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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada města Kojetína se na své 55. schůzi konané dne 12. května 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila výpověď smlouvy s BDO
Advisory s. r. o., která byla uzavřena k zajištění činností vyplývajících
z nařízení EP a Rady EU (2016/679)
GDPR a k zajištění činnosti pověřence
na ochranu osobních údajů pro město Kojetín a jím zřizované organizace
a zakládané společnosti. Činnosti na
základě této smlouvy zajišťuje na základě původní smlouvy nyní Moore
Advisory CZ s. r. o.,
- vzala na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za období
1–3/2021,
- vzala na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 1–3/2021,
- schválila rozpočtové opatření
č. 9/2021, kterým se zvyšují:
příjmy o částku
1 367,28 tis. Kč
výdaje o částku
1 367,28 tis. Kč,
- souhlasila s přijetím účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč
Domem dětí a mládeže Kojetín, na
projekt Teambuilding pro instruktory
a dobrovolníky DDM Kojetín III.,
- vydala vnitřní předpis č. 1/2021
Směrnice o zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo města
Kojetína k věcem nemovitým,
- svěřila v souladu s §102 odst.3 zákona 128/200 Sb. Zákona o obcích,
starostovi města pravomoc schvalovat a uzavírat smlouvy o zřízení věcného břemene, pokud uzavření takové smlouvy vyplývá z již schválené
a uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
- schválila změnu čl. III. cena nájmu
a způsob placení, odst. 3.4., smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o nájmu
bytu zvláštního určení, kterou se mění
ujednání „inflační doložky“ na její nové
znění a schválila uzavření dodatků
k platným a účinným smlouvám o nájmu bytu a smlouvám o nájmu bytu
zvláštního určení,
- schválila rozdělení obecních bytů
dle technického stavu bytu do tří kategorií,
- schválila u nově uzavíraných smluv
o nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetína výši měsíčního
nájemného v kategorii „A“ 60,00 Kč/
m2 včetně zařizovacích předmětů
a v kategorii „B“ 50,00 Kč/m2 včetně
zařizovacích předmětů,

2

- schválila zvýšení nájemného v bytech v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetína v roce
2021 o míru inflace za rok 2020, tj.
o 3,2 %, s účinností od 1. 9. 2021, vyjma bytů č. 5, 7, 14, 18, 20, 21, 22 a 24,
v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3,
Kojetín,
- schválila zvýšení nájemného v bytech v DPS na náměstí Dr. E. Beneše
3, Kojetín, č. 5, 7, 14, 18, 20, 21, 22
a 24, dohodou s aktuálními nájemci
bytů na výši 60,00 Kč/m2/měsíc včetně
úhrady za zařizovací předměty, s účinností od 1. 9. 2021, z důvodu provedené celkové rekonstrukce bytu,
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Centrem služeb pro silniční dopravu, Praha 1, jako půjčitelem,
a Městem Kojetín, jako vypůjčitelem,
kdy předmětem výpůjčky je mobilní
dětské dopravní hřiště,
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kojetín, jako půjčitelem, a organizací Dům dětí a mládeže
Kojetín, příspěvková organizace, jako
vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky
je mobilní dětské dopravní hřiště,
- schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Kojetínem, jako
„budoucí povinný“ a společností GasNet, s.r.o., jako „budoucí oprávněný“.
Pozemky ve vlastnictví Města Kojetína
p. č. 1332/3, 1332/2, 5675/1, 1333/10
a 1333/8, nacházející se v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, budou dotčeny stavbou č. 8800102261
přeložky plynovodu vyvolané stavbou
Okružní křižovatky Sever,
- schválila poskytnutí peněžitého daru
Unii Roska – regionální organizaci,
ROSKA PŘEROV, z.p.s., ve výši 5000
Kč, na činnost uvedené organizace
v roce 2021,
- schválila poskytnutí peněžitého daru
LT, ve výši 5000 Kč, na částečnou
úhradu nákladů za poplatky, spojené
s docházkou jejího syna do Střední
školy, základní školy a mateřské školy
JISTOTA, o.p.s. v Prostějově, na rok
2021,
- schválila poskytnutí peněžitého daru
Domovu pro seniory Tovačov, p. o., ve
výši 5000 Kč, na částečné pokrytí provozních nákladů, spojených s poskytováním sociálních služeb uvedené
organizace v roce 2021,

- schválila poskytnutí peněžitého daru
Kroměřížské dráze, z.s., ve výši 5000
Kč, na vypravování zvláštních historických vlaků na trati Kojetín–Tovačov
v roce 2021,
- schválila poskytnutí peněžitého daru
Sociálním službám města Kroměříže,
příspěvkové organizaci, ve výši 8000
Kč, na financování výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb
organizace v roce 2021,
- schválila poskytnutí peněžitého daru
Lince bezpečí, z.s., ve výši 3000 Kč na
provoz Linky bezpečí,
- vzala na vědomí sazebník úhrad za
sociální službu – Pečovatelská služba
– od 1. 7. 2021,
- vzala na vědomí přerušení provozu
Mateřské školy Kojetín, příspěvkové
organizace – v termínu od 19. 7. 2021
do 13. 8. 2021,
- schválila vypsání výběrového řízení
a zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele projektové
dokumentace pozemních komunikací,
zpevněných ploch a inženýrských sítí
„Výstavba infrastruktury Obora – PD
pozemní komunikace a inženýrské
sítě“.
- schválila uzavření smlouvy o dílo
k akci „Výstavba infrastruktury, demolice a úprava území Obora – II. etapa
odvodnění, úprava území“, mezi objednatelem Městem Kojetín a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o.,
za nabídkovou cenu 603 000 Kč bez
DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
k investiční akci „Výměna termatexových akustických podhledů a LED světel v učebnách č. 117 a 209 a výmalba
učeben 1. NP v objektu ZŠ náměstí
Míru v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem Ladislavem Bradnou,
Kojetín, za nabídkovou cenu 169 234
Kč bez DPH,
- schválila vypsání výběrového řízení
a zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele projektové
dokumentace „Rekonstrukce plynových kotelen K2 – ulice Družstevní
a K3 – ulice Nová, v Kojetíně“,
- schválila výběr dodavatele Samohýl motor, a. s., který byl doporučen
hodnotící komisí, na základě výsledků
posouzení výběrového řízení a hodnocení doručených nabídek; uzavření
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kupní smlouvy na dodávku dvou osobních automobilů mezi kupujícím Městem Kojetín a prodávajícím Samohýl
motor, a. s., za nabídkovou cenu 1 837
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371 Kč včetně DPH,
- schválila zplnomocnění Ing. Petra
Flory, vedoucího odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Městské-

ho úřadu Kojetín, ke zřízení přístupu
do portálu Farmář, a to z důvodu podávání žádosti o dotaci ke Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu.

Rada města Kojetína se na své 56. schůzi konané dne 24. května 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila zrušení výběrového řízení
– užší řízení na výběr dodavatele stavby „Cyklostezka Kojetín–Tovačov, k. ú.
Kojetín“, a to v souladu s §127, odst.
2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, schváleného usnesením Rady města dne
9. 4. 2021,
- schválila výzvu k podání žádosti
o účast, výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavby „Cyklostezka Kojetín–Tovačov, k.ú. Kojetín“,
- schválila zplnomocnění administrátora výběrového řízení, společnost
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy, Olomouc, k provádění

všech nezbytných úkonů spojených
s administrací výběrového řízení na
dodavatele stavby „Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín“, a to zejména ke komunikaci s uchazeči, příslušnými úřady, orgány veřejné správy
a poskytovatelem dotace – Státním
fondem dopravní infrastruktury v rámci
Programu pro financování výstavby,
nebo oprav cyklistických stezek, nebo
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
pro rok 2020,
- pověřila starostu Ing. Leoše Ptáčka,
k provádění nezbytných úkonů při zastupování města v rámci výběrového
řízení na dodavatele stavby „Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín“

a dále k jednání s vybraným dodavatelem stavby „Cyklostezka Kojetín
– Tovačov, k. ú. Kojetín “, a to zejména
v záležitostech vyplývajících ze smlouvy o dílo, a Romanu Mrázkovou, referenta odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Kojetín k provádění úkonů nezbytných při
zastupování města při provádění stavby „Cyklostezka Kojetín – Tovačov,
k.ú. Kojetín“, zejména podepisování
protokolů o předání a převzetí staveniště, předávacích protokolů vztahujících se k dílčímu plnění zakázky,
zápisu do stavebního deníku stavby
a převzetí soupisu vzniklých víceprací
a méněprací stavby.

Kotlíková dotace olomouckého kraje

Olomoucký kraj v současné sobě připravuje pokračování dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji. V rámci tohoto programu se
předpokládá, že občané kraje, resp.
vlastníci rodinných, bytových domů
(pokud je každý vytápěn samostatným
zdrojem), případně i trvale obydlených
rekreačních objektů na území Olomouckého kraje budou moci požádat
o dotaci na výměnu stávajícího kotle
na pevná paliva s ručním přikládáním

za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo
nebo plynový kondenzační kotel.
V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje zveřejněna anketa týkající
se tématu kotlíkových dotací.
Veškeré informace o připravovaném
dotačním programu včetně kontaktů na pracovníky jsou k dispozici na
webových stránkách Olomouckého
kraje, konkrétně na www.olkraj.cz/kotlikovedotace .

V případě dotazů se můžete obrátit na
Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení
administrace kotlíkových dotací,
telefon: 585 508 233,
e-mail: s.palova@olkraj.cz .
Současně je možné dotazy k tomuto
tématu zasílat na:
kotlikovedotace@olkraj.cz
Odbor výstavby ŽP a D,
Městský úřad Kojetín

