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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada města Kojetína se na své 57. schůzi konané dne 2. června 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila obsahové a organizační
zajištění zasedání zastupitelstva města dne 22.6.2021,
- souhlasila s přijetím věcného daru
– výpočetní techniky v celkové hodnotě 771.078,80 Kč od Střediska společných činností AV ČR Domem dětí
a mládeže Kojetín,
- schválila poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu dětí
a mládeže Kojetín ve výši 7.867 Kč
z důvodu financování akce Střední
Hanou na kole,
- schválila přijetí účelové investiční
dotace ve výši 23.000 Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení externího automatizovaného defibrilátoru
včetně příslušenství jednotky sboru
dobrovolných hasičů Kojetín od poskytovatele dotace Olomouckého kraje
a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace,
- schválila přijetí účelové investiční
dotace ve výši 87.200 Kč, na částečnou úhradu výdajů na projekt „Modernizace a rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému Kojetín“ od
poskytovatele dotace Olomouckého
kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
- schválila ukončení nájmu parkovacího místa č. 10 v garážovém stání
domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín,
ze smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 3.12.2019, výpovědí ze strany pronajímatele s výpovědní dobou
jeden měsíc ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně,
- schválila zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 10 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, nájemci bytu č. E4
v domě na ulici Sladovní 1309, Ko-

jetín, za podmínek nájmu na dobu neurčitou,
- schválila pronájem nebytových prostor č. 26, a části prostor č. 20 a č. 27,
o celkové výměře cca 29,62 m2, ve III.
nadzemním podlaží budovy č. p. 1373,
stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku parc. č. st. 1636/1,
zastavěná plocha a nádvoří, na ulici
6. května, to vše v k. ú. Kojetín, MUDr.
Viktoru Charbutovi, jako prostory sloužící k podnikání, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nejdříve od
1.7.2021, za účelem provozování soukromé lékařské praxe,
- schválila zvýšení pachtovného za
užívání pozemků ze smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne
21.8.2015, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín a Ing. Jiřím
Olšanským, Měrovice nad Hanou,
jako pachtýřem, o míru inflace za rok
2019 a 2020 o 6 %, s účinností od
1.10.2021,
- souhlasila se zveřejněním záměru
směny části pozemku p. č. 4427/26,
trvalý travní porost a části pozemku
p. č. 5692/2, ostatní plocha, o celkové výměře obou částí pozemků cca
75 m2, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve
vlastnictví Města Kojetína, za část pozemku p. č. 4427/5 trvalý travní porost
o výměře cca 75 m2, který je ve vlastnictví PP,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č. st. 1638,
st.1639, st.1640, st. 1641, st. 1642,
st. 1643, st. 1644, st. 1645, st. 1646,
st.1647, st.1648, 848/2, 848/3, nacházející se v k. ú. Kojetín a obci Kojetín,
a to ve lhůtě a za podmínek stanovených v dotačním programu Minister-

stva průmyslu a obchodu ČR, programu 122D21 „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“,
- schválila uzavření smlouvy o dílo –
studie revitalizace veřejných prostranství Kojetín, která je uzavírána mezi
objednatelem Městem Kojetín a zhotovitelem společnosti FLORSTYL s.r.o.,
za nabídkovou cenu 200.000 Kč,
- schválila uzavření smlouvy o dílo na
akci „Kabelové vedení a lampy VO, ul.
Kroměřížská, Kojetín“ mezi objednatelem Městem Kojetín a zhotovitelem
TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za nabídkovou cenu 1,057.654,70 Kč bez
DPH,
- schválila výběr dodavatele, společnost NELL PROJEKT s.r.o., na
dodávku projektové dokumentace
k investiční akci „Výstavba infrastruktury Obora – PD pozemní komunikace
a inženýrské sítě“, která byla doporučena hodnotící komisi na základě
výsledku posouzení a hodnocení došlých nabídek, uzavření smlouvy o dílo
na dodávku projektové dokumentace,
za nabídkovou cenu 678.500 Kč bez
DPH a zplnomocnění společnosti
NELL PROJEKT s.r.o. k zastupování
ve všech správních úkonech, včetně
přebírání písemností ve věci projektu,
- zřídila při Základní škole Kojetín,
Svatopluka Čecha, pro školní rok
2021/2022 jednu přípravnou třídu,
- souhlasila s povolením výjimky
z nejnižšího počtu žáků Základní škole
Kojetín, Svatopluka Čecha, pro školní
rok 2021/2022, a to na nejnižší průměrný počet žáků ve třídě dvanáct,
- vzala na vědomí uzavření provozu
Školní jídelny Kojetín v průběhu letních prázdnin, a to od 19. července do
13. srpna 2021.

Rada města Kojetína se na své 58. schůzi konané dne 22. června 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila pronájem parkovacího Kojetín, spol. s r.o., dohodou k 30. 6. ní měsíčního nájemného s nájemcem
místa č. 10 v garážovém stání domu 2021,
bytu č. 33 v DPS na ulici Jana Peštuna ulici Sladovní 1309, Kojetín, nájem- - schválila nájem obecního bytu č. 37, ky 1322, Kojetín, na výši 37,13 Kč/m2
ci bytu č. E4 v domě na ulici Sladov- vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky + úhrada za zařizovací předměty,
ní 1309, Kojetín, za podmínek nájmu 1322, Kojetín, žadatelům o nájem bytu s účinností od 1. 9. 2021,
na dobu neurčitou, nejdříve od 10. 7. v DPS (určila pořadí) za podmínek - souhlasila s vyřazením majetku Zá2021,
nájmu na dobu určitou jednoho roku, kladní školy Kojetín, nám. Míru 83, po- schválila ukončení nájmu části po- výši smluvního měsíčního nájemného čítačů v celkové hodnotě 158.072 Kč,
zemku parc. č. 5763/5, ostatní plo- 60,00 Kč/m2 včetně úhrady za zařizo- - souhlasila s vyřazením majetku Cencha, v k. ú. Kojetín, na ulici Mlýnská, vací předměty + zálohy na služby spo- tra sociálních služeb Kojetín, tísňová
ze smlouvy o nájmu uzavřené dne 5. jené s nájmem bytu, výše jistoty bude volání v celkové hodnotě 423.339 Kč,
10. 2006 mezi Městem Kojetín, jako stanovena pronajímatelem,
- souhlasila s přijetím nepeněžitého
pronajímatelem, a společností Mlýn - schválila uzavření dohody o zvýše- nadačního příspěvku (daru) v celkové
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hodnotě 5.590 Kč od Nadačního fondu
Českého rozhlasu Centrem sociálních
služeb Kojetín,
- souhlasila s pořízením majetku nad
rámec schváleného rozpočtu Domem
dětí a mládeže Kojetín,
- schválila navýšení neinvestičního
příspěvku určeného na finanční krytí
nákladů na energie na rok 2021 (účet
502 – spotřeba energií/zřizovatel)
Městskému kulturnímu středisku Kojetín, ve výši 200 000 Kč, financovaného úsporou provozního příspěvku,
- schválila uzavření nájemní smlouvy
a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „Kojetín, ul.
Kroměřížská – nové kabely a lampy
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VO a přípolož optických kabelů v ul.
Kroměřížská a v ul. Sv. Čecha“ mezi
Městem Kojetínem, jako „nájemce či
budoucí oprávněný“ a Olomouckým
krajem, zastoupeným Správou silnic
Olomouckého kraje, jako „vlastník nemovitosti či budoucí povinný“. Předmětem nájmu a zřízení služebnosti
je dotčení části pozemku p.č. 5746/1
a 5754/2, oba ostatní plocha-silnice,
vše v katastrálním území a obci Kojetín, položením nových kabelů veřejného osvětlení a připoložením optických kabelů,
- vzala na vědomí informaci k Územnímu plánu Města Kojetína, že nebude
předložen dne 22. 6. 2021 ke schvá-

lení Zastupitelstvu města Kojetína
z důvodu podaných námitek,
- schválila výběr dodavatele Ing. Eduarda Šobera, Kroměříž, na dodávku
projektové dokumentace k investiční
akci „Rekonstrukce plynové kotelny K2 ul. Nová a K3 ul. Družstevní
v Kojetíně“, která byla doporučena
hodnotící komisí na základě výsledku
posouzení a hodnocení doručených
nabídek, schválila uzavření smlouvy
o dílo na dodávku projektové dokumentace za nabídkovou cenu 924.300
Kč bez DPH, zplnomocnila Ing. Eduarda Šobera, k zastupování ve všech
správních úkonech, včetně přebírání
písemností ve věci projektu.

Z jednání ZASTUPITELSTVA Města Kojetína

Zastupitelstvo města Kojetína se na svém 18. zasedání konaném dne 22. června 2021
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti území Kojetín a obci Kojetín, který je - povolilo výjimku z nejnižšího počtu
Rady města Kojetína z 9. 4. 2021, 21. ve vlastnictví PP s tím, že související žáků Základní škole Kojetín, Svatoplu4. 2021, 12. 5. 2021, 24. 5. 2021, 2. 6. náklady s převodem budou hrazeny ka Čecha, pro školní rok 2021/2022,
2021 a 22. 6. 2021,
a to na nejnižší průměrný počet žáků
stejným dílem oběma stranami,
- vzalo na vědomí zprávu o plnění - schválilo uzavření smlouvy o bu- ve třídě dvanáct žáků a zavázalo se
usnesení Zastupitelstva města Kojetína, doucí smlouvě darovací a budoucí uhradit případné zvýšené náklady na
- schválilo poskytnutí návratné fi- bezúplatný převod vlastnického prá- vzdělávací činnost Základní škole Konanční výpomoci z rozpočtu zřizova- va k částem pozemků vymezeným jetín, Svatopluka Čecha, pro školní rok
tele Domu dětí a mládeže Kojetín, ve středovými ostrůvky okružních křižo- 2021/2022,
výši 625.000 Kč, za účelem předfinan- vatek Sever a Jih, a to části pozemků - schválilo doplnění koncepce strategiccování mezinárodního projektu Euro- p.č. 1331 o výměře cca 204 m2, p.č. kého rozvoje města Kojetín na období
pe for Citizens, která bude vrácena do 1333/10 o výměře cca 93 m2, p.č. 7011 2020–2025 o „opatření Podpora spolerozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, o výměře cca 28 m2, p.č. 7075 o vý- čenského a kulturního života v obci“,
nejpozději do 31. 3. 2022,
měře cca 70 m2, p.č. 7074 o výměře - souhlasilo s podáním žádosti o fi- schválilo poskytnutí účelového nein- cca 18 m2, p.č.1290/1 o výměře cca 10 nanční příspěvek k dotačnímu titulu
vestičního příspěvku z rozpočtu zřizo- m2, p.č. 1290/17 o výměře cca 159 m2, Ministerstva pro místní rozvoj „Demolivatele Domu dětí a mládeže Kojetín, p.č. 5671/2 o výměře cca 484 m2, p.č. ce budov v sociálně vyloučených lokave výši 13.000 Kč, na finanční spolu- 6587/1 o výměře cca 1 m2, p.č. 5260/3 litách 117D081“ v rámci akce „Demoúčast v mezinárodním projektu Euro- o výměře cca 2 m2 a p.č. 5671/4 o vý- lice objektů v majetku Města Kojetín
pe for Citizens,
měře cca 153 m2, vše nacházející se – čp. 102, 107, 108 a 447“,
- schválilo poskytnutí účelového in- v k.ú. Kojetín, mezi společností Acco- - schválilo projekt následného využití
vestičního příspěvku z rozpočtu zřizo- lade CZ 43, s.r.o., jako „budoucím dár- (PNV) revitalizovaného území, který je
vatele Domu dětí a mládeže Kojetín, cem“ a Městem Kojetínem, jako „bu- v souladu s platným Územním plánem
ve výši 310 000 Kč, jako finanční spo- doucím obdarovaným“,
města Kojetín,
luúčast v rámci projektu „Rekonstruk- - souhlasilo s podáním žádosti o do- - vzalo na vědomí výroční zprávu
ce, přístavba a vybavení prostor pro taci v rámci výzvy č.101 „Sociální in- společnosti TECHNIS Kojetín spol.
zájmové vzdělávání“,
frastruktura se zvýšenou energetickou s r.o. za rok 2020 a vyhodnocení topné
- schválilo rozpočtové opatření účinností“, vyhlášené Ministerstvem sezóny za rok 2020,
č. 11/2021, kterým se:
pro místní rozvoj České republiky - vzalo na vědomí zápis ze zasedání
842,54 tis. Kč v rámci Integrovaného regionálního Kontrolního výboru ZM, ze dne 14. 6.
zvyšují příjmy o
zvyšují výdaje o
2 653,89 tis. Kč operačního programu. Příjemce pod- 2021 a zápis ze zasedání Finančního
zvyšuje financování o 1 811,35 tis. Kč, pory Centrum sociálních služeb Ko- výboru ZM, ze dne 16. 6. 2021,
- schválilo směnu části pozemku p.č. jetín bude jako poskytovatel SOHZ - vzalo na vědomí informaci starosty
4427/26, trvalý travní porost a části pověřena k výkonu SOHZ v souladu o žádosti Okresního soudu v Přerově
pozemku p.č. 5692/2, ostatní plocha, s rozhodnutím Komise 2012/21/EU,
o součinnost při zajištění volby příseo celkové výměře obou částí pozemků - schválilo poskytnutí peněžitého dících okresního soudu a uložilo zacca 75 m2, vše v katastrálním území daru Hasičskému záchrannému sboru stupitelům města předložit návrhy kanKojetín a obci Kojetín, které jsou ve Olomouckého kraje ve výši 25.000 Kč, didátů na přísedící Okresního soudu
vlastnictví Města Kojetína, za část po- na pořízení dávkovacího systému pra- v Přerově Městskému úřadu Kojetín,
zemku p.č. 4427/5, trvalý travní porost cích a impregnačních prostředků pro odboru VVŠK do 20. 7. 2021 k dalšímu řízení.
o výměře cca 75 m2, v katastrálním požární stanici Kojetín,
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Evropský den proti vloupání 2021
V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/
focus-day), který letos připadl na
středu 16. června, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to z těchto důvodů:
• Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí
nejčastěji překonáním vstupních dveří,
přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často
nezabezpečená.
• K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené
okenní ventilace či mikro ventilace.
Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli
trvat kolem jedné minuty.
Evropský den proti vloupání letos doprovázel ve všech členských státech
zapojených do Evropské sítě prevence
kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař,
kdo vás ten večer překvapí“. Současně
se bude prezentovat také sloganem
z loňské kampaně: „Ať se z vysněné
dovolené nestane noční můra“.
„Základem efektivního zabezpečení
obydlí je proto zamykání a zavírání
oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk
odejde z domova jen na moment pro
něco do obchodu, nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné si návyk zamykání osvojit a zautomatizovat, protože
samotné překonání obyčejných nezamčených dveří trvá do pěti sekund,
u bezpečnostních nezamčených dveří
trvá zloději otevření pouhých patnáct
sekund“, apeluje na důležitost základního zabezpečení zamykáním plk.
Zuzana Pidrmanová, vedoucí odděle-

