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KOJETÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
v minulých letech 
patřila lednová ti-
tulní strana v Ko-
jetínském zpravo-
daji novoročnímu 
proslovu starosty 
města. V letoš-
ním roce jsme 
se společně roz-
hodli, že starostu 
Leoše Ptáčka na-
vštívíme a polo-
žíme mu pár otá-
zek, které podle 
našeho názoru 
občany Kojetína 
mohou zajímat. 

Uplynulý rok byl jedním z těch temnějších období 
novodobých dějin v Česku. Pandemie si vzala mno-
ho lidských životů, ceny energií i zboží v obchodech 
vyletěly nahoru, Česká národní banka zvýšila úroko-
vé sazby. Dá se vůbec pro rok následující přijít s op-
timisticky laděnou zdravicí?
To se dá vždycky, jen je otázka, nakolik v dnešní složité 
době dopadne na úrodnou půdu. Spíše bych se letos ra-
ději zaměřil na zhodnocení reality všedních dní a třeba 
nám z toho v závěru několik povzbuzujících vět vypadne 
samo (úsměv).

Myslíte si, že lze příčiny všech dílčích společenských 
trablů svádět na Covid-19?
Máte pravdu, že se z pandemie stalo jakési univerzální 
zaklínadlo a cokoli se nedaří, lze doprovodit něčím jako 
“no to víte, v dnešní době…”. Jenže ono to tak z velké 
části je. Nákaza bez pochyby přivodila smutek do obrov-
ského množství rodin po celé planetě. Pevně věřím, že 
toto už nezneváží ani jeden z popíračů dopadů onemoc-
nění. Kromě toho byly jako důsledek protiepidemických 
opatření přijímaných vládami celého světa zpřetrhány, 
nebo přinejmenším narušeny, zastabilizované globální 

obchodní vazby. A to je průšvih jako hrom. Málokdo 
z nás si uvědomuje, jak obrovské množství zboží proudí 
od výrobců ke konečným spotřebitelům přes půl země-
koule. A teď se najednou, v tomto případě z pochopitel-
ných důvodů, někdo spěšně rozhodne, že do zajetých, 
po desetiletí budovaných, stereotypů takto razantně za-
sáhne. Ceny, dnes už snad úplně všeho, jsou na vol-
ném trhu dány zákony nabídky a poptávky. Jakmile se 
čehokoli nedostává, a mnohdy stačí jen podezření, že 
by se v budoucnu dostávat nemuselo, cena okamžitě vy-
letí vzhůru. V mnohých případech až nesmyslně vysoko. 
A spotřebitel jen přihlíží a nestačí se divit.

Energie jsou ale přece jiný případ…
No v zásadě nejsou! To, že v rozvodné síti proudí pořád 
stejné množství elektrické energie, neznamená, že zdro-
je, ze kterých je vyrobena, nepodléhají zákonům volného 
obchodu.

pokračování na další straně

Jako důsledek protiepidemických opatření 
byly zpřetrhány globální obchodní vazby. 
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Starosta města Kojetína
zve na

16. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

MĚSTA
KOJETÍNA

které se uskuteční 
v úterý 25. ledna 2022

od 16 hodin 
v sále Vzdělávacího a informačního centra,

Masarykovo náměstí 8.

Leoš Ptáček, starosta města

Tohle je další věc, kterou si už příliš neuvědomujeme. 
Levnou a běžně dostupnou energii považujeme za sa-
mozřejmost. Jenže takto to není. Když u čerpací sta-
nice zdraží naftu na čtyřicet korun za litr, všichni jsme 
z toho vykolejení, protože vloni přece stála třicet. Jenže 
pořád nás naše pětimístné auto doveze do Přerova za 
méně peněz, než si běžný občan vydělá za jednu hodinu 
práce. Kdybyste si v roce 1850 k rodinnému výletu do 
Přerova objednali koňský povoz a nabídli cenu nižší, než 
je čeledínův hodinový výdělek, vozka by vás za takovou 
drzost oprávněně zmrskal bičem už před Vlkošem.

Stejně jako kdysi žili lidé v tak zvané době kamenné 
či bronzové, o dvacátém a jedenadvacátém století se 
jednou bude mluvit jako o době ropné. Zásadní rozdíl 
je ovšem v tom, že zatímco doba kamenná neskončila 
pro nedostatek kamene, doba ropná na vytěžení ropy, 
a stejně tak uhlí a zemního plynu, ztroskotá každopádně. 
Na generaci našich dětí teď je, aby dokázala vyvinout 
technologie, které budou umět ze zdrojů obnovitelných 
energii za podobné peníze, jak jsme teď zvyklí, vyrobit. 
A nejlépe taky akumulovat, a úplně nejlépe přenášet na 
ultradlouhé vzdálenosti. Až potom můžou automobil-
ky bez obav začít chrlit elektromobily, naše společnost 
bude dál vzkvétat, a Vladimir Vladimirovič bude na svojí 
energetickou ruletu, kterou s námi hraje, jen vzpomínat. 
Do doby, než se nám toto podaří, jsme nadále odká-
záni na fosilní paliva, produkovaná bohužel především 
v těch nejméně politicky stabilních zemích světa. Může-
me, a asi i musíme, arabské šejky, Peking anebo Kreml 
kritizovat za nedodržování lidských práv, ale současně 
nám nezbývá, než hledat cesty, jak s nimi vyjít po dob-
rém, protože na zdrojích, které mají příslušné země pod 
kontrolou, jsme bezvýhradně závislí.

Situace mnohých rodin je ale díky vysokým cenám 
na samé hraně únosnosti!
Ano, takto je to vždycky, když dojde na ekonomickou kri-
zi. Odnesou to obyčejní lidé, zatímco dolaroví miliardáři 
takové období vnímají jako příležitost, kterak levně na-
být další a další majetky, a zase o něco více zbohatnout. 
Toto je stav věcí, který mě velmi zneklidňuje. Společ-
nost se problematikou nerovnoměrného přerozdělování 
bohatství zabývá nedostatečně. Stát musí v takovémto 

Levnou a běžně dostupnou energii považu-
jeme za samozřejmost. Jenže takto to není.

případě intervenovat, a naprosto zásadně pomoci exis-
tenčně ohroženým domácnostem. Třeba pomocí vyššího 
zdanění lidí movitých. Sociální smír teď potřebujeme víc 
než cokoli jiného.

Pojďme přejít k tématům, která jsou občanům Ko-
jetína bližší. Co myslíte, že nám přinese rok 2022? 
V čem může být lepší než ten uplynulý?
Kojetín prochází obdobím velkých změn, to vnímá každý. 
Jde o to, aby výslednice všech kroků, které vedení měs-
ta podniká, byla ku prospěchu místních občanů. Nejlépe 
úplně všech, pokud je to vůbec možné. Po období vel-
kých investic z veřejných peněz v letech minulých se teď 
zaměříme spíše na opravy místních komunikací, veřej-
ného osvětlení, chodníků, zvětšení kapacity parkovacích 
míst apod. A ze všeho nejraději bychom vrátili společen-
ský a kulturní život zase do normálu. Tohle je ale vážně 
jen v úrovni víry, těžko se teď cokoli předvídá i odborní-
kům. S velkými investicemi, zejména v průmyslové zóně 
a v oblasti bytové výstavby, nám v následujících letech 
pomůže soukromý sektor.
Řekl bych, že je vždycky na co se těšit, i když se v sou-
časné době musíme přemlouvat víc než v letech minu-
lých. Pandemie snad letos na jaře vyvrcholí, a my se 
i díky rostoucímu procentu proočkovanosti a vysoké 
úrovni zdravotnictví s virem dokážeme vypořádat. Ceny 
energií a zboží všeho druhu se, doufejme, přiblíží úrov-
ni, na kterou jsme byli zvyklí. A pokud se tak stane, my 
budeme na uplynulé dva roky vzpomínat jako na období, 
kdy byl naší společnosti přírodou uštědřen políček, aby-
chom si uvědomili, jak jsme zranitelní.

Přeji v roce 2022 všem tedy pevné zdraví a dobrou vůli.

Děkujeme Vám za rozhovor, v takovýto příznivý scé-
nář budeme věřit všichni společně.

-rr kz-

Zatímco doba kamenná neskončila pro ne-
dostatek kamene, doba ropná na vytěže-
ní ropy, a stejně tak uhlí a zemního plynu, 
ztroskotá každopádně.

Můžeme arabské šejky, Peking anebo 
Kreml kritizovat za nedodržování lidských 
práv, ale současně nám nezbývá, než hledat 
cesty, jak s nimi vyjít po dobrém.

Stát musí intervenovat, a naprosto zásadně 
pomoci existenčně ohroženým domácnos-
tem. 
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada Města Kojetína se na své 67. schůzi konané dne 3. prosince 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila rozpočtové opatření dle pří-
lohy a důvodové zprávy tisku R/835A 

č. 21/2021, kterým nedochází k navý-
šení objemu rozpočtu:

- zvyšují se výdaje o částku 280tis. Kč
- snižují se výdaje o částku  280tis. Kč.

Rada Města Kojetína se na své 68. schůzi konané dne 14. prosince 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí změnu návr-
hu rozpočtu města Kojetína na rok 
2022, oproti návrhu projednanému 
Radou města Kojetína usnesením 
č. R1431/11-21,
- souhlasí se změnou návrhu rozpoč-
tu města Kojetína na rok 2022, který 
zahrnuje:
příjmy ve výši         130 901,98 tis. Kč
výdaje ve výši        191 270,40 tis. Kč
financování ve výši  60 368,42 tis. Kč,
- souhlasila se změnou návrhu střed-
nědobého výhledu rozpočtu na roky 
2023 až 2026,
- schválila rozpočty a střednědobé 
výhledy rozpočtu zřízeným příspěvko-
vým organizacím,
- schválila plány oprav a investic 
k čerpání finančních prostředků z in-
vestičního fondu na rok 2022 a k čer-
pání finančních prostředků na opravy 
z provozního příspěvku na rok 2022,
- schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu části pozemku p. č. 178/1, 
ostatní plocha - manipulační plocha, 
o výměře cca 30 m2, v k. ú. Kovalovice 
u Kojetína, zapsané na listu vlastnic-
tví č. 10001, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, za podmínek nájmu 
na dobu neurčitou, výši nájemného 
10 Kč/m2/rok včetně DPH v platné zá-
kladní sazbě ke dni uskutečnění zda-
nitelného plnění, za účelem umístění 
plechové garáže k parkování motoro-
vého vozidla,
- schválila smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení služebnosti, 
mezi Městem Kojetínem, jako „bu-
doucí povinný“ a společností T-Mobil 
Czech Republic a. s., jako „budoucí 
oprávněný“. Pozemky parcel (viz web 
města) v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, zapsané na listu vlast-
nictví č. 10001, vedeném u Katastrál-
ního úřadu pro Olomoucký kraj, Kata-
strální pracoviště Přerov, budou dotče-
ny podzemním vedením komunikační 
sítě pod označením stavby „FTTH-Ko-
jetín-A“, a to na dobu neurčitou, 
- schválila smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení služebnosti, 
mezi Městem Kojetínem, jako „bu-

doucí povinný“ a společností T-Mobil 
Czech Republic a. s., jako „budoucí 
oprávněný“. Pozemky parcel (viz web 
města) v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, zapsané na listu vlast-
nictví č. 10001, vedeném u Katastrál-
ního úřadu pro Olomoucký kraj, Kata-
strální pracoviště Přerov, budou dotče-
ny podzemním vedením komunikační 
sítě pod označením stavby „FTTH-Ko-
jetín-B“, a to na dobu neurčitou,
- vydala Řád veřejných pohřebišť 
města Kojetína, účinný od 1. 1. 2022, 
který zrušuje a nahrazuje v celém roz-
sahu Řád veřejného pohřebiště ze 
dne 5. 8. 2020,
- vzala na vědomí uzavření provozu 
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace, v průběhu vánočních 
prázdnin, a to od 23. 12. 2021 do 2. 
1. 2022,
- vzala na vědomí omezení provozu 
Mateřské školy Kojetín, příspěvko-
vé organizace – v termínu od 30. 11. 
2021 do 10. 12. 2021,
- schválila uzavření dodatku č. 1 
k příkazní smlouvě o dílo č. P/2019/006 
související s projektem “Cyklostezka 
kolem Alberta“, uzavírána mezi Měs-
tem Kojetín, a Regionální agenturou 
pro rozvoj Střední Moravy z. s. p. o., za 
nabídkovou cenu 8.400 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Výměna fólie plaveckého a re-
kreačního bazénu na koupališti v Ko-
jetíně“, mezi objednatelem Městem 
Kojetín a zhotovitelem TECHNIS Ko-
jetín spol. s r. o. za nabídkovou cenu 

5,103.656,06 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Demolice RD Kroměřížská čp. 
107 v Kojetíně“, mezi objednatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o. za nabídkovou 
cenu 1,114.189,34 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Demolice RD Kroměřížská čp. 
108 v Kojetíně“, mezi objednatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o. za nabídkovou 
cenu 1,531.400,25 Kč bez DPH,
- schválila výběr dodavatele AS PRO-
JECT CZ s. r. o. na vypracování pro-
jektové dokumentace k investiční akci 
„Zastřešená ledová plocha Kojetín“, 
která byla doporučena hodnotící ko-
misí na základě výsledku posouzení 
a hodnocení doručených nabídek,
- schválila zplnomocnění dodavatele 
AS PROJECT CZ s. r. o., jmenovitě 
Ing. Jiřího Žáka, jednatele společnos-
ti, k zastupování ve všech správních 
úkonech, včetně přebírání písemností 
ve věci projektu „Zastřešená ledová 
plocha Kojetín“,
- schválila uzavření smlouvy o dílo na 
vypracování projektové dokumentace 
v rámci investiční akce „Zastřešená le-
dová plocha Kojetín“, mezi objednava-
telem Městem Kojetín a zhotovitelem 
AS PROJECT CZ s. r. o. za nabídko-
vou cenu 829.536 Kč bez DPH,
- vzala na vědomí vzdání se funkce 
vedoucí odboru vnitřních věcí, škol-
ství a kultury, Janou Nakládalovou 
k 31. 3. 2022.

Tajemník Městského úřadu Kojetín
vyhlásil výběrová řízení na
 VEDOUCÍ/HO ODBORU

VNITŘNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
a

 VEDOUCÍ/HO ODBORU
VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Městského úřadu Kojetín.

