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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA
Po deváté od roku 1990 volili naši občané své zástupce do
zastupitelstva města.
Komunální volby se v celé naší zemi uskutečnily od 23. do
24. září 2022.
Účast celostátně činila 45,30 %.
V Kojetíně dosáhla 42,80 %.
Celkové výsledky v Kojetíně a jeho místních částech:
1. SNK Kojetín 2022 26,36 % 10191 hlasů 6 mandátů
2. KDU – ČSL
18,20 % 7035 hlasů 4 mandáty
3. SPD
13,67 % 5283 hlasů 3 mandáty
4. ČSSD
12,82 % 4956 hlasů 3 mandáty
5. Energ. Kojetín s ANO 9,20 % 3557 hlasů 2 mandáty
6. ODS
8,37 % 3234 hlasů 2 mandáty
7. KSČM
6,59 % 2549 hlasů 1 mandát
8. Trikolora
4,78 % 1846 hlasů 0 mandátu

Celkové pořadí dle počtu hlasů:
1. Ptáček Leoš st.
SNK Kojetín 2022
2. Krejsa Jan
SNK Kojetín 2022
3. Pěchová Eva
SNK Kojetín 2022
4. Hálková Jitka
SNK Kojetín 2022
5. Meduna Dušan
SNK Kojetín 2022
6. Minařík Jaroslav
KDU – ČSL
7. Plesník Josef
SNK Kojetín 2022
8. Bělka Jaroslav
KDU – ČSL
9. Berčík Martin
KDU – ČSL
10. Hőnig Martin
ČSSD
11. Šťastník Ladislav
KDU – ČSL
12. Veverková Ilona
ČSSD
13. Polách Jan
SPD
14. Ptáček Leoš ml. Energ. Kojetín s ANO
15. Janoušková Kateřina
ČSSD
16. Krybusová Martina
SPD
17. Janeček Patrik
SPD
18. Štětkář Marek
Energ. Kojetín s ANO
19. Petružela Arnošt
ODS
20. Hübner Jiří
ODS
21. Krejčiřík František
KSČM

649
563
557
554
537
495
493
444
434
426
425
359
358
345
328
289
280
256
241
235
226

Jiří Šírek, foto: J. Bělka
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada Města Kojetína se na své 83. schůzi konané dne 30. srpna 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila realizaci investiční akce
„rekonstrukce KD Popůvky“, vypsání
výběrového řízení a zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele projektu „Rekonstrukce KD
Popůvky“, podání žádosti o dotaci do
programu Národního plánu obnovy dle
příslušné výzvy v r. 2022 na akci Zateplení KD Popůvky II. Etapa, uzavření
příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Rekonstrukce KD Popůvky“. Smlouva

je uzavírána mezi příkazcem Městem
Kojetínem a příkazníkem, společností Plus Tender, s. r. o., s nabídkovou
cenou 60 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou
sazbu DPH platnou v době uzavření
smlouvy,
- schválila zplnomocnění společností
Plus Tender, s. r. o., jmenovitě jednatele společnosti Ing. Petra Koláře k věcem spojených s veškerými činnostmi
souvisejícími s administrací výběrové-

ho řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce KD Popůvky“,
- schválila zplnomocnění společnosti
NELL PROJEKT s. r. o., k provádění všech nezbytných úkonů v rámci přípravy realizace investiční akce
„Výstavba parkovacích stání a kontejnerového stání v ulici Rumunská,
Kojetín“, a to zejména ke komunikaci
s příslušnými úřady a orgány veřejné
správy.

Rada Města Kojetína se na své 84. schůzi konané dne 15. září 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila hlavní inventarizační komisi
(HIK) na funkční období od 1. 10. 2022
do 30. 9. 2023 a inventarizační komise
(IK) k provedení jednotlivých inventur
za rok 2022,
- zřídila komisi pro přípravu rozpočtu
Města Kojetína na rok 2023,
- vzala na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za období
1–7/2022,
- vzala na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 1. pololetí 2022,
- schválila rozpočtové opatření
č. 19/2022, kterým se:
zvyšují výdaje o              569,94 tis. Kč
zvyšuje financování o     569,94 tis. Kč,
- vzala na vědomí informace o provedených veřejnosprávních kontrolách
příspěvkových organizací města Kojetína za rok 2021,

- schválila udělení písemného souhlasu vlastníka nemovité věci – pozemku
parc. č. st. 1767, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 285 m2, jehož
součástí je stavba občanské vybavenosti bez č. p., na ulici Dudíkova, to
vše v k. ú. Kojetín, Města Kojetína,
jako pronajímatele této nemovité věci
ze smlouvy o nájmu nemovité věci
uzavřené dne 29. 1. 2020, nájemci TJ
Sokolu Kojetín, k podnajímání předmětu nájmu třetím osobám výhradně
za účelem sportovního vyžití, pořádání
sportovních utkání a soutěží,
- vzala na vědomí žádost PPS Pipeline Systems GmbH, odštěpný závod,
Čejč 3, zastoupenou fy MONTAGE
group, s. r. o.,
- vzdala se práva na odvolání proti
rozhodnutí Magistrátu města Přerova
z 12. 9. 2022 ve věci povolení týkají-

cího se stavby „VTL Plynovod MORAVIA – odběr pro provedení tlakové
zkoušky potrubí“,
- souhlasila s přijetím dotace z Programu rozvoje venkova na realizaci
projektu Pořízení dvou velkokapacitních stanů pro kulturní akce Města
Kojetín,
- schválila uzavření příkazní smlouvy č. 20909-091, jejímž předmětem
je zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Rekonstrukce VO v obci Kojetín“. Smlouva je uzavírána mezi Městem Kojetín
a společností Timoris Projekt a. s., za
nabídkovou cenu 54 450 Kč vč. DPH,
- uložila Městskému úřadu Kojetín
připravit návrh nařízení k omezení
některých forem poskytování služeb
prováděných mimo obchodní prostory,
v souvislosti s prodejem energií.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA
Zastupitelstvo města Kojetína se na svém 25. zasedání konaném dne 15. září 2022
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za období
1–7/2022,
- vzalo na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 1. pololetí 2022,
- schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 270 000 Kč
žadateli Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Kojetín,
- schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Zdeněk Hruboš,
- schválilo změnu termínu vyúčtování
dotace poskytnuté žadateli TJ Sokol
Kojetín, z. s.,
- vzalo na vědomí informaci k plnění
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usnesení zastupitelstva města ze dne
29. 3. 2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 120 000 Kč
žadateli FK Slavoj Kojetín, z. s.,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 18/2022 kterým se:
zvyšují příjmy o              289,39 tis. Kč
zvyšují výdaje o         18 166,19 tis. Kč
zvyšuje financování o  17 876,80 tis. Kč,
- schválilo přijetí kontokorentního
úvěru ve výši 12.000.000 Kč s dobou
splatnosti do jednoho roku od poskytnutí,
- schválilo smlouvu o kontokorentním
úvěru mezi Českou spořitelnou a. s.,
jako věřitelem a Městem Kojetínem,
jako dlužníkem,

- schválilo 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, které budou
upřesněny geometrickým plánem,
vše v katastrálním území Kojetín
a obci Kojetín, z vlastnictví společnosti ORLEN Unipetrol RPA s. r. o.
jako „prodávajícím“ do vlastnictví
Města Kojetína, jako „kupujícím“, za
cenu ve výši 466,60 Kč/m2 + DPH,
a uzavření kupní smlouvy v souladu
se smlouvou o budoucí smlouvě kupní a o dalších vzájemných smluvních
vztazích, ze dne 3. 1. 2022, schválené usnesením zastupitelstva dne
14. 12. 2021,
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- vzalo na vědomí nabídku společnosti VIAGEM a. s. a neschválilo
koupi podílů pozemků uvedených
v nabídce, do vlastnictví Města Kojetína,
- vzalo na vědomí informaci o dozo-
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rovém šetření ve věci Obecně závazné vyhlášky města Kojetín č. 1/2022,
o stanovení koeficientů pro výpočet
daně z nemovitých věcí,
- uložilo Městskému úřadu předložit
prostřednictvím rady města na první

jednání zastupitelstva (po ustavujícím)
k projednání a rozhodnutí možnosti
dalšího postupu města ve věci OZV
1/2022, o stanovení koeficientů pro
výpočet daně z nemovitých věcí.

INFORMACE PRO OBČANY
Sběr nebezpečného odpadu
čtvrtek 20. října 2022
Mobilní sběr nebezpečného odpadu vozidly BIOPAS Kroměříž spol. s r.o.
Stanoviště sběru odpadů
Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady
Blanská – parkoviště u Kroměřížské ul.
Tržní náměstí – u čerpací stanice
Olomoucká – parkoviště u Jordánu
nám. Svobody – parkoviště u hřbitova
nám. Republiky – u centra žilní chirurgie
Popůvky – u zastávky autobusu
Kovalovice – u kapličky

Doba přistavení
14:15 – 14:35
14:40 – 15:00
15:05 – 15:25
15:30 – 15:50
15:55 – 16:15
16:20 – 16:40
16:50 – 17:10
17:20 – 17:40

Sběr bioodpadu
Termín přistavení kontejnerů v Kojetíně:
v pátek dne 4. listopadu 2022 od 8.00 do 18.00 hodin
v sobotu dne 5. listopadu 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
v ulici Olomoucká – za posledním domem po pravé straně
na náměstí Svobody – parkoviště u hřbitova
v ulici Chytilova – u školní jídelny
v ulici Přerovská – u pálenice
v ulici Polní – u kotelny

Vážení spoluobčané,

pro likvidaci odpadů, které vám vzniknou při úklidu vašich domů a zahrádek, můžete využít služeb Sběrného
dvora v Družstevní ulici v Kojetíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit tyto odpady a elektrozařízení určená ke zpětnému odběru:
- Nebezpečné odpady: baterie, akumulátory, zářivky, léčiva, barvy, lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
(plechovky, plastové nádoby, skleněné nádoby od laku, barev, lepidel),
- Odpady ostatní: papír, sklo, plast, železo, textilní materiály, pneumatiky (zdarma pneumatiky osobních automobilů,
přívěsů, motocyklů atd.), dřevo, velkoobjemový odpad, odpad ze zahrad), stavební suť, tonery, elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky.
- Zpětný odběr elektrozařízení: vyřazené elektrické
a elektronické zařízení: televizory, monitory, rádia, elektrotechnické přístroje a zařízení, pračky, ledničky, mrazničky,
vrtačky, vysavače apod.
Uložení odpadů a výrobků zpětného odběru je pro občany
Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice bezplatné
– mimo uložení stavební suti a pneumatik větších rozměrů

Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné
odpady:
- znečištěné prázdné obaly: plechovky od laku, staré barvy a lepidla, zabarvené a nalakované předměty jako hadry,
štětce, kalíšky, stěrky, hůlky na míchání,
- prostředky na ochranu rostlin: postřiky všeho druhu ze zahrad, pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství,
- barvy–laky: spreje, nátěry na dřevo, mořidla, laky ve spreji
- ředidla od nátěrových hmot: čistící benzín, terpentýn, rozpouštědla,
- baterie: tužkové baterie, knoflíkové baterie, baterie
z osobních nákladních aut a traktorů,
- staré léky, teploměry,
- chemikálie: používané v domácnostech a domácími kutily
jako laboratorní misky, ustalovače, bělidla, kyseliny, louhy,
zvláštní lepidla,
- starý olej: motorový, mazací, převodový, fritovací oleje.
Termín přistavení kontejnerů v Popůvkách:
v pátek dne 4. listopadu 2022 od 15.00 do 18.00 hodin
v sobotu dne 5. listopadu 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
u kulturního domu
Termín přistavení kontejnerů v Kovalovicích:
v pátek dne 4. listopadu 2022 od 15.00 do 18.00 hodin
v sobotu dne 5. listopadu 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
u kapličky
!Do kontejneru patří pouze!: listí, tráva, plevel, větve stromů do délky 1 m, ovoce, zelenina a jiný odpad rostlinného
původu.
(traktory, nákladní automobily atd.), uložení těchto odpadů
hradí i občané města a místních částí.
Provozní doba
úterý			
13:00 – 17:00
středa–pátek
8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00 hodin
sobota
8:00 – 12:00 hodin
Žádáme vás, abyste se řídili pokyny pracovníků sběrného
dvora, dodržovali provozní dobu a neukládali odpady mimo
stanovené plochy ve sběrném dvoře.
Podrobnější informace o možnosti uložení odpadů na sběrném dvoře můžete získat na tel. č. 581 275 005
Upozorňujeme, že předpisy na ochranu životního prostředí
mimo jiné stanoví, že se za jejich porušení ukládá sankce.
V některých případech se může jednat o částku velmi vysokou, u fyzických osob až do 50 tis. Kč, u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání o částku pohybující se v milionech Kč.
Z důvodu provádění zimní údržby místních komunikací vás
žádáme, aby při parkování vozidel nedocházelo k přesahům jejich části nad místní komunikací – chodníkem.
Děkujeme za pochopení.
Eliška Izsová, odbor výstavby, živ. prostředí a dopravy
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O NEJSTARŠÍCH RODECH V KOJETÍNĚ
Rod Rumlových
Příjmení Rumpl vychází z německého
příjmení Rumpel, které má základ ve
slově „rumpeln“, tedy v hlasitém zvukovém projevu jako lomozit, rachotit,
řinčet, burácet, rámusit nebo drkotat.
Nositelů příjmení Rumpl je v současnosti v naší republice pouze šest, žen
s příjmením Rumplová je devět. Část
bydlí v Praze a na Opavsku a do nedávné doby i v Kojetíně, kde rod Rumplových vymřel po meči. V zahraničí se
toto příjmení vyskytuje v počtu kolem
sedmi stovek, především v Rakousku.
V Německu pouze několik desítek.
Nositelů příjmení Rumpel je osmnáct mužů a 23 žen, žijících především na Vyškovsku a Bohumínsku.
V Německu je nositelů tohoto příjmení
kolem dvou a půl tisíce, za to v Rakousku kolem dvaceti.
Nositelé příjmení Rumplík, vyskytující
se v Kojetíně, nejsou v kontextu se členy rodu Rumplových. Taktéž není prokázána souvislost rodu Rumplových
s názvem Rumplovské louky a potažmo s mlýnem, zvaný Rumplovský, který zanikl koncem 16. století.
Rod Rumplových přichází do Kojetína
sňatkem Havla Rumpla z Oplocan, kdy
jsou dne 9. listopadu roku 1632 sepsány „Smlouvy svatební Havla Rumple
z dědiny Oplocan, a Markyty dcery
neb. Lukáše Množila“. Ze strany ženicha byl na svatbě přítomen jeho otec
Václav Rumpl z Oplocan. Ve smlouvě se píše, že: „Berouce sobě Havel
ženich, Markytu nevěstu za věrnou
a pravou manželku…, a slíbil, že ji
bude „…poctivě a spravedlivě živiti…“.
Za předpokladu, že se Havel ženil ve
věku kolem 25 let, je možno rok jeho
narození datovat mezi léta 1605 až
1610.
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Manželům Rumlovým se během života narodilo, jak to bylo v té době
obvyklé, pravděpodobně mnoho dětí.
Dochované archiválie zaznamenávají
pouze jeho čtyři syny – Martina, Jindřicha, Matouše a Jana, narození v rozmezí let 1633 až 1650.
-----------Nejstarší byl zřejmě Martin, narozený
snad brzy po svatbě rodičů, tedy v roce
1633, jehož chalupa s loukou v Suchých loukách a jiným příslušenstvím
je uvedena v Knize trhové z roku 1681,
a to v Kroměřížské ulici pod číslem 2,
folio 231 s oceněním 150 Rz. Tato
chalupa, která se nalézala ve Ztracené
ulici, však, jak je uvedeno v Panském
urbáři z roku 1678, v oddíle Gruntovní
místo zůstává pusté, v roce 1667 vyhořela. Až v červenci roku 1682 ji za
výše uvedenou částku koupil, jako požářiště, Simon Haraznik s tím, že dědicům Martina Rumpla musí do tří let
vyplatit 19 Rz. Ještě v roce 1755 nebyla tato částka Martinovým dědicům
vyplacena (možná ani později).
----------Druhým Havlovým synem byl Jindřich, psaný Jindra, tesař, narozený
asi v roce 1636, který podle Panského
urbáře z roku 1679 bydlel v Olomoucké ulici, na chalupě pod pořadovým
číslem 196, v místě dnes stojícího obchodního domu Albert. Z chalupy platí
3 groše a 1 ½ denáru a ze Suché louky
má daň 1 gr. a 3 1/2 denáru. Jindřich
zemřel v lednu roku 1716, dle zkratkovitého zápisu ve věku 80 let – „Obӱt
Henricus Rumpel atat: 80. an. Munitus
Sacrtis. Kojetin: 6. Janua:“, zaopatřen
svátostí umírajících.
----------Třetí syn Matouš, který se narodil se
kolem roku 1640, rolník – ¾ čtvrtník,
hospodařil na gruntě v Kroměřížské