Starosta města Kojetína
zve na

Město Kojetín

18. zasedání
zastupitelstva
města Kojetína

pracovní poměr na dobu určitou
na pozici

které se uskuteční
v úterý
22. června 2021 od 16 hodin
v sále
Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8
Kojetín.
Leoš Ptáček, starosta města

nabízí

Rozpočtář/ka,
kontrolor/ka
na finančním odboru,
Městského úřadu Kojetín.
Pracovní poměr na dobu určitou,
po dobu mateřské a rodičovské dovolené.
Více na https://www.kojetin.cz/
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Festival středověkých řemesel
Co vlastně víme my moderní lidé
o středověku? Určitě to hodně záleží
na tom, jaký vztah jsme měli k dějepisu. Možná ještě vzpomeneme na
datum, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská nebo na jména posledních přemyslovských knížat. Ale ruku na srdce.
Koho kdy bavilo učit se data jednotlivých středověkých bitev, jaká dynastie
vládla Francii či Anglii a kdo kdy usednul na trůn. O čem jsme se toho však
ve škole mnoho nedozvěděli, bylo to,
jak žili obyvatelé měst a vesnic na území dnešních Čech a Moravy, co jedli
a jak vařili, kde získávali oděvy nebo
obuv, čím platili nebo jak léčili různé
neduhy. Mnoho muzeí nabízí expozice věnované životu obyčejných lidí ve
středověku. Ale prohlížení střepů rozbitého středověkého nádobí, iluminací
oděvů, nalezených mincí nebo replik
nejrůznějšího nářadí pod nasvícenou
vitrínou nebývá zrovna nejzábavnější.
S mnohem zajímavějším pohledem na
středověk, a hlavně život tehdejších
obyčejných lidí se můžete seznámit
během Víkendu starých řemesel, který proběhne 26. a 27. června 2021 na
olomouckém Fortu XIII. “Našim záměrem je ukázat život obyčejných lidí ve
středověku prostřednictvím dovedností starých mistrů, kteří bravurně ovládali jednotlivá řemesla”, říká Tomáš
Brázda, předseda spolku Non Sancti,
který je hlavním pořadatelem akce.
“Nebudeme jen přednášet, ale chceme
hlavně názorně předvést, co všechno
museli jednotliví řemeslníci zvládat,
jaký využívali materiál a jak pracovali
s jednotlivými nástroji”, dodává. Návštěvníci budou mít příležitost pozorovat při práci tkalce, přadláka, kováře,
košíkáře, řezbáře, ranhojiče, kuchařku, brašnáře, pregéře či řemeslníky,
kteří zpracovávali kosti nebo jantar.
“A rozhodli jsme se, že půjdeme ještě

dál. Návštěvníkům zprostředkujeme
možnost si některá řemesla vyzkoušet
a odnést si na památku malou vzpomínku, jako například kožený náramek, vlněného andílka či vytištěné přání”, upřesňuje Markéta Poskočilová,
předsedkyně spolku Svobodný cech
řemeslnický, který tuto akci spolupořádá. Ukázky více než patnácti řemesel
budou doplněny také o přednáškovou
část, kterou povedou přednášející
z katedry historie Univerzity Palackého
v Olomouci.
A akce bude nejen o řemeslech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout,
jak vypadal dobový tábor nebo vyslechnout ukázky středověké hudby.
A děti během obou dnů určitě využijí

příležitost vyzkoušet si několik her
inspirovaných středověkem (sekání
brambor mečem, házením sekyrkami,
střílení z luku).
Akce se koná poslední červnový víkend od 10 do 17 hod. Fortovou pevnost naleznete v městské části Nová
ulice, na konci ulice I. P. Pavlova.
Další podrobnosti o průběhu akce
a jednotlivých řemeslnících naleznete na facebooku Víkend starých
řemesel (https://www.facebook.com/
events/320392583033801/) nebo na
www.nonsancti.cz.
Kontaktní osoba:
Jaroslava Muzikantová
telefon: 777 886 817
e-mail: nonsancti@email.cz

Bílý kruh bezpečí
nabízí

odbornou pomoc obětem trestných činů
Pomoc můžeme klientům v nouzi poskytnout dvěma způsoby:
- osobně na pobočce na Palachově náměstí 1 v Olomouci, telefon pro objednání 732 700 533,
- přes bezplatnou nonstop linku 116 006, která je určena obětem kriminality a domácího násilí.
Nezapomínejme, prosím, že na řešení problémů nejsme nikdy sami.
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O nejstarších rodech v Kojetíně
Tak nazval kojetínský kronikář Max
Navrátil svůj krátký článek v říjnovém
vydání Kojetínského kulturního kalendáře v roce 1966. Po více než padesáti letech mě tento článek inspiroval
k tomu, abych ty čtenáře, které to zajímá, seznámil s těmi nejstaršími kojetínskými rody. Vidíme kolem sebe, jak
dochází k obměně obyvatel, město Kojetín nevyjímaje. Jedni přicházejí, druzí
odcházejí. Avšak existují rody (rodiny),
které dlouhodobě, i několik staletí,
v místě bydliště (obce) zůstávají.
A s těmi bych chtěl čtenáře seznámit.
Rod (přesněji rozrod) je možno definovat jako souhrn všech pokrevních
příbuzných pocházejících od jednoho
společného předka, a to přítomných
i budoucích, kteří tvoří jistou právní,
hospodářskou, případně náboženskou
jednotu. Příslušnost k rodu je dána
příjmením a zahrnuje pouze potomky
synů nebo nemanželské potomky dcer
anebo zahrnuje potomky synů i dcer,
bez ohledu na příjmení. Je samozřejmé, že dva jedinci stejného příjmení,
nemusí být v příbuzenském vztahu,
i když bydlí ve stejné obci či městě.
Od založení Kojetína se v něm vystřídalo mnoho rodů. Ale písemné zápisy
o obyvatelích města jsou k dispozici
až od 16. století, a proto, až na vzácné
výjimky, je možno jmenovat jen ty rody,
které jsou zaznamenány v archiváliích
a jejich doložitelní potomci prvního zaznamenaného předka, žijí v Kojetíně
dodnes.
Všechny staré kojetínské rody jsou
vzájemně příbuzensky propojené. Nestávalo se často, že ženich si přivedl
nevěstu z jiné vesnice nebo jiného
panství. Vrchnost nechtěla přijít o pracovní sílu. Proto je možno s určitou
nadsázkou říci, že staré kojetínské
rody jsou jedna velká rodina. Samozřejmě obdobné je to i v ostatních vesnicích.
Víme, že město, dříve městečko Kojetín, bylo místem, kde se většina obyvatel živila hospodařením na půdě.
Proto byla většina rodů vázána k půdě
a v místě obživy zůstávala. Vlastnictví,
případně pacht půdy, nedovolovaly
se odstěhovat. Rolnická hospodářství
– grunty a chalupy, dvory a zahrady
mnohdy navazovaly na polnosti. Obyvatelům ulic se říkalo „sousedé kojetínští“ nebo „předměšťané“. Obyvatelům
náměstí, nazývané též město, se říkalo „měšťani“. Ti provozovali řemesla,
šenky či jiné obchodní služby. Měšťani

byli většinou bohatší než rolníci a je doloženo, že dlouho nezůstávali na jednom místě, a pokud se vyskytla lepší
možnost k provozování obchodu, tak
se odstěhovali. Tuto skutečnost dokládá poměrně rychlá obměna vlastnictví
domů na náměstí. Někteří obyvatelé
provozovali řemeslo nebo služby a vedle toho, s ohledem na velikost rodiny,
hospodařili i na půdě.
Do 16. století se zachovalé kojetínské
archiválie zabývají vyššími patry soudobé společnosti, ať jsou to vztahy
vrchnostenské nebo císařsko-královské. Vazba vrchnosti k poddaným obyvatelům se projevovala robotní povinností a daněmi (platy).

Kropáče z Nevědomí je namalována
(sgrafitová malba) na budově zámečku v Kyjově.
Obyvatelé, tzv. osedlí, kteří obhospodařovali půdu nebo vykonávali činnosti, týkající se obchodu a služeb, jsou
v urbáři rozdělení podle ulic a náměstí
a mají zde předepsány platby vrchnosti v českých groších za dům, pole,
louky a srpní (plat z výnosu žní), případně z jiných aktivit. Urbář uvádí 306
osedlých, avšak většina z nich měla
početné rodiny, takže je možno odhadovat počet obyvatel města Kojetína
v té době kolem dvou tisíc. Na náměstí
bydlelo padesát rodin, v Kroměřížské
ulici 62 rodin, Vyškovské 25 rodin,

Nejstarší zachovalou kojetínskou archiválií, jejímž obsahem je soupis vesnic a městeček s poddanými a jejich
povinnostmi vůči vrchnosti, je Urbář
panství kojetínského „Herrschafft Kojeteiner Urbarium De Anno 1567“ sepsaný v letech 1566–67 pro Kojetín,
Popůvky, Stříbrnice, Hrušku, Němčice
nad Hanou, Měrovice nad Hanou, Bojanovice, Bezměrov, Uhřičice, Polkovice, Obědkovice, Křenovice, Zlobice
a Daňkovice.
V roce 1566 bylo kojetínské panství
v držení pána Jana Kropáče z Nevědomí (Kropacz z Niewiadomu, vlastník města Hranice na Moravě v letech
1553–1572), který jej měl jako zástavu
od Pernštejnů. Rod pánů z Nevědomí
byl slezský panský rod. Jméno bylo
zvoleno podle hradu Nevědomí nedaleko města Rybnik, ležícího v dnešním
Polsku, nedaleko moravských hranic.
V erbu měli tři zkřížené zlaté kropáče,
zakončené stříbrnou čepelí, v modrém
poli. Kropáč byla středověká zbraň
v podobě palice s ostny. Jan Kropáč
zemřel roku 1672, a tím Kropáčové vymřeli po meči. Podobizna Jana

Tovačovské (Olomoucké) 28 rodin,
Mlýnské 39 rodin, v ulici Žebračka
(Tyršova) patnáct rodin, v ulici Žabokrky (Blanská) devatenáct rodin, v ulici
Šperloch (Palackého) šestnáct rodin
a v Židovské ulici (Husova) bydlelo
52 rodin.
Příjmení osedlých, uvedená v urbáři,
jsou česká a z velké části stejná jako
v dnešní době. Jsou zde však i příjmení, dnes již neznámá nebo velmi řídce se vyskytující a mnohdy úsměvná,
např. Duspivo, Zvednos, Strmol, Smrkáček, Prdlamyš, Pidrejch, Žejkruta.
O deset let starší je česky psaná Kniha kupních smluv, ve které jsou zápisy
o prodejích nemovitých věcí, především polností, v letech 1557 až 1681.
Kniha začíná slovy (mírně upraveno): „Prodag roly a Augezduo od lidy
w Mestie Kojetinie, czož se započalo
za Richtarze Jirzika Pidreho a Matyasse Pilarze... ...leta 1556 .“
Soupisy obyvatel kojetínského panství, případně výčet jejich povinností,
byly provedeny ještě v letech 1596,
1636, 1648, v lánových rejstřících z let
1657–1678, 1679 a letech dalších.
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Údaje z těchto soupisů jsem čerpal
z veřejně dosažitelných digitalizovaných zdrojů a písemných archiválií
a starých tisků, uložených v SOA
v Henčlově a sbírkách kojetínského

muzea. Zápisy v těchto archiváliích
jsou základem k představení historie
nejstarších rodů v Kojetíně, čtenářům
Kojetínského zpravodaje. Vzhledem
k rozsahu není možno téma plně a de-

tailně popsat zajímavou historii rodů.
V případě zájmu o historii svého rodu
poskytnu čtenáři podporu a výpomoc.
Miloš Krybus
m.krybus@seznam.cz

Rod Mořických

S určitou pravděpodobností je však
možno spojení rodu z této obce
s prvním zaznamenaným Mořickým
v Kojetíně předpokládat, protože mnozí obyvatelé z této obce se v průběhu
let stěhovali do jiných vesnic nebo na
jiná panství, a protože pocházeli z Mořic, bylo jejich příjmení od názvu této
obce odvozeno. V okolí Kojetína je
toto příjmení uvedeno např. v Popůvkách nebo Stříbrnicích.
Podle Knihy kupních smluv z let 1556
–1631 kupuje Jakub Mořický z Kojetína v roce 1565 od Jana Zmoka louku
u vodního toku – nivu (v zápise psáno
niwku).
Tím se stává nejstarším doloženým
zakladatelem svého rodu v Kojetíně.
Je možné, že v Kojetíně žil již jeho
otec, avšak záznam o něm chybí.
O dva roky později je v Urbáři panství
kojetínského z roku 1567 uveden na
posledním, 15. řádku v ulici Žebračka,
„Jakub Mořických z chalupy v roku...
...5 gr., srpniho... ...8 den“. Jeden groš
měl v té době 12 denárů. Zápis sděluje, že tentýž Jakub Mořický je již
držitelem chalupy a polností, protože
mu jsou předepsány platby z chalupy
a srpniho (něm. Sichelgeld – srpné
– plat z výnosu ze žní).

