
Ročník XXIIIRočník XXIII
Číslo 11Číslo 11

LISTOPAD LISTOPAD 2022202212 Kč12 Kč

KOJETÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

PESTRÝ ŘÍJEN V KOJETÍNĚ

Brána do staréch časů na Hané

Výlov rybníka Na Hrázi

Mimoni Kojetín s úspěšnou „Hanó, kerá se nesódí“

Miroslav Donutil v Kojetíně

Jízdy zvláštních vlaků s motorovou legendou „Ceculou“



2

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    11/2022

Z USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA
Dne 18. října 2022 se uskutečnilo Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kojetína,

které se zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada Města Kojetína se na své 1. schůzi konané dne 18. října 2022

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- určilo, že pro výkon funkce starosty 
bude člen Zastupitelstva města Kojetí-
na uvolněn,
- schválilo veřejný způsob volby sta-
rosty, místostarostů a členů Rady 
města Kojetína, 
- zvolilo starostou města Kojetína Ing. 
Leoše Ptáčka,
- zvolilo místostarostou města Kojetí-
na Arnošta Petruželu,
- zvolilo místostarostou města Ko-
jetína, který bude zastupovat starostu 
v době jeho nepřítomnosti nebo 
v době, kdy starosta nevykonává funk-
ci, Ing. Jaroslava Bělku,
- stanovilo počet členů Rady města 
Kojetína pro volební období 2022–
2026 na sedm členů,
- zvolilo členy Rady města Kojetína: 
Mgr. Evu Pěchovou, RNDr. Jitku Hál-
kovou, MUDr. Martina Höniga a Leoše 
Ptáčka ml.,
- zřídilo na volební období 2022–2026 
pětičlenný Finanční výbor ZM, pěti-
členný Kontrolní výbor ZM, tříčlenný 
Osadní výbor pro část města Kojetín 
II-Popůvky, tříčlenný Osadní výbor pro 
část města Kojetín III-Kovalovice,
- stanovilo od 18. října 2022 odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva, 
které vychází z počtu 5 945 obyva-
tel města Kojetína s trvalým pobytem 
k 1. 1. 2022,
- stanovilo paušální částku náhrady 
výdělku ušlého v souvislosti s výko-
nem funkce, tj. fyzické osobě, která 
je podnikající fyzickou osobou nebo 

osobou provozující jinou samostatnou 
výdělečnou činnost,
- svěřilo  radě města pravomoc schva-
lovat a provádět v průběhu roku 2022 
změny schváleného rozpočtu formou 
rozpočtových opatření do výše 500 tis. 
Kč v rámci jednoho závazného ukaza-
tele,
- svěřilo radě města pravomoc schva-
lovat a provádět v průběhu roku 2022 
změny závazných ukazatelů hospoda-

ření zřízených příspěvkových organi-
zací do výše 500 tis. Kč, 
- svěřilo finančnímu odboru pravo-
moc provádět v průběhu roku 2022 
změny schváleného rozpočtu formální 
úpravou rozpočtu z důvodu změny vy-
hlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové 
skladbě a dále schvalovat a provádět 
rozpočtová opatření k veškerým průto-
kovým transferům určeným pro zříze-
né příspěvkové organizace.

- pověřila Mgr. Evu Pěchovou, RNDr. 
Jitku Hálkovou, Jana Krejsu a Leoše 
Ptáčka ml., oddáváním v matričním 
obvodu Městského úřadu Kojetín,

- stanovila, že při občanských obřa-
dech a jiných významných událostech 
může mimo starosty užívat závěsný 
odznak se státním znakem České re-

publiky rovněž místostarosta a členo-
vé Zastupitelstva města Kojetína, po-
věření oddáváním v matričním obvodu 
Městského úřadu Kojetín.

Rada Města Kojetína se na své 2. schůzi konané dne 21. října 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila poskytnutí věcného daru 
Českému svazu chovatelů, z. s., Zá-
kladní organizaci Kojetín, v hodnotě 
20.000 Kč, na soutěžní poháry, udí-
lené v rámci „Tradiční výstavy drob-
ného zvířectva“, konané pod záštitou 
Olomouckého kraje a Města Kojetí-
na, ve dnech 22.–23. října 2022, 
v Domě chovatelů v Kojetíně, 

- schválila výběr zhotovitele stav-
by „Rekonstrukce KD Popůvky“ 
společnost Středomoravské stavby 
s. r. o.,  který byl doporučen hodno-
tící komisí, na základě výsledku po-
souzení výběrového řízení a hodno-
cení doručených nabídek, konaného 
dne 20. října 2022, 
- schválila uzavření smlouvy o dílo 

v rámci investiční akce „Rekonstruk-
ce KD Popůvky“ mezi objednavate-
lem Městem Kojetín a zhotovitelem 
Středomoravské stavby s. r. o., za 
nabídkovou cenu 13.889.700,14 Kč 
bez DPH. Nabídková cena bude na-
výšena o příslušnou sazbu DPH plat-
nou v době uzavření smlouvy.
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INFORMACE PRO OBČANY
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

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 stro-
mů do délky 1 m, ovoce, zelenina a jiný odpad rostlinného 
původu.

Vážení spoluobčané,
pro likvidaci odpadů, které vám vzniknou při úklidu va-
šich domů a zahrádek, můžete využít služeb Sběrného 
dvora v Družstevní ulici v Kojetíně. 