Přihlášky se podávají do 13. ledna 2022 do 11.30 hodin.
Více informací v aktualitách na www.kojetin.cz

a na úřední desce MěÚ Kojetín.
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Zastupitelstvo Města Kojetína se na svém 21. zasedání konaném dne 14. prosince 2021
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
Rady města Kojetína, která od za-
sedání Zastupitelstva města Kojetí-
na dne 21. 9. 2021 jednala pětkrát 
– 18. 10. 2021, 2. 11. 2021, 24. 11. 
2021, 3. 12. 2021 a 14. 12. 2021,
- schválilo uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě o úvěru č. 0633153189/LCD, 
mezi Českou spořitelnou a. s., jako 
věřitelem a Městem Kojetínem, jako 
dlužníkem, kterým se aktualizuje se-
znam investičních akcí určených k fi-
nancování z úvěru,
- schválilo poskytnutí účelového in-
vestičního příspěvku z rozpočtu zři-
zovatele Školní jídelně, p. o., ve výši 
700 tis. Kč, na pořízení elektrické mul-
tifunkční pánve Rational VCC 311,
- schválilo změnu termínu pro vrácení 
finanční výpomoci ve výši 2,134.000 
Kč, poskytnuté na základě usnesení 
zastupitelstva Z250/11-20 a Z283/01-
21 z rozpočtu zřizovatele Domu dětí 
a mládeže Kojetín p. o. za účelem 
předfinancování projektu „Rekonstruk-
ce, přístavba a vybavení prostor pro 
zájmové vzdělávání“, a to z 31. 12. 
2021 na 28. 2. 2022,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 22/2021, kterým se:
zvyšují příjmy               9 928,60 tis. Kč
zvyšují výdaje              2 500,00 tis. Kč
snižuje se financování-7 428,60 tis Kč,
- schválilo rozpočet města Kojetína 
na rok 2022, který zahrnuje:
příjmy ve výši      130 901,98 tis. Kč
výdaje ve výši      191 270,40 tis. Kč
financování ve výši   60 368,42 tis. Kč,
- schválilo střednědobý výhled roz-
počtu na roky 2023 až 2026,
- uložilo radě města zabezpečit hos-
podaření města Kojetína v roce 2022 
podle schváleného rozpočtu,
- svěřilo radě města pravomoc schva-
lovat a provádět v průběhu roku 2022 
změny schváleného rozpočtu formou 
rozpočtových opatření do výše 500 tis. 
Kč v rámci jednoho závazného ukaza-
tele a dále schvalovat a provádět roz-
počtová opatření k veškerým průtoko-
vým transferům určeným pro zřízené 
příspěvkové organizace,
- stanovilo jako závazné ukazatele 
schváleného rozpočtu města: 
- položky dle druhového třídění platné 
rozpočtové skladby pro daňové příjmy, 
přijaté transfery (dotace), splátky při-
jatých úvěrů a položku 5171 – opravy 

a udržování dle přílohy č.1,
- paragrafy dle odvětvového třídění 
platné rozpočtové skladby pro neda-
ňové příjmy a veškeré výdaje (vyjma 
položky 5171),
- stanovilo závazné ukazatele hospo-
daření zřízeným příspěvkovým organi-
zacím na rok 2022 a uložilo ředitelům 
zřízených příspěvkových organizací 
povinnost zajistit hospodaření p. o. 
tak, aby nedošlo k překročení stano-
vených závazných ukazatelů rozpočtu 
na rok 2022,
- svěřilo radě města pravomoc schva-
lovat a provádět v průběhu roku 2022 
změny závazných ukazatelů hospoda-
ření zřízených příspěvkových organi-
zací na rok 2022 do výše 500 tis. Kč,
- svěřilo finančnímu odboru pravo-
moc provádět v průběhu roku 2022 
změny schváleného rozpočtu formální 
úpravou rozpočtu z důvodu změny vy-
hlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě,
- svěřilo vedoucí finančního odboru 
pravomoc provést poslední rozpoč-
tové opatření v roce 2021, ve kterém 
budou provedeny případné nezbytné 
úpravy a přesuny rozpočtu tak, aby 
nedošlo k překročení jednotlivých zá-
vazných ukazatelů schváleného roz-
počtu města a uložilo o provedeném 
rozpočtovém opatření informovat radu 
města a následně i zastupitelstvo na 
jejich zasedání v lednu 2022,
- schválilo koupi pozemku p. č. 241 
zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 213 m2 jehož součástí je budova 
s č. p. 4 a pozemku p. č. 242 zahrada 
o výměře 121 m2, v katastrálním úze-
mí Kovalovice u Kojetína, z vlastnictví 
společnosti Realpay s. r. o., do vlast-
nictví Města Kojetína, za kupní cenu 
600.000 Kč a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem spoje-
ných kupujícím,
- schválilo uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě kupní a o dalších 
vzájemných smluvních vztazích, jejíž 
předmětem je nabytí částí pozemků 
p. č. 5260/2 orná půda o výměře cca 
134 m2 a p. č. 5260/3 ostatní plocha 
o výměře cca 489 m2, v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, z vlast-
nictví společnosti ORLEN Unipetrol 
RPA s. r. o., jako „budoucí prodávají-
cí“, do vlastnictví Města Kojetína, jako 
„budoucí kupující“, za účasti investora 

společnosti Accolade CZ 43, s. r. o., 
k realizaci výstavby dopravního napo-
jení okružní křižovatky u Průmyslové 
zóny,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2021, o místním poplatku za obec-
ní systém odpadového hospodářství 
a stanovuje sazbu místního poplatku 
ve výši 790 Kč,
- schválilo termínový a obsahový plán 
jednání Zastupitelstva města Kojetína 
na rok 2022,
- schválilo předložené plány činnosti 
Kontrolního výboru ZM, Finančního 
výboru ZM, Osadního výboru Popůvky
a Osadního výboru Kovalovice, na rok 
2022,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2021, o stanovení sytému odpa-
dového hospodářství města Kojetína,
- vzalo na vědomí výroční zprávy ZŠ 
Kojetín, náměstí Míru 83, ZŠ Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586 a Mateřské 
školy Kojetín za školní rok 2020/2021,
- souhlasilo s realizací a financová-
ním akce „Rozvoj infrastruktury ces-
tovního ruchu v Kojetíně – Naučná 
stezka Biocentrum Kojetín“, pro kte-
rou bude podána žádost o dotaci do 
výzvy 1/2022/117D72100 Národního 
programu podpory cestovního ruchu 
v regionech. 

Redakční rada
Kojetínského 
zpravodaje

přeje
všem svým
čtenářům

hlavně
pevné zdraví, 

štěstí,
veselou mysl
a samé dobré 

zprávy
v novém roce 

2022!
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O NEJSTARŠÍCH RODECH V KOJETÍNĚ
Rod Piskovských
Tento rod patří v Kojetíně k jedno-
mu z nejstarších zaznamenaných 
rodů. V knize, „Registra, do kterých 
se smlouvy svatební zaznamená-
vají“ z let 1574 až 1635, je uvedena 
svatební smlouva ze dne 10. srpna 
1629 mezi Matoušem Piskovským 
a Kateřinou, dcerou zemřelého Ondry 
Hejdy. V této smlouvě si ženich a ne-
věsta vyjadřují, za přítomnosti pozva-
ných hostů, vzájemnou náklonnost. 
Není zde psáno o vnesení majetku do 
manželství, pouze přispějí „Na Chrám 
Páně“ částkou dvaceti grošů.

Příjmení Piskovský se před tímto 
datem v dochovaných kojetínských 
dokumentech nevyskytuje. Nabízí 
se tedy otázka, odkud Matouš do 
Kojetína přišel. Svatba se konala 
v roce, kdy již deset let v Evropě pro-
bíhala Třicetiletá válka (1618–1648), 
která zapříčinila pohyb obyvatel před 
vojsky jak katolickými, tak protes-

tantskými. Celé rodiny odcházely do 
míst, kde hledaly pokojný, neválečný 
život.  
Příjmení Piskovský se vyskytuje řá-
dově v desítkách. V rámci České re-
publiky pouze na střední Moravě - na 
Hané, v počtu kolem 40 až 50 nosite-
lů tohoto příjmení. Je to příjmení od-
vozené z místního jména příponou 
-ský. 
Na Moravě je vesnice s názvem 
Pískov (něm. Pissendorf, 17,048°E, 
49,822°N), ležící u Troubelic, nece-
lých pět kilometrů severně od Uničo-
va. Nicméně příjmení Piskovský se 
zde nevyskytuje. 

V Polsku se ve formě příjmení 
Piskowski nachází v současnosti 
zhruba 80 nositelů, a to naprostou 
většinou v městečku Piski a jeho 
okolí. Piski (21,8606°E, 52,9936°N) 
se nacházejí sto kilometrů severový-
chodně od Varšavy.
Hypoteticky je možno velmi zjed-
nodušeně deklarovat, že Mateusz 

Piskowski – Matouš Piskovský, zřej-
mě svobodný mládenec, se s ohle-
dem na válečné události, kdy se 
v této oblasti očekával útok švéd-
ských vojsk, rozhodl opustit rodnou 
vesnici a dostat se do klidnější ob-
lasti až „došel“ do moravského Ko-
jetína, kde se po nějaké době oženil 
s Kateřinou Hejdovou.
V roce 1663, jak se dovídáme z Po-
zemkové knihy, prodal Matouš Pis-
kovský (psáno Pyskovský) Martinu 
Nedoťalovi pole, zvané Kaštánkov-
ské, v hodnotě 200 rýnských. Ne-
doťal zaplatil zálohu v částce čtyři 
rýnské a ostatek se zavázal po osmi 
rýnských ročně splácet. Za jeho dluh 
se zaručili pánové Kovář, Ořechov-
ský, Polkovský, Vojtek, Slavík a Skři-
vánek.
V Rektifikačních aktech z roku 1668 
je Matouš Piskovský uveden na 
předposledním místě v ulici Žebrač-
ka, jako chalupník, tedy spíše chudý 
„kojetínský soused“ bez polí. Podle 
dalších záznamů a map je možno 
určit přesně umístění chalupy. Po 
očíslování domů v Kojetíně v roce 
1807 bylo chalupě přiděleno číslo 
87. V dnešní době je bývalá rodová 
chalupa Piskovských v Tyršově ulici 
rozdělena na dvě části, a to domek, 
číslo 87 a dům, číslo 640. 
Matouš Piskovský se vzhledem 
k výše uvedeným faktům narodil ko-
lem roku 1605. S manželkou Kateři-
nou měl tyto dohledané děti – Jaku-
ba, Pavla, a pravděpodobně Václava 
a Mikuláše. Zemřel po roce 1668.
Chalupu po otci Matoušovi v ulici 
Žebračka, dostal syn Jakub. Ten se 
narodil kolem roku 1647, protože 
u data jeho úmrtí v roce 1717 je uve-
de věk 70 let. Věk v této době byl 



6

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    1/2022

mnohdy pouze odhadnut. Oženil se 
někdy před rokem 1673 s Magda-
lenou. Příjmení manželek nebylo 
v té době uváděno. Poslední zápis 
o Magdaleně je z roku 1709, kdy „Ja-
kub Pyskowsky et Magdalena uxor 
ejus“, byli kmotry Magdaleně Trdlico-
vé. Magdalena někdy po tomto roce 
zemřela a druhou Jakubovou man-
želkou se stala Anna, „propria uxor“ 
– vlastní manželka, narozená kolem 
roku 1645, která, dle zápisu z roku 
1730, zemřela ve věku 85 let. 
Jakub a Magdalena měli spolu tři do-
ložené dcery. Dcera, jejíž jméno není 
chybou pisatele v zápise uvedeno, 
„…potwrzen jest pocztiwi mladenecz 
Jan Skrziwanek s poctiwu dieweczku 
Jakuba Pyskowskyho…“, se v roce 
1694 vdala v roce 1695 za Jana Skři-
vánka, narodila se tedy kolem roku 
1673. Další dcera Anna, si vzala za 
manžela Jana Vykročila a Barbo-
ra, narozená v roce 1689, se v roce 
1707 provdala za Martina Švejdu. 
V Lánovém rejstříku z roku 1678 je 
v oddíle Řemeslníci a domkaři bez 
půdy uveden „Jakub Pyskowský, 
taglehner, vor Mathauss Pyskowský“. 
Jakub byl tedy nádeníkem a neměl 
žádné pozemky. Avšak v Urbáři 
z roku 1679, tedy o rok později, je 
Jakubu Piskovskému vyměřen „plat“, 
daň z lesní louky, újezdu, šesti polí 
a pozemku v Suchých loukách, cel-
kem za všechno 21 grošů a dva 
denáry. Tento rozdíl mezi vykázá-
ním polností v roce 1678 a 1679 
lze objasnit tím, že Jakub si v roce 
1672 vzal do užívání (pronájmu) dva 
kusy polí „za zahradou Jagermeis-
trowskou k Spravedlnosti“ od Jana 
Hepnara. Rok předtím, v roce 1671, 
si koupil za osm rýnských od Jiříka 
Tichého „pul louky lesni za liskem 
pana Onického lezici“, (lisek – lesík). 
Dále si Jakub pronajal v roce 1673 
šest kusů polí od Martina Bystřického 
a dva kusy polí od Jiříka Tigra, které 
pak v roce 1686 od něj za pět rýn-
ských a 15 grošů koupil. Nebyl příliš 
majetným, ale pole k obživě měl. 
Rodovou chalupu v ulici Žebračka, 
číslo 87 i s příslušenstvím v září roku 
1708 „…popustil Jakub Pyskowský 
pro sesslost wieku sweho s wer-
chu psanou chalupu swemu zedti 
Martinowi Schwejdovi zaplacenou 
a w niczem nezawadnou s loukou 
w Suchych loukach a jinym staroda-
wnim przislusenstwim s tou wyjim-
kou, aby druhym schwagrum swym 
totiž Janowi Wykroczilovi a Janowi 