ní prevence Policejního prezidia ČR.
„Byť počet vloupání do obydlí
v celé Evropě v posledních letech klesá, a nejinak je tomu i v ČR, tak tato

trestná činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje
na skutečnost, že na zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste
odjeli na dovolenou, tak i toho, že jste si
odskočili třeba jen do restaurace nebo
na nákup. A že zabezpečení je nejen
o technických opatřeních, ale zejména
o našem běžném chování a zvycích“,
říká Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.
V období od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2021 eviduje policie nižší počet případů vloupání do bytů (r. 2021 – 466
případů, stejné období r. 2020 – 687
případů) či rodinných domů (r. 2021
– 667 případů, stejné období r. 2020
– 763 případů).
Obecné rady a doporučení
• Prevence proti vloupání se rozhodně
vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho
výstavbě.
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• Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný
systém bezpečnostních prvků pro váš
byt či dům.
• Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky,
bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.).
• Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.
Při odchodech či odjezdech z domova
mějte stále na paměti pár základních
pravidel.
1. Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem
z domova.
2. Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním
pachatele narušit integritu Vašeho domova.
3. Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj
dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní
schránku a zalévají květiny.
4. Zabezpečení a dohled velmi pomá-
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hají. Ale nejdůležitější jsou opatření,
která vás nic nestojí - nezapomínejte
uzamknout všechny vstupy, zavírejte
okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto
zlodějům i v dnešní době stále ještě
svou nedbalostí napomáhá.
Pokud po návratu domů zjistíte, že se
k vám někdo vloupal, nikdy nevstupuj-

te sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a vy můžete znehodnotit
případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.
Více informací k zabezpečení svých
objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách
http://www.stopvloupani.cz
OPK ve spolupráci s Policií ČR

KROMĚŘÍŽSKÁ DRÁHA

Podobně jako v minulých dvou letech, také letos budou po celé letní
prázdniny na trať mezi Kroměříží/
Chropyní, Kojetínem a Tovačovem
každou sobotu vyjíždět historické
motorové vlaky v rámci akce Hanácké léto na kolejích 2021.
Uplynulý rok byl pro nás všechny náročný a je dobře, že alespoň v létě
jsme si mohli řádně odpočinout od
všech (často až nesmyslných) opatření a nás, spolek Kroměřížská dráha, coby pořadatele jízd historických
motoráčků, velmi potěšilo, že jste se
našimi vlaky přišli povozit. A jezdili jste dokonce tak, že počet za léto
přepravených cestujících překonal
číslo 2000, stejně jako v roce 2019,
který byl prvním rokem, kdy jsme
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pravidelné letní jízdy historických
vlaků pořádali. Váš zájem je pro nás
nesmírně důležitý, protože dává celému tomuto počínání smysl. Vždyť
k čemu by tu vlaky byly, kdyby jimi
nikdo nejezdil?
Nicméně nelze na tomto místě nezmínit také partnery, kteří se o provoz vlaků Hanáckého léta zasloužili,
přesněji pomohli pokrýt část finančních nákladů na provoz vlaků tak,
aby ceny jízdného ve vlacích mohly
být stále stejně „lidové“, jako když
jsme v roce 2007 s pořádáním jízd
na tovačovské trati začínali. Těmi
partnery jsou Olomoucký kraj, Mikroregion Střední Haná, města Kroměříž, Kojetín, Tovačov a Chropyně,
obce Uhřičice a Lobodice, závod
GOLDBECK Tovačov a celá řada
dalších firem především z oblasti
železniční dopravy. Všem i na tomto
místě velmi děkujeme a věříme, že
stejně dobrá spolupráce bude pokračovat i v příštích letech, kdy bychom
rádi provoz vlaků rozšířili ideálně na
celé víkendy.
Nyní už ale pár informací k podobě
letošního Hanáckého léta na kolejích:

Prvním dnem letošního provozu vlaků bude sobota 3. července, jezdit se
pak bude dle níže uvedeného jízdního řádu každou sobotu až do 28.
srpna 2021. Prodej jízdenek probíhá
přímo u průvodčího ve vlaku, přepravu většího množství kol či kočárků je
nutno předem nahlásit pořadateli jízd

Kojetínský zpravodaj
na telefonním čísle 606 032 559, nebo
emailu KMD@centrum.cz – na tyto
kontakty se můžete obracet i s jakýmikoliv dotazy k provozu vlaků.
Novinkou letošní sezóny bude příležitostné využívání nového polootevřeného vyhlídkového vozu Kroměřížské dráhy, které bude vždy včas
ohlášeno. Zcela jistě bude nasazen
do provozu i v den konání Kojetínských hodů, ovšem pozor, na tuto
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akci bude připraven samostatný jízdní řád s volnějšími jízdními dobami,
abyste si mohli jízdu vyhlídkovým
vozem lépe užít – ve vyšších rychlostech, jakými musí jezdit pravidelné vlaky Hanáckého léta, je totiž ve
voze docela průvan ;-)
Současně s jízdami zvláštních vlaků
bude každou sobotu otevřeno také železniční muzeum Kroměřížské dráhy
v prostoru lokomotivního depa hned

vedle nádraží v Kroměříži. Výčet
dlouhodobých turistických lákadel ve
všech městech a obcích při trati, stejně jako přehled kulturních akcí, které
můžete vlakem navštívit, najdete na
novém webu Hanáckého léta na kolejích na adrese www.hanackeleto.cz .
Těšíme se na shledanou ve vlaku!
členové spolku Kroměřížská dráha
Foto: Stanislav Plachý

7

Kojetínský zpravodaj

7–8/2021

O nejstarších rodech v Kojetíně
Rod Gardavských
Počátky rodu Gardavských musíme
hledat v dnešní polské vesnici Gardawice (něm. Gardawitz). Tato vesnice
(18,7894 E, 50,1117 N), ležící uprostřed mezi městy Mikołów a Żury,
a je nyní součástí města Orzesze, ležící necelých 30 kilometrů jihozápadně
od Katovic.
Tato bývalá osada či vesnice, existovala již ve 14. století. Její název Gardawice pochází ze staropolského slova „górd" nebo „gard“, který znamená
„opevnění, oplocená osada nebo vesnice“ obranné povahy. Název vesnice
byl pozdější kolonizací německého
obyvatelstva poněmčen na Gardawitz.

Vesnice Gardawice byla částí značně
rozsáhlého majetku starého rozvětveného slezského rodu Wyplerů.

Wyplerové, kteří sídlili v Gardowicích,
se nazývali, pro odlišení od ostatních členů rodu Wyplerů, Wyplerové
na Gardawicích, zkráceně Gardavští. Toto příjmení se začalo používat
v 15. století, a tím došlo k vyčlenění
této větve rodu Wyplerů, na samo-
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statnou větev rodu Gardavských. Gardavští byli majiteli vesnice až do roku
1566, kdy jej zdědila jiná větev Wyplerů. Tito staronoví majitelé vesnici
v roce 1697 prodali.
Snad prvním, který se píše z Gardawic, je Bernard z Gardawic (Bernarde
de Gardawiecza), narozený kolem
roku 1360. Měl dva syny, a to Štěpána a Jana (Joannes Bernardi de Gardawiecza), který jako dvacetiletý, je
v roce 1400 studentem Krakovské
akademie, později univerzity v Krakově (Kraków), založené v roce 1364.
Jan Gardawski měl syna Matěje (Maczey Gardawski), k jehož synovi Petrovi, je doložen dokument ze dne
11. ledna 1471, kdy je Václavem III.

Opavským, vystavena darovací listina na ves Gostyń (powiat - okres
mikołowski), která leží 6 kilometrů východně od Gardowicz. Darovací listina
uvádí „My Václav z Boží milosti Kníže opavský a ratibořský přiznáváme
před všemi, kteří zde viděti či slyšeti
budou, že jsme se zřetelem na věrné
služby, které nám vykonával a ještě
bude konat slovutný panoš a věrný
náš milý Petr z Gardawicz, dali jemu,
jeho erbům i budoucím potomkům,
a dáváme zmocněním tímto listem
zboží (majetek): ves jménem Gostyń,
se všemi právy, které tam máme a kterékoliv k této vsi a k tomu zboží přísluší
se všemi požitky, se všemi lesy, lukami, vodami ať tekoucími či stojícími,
s pastvinami a pastvisky v těch hrani-

cích a mezích, které vsi o starodávna
přísluší a také jsme jemu, jeho erbům
a budoucím potomkům dali a dáváme
vrchnostenské právo v Gardowicích,
které jsme tam měli….“. Napsáno
„...v Budíně, v našem hostinci, v pátek po svátku Svatých třech králů…“
(zkráceno). Darovací listina byla o tři
roky později, dne 29. května 1474 potvrzena uherským králem Matyášem
I., zvaným Korvín, který od roku 1469
vládl také Moravskému markrabství,
Opavskému knížectví a jednotlivým
slezským knížectvím.
Petr Gardawski měl dva syny, Jana
a Stanislava, narozeného kolem roku
1493.
Stanislav Gardawski, který zemřel
v roce 1558, byl zemským sudím katovického vojvodství. Měl děti Václava, Jana, Štěpána, Markétu a Kateřinu. Syn Václav, narozený kolem roku
1510, byl rovněž zemským sudím
katovického vojvodství. Byl dvakrát
ženatý. V roce 1561 se oženil s Kateřinou (Katharina Orzeszki), s níž měl
děti Štefana, Petra, Margaretu a Maxmiliánu (Polyxenu). Druhou ženu,
Sofii (Sophia Woszcycki z Woszczyc)
si vzal v roce 1571. Měli děti Dorotu,
Václava a Hanuše, dvojčata narozená
v roce 1576.
Zápis ze dne 9. března 1598 sděluje, že Václav a Hanuš jsou již plnoletí
a oba odcházejí na Moravu. A zde, po
svém příchodu, používají počeštělé
příjmení Gardavský.
Jan, syn Petra Gardavského, o kterém
je v archiváliích zmínka v roce 1539,
měl syna Jana, narozeného v roce
1576, který stejně jako jeho bratranci
Václav a Hanuš, odešel na Moravu,
do Kojetína. Podle rodopisce Pilnáčka (Josef Pilnáček – Staromoravští
rodové – 269/1902. – Wipler) se Jan
(Wipler, Wypler) Gardavský usadil
s manželkou Marianou Niepozwalam
z Orzesze v Kojetíně a stal se vlastníkem svobodného dvora, stojícího
vedle městského pivovaru. Je o něm
záznam, že v roce 1610 působil jako
lovčí (nimrod či myslivec) na panství
tovačovské větve rodu Salm-Neuburg,
které v té době Kojetín patřil.

Kojetínský zpravodaj
Syn Jana Gardavského, Jan, narozený snad v roce 1640, měl tři syny
– Martina, Matyáše a Jana, o nichž
se již zmiňují kojetínské matriky. Tito
vytvářejí v Kojetíně tři základní rodové
větve Gardavských, které se v průběhu let rozvíjí v rozsáhlý rozrod. Příjmení členů rodu se v archiváliích píší ve
tvarech: Gardawski, Gardavski, Gardavský a někdy i Kardavský.
První část
První z větví, Martinova, hospodařila na gruntě ve Vyškovské ulici číslo
406 a její členové byli většinou rolníci.
A jsou zde dodnes.
Martin, narozený zřejmě v roce 1672
se v roce 1698 oženil s 26letou Marinou Skřivánkovou.