žijící v ulici Žebračka, zemřel kolem
roku 1600.
Mikuláš se ve výše uvedeném roce
oženil s Dorotou, dcerou Jana Chvalkovského, bydlícího v ulici Šperloch.
Byl natolik zdatný, že se v letech 1608
a 1609 stal kojetínským rychtářem.
Potomky však zřejmě neměl.
Jeho bratr Jakub si vzal za manželku Annu, dceru Jana Koláře z Tovačovské ulice. Měli tři děti, dvě dcery
a syna Mikuláše, který šel ve šlépějích
svého strýce a v letech 1621 až 1624
byl purkmistrem města Kojetína. Mikuláš Mořický měl se svou manželkou
dceru Dorotu, která se provdala mimo
Kojetín. S velkou pravděpodobností
měl dětí více, mezi nimi i syna. Tento
syn, písemně nedoložený, mohl být otcem Matouše Mořického, narozeného
pravděpodobně kolem roku 1655.
Matoušova manželka Magdalena přivedla na svět kolem roku 1684, vedle
později dalších pěti narozených dětí,
syna Jakuba.
Tomu se po svatbě v roce 1716 s Annou Haužekovou z Křenovic, narodilo
jedenáct dětí, z nichž však pět zemřelo. Jakub již obýval se svou rodinou
chalupu v Kroměřížské ulici. Rolnické
hospodaření mu prosperovalo, o čemž

Během let rozvíjel Jakub Mořický své
hospodářství nákupem polí, luk a zahrad. Jeho dva synové, Jakub a Mikuláš, kteří se ženili ve stejný rok, 1586,
již bydleli, podle Urbáře panství kojetínského z roku 1596, ve Vyškovské
ulici, a Mikuláš dokonce na náměstí
jako „měšťan“. Jakub Mořický – otec,

svědčí značné nákupy polností.
Jeho syn Tomáš, narozený v roce
1733, se v roce 1767 oženil s Kateřinou
Kotkovou, s níž měl osm dětí. Zápis
o jejich sňatku zní: „Honestus sponsus
Thomas legitimus filius post def: Jacobum Morziczky suburb. kojetin.: cum
hons. sponsa Catharina legitima filia

Rod Mořických pochází pravděpodobně z obce Mořice (něm. Morzitz)
u Kojetína. O původu samotného jména Mořic se usuzuje, že pochází zřejmě od dávného názvu lučnatých niv,
močálů, močidel neboli mořin, které
se kdysi rozkládaly podél říčky Hané.
Jiná, diskutabilní verze, pro vysvětlení názvu Mořice zase uvádí, že jde
o označení odvozené od latinského
nebo německého jména Mauricius, ve
slovanském jazyce uváděného Mořic,
Moric nebo Moro či Mora. Nositel tohoto jména byl Maur, tedy mouřenín.
Morou se ve staroslověnštině také nazýval noční hmyz.
Nejstarší zmínku o Mořicích obsahuje
listina ze dne 27. ledna 1238 v Deskách zemských (soupis majetku šlechty), kterou ztvrzoval i Předbor (Předibor) z Mořic, nižší šlechtic - zeman,
který měl v Mořicích nějaký majetek
a psal se po nich. Tím majetkem byla
ves s tvrzí.
Po Předboru z Mořic náležela v roce
1260 ves Jaroslavě, dceři Soběslava
z Mořic. Od roku 1350 byli majiteli Mořic různí vlastníci (držitelé). Roku 1480
koupil tvrz Protivec ze Zástřizl, který
sídlil ve tvrzi nedaleko hradu Buchlov.
Mořickou tvrz ale nevyužíval a nedlouho poté byla opuštěna.
Pozůstatky tvrze se nachází jen několik metrů severozápadně od zámku
a bývalé mořické sladovny. Do dnešní doby se zachovala pouze její část
v podobě pahorku, nazývaného Kopec. Ten měl původně asi rozměry
36x40 metrů, avšak v současnosti je
asi poloviční a jeho největší výška je na
severozápadě, asi 4 m. Jeho severovýchodní část je snížená skoro do roviny,
na severu je však stále dobře patrný.
K největšímu zásahu do pahorku došlo
při stavbě sladovny, kdy byla odkopána
jeho celá jihovýchodní část. Při výkopech byly zjištěny kamenné základy.
Na části pahorku je dnes dětské hřiště.
Někdy před rokem 1565 se v Kojetíně nachází Jakub Mořický, narozený
snad kolem roku 1541. Doložit, že Jakub Mořický je potomkem zemanského rodu z obce Mořice nelze, protože
se nedochovaly návazné archiválie
v období zhruba sta let.
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Joannis Kotek suburb. kojetin;.“ „Poctivý ženich Tomáš, zákonný syn zemřelého Jakuba Mořického, předměšťana kojetínského a poctivá nevěsta
Kateřina, zákonná dcera Jana Kotka,
předměšťana kojetínského.“ Svědky
svatby byli Jan Skřivánek a František
Rumpl, kojetínští předměšťané.
Tomáš Mořický zemřel 5. února v roce
1791 v Kroměřížské ulici číslo 58,
dnes číslo 125.
Byl pochován 8. února místním
farářem Danielem Polanským. V Knize zemřelých má uvedeno pod jménem slovo „Nachbar“ – soused, tedy
místní občan.
Syn Pavel, narozený v roce 1772, se
oženil v roce 1799 s Jenovéfou Mračkovou. Měli osm dětí, z nichž pět v útlém věku zemřelo. Pavel Mořický zemřel v roce 1848 v Kroměřížské ulici,
v chalupě číslo 127.
Mladší syn Pavla Mořického, Kašpar,
narozený v roce 1812, hospodařil, jak
ukazuje indikační skica z roku 1833,
na chalupě číslo 170 v Kroměřížské
ulici. V roce 1834 se oženil s Josefou
Holečkovou. Jeho syn Jan, měl pět
dětí, z nichž syn Vincenc, rolník, narozený v roce 1868, obýval tento dům
s manželkou Marií Horákovou, dcerou
kováře z Vyškovské ulice číslo 395,
kterou si vzal v roce 1899. Měli osm
dětí, z nichž tři dcery mezi lety 1918 až
1920 zemřely. Další čtyři dcery - Žofie,
Ludmila, Aloisie a Anna a syn Vincenc
obývali dům v meziválečném období.
Žofie Mořická se ve věku 24 let provdala v roce 1930 za rolníka Antonína
Kotka, Anna se ve svých 18 letech provdala za souseda, kolářského mistra
Jaroslava Šikulu v roce 1932. Aloisie,
provdaná v roce 1937 za zámečnického mistra Aloise Nováka se s ním přestěhovala do Prahy. Ludmila, svobodná, která zemřela v roce 1980 ve věku
72 let, v tomto domě dožila. Posledním
mužským obyvatelem domu byl bratr
výše uvedených sester, svobodný
Vincenc Mořický, který zemřel v roce
1956 ve věku 53 let, a tím tato větev
rodu Mořických po meči vymřela. Dům
byl, z důvodu plánované dopravní
změny Kroměřížské ulice, v osmdesátých letech zbořen.
Rodiny až do 19. století měly běžně
mnoho dětí, někdy deset a více nebylo výjimkou. Vyššího věku se jich
však dožívalo mnohem méně. Při tehdejší hygieně byly dětské nemoci na
denním pořádku a úmrtí dětí na zápal
plic, zánět průdušek, zápal mozkových
blan a tuberkulózu a různá zranění,

6/2021

bylo poměrně běžnou záležitostí.
Starší syn Pavla Mořického, František,
narozený v roce 1802, se usadil v rodném domě, číslo 127 a v roce 1831 se
oženil s Marií Kubesovou. V manželství se narodilo devět dětí, z toho tři
zemřely. Jejich syn František, narozený v roce 1836, se v roce 1867 oženil
s Františkou Štáblovou. Ze tří narozených synů se dospělého věku dožil
pouze nejstarší syn Cyril, narozený
v roce 1868, který se v roce 1897 oženil s Marií Lambotovou. Podobizna
obou je na náhrobku Mořických, na
hlavní středové cestě kojetínského
hřbitova. Z narozených šesti dětí se
dospělého věku dožily děti čtyři, mezi
nimi syn Jan, narozený v roce 1911.
Jan Mořický, rolník, se v roce 1941
oženil s Klementinou Štáblovou a měli
spolu dvě děti, Antonína a Annu. Anna,
narozená v roce 1944 se provdala za
Antonína Zavřela do Uhřičic.
Antonín, narozený v roce 1942, se
vyučil zedníkem a až do důchodového věku pracoval v místním zemědělském družstvu, do kterého byly v době
kolektivizace vneseny i jejich polnosti,
nakoupené jejich předky. V roce 1967
se oženil s Boženou Gabrišovou ze
Slovenska. V sedmdesátých letech
postavil dům v Sadové ulici.
Jejich syn Petr, narozený v roce 1968,
bydlící na rodové chalupě v Kroměřížské ulici, má se svou manželkou Hanou Jindrákovou dvě děti, Lucii a Ondřeje. Dcera Jitka se provdala za Josefa
Zaorala a bydlí v Sadové ulici.
V Kojetíně žije v současnosti pouze
tato větev rodu Mořických se dvěma
mužskými členy, ostatní větve rodu
během let zanikly, ženy se provdaly
do jiných rodin nebo se rodiny pře-

stěhovaly. Rod Mořických je spojený
s rody Štáblových, Lambotových,
Mračkových, Kotkových, Malovaných,
Ivanových a dalších, většinou rolnických rodů.
V současnosti, kdy poslední kojetínský
potomek Ondřej, je 14. generací po
Jakubu Mořickém, narozenému kolem
roku 1541, žije v naší republice přibližně sedmdesát mužských nositelů
příjmení Mořický, z nichž nadpoloviční
většina – 41, se vyskytuje na Moravě
v okolí Uherského Hradiště, Kyjova
a Uherského Brodu. Obdobná situace je i u žen. Dá se předpokládat, že
i Mořičtí, bydlící mimo Kojetín, mají
své kořeny v Mořicích u Kojetína.
K letošnímu roku 2021 žije rod Mořických v Kojetíně nepřetržitě přes
456 let.
Historie rodu Mořických je velmi podrobně popsána v Kronice rodu Mořických na Moravě v letech 1565–2005
(v letech 1238–1437–1466), kterou
zpracovala PhDr. Božena Urbanová
– Hanáková.
Hypotetická úvaha
V polských archiváliích v Registrech odvodů okresu Hnězdno (1564
–1588), (pol. Gniezno): „Rejestry
poborowe powiatu gnieźnieńskiego
(1564–1588)“ je v seznamu poddaných pro rok 1564 ve vsi Miroslawicze
(52,5884 N, 18,2697 E) uveden „Joannes Morzyczki“ (Jan Morzycki). Je
mu určena platba z hospodářství a pozemku dvou zahrad ve výši 16 grošů.
Město Hnězdno leží nedaleko města
Poznań, zhruba třista kilometrů severně od moravských hranic.
Nedaleko, zhruba 24 kilometrů
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východně od vsi Miroslawicze leží ves
Morzyce (52,5740 N, 18,6190 E) a ve
zhruba stejné vzdálenosti od Miroslawicz, ale 17 kilometrů jižně od Morzyc,
leží vesnice Stare Morzyce (52,4193
N, 18,6244 E).