Skrzivankowi jejich dil na te s werchu 
psane chalupie wyplatil“. 
Ve smlouvě si dále vymínil, aby 
„…Martin v te chalupie swietniczku 
obzwlasstie wystawiti, w kterezto 
by on tchan do swe smrti ze swou 
manzelkou zustawat mohl…“. V roce 
1713 byl švagrům jejich díl na cha-
lupě ve výši 10 rýnských ze strany 
Martina Švejdy vyplacen a chalupa 
se stala plně majetkem obou man-
želů. Jejich syn Jan Švejda, tedy 
vnuk Jakuba Piskovského, narozený 
v roce 1719, získal chalupu, včetně 
polností, v roce 1752 od své matky 
Barbory, rozené Piskovské.
Další syn Matouše Piskovského, Pa-
vel, narozený kolem roku 1635, se 
v roce 1658 usadil ve Vyškovské ulici, 
dnešní číslo 415, jehož předchozím 
uživatelem byl hospodář příjmením 
Kalyšovský. Zápis v Lánovém rejstří-
ku z roku 1678 sděluje, že pololáník 
Pavel Piskovský převzal v roce 1658 
Kalyšovského poustku (neobydle-
nou chalupu) – „Halb Lähner Pawel 
Piskowský hat Kalyssowský oëdung 
1658 angenommen“.
V zápise je ještě uvedeno, že ob-
hospodařuje devatenáct kusů polí, 
z nichž 48 měřic je v I. třídě a 24 
měřic ve třídě II. Pavel Piskovský 
v průběhu svého hospodaření na-
kupoval polnosti, a tím majetek vý-
znamně rozšiřoval. V roce 1666 kou-
pil od Václava Přetěšínského pole, 
zvané Studenovské, za 36 rýnských, 
dále od Jana Čapka, pole zvané 
Klabalovské za 34 rýnských. V roce 
1668 koupil od Urbana Babáčka 
louku za hotových 29 rýnských. Dal-
ší louku, za 30 rýnských, koupil od 
vdovy Kateřiny Bžinkové. Od vdo-
vy Čankové koupil v roce 1673 za 
dvanáct rýnských „zahradku za uli-
ci Wysskowskou ku Krzenowicim“. 
Z polností a chalupy platil vrchnosti 
daň ročně od roku 1679 dva rýnské 
a 31 grošů. 
Pavel byl dvakrát ženatý. Jeho prv-
ní manželkou byla Hedvika, která 
zemřela po roce 1688. Toho roku, 
v září, byli manželé Piskovští kmotry 
Kateřině Slabé. Pavel se kolem roku 
1690 podruhé oženil. Manželkou se 
stala Rosina Horáková, která již byla 
vdovou a měla syna Martina Horáka 
a dceru Veroniku Horákovou, později 
provdanou za Josefa Uhra. 
Pavel Piskovský v roce 1692 koupil 
grunt s pozemky v Kroměřížské ulici, 
dnešní číslo 132. Když v roce 1696 
zemřel, chalupu Ve Vyškovské ulici, 

číslo 415 zdědila, dle zápisu v Po-
zemkové knize, jeho manželka Rosi-
na, která se již roku 1698 provdala 
za vdovce Václava Minaříka. 
Pavlův syn Pavel, který se narodil 
kolem roku 1685, se zřejmě jako je-
diný potomek Pavla dožil dospělého 
věku, zdědil po smrti otce grunt, čís-
lo 132, koupený otcem v roce 1692. 
Ve svých 21 letech, v roce 1706, se 
oženil s Marianou, dcerou Jiřího Ho-
lečka, která se narodila v Kojetíně 
v roce 1686. V květnu roku 1709 jsou 
manželé Piskovští kmotry Anně Pol-
kovské. Mariana a Pavel měli čtyři 
doložené děti: Martina, Karla, Jiřího 
a Marianu. Úmrtí Pavla není v matri-
ce zemřelých uvedeno, avšak vzhle-
dem k tomu, že se mu v roce 1718 
narodila dcera Mariana, u jejíhož 
úmrtí v roce 1721 je uveden již jako 
zesnulý „defuncti“, je možno uvést, 
že Pavel zemřel mezi roky 1718 až 
1721. Mariana, Pavlova manželka, 
zemřela v mladém věku 34 let v roce 
1720.
Martin, nejstarší Pavlův syn, se na-
rodil kolem roku 1710. Jeho manžel-
kou se stala v roce 1730 výše zmí-
něná Anna Polkovská, se kterou měl 
osm dětí. Ze čtyř dcer, se dospělého 
věku dožily Barbora, narozená v roce 
1732, Anna, narozená v roce 1738 
a Mariana, narozená v roce 1748. 
Dcera Alžběta zemřela v roce 1758 
ve věku osmnácti let. Ze čtyř synů, 
se pokračovateli rodu stali, Jan, na-
rozený v roce 1730, který zemřel 
v roce 1801, Jakub, narozený v roce 
1735 a Karel, narozený v roce 1742. 
Syn František zemřel v roce 1749 ve 
věku čtyř let. 
Martin Piskovský, rolník, zemřel 
v roce 1767 ve věku 57 roků. Jeho 
manželka Anna se dožila 79 roků 
a zemřela v roce 1788 v Kroměříž-
ské ulici, číslo 170. 
Od roku 1759 se hospodářem na 
chalupě stal syn Jakub. Po něm zdě-
dil v roce 1788 chalupu syn Pavel, 
narozený v roce 1762, a který zemřel 
v roce 1840.
Karel, druhý Pavlův syn, se podle 
zápisu v matrice oddaných, oženil 
v roce 1736 s Marianou, dcerou Jana 
Mračka z Kroměřížské ulice, číslo 
166. Další záznamy o něm v kojetín-
ských archiváliích nejsou.
Poslední Pavlův syn, Jiří, se naro-
dil v roce 1717. Jeho manželkou 
se v roce 1738 stala 19letá Maria-
na, dcera již zemřelého Jana Kry-
busa z Kroměřížské ulice, číslo 160. 
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Mezi roky 1739 až 1759 měli spolu 
osm dětí, z nichž tři zemřely v raném 
věku a další tři ve věku od 13 do 24 
let. Zůstaly pouze dcery Kateřina 
a Josefa. Manželka Mariana zemře-
la již v roce 1761 ve věku 42 let. Jiří 
se tedy znovu, v roce 1763, oženil. 
Jeho druhou manželkou se stala 
44letá Kateřina, dcera již zemřelého 
Josefa Doležela z Kojetína. Jejich 
manželství trvalo jen do roku 1772, 
kdy Jiří Piskovský, v Olomoucké uli-
ci, ve věku 55 let, zemřel. Jeho druhá 
manželka, vdova Kateřina, se dožila 
63 let a zemřela v roce 1782 v ulici 
Žebračka ulici, číslo 70, nyní Tyršova 
ulice, číslo 95.  
O dalších pravděpodobných synech 
Matouše Piskovského, narozeného 
kolem roku 1605, jsou jen jednotlivé 
kusé zápisy. Možná se odstěhovali 
nebo zemřeli v době chybějících zá-
pisů v matrice z let 1668 až 1714.
Syn Václav je zaznamenán v roce 
1688 jako svědek svatby Pavla Ma-
saříka a Apoleny, dcery Petra Oře-
chovského z Kojetína.
Syn Mikuláš je v roce 1694 svědkem 
na svatbě Ondřeje Doležela a Maria-
ny (nečitelné) z Opavy.
Pokračovateli rodu se stali synové 
Martina, narozeného kolem roku 
1710, a to Jan a Jakub. 
Jan Piskovský se narodil v roce 1730. 
Manželku, kterou si vzal v roce 1749, 
byla o šest let starší Anna Ďurdová. 
Mezi roky 1750 až 1768 se jim na-
rodilo devět dětí, z nichž čtyři dcery 
záhy zemřely. Další tři dcery, Terezie, 
Rozálie a Anna se provdaly. Ze dvou 
synů se prvorozený Jan, narozený 
v roce 1750 se oženil s Apolenou 
Krejsovou a měli pět děti, čtyři však 
po roce života zemřely. Zůstala pou-
ze dcera Dominika, narozená v roce 
1793. Apolena zemřela v roce 1802 
ve věku 48 let. Jan se téhož roku 
1802 znovu oženil s 24letou Marií, 
dcerou Jana Navrátila z Kojetína. 
S ní měl Jan čtyři děti, a to Petrolinu, 
Antonína, který ve svých 13 letech 
v roce 1820 zemřel, Jakuba, naroze-
ného v roce 1810 a Kristýnu, naroze-
nou v roce 1817. Jan zemřel ve věku 
73 let v roce 1823. 
Druhorozený syn Matouš, narozený 
v roce 1761, se v roce 1781 oženil 
s Josefou, dcerou Jana Skládala 
z Kojetína, narozenou v roce 1758. 
Měli děti, Františka, Tomáše, Karla 
a Julianu, které ve dvou či třech le-
tech zemřely, dále Daniela, Jakuba, 
narozeného v roce 1794, druhého 

Františka a poslední Alžbětu, naro-
zenou v roce 1798. 
Anna Ďurdová zemřela v roce 1791 
a Jan, ve věku 71 let, v roce 1801. 
Jakub, syn Martina, narozený v roce 
1735, se v roce 1759 oženil s Mari-
anou, dcerou již zemřelého Martina 
Němečka z Kojetína. S Marianou, 
narozenou v roce 1739, měl Jakub 
pět dětí, z nichž tři v dětském věku 
zemřely. 
Dcera Alžběta se provdala a syn Pavel, 
narozený v roce 1762 se oženil s Ma-
rianou Zdráhalovou, narozenou v roce 
1763. Bydleli a hospodařili na gruntu 
na pravém konci Kroměřížské ulice, 
číslo 132, k němuž náležely polnosti 
– lán o velikosti zhruba dnešních ne-
celých tří hektarů. Zřízením železniční 
tratě z Brna do Přerova v šedesátých 
letech 19. století bylo vykoupené pole 
přetnuto náspem a z lánu pole zůstal 
k hospodaření jen malý díl.  

Pavel s Marianou měli sedm dětí, 
z nichž prvorozený syn Josef, na-
rozený v roce 1789, se v listo-
padu roku 1813 oženil v kostele 
Panny Marie Sněžné v Kroměříži 
s 24letou Josefou, dcerou měšťana 

Ferdinanda Bruknera, perníkáře 
z Kroměříže, číslo 38. V roce 1814 
se jim narodil syn Leopold, poz-
ději se v Kroměříži narodili Anna 
a Albert. V roce 1815 koupil Jo-
sef Piskovský za patnáct tisíc zla-
tých v Kroměříži hostinský dům 
U zlatého koníčka ve Vodní ulici, 
číslo 90/28. V roce 1820 jej však 
prodal za pouhých devět tisíc zla-
tých Jakubu Pospíchalovi. V roce 
1825 koupila Josefa za 400 zlatých 
dům číslo 31/21 v dnešní ulici Na 
Sladovnách. V červenci roku 1826 
Josef Piskovský ve svých 37 letech 
zemřel v Kroměříži, v domě číslo 
155, což byla městská strážnice 
a mýtnice na Riegrově náměstí, na 
tuberkulózu. 
Vdova dům v roce 1827 prodala kní-
žecímu kočímu Bartoloměji Malému 
za 680 zlatých a tentýž rok koupila 
za 1440 zlatých v Kroměříži dnes již 

zaniklý dům číslo 61 v ulici Chobot (mezi 
Maxmiliánovou kašnou a Biskupskou 
mincovnou), který v roce 1831 zdědily 
tři výše uvedené děti. Po pěti letech děti 
dům prodaly za 1600 zlatých Antonínu 
a Josefě Blaschkeovým z Kroměříže. 
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Druhý syn, Tomáš, narozený v roce 
1791 se v roce 1814 oženil s Františ-
kou, dcerou Jakuba Šťastníka, která 
se narodila v roce 1794. Narodilo se 
jim šest dětí, z nichž František, na-
rozený v roce 1817 ve věku jednoho 
roku zemřel. Ostatní děti, Veronika, 
Antonín, Cyril, Johana a Anna zalo-
žily rodiny a rod se rozrůstal. Bydleli 
ve Vyškovské ulici, číslo 409. Tomáš 
zemřel v roce 1867 a jeho manželka 
Františka na infarkt již v roce 1849.
Třetí syn Pavla, Karel, narozený 
v roce 1801 se v roce 1826 oženil 
s Vincencií, dcerou Josefa Mace-
nauera, narozenou v roce 1802. Měli 
spolu dvě děti, Eduarda, narozeného 
v roce 1826 a Josefu, která ve svých 
17 letech zemřela. Manželství Karla 
netrvalo dlouho, protože Vincencie 
v roce 1832 zemřela a Karel se ože-
nil podruhé. Manželkou se mu v roce 
1836 stala sestra předchozí man-
želky Vincencie, Magdalena Mace-
nauerová, která však zemřela v roce 
1853. Karel se tedy oženil v roce 
1860 potřetí s 36letou Magdalenou, 
dcerou Jana Čanka a Anny Hlavinko-
vé z Víceměřic. 
Karel Piskovský byl poslancem Mo-
ravského sněmu zemského konané-
ho od 31. května 1848 do 24. ledna 
1849 za Olomoucký kraj, město Ko-
jetín. Toto sněmování bylo uskuteč-
něno na padesátiletou památku no-
vodobého sněmu a zrušení roboty 
na Moravě a nástupem císaře a krá-
le Františka Josefa na rakouský trůn. 
Zemřel na tuberkulózu v roce 1876.
Osudy jednotlivých rodin rodu jsou 
spjaty s chalupami či grunty, které 
obývaly. Jak se rod rozrůstal, bydlely 
rodiny někdy přechodně, někdy déle-
době v chalupách po celém Kojetíně. 
Děti jednotlivých rodin se mnohdy 
nerodily tzv. doma, ale rodičky se 
často, na přechodnou dobu, vracely 
ke svým rodičům, kde o ně bylo snad 
lépe postaráno. Proto v matrikách 
narození jsou uvedena čísla domů, 
ve kterých rodina Piskovských, a sa-
mozřejmě to platí i pro ostatní rodiny, 
nebydlela.
První chalupu, kterou Piskovští (Ma-
touš) obývali, byla chalupa v ulici 
Žebračka „Bettler Gäẞschen“, dnes 
Tyršova ulice, číslo 87. Od roku 1772 
do roku 1807 byla tato ulice očíslo-
vána jako součást ulice Vyškovské 
a chalupa měla v tomto období číslo 
62. Chalupa byla v držení Piskov-
ských do roku 1852, kdy ji Barbora 
Piskovská, provdaná Švejdová, pře-