V roce 1700 se jim narodil syn Martin,
v roce 1716 syn Kašpar, který však
záhy zemřel a v roce 1720 se narodila
dcera Barbora, provdaná za Sebastiana Doležela.
Martin si v roce 1727 vzal za manželku
25letou Barboru, dceru Jana Chyby,
narozenou v roce 1702, která však ve
svých 34 letech, v roce 1736, zemřela. V roce 1738 se Martin opět oženil.
Vzal si o dvacet let starší Barboru,
vdovu po Matouši Švédovi, narozenou
v roce 1681, a která zemřela v roce
1757, tedy dva roky před Martinem,
který zemřel v roce 1759. Toto druhé
manželství bylo bezdětné.
Z prvního manželství s Barbarou Chybovou, se vedle dalších dětí narodil
v roce 1729 syn Jakub. Ten se v roce
1752 oženil s Barbarou, dcerou Tomáše Pátka, narozenou v roce 1731.
Mezi lety 1756 až 1768 se jim narodilo
osm dětí, z nich pokračovatelem rodu
se stal syn František, narozený v roce
1758.
František si v roce 1779 vzal za manželku Juliánu, dceru Vavřince Tigra.
Z jejich manželství se vedle syna Josefa, narozeného v roce 1785 a Tomáše, narozeného v roce 1792, narodily
další čtyři děti.
Josef se v roce 1805 oženil s 19letou
Kateřinou Šťastníkovou. Vedle jiných
dětí měli čtyři syny, Františka, Jana,
Vincence a Václava.
František, narozený v roce 1808, se
v pozdním věku 39 let, oženil v roce
1847 s 37letou Františkou Pospíšilo-
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vou a bydleli v Kroměřížské ulici číslo
163.
Františkův bratr Jan, narozený v roce
1811, se oženil v roce 1835 s Marianou Ryndovou a bydleli v dnešní Přerovské ulici číslo 235. Jejich tři synové,
Jan, Leopold a Jakub, založili další
větve rodu Gardavských.
Jan, narozený v roce 1843, se oženil
v roce 1870 s Marianou Ořechovskou.
Jejich dcera Mariana (Marie), narozená v roce 1871 v Olomoucké ulici, číslo 358, odešla ve svých 19 letech na
Umělecko-průmyslovou školu v Praze,
kde studovala malířství u malíře Jakuba Schikanedera, a zároveň si prohlubovala vzdělání u malířky Hermíny
Laukotové. Po absolvování školy odjela Marie Gardavská studovat na Aka-

demii výtvarných umění do Mnichova
v Německu (Akademie der Bildenden
Künste München). Po studijních cestách se vrátila zpět do Kojetína, kde
ve svém ateliéru umístěném v domě
v Olomoucké ulici, číslo 805, malovala portréty obyvatel Kojetína a jeho
hanácké okolí. Specializovala se na
etnografii zachycující mizející tvářnost
krajiny, blízké jí však byly i sociální motivy. S dokumentární přesností zaznamenala hanácké kroje a zvyky. Byla
členkou Sdružení výtvarných umělců
moravských a v roce 1925 byla jmenována čestnou občankou města Kojetína. Zemřela v roce 1937.

Leopold, narozený v roce 1850, si vzal
v roce 1878 za manželku Vincencii Ivanovou z Olomoucké ulice, číslo 353,
narozenou v roce 1858. Vincencie
byla jednou z nejdéle žijících obyvatel
města Kojetína, protože zemřela pět
měsíců před svými stými narozeninami v roce 1957. Měli dcery, Marii, provdanou za 27letého Roberta Mašláně,
účetního poddůstojníka u Pěšího pluku číslo 54 v městě Plevje, nedaleko
bosenského Sarajeva, narozeného
roku 1879 v Hranicích na Moravě, dále
Vincencii, provdanou Jozefovou, Kateřinu, narozenou v roce 1880, která se
v roce 1906 provdala za Jana Tichého
z Uhřičic, šikovatele Pěšího pluku číslo
54 (IR Nr. 54), bydlícího v Těšíně číslo
1 a Františku, narozenou v roce 1891,
která se v roce 1920, provdala za
32letého Antonína Krybusa, rolníka,
z dnešního nám. Svobody, číslo 400.
Jakub, který se narodil v roce 1855, se
oženil v roce 1879 s 20letou Vincencií
Rumplovou z Kroměřížské ulice, číslo
131. Jejich dcera Anežka, narozená
v roce 1886, se v roce 1906 provdala
za Rudolfa Janáka, „oficiála při dráze
v Nezamyslicích“, narozeného v roce
1882 v Lověšicích.
Třetí syn Josefa, Vincenc, narozený
v roce 1812, si vzal v roce 1837 za
manželku Kateřinu, dceru sedláře
Václava Nevyjela z Kunovic.
Jejich syn Jan, narozený v roce 1841,
bydlící v Kroměřížské ulici číslo 174 se
oženil v roce 1868 s Františkou Minařikovou, bydlící v téže ulici, číslo 161.
Janův syn Jan, narozený v roce 1872
si v roce 1901 vzal za manželku 18letou Vincencii Lambotovou. Dcera Marie se v roce 1905 provdala za 28letého Františka Kyase z Kroměřížské ulice číslo 112. Další ze synů, František,
narozený v roce 1875 se v roce 1906
oženil s 22letou Marií Němečkovou,
dcerou Jana Němečka, narozenou ve
Vyškovské ulici, číslo 392. František
zemřel ve věku 80 let v roce 1955.
Další syn Vincence, František, narozený v roce 1845, vystudoval kněžský seminář a své řádové kněžské
křestní jméno si zvolil Aurel (Aurelius),
a takto je dále psán, působil v pražské
Piaristické koleji, kde byl v roce 1902
jmenován rektorem. V roce 1903 byl
jmenován čestným občanem města
Kojetína. Zemřel v roce 1908 a je pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech. Piaristé jsou Řád zbožných škol,
celým jménem Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol
(Ordo Clericorum Regularium Paupe-
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rum Matris Dei Scholarum Piarum) je
světově rozšířený katolický řeholní řád
založený v Římě sv. Josefem Kalasanským v roce 1597.

Další ze synů Vincence, Viktorin, který
se narodil v roce 1855 v Kroměřížské
ulici číslo 174, nastoupil po universitních studiích vojenskou dráhu v rakousko-uherské armádě a v roce 1911
by jmenován velitelem proviantního
skladu v Praze. V této funkci prožil
válku a po válce mu byla svěřena Národním výborem stálá kontrola všech
vojenských zásobáren. V roce 1920
byl za vynikající schopnosti a znalosti
proviantní služby jmenován generálem proviantnictva V. hodnostní třídy,
a je třeba sdělit, že byl prvním důstojníkem z řad rakousko-uherské armády, který byl takto povýšen v tehdejší
československé armádě. Byl činný až
do smrti v roce 1930. Ke konci života
bydlel v Praze – Nuslích, číslo 678. Byl
držitelem Válečné medaile, Jubilejní
pamětní medaile, Jubilejního kříže,
Vojenské záslužné medaile stříbrné
a Řádu Františka Josefa rytíř.
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Čtvrtý syn Josefa, Václav, narozený
v roce 1821, se v roce 1849 oženil
s Vincencií, dcerou Františka Rumplíka. Měli tři syny, z nichž Antonín, narozený v roce 1851 si v roce 1872 vzal
za manželku 20letou Marii Uhrovou
ze Ztracené ulice, číslo 207. Další syn
Václav se narodil v roce 1854 a s Annou Kadlecovou se oženil v roce 1879
a pracoval jako stolař. Jejich 21letá
dcera Valérie se provdala v roce 1914
za Josefa Žižlavského, narozeného
v roce 1887, který pracoval jako vařič
cukru v nově postaveném cukrovaru
(roku 1912) ve městě Töketerebes
v Horních Uhrách (v současnosti
Trebišov na východním Slovensku).
Cukrovar ukončil činnost v roce 2009
a nyní z něj zůstaly pouze ruiny.
Třetí syn Josef, narozený v roce 1856
vystudoval v letech 1880 až 1889
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy

V roce 1864 se jako vdovec ženil podruhé s vdovou Annou Živnou. Zemřel
v roce 1876 a měl devět dětí.
Viktorín se v roce 1840 oženil s Veronikou, 23letou dcerou řezníka Bartoloměje Tichého z Obědkovic, číslo
32. Těm se do roku 1848 narodili čtyři
synové.
Jejich druhorozený syn František, narozený v roce 1843, se v roce 1866
oženil s Marianou, dcerou Vavřince
Soukupa, bydlícího ve Vyškovské
ulici, číslo 398, tedy naproti usedlosti
Gardavských ve Vyškovské ulici, číslo
406. Vedle tří synů se jim v roce 1872
narodil syn Cyril. Po Cyrilově svatbě
v roce 1909 s Josefou, dcerou Jana
Krybusa, rolníka z Kroměřížské ulice
číslo 113, se jim v roce 1910 narodila
dcera Božena a v roce 1915 syn František. Cyril Gardavský zemřel ve věku
89 let v roce 1961.

v Praze s titulem JUDr. a stal se notářem v Holešově, kde v roce 1906
v domě číslo 134 bydlel. Později působil v Přerově. Za manželku si vzal
Helenu Henlovou, s níž měl tři syny,
Jaroslava, Josefa a Václava. Jaroslav,
kadet aspirant (Kdt.Asp.) 18. Pěšího
pluku v Hradci Králové (IR Nr. 18), byl
v První světové válce v roce 1915 na
ruské frontě zajat (kriegsgef.)
Tomáš, sezdaný v roce 1812 s Johanou, dcerou Jana Kubesa, z Olomoucké ulice, číslo 357, měl dvanáct dětí,
z nichž pokračovatelem této větve
rodu byli synové Viktorín Gardavský,
narozený v roce 1819 a Ignác, narozený v roce 1817, který se oženil v roce
1843 s Františkou Veselou z domu číslo 100, který
stál na rohu
dnešní Tyršovy ulice
a ulice Sv.
Čecha.

František si v roce 1940 vzal za manželku Annu, svobodnou 19letou dceru
Antonína Bíbra, rolníka z Kroměřížské
ulice číslo 104. V roce 1941 se jim narodila dcera Marie, provdaná za Jozefa Haliaka, další dcera Josefa, narozená v roce 1943 se provdala za Jiřího
Kopečka a syn Miloslav, narozený
v roce 1944.
Druhá část
U druhého Janova syna, Matyáše, je
u data jeho úmrtí v roce 1748, následující text: “Matthias Gardavski Mendicus Annory 60 improvise“, znamenající, že Matyáš Gardavský, žebrák nebo
chudý, zemřel náhle ve věku 60 let.
Narodil se tedy kolem roku 1678.
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Byl ženatý s Marianou, narozenou
zřejmě v roce 1680, protože zápis
o jejím úmrtí z roku 1759 sděluje, že
„Zemřela Mariana, Matyáše Gardavského manželka, zaopatřená, bydlící
v Kojetíně, věk 79 let.“ Kolik měli dětí,
nelze z důvodu absence určení rodičů v zápisech, zjistit. Doložené jsou tři
děti. Syn František, narozený v roce
1724, avšak neuvedený v kojetínské
matrice, dále dcera Magdalena, narozená v roce 1727, zemřela o tři roky
později a syn Jakub, který se narodil
a taktéž zemřel v roce 1731.
František se jako dvacetiletý oženil
v roce 1744 s Apolonií, dcerou Matyáše Hřebla z Kojetína. Svědky na svatbě jim byli Tomáš Merva a jmenovec
František Gardavský. Nedožil se vysokého věku, zemřel v 35 letech v roce
1759 a zápis mimo jiné uvádí, že byl
tkadlec „textor“. Magdalena zemřela
ve třech letech v květnu 1730. Syn Jakub zemřel po dvou týdnech od svého
narození.
František Gardavský měl se svou ženou Apolonií sedm dětí. První, dcera

v roce 1870 narodil syn Antonín.
Antonín se vyučil truhlářem a bydlel ve Vídni IX - Lichtental, číslo 101.
V roce 1905 se jako 35letý vdovec
oženil s 26letou Žofií Urbářovou, služebnou v Kojetíně, která se narodila v roce 1879 v Runářově u Litovle.
V roce 1874 se jim narodila dcera
Františka, která se v roce 1908 provdala za Jana Vašicu, stolaře ve Štětíně u Opavy.

Anna se narodila v lednu 1745, již tři
měsíce po svatbě, což bylo v té době
nezvyklé, ale v roce 1746 zemřela.
Stejný osud měly další čtyři děti, které taktéž záhy po narození, zemřely.
O dceři Petronile, narozené v roce
1751 nejsou další záznamy.
Jediný mužský potomek, Pavel, narozený jako poslední v roce 1761, se
v roce 1787, ve svých 26letech oženil s 24letou Kateřinou, dceru Martina
Horáka, narozenou v roce 1763, která
však roku 1788 zemřela. O rok později, v roce 1789 se Pavel žení podruhé
a bere si za manželku 19letou Viktorii,
dceru Františka Minařika. Pavel bydlel
na Olomouckém předměstí v chalupě,
číslo 45.
V roce 1791 se jim narodil syn Jan.

Jan, narozený v roce 1726 se ve svých
28 letech oženil v roce 1754 s Marianou, dcerou Karla Baslika, kojetínského předměšťana. Měli děti Vendelína,
Apolonii a Františka.

Druhý Pavlův syn, František, narozený v roce 1805 se v roce 1827 oženil
s 18letou Františkou, dcerou Františka
Berana, panského drába (uniformovaný sluha vykonávající úřední nařízení)
z Kojetína, číslo 94. František bydlel v chalupě číslo 315, v dnešní ulici
Stružní. Jejich syn František se oženil s Annou, dcerou Matouše Lukášů,
domkaře z Roštína. Bydleli v Kojetíně
v Olomoucké ulici, číslo 420, v domku naproti rybníka Jordán, kde se jim

Třetí část
Třetí Janův syn, Jan, se narodil v roce
kolem roku 1683. Jeho manželkou
byla Mariana, narozená v roce 1687.
S Marianou měl Jan syna Františka,
narozeného v roce 1714, který se
v roce 1734 oženil s Marianou Ondrušovou. Janova první manželka Mariana zemřela v roce 1716, a proto se
opět oženil a jeho druhou manželkou
se stala Alžběta Skřivánková, s níž
měl děti Jiřího, Jana a Annu. Jiří, narozený v roce 1725, a ani Anna se nedožili vyššího věku. Anna, zemřela ve
svých čtyřech letech v roce 1732.