ulici, sousedícího napravo s panským
dvorem paní Alyny Johnerové, rozené
Bojakovské z Knurova. Grunt, jehož
dřívějším majitelem byl Martin Šuba,
byl oceněný částkou 350 Rz.
V Panském urbáři z roku 1678 je uvedeno, že má 10 rolí polností, z nich
18 měřic je kvalitních a 9 měřic méně
kvalitních. V roce 1679 platil vrchnosti
„…z ½ lesní louky 10 gr., z gruntu 3 gr.
a 1 ½ den., z 1 poločtvrtí s příměsky
11 gr. a 3 ½ den., a ze tří malých nivek
7 grošů…“. Byl tedy poměrně bohatým
sedlákem. Matouš zemřel před rokem
1690, protože tento rok, koncem měsíce ledna, když se ženil jeho syn Jan, je
v zápise uveden již jako zemřelý. Jan,
rolník, narozený kolem roku 1665, se
v lednu roku 1690 oženil s Marianou,
dcerou Pavla Piskovského z Kojetína.
Svědkem jim byl Jíra Malovaný. Mariana se narodila kolem roku 1667 a zemřela, jak je zapsáno v matrice zemřelých, “…propria uxor Joannis Rumpl…“, zaopatřena svatostmi, v září
roku 1728 ve věku 61 let. Dochované,
útržkovité archiválie zaznamenávají
narození jejich dvou synů, Matouše
v září roku 1697, Tomáše koncem listopadu roku 1700 a dcery Anny v květnu roku 1708. Podle dále uvedeného
zápisu měl ještě jednu dceru.
Tomáš, narozený v roce 1700, se
v listopadu roku 1723 oženil s Marianou, dcerou Josefa Malovaného. Od
svého otce Jana dostává věnem čtyři role polí a chalupu v Kroměřížské
ulici, „…z kteréžto chalupy budoucně
dvoum sestrám a jednomu bratrovi po
15 Rz. jednomu každému splatiti povinovaný bude…“, po jeho smrti. Nevěstin otec, dává do manželství dvoje
pole a „…k tomu 2 krávy dojný.“ Po
jeho smrti jí bude vyplacen jeden rovný podíl z chalupy. Tento výše uvedený zápis pochází z Knihy na zapisování smluv svatebních v městě Kojetíně
konaných. V Matrice narození, sňatků
a úmrtí je Tomáš Rumpl uveden chybně jako Rumplík.
Z jejich asi sedmi dětí vynikal Pavel,
narozený v květnu roku 1740, který byl
studentem rétoriky, „studiosus rhetoricus“, tedy nauky o řečnictví, který však
ve svých 18 letech v červnu roku 1758,
zemřel. Jeho bratr František, narozený 1. ledna roku 1729, se v červenci
roku 1756 oženil s Annou, dcerou Jiřího Hilta, psaného i Held, Hild nebo
Hildt. Jejich syn Jan, bydlící v Kroměřížské ulici, staré číslo 74, se v lednu
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roku 1779 oženil s Marianou, dcerou
Jana Rakosy.
Další bratr Jan, syn Tomáše, narozený
v dubnu roku 1736, si vzal v lednu roku
1766 za manželku Apolonii, rozenou
Chybovou, druhou vdovu po Matyáši
Krybusovi z Kroměřížské ulice, číslo
160, který zemřel v únoru roku 1765
a který měl s Apolonií od jejich sňatku
v listopadu roku 1747, celkem osm
dětí. S první manželkou, Marianou Holečkovou, měli během devíti let, dětí
pět.
------------O čtvrtém zjištěném synovi Janovi, sděluje matrika zemřelých, že
„Joannnes Rumpel, suburbarus, st.
79…“, zemřel v listopadu roku 1729
a byl zaopatřen svátostí umírajících.
Narodil se tedy kolem roku 1650. Ještě v polovině října roku 1729 se Jan
– vdovec, na jeden měsíc opět oženil,
a to s Magdalenou, pozůstalou dcerou
Blažeje, zřejmě Svačiny? z Polkovic.
Jeho syn Pavel, narozený v roce
1681, byl ženatý dvakrát. V lednu roku
1708, se mu narodil syn Pavel a v roce
1710 Josef. Manželku a možné další
děti nelze z důvodu chybějících archiválií zjistit. Jisté je, že se podruhé oženil, a to v říjnu roku 1718 s Julianou,
o čtrnáct let mladší dcerou Jiříka Ivana, narozenou v roce 1695. Měli tři
děti – Kateřinu, narozenou v září roku
1718, v únoru roku 1723 se jim narodil
syn Matyáš a v srpnu roku 1726 další
syn Jan.
Jejich otec Pavel zemřel dle zápisu
z května roku 1727 „…Le. repente
mortuus…“, tedy náhle, ve věku 46 let.
Matka Juliana byla vdovou 32 let a zemřela v lednu roku 1759.
Pavel, syn Pavla, narozený z prvního manželství v lednu roku 1708, se
v říjnu roku 1726 oženil s Barborou,
dcerou Martina Doležela z Kojetína.
Z jejich mnoha dětí založil rodinu
František, narozený v říjnu roku 1732,
který se v únoru roku 1753 oženil
s Magdalenou, dcerou Josefa Polkovského. Pavel zemřel jako vdovec
v březnu roku 1777 v Olomoucké ulici,
staré číslo 23, ve věku 69 let. Manželka Barbora zemřela již v lednu roku
1770 ve věku 63 let.
Druhý Pavlův syn, Josef, taktéž z prvního Pavlova manželství, narozený
kolem roku 1710, se v září roku 1738
oženil s Magdalenou, dcerou Jana
Kouckého z Kojetína. Ta později již
jako vdova po Josefovi, zemřela v Kroměřížské ulici, staré číslo 66, v dubnu
roku 1772 ve věku 65 let.
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Jejich syn Jiří, narozený v dubnu roku
1739, se v lednu roku 1773 oženil
s Rosinou, dcerou již zemřelého Sebastiána Studeného z Kojetína, která
však v téhož roku v červnu ve věku 31
let zemřela. Jiří se v červenci roku 1774
oženil podruhé, a to s 23letou Barborou, pozůstalou dcerou Jana Krybuse,
narozenou v únoru roku 1751, která
se však prosinci roku 1791, ve věku
40 let, zemřela. Jejich první syn Jakub, narozený v červenci roku 1782,
rolník, hospodařil v Kroměřížské ulici, číslo 125 (dům dnes neexistuje).
V prosinci roku 1813 se oženil s 23letou Josefou, dcerou Matyáše Čermáka. Jejich syn Josef, narozený v březnu roku 1823, se v roce 1881 zúčastnil
poutě do Říma a pokračoval do Neapole a navštívil Pompeje. Pouť byla vypravena 25. června zvláštním vlakem
tak, aby poutníci dojeli do Říma do
5. července, tedy na svátek sv. Cyrila
a Metoděje. Obšírně tuto cestu popisuje kniha Cesta do Říma a dále do
Neapole a Pompeje od B. F. Hakla,
vydaná v roce 1881.

Jeho syn Jindřich působil 40 roků jako
učitel na různých školách. Jindřichův
syn Otakar, narozený koncem prosince roku 1908, také učitel, zastával učitelské místo na státní menšinové škole
ve Valticích u Břeclavi.
Třetí Pavlův syn, Matyáš, narozený v roce 1723, kterého měli s Julianou, druhou manželkou, se v únoru
roku 1746 oženil s Veronikou, dcerou
Josefa Dupáka. Po smrti Veroniky se
Matyáš, bydlící v Olomoucké ulici, staré číslo 29, oženil ve svých 65 letech,
v květnu roku 1788 s 30letou Annou,
dcerou Jiřího Doležela.
V květnu roku 1759 se oženil čtvrtý Pavlův syn Jan, narozený v roce
1726. Jeho manželkou se stal Mariana, dcera Jiřího Bíbra. Po smrti své
manželky Mariany se Jan opět oženil a jeho druhou manželkou se stala
v lednu roku 1765 Anna, dcera Václava Hradila z Kojetína.
Rod Rumlových se během dalších
let rozvíjel, protože od roku 1788 do
roku 1893 se uskutečnilo 16 svateb.
Jednotlivé rodiny bydlící v Kroměříž-

Druhý syn Ignác, narozený v lednu
roku 1785, se v únoru roku 1813 oženil
s 23letou Františkou, dcerou Josefa Minaříka. Ten hospodařil na konci Kroměřížské ulice, číslo 131. V červenci roku
1815 se jim narodil syn František.
Ten se v červenci roku 1843 oženil
s 25letou Josefou, dcerou Josefa Gardavského. Jejich syn František, narozený v prosinci roku 1846 se stal učitelem a působil ve Vrchoslavicích, kde
se v květnu roku 1870 oženil s 21letou
Františkou, dcerou Jana Dohnala, ředitele školy ve Vrchoslavicích. Později
působil v Ondraticích u Prostějova,
kde se mu v prosinci roku 1872 narodil
syn Jindřich. František, přeložený již
jako nadučitel v Tištíně u Nezamyslic,
se po smrti manželky Františky, oženil v listopadu roku 1893 podruhé a to,
s Marií, dcerou Františka Gardavského z Kojetína. Zemřel v Tištíně, v srpnu
roku 1897.

ské ulici, číslo 119 a 131, dále v ulici
Vyškovské, číslo 396, ulici Stružní,
číslo 334 a na náměstí, číslo 21, byly
většinou rodinami rolnickými nebo řemeslnickými. Samozřejmě i zde se vyskytly výjimky. Na přelomu století však
někteří členové rodu, především muži,
odešli z Kojetína za prací a došlo tedy
k postupnému početnímu snižování
kojetínských členů rodu Rumplových.
Například František Rumpl, narozený
v červnu roku 1875 v dnešní Sladovní ulici, číslo 480 (dům už neexistuje),
Ignáci Rumplovi a Františce, dceři
Antonína Petříka, se stal členem c. k.
rakousko-uherské policie. Od roku
1902 působil jako policejní úředník
v Brně a v roce 1906 byl přeložen do
Moravské Ostravy, kde do roku 1915
pracoval jako policejní komisař. V lednu
roku 1916 byl jmenován vrchním komisařem při c. k. policejním komisařství
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v Moravské Ostravě. Po vzniku Československého státu zde budoval policejní ředitelství a stal se jeho správcem.
Zemřel ve věku 47 let v březnu roku
1922 na infarkt a je pohřben na hřbitově v Kroměříži. Tento hrob již dnes neexistuje. Podle soudobého tisku „...Policejní rada Rumpl konal jmenovitě za
světové války pro českou věc vše, co
se na jeho místě mohlo konati a jeho
zásluhou je, že české Ostravsko bylo
uchráněno před velkou persekucí...“.

V roce 1876, kdy byl dne 29. května
sepsán Seznam domovní obce Kojetín město, jsou rodinami Rumplových obývány čtyři domy. Ve Sčítacím
operátu z roku 1880, evidující obyvatele, tedy majitele domů, jejich rodiny
a podnájemníky, bydlí v těchto domech, následující rodiny Rumplových.
V Kroměřížské ulici, číslo 119, bydlí
Jan, rolník, narozený v březnu roku
1850, syn Františka a Františky Gardavské. Jan se oženil v únoru roku
1877 s Františkou, dcerou Františka
Kotka. Později hospodářství přebírá
jejich syn Jan, narozený v dubnu roku
1885, který se oženil v listopadu roku
1912 s 24letou Marií, dcerou Jan Bilíka ze Ztracené ulice, číslo 206, narozenou v listopadu roku 1887. Měli dvě
děti, Františka, narozeného v únoru
roku 1914 a Anežku, narozenou v červenci roku 1915, provdanou Kafkovou,
která zemřela v březnu roku 1978.
Jan, jejich otec, zemřel v říjnu roku
1947 a matka Marie v září roku 1969.
V téže ulici, číslo 131, bydlel Tomáš,
narozený v prosinci roku 1817, vdovec, rolník s dcerou Vincencií, narozenou v lednu roku 1858, provdanou
za Jakuba Gardavského, rolníka, a jejich dítětem, dcerou Marií, narozenou
v září roku 1880. Před rokem 1900 došlo ke spojení domů číslo 130 a 131
a bylo zde vytvořeno 10 bytů. Majitel-
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kou bytů je ve Sčítacím operátu uvedena Vincencie Rumplová.
V dnešní ulici Padlých hrdinů, dříve Tovární, číslo 148, bydlel jako výměnkář
Josef, syn Mořice Rumpla a Kateřiny
Minaříkové, narozený v březnu roku
1809, tkadlec, který se v červnu roku
1832 oženil s 19letou Františkou, dcerou Matyáše Kouckého.
V ulici Stružní, číslo 334, bydlela
v roce 1880 Františka Rumplová, rozená Slabá, narozená v únoru roku
1811, výměnkářka, vdova po Janovi,
synovi Mořice Rumpla, kteří se vzali
v únoru roku 1837 a bydleli původně
ve Vyškovské ulici, číslo 396. Bydlela
zde se svobodnou dcerou Františkou,
narozenou v listopadu roku 1837. Syn
Jana, Ignác, narozený v roce 1852,
stolař, se v říjnu roku 1872 oženil
s Františkou, dcerou Antonína Petříka, zedníka. Později se odstěhovali do Kroměříže – Štěchovic, kde
v dubnu roku 1892
koupili od Karoliny Kovářové dům
v ulici Smetanova, staré číslo 79,
naproti Schrattenbachovy
sýpky.
Jejich syn, Alois,
narozený v červnu
roku 1874 v Kojetíně, ve svých 28
letech tragicky zahynul. Periodikum
Moravská orlice
ze dne 3. 9. 1903
o tomto neštěstí
píše.

Dcera Františka, narozená Ignácovi
v květnu roku 1883, zůstala svobodná.
Bydlela v domě ve Smetanově ulici,
který částečně po rodičích zdědila.
Když v květnu roku 1953 zemřela, byla
pochována na kroměřížském hřbitově
v hrobě, vedeného pod hrobovým číslem 1600018, nacházející se v hřbitovním sektoru číslo 16. Pronájem tohoto
hrobového místa nebyl však dlouho-

době uhrazen, a proto v devadesátých
letech minulého století bylo hrobové
místo pronajato dalšímu nájemci, rodině Burečkových.
V polovině 20. století zůstal v Kojetíně
jediným mužským potomkem František, syn Jana (nar. 1885), který se narodil v únoru roku 1914 v Kroměřížské
ulici, číslo 119. Ten se v červnu roku
1942 oženil s Marií Piskovskou z Palackého ulice, číslo 370.
Zde se jim narodily tři děti, dcera Jana
v roce 1943, bydlící dosud v Přemyslovicích, provdaná za Miroslava Nováka,
pocházejícího z Kunkovic u Litenčic,
syn František, který záhy, v roce 1945,
zemřel a syn Josef, narozený v březnu roku 1947.
František, rolník, vystudoval zemědělskou školu, ale vedle své práce hrával
v kojetínském ochotnickém divadle.
Na obrázku druhý zprava vzadu ve veselohře Ferdinanda Olivy „Pojď na mé
srdce“.

Po roce 1958 pracoval v zemědělském družstvu v Kojetíně
a angažoval se i politicky. Jeho
čtyři vnučky získaly pedagogické vzdělání a v dalším pokolení je sedm pravnuků a jedna
pravnučka. František zemřel
v dubnu roku 1995.
Jeho syn Josef, zemřel v lednu
roku 2011 ve věku nedožitých
64 let a stal se posledním členem kojetínského rodu Rumplových,
který tímto v Kojetíně, po meči, vymřel.
Adresář města Kojetína z roku 1934
uvádí pouze jednu rodinu Rumplových, a to:
„Rumpl Jan, rolník, Marie, manž., Kroměřížská 119“.
Miloš Krybus
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PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KOVALOVICE U KOJETÍNA (NA POKRAČOVÁNÍ)
Rok 1953
Celostátní události: 9. 1. po třídenním líčení byla odsouzena skupina
velezrádců v Karlových Varech, jeden
k trestu smrti, ostatní od 5 do 25 let žaláře. 17. 1. – II. Československý sjezd
obránců míru v Praze. 21. 1. slavnostní otevření Leninova muzea v Praze.
Dle daňové úpravy je opět zavedena
od 1. 1. pozemková daň, dále daň ze
zastavených ploch a místo všeobecné
daně opět daň živnostenská, dále zvýšena daň z příjmu. Od 1. 2. jsou zmenšeny dávky na lístky na cukr, cukrovinky aj., lístky na toaletní a holicí mýdlo
jsou zrušeny, také příděl masa je menší, též z domácích porážek se počítá
místo 8 kg na osobu a měsíc jen 5 kg.
14. 2. – I. Sjezd delegátů jednotných
zemědělských družstev v Praze. Po
dvoudenním líčení byla v Ostravě odsouzena devítičlenná skupina pro špionáž a velezradu, dva k trestu smrti,
dva doživotně a ostatní od 12 do 25
let žaláře. V noci z 1. 3. na 2. 3. byl
zachvácen mozkovou mrtvicí J. V. Stalin, předseda rady ministrů nejvyššího
sovětu svazu socialistických republik,
které dne 5. 3. o 21. hodině podlehl,
aniž nabyl vědomí. Byl nařízen státní
smutek, všechny zábavní podniky zakázány. V den pohřbu dne 9. 3. byly ve
všech městech a vesnicích smuteční
tryzny. Pohřbu se zúčastnil prezident
republiky Kl. Gottwald, ministr VO Čepička a ministr Bacílek. Po příjezdu
z pohřbu J. V. Stalina, dne 12. 3., onemocněl prezident republiky Kl. Gottwald na zápal plic a pohrudnice a dne
14. 3. o 11. h. před polednem zemřel,
nařízen státní smutek. Pohřeb stanoven na den 19. 3. o 13. hod., uložen byl
v památníku na hoře Vítkově v Praze.
Pohřbu se zúčastnily delegace všech
spřátelených států i zástupci komunistických organizací kapitalistických
zemí. Ve všech obcích jsou vyloženy
kondolenční listiny k podpisu. Dne
21. 3. o 12. hod. byl zvolen prezidentem republiky ministerský předseda
Ant. Zápotocký, ministerským předsedou jmenován Viliam Široký. Odstraňují se sochy prvního prezidenta
Osvoboditele, z jakých důvodů, nevím.
Jsme nevděčný národ. V Prostějově,
Hodoníně a Kyjově došlo k protestním
demonstracím všeho obyvatelstva.
V dubnu počalo v Koreji vyjednávání
o výměně válečných zajatců. Dne 1. 5.
byl odstartován z Bratislavy 6. Cyklis-