Na sběrném dvoře je možné uložit tyto odpady a elektroza-
řízení určená ke zpětnému odběru:
- Nebezpečné odpady: baterie, akumulátory, zářivky, lé-
čiva, barvy, lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
(plechovky, plastové nádoby, skleněné nádoby od laku, ba-
rev, lepidel).  
- Odpady ostatní: papír, sklo, plast, železo, textilní materi-
ály, pneumatiky (zdarma pneumatiky osobních automobilů, 
přívěsů, motocyklů atd.), dřevo, velkoobjemový odpad, od-
pad ze zahrad, stavební suť, tonery, elektrické a elektronic-
ké zařízení neobsahující nebezpečné látky.
- Zpětný odběr elektrozařízení: vyřazené elektrické 
a elektronické zařízení: televizory, monitory, rádia, elektro-
technické 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 

(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 sběr-
ném 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 vyso-
kou, u fyzických osob až do 50 tis. Kč, u právnických osob 
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání o částku po-
hybující se v milionech Kč.

Z důvodu provádění zimní údržby místních komunikací vás 
žádáme, aby při parkování vozidel nedocházelo k přesa-
hům jejich části nad místní komunikací – chodníkem. 
Děkujeme za pochopení.

Eliška Izsová, odbor výstavby, živ. prostředí a dopravy

Pracovní skupiny
pro čtenářskou
a matematickou gramotnost 
MAP Přerovsko 

I v letošním roce se v rámci MAP III. 
pravidelně scházely pracovní skupiny 
pro čtenářskou a matematickou gra-
motnost v rámci Místních akčních plá-
nů vzdělávání Přerovsko.
Novinkou v rámci organizace MAP III. 
je změna jednání těchto pracovních 
skupin, které již neprobíhají odděleně, 
ale společně, neboť v průběhu projek-
tu MAP II. se ukázalo, že je potřebná 
komunikace těchto pracovních skupin 
v rámci podpory základních gramot-
ností. A také to, že učitelé českého 
jazyka a matematiky mají v některých 
oblastech společný vzdělávací cíl 
v rámci výuky. Tím nejvýznamnějším 
je kromě rozvoje digitálních kompe-
tencí žáků a individualizace výuky pro 

žáky se specifickými potřebami i potře-
ba rozvoje dovedností pro práci s tex-
tem, neboť žáci, kteří nejsou schopni 
dostatečně pochopit obsah čteného 
textu a umět ho interpretovat vlastními 
myšlenkami, nejsou pak schopni ani 
adekvátně pochopit zadání slovní úlo-
hy. Problémem v matematice tak často 
nemusí být samotný početní úkon, ale 
to, že žák neporozuměl zadání slovní 
úlohy, tedy psanému textu. 
Obě pracovní skupiny v tomto roce 
zrealizovaly revizi základního doku-
mentu MAP Přerovsko v oblastech 
čtenářské a matematické gramotnosti 
a dále se zabývaly výsledky posled-
ního dotazníkového šetření MŠMT 
v mateřských a základních školách 
v oblastech čtenářské a matematické 
gramotnosti. Pracovní skupiny proved-
ly porovnání výsledků dotazníkového 
šetření MŠMT v rámci MAP I., MAP 
II. a aktuálního šetření a na základě 
těchto výsledků došly k závěrům, ve 

kterých oblastech mají školy dosud 
mezery a kam by bylo vhodné v dal-
ším období v rámci projektu MAP IV. 
směřovat intervence v rámci imple-
mentačních projektů MAP. 
K navrhovaným aktivitám pro další 
období patří zejména pokračování 
workshopů pro učitele v oblasti práce 
s textem a realizace dílen čtení na ško-
lách, protože první série workshopů 
přinesla hmatatelné výsledky – u mlad-
ších ročníků žáků, kteří mohli začít 
s dílnami čtení už na 1. stupni, se uka-
zuje, že dokáží lépe zformulovat myš-
lenku či pochopit čtený text, neboť je 
s nimi v této oblasti takto systematicky 
pracováno a také se nebojí své názory 
prezentovat. Podporu dalšího rozvoje 
práce s textem podpořila s ohledem 
na zmiňované problémy se slovními 
úlohami i skupina pro matematickou 
gramotnost. Zároveň v této oblas-
ti bude navázáno na systematickou 
spolupráci s přerovskou knihovnou, 
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která by mohla realizovat worksho-
py pro nadané žáky v oblasti vyššího 
stupně komplexního čtenářství v rám-
ci neformálního vzdělávání, neboť na 
tuto oblast není v rámci standardní 
výuky prostor. Kromě toho má knihov-
na záměr spolupracovat na pomoci 
při výběru knihovního fondu v rámci 
třídních a školních knihoven. Další 
oblastí je potřebná podpora rozvoje 
čtenářské a matematické gramotnosti 
už žáků s lehkou mozkovou dysfunk-
cí, kteří jsou v rámci pravidel inkluze 
nově zařazováni do standardních tříd, 
nicméně učitelé nemají v této oblasti 
dostatek učebních pomůcek či meto-
dických materiálů. V oblasti matema-
tiky navrhuje pracovní skupina aktivity 
na podporu rozvoje činnostního učení 
matematiky či workshopy pro učitele 