Syn František, z Janova prvního manželství, měl s Marianou Ondrušovou
celkem sedm dětí, z toho tři syny,
z nichž Jan, narozený v roce 1736, zemřel v dubnu následujícího roku.
Další syn Karel, narozený v roce 1742
se oženil v roce 1765 s Barborou Holubovou.
Třetí syn František, narozený v roce
1748 se oženil v roce 1773 s Marianou, dcerou Jakuba Lambota. Jejich syn Karel, narozený v roce 1775
s v roce 1798 oženil s Marianou Kužmovou a bydleli ve Vyškovské ulici číslo 30. Zemřel v roce 1849.
Karlův syn Jan, krejčí, narozený v roce
1803, se oženil v roce 1831 s 21letou
Marianou Kousalovou z Přerovské ulice, číslo 244, která však za cholerové
epidemie v říjnu 1831, po třech měsících manželství, zemřela. Jan se záhy,
v únoru 1832 znovu oženil. Vzal si Josefu Bučkovou, bydlící na kojetínském
náměstí číslo 54.
Jejich syn František, narozený v roce

1834 v Kojetíně se v roce 1861 oženil
s Josefou Lambotovou, bydlící na kojetínském náměstí číslo 53 a i se svými rodiči, Janem a Josefou, se odstěhovali do Kroměříže. V Kroměříži se
jim v roce 1862 narodil syn František.
Po smrti své první manželky Josefy
Lambotové se oženil podruhé s Annou, dcerou Václava Štěrby ze Sezemic u Pardubic v Čechách a v roce
1869 se jim v domě číslo 236 v dnešní
Tylově ulici poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži, narodil syn
Cyril, který zemřel v roce 1940 v Kroměříži. Z linie Gardavských v Kroměříži vynikli Jan a Vincenc, varhanáři,
později Čeněk studující hru na varhany, který pracoval na Ministerstvu školství a osvěty a věnoval se muzikologii.
Zemřel v roce 1978.
V Kroměříži se rod Gardavských rozrůstal a dnes je počet jejich členů dvakrát vyšší než v Kojetíně.
Podle adresáře města Kojetína bydlely zde v roce 1934 následující rodiny Gardavských.
„Gardavský J., rol., Vinc., man., Josef,
rolník, Kroměř. 110“
„Gardavská Vin., soukromnice, Kroměřížská 130“
„Gardavská Fr.., říd. učitelka, Kroměřížská 131“
„Gardavský Frant., rol., Marie, manž.,
Frant., roln., Marie, manželka, Kroměřížská 174“
„Gardavský Jan, děln., Marie, manželka, Hanusíkova 639“
„Gardavský V., řed. spoř., Aurelie,
manž., Olomoucká 297“
„Gardavská M., soukr., Ol. 805“
„Gardavský R., zř., cuk., Anežka,
manž. Uhřičická 420“
„Gardavská A., soukromnice, Zahradní 503“.
Příjmení Gardavský se dnes vyskytuje u zhruba 157 obyvatel,
z toho asi patnáct jich žije v Kojetíně a 33 v Kroměříži. Ostatní, jednotliví nositelé tohoto příjmení, obývají
v podstatě celou Českou republiku.
Členové rodu, který je v Kojetíně přes 400 let, provozovali nejen
řemeslnické činnosti, např. tkalcovství, ale věnovali se i rolnictví
a později technickým činnostem.
V jejich řadách se narodili významné osobnosti, které svými aktivitami přispěli k rozvoji a zviditelnění
města Kojetína.
Miloš Krybus
(pokračování příště)
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Kojetín – město starožitné
Návštěva královny Marie
Terezie v Kojetíně v roce
1748
„Protokol k zapisování rozličných starožitností, obdarování a pamětihodných věcí“ kromě historických dokumentů obsahuje také soudobý zápis
o významné události, o které jistě
obyvatelé Kojetína delší dobu hovořili.
Byla to návštěva mladé rakouské panovnice Marie Terezie a jejího doprovodu, v Kojetíně.
V době válek o dědictví habsburské
musela mladá panovnice bojem proti sousedům hájit svá nástupnická
práva a právě v tomto období nabyla
velkého významu olomoucká pevnost.
V roce 1748 se panovnice jela přesvědčit o tom, jak je olomoucká pevnost připravena na obranu cesty k rakouskému sídelnímu městu – k Vídni.
Při této příležitosti projížděla Marie
Terezie, její manžel František Lotrinský a celý doprovod také Kojetínem.
„Protokolu k zapisování…“ jsou o této
události následující slova:
„Léta Páně 1748, dne 17. měsíce
června, mezi 5. a 6. hodinou po poledni, Jeho Jasnost královská, totiž
Franciscus toho jména První z rodu
Lotrinského, s jeho nejmilejší chotí
a císařovnou Marií Terezií z domu Rakouského, princem Karlem a Charlotou, princeskou z Lotarinku, z Kroměříže skrz Kojetin do Olomouce, nejmilostivějíc rasírovati jsou ráčili. Kdežto
za branou Kroměřížskou, na mostku,
malí chlapci z hůlek mající zbroj, jim
presentírovali.
Vjedůc do města, při chrámu Páně
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velebný pan farář, Josef
Franz Helffer, s přítomným panem kaplanem
Franzem
Šilhánkem,
dvůmi kooperátory, panem Jiřím a panem Franzem, se dvaumi chóry
vlasských bubnův a traub
a všech zvonů zvonění,
je přivítat, potomně od
auřadu městského, skrz
městského písaře, však
nakrátce se přivítání učinilo.
Pak z celého města měšťané z obou stran se zbrojí
stojící, jim zbroj presentírovali. Na rynku hanácký
tanec k nejmilostivějšímu jim spatření se konal,
dalejíc k bráně olomúcké,
jak z předměstí, tak také
z okoličných dědin hospodáři a pacholci v zakázkových
kožuchách
a červených čepicách přistrojeni, s jejich sedlckou
zbrojí, vidlema a kosama
naopak nasazeným (jak
nepřítele Prajza s jeho
Exelenz Panem Generálem hrabětem
Nadahtým za Kokory vyprovázeli) se
viděti dali a je tak Vysoké Monarchii
až do Uhřičic konvoirovali (doprovázeli), což všechno s nemalým zalíbením
a potěšením spatřovati ráčili.
A poněvadž od tak vysoce vážených
Potentátů skrz Moravu a obzvláště
město Kojetín průjezd od nepamětných let, aby se kdy byl stal neslýchaný, pročež pro budoucí vědomost
a paměť do tohoto protokolu jest vepsáno a vtaženo,
skrz Šimona Leopolda Randlíka, písaře
tenkrát radního.“
Poznámka:
Marie Terezie se
narodila 13. května
1717 ve Vídni, zemřela 29. listopadu
1780 ve Vídni. Nástupnictví na trůn zajistil její otec císař Karel VI. tzv. pragmatickou sankcí, kterou
však někteří sousední panovníci nechtěli
uznat. Důsledkem
byly tzv. války o dědictví habsburské.

Marie Terezie navštívila Moravu ve
dnech 12. – 19. června 1748, aby tak
poděkovala obyvatelstvu země za věrnost a statečnost, kterou prokázalo
své panovnici v době vpádu pruského
vojska, kdy moravské obyvatelstvo,
zvláště Hanáci a Valaši se bouřili proti
nepříteli. Došlo k několika ozbrojeným
srážkám, zvláště u Kroměříže, Napajedel a u Židlochovic.
Marie Terezie uzavřela 14. února 1736
sňatek s vévodou Františkem I. Lotrinským, jí vymírá habsburská dynastie
po přeslici, stala se tak zakladatelkou
Habsbursko – Lotrinské dynastie. Vlády se ujala v roce 1740. V roce 1745
byl její manžel František I. Lotrinský
zvolen císařem Svaté říše římské.
Marii Terezii náležel titul rakouské arcivévodkyně, české královny, uherské
královny, markraběnky moravské, vévodkyně parmské, atd. Jako manželka
císaře v letech 1745–1760 používala
titul „císařovna – manželka“, po smrti
císaře Františka I. „císařovna – vdova,“ po zvolení syna Josefa II. římským
císařem „císařovna – matka“.
Císařovnou Svaté říše římské nikdy
zvolena nebyla.
František Řezáč
Foto: Josef Bibr
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RASOVNA v Kojetíně
Se nachází v jižní části Panské cihelny. Je to místo, kde zpracovávali
uhynulý dobytek. Vozili sem mršiny
z města i z okolních vesnic. Ras se
říkalo člověku, který likvidoval zdechliny. Byla to nepěkná práce. Obzvláště
v letních měsících. Zápach, a co tam
muselo být much. A v zimě, kdy mrzlo, to nebylo lepší. Zpracovávání spočívalo v tom, že odděloval jednotlivé
části k dalšímu využití. Kopyta a rohy
dodával stolařům na výrobu klihu. Kůži
odebírali koželužníci. Tuk a kosti, o to
byl největší zájem, ten se používal na
výrobu mýdla a šmíru, česky kolomaz.
Ten se používal jako mazadlo na mazání točivých a kluzních částí různých
strojů.
Rasův dům se vyznačoval tím, že na
jeho dvoře byli dva statní bernardýni,
kteří dostávali k žrádlu vařené maso
z mršin, přiživovala se také drůbež. Co
zbylo, to zakopal v rasovně. Na každém uhynulém dobytku vydělal nějaký
ten groš. Obzvláště měl žně, když přišly nějaké nemoci dobytka – červenka
prasat, slintavka a kulhavka hovězího,
různé koliky koní.
Ras musel být tvrdý chlap. Jednak
při vykonávání své práce, ale i při
soužití se spoluobčany. Jeho nepěkné řemeslo mělo určitá privilegia. Byl
osvobozen od roboty a placení desátek. Jeho synové nemuseli rukovat na
vojnu. Toto privilegium bylo sporné.
Když přijeli verbíři verbovat rekruty pro
císaře pána, tak brali všechny, ras ne
ras. Tyto výhody se nelíbily některým
spoluobčanům. Také jím opovrhovali,
štítili se jej, ale také mu záviděli.
Stávalo se, že uhynul nějaký těžký
kus dobytka, tak přišli pro rasa, aby
jej zpracoval na místě a nemuseli jej
nakládat na vůz a vézt na rasovnu.

Vybavení rasovny bylo jednoduché.
Z počátku tam byla dřevěná bouda.
Zděná budova tam byla postavena
v polovině 19. století, kde ras zpracovával zdechliny. Je tam studna, stále
existující, čtyři metry hluboká.
Kojetínský ras měl i za povinnost pohřbívat mrtvoly odsouzených a udržovat popraviště. Roční plat rasa byly
dvě kopy bílých grošů. Za pohřbení
mrtvoly odsouzeného měl jednu zlatku.
Babiánkův rod na Plzeňsku patřil
k nižší vrstvě šlechty, byli zemanové
a hlásili se ke stavovskému hnutí. Po
bitvě na Bílé hoře v roce 1620, kdy
bylo stavovské vojsko poraženo císařským vojskem, začaly represe proti
příznivcům ke stavům. Mezi nimi byl
i rod Babiánků. Byl jim odejmut titul
a museli odejít ze svých statků. Jedna větev rodu se vydala na Moravu
a dostala se do Kojetína. Aby se mohli
usadit, museli přistoupit na podmínku,
že budou vykonávat řemeslo rasa.
Když se dohodli, město jim přidělilo
kousek půdy na okraji městské cihelny
(u rybníka Jordán).
Místo to bylo nevábné, naproti byl
židovský
hřbitov
a v poli nad nimi
bylo
popraviště
a nyní tam žil ras.
Lidé, když tam
nemuseli chodit,
tak se raději těmto
místům vyhýbali.
Muži z Babiánkovy rodiny museli
být fyzicky zdatní.
Dívky, které se přivdávaly na chalupu, nesměly být