kých v době Polského království. Jsou
zde uvedeny, vedle jiných rodů, rody
Mora, Moraczyński, Morenda, Morgulski, Moryno a Morzycki.
Doživotí je dohoda, podle které se jedna ze smluvních stran na základě pře-

V Polsku je doložen rodokmen rodu,
pocházejícího z Morzyc již počátkem
16. století. Svědčí o tom tento zápis:
„Jan Zawisza, h. Mora, był wnukiem
Zawiszy z Morzyc i Jego żony Katarzyny, która otrzymała w 1531r. dożywocie od synów: Walentego, Macieja,
Jakuba i Wojciecha (jeden z nich był
ojcem tegoż Jana).“
Jan Zawisza, erb Mora, byl vnukem
Zawiszy z Morzyc a jeho manželky
Katarzyny, která obdržela v roce 1531
doživotí od synů: Walentyho, Macieje,
Jakuba a Wojciecha (jeden z nich byl
otcem téhož Jana).
Erb Mora (viz výše původ jména Mořice) je polský erb, který využívaly
šlechtické rodiny včetně rodu Mořic-

vodu vlastnictví nemovitosti zavazuje
poskytnout převádějícímu doživotní
výživné.
V dalších zápisech je příjmení uvedeno jako Morzycki. Není některý z těchto polských Morzyckich, v kojetínských
archiváliích psáno Morzicky, počeštěno Mořických, předkem, v roce 1565
písemně doloženého kojetínského
Jakuba Mořického? Nemohli to být
Valentin, Matěj, Jakub nebo Vojtěch?
Nepřišel některý z nich nebo jejich
příbuzných do Kojetína, jako mnoho
dalších „sousedů kojetínských“, z Polského království?

Kojetín – boudy

Mám na mysli betonové přístřešky, které jsou v poli. Jeden je vpravo
na konci Zadního rybníka. Druhý je
v Panské cihelně pod Cholerovým
hřbitovem. Byly postaveny koncem
30. let minulého století jako ochrana
před nenadálým deštěm či bouřkou.
Jsou shodné rozměrově, mají vnitřní
rozměr 3,8 x 4,2 m. Jsou stejně situovány a tvarově shodné. Severní a západní strana je plná, východní a jižní
strany jsou otevřeny. V archivu města
jistě by se našlo, kdy byly postaveny,

Bouda u Zadního rybníka u Choleráku
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Miloš Krybus
Pokračování: Rod Gardavských
kdo je projektoval, které firma je postavila, jaká byla cena a kdo to platil. Ten
přístřešek u rybníka, kdysi kolem něj
vedla cesta, je poškozen, je prasklý.
Buď klesl základ nebo o něj v minulosti zavadil strojem nějaký „jézeďák“.
V jeho blízkosti roste mohutná vrba,
která narušuje stabilitu. V cihelně je
nepoškozen a slouží jako seník. Myslivci tam ukládají seno pro zvěř.
Chtěl bych upozornit na reklamní nápis, který tam je. „Oděvy Horák, Kojetín 2,8 km“. Nápis je proveden čer-

venou barvou. Podle svědectví Břetislava Horáka, syna, nápis byl napsán
1946. Za tu dobu je ještě perfektně
čitelný, viz foto.
Musím ještě připomenout jeden přístřešek, který byl u silnice směrem na
Měrovice asi dvacet metrů za kapličkou sv. Anny. Byl postaven z pálených
cihel. Měl severní a boční strany plné.
Koncem 70. let minulého století se
v tichosti ztratil. Někdo potřeboval cihly
a nikomu nechyběl.
F. Minařík

Bouda v cihelně pod Cholerákem
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Kojetín – město starožitné
Počátek
a založení Kojetína
První část „Protokolu k zapisování…“
má název „Počátek a založení města Kojetína, krátké historické vypsání
o počátku a vystavení starožitného
města toho Kojetína“. Dále uvádím
tuto kapitolu v upraveném přepisu:
Kojetín je starožitné město v Markrabství moravském, v Holomúckém kraji,
Goldštejnské a Třebovské čtvrti, blíž
řeky Romži aneb Ružové, mezi Kroměřížem a Tovačovem ležící. Nedaleko od toho města Kojetína, podotknutá od Prostějova dolů přicházející řeka
Romža aneb Ružova, do hlavní řeky
Moravy, totiž do Moravy a spolu s tou
nedaleko odtud ležící řekou Haná řečenou, se se jmenovanou Moravou
spojuje.
Jan Ámos Komenský, rozený Moravan, v jedné nedaleko od Uherského
Brodu ležící vesnice Komňa řečené rodilý, vysoce učený muž, obzvláště, ale
dobře zkušený historicus, píše v díle
„O starožitnostech Moravy“ také o „Počátku a vystavení moravských měst“.
Píše, že v Náměšti, ve vyhlášené žerotínské bibliotéce, jedno starožitné
manuskriptum viděl, které již tehdy,
totiž okolo roku 1580 přes pět set let
staré bylo a od Albína, bývalého benediktinského řádu mnicha v Třebíči, v latinské řeči popsáno bylo, jak o
pánech ze Žerotína a také o právech
v tom Markrabství moravském.
V té držené knize Komenský četl,
že pod šťastným moravským králem
Samo řečeným, okolo Léta Páně 640
jeden z dvaadvaceti synů řečeného
moravského krále, které on spolu s
patnácti dcerami, se svými dvaadvaceti manželkami zplodil, KOJATIN řečený, na tom místě, kde dnes Kojetín
stojí, přes dvacet tisíc barbarských
Hunů a Skytů, kteří tehdáž, jako rabiči
do království moravského vpadli, se
svým, jen něco přes pět tisíc mužů
pozůstávajícím vojskem, porazil a zbil.
Také velký počet zajatých získal, mezi
kterými také byl vůdce a hlava toho
barbarského a rabičského lidu Klusak
řečený, se svými sedmi synmi. Starého Klusaka a všech sedm jeho synů
rozkázal pověsiti na dubový strom
a šípy prostříleti. Poněvadž se ten
KOJATIN, moravský princ, tak udatně
choval a království od barbarů osvobodil, tak jeho otec, moravský král Samo,
ho nejen za hlavu a vůdce nad svým

moravským vojenským lidem vyzdvihl,
také jemu místo toho vítězství s okolím
jedné míle dědičně daroval.
Na památku svého jména a porážky
těch dvaceti tisíc Hunů a Skytů bylo
město v roce 640 po narození Krista
Pána vystaveno a nazváno KOJETIN.
Tímto jménem jest nazváno doposavad. Jménem toho města i jménem
moravského královského prince Kojatina Hunové doposavad straší své
neposlušné děti a jim hrozí, jestliže
nebudou poslouchati, že se jim stane
tak, jako jejich předkům na Moravě
u Kojetína.
Poznámka:
Výše uvedená pověst je citována také
ve starší literatuře o Kojetíně:

- Vincenc Brandl, Kniha pro každého
Moravana, Brno, 1892
- Josef Chytil, Paběrky z dějů Kojetínských, Brno, 1851
- Adolf Procházka, Kojetín. Stručné
dějiny a popis jeho. Kojetín, 1907,
Strážnice, 1908
- Vlastivěda moravská. II. Místopis.
Kojetský okres, napsal František Peřinka. Brno, 1930
- Sborník: Kojetínsko. Město Kojetín
a okolí. Redakce: J. Kovařík, J. Kraťoch, B. Jelínek.Brno, 1933
(pokračování příště)
František Řezáč
foto: Josef Bibr
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střední hanou na kole
Třetí ročník cyklovýletu, který organizuje Mikroregion Střední Haná, se
konal v sobotu 22. května 2021.
Po roční absenci zaviněné covidem
se cyklisté těšili na další ročník oblíbeného cyklovýletu – putování po
obcích mikroregionu Střední Haná.
A byla to první akce, která se mohla uskutečnit v rámci rozvolňování
opatření, ale bez hromadného dojezdu do cíle do některé obce regionu.
Jen pro zopakování: cílovými místy
v roce 2017 byla Ivaň (447 účastníků)
v roce 2018 Tovačov (542) a naposledy v roce 2019 Kojetín (703) s renovovaným areálem koupaliště. V roce
2022 by to měly být Troubky.
Den akce se blížil. Protože jsem nejel
ani v roce 2019, kdy jsem byl členem
volební komise u voleb do krajů, tak
jsem se těšil dvojnásob. Zakoupil jsem
si v místním cykloservisu nové sedlo,
neboť pohled na svět je nejhezčí nejen
ze sedla koně, ale i ze sedla jízdního
kola, které nemá koňské vrtochy, ale
zase musíte šlapat.
Předpověď počasí na sobotu nic
moc, v duchu studený máj, v stodole ráj. Sobotní dopoledne pršelo, což
odradilo cyklisty úplně nebo donutilo
čekat doma, jak se to vyvrbí. Kolem
poledne déšť přestal a kdo vyrazil na
výlet, udělal dobře. Odpoledne bylo
slunečné, pro cyklisty ideál. Pořadatelé naštěstí posunuli o hodinu déle (na
16. hodinu) otevření kontrolních stanovišť v obcích, kde bylo občerstvení

a sbírala se razítka do sešitku.
Věrný tradici, kdy jsem vždy absolvoval všech čtrnáct obcí mikroregionu,
vyrazil jsem do májového deště již
v deset hodin. Startovním místem byl
DDM Kojetín tentokrát ne u střelnice,
ale zázemí měl pod střechou na ulici
Sv. Čecha. Po registraci s formulářem
a balíčkem (perník, jablko, bonbony)
jsem vyrazil na zahřívací malý dvaceti
kilometrový okruh na trase Křenovice
– Stříbrnice – Němčice – Měrovice do
Kojetína. Již úsek mezi Křenovicemi
a Stříbrnicemi vedený po polní cestě
se dal projet jen opatrně uprostřed po
trávě. Ve vyjetých kolejích se po dešti
udělalo klouzavé blatíčko. Proto jsem
další polní cesty vyloučil a raději jsem
volil jako většina asfaltové cesty. Posilněn různými pamlsky a nápoji na
kontrolních stanovištích jsem absolvoval i s focením za dvě hodinky úvodní
okruh se zastávkou na převlečení do
suchého doma v Kojetíně. Moc cyklistů až na pár statečných jedinců jsem
nepotkal, ale s lepšícím se počasím
jich přibývalo. Paradoxní je, že zatímco místní čekali doma na lepší počasí,
tak cyklisté z dálky (Napajedla, Hulín,
Prostějov, Brno) už měli na svém kontě od rána ujeté kilometry.
Domů jsem dorazil v poledne a po
patnácti minutách na oddech jsem se
vydal na velký cca padesáti kilometrový okruh. Trasa Kojetín – Uhřičice
– Polkovice – Obědkovice kvůli časové tísni už byla po krajské silnici. I když

byla sobota provoz byl celkem hustý,
ale řidiči nově podle vyhlášky opatrně
objížděli cyklisty nejen o stanovených
1,5 metrů odstupu. V uvedených obcích bylo výborné občerstvení (koláče, chleby s různými pomazánkami,
jednohubky) a další laskominy, kterým
se nedalo odolat. V Polkovicích to byl
přímo bufet (klobásový chléb, banánové kostky, koláče a fenomenální tvarůžková pomazánka jako z pořadu TV
Prostřeno), který připravila naše paní
extajemnice Jiřinka Páleníková, nyní
Zdařilová, s děvčaty.
Na každé zastávce v obcích panovala
dobrá nálada nejen s lepšícím se počasím, ale hlavně s přibývajícími kilometry. Po Obědkovicích následoval
sedmi kilometrový přesun přes Klenovice do další obce Ivaně. Tady nastala
další změna trasy, kdy polní cesta do
Oplocan byla tak blátivá, že cyklisté, kteří odtud přijeli, si museli očistit
nánosy bláta. Velká škoda i proto, že
v Oplocanech mají nepřekonatelné

