 82. narozeniny naše milá maminka

paní Věra Adamíková z Křenovic
Milá maminko, přejeme Ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu
a stále skvělou náladu. Děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás udělala.
Syn a dcery s rodinami. Pravnouček Tomík posílá velkou pusu!

VZPOMÍNKY
Vzpomínku a přání do nebe posíláme pro

Jirku Pěchu,
co už svůj věčný sen sní a mezi anděli své 70. narozeniny 5. prosince 2021 oslaví.
Věnujte mu, prosím, s námi tichou vzpomínku. Manželka, dcery a vnoučata.

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.
V neděli 5. prosince 2021 vzpomeneme na 14. smutné výročí úmrtí

pana Vlasty Svozila z Kojetína
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Dne 20. prosince 2021 si připomeneme první smutné výročí
od úmrtí manžela, tatínka, dědečka, pradědečka

pana Zdeňka Nezhyby
Chybíš nám, ale v našich srdcích budeš žít napořád.
Vzpomíná manželka Eliška s celou rodinu.
Není dne, abychom si nevzpomněli.
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách pořád zůstáváš.
Druhé Vánoce bez tebe...

Ludmila Kyselá
Nikdy nezapomeneme Laďa, Standa a Anetka.

KALENDÁŘE KOJETÍNA NA ROK 2022

Stolní kalendář Kojetín na rok 2022 – Pocta Hanáků Marii Gardavské (30 Kč)
Nástěnný kalendář (A3) Signál 64 na rok 2022 (150 Kč)
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Zakoupíte zde: Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Kojetínský zpravodaj

12/2021

POHLEDEM FOTOGRAFA
Pěkný slunečný podzim je za námi, připomeňme si jej záběry od Tovačovských jezer.

Pikantní příhodě přihlížejí na náměstí Dr. E. Beneše strážníci kojetínské Městské policie. Při převozu uniklo z klece
za autem domácí prase a jeho majiteli se po připoutání
ke stromu a kratšímu souboji podařilo zvíře znovu naložit.

Jiří Šírek
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NOVÍ OBČÁNCI MĚSTA KOJETÍNA

Eliška Vysloužilová

Blahopřejeme!

Foto: J. Večeřová

Vytvořme SPOLEČNĚ Kojecké betlém...

Foto: H. Svačinová
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