žádné bábovky. Představa, že tento
rod prováděl rasové řemeslo 300 let,
je něco nepředstavitelného. To si zaslouží obdiv, úctu i poklonu. Poslední
ras z rodu byl František. Toto povolání
přestal dělat po první světové válce
v roce 1920. Měl sedmdesát let a trpěl nemocemi. Nástupce sice měl,
čtyři syny, ti tátovi pomáhali, ale již
nechtěli dělat rasovinu. Město zajistilo pohodného. Tento výraz se začal
používat v druhé polovině 19. století.
Rasovinu začala dělat rodina Mazurova. Antonín Mazura byl poslední
pohodný v Kojetíně. V roce 1958 byla
v Kožušanech postavena továrna na
likvidaci uhynulých zvířat tzv. kafilérie.
Tím končí povolání rasa (pohodného)
v Kojetíně.
Rasovna zůstala opuštěna a zub času
zapracoval. Nyní je z budovy ruina
a prostor je zarostlý náletovými dřevinami. Je to takový ostrůvek v lánu
obilí. Na okraji severní strany mají myslivci kazatelnu – posed.
Informace o rodu podala rodina Babiánková.
F. Minařík
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Alois Zlámal: Střešní okno a já (povídky na pokračování)
Po kom to má?
Jdu zase pro oběd, zastavím se
na kávu na svém oblíbeném místě
u vchodu do budovy zdravotního střediska. Vychutnávám si poslední teplé
sluneční paprsky sice dle astronomického času ještě letního slunce, ale již
s nádechem blížícího se podzimu.
Uvědomuji si, že se už budu muset
podívat po nějaké bundě – ne že by
mi byla zima – ale kvůli lidem, kteří se
choulí v zimních bundách a při pohledu na mě se začínají třást.
Ze dveří vychází maminka se synem
o hlavu větším než ona, má nohu v
sádře a opírá se o dvě berle. Jde s

nimi pětiletý synek a svému bratrovi
důrazně říká: „Přivolám ti výtah!“ „Na
co?“ říká brácha. „Co to je osm schodů?“ „Až spadneš, nechoď mi na oči,“
říká mu maminka. Odvážný, chytrý
invalida podá berle starajícímu se
bráchovi, levou zasádrovanou nohou
ladně zamává ve výši pasu a seskáče
dolů. Jenže už stojí na zemi a tam není
čeho by se chytil. „Kde mám berle?“
volá náš invalida. Bráška ale dělá neslyšícího. „Kluci, neblbněte a dejte mu
ty berle!“ „Tak ať nemachruje, mami.“
Zmizeli mi z očí, dopil jsem kávu
a šel za svými povinnostmi. Ta neúplná rodinka šla přede mnou, měl jsem
je opět na očích. Maminka šla první,

malý bráška za ní a invalida poslední. Nevím, z čeho měl radost, zda
z toho, že nemusí jít do školy nebo zda
chtěl předvádět novou sestavu cvičení
s berlemi. Vzepřel se na holích, udělal
roznožku a zapomněl, že po stranách
těla má ty svoje berle. Berle jsou na
zemi a invalida balancuje na zdravé
noze. „Ty berle, honem honem!“ „Ale
už nebudeš machrovat?“. Maminka se
zastaví, oči obrácené nahoru, hledí na
malého a říká: „Už víš, po kom to váš
tatínek má?“
Tož taková to byla normální rodinka.
Držím jim palce nahoru!
Alois Zlámal
pokračování příště

Zdeněk král: Trocha poezie nikoho nezabije
Co sen, a co život…
Večer, když jdu spát…
Večer, když jdu spát, obvykle dlouho usínám.
Než dojdu k snám, ve své hlavě, o všem možném přemítám. Někdy i verše dám.
Ve svém snu vidím, že jsem sám volný jako ten pták,
který na svých křídlech létá vysoko do oblak i ke hvězdám.
Jsem rád, že tě znám. Že na svých perutích ti můžu nosit
voňavé rudé růže, velmi rád, vždyť jsem tvůj kamarád.
Vůně těch růží může omámit nejenom srdce ženy, ale i poplést hlavu muže.
Probudím se a vidím, že nejsem sám. Jsem rád, že vedle
mne spí má žena, ke které již dvaašedesát let rád uléhám.
Někdo by mohl říct, že jsem pošetilý muž. Ale nejsem.
Mé kroky vede Bůh. Můj Bůh jsou moudra moudrých z dávnověku, kteří se snažili kultivovat lidi, i z novověku z člověčí
vizí. Ani desatero mi není cizí.
Jsou to všechno jen pravidla lidí. Stojí ovšem za zmínku
říci, že každé pravidlo má svoji výjimku.
S touto výjimkou se vypořádá Bůh, který dlí v hlavě každého z nás.
Odedávna nás ovlivňovala i kultůra, kterou umělci dotvářeli a ovlivňovali myšlení lidí. Vytvářeli krásná díla ve jménu
Boha v souladu s přírodou.
Malířství, sochařství i krásné myšlenky vytvářeli pro život
a vztahy lidí lepší podmínky. Stával se tím život krásnějším.
Hudba a verše jsou poezií života.
Krásné umění je duší kultury. Duše je myšlení lidí…

mi chybí to lidské hemžení. To potkávání, navštěvování.
To, když se lidé potkají a popovídají si a svěří se se svými
radostmi i strastmi. I v této době mají někteří lidé na všechno jen nadávání.
Touha, že to běsnění skončí a vrátíme se do běžného života, je to zatím jen snění a soužení. Je to jako domácí
vězení, je to smutné a je mi to líto.
Nediv se, že se mi stýská. Vždyť tvá duše je mi tak blízká.
Nechť to naše přátelství je naše malé tajemství ve vzájemném hájemství. Až okolí pochopí, že naše přátelství je jak
pít čerstvou vodu ze studánky a dýchat svěží jarní vzduch.
Tak si to přeje můj Bůh.
V našem životě nesvítí jen sluníčko, prší, někdy je i mráz,
až nás zebe. To potom hledáme nějaké to krásné nebe
a v něm hodně štěstí. Kdo nás tam do toho nebe dopraví? No přece nebeští jezdci. Vše je to jen mámení, je to
jen klam. Já zde mám, co pan Werich říká, že nejkrásnější
nebe je zde, mezi lidmi na zemi. To věřte mi. A kdo se přičiní, toho život odmění a má nebe krásnější i chléb vezdejší
i zemi naši krásnější. Člověk je pak spokojenější.
Chraňme si to naše nebe před těmi, co chtějí jen naše nebe
užívat, ti co můžou a nechtějí pracovat a z cizí práce bezstarostně žít a být.
Těm připravme nová pravidla, ať takoví se o svoje živobytí
postarají.
A komu se nechce, ať odejde pryč. Ti, co si myslí, že náš
způsob života je kýč a ještě zlobí, ty někam zamkněme
a zahoďme klíč.

Můj Bůh mi říká, že přátelství je přátelstvím, láska láskou.
K lásce patří i milování. V mém věku je to již k pousmání,
je to jen vzpomínání.

Ti, co k nám přijdou, ať zvaní, či nezvaní hosté a chtějí
s námi v naší zemi žít. Ale ne se přizpůsobit, co chtějí nám
vnucovat své myšlenky, jak my máme žít a jestli se nám to
nelíbí, ať odejdeme ze své země pryč.

První pusa, je-li z lásky upřímná a sladká, otvírá milencům
do společného života vrátka. V tom koronavirovém běsnění

Ti ať zůstanou doma. Na ty ať vezmeme bič a vyžeňme je
rychle pryč.
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního
roku
Školní rok se nachýlil ke konci a před
námi jsou vytoužené prázdniny a vše,
co k létu patří. Jaký byl ale závěr letošního, pro všechny náročného, školního roku?
Začátek června se nesl v duchu oslav
svátku všech dětí. Učitelky připravily
pro děti den plný zábavy, her a soutěží. Každý byl odměněn malou sladkostí. Děti ze třídy Koťátek, Sluníček i Berušek se proměnily v indiánský kmen.
Vyzkoušely si indiánské zvyky a řeč,
vyrobily čelenky a vytvořily mandaly
z přírodnin.
V průběhu června děti ze všech tříd
mateřské školy navštívily knihovnu
a nejstarší děti také školní jídelnu, aby
se seznámily s prostředím, které je
čeká v příštím školním roce.
Dále v červnu proběhla zahradní slavnost. Obě školní zahrady se proměnily
v jednu velkou párty. Děti si zatančily,
zaskotačily a zazpívaly s písničkářkou
Verčou. Ta za námi přijela s pořadem
Skotančení s Verčou, abychom se
všichni společně mohli rozloučit s letošním školním rokem.

Slavnostní rozloučení proběhlo také
s našimi předškoláky. Stejně jako
v loňském roce, se tato akce konala
také na školní zahradě. Školáci dostali slavnostní šerpy, odznaky a pamětní listy a drobné dárky. Vše bylo
zakončeno společným fotografováním
i focením jednotlivců. Přejeme našim
školákům úspěšný vstup do základní
školy a samozřejmě samé jedničky.
Všem dětem i jejich rodinám přejeme
hezké prázdniny a dovolenou. Dou-

fáme, že situace, která tu poslední
dva roky byla, se již nebude v takové
míře opakovat a my se všichni vrátíme
k normálnímu životu bez omezení.
Děkujeme všem za celoroční přízeň
a spolupráci.
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
Venkovní výuka
Po návratu žáků do škol byla žákům
naší školy umožněna tzv. venkovní
výuka. Ve spolupráci s Technisem
se nám podařilo zprovoznit dvě venkovní učebny. V teplých dnech měli
žáci možnost se přesunout ze tříd do
venkovních učeben, kde mohli odložit
roušky a volně se nadechnout. Prosto-

Novinky z okruhu IT
v naší škole
Tento školní rok byl výrazným způsobem ovlivněný epidemiologickou
situací, která způsobila uzavření škol
a přechod na distanční výuku. První
základní zkušenost jsme měli z jarních
měsíců roku 2020. Na základě získaných poznatků jsme si připravili kurz
uživatele aplikace Teams (z balíčku
Office 365), zajistili technické zázemí
pro všechny vyučující, část asistentů,
doplnili vybavení učeben a zapůjčili
dostupnou techniku všem žákům, kteří
o to požádali.
Podařilo se tedy:
- ve spolupráci s rodiči zajistit základní
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ry školního dvorku a hřiště umožňovaly přiměřenou míru soustředění na
výuku.
Žáky venkovní výuka mimo jiné přiměla řešit zcela odlišné situace, než na
jaké jsou zvyklí v místnosti své třídy.
Například jak se nenechat rozptylovat
různými okolními vlivy (ptáci, hmyz,
vítr, slunce).
Vedení školy
podmínky pro distanční výuku (průzkum na začátku školního roku),
- připravit a realizovat kurzy využití aplikace Teams pro vyučující školy,
- zajistit bezpečný přístup všem žákům
do příslušných aplikací balíčku Office
365 (žákovské profily),
- nastavit pravidla komunikace mezi
zákonnými zástupci a školou (webové
rozhraní Bakaláře),
- vybavit vyučující potřebnou technikou pro spolehlivé zajištění vzdálené
výuky,
- doplnit vybavení žáků podle jejich požadavků (zapůjčení tabletů a počítačů
– deset vypůjčených kusů),
- distanční výuka probíhala podle stanoveného rozvrhu s preferencí hlav-

ních předmětů prostřednictvím aplikace Teams,
- učebny byly vybavené novou technikou schopnou přenášet zvuk i obraz,
- vyučující měli také možnost využití
grafických tabletů,
- školní počítačová síť je napojena
optickým kabelem k internetu a zabezpečená firewallem proti napadení
zvnějšku,
- vyučující získali sadu dovedností potřebných pro zajištění moderní formy
výuky s využitím internetu,
- některé třídní kolektivy využívaly i doplňkové aplikace založené na mobilních technologiích (Messenger apod.).
Poděkování patří všem rodičům, kteří
podle svých možností vytvářeli pod-

Kojetínský zpravodaj
mínky pro připojení dětí do výukových
skupin a plnění úkolů, které byly žákům postupně zadávány. Dlužno říci,
že distanční výuka místy vyžadovala
trpělivost (technika i internet si někdy
žijí vlastním životem) a pevné nervy.

7–8/2021
Bez vstřícného přístupu vyučujících
i asistentů a bez organizačního přínosu vedení školy by nebylo možné zajistit distanční výuku takovým způsobem, jakým proběhla. Návrat dětí do
školy prokázal, že tento čas nebyl pro-

marněný a přinesl všem účastníkům
i jiný pohled a řadu námětů do budoucna.
Pohodové léto pokud možno v digitálním klidu.
Zdeněk Šípek

Gymnázium Kojetín
Světová škola
pokračovala navzdory
distanční výuce
Všechno bylo v letošním školním roce
kvůli Covidu-19 jinak a nezbývalo nám
nic jiného, než se s tím smířit a přijímat
nové výzvy, které nám daná situace
nabízí. I ve Světové škole jsme jednu
takovou výzvu přijali. Jak zrealizovat
nový projekt a zároveň netušit, jestli
některé nápady bude možné uskutečnit s žáky ve škole?
Vyčkávali jsme do začátku druhého
pololetí, ale s rostoucími čísly Covid pozitivních v republice narůstalo
i přesvědčení, že bez on-line prostoru
to nepůjde. Založili jsme proto v MS
Teams novou skupinu „Světová škola“ a s projektuchtivými žáky se pustili
do práce. Nejdříve jsme vybírali téma,
kterému bychom se letos věnovali.
Volba padla na ohrožená zvířata. Je to
téma, které se dotýká všech, ačkoliv si
to málokdo uvědomuje. Úbytek volně
žijících zvířat je realitou i české krajiny.
Nejisté začátky mívají často dobrý konec a tak to bylo i s projektem „V ohrožení“. Už při distanční výuce jsme si
v jednotlivých třídách povídali o ohrožených živočiších ve světě i v Česku
a o tom, jaký podíl mají na záchraně
ohrožených druhů zoologické zahrady. Ty byly dlouho zavřené a častokrát
se potýkaly s nedostatkem peněz.
Proto jsme se rozhodli, že jim zkusíme pomoct alespoň prostřednictvím
videa sdíleného na kanálu Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=46zPFox4-tc). Řada ze zoologických zahrad s vděčností reagovala na
náš zájem o projekty ochrany a chov
ohrožených druhů živočichů, fotogra-