v oblasti Hejného matematiky tak, aby 
měli učitelé matematiky možnost se 
s touto metodou blíže seznámit a zvá-
žit, zda některé prvky zařadí do výuky. 
K dalším navrhovaným aktivitám patří 
zejména prvky sdílení učitelské praxe, 
a to buď v podobě tandemové výuky 
(např. pro dílny čtení se zkušeným lek-
torem), nebo v podobě sdíleného pro-
storu pro přerovské školy, kde by moh-
li učitelé také diskutovat své aktuální 
problémy (např. na Facebooku MAP).
Kromě toho se pracovní skupiny sys-
tematicky zabývaly aktuálními úpra-
vami Rámcových vzdělávacích pro-
gramů pro základní vzdělávání, které 
byly provedeny k 1. září 2021 a které 
dále postupně realizuje MŠMT. Pro 
základní školy to znamená v těchto 
a dalších letech postupnou úpra-

vu školních vzdělávacích programů. 
Jedná se především o dopady změn 
předmětu informatika a s tím souvise-
jící potřebnost rozvíjet některé kompe-
tence v rámci výuky českého jazyka či 
matematiky (např. práce s textovým 
editorem v českém jazyce či tabulko-
vým editorem v matematice), v rámci 
úprav RVP ZV se diskutovalo  i o ak-
tuální podobě digitálních kompetencí 
a také dopadech online výuky v rám-
ci pandemie Covid-19 na současnou 
technickou vybavenost škol a úroveň 
digitálních kompetencí učitelů ve ško-
lách na Přerovsku. 

Hana Marešová, vedoucí
pracovních skupin pro čtenářskou

a matematickou gramotnost,
MAP Přerovsko

Nejmodernější distribuční centrum 
v Česku je dokončeno. U Kojetína 
na Přerovsku vznikla pod taktov-
kou Accolade s Panattoni první pl-
nohodnotná vícepatrová hala pro 
Amazon.
Kojetín, 26. září 2022 – Stavitel prů-
myslových hal Panattoni předal nad-
národní e-commerce společnosti 
Amazon do užívání unikátní logistické 
centrum, které financovala skupina 
Accolade a vlastní stejnojmenný fond. 
Jde o první plnohodnotně vícepatrové 
distribuční centrum v České republice, 
které díky svému modernímu vyba-
vení a šetrnému přístupu k životnímu 
prostředí i vysoké energetické sobě-
stačnosti, jednoznačně přebírá pozici 
nejmodernější logistické haly v zemi. 
Hodnota budovy je více než 5 miliard 
korun.
Distribuční centrum v Kojetíně je jedi-

Nejmodernější
distribuční centrum
v Česku je dokončeno

nečné nejen svou 
velikostí, ale pře-
devším tím, jak 
zásadní úsporu za-
stavěné plochy na-
bízí. Zatímco cel-
ková rozloha haly 
přesahuje 187 tisíc 
metrů čtverečních, 
půdorys zabírá 
méně než třetinu, 
tedy pouze 51 tisíc 
metrů čtverečních. 
Výška budovy pře-
sahuje v místech, 
kde vedou scho-
dišťové šachty, 27 metrů.  
„Jsem opravdu hrdý, že dnes můžeme 
předat Amazonu stavbu, která je na-
prostou jedničkou, co se týče propo-
jení moderních technologií a šetrnosti 
k životnímu prostředí.  Už dobrovízský 
projekt byl v těchto oblastech unikát-
ní, avšak distribučním centrem v Ko-
jetíně jsme se opět posunuli o několik 
generací dál. Věřím, že nejmoderněj-

ší logistický areál 
pomůže Amazonu 
v další expanzi 
v e-commerce sek-
toru, jenž v posled-
ních letech zažívá 
doslova boom. 
Zároveň doufám, 
že projekt bude pří-
nosný pro celý re-
gion díky velkému 
množství pracov-
ních příležitostí,“ 
řekl Pavel Sovička, 
generální ředitel 

Panattoni pro ČR a Slovensko. 
„Těším se na to, že Amazon v novém 
robotickém centru nabídne moderní 
pracovní prostředí, kde zaměstnan-
cům budou práci usnadňovat speciál-
ní robotické jednotky. Při plném zpro-
voznění budovy zde zaměstnáme až 
2 tisíce stálých pracovníků,” řekl Mi-
chal Šmíd, generální manažer společ-
nosti Amazon pro Českou republiku.

Bývalý cukrovar centrem on-line 
nákupů
Nová distribuční hala vznikla na po-
zemcích bývalých usazovacích nádrží 
cukrovaru. Železobetonovým recyk-
látem z jeho demolice byla zavezena 
okolní kaliště. Celý brownfield bylo 
proto nutné před zahájením stavby 
sanovat a odstranit ekologické zátěže.
„Investice do revitalizace dosluhujících 
nebo chátrajících areálů je naše spe-
cializace. Jsem hrdý na to, že se nám 
opět podařilo na pozemcích s nízkou 
ekologickou hodnotou společně vytvo-
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řit průmyslovou zónu, která se zařadí 
na úplnou špici v oblasti šetrné a tech-
nologické výstavby. Díky navázání na 
lokální průmyslovou tradici se z města 
Kojetína stane jedno z center evrop-
ské scény on-line nákupů a věřím, že 
tak opět přispějeme k dalšímu růstu 
životní úrovně v této oblasti,” doplnil 
Milan Kratina, CEO investiční skupiny 
Accolade.