tický mezinárodní závod míru Praha-Berlín-Varšava za účasti 16 národů.
Okolo 20. 5. se rozneslo, že bude
úprava měny. Následkem toho byl veliký nával v obchodech, kupovalo se
všechno bez rozmyslu, až byl vydán
zákaz prodeje všeho volného zboží.
Dne 30. 5. byla na návrh vlády provedena měnová reforma a zrušení lístků
na potravinové a průmyslové zboží.
Od 1. 6. ve dnech 1., 2., 3., 4. června
provádí se výměna peněz, a sice do
300 Kčs na osobu za 5 Kčs starých
peněz 1 Kčs novou, nad 300 Kčs za
50 Kčs starých 1 Kčs novou. Vklady
u peněžních ústavů do 5000 Kčs 1:5,
do 10000 Kčs 1:6,25, do 20000 Kčs
1:10, do 50000 Kčs 1:25, nad 50000
Kčs 1:30. Nejvíce jsou tedy postiženi ti, kteří měli peníze doma. Vázané
vklady propadly všechny. Ve dnech
výměny se prodávaly potraviny ještě
za staré peníze, a sice 10 násobek
volných cen; ku příkladu rohlík volná
stará cena 2 Kčs nová 40 h., v těchto dnech 20 Kčs za kus, hovězí maso
1 kg 1000 Kčs. Jízdné ve vlacích, autobusech aj., vše bylo zvýšeno na tyto
ceny. Ostatní zboží kromě základních
potravin se neprodávalo. Od 12. 6.
do 15. 6. mírový sjezd žen v Kodani.
16. 6. světová rada míru v Budapešti.
17. 6. velké nepokoje ve východním
Berlíně, muselo zasáhnout sovětské
okupační vojsko. Dne 20. 6. byli popraveni v Americe manželé Rosenbergovi, přes protesty celého světa.
26. 7. – IV. Světový festival mládeže
v Bukurešti. 27. 7. dohoda o příměří
v Koreji. 6. 9. byly provedeny volby do
parlamentu v západním Německu, při
nichž zvítězily vládní strany, komunisté nedostali ani jeden mandát, ač měli
mnoho hlasů. 28. 9. vyhlášeno vládou
snížení cen veškerého spotřebního
zboží od 5% až do 40%. Asi od polovice srpna do 20. 9. prodávalo se některé zboží za velmi levné ceny, hlavně
konfekce, například oblek, který stál
530 Kčs prodával se za 240 Kčs atd.
28. 10. zemřela v Praze paní Marta
Gottwaldová. Ve dnech 28. 11. až 30.
11. byl projednán proces se skupinou
velezrádců před vojenským kolegiem
nejvyššího soudu. Odsouzeni Dr. Jos.
Zenáhlík a Jiří Zenáhlík, důstojník československé armády, oba doživotně,
ostatních osm členů od 11 do 25 let.
24. 12. na Štědrý den srážka vlaku
u Břeclavi, asi 103 mrtvých a 83 zraněných. 23. 12. bylo odsouzeno v So-

větském svazu šest velezrádců v čele
s L. P. Berijou k trestu smrti zastřelením, rozsudek ihned proveden.
Domácí události: 5. 1. zdravotní přednáška Dr. Nehody z Kojetína o rakovině s poučným filmem. 28. 1. pojízdní
prodejna s textilem. 31. 1. byl pořádán
odbočkou sokola maškarní ples, ráz
„Kouzlo letního večera“, navštěva hojná, asi 60 masek. 10. 2. pojízdní prodejna všeho zboží. 15. 2. se vydávaly
šatenky pro všechny až na tři občany,
kteří neměli splněny dodávky. 15. 2.
hasičský ples. 17. 2. ostatková zábava
se starými zvyky. 1. 3. valná hromada svazu Českosl. sovět. přátelství.
Předsedou zvolen místo Al. Dubce
říd. učitel J. Štěpán. 8. 3. Mezinárodní den žen. V naší obci byli prohlášeni
za vesnické boháče Aug. Sázel, vlastní asi 10 ha, a Vladimír Hájek, domkář, vlastní 3,5 ha, ač jsou nejlepšími
dodavateli všech zemědělských produktů. 15. 3. smuteční schůze všech
občanů, ze které byl poslán soustrastný telegram českoslov. vládě. 19. 3.
v den pohřbu prezidenta Kl. Gottwalda smuteční tryzna v místní škole.
Okolo 20. března se začalo set. 21. 3.
podepisovaly se dodávkové smlouvy.
Zemědělci do 0,5 ha mají dodat 100
vajec a 20 kg masa, do 2 ha 320 kg
obilí, 115 kg masa, 280 vajec, nad
2 ha se dodávky percentuelně zvyšují.
Vesníčtí boháči o 10 % všeho navíc,
z domácích porážek 7,5 kg sádla, 5 kg
kostí a krupon. 1. 5. sehrál divadelní
odbor sokola operetu „Muzikantská
Liduška“. 2. 5. se hra opakovala opět
za veliké účasti občanů i ze sousedních obcí. Na přání občanů sehráli
tuto hru 9. 5. v Bezměrově, 16. 5. ve
Zlobicích a 21. 6. v Čelčicích, všude s velkým úspěchem. Hru a zpěvy
nacvičili manželé Hájkovi. Od 1. 5. se
nastěhoval do nového bytu čís. 63 Vojáček Jindřich mladší a na jeho místo
čís. 77 se nastěhoval Ludvík Zdráhal.
Dne 16. 5. se odstěhoval do Rousínova Al. Dubec a na jeho místo čís.
24 Josef Chytil. Dále se odstěhoval
z prozatímního bytu z Křenovic na domek Fr. Večerky čís. 89 Emil Vožda.
24. 5. slavnost kácení máje. V květnu
se válcovala silnice. 7. 6. v rámci mezinárodního dne dětí v neděli uspořádal místní řídící učitel J. Štěpán spolu
s p. M. Hájkovou besídku dětí v zahradě komunálního hostince, kde
předváděli různé hry, zpěvy a tance.
13. 7. začaly žně při nejistém počasí.
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Od 20. 7. se počasí ustálilo tak, že žně
rychle pokračovaly. 25. 7. se začalo
mlátit na dvou strojích. 28. 7. začalo
pršet, až 3. 8. se mohlo zase mlátit z
pole. 15. 8. skončil výmlat, večer byla
taneční zábava. 2. 8. se oslavovaly
tradiční hodky, dopoledne slavná mše
sv. s hudbou, odpoledne hasičský výlet. 27. 8. se vyměřovaly pozemky Popůvskému zemědělskému družstvu,
avšak 30. 8. se družstvo rozešlo. Rovněž v Bojanovicích, Bezměrově a jinde se družstva rozešla. V noci ze dne
7. na 8. září byly neznámými pachateli
zapáleny téměř všechny stohy slámy
v širokém okolí. Škody jsou velké.
Brzy na to vyhořel mlýn v Olomouci
a v Bedihošti skladiště v cukrovaru, na
to stodola v Kojetíně, domek v Měrůtkách a stodola Fr. Horáka v Křenovicích. 30. 9. odvod branců, ze šesti
odvedeni čtyři. 7. 10. prohlídka šesti
mladších branců. Letošní podzim byl
velice krásný, takže již 20. října byla
všechna řepa vykopána, jenže při tak
velkém suchu se nemohlo orat s set,
kdo nezasel v září, tak nemohl set
až asi v polovici listopadu po slabém
dešti se jakžtakž zaselo. Na schůzi
KSČ dne 20.10. bylo usneseno, aby
byla podána MNV žádost na ONV
v Kojetíně, by prohlášení Aug. Sázela
a Vl. Hájka za vesnické boháče bylo
zrušeno. 28. 10. se zabil Fr. Pecha
z Křenovic, kterému selhaly brzdy při
svážení stavebního materiálu v Ostravě. 9. 11. zdravotní přednáška Dr.
Nehody z Kojetína o dětských nemocech s poučným filmem. 4. 12. odvod
všech nevojáků do 50 let, odvedeno
pět. Divadelní odbor Osvětové komise uvedl ve dnech 25. a 26. prosince
operetu „Slovácká princezka“ za velké
návštěvy obecenstva jak místního, tak
i z celého okolí. Filmových představení státního filmu bylo letos uvedeno
dvanáct. Dokončily se opravy stavení jako Alois Zahradníček čís. 2, Ant.
Křižan čís. 56, Ant. Hánoš postavil byt
pro svého syna na čís. 45. Dále byly
provedeny různé opravy v několika
staveních, jako nová okna aj. Dodávky
byly letos celkem splněny, jen někteří
nedodali následkem sucha celý kontingent řepy. Ceny obilí: 70–80 Kčs
za 1 q, později byl vyplácen příplatek
od 12 do 20 Kčs. Cena řepy 12 Kčs,
nadsmluvní 36 Kčs za 1 q. V naší obci
se dočkali občané vysokého věku, tak
při celkovém stavu obyvatelstva asi
355 osob je osmnáct osob starých
přes 70 let, mezi nimi šest přes 80 let.
Následkem dlouhotrvajícího sucha

8

10/2022
a nedostatku uhlí pro elektrárny dochází téměř denně ku vypínání proudu.
Počasí: Od začátku ledna byla mírná
zima, časem trochu sněhu nebo slabě
přituhlo. Až 8. 2. byl silný mráz, 10. 2.
velký vítr, 11. 2. celý den padal sníh,
16. 2. velká zima, 19. 2. obleva, pak
celkem teplé počasí, takže se již počátkem března oralo. 20. 3. se začalo
set. Celý březen bylo střídavé počasí,
časem mrzlo nebo sníh a někdy také
teplé dny. V polovici dubna již kvetly
stromy, avšak 21. 4. byl tak silný mráz,
že ořechy a meruňky pomrzly. 28. 4.
po dlouhotrvajícím suchu trochu popršelo a nastalo chladnější počasí
s přeháňkami. 10. 5. sněhová vánice,
v pohraničí prý napadlo až 30 cm sněhu. 23. 5. v poledne první bouře, pak
teplo, až 12. 6. opět polední bouře, potom nastalo střídané počasí, až 27. 6.
se poněkud uklidnilo. 8. 7. noční bouře
s prudkým lijákem a opět nestálé počasí. 27. 7. zase noční bouře s lijákem,
pak přeháňky. 30. 7. celou noc prší
a obilí je všechno na poli. Od 7. 8. však
teplo a sucho, takže se všechno obilí
svezlo a vymlátilo. 3. 9. před večerem
prudká bouře s deštěm a to byl poslední déšť, pak nastalo sucho, jen někdy
slabé mrholení. V polovici října bylo
18 až 20o tepla. 17. 11. v noci silný
mráz, od 23. 11. do 30. 11. mrazy
a pak až do konce roku mírně a sucho.
Celkem byl letošní rok suchý, zvlášť
podzim. Úroda průměrná.
Sňatky: 3. 1. Mir. Tkáč, t. č. vojín,
a Anna Hamelová z Mořic. 14. 2. Jos.
Šimčík a Marta Srbecká, oba z Koválovic. 25. 4. se provdala Milada Motalíková za Miros. Vlacha, poruč. českosl. armády do Prostějova. 13. 6. se
provdala Anna Úlehlová, roz. Zahradníčková, za V. Moučku do Chropyně.
18. 7. Lub. Pařenica a Lud. Kočířová
ze Zlobic. 15. 8. Ant. Hánoš a Lud.
Maršálková z Partutovic u Hranic.
21. 10. Boh. Kusák a Zdena Šeborová
z Chropyně. 19. 12. Jos. Beran, t. č.
vojín, a Jiřina Fedorová, Mar. Hory.
Narození: Děti se narodily dvě. 7. 4.
manželům Barošovým č. 1 dcera. 1. 8.
manželům Šimčíkovým č. 19 syn.
Úmrtí: 9. 1. zemřela Marie Kosubská,
rozená Večerková, ve věku 26 let na
tuberkulozu plic. 16. 5. zemřel Fr. Pecháček ve věku 59 let. 17. 5. zemřel
Ant. Hájek, okr. cestář v. v., ve věku
80 let. 27. 6. zemřela Žofie Holíková,
vdova po padlém vojínu z první světové války, ve věku 71 let. 26. 7. zemřela Marie Přivřelová, svobodná, ve

věku 22 let na tuberkulozu plic. 14. 9.
zemřel Jan Večerka ve věku 80 let.

Rok 1954
Celostátní události: Od 4. 1. konference čtyř zahraničních ministrů
v Berlíně, která potrvala do 18. 2. Bez
výsledků, v jednání se bude pokračovat diplomatickou cestou. 26.–29.
1. proces v Praze proti sedmi členům velezrádců, kteří byli ve spojení
s Rudolfem Slánským a byli odsouzeni
M. Švermová doživotně, Tauzíková 25
let, Landa 20 let, Hájek 20 let, Polan
18 let, Fuksa 15 let a Lanský 15 let.
Od 1. 2. opět dočasné slevnění konfekce a některého zboží, ku příkladu
oblek, který při loňském slevnění stál
240 Kčs stojí teď 180 Kčs atd. V Brazílii zvítězil na závodech v běhu major česk. armády Emil Zátopek, asi
250 závodníků. Rovněž 21. 3. zvítězil v Paříži opět Emil Zátopek nad 25
závodníky. 24. 2. byla před nejvyšším voj. soudem odsouzena skupina
velezrádců a špionů, dva doživotně,
ostatní od 15 do 25 let. Od 1. 4. snížení maloobchodních cen některého
potravinářského a průmyslového zboží o 8 až 45%. 2. 4. šest špionů před
nejvyšším soudem. 26. 4. konference
pěti velmocí v Ženevě. 2. 5. zahájení
7. mezinárodního mírového cyklistického závodu Varšava–Berlín–Praha
za účasti 19 států. 14. 5. skončen závod, v němž zvítězili v družstvech Čechoslováci a jednotlivě Dán. 20. 5. na
Ženevské konferenci sjednána dohoda o zastavení bojů v Indočíně. Amerika poskytla pomoc postiženým krajům
povodněmi v Německu, Rakousku
a ČSR. 2. 11. opět byla před nejvyšším
soudem v Praze odsouzena skupina velezrádců a špionů, tři doživotně,
dva po 25 letech, ostatní po menších
trestech. Od 22. 11. protestní schůze
proti ozbrojení západního Německa
a pro konferenci všech evropských
států. 22. 11. zemřel v New Yorku stálý člen Společnosti národů Višinský.
28. 11. provedeny volby do Nár.
shromáždění. Za volební obvod 220
Prostějov, Kojetín zvolen byl jediný
kandidát Jiří Beneš, rolník z Měrovic.
U nás bylo 236 voličů, z nichž 112
mužů a 124 žen, účast 100 %. Od
29. 11. – 3. 12. konference evropských států o kolektivní bezpečnosti
v Moskvě. Protestní schůze ve všech
městech a závodech proti ratifikaci
Pařížských dohod o znovuvyzbrojení
západního Německa. 24. 12. pařížský
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parlament zamítl 280 proti 259 hlasům
1. článek Pařížských dohod, avšak
30. 12. většinou 287 proti 260 hlasům
je přijal. Opět protestní schůze a manifestace, prozatím bez výsledků.
Domácí události: Dne 10. 1. na přání
občanů byla opakovaná v Křenovicích
opereta „Slovácká princezka“, 17. 1.
v Uhřičicích a 24. 1. v Bezměrově, všude za velké návštěvy. 25. 1. ples KSČ.
13. 2. uspořádal Sokol šibřinky, ráz
„v záři lampionů“, návštěva masek
slabší, 46 jen zdejší. Na druhý den v neděli odpoledne první dětský šibřinkový
karneval, asi 50 dětí, se zpěvy a tanci,
které nacvičily p. řídící Štěpánová a p.
M. Hájková. Řádí chřipka, někde jsou
i školy zavřeny, veškeré zábavy, kina
aj. zakázány. 8. 3. mezinárodní den
žen a spolu den matek, děti přednášely v sále komunálního hostince, na
konec zapěli členové osvětové komise
několik českých písní. Od 1. 3. se nastěhoval do bytu čís. 37 z prozatimního
bytu v Křenovicích Jos. Přivřel. Okolo
18. 3. se začalo set při velkém suchu,
neboť celou zimu nepršelo a trochu
sněhu vítr z pole smetl. Následkem
sucha a silných mrazů vymrzla téměř
všechna pšenice a musela se zaorat
a set jarky. 3. 3. ostatková zábava.
13. 4. zdravotní přednáška Dr. Hýžďaly o revmatismu, pak poučný film
o transfuzi krve. 18. 4. taneční zábava.
Osvědčený divadelní soubor sehrál
opět dne 1. 5. a 2. 5. zpěvohru „U panského dvora“ za velké účasti jak místního, tak i přespolního občanstva. Tato
hra se opakovala 8. 5. v Bezměrově
a 22. 5. v Uhřičicích, zase za velké
účasti. 10. 5. byla zahájena autobusová doprava do Kojetína, a sice o půl
osmé, o deseti, o půl jedné a o čtyřech
hod. odpoledne. 16. 5. byly provedeny volby do MNV, v naší obci bylo 237
voličů, z nichž dva nevolili. Kandidáti
MNV obdrželi Hájek Jindřich, strojník, 205 hlasů, Motalík Fr., strojník,
202, Šimčík Bohuš, rolník, 189, Jos.
Baroš, zedník, 145, Zdráhal Aug., důchodce, 144, Tomeček Martin, kovář,
142, Václavíčková Lud. 118, Beranová Anež. 105, Barošová Fr. 101 hlasů.
Předsedou zvolen Jos. Baroš, tajemníkem Aug. Zdráhal, pokladník Fr. Motalík. Dne 13. 6. zájezd školních dětí
autobusem na Radhošť. 26. 6. zájezd
autobusem do Křtin. 30. 6. o 14. hod.
úplné zatmění slunce u nás viditelné.
26. 7. začaly žně, pouze ječmen, obilí je povalené a pšenice ještě zelená.
1. 8. se začal mlátit ječmen, po dlouhotrvajících deštích dostavilo se pěkné
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počasí. 20. 8. dokončen výmlat, úroda
slabší. 8. 8. se slavily hodky, dopoledne slavná mše sv., odpoledne výlet.
21. 8. taneční zábava. 6. 9. zdravotní
přednáška Dr. Nehody o nemoci žlučníku s poučným filmem. 25. 9. vinobraní. 28. 9. odvod branců, odvedeno
všech 5, večer taneční zábava. 22. 11.
vyhořel cukrovar v Tovačově. 13. 12.
protestní schůze občanstva proti vyzbrojení západního Německa. 11. 12.
taneční zábava. Ve vánoční svátky 25.
12. a 26. 12. sehrál opět divadelní soubor krásnou operetu „Perly pany Serafinky“ za ohromné návštěvy. Hra se
tak líbila, že ji mají opakovat v okolních
vesnicích, hráli ji sedmkrát. Letošní
úroda byla slabší, ale přesto byly dodávky splněny na 100 %. Ve stavebnictví jen Leop. Zbořil postavil ku svému domku čís. 73 1 poschoďový přístavek a Al. Motalík provedl na svém
domku pěknou fasádu. Ceny obilí pšenice průměr 100 Kčs, za 1 q ječmene
byl velký cenový rozdíl 92 Kčs, 82–62,
i 54 za 1 q. Cena řepy 12 Kčs za 1 q.
Počasí: Začátek roku velká zima,
7. 1. trochu sněhu, který vítr úplně
z pole smetl, 16. 1. oteplení, 23. 1.
opět velká zima, která trvala do 27.
2., pak nastalo chladné, časem deštivé počasí, až do konce dubna, polní
práce jsou velmi zdrženy. Teprve 1. 5.
první teplý den. Rychle se dokončuje
setí řepy a sázení zemáků. V polovici května začínají stromy kvést, to je
o celý měsíc později než loňského
roku. Od května nastalo teplé a suché počasí, které trvalo až do 20. 6.,
kdy se dostavila noční bouře s dlouho
očekávaným vydatným deštěm. 1. 7.
dopoledne velká bouře s lijákem a krupobitím. Pak nastalo deštivé počasí
s občasnými bouřemi, na loukách
a níže položených pozemcích stojí
voda. U Moravy a Hané je pohotovost,
aby se neprotrhly hráze. Velké zátopy jsou v Německu, jižních Čechách,
na Moravě, ve Vídni a na Slovensku.