fie použité ve videu jsme získali přímo
od nich.
Studenti zapojení do projektu také vytvořili prezentace na konkrétní ohrožené druhy jednotlivých tříd obratlovců. Prezentace se jim moc povedly
a byly ozdobou stezky kolem rybníka
Na Hrázi od 4. do 23. června 2021.
Celkem na deseti stanovištích se tak
veřejnost mohla seznámit vždy s jedním českým a jedním zahraničním
ohroženým druhem, děti si pak mohly vyzkoušet nejrůznější doplňovačky,
spojovačky a hádanky. Jen nás mrzí,
že se postupně některé části výstavy
ztrácely nebo byly poškozeny a nebylo
to pouze počasím.
Rádi naše projekty doprovázíme charitativní akcí a letos se nám povedly
hned dvě. Ta první, která se odehrála
v květnu, byla propojená se sportovní
cyklistickou výzvou gymnázia. Společně s učiteli tělesné výchovy jsme
motivovali studenty gymnázia k výšlapům do okolí s bonusem navíc. Za
každé dva ujeté kilometry se načítala
jedna koruna v pomyslné kasičce. Celkem studenti a učitelé najeli 5 448 km
a v kasičce se tak nastřádalo 2.724
Kč. Tyto peníze budou věnovány projektu ZOO Zlín s názvem 4NATURE
podporujícím kriticky ohroženého kopytníka saolu v Laosu, ohrožené ptáky pižmovky na Sumatře a záchranné
centrum v Ekvádoru.
Další charitativní akce byla ještě
úspěšnější. Na červen jsme nachystali
aukci háčkovaných zvířátek. Přes MS
Teams mohli studenti i rodiče přihazovat částky k jednotlivým zvířátkům,
kterých jsme v aukci nabízeli celkem
36. Jejich autorkami byla studentka
Klára Dýmalová, paní učitelka Veronika Petřeková a paní ředitelka. Aukce
trvala 10 dní a byla napínavá až do poslední chvíle, kdy se o některá zvířátka
strhl „aukční boj“. Zvířátka se prodala
všechna a výtěžek byl neuvěřitelných
14 585 Kč. Peníze poputují na podporu záchranných stanic v Česku (https://
www.zvirevnouzi.cz/) a ohrožených
želv v Indonésii (https://www.morskezelvy.cz).
V příštím roce bychom rádi pokračovali

ve Světové škole a Aktivním občanství
s novým projektem, pravděpodobně
s tématem odpadů. Jisté je ale to, že
v září proběhne sběr starého papíru,
jehož výtěžek opět věnujeme na nějakou charitu. Budeme rádi, když se do
sběru zapojíte a tímto nás podpoříte.
Děkujeme všem, kteří se byť jen malou
měrou zapojili do projektu a pomohli
ho tak zrealizovat. Zvláštní poděkování patří paní ředitelce Květoslavě Švédové, paní učitelce Veronice Petřekové a studentům Kláře Dýmalové, Sáře
Kurowské, Lence Kusákové, Martině
Zavadilové, Michaele Hošťálkové, Marii Gefingové, Marianě Kocmanové,
Haně Novotné, Ditě Komínkové, Denise Huťkové, Elišce Hrudníkové, Nicol
Kamencové, Nikitě Hubáčkové, Danieli Paličkovi, Michalu Takačovi, Filipu
Hlavinkovi a Jakubovi Obračajovi.
Projekt byl součástí projektu Aktivní
občanství v globálních souvislostech
a byl podpořen Nadací OSF v rámci
programu Active Citizens Fund, jehož
cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů
EHP a Norska.
D. Dýmalová
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Rozhovor s Lenkou
Kusákovou a Maruškou
Medunovou

Vzhledem k tomu, že dostáváte do
rukou prázdninové dvojčíslo, rozhodli
jsme se, že se tedy bude hodit do letního KZ také dvojrozhovor. Obě děvčata mají opět kromě výborných studijních výsledků i hodně společných
zájmů, vše, jak říkají, dělají společně,
obě ukončily kvartu našeho gymnázia
a odpověděly na následující otázky:
Jak jsi zvládala školní práci v uplynulém období? Co ti dělalo největší
problémy a bylo také něco pozitivního na odlišném způsobu práce?
L: No, moc mě to nebavilo. Špatně se
mi udržovala pozornost, kolem byla
spousta věcí, které mě rozptylovaly.

7–8/2021
Výhodou ale bylo, že jsem měla více
volného času.
M: Školu jsem zvládala poměrně dobře, ale moc mě to nebavilo. Své povinnosti jsem poctivě plnila. Největší problém mi však dělalo udržet pozornost.
Člověk má kolem sebe hodně věcí,
které jsou v ten daný okamžik zábavnější. Na druhou stranu se mi líbilo, že
jsem u učení nemusela trávit tolik času
jako při prezenční výuce.
Zmínili jsme výborný prospěch. Jsi
se svou školní prací spokojená? Co
tě ve škole bavilo a baví nejvíce?
L: Ano, se svou prací jsem docela spokojená. Nejvíc mě baví asi dějepis,
čeština a chemie.
M: Známky mám v tomto školním roce
velmi pěkné. Ve všech předmětech
jsem se zlepšila a jsem na sebe hrdá.
Ve škole mě nejvíce baví přírodopis,
angličtina a čeština. Žádný důvod
k tomu nemám. Prostě mě to baví.
Škola není vše, a tak nám prozraď,
čemu se věnuješ ve svém volném
čase.
L: Chodím s Maruškou do dramatického kroužku Mimoni při MěKS v Kojetíně a věnujeme se gymnastice.
M: Společně s Leňou chodíme do divadelního kroužku, ale hlavně děláme
gymnastiku v Chropyni. Gymnastiku
spolu navštěvujeme už celých deset
let a baví nás to stále stejně.
Co tě na zmíněné činnosti nejvíce
baví a z čeho máš radost? Kterých

úspěchů si nejvíce vážíš?
L: V obou kroužcích si vždy užiji spoustu legrace. Jsem ráda, že jsem se svými kamarády. V gymnastice jsme se
s naším týmem třikrát staly mistryněmi
České republiky v teamgymu v kategorii Junior I. (Teamgym – kolektivní
gymnastický sport s hudebním doprovodem oblíbený u sportovců i diváků.
Soutěž vznikla ve Skandinávii v roce
1994.)
M: Oba kroužky mě baví z více důvodu, ale ten hlavní je zábava a čas
trávený s kamarády. Kromě několika vítězství na mistrovství republiky
v teamgymu jsme se umístily na prvním místě na mezinárodních závodech v Itálii.
Jaké máš plány do budoucna
v krátkodobém, případně dlouhodobém výhledu?
L: V létě pojedu na tábor, na který se
moc těším, a taky nás čeká letní soustředění s gymnastikou. Jinak nějaký
dlouhodobý výhled vůbec nemám,
ještě jsem se úplně nerozhodla, čemu
bych se chtěla věnovat.
M: O prázdninách se chystám na tábor
a gymnastické soustředění, na které
se velmi těším. Plány do budoucna zatím nemám a vše nechávám náhodě.
Oběma děvčatům děkujeme za rozhovor, přejeme pěkné prázdniny
a spoustu hezkých zážitků při zájmové činnosti.
M. M.

základní umělecká škola Kojetín

Mezinárodní úspěchy
ZUŠ Kojetín

Na sklonku školního roku, po postupném uvolňování a návratu k prezenční
výuce, kdy jsme se mohli, obrazně řečeno nadechnout a vrátit ke standardnímu fungování, začala naše zuška
opět prožívat hudební radosti, menší,
větší, ale došlo i na významné úspěchy.
Tím největším byla účast Jakuba Žabenského v Mezinárodní interpretační
soutěži dechových nástrojů JUNIOR
Brno 2021 „International interpretative competition for wind instruments
Brno“. Soutěžící byli odbornou porotou hodnoceni v národním a mezinárodním měřítku.
Jakub získal ve hře na trombon dvě
2. místa v národním i mezinárodním
kole. Stejně tak ve hře na tenor uspěl
v národní i mezinárodní konkurenci
dvakrát umístěním na třetí příčce.
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Zcela jistě si za tento úspěch a reprezentaci školy zaslouží velké uznání
a gratulaci. Stejně tak jako učitel Libor

Žabenský, který Jakuba na tuto soutěž
připravoval.
Vaše ZUŠka
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ZUŠ Kojetín
má svoji „hvězdu“
Dalším úspěchem, kterým se můžeme
pochlubit, je výhra naší učitelky Anny
Jeklové v projektu Kultura pod hvězdami „Staň se hvězdou“. Hlavní myšlenkou Kultury pod hvězdami je propojení krásného místa s nevšedním zážitkem pod širým nebem. Kromě muzikálů se projekt věnuje i koncertním
verzím oper a dětským, nebo činoherním představením. Součástí tohoto
projektu byla také internetová soutěž
„Staň se hvězdou“, kde o vítězství finalistů rozhoduje největší počet lajků.
Mimo finanční odměny je jednou z cen
i možnost vystoupit na pódiu pod širým nebem (pod hvězdami) a prezentovat svůj výkon na jednom z koncertů. Anna Jeklová v klavírní spolupráci
s Evou Kamarádovou vystoupí v pátek
13. srpna 2021 ve 20 hodin v Opočně.
Vaše ZUŠka

Předávání pamětních
listů absolventům
ZUŠ Kojetín
Vzhledem k epidemiologické situaci
a opatřením, která se měnila prakticky každý týden, jsme v závěru školního roku rozhodli o variantě absolvent-

ského zakončení stupně studia bez
veřejného koncertního vystoupení.
Všechny absolventské výkony byly
natočeny na video a budou zveřejněny.
Slavnostním předáním Pamětních
listů a drobných dárků v podobě záznamu celého absolventského výkonu na flash disku a absolventského

fota v sále školy 24. června 2021,
se uzavřela jedna hudební etapa pro
22 žáků. Ne však definitivně pro
všechny. Mnozí na ZUŠce zůstávají
a budou pokračovat ve II. stupni studia, což nás samozřejmě těší a je
skvělou vizitkou práce jejich pedagogů a potažmo celé školy.
Vaše ZUŠka
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Červen v knihovně
S velkým potěšením konstatujeme, že
v měsíci červnu byla částečně obnovena spolupráce s místními školami.
Knihovnu navštívilo pět tříd mateřské
školy za účelem exkurze a informačního minima (základní informace o chodu a struktuře knihovny) doplněného
poutavou četbou. Tentokrát s knihou
M. Knudsenové „V knihovně je lev“.

Prázdninová záložka
Rukodělná dílnička, ve které si děti vytvoří záložku do knih, které se chystají
číst o prázdninách.
Putování za historií
Netradiční literární beseda byla určena
pro žáky 5. tříd. Toto zajímavé dopoledne v přírodě se uskutečnilo v lokalitě

u rybníka „Na Hrázi“ a obce Uhřičice.
Četli jsme pověsti regionálního autora
B. Štégera (např. O zlé mlynářce…)
a úryvky z brožury J. Jiráka „Kojetín
v období protektorátu“. Prohlédli jsme
si také místní technické zajímavosti
„Vantroky“ a „Sifon“.
Naše činnost je v souladu s nastavenými epidemiologickými pravidly. -jl-

Strašidelné historky báječného kamaráda Rowleyho Jeffersona
Pro kroužek malých čtenářů z Polkovic jsme připravili sdílené čtení knihy
J. Kinneyho spojené s rukodělnou dílničkou „Prázdninová záložka“.

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

Prázdniny v knihovně
Program probíhá pouze v srpnu!

Zkus si práci knihovníka!
(pro děti 7–15 let)
Každé srpnové pondělí 9–11 hodin, dětské oddělení
Zábavné prázdninové čtení spojené s tvořivými dílničkami,
hrami, soutěžemi, luštění
a možností zkusit si práci knihovníka.
Pohádkové dopoledne
(pro děti do 7 let)
Každou srpnovou středu 10–11 hodin, dětské oddělení
Pohádkové čtení pro děti s maminkami
(vítáni jsou i tatínkové, babičky či dědečkové).
Budeme si spolu číst pohádkové příběhy, veselé básničky,
hádanky a také si budeme hrát, tvořit a kreslit.