dala svému synu Janovi Švejdovi.
V roce 1658 získali Piskovští (Pavel) 
opuštěnou chalupu ve Vyškovské 
ulici, číslo 415, po bývalém nájem-
ci Kalyšovi, kterou druhá manželka 
Pavla Piskovského, Rosina, dříve 
Horáková, předala v roce 1704 vlast-
nímu synovi Martinu Horákovi. Ten 
však záhy zemřel. Rosina proto roku 
1710 převedla chalupu na manže-
la své dcery Veroniky, Josefa Uhra. 
Hospodaření Josefa Uhra však ne-
trvalo dlouho, protože v roce 1721, 
ve věku 37 let zemřel. Dědici gruntu 
se staly nezletilé, doložené tři děti, 
nikoliv vdova Veronika, proto dědic-
tví „syrotkú po Neb. Josefu Uhrú“, 
bylo řešeno vedením města, které již 
v roce 1722 prodává chalupu za 240 
rýnských Matěji Biskupovi. V roce 
1734 kupuje chalupu Josef Uher, syn 
zemřelého Josefa Uhra, chalupu od 
vdovy Biskupové. Po jeho smrti, jeho 
druhá manželka, vdova Veronika 
Křenovská, prodala v roce 1760 cha-
lupu Karlovi Malovanému. Ten však 
dlouho nehospodaří a v roce 1770 
chalupu kupuje Jan Šťastník. Rodina 
Šťastníkových a později Štáblových 
zde žila dalších skoro 200 let, proto-
že Marie, dcera Františka Šťastníka, 
narozená v roce 1857, se provdala 
v roce 1885 za Františka Štábla, 
syna Karla Štábla. Marie Štáblová 
zemřela v tomto domě roku 1937. 
Později se chalupa stala majetkem 
rodiny Malovaných. Nejen osudy lidí, 
ale i chalup, jsou zajímavé. 
Grunt v Kroměřížské ulici, číslo 132, 
kterou v roce 1692 koupil Pavel Pis-
kovský od Pavla Havla, zdědil jeho 
syn Pavel, v roce 1721 jeho syn 
Martin, v roce 1759 jeho syn Jakub 
a v roce 1788 zdědil grunt Pavel od 
otce Jakuba.  Kolem roku 1833 zde 
hospodařil Karel Piskovský a po něm 
Antonín, narozený v roce 1830. Dal-
ším majitelem se stal svobodný Cyril 
Piskovský, narozený v roce 1870, 
který zde se svou svobodnou sest-
rou Josefou, narozenou v roce 1878, 
dožil.  
Dalším domem, který Piskovští obý-
vali, byl grunt v Olomoucké ulici, čís-
lo 352, kde původně bydlela rodina 
Chybových. Od roku 1900 je zde 
v tzv. druhém bytě (nájmu) evido-
ván František Piskovský, syn Josefa 
Piskovského a Florentíny Coufalíko-
vé z Uhřičic, narozený v roce 1860, 
s manželkou Aloisií Trefilovou a sy-
nem Františkem, narozeným v roce 
1897. František se v roce 1927 ože-

nil s 21letou Františkou, dcerou Vin-
cence Krybusa z Vyškovské ulice, 
číslo 394.
Chalupu ve Vyškovské ulici, číslo 
409, dřívější číslo 51, koupil Tomáš 
Piskovský, syn Pavla před rokem 
1820. Dříve byla chalupa rodiny Ju-
řenových. Tomáš se v roce 1814 ve 
věku 23 let oženil s Františkou, dce-
rou Jakuba Šťastníka, narozenou 
v roce 1791. Františka zemřela v roce 
1849 a Tomáš v roce 1867. Jejich syn 
Josef, narozený v roce 1834, který 
se oženil v roce 1859 s Florentínou 
Coufalíkovou, se ujal hospodářství, 
ale již v roce 1887 zemřel „ve špitále“ 
ve věku 53 let. Jeho syn Josef, na-
rozený v roce 1862 se po smrti otce 
v roce 1887 ujal hospodářství. V roce 
1896 se oženil s 27letou Františkou, 
dcerou Františka Krybusa z Kromě-
řížské ulice, číslo 165. Chalupa, ve 
které v roce 1932 zemřel, se dostala 
do rukou rodiny Kočičkových, která 
zde bydlí dodnes.
V roce 1887 si 33letý Jan, syn Cyrila 
Piskovského a Františky Mračkové 
z Olomoucké ulice, číslo 291, vzal za 
manželku 23letou Františku, dceru 
Františka Černocha, bednáře z ulice 
Palackého, číslo 370. Jejich syn Cy-
ril, narozený v 1888 se v roce 1920 
oženil s Marií, dcerou Štěpána Mrač-
ka, narozenou v roce 1897, bydlící 
ve stejné ulici, číslo 376. V roce 1935 
v tomto domě zemřel a později dům 
získala rodina Rumplových. 
Rodina Piskovských bydlela také 
v ulici Přerovské, číslo 241. V roce 
1900 byl majitelem domku Vincenc 
Piskovský, rybář starající se o řeku 
Bečvu, narozený v roce 1844 s man-
želkou Annou Jiříčkovou z Morkovic 
a pěti dětmi. V domku později bydlel 
jeho jediný syn Vincenc, dělník naro-
zený v roce 1888, s manželkou Ma-
rií, který zemřel v roce 1936. 
V Tvorovské ulici, číslo 540, bydlel 
od konce 19. století Josef Piskovský, 
narozený v roce 1859 s manželkou 
Cecílií a dětmi, až do své smrti v roce 
1938. Cecílie se v roce 1942 ztratila 
a stala se nezvěstnou.
Rodina Piskovských bydlela také 
v Olomoucké ulici, číslo 356, dnes 
má dům jiného majitele a je zpustlý. 
Rod Piskovských se v průběhu let 
věnoval zejména rolnické činnosti. 
Někteří jeho členové však v minulosti 
dosáhli významného společenského 
postavení. 

Miloš Krybus
pokračování příště
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ALOIS ZLÁMAL: STŘEŠNÍ OKNO A JÁ
Pohádka o klavíru
a jehle (pohádka pro děti 
a dospělé)
Bylo nebylo, za devatero horami, de-
satero řekami a pěti klavírobazary stál 
malý domek, ve kterém bydlela babič-
ka a dědeček.
Děti měly právě prázdniny a malá dí-
venka jménem Cukřenka k nim měla 
přijet na prázdniny. Protože se učila 
hrát na klavír, musel dědeček na po-
slední chvíli jet klavír koupit. "Samo-
zřejmě jako vždy máš na všechno čas, 
a pak honem, honem, že, dědečku!" 
neodpustila si poznamenat babička. 
"Jo, jo," zamumlal potichu dědeček.
Dědeček nemohl najít klíče od auta... 
"Tady jsem měl kapesník – kde zase 
je?" Babička s klidem Angličana na 
to: "Máš si to všechno dávat pořád na 
stejné místo, ne?" A jelikož v prodejně 
již bylo zavřeno, musel se dědeček 
vypravit do klavírobazaru – snad tam 
budou mít nějaký starší ohraný klavír...
Dědeček přemýšlí, dumá, posmrkuje 
a tahá se za ucho, až je celé červené. 
Nikdo mu totiž neřekl, jakou barvu má 
ten klavír mít. Ach Bóže, to zase budou 
řeči, už to slyším – máš snad občanku, 
tak řekni, kolik máš let?
Dědeček dumá, dumá, ať má ten 
klimprkastl barvu jakou chce, jen když 
bude.
Pan prodavač se, nevím proč, zeptal: 
"Mohu vám na zkoušku něco zahrát?" 
Snad by to měla být samozřejmost, 
uvažuje dědeček, má toho plné zuby 
a to už "jede" druhá třetina zápasu Ko-
mety se Spartou. A on se mě ptá na 
takovou bl....
"Zkuste to, jestli je to vůbec hudby 
schopné," prodavač na to něco za-
mumlal "zahraju třeba un tata, prc tata, 
záplata – ovšem jestli to vůbec znáte!"
Dědeček přemýšlí, posmrkuje, šmor-
cuje gatě nad kolenama... je to BROLN 
nebo beat, nějaký nový směr, dechov-
ka to určitě není... "Zahrajte hudební 
žánr, no ten poslední, co zrovna letí, 
jestli vůbec víte který," vynesl dědeček 
poslední trumf. Prodavač mlčí a pře-
mýšlí, děda je nějaký chytrý, přemýš-
lí jak na něj – musí za každou cenu 
něco prodat. Dostane spásnou myš-
lenku. Vzpomněl si, že vzadu stojí cosi 
a nervózně ťuká jedním prstem na sta-
rodávné klávesy z pravé slonoviny... 
krucipísek, jak se to vlastně jmenuje?
Potichu, aby to děda neslyšel, si přeří-

kává abecedu A, B, C, D.....M, N, O, P, 
R, S....uf, uf no přece spinet! Rychle si 
utře rukávem zpocené čelo a do toho 
děda špitne: "Máte na čele špinavé 
šmouhy... kolik století už to tady stojí?" 
Co, co, jaké století?
"Člověče – promiňte – pane, vy ne-
víte, že na tento skvostný starodáv-
ný nástroj hrál už sám Bach? Tedy 
J. S. Bach, hudební nástroj bachovské 
doby? Svou hudbou obšťastňoval jiné 
lidi, než jste..." V půlce slova se zarazil, 
dlaní si zakryl ústa. "No dořekněte to," 
zase na to děda "než nějakého dědu 
z dědiny, žéé?"
Najednou se mu udělalo špatně. Jak 
to asi vypadá v Brně po druhé třetině? 
Dědeček rychle přehodil nekončící 
rozhovor s prodavačem na jinou vlnu. 
"Nemáte tady někde rádio? Nalaďte 
tam Brno, vysílají hokej, tak honem, 
honem!" "Já vím," děl pan prodavač. 
Dědeček se rozčilením až zajíká. 
Chvilka ticha přerušovaná různými 
kosmickými zvuky (pro náhodného vy-
pravěče – vysvětlení: Kosmické zvuky 
musejí znít legračně, třeba tý, tá. iááá, 
huááá, tuí, tuí, ústa všelijak legračně 
pitvořit a nepřestat, dokud dítě nebo 
jiný posluchač (nejlépe ten starý) ne-
spadne smíchem).
"Jaký je stav?" ptá se zajíkavě děda. 
"Hm, hm, právě je přestávka," dí pro-
davač.
"A stav je jaký?" na to zase děda. Vy-
padá to, že Sparta vede. Následuje do 
uší bijící zlověstné ticho.
"Pane prodavači, mohu se vás na 
něco optat? Komu fandíte? Pokud 
chcete něco prodat, velmi dobře si roz-
myslete, co mi odpovíte."
"Já jsem od nepaměti Sparťan, slyší-
te? Sparťan, Sparťan i kdybych to měl 
říct milionkrát, Sparťan!"
"Máte štěstí, že jako Komeťan jsem 
fanouškem mého milovaného klubu, 
to znamená, že jsem nakloněn milosti-
vě odpouštět fanouškům, kteří stojí na 
opačném konci pomyslného žebříčku 
sportovních znalostí a smysluplného 
pohledu na danou problematiku," vy-
chrlil jedním dechem děda pro případ, 
že by Kometa prohrála.
Je slyšet zvuk mobilního telefonu, 
děda sahá do náprsní kapsy a kliká na 
modrou. "No já jsem ještě v bazaru." 
Babička: "Tak spěchej!"
Někdo klepe na dveře. Do kancelá-
ře vedoucího vstoupí chlap jak hora 
a říká: "Vezeme klavír." Prodavač od-
chází převzít zboží, dědeček se dívá 

do stropu a stále opakuje: "Jak víš 
Pane, že tento Tvůj čin mi téměř za-
chránil život, nebo alespoň mne za-
chránil od předčasného odchodu do 
invalidního důchodu? Jak se Ti...?"
"Tak vám oznamuji, Sparta – Kometa 
1:1," kontruje prodavač. "Ale klavír si 
odvezete třeba i zadarmo." Od Sparťa-
na vzít něco zadarmo? Ani náhodou!
Než si dal prodavač v hlavě dohroma-
dy dosavadní rozhovor s dědou, ten 
si najednou vzpomněl, že mu volala 
babička. Musím sakryš rychle ukon-
čit tu kupeckou anabázi tak, abych...
abych...aby mě ten rudý nepoložil na 
lopatky.
"Tož jak jsem říkal, nemusí to být úpl-
ně zadarmo, jdeme na půl?" Zatímco 
děda šiboval na hlavě s kšiltovkou 
sem tam, prodavač v tom už měl jas-
no. Omylem zavadil náhodou o pár 
kláves a jedna klávesa mu zůstala 
v ruce. "Sice nerad, ale souhlasím." 
Děda zaplatil. "Chcete doklad?" ptá se 
prodavač.
Dědeček si vzpomněl a v duchu začal 
počítat, kolik že těch jedenáctek bylo 
proti Kometě, když hrála se Spartou 
nespravedlivě odpískáno.
"Samozřejmě, že ano, doufám že vám 
nemusím připomínat co je to EET?" 
"Ne, nemusíte, já jen...no vždyť víte, 
ne?" "No právě že vím."
Dědeček spolu s chlapíkem jak hora 
v pořádku dopravili klavír domů. Ješ-
tě když stáli s naloženým klavírem na 
dvoře prodejny, neodpustil si vedoucí 
impertinentní otázku. "Dědo, promiňte, 
pane, celou tu dobu co jste tady, měl 
jsem dojem, že jste nějak moc chyt-
rej." Dědeček šíbnul kšiltovkou zepře-
du dozadu. "Ále, ále, to nemuselo být," 
kontroval děda. "Tož já Vás zkusím," 
povídá vedoucí. "Jestlipak víte, kolik 
je na Novém Zélandu ovcí?" Ale právě 
v tom okamžiku zavírá děda bouchnu-
tím dveře Avie.
Děda vidí, jak prodavač mává rukama 
a všelijak gestikuluje obličejem. Uva-
žuje, zda mu mává radostně a děkuje 
za podařený dobrý obchod. Tož já si 
ho také vyzkouším.
Nonšalantně stahuje kličkou okén-
ko – k dokonalosti mu ještě chybí na 
očích tmavé brýle, pro efekt nejlépe 
mcarthurky.
"Tož já také děkuju, kolik mají na No-
vém Zélandě ovcí nevím, protože jsem 
tam nebyl, ale vím, že jste určitě chodil 
do školy. Jestlipak víte, jak se řekne po 
hanácke osm?
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Víte, já so jenom z Bolelóca od Olo-
móca, tož proto se Vás ptám. He? Ne-
víte? Až sem přindo ohlásit reklamacu 
skrzevá teho klavíra, tak Vám to řek-
nu. A vám, milí čtenáři, to řeknu hneď, 
tož po hanácke je to 2x4!".
Babička s vnučkou stojí, čekají, až 
dědeček vyřídí se šoférem formality 
– podáním ruky a žádostí o vyřízení 
pozdravu panu vedoucímu a pozdvi-
ženou rukou s třemi vztyčenými prsty 
oproti vztyčenému malíčku na druhé 
ruce (pro zasvěcené – Kometa hraje 
3:1). Šofér radostně – že vyřídí, vyřídí 
– je totiž slávista.
Dědeček projde pomyslným špalírem 
s hlavou hrdě vztyčenou a otočenou 
"vpravo hleď" ke stojícímu klavíru. 
Cukřenka je trochu smutná, že nemá 
ten svůj klavír, na kterém je zvyklá 
hrát. Dědeček chce zachránit situaci, 
a tak šoupe svou čepicí od předního 
čela po to zadní, výše položené a při-
tom přemýšlí. Moc mu to nejde, Kome-
ta zase "jen" remizovala, opět dostala 
v poslední minutě vyrovnávající gól. 
Dědeček zkouší manévrovací úhyb, 
který mu vždycky vycházel: "Poslyš, 
dívenko, někde jsem slyšel nebo četl 
takové pojednání (neříkám, že by to 
musela být pravda, ale za zamyšlení 
to stojí), zajdeme si na zmrzlinu, stejně 
bys měla aspoň týden odpočívat, mu-
síš už mít unavené prsty – a víš ty co? 
Pojedeš se mnou na ryby!"
Cukřenka povytáhne obočí: "Odkdy 
ty chodíš na ryby?" "Nó, tož už ti ani 
nevím, je to tak dávno, zajdeme k té 
naší řece Moravě, budeme pozorovat 
rybáře a třeba se to naučím a potom 
budeme spolu sedět na břehu naší 
řeky Moravy a ty se budeš dívat, jak mi 
to nejde, a zamotávám se do vlasce: 
Au, au, co to je?" Háček na udici se mi 
zabodl do ucha.