Kojetín

Křenovice
Borec,
který zaslouží obdiv
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koblihy (ty mi pak poslali místní na
fotu). Tak bylo jasné, že letos nemám
šanci je stihnout ochutnat. Další cesta
vedla do města pod Spanilou věží, do
Tovačova. Logicky pak dalším „korálkem“ na pomyslné šňůrce byly Troubky vzdálené čtyři kilometry po rušné
silnici. Oba starostové by chtěli udělat pro cyklisty bezpečnou cyklostezku, ale problém je v plánované těžbě
štěrku v dané lokalitě. V Troubkách
se vždy zastavím u pomníčku devíti
obětem povodní z roku 1997. Utíká to
a nové Troubky se za 24 let změnily
v krásnou obec plnou života. Tady
bude příští rok společný dojezd do
cíle. To už bylo 15.22 hodin a do limitu
16.00 hodin zbývalo osm kilometrů do
vesničky Záříčí, která je trochu bokem.
Ale jelo se už lužními lesy a cyklistů
jsem potkal tolik, že bylo docela živo.
V Záříčí už pomalu balili, ale stihli uvařit výborné kafe. Všechno by se dalo
zvládnout dříve, ale na trase a zastávkách fotím a bavím se s lidmi o tom,
kolik lidí od nich vyjelo, co je nového,
a přitom se koštují dobroty a všem je
fajn, že u nás na Hané je krásně a jsou
tu ještě dobří lidé.
Po šestnácté hodině bylo jasné, že
zbývající dvě štace (Lobodice, Oplocany) absolvuji bez razítek, hlavně
abych splnil předsevzetí a projel celou
trasu. V Lobodicích v baru už bylo na
venkovních lavičkách neformální místo, kam se sjeli cyklisté k závěrečnému
zhodnocení letošní tour Střední Haná.
Tentokrát bez razítka z Lobodic, ale
s několika fotkami jsem pokračoval dál
do poslední čtrnácté obce do Oplocan.
V nohách skoro šedesát kilometrů
a proti větru z Annína do Oplocan už to
bylo náročné. Tak jsem byl docela rád,
když jsem dorazil na pověstné oplocanské kočičí hlavy – kostky tolik oblíbené cyklisty. Tady už se grilovalo pro
místní cyklisty, kteří měli posezení po
dojezdu u dobrého moku. Mě zbývalo
už „jen“ sedm kilometrů do Kojetína.
Přes Polkovice a Uhřičice se poslední
kilometry pomalu, ale jistě ukrajovaly a odměnou byl vytoužený pohled
z uhřičického kopce na cíl cesty – Kojetín. Celkový výkon: ujetých 71,5 km
v době od 10 do 18 hodin a nafocených 200 fotek S přibývajícími roky už
to není o rychlosti, ale o pohodě a radosti ze života.
Doufám, že pořadatele z obcí Mikroregionu Střední Haná neodradí menší
účast (letos 292 registrovaných účastníků), která byla způsobená letošním
studeným májem. Jako vždy se své
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Polkovice

Uhřičice
Obědkovice

Polkovice
Ivaň

Tovačov
role ujali skvěle, což ocenili všichni,
kdo šlápli do pedálů. Vítězem se stal
každý, kdo překonal vlastní pohodlí
a vydal se poznávat náš region. Každý
si mohl stanovit délku své trasy podle
možností a času. To, že jely i rodiny
s dětmi svědčí o tom, že pohyb nám
všem už chyběl a také kontakty mezi
lidmi, kteří mají společné zájmy. Můj
obdiv má hoch, kterého jsem potkal na
cestě do Záříčí v doprovodu svých rodičů. Jel totiž na šlapacím vozítku pro
invalidy spolu se svým psíkem. Maminka mi řekla, že pro ně je cesta cíl
a je to svatá pravda. Není důležité zvítězit, ale překonat trable a žít naplno.
No a už se můžeme těšit na další ročník v květnu 2022. Třeba se už začne
s realizací arcibiskupské cyklostezky
Olomouc – Kroměříž, která by měla
vést kolem Moravy naším regionem.
Uvidíme. Zatím je nejdále v přípravách
Kojetín. Do té doby jezděte na kole nejen po té naší Hané, ale i jinde, u nás
je plno zajímavostí a krás.
Mě čekal ještě jeden maratón, a to
vybrat fotky, videa, výsledky a zapra-

covat do příspěvku do Kojetínského
zpravodaje a na FB Kojetínské novoty,
kde najdete hodně fotek s komentářem.
Tak ještě jednou všem díky za krásný
den plný zážitků.
Životu a sportu zdar, cyklistice zvlášť.
Všechny lidi dobré vůle zdraví
Jaroslav Bělka
Uhřičice
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Alois Zlámal: Střešní okno a já (povídky na pokračování)
Konec dětství
Sport

Jak jsem již zmínil dříve, sport mě bavil již od dětských gatí. Živě si vzpomínám, bylo to ještě za války, jak ve Vitčicích prodávala panímáma Durajová
mléko. Vedle nás bydlel tatínkův bratr,
strýc Lojza.
Pro úplnost musím připomenout takovou místní vitčickou raritu. Ve Vitčicích
bydlelo asi deset rodin Řezáčů a stejně rodin Zlámalů. Kvůli rozlišení měla
každá z rodin své specifické pojmenování. Tak třeba rodina Josefa Řezáče, kam chodila maminka pracovat
do pole, měla název Jakubovi. Naše
rodina, potažmo já a moje setra jsme
byli Lojza Tomášů, resp. Mařenka Tomášova atd.
Tož u Lojzů měli syna Staňu, byl o rok
mladší než já a pro mléko do plechové
konvičky s deklem jsme chodili spolu. Na zpáteční cestě opatrně položit
konvičku a šup – stojka, a tak to šlo
až domů. Někdy jsme donesli místo
mléka kyšku... V deseti letech jsem už
uměl chodit po rukách, a to mi zůstalo
až do vysokého věku.
Význam slova sport je příliš mnohoznačný, spíš bych řekl, že když někdo sportuje, tak provozuje určitý druh
sportu. V dnešní přetechnizované
době je to řemeslo, tedy nástroj, jak
získat peníze za účelem zajištění obživy člověka.
Dříve se více užívalo slova tělovýchova, tělocvik. Slovo tělovýchova je
složeno ze dvou slov, tělo a výchova
a předesílá jeho pravý význam. Staří
Řekové to věděli již před tisícem let
– sport měl být tedy jedním z nástrojů
výchovy.
Stát vynakládá na sport nemalé finanční prostředky. Mělo by se mu to
vracet ve formě zdravějšího obyvatelstva, ale jaký je skutečný stav?
Když naše policie dělala nábor nových
adeptů, více než polovina uchazečů
neprošla z důvodu katastrofální fyzické kondice. Jaký je asi fyzický, potažmo zdravotní stav obyvatel našeho
národa, který nosí hrdě naši vlajku se
znakem krále zvířat, lvem, symbolizujícím sílu, odvahu a udatnost?
Každý večer sleduji na ČT1 pořad
Branky Body Vteřiny. Hokejové mužstvo první ligy pyšně předvádělo, jak
se stará o hokejové mládí. Malí caparti, málem je není pod přilbou vidět – to
by měli být budoucí Jágrové a další

12

adepti na výrobu pohádkových příjmů.
Nejsem lékař, ale zdravý rozum mi
říká – co asi na to řeknou jejich kotníčky, kolínka, záda? A v tak útlém věku?
Vím, co to je, sám jsem hrál hokej.
Tělesné zdatnosti nabývá člověk pravidelným cvičením. Dnešní doba je
k tomuto druhu sportu skoupá. Ne že
by byla skoupá na peníze, ale není
vůle jej propagovat.
Vzpomínám si na dobu po sametové
revoluci, kdy se celý národ po vzoru
nové politické garnitury s posměchem,
ba až stupidně vyjadřoval třeba o spartakiádě – jak je možné, že se taková
spousta lidí této tělovýchovné akce
účastnila, všechno bylo špatné a co to
vlastně byli za lidé?
Spartakiády byly vlastně jinak pojmenované sokolské slety. Účel, tedy tělesný pohyb a radost z něj zůstal. Ten,
kdo chodil do tělocvičny ví, že kromě
vlastního cvičení to byla ta atmosféra,
která tomuto druhu sportu v privátním
prostředí umožňovala prožívat neopakovatelné okamžiky ve společnosti
blízkých kamarádů a kamarádek. Právě v takovém prostředí, kde vládla radost z pohybu, vznikalo to zdravé podhoubí výchovného procesu.
Živě si vzpomínám na dobu, kdy jsem
navštěvoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Prostějově, ve městě,
které, jak jsem již dříve zmínil, bylo
mým druhým domovem. V hodinách
tělocviku jsme nacvičovali prostná pro
spartakiádní skladby. Tento druh cvičení jsem miloval. Hudební doprovod,
dodržování taktů, různé obraty podle
hudby... Miloval jsem toto cvičení také
kvůli hudbě. Ne všichni spolužáci však
byli nadšeni.
Když na tuto dobu vzpomínám ještě
po tolika letech, tak se vidím stát na
Strahovském stadionu v páté řadě od
hlavní tribuny, na níž sedí čelní představitelé našeho státu. Nemám však
čas někoho sledovat, ozývá se další
takt, vpravo v bok, dřep, výskok, otoč
o 180°, před sebou vidím les cvičenců v nekonečných řadách, zástupech
a zákrytech. Neskutečné, nepopsatelné... Na ochozech jednoho z největších stadionů světa stojí 200 tisíc tleskajících diváků, tleskají i mně a já jsem
na sebe hrdý, že jsem jedním z nich.
Nechce se mi ani věřit, že tito lidé stojí
celé hodiny ve frontě u turniketu až na
ně přijde řada, aby po krkolomném výstupu po desítkách schodů zaujali svá
místa na vrcholu tohoto stánku hudby