Od 1. 8. se počasí poněkud uklidnilo,
takže se zpožděné žňové práce mohly
zdolat. Po žních bylo opět sucho, takže se mohlo jen částečně orat a set.
Zima se přihlásila také brzo, již 24. 9.
a 27. 9. byla velká zima. Od 16. 10. do
20. 10. velmi teplo. Od 18. 11. do 27.
11. silné mrazy, pak polevilo a střídavé
počasí trvalo až do konce roku.
Sňatky: 27. 2. Jos. Burian, zaměstnaný fir. Svit, a Fra. Sklenářová z Bratřejova u Vizovic. 24. 4. Vlad. Hánoš
a Anna Klapilová z Bojanovic. 24. 4.
Zdeňa Vymazal a Marie Havelková
ze Zlobic. 28. 8. Jos. Kavka, t.č. v Bohumíně, a Milada Veberová ze Lhotic
u Č. Budějovic. 24. 9. Frant. Václavíček a Libuše Daňková ze Zlobic.
2. 10. Jarka Barošová a Josef Šiška,
t. č. vojín, ze Stříbrnic. 20.11. Jos.
Kuňák, zaměstnanec fir. Svit, a Marie Pekaříková z Kobylí u Hodonína.
21. 11. Jan Dratva a Jar. Smrtková
z Tovačova.
Narození: Dětí se narodilo šest, a sice:
14. 3. manželům Pařenicovým čís. 61
dcera, 10. 5. manželům Burianovým
čís. 68 dcera, 13. 9. manželům Kusákovým čís. 32 dcera, 8. 10. manželům
Šimčíkovým čís. 19 syn, 12. 12. manželům Voždovým čís. 89 syn, 24. 12.
manželům Hánošovým čís. 45 syn.
Úmrtí: Dne 1. 2. zemřel Jind. Hánoš,
žel. zaměstnanec v.v., ve věku 70 let.
13. 5. zemřela Marie Zahradníčková, nejstarší občanka, ve věku 88 let.
16. 5. zemřel v Brně Jar. Foltýn, nadporučík československé armády, syn
zdejšího říd. učitele v. v., ve věku
28 let na rakovinu jater, pohřeb žehem
v brněnském krematoriu. 5. 4. se zabil
při automobilové nehodě Jos. Dočkal,
ženatý v Hrušce, 48 letý syn Jana Dočkala čís. 49. 6. 4. zemřela Anežka
Zahradníčková ve věku 78 let. 15. 10.
zemřela Anna Plesníková, svobodná
rolnice, ve věku 52 let na rakovinu,
účast na pohřbu velká.
pokračování příště

Pro stálé expozice kojetínského muzea

HLEDÁME HISTORICKÉ PŘEDMĚTY

* Rádia, gramofony, telefony, televize, gramodesky, magnetofony,
promítačky, psací stroje, kola, hodiny a jiné technické zajímavosti…
* Ledničky, pračky, necky, mandly, vysavače, šicí stroje, žehličky,
mlýnky a ostatní kuchyňské spotřebiče…
* Zemědělské stroje a nářadí – šroťáky, sečky, sečkovice, mlátičky,
hrabačky a obracečky sena, oradla, pluhy, stabilní motory,
trakaře, žebřiňáky...
Budeme rádi za každý exponát, předem děkujeme!!!
Pokud jste ochotni předměty tohoto rázu zapůjčit nebo darovat
kontaktujte nás – tel: 774 001 375 e-mail: muzeum@meks.kojetin.cz
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Kojetínské zvony
vyzvánějí již 40 let
Zvon je samozvučný bicí nástroj kalichovitého tvaru, sloužící ke svolávání
věřících k modlitbě nebo jiné signální
funkci. Je tvořen tělem zvonu a srdcem, které je zavěšeno uprostřed těla
zvonu a je pohyblivé. Tolik citát z encyklopedie. Ale zvon pro nás znamená
daleko víc. Je to symbol a objevuje se
v mnoha rčeních, pověstech a písních.
Proto byli lidé ochotní pořádat sbírky
na nové zvony. V roce 1982 to byly
zvony v Kojetíně a v roce 2012 zvony
baziliky na Svatém Hostýně. Iniciátor
a také hlavní organizátor byl kojetínský občan Josef Psík. O zvonech na
Hostýn jsem v roce 2012 psal, tak se
vrátím do roku 1982.
Napřed úvod z pera Jiřího Gračky
o historii kojetínských zvonů: První zvony tohoto kostela vzaly za své
za Třicetileté války. Zvony, pořízené
r. 1717 byly poškozeny při požáru
r. 1746 a místo nich byly ulity v r.
1870 nové – Maria, Prostřední a Josef, požehnány byly 12. června 1870.
Byly zrekvírovány v 1. světové válce
16. října 1916 a 16. října 1917. Po válce v roce 1921 byly pořízeny zvony
ocelové: Josef, Maria a Václav (požehnány 26. června 1921) a teprve
v roce 1982 byly vyrobeny nové zvony
ze zvonoviny. Ty byly ulity v dílně Laeticie Dytrychové v Brodku u Přerova.
Požehnány byly 26. září 1982 biskupem Josefem Vranou.
Na severní věži jsou čtyři zvony:
Panna Maria (380 kg) nese nápis
„Maria zůstává naší Matkou. Daroval kanovník páter Augustin Kadlčík.
Kojetín. Ulila rodina Dytrychova L.P.
1982.“. Božské Srdce Páně (620 kg)
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nese nápis „Hlas můj je hlasem Srdce
Kristova. Zvony pořízeny za působení P. kanovníka Augustina Kadlčíka.
Kojetín L.P. 1982. Ulila rodina Dytrychova“. Svatý Michael (umíráček, 88
kg) nese nápis „Svatý Michaeli, uveď
duši do života věčného. LP 1981 Kojetín. Ulila rodina Dytrychova“ – tento
zvon byl znovu ulit, neboť při čtvrtém
zvonění praskl. Svatý Josef (230 kg)
nese nápis „Svatý Josef svou rodinu
neopouští. Ulila rodina Dytrychova LP
1982. Kojetín.“
Na druhé věži je jeden zvon: Sv.
Cyril a Metoděj – Sv. Jan Sarkander –
A.C.Stojan (850 kg) s nápisem „Svatí
patronové jsou naší ctí, radostí, silou
a nadějí. Ulila rodina Dytrychova. Kojetín L.P. 1982.“ Mimoto se na této věži
nachází i hodinový stroj a v nejvyšší,
vnější části věže jsou dva malé zvonky, které odbíjejí hodiny.
V kronice „Paměti fary kojetínské“ je
zápis o historii pořízení nových zvonů
v roce 1982: Od počátku roku 1982
všechna naše pozornost a starost byla
obrácena k pořízení nových zvonů,
aby dosavadní železné byly nahrazeny zvony ze zvonoviny, důstojnými
pro poutní Mariánskou svatyni. Již
koncem roku 1981 dala Apoštolská
administratura souhlas k této akci,
a i státní orgány zaujaly kladné stanovisko. Kampanolog prof. Alois Ambroz z Velkého Meziříčí přezkoušel
stávající zvony , jediný měl přijatelný
hlas. Stolice zjištěny v dobrém stavu.
Jednání se zvonařskou dílnou Laeticie
Dytrychové v Brodku u Přerova kladně vyznělo. Zvony zařazeny do výroby
v r, 1982. Nastala však velká starost
o opatření materiálu. Kupovat jej bylo
pro farnost neúnosné (1 kg mědi stoupl v ceně na téměř 100 Kč). Do sbě-

ru mědi se zapojila celá farnost, bylo
darováno téměř sto měděných kotlů
a množství jiného měděného odpadu.
Během 3 měsíců se však ukázalo, že
mědi bude dost. Zvláště se o to přičinil pan Josef Psík, který nejen objevil
zdroje měděného odpadu, ale i dovedl
pro sběr a darování získat řadu spolupracovníků. Bez přehánění možno
říci, že bez jeho spolupráce by nové
zvony nebyly. Tak se stalo, že do konce června bylo potřebné množství dopraveno do Brodku (cca 18 q). Větší
obtíže byly s cínem, jehož bylo potřeba 5 q. Jeho cena stoupla na 450 Kč
za 1 kg. Doma cín nikdo neměl. Podařilo se něco opatřit laciněji ze zbytku
cínu u farních úřadů, které pořizovaly
dříve nové zvony. Někteří dobrodinci
sami přímo platili nabízený cín na zvony. Do konce července bylo v Brodku
celé potřebné množství cínu. Mezitím
byli na tuto akci upozorňováni farníci.
Začali přinášet své dary, které dosahovaly výše 3–4 tisíců Kč. Peníze byly
ukládány u státní spořitelny. Z kojetínských rodáků daroval Jaroslav Bíbr
10.000 Kč a pan Alois Kotek 4.000
Kč. Pro práce zámečnické získán pan
Daněk z Troubek (srdce, hřídele, ložiska aj.) Vytažení zvonů s opatřením
všeho potřebného na sebe vzal Karel
Říha, občan kojetínský se synem Karlem, zeťem Miroslavem Dočkalem.
Ti s pomocí deseti spolupracovníků
dokonale splnili převzatý úkol. Kampanolog původně navrhl tři nové zvony.
Po opětovném zjištění situace změnil
návrh na čtyři nové zvony s tím, aby
ten nejtěžší cca 9 q byl sám na jižní
věži, ostatní na věži severní. Zvony
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byly postupně ulity ne sice podle původního plánu do 15. srpna (poutní
slavnost Nanebevzetí Panny Marie),
ale do 20. září. Zvony byly schválené
a doporučené k předání jejich ušlechtilému poslání. Zvony mají hlas přiměřeně silný a vyznívající. Kampanolog
je označil jako zcela dokonalé. Zvony
byly posvěceny v neděli 26. září 1982
odpoledne Otcem arcibiskupem Dr.
Josefem Vranou za účasti osmi kněží.
Největší byl ihned po vysvěcení vztažen a upevněn na věži. Ostatní potom
za dva týdny, takže v sobotu 9. října,
se všechny ponejprv rozezvučely
v nádherném souzvuku. Účast na svěcení přes 1.000 lidí.
V dubnu 2021 mně varhaník Petr Otáhal ukázal zvony ve věžích kostela
v Kojetíně. Nejprve v jižní věži je největší zvon Sv. Cyril a Metoděj o průměru 115 cm a hmotnosti 850 kg. Dále
v severní věži jsou celkem čtyři zvony.
Dole v jedné rovině je zvon Panna Marie o průměru 103 cm a hmotnosti 380
kg. Tento zvon nemá srdce. Pohyblivá
část leží na podlaze. Vlevo od něho je
zvon Božské Srdce Páně o průměru
86 cm a hmotnosti 620 kg a dále vlevo
pak Svatý Josef s rodinou o průměru
73 cm a hmotnosti 230 kg. Dále nad
zvonem Sv. Josefa je umíráček Sv.
Michael, archanděl z roku 1981, nejmenší ze zvonů o hmotnosti 88 kg.
Zvoní/zvonívalo se na něj při zprávě
o úmrtí, aby se lidé za zemřelého modlili. Zvoní se na něj také při každé mši
při proměňování. Původně byl umíráček na severní věži na boční stěně
pod oknem směrem k náměstí. V roce
1989 při opravě kostela byl snesen.
Pamětníkem, který na zvon zvonil, je
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Josef Psík. Vzpomíná, že když dostal
zprávu od „pohřebáka“ Františka Kraváčka st., šel zvonit. Na jedno zatažení
lanem zvon třikrát zazvonil a bylo ho
slyšet po celém Kojetíně. Dříve byla
v kostele funkce zvoníka, dnes už je
vše na elektrický pohon ovládaný ze
sakristie.
Škoda, že vám nemohu přehrát video
s vyzváněním kojetínských zvonů, třeba ho dám na facebook. Je to zážitek,
jak se zvony dají do pohybu a nádherně vyzvánějí.
Tak ať nám ještě nezvoní hrana, ale
zvony vyzvánějí dobré zprávy ještě
pro další generace.
Jaroslav Bělka
Díky za pomoc Josefovi Psíkovi
a Petru Otáhalovi.
Fota: archiv Jiří Gračka, Josef Psík,
současná Jaroslav Bělka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Měsíc září v naší školce
Léto je za námi a na nás čekal nový
školní rok. Odpolední sluníčko ještě
vyvolávalo vzpomínky na prázdniny,
ale ty jsou již nenávratně pryč. Začátek
školního roku byl pro každého velkou
změnou. Opustili jsme prázdninovou
pohodu a nám všem začaly každodenní povinnosti. Na některé děti navíc čekal první den v mateřské škole.
Jak si zvyknou na nový denní režim,
učitelky a kamarády? Každé dítě má
to zvykání jiné. Ale na slzičky se brzy
zapomnělo, protože pro děti bylo hned
na začátku školního roku připraveno
mnoho nových hraček a překvapení.
A tak je naše školička od 1. září zase
plná dětí. Všechny třídy byly uklizeny,
vyzdobeny a připraveny na zahájení
školního roku.
Děti v obou MŠ přivítal Kašpárek
s maňáskovou pohádkou, kterou si
pro ně připravily učitelky.
V úterý 13. září 2022 si děti z Paste-

lek a ze Sluníček nasadily batůžky
a vyrazily na dlouhou vycházku za Kojetín, kolem Hráze k novému Biotopu.
Tady jsme zamávali vodníkovi a cestou jsme si povídali o přírodě a o tom,
jak ji máme chránit. Potom jsme se posilnili zásobami z batůžků a při cestě
zpět jsme se učili dodržovat pravidla
a bezpečnost při pohybu v silničním
provozu.
Od 16. září 2022 začaly nejstarší
děti navštěvovat předplavecký výcvik
v plaveckém areálu Města Přerova,
který potrvá až do 25. listopadu 2022.
Děti mají možnost si jednou týdně užít
vody a vodních radovánek pod dohledem zkušených lektorek a svých
učitelek. Po ukončení kurzu dostanou
„mokré vysvědčení“.
V předposledním zářijovém týdnu za
námi přijela v dopoledních hodinách
písničkářka Verča se svým hudebně
– pohádkovým příběhem O Laurince,
aneb poprvé ve školce. Mladším dětem panenka Laurinka pomáhala

s adaptací, protože byla také poprvé
ve školce. Děti tak zjistily, že se není
čeho bát a že v tom zvykání nejsou
samy. Starší děti si s Laurinkou připomněly, jak to ve školce chodí, jaká jsou
základní pravidla chování a také, jak
používáme kouzelná slovíčka. Celý
příběh byl doprovázen písničkami a tanečky a pomohl dětem lépe zvládnout
náročný začátek školního roku.
A co nás čeká na podzim? Těšíme se
na cvičení do tělocvičny ve Sportovní
hale Kojetín, dále na oblíbený kroužek
angličtiny a také na projektový den
v rámci Malé technické univerzity pro
nejstarší děti s námětem "Malý stavitel". Již tradiční říjnovou akcí bude
„Drakiáda“, která proběhne v areálu
MŠ. Doufáme, že po dvouleté pauze
způsobené epidemií se tato oblíbená
akce opět uskuteční.
Tak už zbývá jen popřát, ať se všem
dětem v našich školičkách líbí a babí
léto s podzimně prosluněnými dny vydrží co nejdéle.
vedení MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU KOJETÍN
Adaptační kurz
Kunčice 2022
Ve dnech 13.–15. září 2022 se žáci
šestých ročníků zúčastnili adaptačního kurzu v krásném prostředí jesenických hor.
Tato lokalita vyzývá nejen k odpočinku
na zdravém vzduchu, ale především
k poznávání sebe a svých nových spolužáků. Tamější strategicky rozmístěné vojenské opevnění naši učitelé využili k aktivitám, které nám v kombinaci
s deštivým počasím udělal z pobytu třídenní kurz přežití v duchu vojenského
prozkoumávání terénu. Nesměla chybět práce s navigací, práce s mapou
a samozřejmě vyhledávání různých
úkrytů a indicií.
Děti se během těchto prvních pořádně podzimních dnů účastnily herních,
zážitkových a tvořivých programů pod

vedením nových třídních učitelů, učitelů různých předmětů a asistentů pedagoga. Učily se spolupráci, sounáležitosti, vytvářely a utužovaly vzájemné
vztahy a zároveň si také rozšiřovaly

své obzory o přírodě a orientaci v lesním terénu.
I přes nepřízeň počasí si nejen žáci
pobyt náležitě užili a vrátili se plní zážitků a nově nabytých dovedností.