Dědeček své rybářské nádobíčko slo-
žil a schoval. Je tady krásně, budeme 
spolu poslouchat tu naši tichou řeku 
Moravu, poslouchat zpěv ptáků z ne-
dalekých lužních lesů a já budu vzpo-
mínat...
...jak jsme, náš vnuk Peťa, vnučka 
Kristýnka a vnuk Honzík, cestovali po 
celém světě, jak jsme navštívili černou 
Afriku, byli jsme na Severním pólu 
mezi Eskymáky, na poušti cestovali na 
dvouhrbých velbloudech...
Když dopisuji tyto poslední řádky, sa-
movolně se mi ústa a rty křiví do ta-
kové nedefinovatelné křivky – jen začít 
vydávat skřeky afrických opic, a to ne-
jde a nejde.
Můj původní záměr byl připomenout 
vám tu pohádku takovým způsobem, 
že ji napíši stejně jako jsem vám ji vy-
kládal – strašil vás řevem lvů a jaguá-
rů, všelijak se přitom pitvořil a vymýšlel 
roztodivné grimasy, vyluzoval natolik 
zvláštní zvuky až jsme se smáli tak, až 
jsme se... až jsme práskali rukama do 
peřiny.
Nevím, jak je možné, že tuto pohádku 
jsem vám dokázal vyprávět tolik roků 
– Peťa už byl mnohem starší a větší 
než ty Kristýnko a Honzíčku... Ale tato 
pohádka (a hlavně způsob vyprávění) 
to dokázala, i když byla velmi krátká...
...Totiž klavír a jehla se vzbouřily pro 
nějakou malichernou věc a utekly do 
světa, plavaly v moři (uměly plavat), 
útěk se jim zdařil, náladu měly dobrou, 
a tak si povídaly a povídaly. Klavír si 
spokojeně hrál a hrál, ale bylo mu div-
né, že jehla je nezvykle potichu. Snad 
se neutopila, strachuje se klavír. Po-
dívá se pozorněji, ale jehla spokojeně 
plave a zaujatě pozoruje kormorány. 
To jsou ptáci, kteří vždy námořníky 
upozorňovali, že je na obzoru země. 
"Paní jehlo, vy neslyšíte, jak vám na 

ten náš útěk pěkně hraji? Neslyšíte? 
Neslyšíte?"
"Ne, neslyším, jak vás mohu slyšet, 
když mám v uchu vodu... cha cha 
cha…"
A to byl konec pohádky.
Tato pohádka by se mohla jmenovat 
"Nekonečná" nebo také "Vánoční". 
Tyto řádky dopisuji na Štědrý den od-
poledne, vaše babička chystá štědro-
večerní večeři... Tož tak, moji milí, tak 
to je.
Moji milí, ani nevíte, jak rád bych vám 
všem ještě jednou pohádku o klavíru 
a jehle vyprávěl, ovšem v původním 
znění. Možná bych to dokázal, jen ne-
dovedu věrohodně popsat a vyjádřit 
ten nezapomenutelný, a tak opravdo-
vý, nakažlivý pohádkově dětský smích, 
vaše zaslzené oči od tohoto upřímné-
ho smíchu, který mě se slzami v očích 
nutí říct: Toto je pro mě ta nejkrásnější 
pohádka, kterou jsem s vámi prožíval, 
slzel od smíchu, slzel dojetím!  
...Léta ubíhala a já udýchán jsem zase 
po delší době konečně doma u své ba-
bičky – vaší babičky.
Už se těším, jak jí budu vyprávět o té 
naší cestě po světě, která skončila tak 
rychle jako tato pohádka. 
Všechno jednou začíná a všechno 
jednou končí. Spolu s babičkou bude-
me na všechny pěkné prožitky s vámi 
vzpomínat, ale už jen sněním, budou 
to krásné sny – věřte mi – a již jsou... 
každá pohádka má začátek a konec... 
Tož tak naši milí, dobrou noc, spěte 
sladce, ať vás blechy koušou celou 
noc! 
Vaše babička a dědeček z Kojetína.
Na naší kapličce ve Vitčicích zazvonil 
zvonec a pohá... už skoro spím... je 
konec!  
Zítra to spolu...

Alois Zlámal (pokračování příště)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU KOJETÍN
Vážení rodiče, žáci a příznivci školy,

čas Vánoc se neúprosně naplnil a naše kalendáře se hlásí o výměnu. 
Píše se rok 2022. Nový rok vždycky značí nový začátek a nám nezbývá než si ze srdce přát,

aby tento začátek byl lepší než všechny, které jsme zažily v uplynulých dvou letech. 
Poslední dva roky byly pro všechny těžkou zkouškou trpělivosti, odvahy a odhodlání. 

Všichni jsme se museli přizpůsobit neustále se měnícím opatřením, která zasáhla nejen náš osobní,
ale také pracovní život. Žáci v nepravidelných periodách měnili školní lavice za domácí počítače,

sportovní úbor za štětce či pastelky a společné předměty se smrskly na jednoskupinovou záležitost.
Svět, jak ho známe, byl a stále tak trochu je vzhůru nohama a my vlastně můžeme jen čekat,
kdy se konečně otočí zpátky. Avšak pevně věříme, že lepší zítřky už na nás z dálky mávají,

že rok 2022 bude rok změn, ale těch dobrých, těch, které tak nedočkavě vyhlížíme.
Doufáme, že nám rok 2022 přinese zpátky život, jaký jsme znali. Že naše děti nechá zase býti žáky

se všemi školními aktivitami, výlety, lyžáky, chozením do kina a návštěv divadla pro všechny. 
Děkujeme všem rodičům, žákům, zaměstnancům školy a našemu zřizovateli,

že jsme společně zvládli toto náročné období. Klára Hlobilová a vedení školy
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Virtuální prohlídka
Jaderné elektrárny
Temelín
V úterý 23. listopadu 2021 jsme se 
zúčastnili v rámci akcí ČEZu virtuální 
prohlídky Jaderné elektrárny Teme-
lín. Získali jsme možnost alespoň 
na dálku poznat provoz této naší 
jaderné elektrárny, dozvěděli jsme 
se mnoho důležitých a zajímavých 
informací o jejím provozu, zabezpe-
čení a využití.

František Štěpánek

A takhle viděli prohlídku naši žáci:
Zúčastnili jsme se prohlídky přes 
Teamsy. Spolu s námi byla připojená 

ještě další třída z Čech. Prohlídkou 
nás provázela jedna paní, co dělá 
průvodkyni přímo v elektrárně a ještě 
jeden komentátor, který mluvil velmi 
rychle! Elektrárna má tři okruhy – pri-
mární, sekundární a chladicí. Chladi-
cí věže mají výšku sto padesát pět 
metrů a dovnitř by se schovalo celé 
fotbalové hřiště. V primárním okruhu 
je vysoký tlak, aby se voda, která do-
sahuje teploty asi tři sta dvacet stup-
ňů Celsia, nevypařila.
Pokládali nám různé otázky a také 
jsme soutěžili s tou další třídou, kdo 
odpoví dříve a správně. Na konci 
byla otázka o skutečnou cenu. U nás 
ji vyhrál Jindra Prokeš. 
Po doručení ceny pro Jindru do ško-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Předvánoční on-line
nadílka ZUŠ Kojetín
Po vyhodnocení vládních opatření 
v prosinci 2021, jsme se rozhodli 
uspořádat besídky v on-line podobě. 
Naplno se rozběhlo nahrávání videí. 
Během prosince jsme zpracovali ně-
kolik předvánočních on-line besídek, 
které jsou prezentovány široké veřej-
nosti na webových stránkách, YouTu-
be kanále ZUŠ Kojetín a prostřednic-
tvím sociálních sítí. Na výběr z besí-
dek se můžete podívat přes QR kód.

Tato aktivita 
zazname -
nala velký 
ohlas a po-
čet zhléd-
nutí nás 
p ř í j e m n ě 
překvapil.

Paralelně s natáčením probíhala i vy-
stoupení žáků v hodinách Hudební 
nauky, která začínají být velmi oblíbe-
ná jak těmi co vystupují, tak poslucha-
či, kteří dokáží výkony svých kamará-
dů náležitě ocenit. 

Novoroční koncert
učitelů ZUŠ Kojetín
Během ledna proběhne natáčení 
Novoročního koncertu učitelů ZUŠ 
Kojetín. Koncert proběhne on-line 
formou a bude prezentován pro-
střednictvím webových stránek, na 
kanále YouTube  a na FB stránkách 
ZUŠ Kojetín. O jeho zveřejnění bu-
dete včas informováni.

  Vaše ZUŠka

ly jsme vyfotili pana učitele s výher-
cem. Jindra se o některé ceny podělil 
se svými spolužáky.
Sára Ošťádalová a Jan Šacha z 5.A

Vážení přátelé,
do nového roku vám přejeme pevné zdraví, štěstí, mno-
ho osobních i pracovních úspěchů, optimismus a naději, 
že v roce 2022 budeme stále pozitivně negativní.

      Vaše ZUŠka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Předvánoční čas ve škole
Poslední kalendářní měsíc byl v na-
šich školičkách prosycen vůní vanilky, 
skořice a kouzlem blížících se vánoč-
ních svátků.  Ke sváteční náladě při-
spívala i výzdoba školy a jednotlivých 
tříd. 
Bohužel situace kolem epidemie 
se velmi podepsala na této sváteč-
ní atmosféře. Do karantény nebo 
s nemocí postupně odcházeli za-
městnanci, děti i celé třídy, a to bo-
hužel i opakovaně. Situaci s provo-
zem školy zhoršila i výměna výtahu, 
který byl v havarijním stavu a který 
se nepodařilo vyměnit v době letních 
prázdnin, kdy byla MŠ uzavřena. 
I přes tyto nepříznivé podmínky jsme 

si ale užili adventní čas, jak jen nám 
to situace dovolovala.
Protože plánovaná „Mikulášská na-
dílka“ byla zrušena, poslal svatý Mi-
kuláš do každé třídy dopis, ve kterém 
pochválil hodné děti a pokáral malé 
nezbedy. Poslal také balíček dobrot 
pro všechny děti. 
Již druhým rokem jsme se také mu-
seli vzdát vánočních besídek, což 
nás i děti velmi mrzelo, protože jsme 
chtěli našim blízkým ukázat, co jsme 
se naučili a společně strávit pár slav-
nostních chvil. V rámci možností 
jsme pro své blízké připravili alespoň 
malý vánoční dáreček. 
Dne 15. prosince 2021 se nám poda-
řilo konečně zhlédnout odkládanou 
divadelní pohádku v MŠ s názvem 

Popletené Vánoce. A že jsme se ná-
ramně pobavili!
Ještě než jsme se rozběhli na vánoč-
ní prázdniny, uskutečnil se ve spor-
tovní hale vánoční turnaj ve florbale 
mezi Sluníčky a Pastelkami. A na úpl-
ný závěr se promítalo vánoční kino 
s ochutnávkou cukroví v každé třídě.
A na co se můžeme těšit od ledna? 
To zatím nevíme, vše záleží na pová-
noční epidemiologické situaci.
Na závěr nezbývá, než poděkovat 
rodičům za pochopení, vstřícnost, 
ochotu a trpělivost, dále zaměstnan-
cům za náročnou práci v uplynulém 
roce a všem, kdo právě čtete tyto 
řádky, rádi přejeme hodně štěstí 
a hlavně zdraví v novém roce 2022.

vedení MŠ
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GYMNÁZIUM KOJETÍN
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Skutečný dárek
Rozdávat radost je jedním z nej-
smysluplnějších poslání. A rozdávat 
radost o Vánocích váží možná ještě 
o něco víc. Vždyť nejkrásnější svát-
ky v roce neukazují všem jen vlídnou 
tvář a radost není závislá na velikos-
ti nebo ceně. Náctiletí o tom vědí 
a budiž nadějí, že projevují účast na 
životě ostatních mnohdy víc než ge-
nerace předchozí.
Záměr podarovat radostí nabylo 
pod rukama studentů kojetínského 
gymnázia konkrétní podoby – vá-
nočního přání a fairtrade výrobku. 
Ty v předvánočním čase poputují do 
rukou osamělých seniorů v Kojetíně. 
Vánoční přání obdrží také všechny 
čtyři pečovatelské domy Centra so-
ciálních služeb Kojetín.
Původní myšlenky ředitelky školy 
Květoslavy Švédové se ujali studenti 
nižšího gymnázia a některých roční-
ků vyššího gymnázia. Velký podíl na 
konečné přípravě „darované radosti“ 
má skupina studentů zapojených do 
projektu Aktivní občanství v globál-

ních souvislostech zaměřeného na 
práci s globálními tématy a na aktivi-
zaci žáků ve škole i mimo ni. Z tohoto 
projektu putovala také finanční část-
ka na zakoupení fairtrade dárečků. 
Pod vedením učitelky Dany Dýmalo-

vé a za spolupráce vyučující výtvar-
né výchovy tak vznikl „skutečný dá-
rek“ – vyjádření zájmu a porozumění 
těm, kterým kousek radosti ke štěstí 
občas schází.