Ekologické vlaky nahradily tisíce 
kamionů 
Samotná výstavba čtyřpodlažní budo-
vy byla v mnoha ohledech specifická 
a náročná z hlediska koordinace sta-
vebních prací i firem na staveništi. 
V jeden moment se na stavbě pohy-
bovalo vždy okolo tisícovky lidí. Pro 
srovnání u jednopodlažních budov jde 
standardně o zhruba 150 lidí. Stavbu 
na klíč zajišťovala společnost Gold-
beck Bau, která na ní spolupracovala 
zhruba s šedesáti, převážně českými 
subdodavateli.
Logistická hala splňuje přísné eko-
logické požadavky a aspiruje tak na 
mimořádně vysoké hodnocení v rámci 
ekologické certifikace BREEAM New 
Construction na úrovni Excellent. Tato 
ambice ovlivnila stavbu budovy hned 
od počátku. 
Společnost Goldbeck Bau má přibliž-
ně 12 kilometrů od Kojetína továrnu na 
výrobu betonových prvků. Díky tomu, 
že je v blízkosti areálu železnice, bylo 
možné dovézt na stavbu ekologicky 
vlakem přibližně 6800 panelů, jejichž 
váha přesáhla více jak 80 tisíc tun. 
Vlaky nahradily přes 2200 kamionů, 
které by bylo potřeba využít k přepravě 
těchto panelů. Právě to, z jaké vzdá-
lenosti se dováží stavební materiál, je 
jedním z mnoha kritérií, které se hod-
notí v průběhu certifikace BREEAM.

Důraz na ekologii a udržitelnost je pa-
trný i v dalších aspektech. V areálu 
se počítá i například s ještěrkovištěm 
a včelími úly. Samozřejmostí bude i vy-
sázení 500 stromů, 300 z nich přímo 
v areálu, zbytek v Kojetíně. Celé dis-
tribuční centrum se bude místo plynu 
vytápět tepelnými čerpadly.
„Záleží nám také na tom, aby byl pro-
voz ohleduplný k životnímu prostředí, 
a proto jsme na střechu nainstalovali 

moderní fotovoltaické panely o výko-
nu 4 MW. To pro představu převyšuje 
běžné domovní instalace o tři řády,“ 
uzavřel Michal Šmíd za Amazon.

Za Accolade: Lucie Mareš Heřman-
ská, e-mail: lucie.hermanska@hero-
andoutlaw.com tel: +420 773 819 515
Za Panattoni: Karel Taschner, e-mail: 
ktaschner@panattoni.com
tel: +420 770 139 851 

Letošní oslava
Dne stromů v biocentru 
Den stromů je svátek, který se slaví 
po celém světě od poloviny 19. století. 
Datum oslav Dne stromů se liší podle 
klimatických podmínek jednotlivých 
zemí. V České republice s nápadem 
na obnovu této tradice přišli bývalý 
ředitel Botanické zahrady Univerzity 
Karlovy a známý popularizátor stromů 
Václav Větvička a dřevosochař Martin 
Patřičný. Datum první oslavy svátku 
stromů bylo stanoveno na 20. října, 
protože v mnoha lokalitách České 
republiky jde o vhodný termín pro sá-
zení stromů a podzim je také časem, 
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kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají 
všemi barvami. 
V našem městě se letos oslava stro-
mů konala dne 22. října. V tento den 
byla v Biocentru Kojetín vysázena alej 
32 stromů v druhové skladbě javor 
babyka, javor mléč, střemcha hroz-
novitá. Výsadba dřevin přispěla nejen 
ke zlepšení životního prostředí, ale 
hlavně byla u všech účastníku dobro-
volné akce posílena znalost a doved-
nost směřující k vytvoření pozitivního 
postoje k životnímu prostředí tak, aby 
se udržela jeho kvalita i pro budoucí 
generace. 
Děkujeme tímto společnosti Accolade, 
která se jako dobrý soused zapojila do 
dění našeho města a zakoupila dře-
viny dle našeho požadavku, zajistila 
občerstveni a připravila účastníkům 
spousty odměn. Velké poděkování 
patří oddílu skautu pod vedením An-
tonína Vytisky, který připravil ukázku, 
jak se správně vysazují dřeviny a byl 
nápomocen při organizaci výsadeb. 
Rovněž velký dík patří Kanoistice Ko-
jetín, zejména Janu Dobrovskému, 
za zajištění teplé dobroty do bříšek 
sazečů. Domu dětí a mládeže Kojetín 
a spolku Progress and People, z. s. za 
doprovodný program, velký dík patří 
Mysliveckému spolku Morava Kojetín 
za zázemí, které bylo v letošním závě-
ru hodně důležité a Jaroslavu Bělkovi 

za fotodokumentaci. 
Ovšem největší dík patří vám dobro-
volníkům za účast a bezchybnou práci 
v nepříznivém počasí, které vás neod-

radilo a v našem krásném biocentru 
jste dokázali vysadit krásnou alej dře-
vin.                               Děkujeme vám!