GYMNÁZIUM KOJETÍN
Sólo pro…
Marii Matějčkovou
Třináctiletá studentka tercie Marie
Matějčková pochází ze Stříbrnic. Již
třetím rokem navštěvuje Gymnázium
Kojetín.
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Ve svém volném čase se mimo jiné
věnuje zpěvu a tvorbě vlastních písniček. Její zatím nejvyšší úspěch je
druhé místo v soutěži Holešovský
talent. Má však na svůj věk dostatek
zkušeností s vystupováním pro širší
publikum, např. vystoupení při rozsvěcení vánočního stromečku v Kojetíně
a ve Stříbrnicích nebo při předávání
maturitního vysvědčení v Kojetíně. Poslední dobou se Maruška začíná prezentovat také na svém YouTube kanálu a Instagramu. Zkušenosti má ale
i s buskingem (pouličním uměním).
A co Marušku “bere” nejvíc?
Co tě nyní nejvíce baví a co tě nebaví vůbec?
Mě baví všechno (smích). Ale nejvíc
mě baví psát texty a zpívat. Taky mě
baví vymýšlet melodie písniček. Je pro
mě výzva to, aby nebyly stejné. Nejde
úplně vymyslet novou, ale snažím se,

aby nebyly totožné s písničkami, které poslouchám, a aby nevycházely
z toho, co je okolo mě, ale ze mě.
Jaká jsou témata tvých textů?
Vždycky vycházím z toho, co se mi
děje, nebo nad čím zrovna nejvíc přemýšlím. To si sepíšu a pak si to zpívám. Když mám zrovna takový pocit,
tak se z něho vyzpívám. Takže třeba
napíšu text o samotě, a když se cítím
sama, tak si ho zazpívám a je mi líp.
Co je spouštěčem tvého psaní?
Máš na to návod, nebo kdy psaní
přichází?
Já prostě žiju (smích). Zažívám strašně moc věcí a najednou přijde období,
kdy nad tím vším přemýšlím, udělám
si pár dní čas, začnu psát a najednou
vznikne text.
Nejdříve jsi začala psát, nebo zpívat?
Nejdříve jsem začala zpívat anglické
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písničky. Mně se líbí anglický jazyk, dá
se líp zpívat, přijde mi, že ten můj hlas
vyzní líp, než když zpívám české převzaté písničky.
Pamatuješ si, kdy jsi vlastně začala
zpívat?
Zpívám od narození. Zpívali jsme
doma. Děda zpíval, mamka, taťka,
celá rodina prostě zpívala vždycky
(smích).
Vnímáš i nějaký jiný vliv?
Ani ne. Je to tím, že jsem vyrůstala
v prostředí, kde se zpívalo a brala jsem
to jako samozřejmost. Prostě jsem se
narodila do zpívající rodiny (smích),
takže jsem nikdy nepřemýšlela, že
bych měla začít. Zpěv je mojí součástí.
A když říkáš, že je tvojí součástí,
myslíš si, že by měl být součástí
všech, nebo je to jinak?
Myslím si, že každý má to svoje. Jsou
lidi, kteří rádi poslouchají, ale neradi zpívají a myslím si, že tak je to
v pohodě. Pro někoho je to nejdůležitější sport, pro někoho zpěv. Každéh
z nás naplňuje něco jiného, a tak to má
být.
Máš teď svoje písničky a zpíváš
také převzaté anglické - jaký je mezi
nimi rozdíl?
Svoje písničky si zatím nejčastěji zpívám sama. Doprovázím se na ukulele.
Anglické písničky jsou pro mě výzva
právě kvůli tomu jazyku. Myslím, že
v mojí angličtině je pořád co zdokonalovat. Anglické texty se učím tak,
že s karaoke zpívám tak dlouho, až
je umím. Zpívám prostě, na co mám

zrovna chuť.
Je vidět, že doma zpíváš
ráda a pořád, vystupuješ
i někde na veřejnosti?
Už jsem vystupovala. Možností není zatím moc. Spíše
jsou to soutěže. Chci s tím
začít ve větší míře, abych
mohla přes ty moje texty
předávat lidem to, čím pomáhají mně. A taky si myslím, že se díky tomu zbavím
takové té zbytečné trémy.
Když stojíš na pódiu
a zpíváš lidem, cítíš kromě trémy ještě něco dalšího?
Ráda zpívám pro sebe, ale když napíšu nějaký text o svých pocitech, tak mi
přijde, že když to zpívám druhým a vidím na těch lidech, že to vnímají stejně
jako já, je snadnější to přijmout. A tak,
jak to pomáhá mně, tak si myslím, že
to může pomáhat druhým.
Máš nějakou představu o tom, jak
začít více zpívat pro lidi? Takovou
tu vizi “Jak dál”?
Chtěla bych začít vystupovat už teď
o Vánocích, potřebovala bych trochu
nakopnout (smích). Mám pár zkušeností s prací v nahrávacím studiu.
Chtěla bych rozšířit můj YouTube kanál o další písničky. Snad se mi podaří
vytvořit i videoklip.
Máš nějakou představu o tom, jak
začneš, popřípadě koho oslovíš,
aby ti pomohl?
Mám starší sestru, která má velké

Sběr papíru
na Gymnáziu Kojetín

ly, je možné do dvora krátkodobě vjet
autem. Výtěžek sběru bude opět věnován některé charitativní organizaci
na podporu dobré věci. Kam přesně
peníze pošleme, upřesníme později,
projekt Světové školy se letos teprve
„rozjíždí“. V loňském roce jsme díky
sběru papíru podpořili neziskovou organizaci Prales dětem, která se věnuje
ochraně přírody především u nás, na
Slovensku, v Indonésii a na Kostarice
(více na https://justicefornature.org/cs/
titulni-strana/).
dd

Od úterý 11. října do čtvrtka 13. října
2022 se na gymnáziu uskuteční pravidelný sběr starého papíru.
Donést či dovézt můžete papír novinový, letáky i kartóny. Nemusí být roztříděný, ale je třeba jej pevně svázat.
Sběr bude probíhat každý den ráno
od 7.30 do 8.10 hodin a odpoledne
od 13.30 do 15.30 hodin.
Kontejner bude umístěn na dvoře ško-

Výstava o kávě
v Kojetíně
Víte, jak se pěstuje káva? A věděli
jste, že její pěstitelé musí čelit cenové i klimatické krizi? Kojetín bude
hostit výstavu fotografií o životě
pěstitelů kávy v Kolumbii.

Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje
dnešní doby. Více než polovina Čechů
pije denně dva až tři šálky. Nejvíce se
jí vypěstuje v Brazílii, Vietnamu a Kolumbii. Lidé stojící za naším šálkem
kávy se potýkají především s nízkými
výkupními cenami, rostoucími náklady
na její pěstování a nejistotou dobré
sklizně. Tu ještě zesilují dopady klima-

zkušenosti s vystupováním. Můžu se
spolehnout na rodinu, o nikom jiném
nevím.
Co bys nám řekla na závěr tohoto
rozhovoru?
Myslím si, že teď jsem na začátku něčeho zajímavého a doufám, že se mi
bude dařit. Že se sebou budu spokojená a nebudu se nechávat ovlivňovat případnými negativními ohlasy.
A když s něčím budu spokojená, tak
že si za tím půjdu. A že to nevzdám po
prvním neúspěchu. Ostatním přeju to
samé. Aby se jim dařilo, aby byli sami
se sebou spokojeni a spokojeni s tím,
co dělají. A když budou chtít něco dokázat, tak že si za tím půjdou, že se
nenechají zlomit. Protože jak já říkám:
„Deset lidí, deset názorů.“
Můj YouTube kanál: Marie Matějčková
Anna a Marie Matějčkovy

tických změn. Životy pěstitelů kávy přiblíží nová výstava s názvem Kávová
krize, kterou můžete zhlédnout v týdnu
od 1. října 2022 v parku podél ulice
Svatopluka Čecha mezi gymnáziem
a základní školou.
Kávovník vyžaduje specifické podmínky pro svůj růst a změna klimatu ve formě nárustu průměrných ročních teplot
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a zničujících dešťů mu velmi škodí. Klima se mění rychleji, než jaká je schopnost rostliny se přizpůsobit. Vyšší teploty a zničující deště vedou ke snížení
produkce, šíření škůdců nebo plísňových onemocnění. Dle studie vědců
z Curyšské univerzity aplikovaných
věd dojde do roku 2050 k úbytku vhodných ploch pro pěstování kávy v Brazílii, Indonésii, Vietnamu a Kolumbii přibližně o polovinu. Pro pěstitele arabiky
to znamená nutnost rychle se na nové
podmínky adaptovat.
Pěstitelům pomáhá připojení družstva
do systému Fairtrade. V roce 2020
vypěstovalo 838 000 pěstitelů z fairtradových družstev téměř 890 000 tun
kávy, z toho nejvíce 282 000 tun v Kolumbii. S fairtradovou výkupní cenou
mohou lépe plánovat své hospodaření
a investice např. do nákupu techniky,
sazenic, hnojiv nebo do klimatických
opatření.

Třicet let
Gymnázia Kojetín
– Oživte vzpomínky
Kdo by to byl řekl, že Gymnázium
Kojetín v tomto školním roce slaví
rovnou třicítku? Za takovou řádku let
prošly branami školy stovky a stovky
jejích absolventů. Na vývoj během
tří desetiletí i na každého úspěšného studenta je škola náležitě hrdá.
Kdo jiný než lidé se školou spjatí a ti,
kteří se – byť jen na pár let – stávají
její součástí, utvářejí neopakovatelnou komunitu, kterou neúprosný čas
vystřídá za další. Léta strávená na
půdě školy tak patří ve velké míře
pouze vzpomínkám – fotografiím,
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Drobní pěstitelé na rodinných pozemcích vypěstují 80 % světové produkce
kávy. V roce 2019 klesla cena kávy na
nejnižší hodnotu za více než deset let,
což přinutilo farmáře prodávat svou
úrodu za nižší cenu, než jaké jsou
jejich výrobní náklady. Dle analýzy

platformy Enviritas žije 44 % pěstitelů
v chudobě, tedy s méně než 3,2 USD
na den. Kvůli těmto podmínkám jsou
pěstitelé v Kolumbii nuceni využívat
dětskou práci nebo se věnovat nelegálnímu pěstování koky.
dd

diplomům, oceněním, archivovaným
průkazům či artefaktům ryze osobního rázu.
Kulaté výročí obvykle vybízí ke sdílení. Lidé se setkávají, odhalují dávno
zapomenuté momenty a navazují na
přerušené konce hovorů a přátelství.
A proto se obracíme na vás, absolventy GKJ – pojďte s námi sdílet
vaše školní vzpomínky. Máte-li doma
fotografie, ocenění, třídní maskoty,
školní práce či projekty a podobné
cennosti, podělte se o jejich hodnotu s ostatními. Jednou z akcí, které
GKJ k příležitosti 30. výročí připravuje, je výstava vzpomínek bývalých
studentů, která bude k nahlédnutí po
dobu obou dnů otevřených dveří. Zapůjčením vašich materiálů a uděle-

ním svolení k jejich vystavení oživíte
(nejen) vaše vzpomínky.
Materiály k vystavení shromažďuje
a s péčí opatruje Markéta Matějková.
Markéta Matějková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KOJETÍN

Matouš Zítka na koncertě
malých géniů
V rámci Hudebního festivalu Znojmo s podnázvem Andělé strážní
a návraty domů proběhl 22. července
2022 „Koncert malých géniů“, na který byl nominován žák ZUŠ Kojetín,
absolutní vítěz ústředního kola sou-

těží ZUŠ ve Hře na melodické bicí
nástroje, Matouš Zítka. Mezi sedmi
vybranými hudebními talenty z celé
České republiky předvedl své soutěžní vystoupení a získal si velké uznání
a respekt všech posluchačů. Tento
festival nabízí svým žánrovým rozpětím hudební zážitek každému, ať již jde
o koncerty nadaných umělců, reno-

movaných sólistů, komorní koncerty,
koncerty napříč žánry jako je například
i jazz... Součástí festivalu byl program
pro dospělé i ty nejmenší.
Děkujeme Matoušovi a učitelce Ludmile Daňkové za skvělou reprezentaci
ZUŠ Kojetín, města Kojetín i Olomouckého kraje.
Vaše ZUŠka

Společně
na křídlech tónů
Prvním vystoupením v novém školním
roce 2022/2023, kterého se zúčastnili
žáci ŽUŠ Kojetín, bylo vystoupení na
koncertě pěveckého souboru Cantas
s podtitulem „na křídlech tónů…“. To
se uskutečnilo v pátek 16. září 2022
v sále VIC Kojetín. Pěvecký sbor
Pentle pod vedením Kateřiny Zonové
měl tři vstupy, z toho úvodní a závěrečná píseň byla společná. Celý koncert
proběhl v úžasné atmosféře. Děkujeme umělecké vedoucí Zuzaně Zifčákové za pozvání a věříme, že podobný
společný koncert nebyl poslední.
Vaše ZUŠka

ŠKOLNÍ JÍDELNA KOJETÍN

Strávník roku

Když mi jednoho dne zavolali ze školní jídelny se slovy: „Gratulujeme, stala jste se strávníkem školního roku
2021/2022“, myslela jsem, že je to vtip
a dlouho jsem tomu nemohla uvěřit.
Že se takový titul neuděluje poprvé
jsem zjistila až na společném setkání ve školní jídelně. Byli zde pozvaní
(dle výběru kuchařek) ti nejlepší od
malých dětiček 1. stupně ZŠ, až po
dospěláky. Čekalo nás velmi milé přivítání od ředitelky Hany Rohové, která
nás seznámila s chodem jídelny. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí
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o přípravě jídel, sestavování jídelníčků, práci kuchařek, množství vařených
obědů atd. Velký zájem o tuto oblast
bylo znát díky množství dotazů. Ředitelka trpělivě a s úsměvem odpověděla na všechny naše otázky. Na závěr
našeho setkání jsme mohli sami říct,
která jídla máme nejraději, nebo navrhnout ta, která bychom chtěli ještě
uvařit. Naopak potom ta, která „moc
nemusíme“, i když těch druhých bylo
podstatně méně. Zjistili jsme, že to,
co může být pro někoho „ňamka“,
může být pro jiného „nic moc“. Takže je vlastně velmi těžké se zavděčit
opravdu všem. I přesto si myslím, že
díky výběru ze dvou jídel se to kuchaři

10/2022
a kuchařkám výborně daří. Na závěr
našeho setkání byl každý z nás odměněn Certifikátem a praktickou lahví na
pití a sladkou tečkou byl výborný zmrzlinový pohár.
Důvodem, proč jsem se rozhodla napsat tento článek, bylo hlavně to, abych
poděkovala za nás všechny celému
kolektivu, který se na přípravě jídel
podílí. Nikdy bychom se totiž nestali
strávníky roku, kdyby nám prostě tak
moc nechutnalo. Věřím, že píšu nejen
za nás oceněné, ale i za většinu dětí
i dospěláků, kteří se zde stravují. Chuť
připravovaných jídel je prostě skvělá,
a to zejména díky hlavnímu kuchaři Oldřichu Szedlákovi, který nejen dává zá-

klad pokrmům, ale i spolu s kuchařkami
pokrmy dochucuje. Jídla jsou nejen výborná, ale také zdravá a vyvážená, bez
dochucovadel a jiných nezdravých přídavků. Příprava takových jídel je mnohem náročnější, takže se musí začít
vařit už před šestou hodinou ranní, aby
se vše stihlo.
Milá paní ředitelko, kuchařky, kuchaři
a všichni další lidičky, kteří se staráte
o perfektní chod naší školní jídelny, moc děkujeme za vaše výborná
a zdravá jídla. To, že je vaříte s láskou,
je cítit při každém soustu. Za to vám
patří ještě jednou náš velký dík!
Za všechny spokojené dětičky
i dospělé – Iva Trefilková       

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE
Proběhlé akce
Cyprinus Carpio – rybářské závody
Tovačov
V sobotu 10. září 2022 uspořádal DDM
Kojetín ve spolupráci s ČRS MO Tovačov a s rybářským kroužkem "Cyprinus
Carpio" (ČRS MO Tovačov) rybářské
závody pro děti do 15 let. Přihlásilo se
27 dětí, které byly rozděleny do dvou
kategorií. Mladší do 11 let a starší od 12
do 15 let. Lovilo se na plavanou, položenou a na feeder. Za každý centimetr
délky ryby byl započítán jeden bod. Po
losovaní se děti rozešly na svá místa
a o půl deváté se začalo lovit. Ryby
sice moc nespolupracovaly, ale o to
větší radost byla z každého úlovku. Do
konce závodů se aktivita ryb zlepšila,
lovili se menší karasi, kapři do 45 cm.
Největší ryba byl kapr o délce 60 cm.
Velké poděkovaní patří našim příznivcům a sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny, a každý závodník tak byl
odměněn.
Ještě jednou díky sponzorům, pořadatelům, rodičům, závodníkům a na
viděnou příští rok.
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Výsledková listina
Mladší kategorie - do 11 let: 1. Dočkal
Dominik 331 cm, 2. Hanousek Václav
293 cm, 3. Nebeský Jakub 231 cm,
4. Hřeblo Aleš 190 cm, 5. Macháček
Jakub 178 cm
Starší kategorie - do 12 -15 let: 1. Hanousková Amálie 397 cm, 2. Krčmář
Ondřej 204 cm, 3. Švec Richard 192
cm, 4. Vrána Martin 144cm, 5. Fuksa
David 137 cm
Cenu za největší rybu získala Amálka
Hanousková za kapra o délce 60 cm.
-sr-

Ulov si svou první rybku
V pátek 16. září 2022 se konala u rybníku Jordán tradiční akce „Ulov si svou
první rybku“. Akce byla připravena ve
spolupráci s ČRS MO Tovačov. Pod
vedením vedoucích rybářských kroužků si 32 dětí vyzkoušelo ulovit a vrátit
zpět do vody rybičku.
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Dny otevřených dveří
V týdnu od 12. do 16. září 2022 probíhal na Domě dětí a mládeže v Kojetíně týden otevřených dveří. Dopoledne navštívily DDM třídy základních
škol. Každá třída vyrobila barevnou
housenku, prohlédla si prostory DDM.
Dětem byly předány informace o jednotlivých kroužcích, které mohou
v letošním školním roce navštěvovat.
Mohly zhlédnout „ochutnávku“ kroužku Kosmos a Plastikových modelářů.
Odpolední čas byl věnován veřejnosti.

PŘIPRAVUJEME
Velká cena DDM Kojetín – O putovní pohár ředitelky
DDM Kojetín
Školní rok se pomalu rozbíhá a tím začíná další ročník
Velké ceny DDM Kojetín.
Těšíme se na všechny, kteří se zapojí
do této celoroční soutěže, ale i na fanoušky.
Velká cena DDM je celoroční soutěž pro žáky II. stupně
ZŠ Kojetína a odpovídajících ročníků GKJ, zaměřená
na všestrannost a týmovou spolupráci třídních kolektivů
v duchu fair play.
Do Velké ceny DDM budou zařazeny soutěžní aktivity
umělecké, vědomostní a sportovní. Za umístění
v jednotlivých soutěžích budou přidělovány třídním
kolektivům body do celkového hodnocení Velké ceny.
Nejúspěšnější třídní kolektiv bude ten, který díky týmové
spolupráci dosáhne nejvyššího počtu bodů a získá
tak putovní pohár ředitelky DDM Kojetín.
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Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete na www.ddm.kojetin.cz a facebookových stránkách DDM Kojetín.