a radostného pohybu desetitisícového
davu mladých lidí. Stojí tu v horku na
slunci jen tak, že nemají, co na práci?
Že jim ta nádhera nic neříká? Snad to
nejsou nedokonalí roboti bez lidských
vlastností?
Uniká mi sled myšlenek spousty lidí,
kteří po padesáti letech dokážou s jidášovskou jistotou, věříce sami sobě,
své pravdě a své moci, zesměšňovat
nás, kteří jsme tam cvičili, všechny ty
bezejmenné cvičitele bez honoráře,
hudební skladatele a tisíce lidí, kteří to
dělali z lásky ke sportu a k hudbě.
Musím se vrátit k myšlence filozofa Aristotela – jestli někdo neuznává
a nectí práva a zákonů, nemůže uznávat ani nějakou hrdost k něčemu,
co se nedá měřit dnešní hodnotou
– penězi.
Jak je možné, že se nechalo padesát
milionů obyvatel Německa dotlačit či
přímo vehnat jak stádo ovcí do této
války? Davová psychóza? Nadprůměrná inteligence jednoho člověka?
Co na to říkáte Mistře Aristotele? Než
odpovíte, tak si uvědomte, že jste žil
v hlubokém středověku!!!... A my?
Jak je možné, že dvě stě tisíc stojících
diváků na ochozech obřího stadionu
stojí v nezvyklém tichu, které narušuje
jen hudba, ozývající se z plochy stadionu, pokryté různobarevnou koláží
postav, nářadí, kuželů, barevných stužek a obručí. Koná se slavnost tělovýchovy a sportu. Je to neskutečně velké
množství lidí různého věku, pohlaví,
vedla profesora stojí na značce zedník, vedle učitele ošetřovatel zvířat,
zámečník vedle malíře pokojů. Mladá
maminka drží za ruku děvčátko, malé
copánky ji při každém poskoku polechtají v obličeji, soustředěném na poklus
od chlapečka k mamince. Radostně
vběhne do otevřené náruče své maminky.
Skladby a složení cvičenců se mění
v rychlém sledu, každá skladba je založena na předem daném tématu spolu s patřičným hudebním doprovodem.
Právě cvičí ženy, dívky, mladé maminky, babičky. Z reproduktorů znějí tiše
tóny hudby, jsou to struny E, C, D, G,
struny houslí a viol, stadion je pohroužen do ticha a hudba pomalu přechází
do nižších tónin – své struny rozeznívají violoncella. Poslouchám a slyším
zpěv ptáků, bzukot včel a čmeláků na
českých luzích a hájích...
Do této tišiny nastoupí žestě, štěbetající klarinety, unyle pískají flétny.
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Představuji si náš dávný venkov, ženy
v šátcích, muže s vykasanými rukávy
držící srpy a kosy a bosé kluky, co jim
nesou ve džbánech vodu.
Hudba B. Smetany opěvuje českou
zemi v dávné minulosti, česká řeka
Vltava končí nádhernými tóny na strunách harfy. Hudba je stále tišší a tišší,
cvičení maminek s dětmi se přizpůsobuje obsahu a gradaci rytmu hudby
ze symfonické básně Má vlast a do
ztichlého stadionu zaznívají zvuky královského nástroje – harfy – je slyšet
crčení slabého pramínku vody kdesi
v útrobách české Šumavy, kde se zrodila řeka Vltava, opředená bájemi historie českého národa.
Hudba imituje vodu tekoucí přes svatojánské proudy, klidný a tichý proud
českou rovinou až do starodávné matičky Prahy, matky měst a pak dále
k Mělníku, kde se potkávají vltavské
vlnky s vlnkami Labe.
Maminky s dětmi dokázaly zklidnit dvě
stě tisíc lidí do úplného ticha. Je vůbec
možné, aby v kotli s tímto množstvím
lidí bylo najednou ticho?
Stál jsem tehdy již jako divák na kousku volného schodku kdesi na tribuně
a ještě dnes, když to píši, cítím to nádherné, nepopsatelné a krásné bolestné chvění vyvolané atmosférou hudby
a krásou pohybu malých i velkých bytostí na ploše stadionu.
Hudba doznívá, je slyšet jemné, tiché
splouvání vody do hlučného Severního moře – náhlý výbuch tympánů, kotlů, činelů a bubnů donutí celý stadion

propuknout v bouři potlesku a jásotu.
Vystoupení žen končí a ohlušující potlesk nemá konce. Ženy se najednou
rozběhnou do všech stran, jednou rukou drží děcka a druhou mávají. Za
zvuku pochodu ukázněně pochodují
ven přes slavnostní bránu.
Jak to dokázaly? Vždyť tohle se nenacvičovalo! Byla to neskonalá radost,
že už to mají za sebou nebo v jejich
duších zůstal nepopsatelný pocit oné
atmosféry pocitů, rozechvělosti a podmanivě krásné hudby?
Když po šedesáti letech vzpomínám
a píšu o této době, tak si najednou
uvědomuji, kde jsme odkládali ošacení, příruční tašky s penězi a různými
osobními věcmi, kde jsme se převlékali.
Byly postaveny velké jednopatrové podlouhlé haly, stěny z dřevěných desek
s mezerami 10–15 cm – to kvůli ventilaci, neboť během jednoho dne se zde
převlékalo až deset tisíc cvičenců.
Nevzpomínám si, že bychom se obávali ztráty peněz, že se nám cokoli
ztratí, vše jsme večer opět našli. Nikdo
nic nehlídal, nakonec to také ani nešlo
hlídat.
Hudba, krása pohybu a sounáležitost
lidí plujících na stejné vlně. Toto je Váš
odkaz Mistře Aristotele. A to žijeme
v jednadvacátém století.
Hudba, pohyb, láska – výchovné prostředky a bez dotací...
Když píšu tyto stránky, je mi 83 let
a stále ještě dobře vidím a dobře slyším, ještě jezdím autem – mám jen

menší, starší Škodu Felicii, která je
vyrobena ještě originál českou firmou
Škoda.
Pravda je, že paměť už není nejlepší,
ale věci minulé si pořád pamatuji.
Tu atmosféru, když jsem stál na
ohromné ploše Strahovského stadionu nemohu zapomenout, jak na mne
tehdy působila téměř magickou silou.
Jsem hrdý, že jsem občanem tohoto
státu, jsem hrdý na to, že jsem příslušníkem tohoto národa, který v minulém
století vybudoval něco tak velkolepého
a gigantického.
Maně si vzpomenu na antickou stavbu
v Římě – Koloseum – vybudované na
rozhraní doby před a po Kristu, kdy se
letopočet počal číslovat od nuly. Tento
památník ještě stojí.
Strahovský stadion není památkově
chráněný objekt, ani nevydělává peníze a netvoří zisky. Tak se divím, že
ještě stojí...
Po přečtení novin a poslechu rádia
a televize jsem si ulehčeně oddechl.
Konečně se uvažuje o zbourání tohoto
ladem ležícího, nevydělávajícího objektu.
Obecně lze říci, že je mnou nakládáno jako s osobou hluchou, slepou,
neživou. Přeci všechno, co bylo vybudováno národem, byť v době dávné,
zůstává národním majetkem všech
občanů – Čechů, Moraváků, Slezanů,
Valachů, Hanáků...
Národe, vzbuď se!
Alois Zlámal
pokračování příště

Pro stálou expozici kojetínského muzea

Když byla technika ještě v plenkách,
která bude realizována v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

hledáme historické předměty
technické povahy do roku 1960
Jedná se o rádia, gramofony, telefony, televize, gramodesky,
magnetofony, krystalky a jiné technické zajímavosti.
Budeme rádi za každý exponát.
Pokud jste ochotni předměty tohoto rázu zapůjčit nebo darovat
kontaktujte nás na telefonu: 774 001 375,
nebo na mailu: muzeum@meks.kojetin.cz
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Mateřská škola Kojetín
Květen ve škole
Květen, měsíc plný barev, vůně a rozkvetlých zahrad i sadů, je už za námi.
V průběhu měsíce května proběhl
zápis do MŠ pro děti, které nastoupí
od září 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci zápis proběhl opět bez
účasti dětí v zastoupení zákonného
zástupce.
Ještě první týden v květnu jsme měli
otevřeno pouze pro děti s povinnou
předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí. Desátého května se konečně dočkaly všechny děti
a provoz na obou budovách se obnovil. Pochopitelně jsme museli dodržovat stanovené hygienické podmínky.
Naštěstí už se děti nemusely pravidelně testovat a nemusely mít při pobytu
ve školce roušky.
Všichni jsme se setkali ve svých třídách, radovali jsme se s kamarády
a vyprávěli si své zážitky z volných dní.
Vzhledem k tomu, že se počasí trochu
umoudřilo, probíhala většina aktivit
v prostorách školní zahrady a hřiště,
které jsou k tomuto účelu velmi dobře
přizpůsobeny a vybaveny.
Za dodržení státem nařízených hygi-
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enických předpisů proběhlo na školní
zahradě focení jednotlivých tříd.
Děti ze třídy Pastelek, Sluníček, Berušek a Rybiček si užily projektový den
s ekologickým zaměřením pod názvem Od záchrany k chovatelství, kde
se děti seznámily se základními druhy
exotického ptactva a způsobem jejich
chovu.
Děti ze třídy Srdíček, Koťátek a Berušek navštívily CUKRÁRNU ALEX, kde
se v rámci projektového dne seznámily s výrobou cukrovinek a také si zkusily vyrobit perníčky a nazdobit muffinky. Odměnou dětem byla ochutnávka

vlastních výrobků. Byl to báječný den!
A teď nás čeká poslední měsíc tohoto
školního roku – červen. Těšíme se na
Den dětí, který všechny třídy z obou
mateřských škol oslaví na školní zahradě při Skotančení s Verčou, abychom si tu dlouhou dobu bez kamarádů a bez hraček společně vynahradili.
vedení MŠ
Upozornění
Provoz MŠ Kojetín bude v době
hlavních prázdnin přerušen
od 19. července 2021
do 13. srpna 2021.
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Testování
u nás znamená…
…možnost setkat se znovu se spolužáky ve škole po dlouhé době,
…velký obrat od obav k očekávání
akce, která je ve škole „tak nová a tak
neobvyklá“,
…spojení sil všech zúčastněných,

Julie Marrucia
Není třeba následovat pouze přeborníky. V podstatných situacích a pro příklad nebo pro útěchu pomůže klidná
síla. Objevit její zdroj v sobě samém se
nedaří mnohým dospělým. O to vzácnější je zaznamenat ji u člověka, kterému k plnoletosti chybí pěkných pár let.
Žákyni, kterou dnes představujeme,
možná dobře znáte. Snad jste ji potkali při jednom z jejích běhů „pro vypuštění všeho zbytečného“, třeba s ní
hrajete její oblíbený volejbal. Do lavic
naší školy usedá osmý rok a během té
doby vyrostla ve slečnu, která vyniká
nejen pílí a zodpovědným přístupem
ke školní práci. Čtrnáctiletá Julie
Marrucia má před sebou hned několik
osobních cílů a cesta k nim jí poskytuje
tolik potřebný a přitom mezi lidmi často

…velký kus odvahy a překročení hranic osobního komfortu každého z našich žáků,
…obrovský kus práce pedagogů
a správních zaměstnanců v čele s koordinátorem testování na naší škole
Jakubem Kolmašem.
Všem organizátorům, realizátorům
i samotným testovaným děkujeme.
Vedení školy
chybějící nadhled, energii i pochopení
souvislostí mezi informacemi získanými vzděláním a běžným životem.
Obrovskou zásluhu Julie přičítá nejoblíbenějšímu koníčku – sportu. Ten ji
přiměl k trpělivosti, vytrvalosti a dovednosti pracovat s vlastními emocemi.
Julii – žákyni ve škole baví čeština
a angličtina, ostatně jazykům se ve
velké míře hodlá věnovat i v budoucnu. Chce totiž cestovat, poznávat
nová prostředí a lidi, „vybudovat něco
svého“, nadále si pevně stát za svými názory. O svých plánech vás Julie
přesvědčí způsobem, kterým se od
svých vrstevníků tolik liší – vytrvalou a
přirozenou prací bez zbytečných slov.
Kéž by mělo „ticho, naplněné po okraj“
u všech lidí podobných Julii, více posluchačů.
Markéta Matějková