Za město Kojetín Eliška Izsová

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KOVALOVICE U KOJETÍNA (NA POKRAČOVÁNÍ)

Rok 1955
Celostátní události:
Dne 24. 1. velká 24 hodinová protestní 
stávka v západním Německu proti pa-
řížským dohodám, asi milion horníků 
a hutníků. Začátkem února byl zahájen 
proces proti sedmnácti členům teroris-
tické bandy, z nichž byli tři odsouzeni 
k trestu smrti, jeden doživotně a ostatní 
od 4 do 22 let žaláře. Vloni bylo od nich 
zapáleno na Kojetínsku též čtrnáct 
stohů slámy. 8. 2. se vzdal předseda 
ministrů nejvyššího sovětu Malenkov 
a na jeho místo je zvolen Bulganin. 
25. 2. bonský parlament schválil pa-
řížské dohody a 27. 3. rada republiky 
Francouzské je též většinou hlasů 
schválila. 28. 3. major Em. Zátopek 
zvítězil v běhu v Paříži před 43 tisíci 
diváků a za účasti 9400 startujících. 
Od 1. 4. opět snížení maloobchodní-
ho zboží o 5 až 30 %. 8. 5. započal 
8. mezinárodní cyklistický Závod míru 
Praha-Berlín-Varšava za účasti osm-
nácti států a 17. 5. skončen, v němž 
zvítězil závodník Německé republiky, 

v družstvech pak Čechoslováci. 10. 5. 
zahájení mírové konference ve Varša-
vě za účasti osmi států: Rusko, Pol-
sko, Československo, vých. Němec-
ko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Albánie a lid. Čína jako pozorovatelka. 
14. 5. skončena konference, na které 
usnesená smlouva o vzájemné pomo-
ci a jednotném velení, jehož vrchním 
velitelem byl jmenován ruský maršál 
Koněv. Mírová smlouva s Rakouskem. 
Na návrh Sovětů odvolají okupační 
mocnosti, tj. Anglie, Amerika, Francie 
a Rusko svá vojska z Rakouska. 26. 
6. začátek 1. státní spartakiády v Pra-
ze na Strahově vystoupením žactva. 
6. 7. skončena spartakiáda vodním 
sportem a vojenským cvičením na 
Vltavě. 18. 7. zasedání čtyř mocností 
v Ženevě, které potrvalo čtyři dny bez 
výsledku. 8. 9. na pozvání sovětské 
vlády přijela delegace Německé spol-
kové vlády do Moskvy, kde se jedná 
o navázání obchodních a diplomatic-
kých styků mezi oběma státy. Od 13. 
9. do 18. 9. mezinárodní motocyklové 

závody ve Zlíně za účasti sedmnác-
ti států. 1. místo obsadilo Německo, 
2. českoslovenští motoristé. 27. 10. 
zahájení konference zahraničních mi-
nistrů čtyř mocností v Ženevě, která 
potrvala do 16. 11. Program bezpeč-
nost Evropy a sjednocení Německa, 
odzbrojení a zahájení styku mezi zá-
padem a východem bez kladných vý-
sledků. Koncem října byla odsouzená 
skupina šmelinářů, kteří zašantročili 
220 q sádla a 60 q masa v ceně 800 
tisíc korun a byli odsouzeni od 3 do 
22 let, též z Kojetína řezníci Silnoušek 
(šest let) a Slabý (tři roky).
Domácí události:
Na přání občanstva opakovala se ope-
reta „Perly paní Serafinky“ 2. 1. v Uhři-
čicích, 9. 1. v Hradisku, 16. 1. ve Věž-
kách, 23. 1. v Čelčicích a 30. 1. v Kře-
novicích, všude s velkým úspěchem. 
22. 1. první ples rodičovského sdruže-
ní, návštěva místních občanů dobrá. 
29. 1. komunistický ples. 13. 2. šibřin-
ky, ráz V rytmu melodií, slabá návštěva 
38 masek. 18. 2. zdravotní přednáška 
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Dr. Hýžďaly o chřipce. 19. 2. hasičský 
ples. 22. 2. staré zvyky vodění medvě-
da po vsi vcelku bez zájmu. 24. 2. pod-
pisová akce proti přípravám atomové 
války, v naší obci podepsali výzvu 
všichni občané. 6. 3. mezinárodní den 
žen spolu se svátkem matek uspořádal 
v sále komunálního hostince říd. uč. 
Jan Štěpán besedu, kde děti předved-
ly různé zpěvy a říkadla, pak přednesla 
referentka z Kojetína referát o význa-
mu mezinárodního dne žen. Naposled 
zapěli členové O.B. několik písní, kte-
ré provedli již na okr. soutěži v Kojetí-
ně, na které dostali první cenu. Okolo 
5. 4. se začalo částečně set při špat-
ném počasí. 9. 4. O.B. sehrála diva-
delní hru „Podskaláci“. V rámci oslav 
10. osvobození uspořádal opět říd. uč. 
J. Štěpán besedu školních dětí se zpě-
vy a recitace a s písněmi členů O.B. 
12. 5. zdravotní přednáška Dr. Nehody 
o rakovině s poučným filmem. 15. 5. 
kácení máje při chladném a deštivém 
počasí, návštěva proto slabá. 4. 6. di-
vadelní hra školních dětí. 12. 6. zájezd 
školních dětí autobusem na Javoříčko.
26.6. zájezd místních občanů auto-
busem do Křtin a Sloupských jeskyň. 
23. 7. zájezd divadelních ochotníků 
a místních občanů autobusem do Ba-
biččina údolí a jiných význačných míst 
v Čechách na dva dny. 28. 7. odstě-
hoval se do Stříbrnic Al. Sázel, býva-
lý majitel usedlosti č. 13, který byl ve 
společné domácnosti s vdovou Anež. 
Pařenicovou č. 61 několik let. Paře-
nicová se provdala za Matouška do 
Křenovic a na její domek se nastěho-
vala dcera Matouškova provdaná za 
Fenyka. Od 1. 8. začaly teprve žně, 
poněkud opožděně a k tomu ještě při 
deštivém počasí. Jako každý rok, tak 
i letos se oslavovaly hodky, dopoled-
ne slavná mše s hudbou, odpoledne 
výlet hasičů společně se sportovním 
klubem. Hudba krojovaná od Kyjova, 
velká návštěva. Na návsi houpačky, 
kolotoče, střelnice aj. 19. 8. se zača-
lo mlátit, vloni bylo již vymlácené. 7. 9. 
skončil výmlat, úroda obilovin dobrá. 
13. 10. zdravotní přednáška Dr. Středy 
o zvířecích nemocech přenášených 
na lidi. 19. 10. divadelní odbor O.B. 
sehrál divadelní hru se zpěvy „Muziky, 
muziky“, obraz ze života Frant. Kmo-
cha za velké návštěvy místního i cizího 
občanstva. 20. 10. se hra opakovala, 
13. 11. v Bezměrově, 14. 11. v Uhři-
čicích, 11. 12. v Křenovicích, 18. 12. 
v Čelčicích a 25. 12. v Oplocanech, 
všude s velkým úspěchem. Na domek 
č. 10 po zemřelé A. Plesníkové se na-