Rozvrh cvičebních hodin TJ Sokol Kojetín 2022/2023
15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

Po

Hopík
děti 3 - 4 roky
Urbánková, Špidlíková
členský poplatek: 1 000 Kč

Gymnastika
žáci 6 - 10 let
Šubíková,Tvrdý
členský poplatek: 1 000 Kč

Gymnastika
žačky 6 - 10 let
Šubíková, Prokešová,
Bosáková
členský poplatek: 1 000 Kč

Kalanetika + Pilates
Horáková
členský poplatek: 1 500 Kč

Út

Předškoláci
děti 4 - 6 let
Bosáková, Horáková
členský poplatek: 1 000 Kč

St

Čt

Pá
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Hopík
děti 3 - 4 roky
Urbánková, Špidlíková
členský poplatek: 1 000 Kč

Předškoláci
děti 4 - 6 let
Bosáková, Horáková
členský poplatek: 1 000 Kč
Zdravotní cvičení
Horňáková
členský poplatek: 1 000 Kč

Sport - gym
žačky 13 - 16 let
Plevová, Minaříková
členský poplatek: 1 000 Kč
Rodiče a děti
děti 2 - 3 roky
Bobišová
členský poplatek:
1 100 Kč za pár

Zdravotní cvičení
Horňáková
členský poplatek: 1 000 Kč

Gymnastika
žáci 6 - 10 let
Šubíková,Tvrdý
členský poplatek: 1 000 Kč

Gymnastika
žačky 6 - 10 let
Šubíková, Prokešová, Plevová
členský poplatek: 1 000 Kč

Sport - gym
žačky 10 - 12 let
Plevová, Sedlářová
členský poplatek: 1 000 Kč

POZOR !!!
Začínáme cvičit 12. 9. 2022. Všichni jste srdečně zváni.

Kalanetika + Pilates
Horáková
členský poplatek: 1 500 Kč
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN
Září v knihovně
V září se naplno rozběhla spolupráce s kojetínskými školami, školními družinami a Klubem mladých čtenářů z Polkovic. Připraven byl zábavný program „Zpátky do knihovny!“
plný čtení a soutěžení. Dále proběhla tvořivá dílnička „Dubánci“ inspirovaná knihou Kláry Smolíkové.
Dubánek a tajný vzkaz
Literární beseda pro žáky 1. tříd o knize Kláry Smolíkové,
která nás letos provázela projektem „Knížka pro prvňáčka“.
Je to vyprávění o zvědavém dubánkovi Borkovi, doplněné
fotografiemi z lesního prostředí. Dubánek spolu se svou kamarádkou duběnkou se vydávají na pátrání po záhadných
šipkách v lese… Beseda byla doplněna o základní informace o knihovně s možností registrace a závěrečnou hrou
„šipkovaná“.
-jl-

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2022

TÝDEN KNIHOVEN 3. – 9. října 2022

Rok 2022 v knihovnách ve znamení udržitelnosti i v této složité době
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje 26. ročník
akce Týden knihoven. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní
skupina Udržitelnost v knihovnách https://udrzitelna.knihovna.cz/
Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů
udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat
veřejnosti i zřizovatelům. Téma vychází ze sedmnácti cílů
udržitelného rozvoje formulovaných Organizací spojených národů.
Jde o jediný globální plán udržitelného rozvoje lidstva, který máme
k dispozici. K jeho naplňování se zavázaly všechny členské státy OSN.
Cíle udržitelného rozvoje jsou komplexní a zahrnují složku sociální, ekonomickou i ekologickou a jejich mottem
je “leave no one behind”, tedy nikdo nemá být vyloučen, protože udržitelný rozvoj lidstva se týká nás všech.

Nabízíme: Exkurze žáků 9. tříd a gymnázia do dospělého oddělení
Bezplatná registrace do konce roku 2022!
Čtenářská amnestie! Dny otevřených dveří! Vyhodnocení nejlepších čtenářů!
SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH KNIHOVNÍKŮ STŘEDISKA KOJETÍN
bistro Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 Kojetín

JDE TO I S ÚSMĚVEM

Tematická výstavka knih, vztahující se ke Světovému dni duševního zdraví (10. 10.), který se slaví od roku 1992.
Duševní zdraví je nezbytnou součástí celkového zdraví člověka. Jde o stav osobní pohody, v němž může člověk
uplatnit své individuální schopnosti, dokáže přiměřeně zvládat každodenní životní zátěž a stres,
může úspěšně pracovat a rozvíjet se… V oddělení pro dospělé čtenáře.

OLOMOUCKÝ KRAJ V PŘÍBĚZÍCH ANEB ZNÁMÉ CÍLE, JAK JE NEZNÁTE

19. října 2022 ve 13.30 hodin, Centrum sociálních služeb Kojetín, J. Peštuky
25. října 2022 v 10.00 hodin, Dům sv. Josefa Kojetín
Literární hodinka pro seniory o kraji, ve kterém žijeme a jak ho možná neznáme. Naše cesty povedou do historie,
na známá místa našich předků a neopomeneme také Jeseníky, druhé nejvyšší pohoří v Česku.

DEN STROMŮ (20. ŘÍJEN)

Nápad slavit Den stromů vznikl už v polovině 19. století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce.
Tamější krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina "bez stromů". Až jeden z prvních osadníků
v této oblasti - J. Sterling Morton začal v okolí svého domu pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin.
Pojďme si společně doplnit a rozšířit znalosti. Provázet nás budou tyto zajímavé knihy: „Tajemné a kouzelné stromy“
(M. Drijverová), „Zákeřné keře“ (d. Krolupperová) a „Poznej květiny, stromy, zvířátka“ (M. Vítková).
Nebude chybět ani soutěž, či tvoření. Určeno pro žáky 2. tříd, školní družiny a Klub mladých čtenářů z Polkovic.
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
Kultura v září
Také v září proběhlo v Kojetíně několik akcí, které nabídly návštěvníkům
pestrou škálu kulturního vyžití.
Ještě na začátku zářijových teplých
večerů jsme se rozloučili v letním kině
animovaným filmem Myši patří do nebe
o nerozlučném přátelství, které překoná i smrt. Tato projekce byla věnována především dětem, které se loučily
s prázdninami, ale dojemný příběh si
vychutnali i dospělí.
Ve středu 7. září 2022 navštívil naše
město filmový štáb pořadu Cyklotoulky, který připravuje pro Českou televizi
díl se zaměřením na Střední Hanou,
tedy i Kojetín. Filmaře zajímal především Biotop, muzejní expozice Ztracená tvář Hané, ale i židovská synagoga
a hřbitov.
V ten samý den v podvečer se v prostorách Sokolovny uskutečnila první
lekce tanečních kurzů pod vedením
tanečního mistra Igora Henzélyho
z Kroměříže. Tyto lekce, které budou
v prosinci završeny závěrečnou kolonou, navštěvuje kolem padesáti účastníků z Kojetína a okolí.

V pátek 16. září 2022 mohli milovníci
sborového zpěvu, po dlouhé době slyšet populární kojetínský pěvecký sbor
Cantas pod odborným vedením Zuzany Zifčákové. Jelikož vrtkavé zářijové
počasí v ten den nepřálo vystoupení
sboru na avizovaném nádvoří VIC,
musel se celý koncert přesunout do
sálu. To ale vůbec neubralo vystoupení na kvalitě ani atmosféře, která byla
naprosto skvělá. O úvod se postaral
zkušený moderátor Čestmír Novotný,
jenž všechny na úvod přivítal. Posluchači si mohli nejen poslechnout, ale
i zazpívat řadu známých písní napříč
všemi žánry. Hned v úvodu zazněla
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pohádková písnička Z pekla štěstí,
lidová A ja taka dzivočka nebo hitovka Yvonne Přenosilové Tak prázdná.
Sborový zpěv umocnil nejen pianový
doprovod vedoucí Zuzany Zifčákové,
ale i housle, klarinet a flétna v podání Cantas Bandu. Milým hostem byla
i děvčata z pěveckého sboru Pentle
ZUŠ Kojetín, která si zazpívala samostatně, ale i dohromady se zkušenějšími kolegyněmi. Je vidět, že holky
z Cantasu umí posluchače rozproudit,
což potvrdila i závěrečná píseň Mandragora, kterou sbor přidával pro velký
úspěch.
O den později v sobotu 17. září 2022
se na nádvoří VIC konal benefiční koncert Dobré Duše, kterého se zúčastni-

Foto: Radek Nesrsta

ly kapely Xero a acapella Conspirito,
Obligod, Jiří Drtil – Acoustic, Critical
Acclaim a Dneskane. Velký dík patří
všem pořadatelům, vystupujícím i návštěvníkům, díky kterým se vydělalo
83. 000 Kč, které byly věnovány rodině
Markétky Večerkové a budou použity
na léčbu její nemoci.
V pátek 23. září 2022 se na sále VIC
konala módní přehlídka šperků a malovaných oděvů autorky Alice Stonové.
V první části modelky předvedly šperkařskou zručnost autorky přehlídky,

Kojetínský zpravodaj

10/2022

kterou fundovaně komentovala Radka Michálková, ta seznámila diváky
s jednotlivými druhy kamenů a jejich
významem i symbolikou. V další části
předvedly manekýny ručně malované
oděvní součástky, které zaujaly nejen
stylem provedení, ale i originalitou
a vkusností. Na tuto přehlídku navazuje autorská výstava všestranné umělkyně Alice Stonové, na které budou
k vidění její obrazy a šperky. Součástí
expozice bude i keramika Ivy Bělařové.
Všechny zveme srdečně na do nové
expozice Když byla technika ještě
v plenkách
V rámci Kojetínských hodů 2022
jsme otevřeli novou stálou expozici
s názvem Když byla technika ještě
v plenkách, při jejíž návštěvě se může
příchozí vrátit o několik desítek let do
minulosti a obdivovat technické skvosty z dob našich pradědů a prababiček.
První část expozice je věnována unikátním technickým zajímavostem, ke
kterým patří například originální masážní přístroj omega či svítící štupovací hříbek. V další sekci se nachází
koutek věnovaný cyklistice s originálním vysokým kolem kostitřasem
a unikátním kolem z první republiky
od kojetínského výrobce Jindry Kargera. O kousek dál můžeme obdivovat historické fotoaparáty z různých
časových období. Dominantou je také
koutek věnovaný starým gramofonům,
hracím skříním a rádiím. Naproti si pak
můžou starší generace připomenout,
jak se psalo na psacích strojích, když
nebyly ještě počítače. V druhé části se návštěvník setká s každodenní
technikou v domácnosti, tak jak ji znaly naše babičky. Vedle krásné sbírky
žehliček a mlýnků můžeme obdivovat
staré sporáky, šicí stroje, vařiče, trouby
a roboty, které bývaly nezbytným vybavením každé domácnosti. Některé
exponáty si můžou příchozí vyzkoušet
i na vlastní kůži. Pro otrlé je připraven
indukční přístroj Vyderžaj pioněr, kdo
má zájem o fotografii v historickém
kostýmu, může navštívit fotoateliér
„Lóbal“. Malé i velké bezesporu potěší 3D obrázky v Meoskopu nebo napsání vzkazu na starém psacím stroji.
K mání jsou i funkční polní telefony,
mlýnek na kávu a mechanická metla.
Doufáme, že expozice techniky vrátí
starší ročníky do dob mládí a mladým
naopak ukáže, jak poctivé výrobky se
dělaly za časů našich babiček.
miza
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Letní grilování
Pro naše seniory jsme připravili
v příjemném prostředí nádvoří DPS
E. Beneše a DPS J. Peštuky posezení s grilováním. Skvělou hudbu jsme
si vyslechli v podání učitele Jiřího Leszczynského. Senioři si s chuti zazpívali a dobrá nálada nás provázela po
celou dobu akce. Program jsme ještě
zpestřili venkovními hrami. Mezi nejoblíbenější se zařadila hra Giant 4,
jejímž cílem je vytvořit jako první řadu
čtyř stejně barevných hracích žetonů.
Na procvičení motoriky a trpělivosti
si mohli senioři vyzkoušet přenášení
míčků z kužele na kužel pomocí provázků uvázaných na kovovém kroužku. Obě odpoledne se nám velmi vydařila a všichni jsme si posezení moc
užili.
P. Zahradníčková

Víceměřické dny
Ve dnech 7.–8. září 2022 se konal první ročník česko-slovenské konference
pro poskytovatele sociálních služeb.
Tuto konferenci se rozhodl uspořádat
Domov u rybníka se sídlem ve Víceměřicích.
První ročník česko-slovenské konference pro poskytovatele sociálních
služeb byl výjimečnou akcí svého druhu, která spojuje sociální služby nejen
v České republice, ale i na Slovensku.
Příklady dobré praxe, transformace,
inovace, i to byla témata konference,
která se konala v prostorách hotelu
Allvet u Vyškova. Mnoho zajímavých
přednášek v podání odborníků z oblasti sociálních služeb bylo velkým lákadlem nejen pro posluchače, ale i pro
všechny zainteresované.
Zástupci naší organizace se této konference také zúčastnili, a to za účelem získání nových poznatků, výměn
zkušeností v oblasti terénních služeb
a rozšíření spolupráce s poskytovateli
sociálních služeb.

Beseda s Rostislavem
Kuchařem
Z Olomouce k nám zavítal Rostislav
Kuchař, aby nám představil své tři
knihy, které naspal ve spolupráci se
spisovatelkou Zitou Chalupovou, a to:
Ještě žiju, Papíry na hlavu a Uklízeč
a ředitel. Zažil tolik podivuhodných
příhod, že jimi naplnil tyto tři humor-

Program byl rozdělen na workshop
a plénum, kde probíhal hlavní program
a atraktivní panelové diskuse. Ve druhém sále byly prezentovány praktické
činnosti, které vnesly nové prvky do
každodenní praxe a hlavně zkušenosti, které jsou k nezaplacení. Témata
zaměřená na financování sociálních
služeb či problematiku terénních služeb jsou často diskutovaná napříč

poskytovateli sociálních služeb obou
zemí. Vzájemná výměna zkušeností
a navázání přeshraniční spolupráce
vytváří prostor pro zlepšení kvality nejen poskytovaných služeb, ale i nabytí
nových informací využitelných v praxi.
Dle našeho názoru a názorů ostatních
účastníků mezinárodní konference se
tato akce velmi vydařila a už se těšíme
na druhý ročník. 			
BL

né knihy. V roce 1977 spadl mladý
Rosťa, čerstvě vyučený zedník, ze
čtrnáct metrů vysokého lešení. Těžce
si poranil hlavu, částečně ruce a dostavily se epileptické záchvaty. Chuť
dělat něco zajímavého pro druhé mu
však zůstala. Rosťa pětadvacet let
pořádal unikátní festival zdravotně postižených písničkářů Vivat Vita. Je členem Svazu tělesně postižených v ČR
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a dlouhodobě se podílel na pořádání
zájezdů, turistických pochodů, mikulášských nadílek a dalších akcí pro lidi
s postižením. Besedy proběhly dvě,
jedna na DPS E. Beneše a druhá na
DPS J. Peštuky. Velmi milé a vtipné
setkání naše seniory příjemně pobavilo.
P. Zahradníčková

Výlet do Muzea
Komenského v Přerově
V rámci Evropského týdne mobility,
který letos nesl téma „Lepší budoucnost“ a slogan „Kombinuj a jeď", jsme
pro naše seniory připravili výlet vlakem
do Přerova spojený s návštěvou Muzea Komenského. Nepřízeň počasí
ale přihlášené účastníky odradila. Do
muzea jsme se vydali pouze ve třech.
I přes tuto malou účast se akce vydařila. V muzeu jsme strávili téměř dvě
hodiny a komentovaná prohlídka byla
bezvadná. Prošli jsme si expozice od
archeologie Přerovska, Entomologie,
Mineralogie, přes Národopis Hané až
k Záhoří. Prohlédli si krásné školní třídy od doby Komenského až po školní
třídu z 50. let. Na zámecké věži byla
expozice 23 zvonů. Prohlídku jsme
zakončili na vyhlídkové věži, z které
bylo k vidění nejen historické památky Přerova, např. měšťanské domy
a hradby Horního náměstí nebo farní
chrám sv. Vavřince, ale i industriální

26

stavby, např. chemické závody nebo
cihlové komíny bývalé elektrárny. Do
Přerova jsme se vydali vlakem. Z nádraží si pak udělali pěknou procházku
až do muzea. Příjemné dopoledne

jsme zakončili krátkým posezením
v malé cukrárně v centru města a pak
se vydali opět na vlak na zpáteční
cestu.
P. Zahradníčková
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou,
abych mu mohl sloužit.“  1. Timoteova 1,12

Program svátečních setkání v říjnu 2022 (v čase „Díkůvzdání“)
2.10.2022 Neděle – Díkůvzdání za úrodu
BOHOSLUŽBY
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
9.10.2022 Neděle
Den čs. armády – J. Žižky z Trocnova
BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru
16.10.2022 Neděle – 19. po svatém Duchu
BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

23.10.2022 Neděle – 20. po svatém Duchu
BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru
30.10.2022 Neděle – 104. výročí vzniku republiky
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru
6.11.2022 Neděle – Památka zesnulých
VZPOMÍNKOVÉ BOHOSLUŽBY
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát?
Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?“  Žalm 27,1
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 hodin.
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 Hranic n/M., telefon: 606 207 782
email: petra.hruskova@email.cz

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
Pomoc Ukrajině a Českému Švýcarsku:
https://www.husitskadiakonie.cz/pomahejte-s-nami/
https://www.husitskadiakonie.cz/sbirka-na-ceske-svycarsko/
Jiří Pleva

Anekdota měsíce:

Naše společenství je „otevřené“ všem
„hledajícím“!
Letošní prohlídky Husova sboru, synagogy, pomalu končí. Prohlídku je třeba objednat předem na farním úřadě,
osobně, či telefonicky, anebo na VIC
Kojetín, Masarykovo nám. 8, telefon:
581 202 202.
Podrobnější informace a aktuální data
setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
Citát měsíce:

Myšlenka měsíce:

Biblický verš měsíce:
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TJ SOKOL KOVALOVICE
Okénko do historie
kovalovického fotbalu
Období od roku 2013
do roku 2022
Ročník 2013/2014
Podzimní část byla premiérou v krajské soutěži 1.B třídy. Výsledky odpovídaly nováčkovskému sbírání zkušeností. Střídaly se výhry s prohrami, byť
těsnými. Po podzimu tým skončil na
11. místě s 20 body a skórem 21:20
Tým byl druhý úspěšný v obranné činnosti, ale druhý nejhorší ve střelecké
bilanci. V roce 2013 klub vybudoval
dětské hřiště. Zvýšil kapacitu boční
tribuny, vedle stávající dvojbuňky je
nová plechová na nářadí, další příjemnou změnou je nová světelná tabule
fungující při mistrovských a turnajových zápasech, samotná hrací plocha
je po loňské záplavě díky pravidelné
údržbě ve velmi dobrém stavu, k čemuž jistě přispěl i zakoupený válec
s tzv. ježkem, který nám na zakázku
vyrobil Jirka Kusák. Jarní část už se
více vydařila, i když začala dvěma porážkami. Pak se začalo střelecky dařit
a tým zabodoval zejména v závěrečných třech zápasech. Ročník skončil
na výborném 7.místě se ziskem 38
bodů a aktivním skóre 50:43, bez sestupových starostí, což po postupu do
vyšší třídy jistě není špatné umístění.
Nejvíce branek v celém soutěžním
ročníku vstřelil Jara Vymětal a Michal
Bělaška, oba po osmi, Ondra Janováč
dal gólů sedm.
Ročník 2014/2015
Podzimní část soutěže už byla vydařenější. Při pohledu na tabulku po
podzimní části a dvou předehraných
kolech z jara bylo zřejmé, jak je tato
soutěž od pátého místa směrem dolů
vyrovnaná, vždyť mezi pátou Otinovsí
a posledními Vrchoslavicemi byl pouze šestibodový rozdíl. Osmé místo
Kovalovic s 19 body je dobré. Šance
si mužstvo vypracovat dokáže, a není
jich málo, koncovka je ale evidentně největší slabinou. Je na místě se
zde také zmínit, že od podzimu 2014
startovalo pod hlavičkou Sokola Kovalovice v jedné ze skupin okresního přeboru mužstvo starší přípravky
a pod vedením trenérů Marka Ševečka a Honzy Kantora si vedlo nadmíru
zdatně a bylo v tabulce na prvním místě se ziskem 24 bodů a famózním skóre 95:19 s tříbodovým náskokem před
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druhými Kozlovicemi. V roce 2014 se
podařilo nainstalovat markýzu na prodloužení střechy z přední části šaten,
zadní část od hospody byla zateplena
pergolou v klubových barvách, k sečení a údržbě hrací plochy byl zakoupen
nový traktor, areál se podařilo vybavit
novými lavičkami pro diváky, proběhla kompletní rekonstrukce sociálního
zařízení v budově šaten, došlo také
k výměně střechy nad prostorem
udírny. V posledním utkání na domácím hřišti přivítali tým Kostelce. Tento
zápas byl přímým soubojem o třetí
místo. Ve velmi napínavém utkání plném zvratů se Kovalovice nakonec
mohly radovat z vytoužené remízy 3:3
a uhájit tak třetí příčku v závěrečné
tabulce se ziskem 39 bodů a aktivním
skóre 48:42. Díky famózní jarní jízdě
bylo možno považovat za vynikající
a zasloužený úspěch celého mužstva
a všech lidí okolo, kteří se starají o co
nejlepší zázemí pro naše hráče. Nejvíce branek v celém soutěžním ročníku
vstřelil Kuba Krčmař, a to osm, Ondra
Janováč a Filip Rybovič po sedmi, Petr
Ernst vsítil pět branek.
Ročník 2015/2016
Podzimní část byla nejvydařenější,
protože se dařilo celému týmu udržet stálou formu a střeleckou úspěšnost. Na základě výborných výkonů
a výsledků vedlo po tabulku podzimní části soutěže mužstvo Kovalovic
s šestibodovým náskokem, když získalo 35 bodů a vysoce aktivní skóre
41:19. Starší přípravka hrající pod hlavičkou Sokola Kovalovice a vedená

trenéry Markem Ševečkem a Honzou
Kantorem na jaře dotáhla vítězné tažení
z podzimu do úspěšného konce
a svou skupinu okresního přeboru suverénním způsobem vyhrála, ve finálovém klání o přeborníka okresu hraném na neutrální půdě v Beňově pak
podlehla vítězi druhé skupiny mužstvu
Soběchleb poměrem 6:8. I tak je to vynikající úspěch tohoto mužstva. V jarní
části sezony na velmi vydařené sezóně muži Kovalovic I.B třídu vyhráli, což
je v každém případě největší úspěch
v historii kovalovické kopané, samozřejmě nutno připomenout, že v hráčské spolupráci s Kojetínem. 55 získaných bodů, skóre 66:36 a čtyřbodový
náskok před v tabulce druhým Dubem
je dostatečně vypovídající bilance za
tímto úspěchem. Nejlepším střelcem
byl Kuba Krčmář s devatenácti zásahy, Zdeněk Zezula se trefil jedenáct
krát a Ondra Janováč dal osm branek. I v tomto ročníku hrály Kovalovice
jako béčko FK Slavoj Kojetín. Hráči
současně tak hráli i za áčko, které se
zachránilo v krajském přeboru. Kovalovice možnost postupu do 1.A nevyužily a pokračovaly v další sezoně v 1.B
třídě.
Ročník 2016/2017
První polovina podzimní části se herně i tím i výsledkově nepovedla. Druhá
polovina podzimu už byla nastavena
na vítězné vlně, museli bychom však
zapomenout na vysokou prohru 2:6
v Újezdci, kde se ještě po snížení na
2:3 mohlo zdát, že se s utkáním dá
něco udělat, ale soupeř nemilosrdně

HŘZ: Michal Štolfa, Marcel Polách, Jan Kantor, Miroslav Polách, Marek Ševeček, Tomáš Jarmer, Matěj Řezáč, Tomáš Kantor, Zdeněk Zezula, Ondřej Janováč, Michal Bělaška. DŘZ: Jakub Krčmař, Jan Křížek, Milan Mareček, Filip Rybovič, Martin Šafránek, Dušan Židlík, Daniel Židlík, Josef Peřina (můj synovec),
Petr Senecký. Před nimi brankář David Koláček.
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trestal naše chyby. Výsledky dalších
utkání: výhry 3:1 v Želatovicích, stejně
tak 3:1 doma s Ústím, 4:0 taktéž doma
nad mužstvem Nezamyslic, ve Vrchoslavicích po remíze 1:1 vítězství na pokutové kopy 8:7, kdy dvakrát proměnil
Tomáš Hromada, na závěr podzimu
rozhodly pokutové kopy i v Pivíně stejným poměrem 8:7 po remíze 2:2, tady
proměnili všichni naši exekutoři. Na
základě těchto výkonů a výsledků bylo
mužstvo na 6. místě s 22 získanými
body a vyrovnaným skóre 29:29. Společný A tým v krajském přeboru neměl
body na rozdávání, tak hráči za víkend
absolvovali dva zápasy. Jarní část
sezony byla velmi nepovedená a jen
závěrečné tři zápasy i s trochou štěstí
vylepšily celkovou bilanci. Výsledkem
závěrečného snažení bylo ve finále
8. místo se ziskem 36 bodů a celkovým skóre 50:59, takže nakonec solidní umístění, ale závěr byl docela hektický a je jen dobře, jak to nakonec dopadlo. Pravdou je, že některé zápasy
a výkony v nich byly ovlivněny užším
hráčským kádrem, zejména v případě
kolidujících termínů s A mužstvem se
sestava dávala horko těžko dohromady Nejlepším střelcem byl stejně jako
loni Kuba Krčmář s 11 zásahy, Zdeněk
Zezula se trefil 8x a Ondra Janováč
a Michal Bělaška dali po 7 gólech. Co
se týče A mužstva Slavoje, tam se
záchrana krajského přeboru bohužel
nepovedla a po sezóně nastalo dilema, jak s nadcházejícím ročníkem,
mít dvě mužstva mužů v I.A a I.B třídě
je docela rarita, také šířka hráčského
kádru neodpovídala těmto úvahám,
v letní pauze se ovšem podařilo společný kádr přijatelně doplnit, takže výsledkem bylo rozhodnutí přihlásit obě
mužstva do již zmíněných soutěží. Na
doplnění kádru se výraznějším způsobem podílely Kovalovice, konkrétně
přišli Martin Kováčik, Tomáš Kravar, do
brány Vítek Švec, nově příchozí trenér
k A mužstvu Michal Šturza, který si potom sám přivedl některé nové hráče,
byl osloven rovněž od nás. Bohužel
začaly se objevovat první náznaky, že
vzájemná spolupráce dostává neperspektivní rozměr. Pro mě tato sezona
znamenala počátek spolupráce s FK
Slavoj Kojetín a Sokolem Kovalovice.
Věnoval jsem víkendy fotbalu. Fotil
a natáčel jsem zápasy obou týmů
mužů, dával reportáže na facebook,
psal reportáže do Kojetínského zpravodaje. Kromě mužů jsem věnoval
čas i dorostu, žákům a přípravkám
FK Slavoje Kojetín. Byla to hektická
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a náročná práce, ale oba kluby měly
od té doby propracovaný systém zpravodajství a archivace pro další generace. Pro Kovalovice tuto činnost dělám
dosud. Slavoj Kojetín mi bohužel po
pěti letech dal pomyslné kopačky.
Ročník 2017/2018
Na podzim začala poslední společná
sezóna pod hlavičkou FK Slavoj Kojetín – Kovalovice. Kovalovicím se dařilo hlavně ve druhé polovině podzimu
a byla radost se dívat na jejich hru. I
když byly prohry, ale vítězný duch měl
převahu. Na základě těchto výkonů a
výsledků bylo mužstvo na 6. místě s
22 získanými body a mírně aktivním
skóre 39:37. Výsledkem závěrečného
snažení bylo ve finále 7. místo se ziskem 37 bodů a celkovým skóre 57:62,
takže nakonec solidní umístění ve
středu tabulky, což zřejmě adekvátně
odpovídalo kvalitám stávajícího kádru.
Nejlepším střelcem byl Zdeněk Zezula se čtrnácti zásahy, Kuba Krčmař a
Ondra Janováč se trefili devět krát a
Tomáš Kravar dal osm branek. A mužstvo se v I.A třídě umístilo na 9. příčce
s 35 body a skóre 45:60. V souvislosti
s A mužstvem je třeba se zde zmínit

o důležité záležitosti, a to o ukončení
vzájemné fotbalové spolupráce s Kojetínem, která trvala od roku 2012. Již
od února probíhala postupně jednání
mezi oběma stranami, což vyústilo ve
vzájemnou dohodu o ukončení spolupráce a o převodu hráčů již do samostatného mužstva Kovalovic, samozřejmě za předpokladu jejich souhlasu
a finančního vyrovnání s Kojetínem.
Bylo to zejména před začátkem nového soutěžního ročníku velmi hektické,
ale nakonec se vše podařilo dotáhnout
do konce v duchu uzavřené dohody.
Ročník 2018/2019
Podzim už odehrál samostatný tým
mužů pod hlavičkou TJ Sokol Kovalovice. Vedl si celkem obstojně. Tým
skončil na 9. místě s 20 získanými
body a vyrovnaným skóre 29:29. Mezi
rarity patří odložený zápas v Mostkovicích, který se měl hrát v den, kdy
tam nastal výbuch v rodinném domě.
Nebo zápas v Pivíně tradičně emočně
vypjatý skončil 0:2 a dvěma červenými
kartami pro naše hráče. A také ostuda
v Jezernici, kdy za „černoušky“ dostaly Kovalovice pořádný flastr. Naštěstí
dnes už Kovalovice nemají takové
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praktiky zapotřebí. Na jaře se dařilo
v zápasech, kdy po remíze následovala exekuce pokutových kopů. Která
rozhodla o druhém bodu. Výsledkem
závěrečného snažení bylo konečné
6. místo se ziskem 39 bodů a mírně
aktivním skóre 55:53. Jak již bylo zmíněno, střed tabulky byl velmi vyrovnaný a pátou Jezernici od Želatovic na
12. místě dělilo pouhých pět bodů.
Nejlepším střelcem celého soutěžního ročníku byl opět Zdeněk Zezula
tentokrát se sedmnácti zásahy, Kuba
Krčmař se trefil jedenáct krát a Kuba
Ševeček dal šest branek. V červnu
2019 bylo zaplavené hřiště, což se
potom v krátkých intervalech opakovalo ještě třikrát, z tohoto důvodu bylo
i poslední mistrovské utkání s Otaslavicemi odehráno v Kojetíně a příprava
v Měrovicích. V náhradním termínu
v září zhatil turnaj celodenní déšť.
S ohledem na několikrát zaplavené
hřiště proběhlo jednání s představiteli
Agrodružstva Morava, které posléze na koncích polí po obou stranách
hřiště provedlo na vlastní náklady
ochranný výkop, který by tomu měl
do budoucna zamezit, což bude ovšem prověřeno, až podobná přírodní
situace jako loni znovu nastane. Také
fotbalistům v rámci kompenzace za
způsobené škody poskytlo sponzorský dar. Rovněž bylo odkryto hřiště
v místě opakujících se propadů a tato
záležitost by mohla být vyřešena díky
vstřícnému přístupu Města Kojetín tak,
aby se hřiště podařilo uvést do původního stavu do zahájení jarních zápasů.
V roce 2018 v létě došlo k založení
mužstva mladší přípravky, kdy se pod
vedením Vojty Magy, Zdeňka Zezuly
a Tomáše Kantora začal tento fotbalový potěr učit základy fotbalové abecedy, nejprve pravidelným tréninkem
a pak odehráli naši nejmenší i několik
přípravných utkání se soupeři z Bezměrova, Chropyně nebo Želatovic.
Ročník 2019/2020
Podzim muži odehráli v solidní formě.
Ale i tak se nevyhnuli excesu v podobě
potupné pohry 0:11 opět v nešťastné
Jezernici, kdy to byl v nové samostatné historii totální kolaps. Mužstvo po
podzimu skončilo na 9. místě s 21 získanými body a pasívním skóre 29:38.
Pořadí v tabulce je ale opět velmi vyrovnané, na třetí Radslavice ztrácelo
pouhé 3 body. Hráčský kádr měl rostoucí kvalitu a při větším úsilí a chuti do
tréninku, zrovna tak i lepším přístupem
k samotným utkáním by to nemusel být
problém lepšího umístění. Podzimem
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2019 se již začali zocelovat nejmenší
v mladší přípravce v mistrovských zápasech okresního přeboru, kde jsou
výsledky v této věkové kategorii docela
divoké, daleko větší váhu zde má však
mravenčí a trpělivá práce výše uvedených včetně našeho bývalého hráče
Petra Ošťádala, který se do této činnosti postupně plnohodnotně zapojil.
Pro zajímavost, 2 zápasy byly vítězné,
v derby s Kojetínem poměrem 15:9,
s Čekyní 6:5. V nastávající zimní pauze na halovém turnaji v Kojetíně jako
pořádající oddíl vybojovali kluci 2.místo, ve stejné hale na turnaji pořáda-

ném Kojetínem skončili rovněž druzí.
Pro klub je výchova mladých fotbalistů nejen důležitá, že z nich vyrostou
kvalitní hráči jako další generace.
Ale i finanční, protože klub nemusí
platit svazu kompenzaci za absenci
týmů mladých kategorií. V lednu 2020
se konala tradiční valná hromada
a pak nastala doba covidová. Restriktivní opatření omezila veškeré
společenské aktivity včetně sportovních. Hřiště, tělocvičny, haly, bazény
a stadiony zůstaly uzavřené. Strašná
doba temna, na kterou raději zapomenout.
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Ročník 2020/2021
Na podzim 2020 se ještě fotbalové
soutěže rozehrály. Do Kovalovic přišli mladí hráči ročník narození kolem
roku 2000. Jakub Ševeček, Tomáš Vojáček, Daniel Židlík, Dominik Zavadil,
Pavel Otáhal úplně rozebrali soupeře
svou rychlostí a fotbalovou dovedností. Kovalovice po zásluze byly na
čele tabulky s ambiciozním týmem
zkušených i mladých hráčů vedených
trenérem Markem Ševečkem a s výborem na čele s předsedou Pavlem
Kusákem. Ale covid sílil a poslední zápasy se hrály o víkendu 10. a 11. října
2020 Pamatujete se na tu hrůzu, kdy
se každou chvíli omezoval počet diváků, kreslily se čarami dvoumetrové
rozestupy na tribunách a pak poslední
zápasy se hrály úplně bez diváků? Na
fotbalu se rozdávaly vesty pro pořadatele divákům, aby se mohli na fotbal
dívat. Zakázat na vesnici jít na fotbal
byla tragédie. Na jaře 2021 se fotbalové soutěže zrušily úplně. V Kovalovicích využili nucenou pauzu a dali do
pořádku kanalizaci. Na hřišti byl před
střídačkami vyhloubený velký výkop
a betonovala se nová kanalizace. Vše
se stihlo do nové sezony, a hlavně
v létě 2021 se postupně zahajovala příprava a mohlo se znovu začít
sportovat. První vlaštovkou byl turnaj
v malé kopané, který se hrál 3. července 2021.
Ročník 2021/2022
Konec dobrý a na to špatné už budou jen vzpomínky. Pro Kovalovice
úspěšná sezona, kdy slavily historický
úspěch, a to postup do 1.A třídy Krajské fotbalového svazu Olomouc. Tím
se splnil cíl, který byl i dárkem k 80.
výročí klubu. Oslavy proběhly v červnu 2022 a také se vydařily po všech
stránkách. Dokonce i počasí vyšlo (nebyly přívaly deště jako před deseti lety
a také nebylo vedro, které panovalo celý týden). Dopolední slavnostní
schůze na zámečku za účasti osmdesáti členů, příznivců, pamětníků a Rostislava Vojáčka, který hrál i za Kovalovice, a pak hlavně za Baník Ostrava
a reprezentaci Československa, měla
hodně důvodů k úspěšnému bilancování nejen historie ale i současnosti
klubu. Odpolední sportovní odpoledne
mělo na programu exhibiční utkání přípravek, starých pánů, a hlavně souboj
Kovalovic se starou gardou SK SIGMA Olomouc. Podzimní soutěže jsou
v plném proudu, a tak nezbývá popřát
fotbalu v Kovalovicích hodně zdaru
a neutuchajícího elánu do dalších let.
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Kovalovice se pomalu
zabydlují v 1.A třídě
Po výhře doma s Kralicemi 6:1 se
tým dostal do velké střelecké krize,
která až na výjimku výhry v Želatovicích 2:0 trvá. Zranění, vyloučení
na šest utkání a zahraniční pracovní cesta zrovna tří koncových hráčů se podepsala na střelecké mizérii. Do zápasu s Chvalkovicemi
nastoupil narychlo povolaný Matěj
Řezáč, který hrál naposledy ve Vrchoslavicích. Jeho zkušenost pomohla k výhře v Želatovicích. Došlo
i k oslabení zadní řady, kdy je na delší dobu zraněný stoper Marek Ohlídal. Nebude to jednoduché obstojně
zvládnout druhou polovinu podzimu.
Neděle 28. 8. 2022 v 16:30 SK Bělkovice/Lašťany – Sokol Kovalovice 4:0, poločas 3:0. Branky: 02´ 1:0
Bělkovice/Lašťany Marek Vinkler,
4´ 2:0 Bělkovice/Lašťany David Hložánka, 33´ 3:0 Bělkovice/Lašťany Marek Vinkler, 83´ 4:0 Bělkovice/Lašťany
Marek Vinkler. Na toto utkání jeli hráči
a fanoušci poprvé klubovým autobusem, a to do nejvzdálenější destinace
asi jednu hodinu, a to přes Kroměříž,
kde nastoupila početná skupina. Vše
podstatné se odehrálo v 1. poločase.
Kovalovice nezachytily počáteční nápor domácích a Bělkovice/Lašťany
se dvěma rychlými góly ujaly hned
ve 4.minutě vedení 2:0. Pak domácí
polevili a Kovalovice se svou rychlou
kombinační hrou dostávaly na dostřel
branky domácích. Bohužel střelecky
se jim nedařilo dát důležitý kontaktní
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gól. To zvyšovalo nervozitu a herní pohodě nepřidal ani rozhodčí svým sporným posuzováním některých zákroků
domácích. Postupně se do hry dostávaly emoce. Po třetí brance domácích
v 33. minutě už frustrace hostí brzdila
jejich aktivitu. Vyvrcholením bylo zbytečné oplácení po odpískaném faulu
a následné vyloučení kapitána hostí Filipa Ryboviče v 39. minutě. Jeho
pásku převzal Dominik Zavadil. Poločas se dohrál už bez podobných excesů. Druhá půlka byla oboustranně
vyrovnaná. Hosté i v deseti se snažili
o korigování nepříznivého stavu, ale
bez efektu. Útoky domácích svými
zákroky zneškodnil brankář Vít Švec.
Až na jednu akci domácích, kdy gólem
v 83. minutě dovršil hattrick domácí
Marek Vinkler. Je to pro nováčka 1.A
lekce, že ne vždy se daří a je třeba se
s tím poprat.
Neděle 4. 9. 2022 v 16:00 Sokol Kovalovice –SK Chválkovice 0:3, poločas 0:3. Branky: 3´ 0:1 Chválkovice
Martin Dosoudil, 41´ 0:2 Chválkovice
Filip Ciesarík, 42´ 0:3 Chválkovice
Filip Ciesarík. Domácí nastoupili bez
šesti hráčů základní sestavy. Řadově několik týdnů budou chybět právě
střelci, kteří teď citelně schází Jakub
Krčmař, Marcel Lukáš a Filip Rybovič,
který má distanc na šest soutěžních
zápasů. Dnes chyběli snad jen tento
zápas Michal Bělaška, Daniel Židlík
a zraněný Tomáš Vojáček. Proto klub
se narychlo dohodl s Vrchoslavicemi
a tým posílil zkušený Matěj Řezáč,
který nastoupil od začátku do zálohy.
Do základní sestavy nastoupili: bran-