Markéta Matějková
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE
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Bližší informace o všech připravovaných akcích
najdete na internetových a facebookových

stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na

www.ddmkojetin.zonerama.com

Adventní dílny
Po podzimu přišla příjemná doba adventu. Tu jsme se sna-
žili přenést i do tvoření na dílnách. Postupně si děti vytvořily 
adventní kalendář, drátkované ozdoby, anděly na zavěšení 
i jako dekoraci na stůl, a jako poslední vánoční svícen. 
Vždy si odnesly svou originální ozdobu, kterou mohly po-
užít ke zkrášlení doma nebo věnovat někomu blízkému 
jako milý dárek.                                                       -ddm-

PŘIPRAVUJEME
21. 1. 2022 Pohádkový pátek – Paní zima

Zimní výprava do přírody
Zima na horách
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN

Přejeme našim čtenářům
pozitivní mysl, pokoj v srdci

 a nechť se v roce 2022
ve zdraví sejdeme.

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

facebooku a rajče.net – Městská 
knihovna MěKS Kojetín

Prosinec v knihovně
Advent v knihovně
Adventní zábava – čtení, soutěže, 
luštění a tvořivá dílnička (výroba 
vánočních přáníček a záložek). Při-
praveno pro školní družiny, Kroužek 
malých čtenářů z Polkovic a všechny 
dětské čtenáře.

Těšíme se na Vánoce
Literární beseda s vánoční temati-
kou spojená s výtvarnou dílničkou. 
Tradiční program v předvánočním 
čase letos potěšil žáky ZŠ Kojetín, 
Sladovní.

Představujeme výherce
„Velké čtenářské soutěže“!
Vilém Hošek, žák 6. třídy. Chlapec se 
zájmem o literaturu, lego a rybaření. 
Knihy má rád veselé, které mu při-
náší radost, poučení i odpoutání se 
od všední reality. Má hodně načteno 
a v poslední době se mu nejvíc líbi-
la kniha „Jak se zbavit Mstivý Soni“ 
(J. Holub) a „Polštářoví podvodníci“ 
(D. Krolupperová). Vilémovi moc bla-
hopřejeme!                                    -jl- STÁLE PROBÍHÁ...

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
– SVÁTEK KNIH A DĚTÍ SE ČTYŘLÍSTKEM!

Vracíme se do dětství s dětmi a hrdiny ze Čtyřlístku.
Na stránkách komiksu se s nimi setkáváme již více než 50 let,
a dá se říci, že na něm vyrůstá již několikátá dětská generace

a my dospělí se zase jeho prostřednictvím rádi
a často vracíme do našeho dětství.

PRVNÍ SOUTĚŽ
První soutěž je pro celé knihovny.

Ke splnění soutěžního úkolu jsme dali dohromady celou partu nadšenců
a tvoříme model APOBABu z materiálu, který máme,
a tím jsou u nás staré, poškozené a vyřazené knihy.

Až bude model hotový, pošleme jeho foto do redakce
časopisu Čtyřlístek a budeme doufat ve výhru.

A pokud nevyhrajeme, nevadí!
Moc si užíváme společného tvoření a zábavu.

A výsledné dílo nám může ještě dlouho zdobit prostor knihovny.

DRUHÁ SOUTĚŽ
Druhou soutěž vyhlašujeme pro jednotlivce.

Možná vás inspirují vystřihovánky ze Čtyřlístku
a dostanete vlastní nápad na vytvoření své originální vystřihovánky

jakéhokoliv Myšpulínova vynálezu.
Těch je opravdu hodně a dokonce ani sám Myšpulín si už ani nevede

seznam svých vynálezů a už ani neví, kolik jich bylo, je a bude.
Podrobná pravidla a instrukce k soutěži získáte

v oddělení pro děti a mládež.

Těšíme se na vás! 
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ČTEME DĚTSKÉ BESTSELLERY!
leden, pro ŠD a Klub malých čtenářů z Polkovic

Rok 2022 budeme věnovat nejúspěšnějším
dětským spisovatelům.

V lednu představíme Davida Walliamse.
Je to anglický komik, herec, spisovatel,

televizní osobnost a aktivista.
Upozornil na sebe hlavně při přeplavání kanálu

La Manche a Gibraltarské úžiny a osmidenní plavbou 
po řece Temži. Vystudoval Bristolskou univerzitu,
obor divadlo. Mimo herectví se věnuje literatuře,

a to konkrétně knihám pro děti.
Je autorem 22 úspěšných titulů: „Kluk v sukních“,

„Babička drsňačka“,“ Krysburger“ „Ďábelská zubařka“, 
„V naší škole je had“ a dalších.

Jeho knihy byly přeloženy do 46 jazyků.
Je popisován jako „nejrychleji rostoucí dětský autor

ve Spojeném království“. Jeho literární styl 
je srovnáván s Roaldem Dahlem.

PŘIPRAVUJEME
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH

KNIHOVNÍKŮ STŘEDISKA KOJETÍN
leden, kavárna VIC Kojetín

Tradiční setkání dobrovolných knihovníků,
poděkování za celoroční činnost, novinky

v knihovnické práci, výměna zkušeností a diskuse. 
Městská knihovna MěKS poskytuje odbornou pomoc 

(tzv. regionální funkce) devíti místním knihovnám
v blízkém okolí města.

Odborná pomoc spočívá v nákupu knih do fondu
a výměnných souborů, odborné knihovnické

zpracování, cirkulace fondu,
revize a aktualizace fondu, metodika,

statistika a další.
Tato činnost je financována z krajské dotace.

Místní knihovny, o které se staráme:
MK Kovalovice, MK Křenovice, MK Lobodice,
MK Měrovice, MK Oplocany, MK Polkovice,
MK Stříbrnice, MK Troubky a MK Uhřičice.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Zapovězené Vánoce
V prosincovém předvánočním čase 
jsme pro vás měli nachystáno řadu 
krásných kulturních akcí, leč nepříz-
nivá ruka osudu nám neumožnila je 
zrealizovat. I přesto jsme se snažili 
v rámci možností vládních nařízení 
a omezení zpříjemnit našim přízniv-
cům předvánoční a vánoční čas.
Vrcholnou akcí, na kterou se všich-
ni těšili, a měli jsme přivítat příchod 
adventu, mělo být rozsvěcení vánoč-
ního stromu na Masarykově náměs-
tí. Bohužel z hlediska vyššího prin-
cipu epidemiologického jsme celou 
akci, ač pečlivě připravenou a letos 
obohacenou o další atrakce, mu-
seli zrušit. Naštěstí mocná příroda 
 

vykouzlila v pátek 26. listopadu 2021 
čarokrásnou scenérii a postarala se 
o program sama. Sněhové vločky se 
snášely na kojetínské náměstí a pří-
chozí mohli aspoň ochutnat lahodný 
punč ze stánku Vánoce v Kojetíně, 
nebo si zajít na výstavu betlémů na 
počest zakladatelky Marie Kalovské 
v prostorách galerie VIC, která byla 
otevřena po celou dobu adventu. 

V Informačním centru si také mohli 
zájemci zakoupit Vánoční hvězdy 
na podporu onkologicky nemocných 

dětí, které jako každý rok, tak i letos, 
zajišťovala patronka sbírky Vladimí-
ra Štáblová. Za letošní rok se pro-
dejem Vánočních hvězd v Kojetíně 
a okolí podařila vybrat krásná částka 
62.500 Kč. Děkujeme všem lidem, 
kteří si letos Vánoční hvězdu zakou-
pili a podpořili tak nemocné děti.
V neděli 5. prosince 2021 v předve-
čer svatého Mikuláše navštívil tento 
dárce a milovník dětí řadu kojetín-
ských domácností, kde byl potěšen 
řadou básniček a písniček v podání 
malých umělců. Samozřejmě, že ne-
směli chybět ani čert s andělem, čert 
ten pouštěl hrůzu na ty méně posluš-
né a anděl naopak ty hodné chválil 
a pomáhal svatému Mikuláši je od-
měnit.

Advent pomalu plynul a pódium na 
Masarykově náměstí, které bylo při-
praveno na řadu hudebních akcí zelo 
smutnou prázdnotou, až v hlavě ře-
ditelky MěKS Kojetín vzklíčil spásný 
nápad, že by se zde mohl realizovat 
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betlém v životní velikosti, do kterého 
by přispěli svou troškou do mlýna 
i kojetínští obyvatelé a nejen oni. Ná-
padu se vzápětí chopila tvůrčí pra-
covnice MěKS Kojetín Jana Nováko-
vá, a nejen že vytvořila celou svatou 
rodinu, ale i tři krále, pastýře a oveč-
ky, krávu i osla. O tom, že se myš-
lenka neminula cílem, svědčí i to, že 
záhy do Kojeckyho betlému přibyla 
i další díla například od zručné He-
leny Kočičkové nebo školní družiny 
místní školy.

Příznivci pěveckého sboru Cantas 
pod vedením Zuzany Zifčákové urči-
tě zaregistrovali, že i jejich vánoční 
koncert byl zrušen. Holky z Cantasu 
ale nelenily a připravily si pro své mi-
lovníky nahrávku koled, které jsou 
zveřejněny například na facebooko-
vých stránkách Cantasu nebo MěKS 
Kojetín.

Za platných hygienických nařízení se 
nám podařilo uskutečnit již tradiční 
akci s názvem Vánoce na Hané, kde 
si po celý týden od 13. do 17. prosin-
ce 2021 mohli návštěvníci vyzkoušet 
řadu dovedností, pokochat se kapří-
ky v kádi nebo sledovat při vychutná-
vání punče a opékání špekáčku na 
ohni pohádky v zimním kině. Mimo 
jiné si mohli nejmenší, ale i ti větší, 
rozkrájet jablíčka, vyzkoušet lití vos-
ku nebo pouštět ořechové skořápky. 
Samozřejmě, že nesmělo chybět ani 
zdobení stromečku ozdobami, kte-
ré si nejmenší vlastnoručně vyrobili 
nebo schránka na dopisy od dětí 
pro Ježíška, který si je po zazvonění 

na vánoční zvonek jistojistě vyzvedl. 
Kdo ochutnal dobroty z vánočního 
bufetu, mohl si odnést domů i někte-
rý z nabízených keramických výrob-
ků místních prodejců.
Advent se pomalu posunul na svůj 
sklonek a nastal Štědrý den. Den zá-
řivých dětských očí plných očekává-
ní a radosti z příchodu Ježíška. Po 
bohaté večeři a rozbalení dárků, si 
všichni mohli dokreslit vánoční atmo-
sféru návštěvou půlnoční mše a poté 
si vyslechnout z balkonu VIC koledy 
a vánoční písně v podání dechového 
kvintetu bývalých žáků ZUŠ Kojetín. 
Ztichlé Masarykovo náměstí se roze-
znělo lahodnou hudbou, která jako 
by chtěla říct, že si máme užívat kaž-
dého okamžiku stráveného s blízký-
mi, rozdávat nejen okázalé dary, ale 
i radost, pozornost a svůj čas, který 
je pomíjivý a vzácný, jako tyto svá-
teční okamžiky.                       -miza-
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Rozdávat radost
Rozdávat radost našim seniorům 
se rozhodli  studenti Gymnázia Ko-
jetín. Na naše DPS vytvořili krásné 
vánoční přání a připravili několik 
balíčků. Studenti gymnázia jsou za-
pojeni do projektu  Aktivní občanství 
v globálních souvislostech zaměře-
ného na práci s globálními tématy 
a na aktivizaci žáků ve škole i mimo 
ni. Z tohoto projektu putovala také 
finanční částka na zakoupení fair-
trade dárečků. Fairtrade je obchod 
založený na partnerství. Fairtrade 
je certifikace zboží, které splňuje 
určité sociální, ekonomické a eko-
logické standardy. Smyslem této 
certifikace je poskytnout pěstitelům, 
zaměstnancům a řemeslníkům ze 
zemí globálního Jihu (zemí Afriky, 
Asie a Latinské Ameriky) možnost 
uživit se vlastní prací za důstojných 
podmínek.  Pod vedením učitelky 
Dany Dýmalové a za spolupráce 
vyučující výtvarné výchovy Marké-
ty Matějkové tak studenti gymnázia 
potěšili naše seniory právě z obcho-
dů Fairtrade. Velmi si vážíme tohoto 
skutku a děkujme studentům a uči-
telům gymnázia Kojetín.

I my jsme letos připravili pro naše 
seniory překvapení pod stromeček 
v podobě malých dárků.
Dělat potěšení a radost druhým je 
vždy krásný skutek, proto jsme pro 
naše klienty nachystali malé vánoč-
ní překvapení. Připravili jsme pro 
ně sladkost a krásného sádrového 
andílka zabaleného do dárkového 
pytlíčku s vánočním přáním. Anděl, 
jakožto duchovní posel lásky a poho-
dy, potěšil úplně každého. Z důvodu  

koronavirové situace a nemožnosti 
setkávání, musela být letos zruše-
na předvánoční akce na Kulturním 
domě v Kojetíně. Tedy aspoň touto 
cestou jsme našim seniorům popřáli 
krásný vánoční čas.                                 