stěhoval B. Kusák ml. 10. 11. se od-
stěhovala do Tovačova L. Herjanová 
se čtyřmi dětmi. 14. 11. vyhořelo sta-
vení J. Kníchala v Popůvkách. Letos 
se dodělala úprava ob. kanceláře, také 
se začalo s úpravou garáže na auto-
bus, který by vozil k 5. vlaku dělníky 
do práce. Bohužel není pochopení 
a brigádnická práce se zastavila. Ceny 
obilí a řepy jako vloni, dodávky všech-
ny splněny, takže jsme mezi nejlepší-
mi dodavateli na okrese.
Stav obyvatelstva ku dni 31. 12. 
1955: občanů 345, z toho 82 žena-
tých, 84 vdaných, šest vdovců, sedm-
náct vdov, 49 svobodných mužů nad 
14 let, 27 svobodných žen nad 14 let, 
padesát školáků a třicet dětí pod 6 let.
Počasí: Na nový rok poprašek sněhu, 
pak mírná zima. Od 11. 2. do 18. 2. zima. 
23. 2. celý den sněží a velká zima. 26. 
2. prudký severovýchodní vítr dělá vel-
ké závěje. 4. 3. napadlo hodně sněhu 
a velká zima až do 21. 3., pak se po-
někud oteplilo. Okolo 5. 4. se začalo 
set, ale již 9. 4. se počasí opět zhorši-
lo, zima, sněhové přeháňky, polní prá-
ce se úplně zastavily. 18.–20. 4. velká 
zima, sněhové přeháňky a stále zima, 
strom ještě v úplném klidu. Od 28. 4. 
konečně nastalo pěkné počasí a za-
čalo se teprve skutečně set. V polovici 
května začal teprve kvést strom. Celý 
květen přeháňky a zima, až 4. 6. první 
teplý den a zase deštivo a chladno. 24. 
6. velmi teplo, pak časté menší bouře. 
Na Uhřičicku kroupy. 1. 8. začaly žně 
a téměř denně prší. 8.–9. 8. prší ve 
dne v noci, potom teplo a pracuje se 
v poli o překot. 14. 8. odpoledne prud-
ká bouře s velkým lijákem, na Ho-
lešovsku kroupy. 16. 8. opět bouře 
s deštěm a posud všechno obilí v poli. 
1. 9. zase polední bouře, potom teplo 
a pěkně. 14. 10. prší a chladno. 20. 10. 
první mráz. 30. 10. noční mrazy, pak 
dosti pěkné počasí. 26. 11. zima, od 
12.–15. 12. silné mrazy, potom až do 
konce roku mírně. Letošní rok byl vcel-
ku chladný a deštivý. Jarní polní práce 
a žně byly velice zpožděny.