kář Vít Švec, do obrany Tomáš Kantor
kapitán, Marek Ohlídal, Josef Zavadil,
Martin Šafránek v záloze Matěj Řezáč,
Dominik Zavadil, Daniel Lýsek a do
útoku Jakub Ševeček, Pavel Otáhal
a David Bibr. V druhé půli střídali zkušení hráči Tomáš Jarmer, Dušan Židlík
a po zranění Petr Ernst a mladíci Jan
Válek a Jirka Nguyen. To silné Chválkovice přijely na čele s velezkušeným
úspěšným reprezentantem Romanem
Hubníkem, který tým dirigoval ze zálohy Hrály s přehledem a v pohodě.
První šanci měli domácí, ale opakované střely brankář Chvalkovic vychytal. Hned z protiútoku se ve 3. minutě
zprava trefil chválkovický Martin Dosoudil. Domácí se snažili vyrovnat, ale
chyběla úspěšná koncovka. V nadějných šancích byli Pavel Otáhal sám
na brankaře, Dominik Zavadil střela
těsně nad a David Bibr těsně vedle.
Už se blížil konec poločasu a domácí
polevili v obranné činnosti. Toho využil hostující Filip Ciesarík dal dva góly
v 41. a 42. minutě na 3:0. To už bylo
pro Kovalovice složité. Ve druhé půli to
domácí zkoušeli jak z přímých kopů,
tak z rohového kopu a střelbou z různých pozic. Výsledkem bylo jen břevno po hlavičce Tomáše Jarmera. Hosté už jen kontrolovali hru, a tak skóre
se už neměnilo.
Neděle 11. 9. 2022 v 16:00 FC Želatovice B – Sokol Kovalovice 0:2, poločas 0:1. Branky: 15´ 0:1 Kovalovice
Dušan Židlík, 89´ 0:2 Kovalovice Daniel Lýsek. Kovalovice si pohlídaly začátek zápasu. Jedinou střelu domácích
zlikvidoval Víťa Švec. Marek Ševeček
nasadil od začátku do útoku zkušeného Dušana Židlíka a Matěje Řezáče.
A tento tah se vyplatil. V 15. minutě
unikl po levé straně Dušan Židlík, nahrál do středu na Matěje, který pak
zprava šikovně mezi hráče Želatovic
nahrál zpět Dušanovi, a ten zakončil
střelou k levé tyči. Pak se hrálo spíše
od vápna k vápnu, ale už bez větších
šancí. Domácí byli v útoku neškodní.
V druhé půli byly Kovalovice aktivnější v útočné fázi. Měly i pár šancí, ale
střely šly těsně mimo. Nakonec se dočkaly těsně před koncem. Dominik Zavadil poslal míč Danielovi Lýskovi na
pravou stranu do vápna a ten přehodil
vybíhajícího brankaře a v 89. minutě
zpečetil výhru hostí. Kovalovice to na
Želatovice umí a vyhrály i na jaře 2:1.
Dnes jim to soupeř usnadnil svou střeleckou nemohoucností. Kovalovice si
za svůj soustředěný a disciplinovaný
výkon tři body zaslouží.
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Neděle 18. 9. 2022 v 15:30 Sokol
Kovalovice – FC Beňov 1:5, poločas 1:5. Branky: 4´0:1 Beňov David
Macháček, 16´ 0:2 Beňov David Macháček, 32 0:3 Beňov David Macháček´, 37´ 0:4 Beňov David Macháček, 39´ 0:5 Beňov David Macháček,
43´ 1:5 Kovalovice David Bibr. Kovalovicím chybí dlouhodobě tři kanonýři
a je to znát. Další útočník Dušan Židlík
se ženil, tak nastoupil na posledních
ani ne 10 minut a spálil velkou šanci.
Jeho bratr Daniel střídal v 1. poločase zraněného Josefa Zavadila. Chyběl i Daniel Lýsek. Obraně scházel
a bude dál pro zranění chybět zkušený
Marek Ohlídal. Poprvé po zranění hrál
celý zápas v obraně jako stoper Petr
Ernst. Beňov využíval chyby v obraně
a nekompromisně je trestal jeden hráč
a to číslo 10 David Macháček. Opravdu to bylo pět branek, které během
1. poločasu vstřelil. První tečovaná
střela z hranice šestnáctky, druhou
obhodil vybíhajícího brankaře, třetí
pro změnu pravačkou vedle brankaře,
čtvrtou si po sólu z půlky obhodil levačkou a zakončil pravačkou do prázdné
branky a pátou zakončil po centru
zleva, prošel k němu míč a dorazil ho
v běhu do prázdné branky. Náš David
Bíbr se trefil jen jednou, kdy výstavní střelou levačkou vymetl pavučinu
v pravé šibenici, ale to už jen korigoval
na 1:5. Kovalovice měly lepší okamžiky, ale výsledkem snažení bylo jen nastřelené břevno. Těsně před poločasem šli hráči Kovalovic tři na jednoho,
ale nedali. Druhá půle byla už vyrovnanější. Beňov značně polevil, až se
jejich fanoušci zlobili. Kovalovice na
horní branku měly několik šancí, kdy
hráč šel sám na brankaře, střely těsně
vedle a nastřelená tyč. Škoda skóre
mohlo být přijatelnější.

Neděle 25. 9. 2022 v 15:30 Sokol
Dub n/M – Sokol Kovalovice 2:0, poločas 0:0. Branky: 74´ 1:0 Dub n/M Radek Künster, 90´ 2:0 Dub n/M Radek
Zubal. Po pauze se v kovalovickém
útoku objevili střelci Jakub Krčmař
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a Marcel Lukáš a vypadalo to, že by se
mohlo začít střelecky dařit. Také první
poločas se hrál většinou na polovině
domácích. Ale koncovka byla mizerná, u obou hráčů byl znát zápasový
výpadek. U Marcela je to první kontakt
a pak přehazování na levačku, kterou má jistější a Kuby to byl nedůraz
v koncovce. Velká škoda, soupeř sice
zahrozil nebezpečnou koncovkou, ale
Kovalovice podržel skvělými zákroky brankář Vít Švec. To vše trvalo až
do 74. minuty. Pak domácí kopali roh
a míč do branky uklidil pravačkou
k pravé tyči domácí hráč. Šance na
vyrovnání skončila jako padáček na
břevno od Pavla Otáhala. Naopak domácí trestali vyběhnutí Víti Švece pře-

hozením do prázdné branky. Soupeř
to byl k poražení, ale rozhodla naše
střelecká nemohoucnost. Tým se ocitl
níž, na 10. místě s 9 body a musí se
v neděli 2. října 2022 od 15:00 postavit 1. týmu tabulky 1. HFK Olomouc B,
který má 20 bodů.
Své podzimní zápasy hrají mladší
a starší přípravky formou turnajů čtyř
týmů. Naposledy jsem starší přípravku fotil na turnaji v Kojetíně za účasti domácího Slavoje, Sokola Vlkoš
a Sokola Tovačov. V Kovalovicích mají
také minipřípravku, kde se učí základům fotbalu děti předškolního věku.
K tomu je vedou Filip Rybovič a Dušan
Židlík. O budoucnost fotbalu je dobře
postaráno.
Jaroslav Bělka

Kdy

Kdo s kým

Výsledek

Odjezd

NE 2. 10. 15:00

Kovalovice – 1. HFK Olomouc B

-

NE 9. 10. 15:00

Kovalovice – FK Slavonín

-

NE 16. 10. 10:00 FK Nové Sady B – Kovalovice

8:15

NE 23. 10. 14:30 Kovalovice – FK Velká Bystřice

-

SO 29. 10. 14:30 Sokol Bělotín – Kovalovice

12:45

SO 5. 11. 14:00

?

FK Hlubočky – Kovalovice

Starší přípravka TJ SOKOL Kovalovice. Stojící zleva: trenér Zdeněk Pacola,
před ním Adam Večerka, Adam Křička, Marian Rusňák, Miroslav Polách, Jakub
Ptáček, trenér Miroslav Polách. Dolní řada zleva: Aleš Křepelka, Jan Štefan,
Šimon Liška, Lukáš Maga. Leží zleva: Dominik Ševčík, brankář Radek Miko.
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ZE SPORTU
Alenka Pátková
opět úspěšná na MS
v Radiovém orientačním
běhu
Velice úspěšná česká výprava se
vrátila z Mistrovství světa, které se
konalo 27. 8.–3. 9. 2022 v bulharském Borovci. Ctyřicet našich závodníků ve čtyřech disciplínách vybojovalo celkem 71 medailí jednotlivců
i družstev v jedenácti věkových kategoriích.
Celé závody probíhaly ve velmi náročném terénu, trať byla kopcovitá
s ostrým stoupáním a kamením, les
byl místy neprůchodný s množstvím
polomů, sportovce také potrápil velmi vlhký vzduch díky pravidelným
každodenním dešťům a horským potokům.
Opět úspěšná byla také kojetínská
rádiová orientační běžkyně Alena
Pátková (soutěží v kategorii W65).
Ve své kategorii získala celkem tři
zlaté medaile – v pásmu 80m (3,5
mHz) v jednotlivcích i družstvech
a také v pásmu 2m (144 mHz)
v družstev. Také se jí dařilo ve sprin-
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tu, zde obsadila 4. místo a v klasice
80m (3,5 mHz) skončila třetí.
Koncem září a v říjnu letošního roku
ještě jede Alena Pátková na Mistrovství České republiky ve foxoringu
a sprintu, na Pohár přátelství a na
Mistrovství ČR na klasické trati 3,5
mHz a 144 mHz.
Úspěšné kojetínské běžkyni Aleně
Pátkové gratulujeme a přejeme jí
ještě mnoho úspěšných a medailových startů v orientačním rádiovém
běhu.
-svah-
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INZERCE

PRONAJMU U KOJETÍNA
BYT 2+1

se samostatným vchodem, moderně a komfortně
zařízený v rodinném domě po rekonstrukci
se zahradou, bazénem, parkovacím stáním!
Volné od května 2022. Vhodné pro pár, manažera!
Telefon: 777 882 963

PRODÁM STAVEBNÍ PARCELU
NA RODINNÝ DŮM V BEZMĚROVĚ!
Oplocená, vjezd, IS, rovina.

Telefon: 777 882 963

ZO ČSCH KOJETÍN
pořádá pod záštitou 2. náměstka hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. Dalibora Horáka a Města Kojetína

TRADIČNÍ VÝSTAVU
králíků, holubů a drůbeže
s malou expozicí okrasného ptactva

22.- 23.10.2022
So 8:00 – 16:00

Ne 8:00 – 11:00

Chovatelský areál na Podvalí v Kojetíně
Přihlášky můžete posílat do 13.10.2022
na e-mailovou adresu csch.zo.kojetin@seznam.cz

Tombola a občerstvení = zajištěno

Poděkování
Kandidáti a zvolení zastupitelé za KDU-ČSL Kojetín děkují voličům za jejich hlasy a projevenou důvěru. Díky vám
se nám podařilo obhájit všechny čtyři mandáty. Vážíme si
vaší podpory a slibujeme, že se budeme aktivně podílet na
zlepšování života občanů Kojetína, zejména našich dětí
a dalších generací.
Zvolení zastupitelé za KDU-ČSL Jaroslav Minařík,
Jaroslav Bělka, Martin Berčík, Ladislav Šťastník
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. září 2022 oslavil své 95. narozeniny

pan Ladislav Vysloužil
K tomuto krásnému životnímu jubileu mu ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví,
mnoho šťastných chvil s rodinou, životní elán a humor.
S poděkováním za vše s úctou a láskou dcera Danuše, syn Ladislav, vnoučata Alena,
Lenka, Ladislav a Petr s rodinami, pravnoučata Anežka, Lilianka, Barča, Ladíček,
Jiříček a Honzíček, bratr Miloš s rodinou.

VZPOMÍNKY
Dne 22. října 2022 si připomeneme první smutné výročí od úmrtí

pana Jaroslava Cafourka
S láskou a tichou pokorou na Tebe vzpomínáme.
Manželka Jana, dcera Pavlína s rodinou, dcera Eva s rodinou a ostatní příbuzenstvo.
Chybíš nám ♥
Rád jsem žil, rád pracoval, zlý osud mně všechno vzal, jako zlomený jsem pad,
víc nestačil jsem zavolat. Sbohem buďte, odcházím, odkud se více nevrátím.
Dne 30. září 2022 tomu bude sedmnáct let, co zemřel náš tatínek, manžel a dědeček

pan Bohumil Vojáček z Kojetína
Vzpomínají manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem Martinem, vnuci Honzík a Lukášek,
syn Jiří a vnuk Martin.

Každý z nás má vzpomínku, která se tiše vyroní z oka a stéká po tvářích až k srdci.
Vzpomínka na Tebe navždy zůstane.
Dne 13. října 2022 si vzpomeneme osm let od úmrtí

pana Františka Vystavěla
S láskou v srdci vzpomínají dcery Hana a Milena s rodinou a syn Ladislav s přítelkyní Marií.

Stolní kalendář na rok 2023 - Kojetínské divadlo žije!
zakoupíte na informacích VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, za cenu 40 Kč.
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POHLEDEM FOTOGRAFA
Závěrečnými zápasy byl 10. a 11. září ukončen 41. ročník tenisového turnaje Sokol cup. Celkem se jej zúčastnilo
24 hráčů. Do závěrečných semifinálových zápasů se probojovali čtyři nejlepší, kteří odehráli semifinálová utkání
s těmito výsledky: M. Pištělák – A. Šírek 6:4, 6:4, 3:6, 6:3
a P. Formánek – D. Drbal 6:3, 6:3, 6:1.
Poražení se utkali v zápase o 3. místo, kdy Alois Šírek porazil Davida Drbala 6:0, 4:6, 6:1, 6:0 a v pohledném finálovém

zápasu zdolal Martin Pištělák Petra Formánka 6:2, 6:4, 6:3.
Pro Martina to bylo celkově třetí vítězství v tomto turnaji,
Petr Formánek zatím na svůj triumf v turnaji čeká. Historicky nejúspěšnější hráč turnaje – Alois Šírek – si podrhé
okusil zápas o třetí místo.
Soutěž útěchy, která se hrála vyřazovacím způsobem mezi
hráči, kteří nepostoupili ze základních skupin, vyhrál Josef
Roh.
Jiří Šírek

Vítězem 41. ročníku Sokol cupu je M. Pištělák

Na druhém místě skončil P. Formánek

3. místo v turnaji - A. Šírek

D. Drbal v prohraném souboji o 3. místo

Prodejní místa Kojetínského zpravodaje v Kojetíně
* MěKS Kojetín – Sokolovna, náměstí Republiky 1033
* Informace VIC, Masarykovo náměstí 8
* Knihovna – VIC, Masarykovo náměstí 8
* Potraviny Dobrůtky od Verunky, Tyršova 1393, Kojetín
* Potraviny DOLABUŽ, Masarykovo náměstí 54, Kojetín
* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45
od 10. na www.mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj
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NOVÍ OBČÁNCI MĚSTA KOJETÍNA

Antonín Hlavinka

Vít Hudec

Daniel Trčka

Blahopřejeme!          Foto: Jana Večeřová

...podzim přichází, foto: svah
Kojetínský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín, vychází v nákladu 550 výtisků.
Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, PSČ 752 01.
IČ: 00368903. Telefon: 581 762 046, 774 001405, e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Hana Svačinová.
Redakční rada: Kateřina Lýsková, Mgr. Olga Odehnalová, Ing. Jiří Šírek, Milan Zahradník. Úvodní fotografie: svah
Vychází vždy 1. týden v měsíci. Cena: 12 Kč. Povoleno Ministerstvem kultury pod evid. číslem MK ČR E 12649.
Grafická úprava a sazba: MěKS Kojetín, tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. www.mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj
Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, názory nemusí být totožné s názory redakce.