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Hazardní hraní
a další nelátkové
a online závislosti
(druhy a jejich specifika)

Dne 25. května 2021 se ve škole uskutečnil edukačně preventivní
program pro žáky 2. stupně v rámci plnění Preventivního plánu školy. Poskytovatelem této služby byla
společnost Podané ruce z Přerova,
která pomáhá lidem osvobodit se od
závislosti nebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytuje všestrannou podporu
a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování.
Od klasických besed se program ve
škole lišil tím, že setkání s lektory
proběhlo on-line přes aplikaci ZOOM,
která umožnila komunikaci mezi žáky
a lektory tak, že se vzájemně viděli
a také mohli spolu mluvit, reagovat
na dotazy a zahrát si interaktivní hru

v kostky. Žáci tento první pokus virtuálního setkání s preventisty rizikových projevů chování přijali s naprostou samozřejmostí. Spolupracovali,
komunikovali, kladli otázky a reagovali na zadané úkoly.
Hra v kostky – zdánlivě neškodná ve
školním prostředí pod dohledem lektorů, ukázala žákům, jak snadné je
propadnout hazardu. Naučili se vidět
princip bonusu, náhody, výhody herny, pravděpodobnost výhry.
Tématem diskuse bylo
trávení času v online
prostoru, jak tráví žáci
svůj den, kolik online/
offline, přínosy a rizika, znaky závislosti,
jaká je míra, průzkumy,
nadměrné hraní PC her
vs. závislost, možnosti
řešení, kam se obrátit
v případě potřeby, léčba.
Svět hazardního hraní

se rychle mění. Díky internetu a chytrým telefonům dnes problém gamblingu nabývá nových forem a je velmi
nebezpečný pro všechny, zejména
pak pro dospívající mládež. Proto je
prevence těchto patologických jevů
ve škole nedílnou součástí celého
výchovně vzdělávacího procesu.
Dagmar Luxová, ŠMP
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Gymnázium Kojetín
Rozhovor
s Klárou Zendulkovou
V cyklu rozhovorů v KZ mluvíme se
žáky, kteří se kromě toho, že mají
vynikající studijní výsledky, zabývají
i zajímavou činnosti ve svém volném
čase. Kojetín je známý nejen jako
volejbalová „líheň“, ale významných
úspěchů dosahuje i oddíl kanoistiky.
Na naši školu chodí např. Jirka Minařík nebo bratři Kapounovi, o kterých
v této souvislosti často slyšíme a jistě
i dále budeme informovat. Volba pro
dnešní rozhovor ovšem padla na žákyni tercie Kláru Zendulkovou. Položili jsme jí tedy několik následujících
otázek.

Jak zvládáš současnou situaci
v souvislosti se školní docházkou?
Je to pro mě velmi těžké období,
mám ráda společnost a kamarády
kolem sebe. Setkávání se ve větším
počtu doposud nebylo možné, proto
jsem se věnovala individuálně sportu, který mě v současné době baví
nejvíc a pomáhá mi.
Co ti dělá největší problémy?
Nejtěžší je pro mě zvládat současně
náročné tréninky a školu. Trénuji totiž devětkrát týdně a z toho dvakrát
týdně mám ranní tréninky od 6.00 do
7.30 hodin.
Jsi tedy se svou školní prací spokojená? Co tě baví nejvíce?
Ano, snažím se v rámci svých sportovních aktivit věnovat se škole, co nejvíce to jde. Baví mě jazyky, ráda bych
se v budoucnu zúčastnila nějakého
výměnného pobytu v zahraničí, pokud
to jen trošku půjde.
Vraťme se ještě ke zmíněnému sportu. Které
výsledky považuješ za
nejvýznamnější?
V roce 2019 v Českém
poháru ve vytrvalosti
jsem získala první místo
v kategorii K1 benjamínky A. V rámci Moravského poháru v roce 2020
jsem získala několik
zlatých medailí za první
místa v závodech na tra-

Ohrožení živočichové
pod širým nebem
Na Hrázi
Rádi bychom vás pozvali na netradiční
výstavu u rybníka Na Hrázi, která bude
věnovaná ohroženým druhům živočichů v Česku i ve světě. Proběhne od
4. do 23. června 2021.
Celkem na deseti stanovištích (umístění označeno v přiložené mapce) se
seznámíte s ohroženými obratlovci
a bezobratlými, dozvíte se o některých projektech zoologických zahrad
podporujících ohrožené druhy a děti si
během procházky kolem rybníka zkusí
vyřešit nejrůznější hádanky, doplňovačky a „poznávačky“.
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tích 500 m a 200 m. Úplně nejvíce
si ale vážím dvoukilometrového intervalového závodu v loňském roce
v Račicích, kde jsem byla na 2. místě
s o rok staršími soupeřkami.
Děláš kromě sportu i něco jiného?
Ano, hraji na elektronické klávesy už
sedmým rokem a letos budu absolvovat na ZUŠ v Kojetíně.
Jaké máš plány do budoucna
v krátkodobém, případně dlouhodobém výhledu?
V příštím roce bych se chtěla nominovat na soutěž Olympijské naděje,
a co se týče mého studia, tak bych
se chtěla dostat na vysokou školu na
práva. To je ale otázka ještě vzdálené
budoucnosti.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
další úspěchy ve škole i ve sportu.
M. M.
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Tuto výstavu pod širým nebem připravili studenti z týmu Světové školy
Gymnázia Kojetín. Akce je pořádána v rámci projektu Aktivní občanství
v globálních souvislostech (ARPOK
Olomouc). Projekt podpořila Nadace
OSF v rámci programu Active Citizens
Fund, program je financován z Fondů
EHP a Norska.
Od 1. do 10. června 2021 pak proběh-

ne na stránkách MS Teams gymnázia
charitativní prodej háčkovaných zvířátek (želva, tučňák, medúza, medvěd,
sob, velryba a jiné). Výtěžek poputuje
na podporu dvou projektů – jednoho
v Česku, druhého v zahraničí. Studenti si odhlasovali, že podpoří záchranné
stanice v Česku a ochranu vodních
želv v Indonésii.
D. Dýmalová

Kam patří
ojeté pneumatiky?

me, co se dá.
Možná proto seřvu na počkání každého, kdo bezdůvodně kácí strom…
Teď nedávno v době covidové, kdy se
děti učí doma přes počítač, přišla naše
Maruška ze svého pravidelného běhání a říká:
„Mami, a kam se dávají ojeté pneumatiky?“
„Proč?“ zeptala jsem se udiveně.
„No, pár jsem jich vytáhla z jezírka, vadily mi tam,“ řekla na to.
Jsem ráda, že příběh pokračuje.
A. M.

Vzpomínám si, táta mě jako malou
brával do lesa. Chodili jsme tam spolu
ke studánce pro vodu. Sledovali malé
černožluté mloky a přemýšleli, proč ti
mravenci běhají po kmeni stromu pořád nahoru a dolů.
Možná i proto máme zahradu, ve které
stromy a keře mohou růst, kde se jim
zlíbí.
Možná proto kupuju ovoce a zeleninu
v látkových pytlících a z odpadu třídí-

základní umělecká škola Kojetín

Den otevřených dveří
na ZUŠ tak trochu jinak…
Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace nedovoluje uspořádat Den
otevřených dveří, využíváme možností techniky a přicházíme za vámi pro-

Třpyt ZUŠ Kojetín
v „Kultuře pod hvězdami“
Prostřednictvím facebookových stránek školy jsme vás již informovali
o účasti našich zpěvaček v soutěži
„Hlas Česka“.
Další soutěž, ve které má Kojetín za-

ZUŠ na vlně inovací

YouTube kanál, logo školy, www
stránky – Jsme tu pro vás
Mnoho bylo již napsáno o významu
informačních a komunikačních technologií, zejména v období distanční
výuky. Naše ZUŠka v tomto směru
rozhodně nezaspala.
Youtube – ZUŠ Kojetín – zde vám
nabízíme videa akcí, vystoupení, aktivit… První vystoupení se natáčela po
krátkém návratu k prezenční výuce již
před Vánoci. Během dalšího uzavření
škol vznikala hudební videa „z obýváku“. V současné době, vzhledem
k pokračující absenci veřejných vystoupení, natáčíme krátká vystoupení

střednictvím videí, která, jak doufáme,
budou dostatečně vypovídat o prostředí, atmosféře a činnosti kojetínské
ZUŠ.
Natáčení těchto pohledů „dovnitř“ probíhalo v průběhu měsíce května.
Smyslem tohoto projektu je prezenta-

ce Základní umělecké školy v Kojetíně
široké veřejnosti. Videa budete moci
zhlédnout na nových webových stránkách školy, na kanále YouTube ZUŠ
Kojetín a na FB stránkách školy.

stoupení je „Kultura pod hvězdami“.
Tato soutěž je multižánrová, tedy zasahuje celou škálu hudebních žánrů,
od popu, přes muzikál až po klasickou
hudbu.
S velkou radostí jsme přijali zprávu, že
naše kolegyně pedagožky – houslistka Anna Jeklová a zpěvačka Kateřina

Zonová, postoupily do finále této soutěže. Jejich výkony můžete zhlédnout
na našich FB stránkách.
Oběma kolegyním srdečně gratulujeme a přejeme skvělý výsledek ve
finále.

žáků v sále školy, nebo přímo ve třídách. YouTube ZUŠ Kojetín se tak stává součástí prezentace žáků i učitelů
a zůstane jí i po skončení epidemiologických opatření. Těšit se můžete na

Absolventský koncert. Na YouTube se
objeví i virtuální Den otevřených dveří
a další prezentace školy.
www.zuskojetin.cz – škola pracovala
i na zbrusu nových webových strán-

Vaše ZUŠka

Vaše ZUŠka
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kách, které se uvádí do provozu právě v těchto dnech. Při této příležitosti
jsme vytvořili také nové logo školy,
které dle našeho názoru vystihuje charakter a směřování naší školy – tvůrčí
rozlet, růst talentu, lehkost, radost, budoucnost, barvitost, eleganci…
Odkaz na YouTube najdete na webových i FB stránkách ZUŠ Kojetín, kde
se můžete seznamovat s našimi aktivitami, novinkami, činností. S radostí
a mottem „Jsme tu pro vás“.
Vaše ZUŠka

Absolventi ZUŠ Kojetín
2021 poprvé na YouTube
Školní rok 2020/21 je pro 22 žáků ZUŠ
závěrečným ročníkem I. stupně studia.
Když jsme před rokem psali o složité
přípravě absolventů, netušili jsme, že
bude v následujícím roce ještě komplikovanější. Prezenční výuka se v tomto
školním roce uskutečnila pouze v řádu
týdnů. Program závěrečných vystoupení byl tedy připravován především
distančně, v on-line hodinách. V červnu 2020 se Absolventské koncerty
nakonec uskutečnily. Letos je situace
stále nejasná, a tak jsme přistoupili
k virtuální variantě. Absolventské výkony budou prezentovány na našem
novém YouTube kanále ZUŠ Kojetín.
Bude-li epidemiologická situace příznivá a dojde-li k rozvolnění v pořádání veřejných akcí v rámci škol, máme
předběžně stanoveny dva termíny absolventských koncertů a slavnostního
předávání pamětních listů – 18. a 24.
června 2021.
Vaše ZUŠka
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Dům dětí a mládeže Kojetín informuje
Stezka Malé čarodějnice
„Malá čarodějnice je ještě mladá, je jí
pouhých sto dvacet sedm let. Bydlí hluboko v lese v kouzelnickém domku na
samotě s havranem Abraxasem, který
umí mluvit. Moudrý havran je dobrým
rádcem malé čarodějnice a snaží se
na ni dohlížet, aby nevyváděla moc
hloupostí, ale pokaždé ji neuhlídá.“
Stezka před domečkem prověřila,
jak máme v Kojetíně šikovné a hravé
děti. Některé děti proběhly namalovanou stezku na chodníku jen tak, když
procházely kolem, jiné si nasadily na
hlavu klobouk nebo si oblékly čarodějnický kostým. Jak správně sedět
a běžet na koštěti se mohly děti podívat na videoukázce pořízené pro tuto
příležitost. Na vše dohlížela Malá čarodějnice s havranem před vstupem do
budovy, odkud si také zájemci mohli
půjčit a vrátit její koště. Kdo poslal fotku v kostýmu, dostal malou odměnu.
-ddmBližší informace o všech připravovaných akcích najdete na www.ddm.kojetin.cz a facebookových stránkách DDM Kojetín.

Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘIDEJTE SE!

Ať jste dítě nebo dospělý, rádi vás přivítáme v řadách našich čtenářů.
Podmínkou členství je registrace a zaplacení registračního poplatku. Nabízíme zajímavé knižní novinky,
zlatý fond literatury, e-knihy, periodika a další v příjemném prostředí se zdvořilým a ochotným personálem.

Půjčovní doba

Oddělení pro děti a mládež
Pondělí 13–16 hodin Středa 13–16 hodin
Oddělení pro dospělé čtenáře
Úterý 8–12 a 14–18 hodin Čtvrtek 8–12 a 14–18 hodin
► dodržuje se povolený počet osob v půjčovně (maximálně pět osob) ► respirátory, dezinfekce a rozestupy dva metry
► pobyt v knihovně jen po nezbytně nutnou dobu (vrácení a půjčení knih a jiných dokumentů)
Těšíme se na vás!

Velká čtenářská soutěž!
Pozor! Pozor! Malí i velcí čtenáři!
Už máte dost volna a mobilů?
Nabízíme něco víc.
Přijďte do knihovny soutěžit!

„Slavnostně přísahám, že jsem připraven
ke každé špatnosti!“ Inspirujte se knižní postavou
Harryho Pottera a získejte sedm vitrálů přečtením
sedmi knih z naší knihovny. Odměnou vám bude
„Ohnivý pohár“ a další ceny. „Neplecha“ bude ukončena
v září 2021 a v říjnovém Týdnu knihoven proběhne
vyhlášení vítězů a předání cen.
Pro více informací, registraci i četbu, se hlaste
na telefonním čísle 581 762 295, 777 593 984
nebo e-mailem: knihovna-det@meks.kojetin.cz

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín
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Městské kulturní středisko Kojetín
Pietní akt k poctě
padlým a obětem
2. světové války
V pátek 7. května 2021 proběhla sváteční procházka po Kojetíně, která
měla připomenout 76té výročí od konce kruté druhé světové války. Tato pietní akce probíhala za účasti významných hostů, kterými byli plukovník Vojtěcha Prýgl, kapitánka Lenka Irovská
a trubač Jaroslav Kocůrek. Za město
Kojetín vzdali hold obětem místostarosta Miloslav Oulehla, strážníci městské policie a Hana Svačinová s Milanem Zahradníkem za MěKS Kojetín.
Jejich cesta začala u pomníku před
Sokolovnou, kde vzpomněli na oběti
z řad Sokolů umučených v koncentračních táborech, nedaleko od Sokolovny
se nachází památník Osvobození, kde
vzdali čest kojetínským občanům, kteří
se stali obětmi nacistické tyranie. Dalším místem, které navštívili, byla Základní škola Svatopluka Čecha, na níž
je umístěna deska připomínající odkaz

letce plukovníka Františka Březovského, účastníka bojů ve Francii a Anglii.
Poté se delegace odebrala k Památníku osvobození Rudou a rumunskou
armádou a symbolickému hrobu umučeným a padlým za 2. světové války
na kojetínském hřbitově. Poslední
smutnou vzpomínku a kytici věnovali

obětem z řad židovské menšiny, která
významně ovlivňovala tvář města řadu
staletí a během pěti let byla takřka vyhlazena.
Připomínejme si oběti našich předků
a nedejme, aby se tyto hrůzy a zločiny
lidí na lidech znovu opakovaly.
-miza-

ČERVEN – SRPEN 2021
https://mekskojetin.cz/hudebni-leto
https://mekskojetin.cz/letni-kino

KOJETÍNSKÉ HODY 2021
13. – 15. SRPEN 2021
https://mekskojetin.cz/kojetinske-hody
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Centrum sociálních služeb kojetín informuje
Aktivita na doma
– trénink paměti
Postupné rozvolňování nás velmi těší.
Brzy se zase budeme společně scházet v našich kulturních místnostech na
DPS k různým aktivitám. Než bude
rozvolnění úplné, ještě jsme pro naše
seniory připravili činnost na doma. Vybrali jsme jim opět trénink paměti. Tato
činnost naše seniory baví, je prospěšná a zábavná. Nachystali jsme jim
směsici slovních doplňovaček, rébusů,
hádanek zeměpisných, dějepisných,
ale třeba i televizních. Od měsíce června již plánujme aktivity skupinové, dále
pak zahájení pravidelných procházek
Nordic Walking. Sledujte informace
o termínech na našich nástěnkách
v DPS, Facebooku na webových
stránkách. Těšíme se na vás.
PZ

VU3V – úspěšné ukončení
letního semestru
Naši studenti VU3V měli celý letní semestr distanční formou. Studentů bylo
v tomto semestru jen jedenáct. Více
jak polovina studentů z předchozích
semestrů se rozhodla distanční výuku
vynechat. Věříme, že zimní semestr
už bude moci být opět v naší Víceúčelové klubovně na DPS E. Beneše.

Tématem letního semestru bylo: Rituály evropských královských rodů. Video přednáškami provázel lektor Kamil Rodan. Osnova byla opět ze šesti
přednášek a body témat byly:
Zakotvení evropských královských
rodů v historii – Narození a křty, Zásnuby a svatby, Rozvody, Pohřby, Hroby, hrobky a pohřebiště.
Kvůli samostudiu byl termín pro dokončení testů posunut do konce červ-

na, ale naši skvělí studenti vše zvládli
v řádném termínu. Nadšení a chuť se
vzdělávat je neopouští a nás naplňuje
radostí. Už teď se těšíme na další semestr.
PZ
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b

Program svátečních setkání v červnu 2021 (v době „Svatodušní“)
3. 6., 10. 6. a 17. 6. 2021 Čtvrtek
letniční pobožnost
od 16.00 hodin v Husově sboru

24. 6. 2021 Čtvrtek
SvatoJánská pobožnost
od 16.00 hodin v Husově sboru

6. 6. 2021 Neděle – 2. po svatém Duchu
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

27. 6. 2021 Neděle – 5. po svatém Duchu
(apoštolů Petra a Pavla)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

13. 6. 2021 Neděle – 3. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

4. 7. 2021 Neděle
slavnostní bohoslužby
k uctění památky sv. opata Prokopa,
slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje
i 606 let Mistra Jana Husa
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

20. 6. 2021 Neděle – 4. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí,
kdokoli Ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele;
jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.“ Skutky apoštolské 10,34-35
Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům
(i veřejnosti) v pondělí a ve středu
od 9 do 15 hod. Jinak dle dohody.
Volejte, laskavě, na telefonní číslo
777 706 511 nebo pište na email:
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-

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

Citát měsíce:

Myšlenka měsíce:

Biblický verš měsíce:

Vzpomínky
Dne 29. června 2021 vzpomeneme 100. výročí od narození

paní Ludmily Chovancové
S láskou vzpomíná syn Vratislav s manželkou Slavicí
a vnuky Milanem, Dušanem a Pavlem s rodinami.
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KANOISTIKA KOJETÍN
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Inzerce

Koupím garáž
v Kojetíně

pro vlastní potřebu
pod moštárnou
nebo na ulicÍCH
nová NEBO RŮŽOVÁ
Telefon: 774

556 081

hliníkové, plastové okna a dveře

tradice

od roku 1993

přijmeme
dělníky do výroby
v křenovicích
Telefon: 773 791 277
e-mail: kovac@abxokna.cz
24
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Inzerce
Sbírka
Městského muzea MěKS Kojetín

Pro interaktivní expozici
kojetínského muzea
BRÁNA DO STARÉCH ČASŮ NA HANÉ

hledáme
historické předměty
Staré zemědělské nářadí a stroje
– cepy, řezačky, šroťáky, mlátičky, obracáky,
nahrabovačky a podobně...
Staré kuchyňské a domácí předměty
(hrnce a kastroly smaltované i kameninové),
staré trouby, ledničky, pračky, mandl, mlýnky,
žehličky, tkalcovské stavy, kolovraty,
vřetena, vařenky a podobně...
Budeme rádi za každý exponát.
Děkujeme předem!
Předměty budou sloužit
pro ukázku příštím generacím!!!
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Pohledem fotografa
Tentokrát jsem vybral opravy sportovních zařízení - jednak
hřiště u gymnázia a opravu budovy bývalé kotelny v Dudíkově ulici, která slouží jako herna našim stolním tenistům.

Bývalý areál SOU v Křenovské ulici padnul - toto jsou trosky
kdysi rozsáhlého školského zařízení, které bylo posledních
téměř 20 let opuštěno.

I takové zátiší se spodním prádlem a coca colou lze objevit v našich parcích...

Jiří Šírek
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Fotokvíz Poznáte Kojetín?
Fotografie z čísla 5/2021:
č. 1 Na Hatích, cesta k pálenici slivovice u Výhonu v Kojetíně, nyní ulice Přerovská.
č. 2. Pohled na bývalou Oboru, též Bažantnici, Panský
dvůr, sídlo polesného, později dvůr Školního statku. Pohled
ze silnice k Uhřičicím, rok 1937. Na starých mapách z roku
1790 značeno jako „Thiergarten“. Foto Dr. Novotný.
č. 3 Obora před přestavbou v roce 1958. Foto Dr. Novotný.
V současné době v demolici.

1
2

č. 4 Nádvoří rynkovního domu číslo 39. Nyní budova na
náměstí, kde sídlí Česká spořitelna. Bývalý dům pana
J. Pivce z Hradčan a Klimštejnu. Dům zbořen v roce 1930.
Foto: J. Blahák.
č. 5 Majitel kojetínského pivovaru Antonín Janáček se svým
synem (sedící) a elektromontéry z Vídně, kteří zaváděli
v Kojetíně elektrické osvětlení na podzim roku 1905.

4

3

5
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Foto: Radim Klaper

Foto: Kateřina Janoušková
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