Sňatky: 16. 4. Miroslav Mirvald a Zdena 
Kočířová ze Zlobic, bydlí ve Zlobicích. 
23. 4. Milada Vymětalová a Oldřich 
Kunčar, poručík Českos. armády, bydlí 
v Uh. Hradišti. 1. 10. provdala se Ma-
rie Přikrylová za Fr. Slámu do Belnice 
u Val. Meziříčí. 8. 10. Lad. Spálovský 
č. 28 a Lud. Hánošová, vedoucí pro-
dejny, z čís. 45. 15. 10. Lad. Přivřel 
a Jiřina Krybusová z Polkovic, bydlí 
v Polkovicích. 29. 10. vdova Anežka 
Pařenicová se provdala za Matouška 
do Křenovic. 19. 11. Marie Voždová 
se provdala za Lad. Nesvadbu do Bí-
lan. 26. 11. Irena Šimčíková a Frant. 
Vymětal z Křenovic, bydlí na čís. 31. 
Věra Dostálová se provdala v Ostravě.
Narození: Dětí se narodilo pět, a to 
19. 8. manželům Večerkovým čís. 36 
dcera, 28. 3. manželům Večerkovým 
čís. 34 syn, 10. 5. manželům Hebna-
rovým čís. 26 dcera, 18. 9. manželům 
Kunčarovým čís. 77 dcera, 20. 10. 
manželům Chytilovým čís. 24 syn.
Úmrtí: 27. 2. zemřel v útulku pro pře-
stárlé v Tovačově Fr. Hradil čís. 13, dů-
chodce, ve věku 81 let. 3. 3. zemřela 
v Brně Marie Žáčková, roz. Maulerová, 
z Koválovic, manželka bratra pisatele 
těchto řádků, ve věku 65 let. 14. 4. byl 
přejet vlakem na nádraží v Kroměříži 
Dr. Jindř. Frank, manž. Marie Hrušá-
kové čís. 32 z Křenovic. 24. 7. zemřela 
Božena Zapletalová, domkařka čís. 55, 
ve věku 65 let. 22. 11. zemřela Veron. 
Sázelová, vdova po Met. Sázelovi čís. 
38, ve věku 70 let. 4. 12. zemřela Anna 
Šerglová, vdova po Adolfu Šerglovi 
čís. 79, ve věku 80 let. 3. 12. zemřel 
v nemocnici ve Zlíně Karel Pazde-
ra, bývalý ruský legionář, ve věku 61 
let, který si z Ruska dovezl manželku 
Zinu. Ta zemřela letos v lednu ve Zlí-
ně ve věku 55 let. Jako legionář dostal 
u nás při parcelaci zbytkový statek, na 
kterém několik let hospodařil. Pochá-
zel z Pravčic jako syn hospodářského 
správce na velkostatku. 18. 12. zemře-
la Anežka Hebnarová, manž. důchod-
ce, ve věku 70 let.   

pokračování příště

Stálá celoroční expozice

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ (Ze života na Hané)
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Co přinesl podzim
Přehoupli jsme se do podzimu a proč 
se z toho netěšit, když podzim oblékl 
okolní přírodu do nádherného ba-
revného kabátu. Chodíme pozorovat 
a obdivovat barevné listí v parku, hou-
fování ptáků i sklizeň na zahrádkách 
a polích. Barevné kouzlo podzimu se 
přeneslo i do obou budov naší mateř-
ské školy a do jejich výzdoby z přírod-
nin. Všechny společné prostory se za-
čaly plnit výrobky z přírodnin – skřítky 
Podzimníčky.
Měsíc říjen byl bohatý na různé akti-
vity a akce. Zřejmě nejočekávanější 
byla Drakiáda, která se konala po 
dvouleté přestávce. Zahájení pro-
běhlo na vyzdobené zahradě ma-
teřské školy, kde ředitelka přivítala 
všechny účastníky, děti společně 
přednesly básničku O drakovi a po-
tom s rodiči a draky vyrazily na ko-
pec za budovou. Počasí bylo sice 
nádherné, ale vítr nám moc nefou-

kal, tak jsme se brzy sešli zpět na 
školní zahradě, kde byly pro děti při-
pravené soutěže a zpívání s kytarou 
u ohniště, na kterém si děti společně 
se svými rodiči a sourozenci mohly 
opéct špekáčky. Pro zahřátí se podá-
val teplý čaj a svařené víno. Drakiá-
du jsme zakončili předáním diplomů 
a medailí a dobrým pocitem příjemně 
stráveného odpoledne. Děkujeme 
všem zaměstnankyním školy za pří-
pravu této oblíbené akce.
V nejstarších třídách Sluníček 
a Pastelek proběhl projektový den na 
téma „Stavitel města“, který se konal 
v rámci projektu Malá technická uni-
verzita. Tento projektový den proběhl  
díky financování ze Šablon III. Děti 
se seznamovaly s mapou, s městem 
Kojetínem a jeho významnými stav-
bami, zahrály si na malé stavitele 
a kartografy a učily se rozeznávat 
mapové značky. Dozvěděly se, jak 
se orientovat v mapě a na závěr si 
vyzkoušely vytvořit vlastní mapu 

a zakreslování do ní. Ve třídě Rybi-
ček proběhne projektový den začát-
kem měsíce listopadu.
V Srdíčkách a Koťátkách proběhlo 
podzimní dýňování. Děti z obou tříd 
tvořily zajímavé výrobky z přírodnin, 
lepily barevné listy, barvily sklenice 
s motivem listu, vydlabávaly dýně 
a tvořily Dýňáky. Práce je moc bavila 
a všichni společně si užily příjemné 
podzimní dopoledne.
Od začátku října jsme začali chodit 
cvičit do sportovní haly v Kojetíně, 
každé pondělí máme kroužek anglič-
tiny a dále pokračujeme v předplavec-
kém kurzu na bazéně v Přerově. Také 
k nám do obou školiček opět zavítal 
Kašpárek se svou maňáskovou po-
hádkou, kterou dětem zahrály učitelky.
Podzim nám vesele utíká, za chvilku tu 
máme měsíc listopad, počasí se nám 
sice určitě zhorší, ale na nás ve ško-
ličce bude čekat spousta dalších akcí 
a dobrodružství.    