PZ

Projekt Českého rozhlasu 
– Ježíškova vnoučata
V adventním čase jsme opět moh-
li rozzářit nejedno seniorské srdce. 
Díky Nadačnímu projektu Českého 
rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, do 
kterého se naše organizace zapo-
jila, jsme mohli udělat radost našim 
seniorům a splnit jim nejen přání 
malá, ale i ta velká. Někdo si přál 
domácí produkty v podobě kompotů 
a zavařenin, jiný měl radost z prak-

tických dárků, jako jsou jídlonosiče, 
rychlovarná konvice, osuška apod. 
Mezi další dárky patřila např. kniha-
nebo plátna na malování, malé rá-
dio, ale třeba i záclony. Senioři jsou 
tímto projektem potěšení, dostávají 
nový impuls do života a chuť tvořit, 
číst, radovat se a sdílet se. Letos se 
v naší hromadě dárků objevil i mra-
zák nebo tablet. Dárci vybírají na 
stránkách www.jeziskovavnoucata.
rozhlas.cz koho chtějí obdarovat. 
Obdarovaní bývají senioři, kteří jsou 
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Novoroční přání
V novém roce, ať nejsou vaše dny omšelé.
Ať jsou šťastné a veselé, ať často vídáme své přátele a jsme zdraví na těle i na duši.
Všem ženám ještě říkám, že úsměv ve tváři jim moc sluší, že to muže potěší na duši.

Odešel mi kamarád
Po srdeční operaci nás zavezli do lázní Teplice. Mě z Třince, jeho z Olomouce.
Byli jsme spolu na pokoji a rozuměli jsme si a měli jsme si o čem povídat.
Odešel mi kamarád z teplického pokoje.
Tenkrát, ač bolaví, byli jsme plni touhy po životě. A na svět jsme se dívali ve stoje, plni naděje.
Užívali jsme si života. Chodili jsme do kavárny, já na vídeňskou, on na pivo.
Měl rád pivo jako křen, obvykle nezůstalo u jednoho jen.
Když jsme se loučili, bylo nám smutno. Často jsme si volávali, na Teplice vzpomínali.
Měli jsme historky smutné i veselé. Teď ale on přebýval častěji v nemocnici než v kostele.
Při posledním rozhovoru mi říkal, že utekl hrobníkovi z lopaty. Ale teď je to již dobré. Ještě zajdem na pivo, řekl.
Zazvonil mobil. Vidím Lojza, říkám ahoj Lojzo. Nebyl to Lojza, kdo se mi ozval.
Už ho neuslyšíte, je po smrti, řekla mi jeho žena.
Nebyl jsem schopen mluvit, ač jsem chlap, vyhrkly mi slzy. Nemohl jsem tomu uvěřit.
Teď už ho nic nebolí, jenom je smutné, že bude spát ve studené posteli.
Měl jsem ho velmi rád. Budu na něj vzpomínat.
Lojzo! Už se spolu neprojdem po té pozemské cestě sluncem prozářené.
Až se zas potkáme, zajdem na to pivo v hostinci nebeském.

ZDENĚK KRÁL: TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE

sami, nebo mají své rodinné přísluš-
níky daleko. Dárci jsou velmi laskaví, 
štědří a vždy pošlou i něco dalšího 
navíc, a to v podobě krásného přání, 
dopisu a jiných drobností, které potě-

ší. Všechny dárky byly seniorům pře-
dány a oni se rozhodli, kdy si dárek 
rozbalí. Oproti předchozím rokům si 
většina našich seniorů nechala roz-
balování dárku až na Štědrý den.

Jsme velmi potěšení, že můžeme být 
součástí tohoto úžasného projektu. 
Děkujeme všem dárcům, že se podí-
leli na radosti našich seniorů.

PZ

Beseda s knihovnicemi
Podzimní šedivé odpoledne jsme 
se rozhodli našim seniorům zpestřit 
příjemnou besedou s pracovnice-
mi Městské knihovny MěKS Kojetín 
– Jitkou Lorencovou a Alenou Fíko-
vou. Představily nám knihu „Deníček 
moderního fotra aneb Proč by muži 
neměli mít děti“. Jak to může vypa-
dat, když se muž ocitne na mateřské 
dovolené? Deníček moderního fotra 
vznikl na základě úspěšného blo-
gu, který Dominik Landsman založil 
s příchodem prvního dítěte. Jak už 
vypovídá název knihy, popisují se 
v ní zážitky, situace a strasti obyčej-
ného „chlápka“ odvedle, kterému se 
narodil první syn. Zprvu nezúčastně-
ný fotr, který miminko zažívá trochu 
zdálky, se brzy stává „otcem na ma-
teřské dovolené“ a s tím také začíná 
boj o přežití obou a zachování ro-
dinného blaha. Nutno říct, že synek 
Čeněk je dítě velmi aktivní a také 
destruktivní. Každý Čeňkův pokrok 
většinou odnese vyčerpaný tatínek 
jizvami na duši i na těle, ale hlavní 
je, že dítě prospívá, ať už to stojí, 
co to stojí. V sympaticky drsňácké 

a humorné výpovědi moderního fotra 
se autor nebojí svěřit se s lecjakými 
útrapami a přináší výjimečný pohled 
současného muže na situace, které 
obvykle zažívají spíše ženy. Kniha 
je vtipná, oddechová, plna humor-
ných situací z reálného života mladé 
rodiny s novorozencem. Čtenářská 

beseda proběhla na DPS J. Peštu-
ky. Zazněly různé úryvky z vícero 
kapitol, při kterých jsme se opravdu 
nasmáli. Odpoledne se nám vydaři-
lo. Besedy s knihovnou jsou u našich 
seniorů velmi oblíbené. Těšíme se 
na další setkání.

PZ
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

2. 1. 2022 Neděle – Nový rok; jméno Ježíš
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

9. 1. 2022 Neděle – Zjevení Páně; Tři králové;
102. výročí CČSH

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

16. 1. 2022 Neděle – 1. po Zjevení Páně
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

Program setkání v lednu 2022 (v čase Nového roku a „Zjevení“ Páně)

Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás,
aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ Jan 17,21

23. 1. 2022 Neděle – 2. po Zjevení Páně
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

30. 1. 2022 Neděle – 3. po Zjevení Páně
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

6. 2. 2022 Neděle – Hromnice; Uvedení do chrámu
BOHOSLUŽBY

 od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

„Nemožné u lidí je u Boha možné.“  Lukáš 18,27

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce:Citát měsíce:

Rádi bychom vás srdečně pozvali 
k návštěvě všech našich plánova-
ných setkání, bohužel to nezáleží 
na nás, ale na tom, zda a jaká bu-
dou v konkrétním čase platit mi-
mořádná epidemiologická vládní 
nařízení a opatření. Děkujeme za 
pochopení.

Oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kance-
lář v přízemí) je k dispozici členům 

(i veřejnosti) v pondělí a ve středu od 
9 do 15 hod. Jinak dle dohody. Vo-
lejte, laskavě, na telefonní číslo 777 
706 511 nebo pište na email: ccsh.
kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, telefon: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! 
Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-

te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje: htt-
ps://mekskojetin.cz/archiv-casopisu 
Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc FB: https://www.face-
book.com/ccsh.kojetin
Aktuálně z CČSH: https://www.aktu-
alne.ccsh.cz/
Bohoslužby on-line: https://www.
aktualne.ccsh.cz/bohosluzby-a-pro-
mluvy.html                          Jiří Pleva

Honební společenstvo " Morava Kojetín" zve všechny své členy na

VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
konanou dne 18. února 2022 v 16 hodin v restauraci U Tondy Na Hrázi.
V případě uzavření restaurací kvůli nařízení vlády se akce nebude konat.

Na programu budou zprávy členů výboru, výplata nájemného a jiné.
Občerstvení zajištěno.   Zve výbor HS
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TJ SOKOL KOJETÍN - ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Stolní tenisté v Kojetíně 
začali novou sezonu
v moderní herně
Když jsem psal v lednu 2018 v Kojetín-
ském zpravodaji, že herna stolního te-
nisu je v žalostném stavu, tak to vypa-
dalo, že se změny k lepšímu hned tak 
stolní tenisté nedočkají. 
Příležitost přeje připraveným. Od té 
doby byla na radnici připravena po-
třebná dokumentace rekonstrukce bý-
valé kotelny na multifunkční sportovní 
zařízení. A čekalo se na vypsání odpo-
vídajícího dotačního titulu. To se po-
vedlo v roce 2020, kdy Olomoucký kraj 
vypsal podmínky pro dotace na mo-
dernizaci sportovních zařízení. Hned 
na podzim začaly práce na objektu 
bývalé kotelny a jejím okolí. Realizací 
byla pověřena firma Ptáček – pozemní 
stavby. Během prací zůstaly jen ob-
vodové a nosné zdi, ostatní vybavení 
doznalo kompletní změny. Od podlahy 
až po stropy byla řada věcí nahraze-
na moderním zařízením. Sám jsem 
v herně hrál se skupinou nestárnou-
cích sportovců a také naší úspěšné 

veteránky Aleny Dufkové. V létě hor-
ko až nedýchatelno, v zimě „kosa“, 
špatné osvětlení, podlaha nerovná 
prkenná, na zdech plíseň. Také záze-
mí spíše pro kotelníka, od šatny, přes 
záchody, až po velkou místnost bez 
kotle, zcela nevyužitou.
Přesto v těchto podmínkách se hrál 
stolní tenis, který má v Kojetíně dlou-
holetou tradici, ale nikdy neměl svůj 
sportovní stánek. 
Tento atraktivní sport patřil k oblíbe-
ným v Kojetíně už od doby před dru-
hou světovou válkou. Působilo zde 
šest oddílů: Sokol (v sokolovně), Orel 
(v orlovně, nyní Bowling city), MSD 
mládež soc. dem. (v hospodě u Krá-
líků, na ulici Padlých hrdinů), ŽOS 
– živnostenská mládež (v Okresním 
domě), SK – sportovní klub (v restau-
raci “Na Hrázi“) a MNS mládež národ-
ních socialistů (v hotelu „Pivovar“).
Teprve během okupace v letech 1939–
1945 bylo vytvořeno jedno soutěžní 
družstvo ve složení Silnoušek, Vícha, 
Macháček, Karger, Milek a František 
Nikodýmové a ženy Majdová a Ko-
nečná, které hrálo krajskou soutěž. 
V této době do roku 1952 byl hlavním 

organizátorem a propagátorem této 
hry Rudolf Silnoušek. Po válce se za-
čalo hrát v orlovně až do jejího zrušení 
v roce 1950. Nastalo období stěhová-
ní po Kojetíně, aby se odehrála utkání. 
K týmu se přidali hráči Horák, Ježek, 
Novák a ženy Silnoušková, Beranová, 
Peturová. Situace se zlepšila v roce 
1953, kdy se začalo hrát v sokolovně. 
Nastala nejslavnější éra kojetínského 
stolního tenisu. Od roku 1955 se ko-
nala Velká cena města Kojetína. Hrálo 
se v sobotu a neděli za velké účasti 
obecenstva. Pravidelně se účastni-
lo kolem 150 hráčů oddílů z Čech 
a Moravy. V roce 1955 se hrál krajský 
přebor smíšených družstev (čtyři muži 
a dvě ženy). Za Kojetín hráli Rašťák, 
Horák, Macháček, Peštuka, Říčařo-
vá a Nikodýmová. Od roku 1957 hra-
jí zvlášť muži a ženy. Muži mají áčko 
v krajském a béčko v okresním přebo-
ru. V roce 1958 postoupilo družstvo do 
II. ligy, kde se hrálo smíšeným kádrem: 
Huťka, Rašťák, Kürfirst, Peštuka, Gre-
govský a ženy Jordánová a Škobrta-
lová. Béčko hrálo krajskou soutěž ve 
složení Jelínek, Mrázek, Babík, Vybí-
ral, Palacká a Nováková. 
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V Kojetíně v té době aktivně hrála 
soutěžně i mládež. V dorostenecké 
kategorii byla dvě družstva chlapců 
a jedno dívek, v žákovské jedno druž-
stvo chlapců a dvě dívek. Jmenovitě 
dorostenci: Huječek, Krčmář, Palacký, 
Dedek, Tvrdý, Chalánek, Rohovský, 
Dufek, Jablonský, Kuchař; dorosten-
ky Jurenková, Peturová, Vozihnojová, 
Hornešová, Hamplová; žáci Košický, 
Kuchař P., Ondruch, Lužný, Drábek, 
Lekeš, Kazda, Kocián, Kilhof, Matěj-
ka; žačky Oulehlová, Kazdová, Schul-
zová, Dedková. V této éře měl klub 
80–100 členů. Hrálo se v sokolovně 
na šesti stolech. Trénovalo se čtyřikrát 
týdně v kavárně nebo v sále. Předse-
dou byl Zdeněk Mrázek. Bohužel pak 
přišel rok 1968 a s ním zrušení oddílu 
stolního tenisu. Došlo k tomu, že v Ko-
jetíně zůstala kopaná pod Slavojem, 
vodáci přecházeli pod Ingstav a soko-
lovnu přebral Sokol a ponechal si pou-
ze cvičení. Hráči odcházejí, není kde 
hrát. Hraje se jen ve sklepech činžáků. 
Změna k lepšímu nastala příchodem 
učitele Jaroslav Štrunce, zkušeného 
hráče a trenéra v roce 1989 do Ko-
jetína. Na ZŠ nám. Míru začaly pod 
jeho vedením trénovat děti. Postupně 
se přidávali i dospělí a vše směřovalo 
k opětovnému soutěžnímu hraní.