ZMĚNA Půjčovní dobY V ČERVENCI A SRPNU
Oddělení pro děti a mládež
Pondělí 9–12 a 13–15 hodin Středa 9–12 a 13–15 hodin
Oddělení pro dospělé čtenáře
Úterý 8–12 a 14–17 hodin Čtvrtek 8–12 a 14–17 hodin

Pokud nás v knihovně nezastihnete, můžete knihy vracet i na informace VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8 (přízemí)
červenec–srpen
Pondělí–pátek 9–11.30 a 12.30–17 hodin
Sobota a neděle 10–11.30 a 12.30–17 hodin
Přejeme našim čtenářům krásné léto.
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
Opožděná výstava
k 90. narozeninám
Boleslava Leinerta
V pátek 28. května 2021 proběhla vernisáž výstavy Retrospektiva k životnímu jubileu kojetínského rodáka Boleslava Leinerta. Tato expozice byla instalována už v říjnu minulého roku, žel
Bohu se jí nemohla zúčastnit veřejnost
díky protiepidemickým opatřením naší
vlády, a tak zůstala až do konce května
v pomyslném šuplíku. Jakmile se situace rozvolnila, zástupci MěKS Kojetín
se domluvili s vedoucím tvůrčí skupiny

Dětský den v Kojetíně
V úterý 1. června 2021 se kojetínské Masarykovo náměstí proměnilo
v království pohádek. MěKS Kojetín
ve spolupráci s DDM Kojetín si připravily pro příchozí, především ty
nejmenší, odpoledne plné her, tance
a soutěží. Na víc jak desítce stanovištích si děti mohly užít krásný den
při různých disciplínách provázené
pohádkovými postavami, které znají
z oblíbených večerníčků a filmů.
Hned na prvním stanovišti je přivítal
vodník se spanilou vílou Amálkou,
která všem příchozím vypsala startovací list s jejich jménem. Záhy si mohli ti odvážnější, kteří se nebáli čertů,
zatlouct pekelné hřeby do zapeklitého
pařezu nebo si zaházet se známými
kutily Patem a Matem. Šikovné byly
zajisté i ty děti, které pomohly Máši
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Signál 64 Jardou Kačírkem, který oslovil rodinu Boleslava Leinerta a expozice se během pár dní realizovala na
novo, tentokrát také pro veřejnost. Vernisáž uvedla do života krátkou klavírní skladbou Miluše Venclíková, poté
všechny srdečně přivítal přítomné Milan Zahradník, který předal záhy slovo Jaroslavu Kačírkovi, aby pohovořil
o osobnosti a tvorbě jubilanta Boleslava Leinerta. Milým zpestřením byla
poetická vložka Zdeňka Krále, ve které
se vyznal nejen ke své lásce k umění,
ale vyjádřil se i k aktuálním společenským problémům. Závěrem jubilantovi
popřáli a předali čestné uznání za ce-

a Medvědovi posbírat a odvozit úrodu hub, do víru tance pak okouzlené účastníky vtáhly sličné čarodějky.
Kostkáč, ten si, jak jinak, připravil hru
s kostkami, a u berušek museli absolventi pohádkové procházky spočítat
všechny tečky na jejich krovkách, princezně zase ti dobrosrdeční pomohli
navléct náhrdelník. Mickey Mouse
s Minnie nechali děti prolézt kruhem do
pomyslného Disneylandu a po návratu
z něj si zase mohly zaskákat panáka
v českých luzích s Machem a Šebestovou. Sladká odměna čekala všechny,
kteří úkoly zdárně splnili na začátku
a zároveň i na konci opět u hastrmana
a víly Amálky. Věříme, že jak dospělí,
tak i děti si pohádkový slunečný den
naplno užili i díky loutkovému divadlu
v podání Mimoňů a pouťovým atrakcím, které mohli navštívit během celého odpoledne.
-miza-

loživotní dílo v oblasti umění starosta
Města Kojetína Leoš Ptáček, členové
tvůrčí skupiny Signál 64 a zástupci
z MěKS Kojetín. Výstava samotná
byla sondou od autorových začátků,
až do současnosti. Návštěvníci mohli obdivovat kresby nejen Kojetína
a jeho okolí, ale i Kroměříže, Valašska
a také zahraničních destinací například Sarajeva, či Bulharska. Věříme,
že autor výstavy Boleslav Leinert bude
ještě dlouho mít pevnou ruku a bude
těšit svými kresbami nejen své blízké,
ale i širokou veřejnost, která výstavu Retrospektiva zhlédla s nadšením
a okouzlením.
-miza-
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Hudební léto
Již tradičně můžou milovníci hudby navštívit kojetínské Masarykovo
náměstí, které v létě ožije koncerty
různorodých žánrů. Na své si příjdou
jak obdivovatelé lidovky nebo starší populární české pop music, tak
i fanoušci tvrdších žánrů. Ve středu
23. června hudební léto zahájila
rocková kapela Polygon. Polygon
je označení pro mnohoúhelník, což
koresponduje s názvem této kapely
v tom smyslu, že všichni její členové
mají mnohostranný hudební záběr,
který se pohybuje od punkrocku až
po klasický heavy metal. Průsečíkem těchto žánrů a stylů, které mohli
návštěvníci slyšet, byly převážně bi-

Soustředění Mimoňů
Po dlouhé pauze jsme se opět sešli
s našimi mladými herci z divadelního souboru Mimoni. Tentokrát to bylo
v Kovalovicích na zámečku, kde jsme
strávili dva krásné letní dny (26. a 27.
června 2021) plné zábavy, her a zkoušek na připravovanou inscenaci „Haná
se nesódí“.
V sobotu ráno se všichni divadelníci
sešli před Sokolovnou, odkud rodiče
zajistili vlastními silami dopravu svých
ratolestí do Kovalovic. Po příjezdu do
areálu zámečku a vyložení proviantu si všichni přítomní postavili stany
a snažili se naplnit pomocí kbelíků bazén. Po padesátém džberu, kdy voda
byla sotva na dně, jsme usoudili, že
bude bazén lepší napustit hadicí pomocí samospádu, což geniálně vymyslel náš Honzík. Dopoledne provázelo
také vaření guláše v kotlíku, na který si
členové Mimoňů sami museli zpracovat ingredience. Po obědě a krátké polední pauze jsme se dali čile do zkoušení, přičemž jsme s kolegyní Hanicou
byli mile překvapeni, že to Mimoňům
po tak dlouhé odmlce hraje jak z partesu. Krize přišla až s druhou půlkou hry,
kdy si režie nemohla vzpomenout, jak
se to hrálo minule, a přitom jsme věděli, že to tehdy bylo parádně vymyšlené.
Po náročné, ale plodné zkoušce jsme
se vydali procházkou do Křenovic,
kde nás požádali, abychom na místním hřišti zahráli loutkové divadlo pro
tábořící rodiče s dětmi. Při příchodu
do areálu hřiště se děti vrhly do masy
pěny nafoukané od křenovických hasičů, takže nás už ani nemuselo mrzet,
že v Kovalovicích nejsou k dispozici
sprchy. Loutkové divadlo sklidilo velký

7–8/2021
gbeatové a hardrockové skladby
od známých domácích a zahraničních
umělců
zahrnujících
taková jména jako
Kabát,
Arakain,
Citron, Doga, Horkýže slíže, Alkehol, Harlej, Team
a další, které byly
výborně interpretovány zpěvákem
Jiřím
Ešlerem.
Pro ty, kdo by si
chtěli tento nevšední hudební zážitek zopakovat znovu, máme výbornou zprávu. Polygon nebyl letos

v Kojetíně naposledy, už koncem srpna si jej můžete poslechnout znovu
v rámci Pivních slavností.
-miza-

úspěch, zaručené kusy jako Perníková chaloupka, Karkulka a Smolíček
vtahovaly nejmenší doslova do děje
a došlo i k tomu, že jedna z malých
divaček se dobývala do zákulisí, aby
pomohla Karkulce zdolat vlka. Když
jsme posbírali loutky a celý ansámbl,
vydali jsme se k dvojčeti pana kuchaře z místní školní jídelny, který měl pro
nás přichystané výborné „hambáče“.
Cestou nazpět jsme se prošli Skalami,
a když jsme procházeli kolem chaty
U Dvou kun, ochotní kovalovičtí myslivci Mimoně občerstvili po úmorné
cestě limonádou. K tomu nám Zdeněk
Uhýrek zatroubil několik loveckých signálů na borlici a popovídal o jejich vý-

znamu. Po návratu do tábořiště si neúnavní divadelníci rozdělali oheň a do
půlnoci se u ohně vyprávěli skutečné
i neskutečné historky. Ráno sotva vykouklo slunce Haňa nachystala skvělou snídani v podobě vaflí. Zatímco se
připravovala kuřata na nedělní oběd,
zkoušelo se jako o život. Po obědové krátké pauze vyplněné koupáním
v bazénu a tanečními kreacemi jsme
se opět vrhli vášnivě do zkoušení. Čas
při družné zábavě plynul jako voda,
ani jsme se nenadáli a byl tu nedělní
podvečer, kdy jsme se rozloučili a slíbili si, že premiéra našeho nejdéle zkoušeného kusu bude co nejdřív.
-miza-

mimoni
2021
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Centrum sociálních služeb kojetín informuje
Nadační příspěvek
z veřejné sbírky
Naše organizace CSS Kojetín byla zapojena do projektu Českého rozhlasu
Nadačního fondu Ježíškova vnoučata
k získání zahradní zábavy pro seniory.
Od Nadačního fondu jsme získali nepeněžitý dar pro zahradní zábavu, a to
venkovní hru Giant – Čtyři v řadě.
Giant 4 je napínavá hra pro dva hráče.
Cílem hry je vytvořit jako první řadu
čtyř stejně barevných hracích kamenů.
Hráči si vyberou svojí barvu a střídavě

Plánované,
ale odložené akce
Pro naše seniory jsme na měsíc červen měli připravenou akci na Kulturním domě v Kojetíně, dále pak výlet
do obce Chrast u Chrudimi, kde se

vhazují kameny do hracího pole. Hra
je podobná piškvorkám, zde ale nejde
začít "kdekoli". Řadu lze vytvořit ve
všech směrech – horizontálně, vertikálně nebo na diagonále.
Hra je vyrobena ze dřeva, hrací kameny jsou plastové a ve dvou barvách.
Na spodní části hry je odnímatelné
zařízení, pro snadné uvolnění hracích
kamenů.
Jsme velice potěšení, že jsme obdrželi
tento dar a těšíme se na herní zpestření s našimi seniory na jednotlivých
DPS.
PZ
koncem měsíce června konal Senior
festival, pořádaný neziskovým spolkem „Hurá na výlet“. Naplánované
akce jsme tentokrát museli zrušit, protože aktuální vládní nařízení na splnění „bezinfekčnosti“ jsou komplikovaná
v tom, že ne všichni naši senioři jsou

ještě naočkovaní, ostatní by museli dokládat aktuální potvrzení o testu
či prodělané nemoc Covid. Z těchto
důvodů jsme se rozhodli akce zrušit
a věříme, že v dohledné době bude
pořádaní akcí jednodušší.
PZ

Charita Kojetín
Oprava Domu sv. Josefa
Dům sv. Josefa je majetkem Nadačního fondu Josefy a Marie Mildnerových,
faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové (nepatří tedy do majetku zdejší
římskokatolické farnosti). Charita Kojetín v roce 2020 odkoupila z majetku
zmíněného nadačního fondu dům v
Kroměřížské ulici a právě tyto finanční prostředky pak nadace použila na
opravu Domu sv. Josefa. Oprava a zateplení fasády díky tomu mohla začít
na jaře tohoto roku.
Jelikož nadační fond již víckrát spolupracoval se stavební firmou Vít Strachota z Lipova, oslovil ji i tentokrát, aby
provedla celou opravu včetně nového
nátěru střechy a opravu plotu. Oprava
proběhla velmi rychle, během šedesáti dní, a to včetně postavení lešení
a jeho odstranění. Protože na trhu není
dostatek řemeslníků, najímá si firma
pracovníky z Ukrajiny. Aby práce mohly proběhnout co nejrychleji a zkrátil se
1899

čas přesunu dělníků na staveniště, byli
ubytováni přímo na kojetínské faře.
Fasádě nemohla být vrácena podoba,
kterou veřejnost v posledních desetiletích znala (což je podle některých
možná škoda), ale po vzájemné dohodě s památkovou péčí vznikl návrh,
který byl také realizován. Fasády na
jižní a západní straně Domu sv. Josefa
byly také obohaceny průběžnou vodorovnou římsou, která odděluje přízemí
od prvního patra, v patře nad okny
byly dále přidány menší římsy, také
byly zvýrazněny rohy budovy a hlavní
vchod dostal jako výrazný prvek šambrány. Vše dotváří vhodně zvolená
kombinace barev (světle žluté a lomené bílé), která dává novému plášti jako
celku potřebnou lehkost a eleganci.
Snad stojí za zmínku, že oprava Domu
sv. Josefa byla provedena v Roce sv.
Josefa, který papež František vyhlásil
pro tento rok. Aby víc vynikl patron tohoto domu, vznikla nad hlavním vchodem malá nika, do které byla vložena
1902

soška sv. Josefa (v kostele byla požehnána 2. května). Jen pro zajímavost: do niky byla nainstalována také
světla, takže budete-li mít v noci štěstí,
můžete tuto sošku vidět osvícenou.
Nadační fond děkuje všem, zvláště
vedení Církevní mateřské školy sv. Josefa a pracovníkům Charity Kojetín, za
jejich trpělivost při celé opravě domu,
kdy oprava mohla omezit jejich práci
nebo službu. Děkuje za trpělivost také
rodičům dětí, kteří využívají mateřskou
školu, a klientům stacionáře Charity
Kojetín. Snad je jim všem odměnou,
že mohou nyní tuto budovu užívat
v novém „kabátě.“
Nadační fond děkuje také všem, kteří tento fond řídí. A poděkování patří
i mnohým dárcům, protože bez jejich
pomoci by se oprava určitě nemohla
obejít, nadační fond je totiž jen příspěvkovou organizací.
Sami můžete porovnat dům před opravou a po opravě.
Blanka Chytilová
současnost
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto
světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.“ Lukáš 12,29-30

Program svátečních setkání v červenci a srpnu 2021
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
11. 7. 2021 Neděle – 7. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
18. 7. 2021 Neděle – 8. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
25. 7. 2021 Neděle – 9. po svatém Duchu
sv. Marie Magdalény
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
1. 8. 2021 Neděle – 10. po svatém Duchu
rodinné bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,
přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“ Jakub 4,7-8a

8.8.2021 Neděle – 11. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
15. 8. 2021 Neděle – 12. po svatém Duchu
Marie, matky Páně
SLAVNOSTNÍ bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
15. 8. 2021 Neděle
hodovní prohlídka Husova sboru
(synagogy)
od 15.00 a od 16.00 hodin
22. 8. 2021 Neděle – 13. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
29. 8. 2021 Neděle – 14. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
5. 9. 2021 Neděle – 15. po svatém Duchu
s požehnáním dětem do nového školního roku
rodinné bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

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 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
CČSH tradičně i letos vyhlašuje poutě
do Škodějova, na Sázavu a Ostravici.
Podrobnější informace na webu: http://

www.ccsh.cz/ a http://ccsholomouc.cz/
či na kterémkoliv farním úřadě CČSH.
Brněnská diecéze CČSH již tradičně
zve na letní duchovní cvičení do Brna
Lipové a zájezd do kláštera ve francouzském Taizé:
http://www.ccshbrno.cz/
ÚR CČSH v Praze srdečně zve na
slavnostní bohoslužbu do Betlémské
kaple u příležitosti 606. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa v úterý
6. 7. 2021 od 15.00 hodin na ČT2. Bohoslužbu bude živě přenášet Česká
televize: http://www.ceskatelevize.cz/
Jiří Pleva