Obnovení činnosti oddílu stolního te-
nisu nastalo v roce 1994, kdy začalo 
budování herny z bývalé kotelny na 
Dudíkově ulici. Na přestavbě se podí-
lel tehdejší cukrovar a lihovar. Z členů 
se zapojili J. Huťka, J. Kilhof, L. Vrtěl, 
M. Haleš a J. Štrunc.
Duší a předsedou se stal na dalších 
takřka dvacet let Zdeněk Mrázek. Díky 
jeho srdcařskému přístupu se podaři-
lo znovu zařadit družstva do soutěží 
včetně mládeže. Obětoval spoustu 
času a energie činnosti klubu spoje-
nou s náročnou prací řidiče autobusu. 
Pravidelně informoval veřejnost v Ko-
jetínském zpravodaji o činnosti oddílu 
stolního tenisu. Mladí hráči se za jeho 
vedení zúčastňovali bodovacích turna-
jů v Přerově, kde patřili mezi nejlepší 
v okrese. Díky tomu se hráči Odehnal, 
Pištělák, Nehoda, Sixta, bratří Rum-
plíkové, Frühbauer vypracovali mezi 
opory dospělých týmů. 
Pan Mrázek a všichni předchůdci by 
měli z nové herny obrovskou radost. 
Stejně jako občané Kojetína, kteří měli 
možnost si hernu prohlédnout během 
Kojetínských hodů 2021 a posoudit, 
zda 9 mil. Kč z dotace a 3 mil. Kč z roz-
počtu města byly dobře investovány. 
Vše je nové: klimatizace, elektric-
ké instalace včetně osvětlení, nové 

podlahy se speciálním povrchem, 
zateplení budovy, moderní vytápění, 
zázemí s klubovnou, šatnami, sociální 
zařízení včetně bezbariérového WC. 
Dalším novým prostorem je sálek, kte-
rý vznikl z kotelny, kde se dá trénovat 
a cvičit. Jako bonus dostali tenisté dva 
nové hrací stoly značky JOOLA SC 
3000 v modré barvě. Tak vypadá nové 
zařízení, které je svěřeno místnímu 
TJ Sokolu Kojetín. 
Do Kojetína jezdí hrát stolní tenisté ze 
širokého okolí a obdivují naši hernu. 
Tady je ohlas z týmu SDH Špičky od 
M. Trousila, který nepotřebuje komen-
tář: „Díky, chlapi! Máte to tam opravdu 
moc pěkné – podmínky skvělé a dobrý 
tým. Těšíme se u nás!“
V současnosti hrají pravidelné soutě-
že tři týmy od krajské soutěže až po 
regionální soutěže. Jak se jim vede, je 
zřejmé z přiložených tabulek po pod-
zimní části soutěží. 
V Áčku, kterému patří 1. místo, hrají 
hráči s následující bilancí uvedenou 
v závorce (dvouhra, čtyřhra):
Vít Dvořák (22:1, 7:0), Jakub Odehnal 
(13:10, 2:2), Vojtěch Konečný (28:15, 
5:5), Lukáš Prokeš (28:11, 9:2), Miro-
slav Bureš (20:10, 5:4). V Béčku, které 
je také na 1. místě si zahráli: Vlastimil 
Orság (22:17, 8:2), Miroslav Bureš 
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(27:5, 7:1), Martin Pištělák (8:4, 2:1), 
Tomáš Zítka (17:18, 4:5), Petr Dujava 
(2:2, 0:1), Zdeněk Horák (5:14, 2:3), 
Jiří Chrastina (2:9, 1:3). V Céčku, kte-
ré je na 9. místě, hrají tito borci: Peter 
Dujava (23:12, 7:3), Martin Zedníček 
(18:21, 7:4), Antonín Michálek (12:20, 
1:8), Miroslav Florián (7:10, 1:6), Lu-
děk Vrtěl (11:14, 0:7).
Z uvedeného je vidět, že hráči mají po-
tenciál na dobré umístění a případný 
postup. Ale důležitý je zájem mladé 
generace o stolní tenis. V minulos-
ti nebyl problém o mladé hráče a na 
fotkách z doby kolem 50. a 60. let je 
vidět spousta mladých. Dnešní doba 
je úplně jiná – počítače a mobily doká-
zaly odlákat od sportu hodně dětí. Ti, 
co mají zájem aktivně se hýbat, mají 
v Kojetíně dnes možnosti a záleží na 
tom, čemu se chtějí věnovat. Právě 
stolní tenis je ideální sport, který rozvíjí 
všestrannost. Není finančně náročný 
na vybavení a dá se celoročně provo-
zovat nyní v ideálním prostředí. 
V Kojetíně se věnuje talentům zkuše-
ná trenérka Alena Dufková. Je stále 
aktivní hráčkou na veteránských tur-
najích republikových a také na mist-
rovství Evropy a světa. V současné 
době vede kroužky stolního tenisu pod 
hlavičkou DDM Kojetín a také na Zá-
kladní škole ve Sladovní ulici.
Přijít zkusit si zahrát stolní tenis má 
možnost každý a oživit si vzpomínky 
na doby mládí. Nikdy není pozdě udě-
lat něco užitečného pro své zdraví. 
Kontakt na předsedu klubu Tomáše 
Zítka 774 813 961.       Jaroslav Bělka 

1. TJ Sokol Kojetín 11 9 1 1 0 137:61 39 X
2. T.J. Sokol Olomouc Neředín C 11 8 1 2 0 130:68 36 D 8:10
3. Sportklub Štarnov 11 7 2 2 0 117:81 34 V 11:7
4. TJ Sokol Ondratice B 11 7 1 3 0 121:77 33 V 11:7
5. SK Přerov D 11 7 0 4 0 121:77 32 D 13:5

Krajská soutěž 2A – Olomouc – podzim 2020/2021 (prvních pět)

RSST Přerov 1.třídy podzim 2021/2022 (prvních pět)
1. TJ Sokol Kojetín B 11 9 0 2 0 118:80 38 X
2. TJ Sokol Dolní Újezd A 11 9 0 2 0 117:81 38 V 10:8
3. TJ Sokol Jezernice B 11 8 1 2 0 123:75 36 D 10:8
4. TJ Sokol Dřevohostice 11 8 0 3 0 127:71 35 D 10:8
5. TJ Spartak Milotice n. Bečvou 11 6 3 2 0 120:78 32 V 7:11

RSST Přerov 2.třídy podzim 2021/2022 (prvních devět)
1. SK Přerov F 11 10 0 1 0 152:46 41 V 3:15
2. Stolní tenis klub Komárno A 11 7 2 2 0 118:80 34 D 9:9
3. ST Rajnochovice A 11 7 1 3 0 122:76 33 D 2:16 
4. TJ Sokol Opatovice B 11 7 0 4 0 104:94 32 V 7:11
5. TJ Sokol Čekyně A 11 6 2 3 0 106:92 31 D 7:11
6. TJ Sokol Osek A 11 6 1 4 0 100:98 30 V 5:13
7. TJ Sokol Dolní Újezd B 11 4 2 5 0 102:96 25 V 6:12
8. TJ Sigma Hranice C 11 4 0 7 0 87:111 23 D 11:7
9. TJ Sokol Kojetín C 11 3 2 6 0 80:118 22 X

Poznámka k tabulkám: poslední sloupek jsou výsledky zápasů Sokola Kojetín 
D: domácí zápas  V: venkovní zápas 

Rozhovor s úspěšným
Vítem Dvořákem
Hráč oddílu TJ Sokol Kojetín Vít 
Dvořák vyhrál Velkou cenu ČMKV 
za rok 2021.
Co je to ČMKV?
Českomoravský klub veteránů 
(ČMKV) je organizace sdružují-
cí stolní tenisty z Česka a také ze 
Slovenska. Kromě pořádání turnajů 
v ČR zajišťuje organizované zájezdy 
na ME a MS ve stolním tenisu vete-
ránů.
Jaké jsou věkové kategorie?
Nejmladší kategorii tvoří hráči nad 
40 let. Další kategorie jsou nad 
50 let, nad 60 let. Od 65 let se kate-
gorie mění vždy po 5 letech.
Kolik se za sezonu odehraje tur-
najů?
Běžně se hrávalo osm turnajů, ze 

kterých se započítávalo sedm nejlep-
ších výsledků. Letos se vzhledem ke 
koronavirovým omezením uskutečni-
lo šest turnajů. Poslední turnaj zvaný 
Masters bývá tradičně v listopadu 
v Hluku, kde hraje osm nejlepších ve 
skupině každý s každým.
Jak se ti povedlo celkově zvítězit?
Vyhrál jsem jeden turnaj v Jaroměři 
a třikrát byl druhý včet-
ně Masters. Důležité 
bylo, že jsem odehrál 
všechny turnaje, ně-
kolikrát mi pomohlo 
i štěstí v koncovkách 
vyrovnaných zápasů. 
Je potřeba ale říct, že 
v naší kategorii byla 
konkurence menší než 
v kategorii muži nad 
padesát let, kde větši-
na hráčů nejlepší os-
mičky pravidelně hraje 
ligové soutěže.
Jak si ceníš tohoto 
úspěchu?
Beru to jako odměnu 
za celé ty roky tréno-
vání. Stolní tenis mě 
pořád baví, v Kromě-
říži se dlouhodobě vě-
nuji tréninku mládeže, 

a nadále v tom chci pokračovat.
Ve kterých oddílech jsi hrál?
Jsem odchovanec TJ Slavia Kromě-
říž, hrával jsem za SK Přerov a po-
slední dvě sezony za TJ Holešov. Le-
tos v létě jsem přestoupil do TJ Sokol 
Kojetín, který má krásně opravenou 
hernu.

T. Zítka
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SPORT – VZPÍRÁNÍ
Sestry Klára a Radka
Klabalovy opět mistryně
ČR ve vzpírání
Stejně jako v roce 2020, podařilo se 
Radce a Kláře Klabalovým z Kojetí-
na vybojovat také v roce 2021 titul 
mistryň České republiky ve vzpíráni. 
Mladší ze sester, Radka Klabalová, 
žákyně kojetínské Základní školy 
náměstí Míru, vyhrála titul ve věko-
vé kategorii starších žaček do 15 let. 
Soutěž se uskutečnila 27. listopadu 
2021 v Horní Suché a Radka vyhrá-
la v hmotnostní kategorii do 55 kg. 
V trhu se Radce podařilo zvednout 
osobní rekord 54 kg a v nadhozu 65 
kg. Nad hlavu ve svém třetím pokusu 
zvedla dokonce 67 kg, tento pokus jí 
však rozhodčí, kvůli drobné technic-
ké chybě, neuznali. V olympijském 
dvojboji tak Radka zvedla 119 kg (trh 
54 kg + nadhoz 65 kg). Svým výko-
nem by na tomto mistrovství, ve své 
hmotnostní kategorii, porazila do-
konce stejně staré chlapce. 
Svoji výbornou výkonnost potvrdila 
Radka také na mistroství České re-
publiky juniorek. Radce se v patnácti 
letech podařilo mezi staršími vzpě-
račkami vybojovat dvě 3. místa, a to 
na mistrovství ČR juniorek do 17 let 
i do 20 let. 
Klára Klabalová, osmnáctiletá žáky-
ně Gymnázia Kojetín, vyhrála titul 
mistryně České republiky juniorek do 
20 let. Soutěž se uskutečnila 6. listo-
padu 2021 v Brně a Klárka startovala 
v hmotnostní kategorii do 64 kg.
V trhu se Klárce podařilo zvednout 
64 kg, v nadhozu si Klárka vyrovnala 
osobní rekord, když nadhodila 80 kg. 
Klárka startovala v roce 2021 mj. 
také na mistrovství České republiky 
juniorek do 23 let, na kterém obsadi-
la 4. místo.
Českou republiku reprezentovala 
Klárka i v soutěži družstev na me-
zinárodním turnaji olympijských na-
dějí, který se uskutečnil v červnu 
v Polsku, a na kterém obsadilo druž-
stvo osmnáctiletých českých děvčat 
2. místo.
Obě sestry startují za oddíl TJ TŽ Tři-
nec, se kterým v roce 2021 v soutěži 
družstev obsadily 3. místo v 1.  lize 
juniorek. 
Klárku i Radku trénuje v Kojetíně je-
jich otec Radovan Klabal.

-rk-
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VZPOMÍNKY

Dne 27. ledna 2022 si připomeneme 8. smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka

pana Stanislava Pechy
S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcery Jaroslava, Věra a Petra s rodinami.

Dne 7. ledna 2022 to bude 33 let, co zemřel, a dne 9. února 2022 by se dožil 82 let

pan Antonín Večerka
Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou.

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás rád.

Dne 4. ledna 2022 vzpomeneme šesté výročí úmrtí

pana Zdeňka Řeháka
Vzpomínají manželka Blanka, syn Martin s rodinou, dcery Blanka a Zdeňka s rodinami.

Tak ráda jsi pro nás žila. Tak ráda jsi pro nás pracovala. Zlý nám tebe vzal náhle,
a co my za lásku tvou ti můžeme dát? Jen hrst krásných květů a v slzách vzpomínat.

Dne 29. ledna 2022 si připomeneme sedmé výročí úmrtí

paní Marie Vystavělové
S láskou vzpomínají děti Hana, Milena s rodinami, syn Ladislav s přítelkyní Marií.

Odešel jsi tiše, jako hvězda padá, zůstala jen bolest, která neuvadá.
Dne 25. ledna 2022 si připomeneme čtvrté smutné výročí úmrtí

pana Jana Vystavěla
Vzpomínají sestra Hana a Milena s rodinami, bratr Ladislav s přítelkyní Marií.

Dne 29. ledna 2022 si připomeneme první smutné výročí od úmrtí

pana Otakara Bureše

S láskou v srdci vzpomíná manželka Anna s rodinou. 
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INZERCEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM

 

 

 
ZO ČSCH KOJETÍN 

pořádá pod záštitou  
senátorky parlamentu České republiky MUDr. Jitky Chalánkové, 

náměstka hejtmana Olomouckého kraje Michala Záchy                        
a patronátu města Kojetína 

TRADIČNÍ VÝSTAVU 
   králíků, holubů a drůbeže 

s malou expozicí okrasného ptactva 
  a  

farmářské trhy 
 

5.- 6.3.2022                
So 8:00 – 16:00         Ne 8:00 – 11:00 

Chovatelský areál na Podvalí v Kojetíně 
  

Přihlášky můžete posílat do 25.2.2022 
na e-mailovou adresu csch.zo.kojetin@seznam.cz 

 

                                      Tombola a občerstvení = zajištěno 😊😊 

* MěKS Kojetín – Sokolovna, náměstí Republiky 1033
* Informace VIC, Masarykovo náměstí 8

* Knihovna – VIC, Masarykovo náměstí 8
* Potraviny Dobrůtky od Verunky, Tyršova 1393
* Potraviny DOLABUŽ Masarykovo náměstí 54

* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45
od 10. na www.mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj

Prodejní místa
Kojetínského zpravodaje v Kojetíně

RYBÁŘSTVÍ TOVAČOV
kvalitní chov a prodej ryb

____

_______________________
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 8:00-16:00

SO 8:00-11:00
Prodej vždy na sádkách v Tovačově

TELEFON:
721 339 933
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POHLEDEM FOTOGRAFA
Bílá pohádka v parku na náměstí Republiky po sněhové nadílce 10. prosince 2021.

Z fotografových toulek po polích mezi Kojetínem, Měrovicemi a Uhřičicemi a nakonec záběr z břehu Hané na vyrůs-
tající (stále mohutnější a mohutnější) Amazon.

Tak pěkný, zdravý a fotogenický rok 2022!      Jiří Šírek
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