Citát měsíce:

Myšlenka měsíce:

Biblický verš měsíce:
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TJ sokol kovalovice
Kovalovice rozjíždí
letní přípravu
na novou sezónu
Tak se příznivci fotbalu konečně dočkali. Ale trvalo to pěkně dlouho! Naposledy se hrálo v Kovalovicích na
podzim 11. října 2020. Tehdy Kovalovice hrály s SK Radslavice 3:3 a na penalty vyhrály 6:5. Kvůli opatřením proti
covidu se hrálo oficielně bez diváků,
což je na vesnici, která žije fotbalem
nepředstavitelné.
Kovalovice měly našlápnuto na 1. místo v 1.B třídě a zvažovaly eventuelní
postup do 1.A třídy, což by byl historický úspěch. Kádr kvalitních hráčů na to
má, také zázemí a vedení klubu dělá
pro fotbal maximum. Leč fotbalová
asociace na jaře rozhodla o ukončení
amatérských soutěží a zůstalo pouze
u nerealizovaného přání.
Tak, a to je tečka za minulou poněkud
podivnou fotbalovou sezónou. Další
důležitější tečka je ta za coronavirem.
Ke dni 19. červnu 2021 je proočkovanost aspoň první dávkou 44 % populace. Parametry a další čísla jsou pro
všechny nadějí, že to máme za sebou,
ač odpůrci očkování se také najdou.
Život ve všech oblastech se vrací do
normálu.
V nucené fotbalové pauze v dubnu
proběhla na fotbalovém hřišti v Kovalovicích kompletní regenerace trávní-

ku – kvalita hřiště se výrazně zlepšila.
Také tomu přispělo, že muži trénovali
v Měrovicích a trávník se stabilizoval.
V pátek 11. června 2021 místní
uspořádali fotbalové sportovní odpoledne. Od 17 hodin hrály přípravky (starší a mladší) s TJ Pilana Zborovice.
Nakonec si zahrála jen starší přípravka. Mladší přípravce soupeř nepřijel,
a tak hrála jen modelový zápas mezi
sebou. Výsledek zápasu není podstatný, i když soupeř byl o něco zdatnější.
Hlavní je, že děti fotbal v Kovalovicích
baví a mají dobré podmínky. Trenéři
Petr Ošťádal, Zdeněk Zezula, Miroslav
Polách se dětem věnují a pokroky jsou
na hřišti vidět.
Dále se od 18 hodin utkaly v přátelském zápase Kovalovice s FC Malenovice. Bylo to zásluhou Ondry Janováče bývalého hráče Kovalovic, který
teď za ně hraje. Malenovice hrají také
1.B třídu Zlínského kraje. Byly na druhém místě tabulky a zápas s prvním
týmem se už kvůli covidu nehrál. Takže ambice na postup se nenaplnily
podobně jako Kovalovicím. V zápase byla znát vyrovnanost obou týmů,
ale také dlouhá herní přestávka, kdy
vázla kombinace a střelba zejména
u domácích. Hosté vedli a domácí dotahovali na 1:1, pak na 2:2 a už nestihli
srovnat na 4:4. Zápas skončil 4:3 pro
hosty. Pozitivní je, že kádr Kovalovic
zůstal stejný, a že si zahráli všichni
včetně střídajících z lavičky. Zachytali

TJ Sokol Kovalovice – starší přípravka, červen 2021
Horní řada zleva: Adam Křička, Jan Štefan, Miroslav Polách, Lukáš Maga, Daniel Popovský (na hostování), trenér Polách Miroslav; dolní řada zleva: Jakub
Ptáček, Marek Janček, Patrik Navrátil, Ema Poláchová; ležící Marián Rusňák
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si oba brankaři jak Jirka Libenský, který je „věčným“ náhradníkem a Vít Švec
brankářská jednička.
Hrálo se na kvalitním pažitu za příjemného počasí a pohodové atmosféře
nejen na hřišti a také diváci byli spokojeni s fotbalem a s výbornými makrelami.
V Kovalovicích už mají představu, jaká
bude příprava na srpnové zahájení
soutěží plus další tradiční letní aktivity.
Hned v sobotu 3. července 2021 proběhne tradiční oblíbený turnaj v malé
kopané. Je to celodenní soutěž amatérských týmů s mnohdy recesistickými názvy. Začíná se kolem 10. hodiny.
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Hospůdka bude otevřená a občerstvení připraveno.
Pak už nastane ladění formy a herní
pohody v přípravných zápasech:
18. 7. 2021 v Tlumačově, 24. nebo 25.
7. 2021 v Chropyni, 1. 8. 2021 doma
s Morkovicemi.
O víkendu 7. a 8. srpna 2021 začne
nový ročník amatérských fotbalových
soutěží. V době, kdy píšu článek ještě není soutěž rozlosována a neví se,
zda Kovalovice začínají venku nebo

doma. V sobotu 7. srpna 2021 bude
v Kovalovicích hodová zábava se
skupinou MOTUS, pořádaná klubem,
a tak je přání domácích hrát v neděli
doma.
Přejme si, aby se ročník 2021/2022
dohrál až do konce a byl pro Kovalovice úspěšný a fotbalem se diváci dobře
bavili.
Aktuální informace na FB TJ SOKOL
Kovalovice
Jaroslav Bělka

21. ročník KOVALCUPU
v tenisových čtyřhrách

veno dopředu, tak to byl hladký průběh
po celý den.
Konečné pořadí stanovilo finále, kdy
dvojice Martin Šafránek se Zdeňkem
Draveckým porazila 5:2 soupeře Jakuba Palkovského a Roberta Juru. Na
3. místě se umístil pár Ondřej Šírek
a Pavel Pospíšil, který 5:0 porazil dvojici Vlastimil Botek a Miloslav Skoupil.
Pořadí dalších dvojic: 5. Alois Šírek,
Tomáš Nesvadba, 6. Jan Palkovský,
Martin Plesník, 7. Pavel Janováč, Petr
Formánek, 8. Jakub Skoupil, Josef Koplík, 9. Tomáš Kantor, Roman Kusák.
Foto a text: Jaroslav Bělka

V sobotu 26. června 2021 za příjemného letního počasí a v přátelské atmosféře se na Sokolce odehrál 21. ročník tradičního turnaje v tenisu čtyřher
mužů. Turnaj tradičně pořádá TJ Sokol
Kovalovice.
Na turnaj se přihlásilo osmnáct mužů.
Zajímavostí je, že není dopředu známo, kdo s kým bude hrát od začátku
turnaje. Dopoledne odehrál každý
čtyři zápasy na pět gamů pokaždé
s jiným vylosovaným partnerem. Teprve po této kvalifikaci bylo určeno pořadí nasazení jednotlivých párů stylem
dle pořadí, které už hrály klasického
pavouka od čtvrtfinále až po finálový
souboj. Poražení ještě hráli o pořadí
na jednotlivých místech. Hrálo se na
třech kurtech od 9 do 16 hodin, každý
si zahrál minimálně šest zápasů.
Turnaj organizačně perfektně zvládl
Roman Dočkal, který měl na starosti
sledování odehraných zápasů, zápis
výsledků, stanovení pořadí a závěrečné vyhlášení výsledků. Vše měl připra-

Finalisté: Robert Jura, Jakub Palkovský, Zdeněk Dravecký, Martin Šafránek

Vítězové: Martin Šafránek a Zdeněk
Dravecký s Romanem Dočkalem
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Inzerce

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

hliníkové, plastové okna a dveře

tradice

od roku 1993

přijmeme
dělníky do výroby
v křenovicích
Telefon: 773 791 277
e-mail: kovac@abxokna.cz
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Inzerce

Koupím
garáž

v Kojetíně
pro vlastní
potřebu

Děkuji
za nabídky.
Telefon:
774 556 081
CENTURY 21
firma s tradicí
oslaví padesát let
Má volba pracovat jako realitní
makléřka pro CENTURY 21 byla
rychlá a jasná. S touto značkou
jsem se poprvé setkala v zahraničí v době, kdy jsem sama hledala podnájem a neznala v dané
lokalitě nikoho, kdo by mi poradil.
Poznala jsem vstřícnost makléře
a ochotu pomoci na vlastní kůži. Vnímala jsem, jak se v zahraničí tato realitní společnost těší oblibě
zejména pro své zavedené standardy kvality a principy solidnosti. To mě ovlivnilo natolik, že nyní
pracuji já pro kancelář Century 21 Style Happy v Kroměříži.
Ráda bych vám tedy představila Century 21, která v těchto dnech slaví své 50. výročí.
CENTURY 21 se řadí mezi nejstarší společnosti v realitách na světě. Založení společnosti se datuje
do roku 1971, kdy realitní makléři Art Bartlett a Marsh Fisher otevřeli svou první kancelář v Orange
county v Kalifornii. A již koncem sedmdesátých let se stala CENTURY 21 absolutní jedničkou na
americkém trhu, a to jak v počtu a objemu realitních transakcí, tak i kvalitě nabízených služeb.
Doposud je CENTURY 21 světovou jedničkou a lídrem na nejvýznamnějších realitních trzích.
Má zastoupení v 82 zemích světa a mimo USA, Kanadu, Mexiko či Austrálii je dominantním realitním hráčem třeba také ve Francii, Portugalsku či Španělsku. Nově také začala značka působit
v Německu a Itálii a velký rozmach zažívá v Číně. Pod touto značkou působí ve světě více než
120 tisíc realitních makléřů.
V České republice značka působí od roku 2008 a nyní disponuje sítí 46 kanceláří s více než
300 makléři. Hlavním mottem sítě CENTURY 21 v ČR je „Spolehlivé partnerství“. Právě takové partnerství chce svým klientům poskytovat každá kancelář ve všech fázích realitní transakce.
Přeji Century 21 do dalších padesáti let spoustu spokojených klientů jako doposud.
Lenka Popovská
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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 příštím generacím!!!

Telefon: 774 001 375,
e-mail: muzeum@meks.kojetin.cz
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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 e-mailu:
muzeum@meks.kojetin.cz
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Vzpomínky
Neplačte drazí, že odešel jsem spát, jak pokynul mi osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát, že žiji s vámi dosud.
Dne 13. července si připomeneme nedožité 29. narozeniny
našeho syna, bratra a vnuka

pana Jiřího Zakopala
Všem, kdo vzpomenou spolu s námi, děkujeme.
Scházíš nám, ale v srdci a vzpomínkách navždy zůstáváš.
Láska nikdy neumírá.
Dne 28. srpna 2021 tomu bude už jeden rok bolesti a smutku, co nás opustila

paní Ludmila Kyselá
Nikdy nezapomeneme manžel Ladislav s Anetkou a Standou.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil
náš milovaný druh, tatínek, dědeček, bratr, tchán, švagr a strýc

pan Josef Závidčák
Zemřel tiše v pátek 18. června 2021 ve věku 65 let.
Zarmoucená rodina.
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut, jen láska zůstává, ta smrti nezná...
Dne 27. června 2021 jsme si připomněli výročí nedožitých 80. narozenin
a dne 18. října 2021 uplyne sedm let, kdy nás navždy opustila

paní Milada Grusová rozená Hrušáková z Křenovic
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Andrej, syn Jaroslav s přítelkyní Janou,
dcera Alena, vnoučata Petr, Pavel, Eliška, Alenka.

ZAPOMENUTÝ KATŮV MOST V KOJETÍNĚ
V Kojetínském zpravodaji č. 4/2021 v článku Kojetínské popraviště autor F. Minařík zmiňuje takzvaný Katův most v Kojetíně. Jelikož se na nás obrátilo několik čtenářů, v kterých místech se přesně nacházel tento most, přinášíme fotografie
současného stavu od F. Minaříka. Most se nacházel u nynějšího zahradnictví Solná za Kojetínem směrem na Bezměrov.

Katův most u Solné fabriky, 20. léta minulého století, nyní zahradnictví Solná

Pohled od zahradnictví Solná

Pohled od Bezměrova
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Pohledem fotografa
Pomalu končí demolice tzv. červených domků na ulici Padlých hrdinů. Vznikly jako byty při výstavbě cukrovaru, teď,
v souvislosti se vznikem nového areálu jsou už na obtíž...

Velmi zdařile opravený Dům sv Josefa na Komenského náměstí.

Rozkvetly žluté květy pupalky dvouleté, původně severoamerické byliny, která byla zavlečena i k nám.

Pavouk rodu skálovka objevený v zahradním sudu.

Roháček kozlík - brouk vázaný na staré ztrouchnivělé dřevo, zde na chodníku v Kojetíně.

Jiří Šírek
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Fotokvíz Poznáte Kojetín?

1

Fotografie z čísla 6/2021:
č. 1 Pohřeb Jaroslava Jury v roce 1943. V pozadí budova
bývalého Levného nábytku na rohu Masarykova náměstí.
č. 2 Stružní ulice (Stružní řádek) při stavbě nového mostu
ke Špalíru, 60. léta minulého století
č. 3 Dům na rohu nám. Dr. E. Beneše a Husovy ulice, dnes
dům rodiny Juřenovy, 30. léta minulého století.
č. 4 Pohřební průvod na náměstí Svobody směrem ke hřbitovu, 30.–40. léta minulého století.
č. 5 Práce silničního válce v Stružní ulici, 60. léta minulého
století.

5
2

3

6

4
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