               vedení MŠ
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GYMNÁZIUM KOJETÍN
Gymnázium Kojetín
je opět Zelenou školou 
Olomouckého kraje 
Každoročně se zapojujeme do sou-
těže Olomouckého kraje s názvem 
Zelená škola a už potřetí se nám to 
vyplatilo. Stejně jako v roce 2016 
a 2018 se nám i letos podařilo získat ti-
tul v kategorii gymnázií. Titulem se mo-
hou po dobu dvou let od udělení pyšnit 
ty školy v kategoriích od mateřských 
po střední, které se aktivně zapojují do 
realizace školního environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
O úspěchu naší školy se dozvěděla 
i TV Morava a natočila o nás krátký 
příspěvek, na který se můžete podí-
vat v tomto odkazu (od stopáže 2:39): 
https://www.tvmorava.cz/kraj-zbliz-
ka-42-2022/
Naše gymnázium se ekologickým 
a globálním tématům věnuje dlou-
hodobě a nadstandardně. Tématům 
se věnujeme nejenom při výuce, ale 
také během přírodovědných exkurzí 
a projektových dnů. Pro získání titulu 
byly zásadní akce konané v minulém 
školním roce v rámci projektů Světová 
škola a Aktivní občanství v globálních 
souvislostech. Stihli jsme toho oprav-
du mnoho, posuďte sami:
• Výstava na stromech o pěstování ba-
vlny a Fairtrade.
• Sběr papíru na podporu organizace 
NEPZ (Prales dětem) – fotopast na 
Slovensku monitorující šelmy + osm 

ptačích budek pro 
sýkorky k instalaci 
v Kojetíně a okolí.
• Exkurze do třídírny 
odpadů a na skládku 
ve Frýdku-Místku.
• Lekce o klimatické 
změně a módním 
průmyslu (V4).
• Beseda s odborní-
ky na módní průmysl 
a vliv na klimatické 
změny (V4).
• Burza nepotřeb-
ných deskových her, 
hraček, knih a školních potřeb – vý-
těžek na podporu projektů Člověka 
v tísni v chudých oblastech světa (Sku-
tečný dárek).
• Věnování zbylých věcí z burzy Cha-
ritě Kojetín.
• Fairtrade výrobky a přání jako vánoč-
ní dárek osamělým seniorům v Kojetí-
ně, spolupráce s Centrem sociálních 
služeb Kojetín.
• Prodej výrobků z Keni – kávu, čaj, 
náramky, náušnice, hrošíky a tašky 
nám zprostředkovala organizace Cen-
trum Narovinu, která na východě Keni 
u jezera Ukerewe podporuje komunit-
ní centrum Rusinga Island; podařilo se 
prodat téměř všechno, výtěžek z pro-
deje poputuje právě do komunitního 
centra v Keni.
• Víkendový seminář k Fairtradové 
škole (25. – 26. února 2022) – pět stu-
dentů (V4, V5).
• Finanční a materiální sbírka pro Ukra-

jinu – spolupráce s Českým červeným 
křížem Olomouc (materiální sbírka) 
a s nemocnicí v Termopil na západě 
Ukrajiny (zdravotnický materiál).
• Vážení odpadků ve třídách (v každé 
třídě 5x během jednoho měsíce), vy-
hodnocení nejlepších tříd v třízení a po-
dle množství odpadu (únor – březen).
• Peer to peer – seznamování žáků 
gymnázia s tématy týkajícími se odpo-
vědné spotřeby a Fairtrade.
• Soutěž v mikroregionu Střední Haná 
– příprava 16 zastavení na zajímavých 
místech mikroregionu s informacemi 
vázanými k místu a ke klimatickým 
změnám, odpovědné spotřebě a odpa-
dům; podpořeno i z miniprojektů Člově-
ka v tísni; pro všechny zájemce z řad 
veřejnosti (15. červen – 30. září 2022).
Děkujeme všem žákům i učitelům, 
kteří se zasloužili o zisk titulu Zelená 
škola Olomouckého kraje 2022.

Dana Dýmalová

Pátky s výzvou
Před více než týdnem odstartoval 
výzvou „Jsme na hlavu“ seriál cha-
llengí spojený s oslavami 30. výro-

čí školy. Rychlostí, jakou se výzvy 
ujaly, dovolily ještě před pomyslným 
přeskočením říci kýžené „hop“. Ná-
sledující „halloweenský“ pátek ra-
dost žáků i pedagogů jen potvrdil. 

A tak zatímco při první výzvě bráz-
dilo osazenstvo gymnázia chodby 
v pokrývkách k nošení na hlavě více 
či méně určených, při reji strašidel-
ných masek se mnohdy zatajil dech 
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nejen těm mladším. Fantastickými 
kreacemi ohromovali všichni bez 
rozdílu věku. Obě doposud usku-
tečněné výzvy dokázaly školu pro-
měnit v kompaktní „zábavné“ těleso, 
které při tom všem neopomnělo své 

základní poslání. Naopak – mezi 
nejpočetnější reakce studentů pat-
řila poznámka o „vynikající motivaci 
ke školní práci“. A samozřejmě také 
ocenění pedagogického sboru, který 
se do výzev pořádně obul a společně 

se studenty se těší na další.
Challenge zkrátka jedou! A tak se do 
konce kalendářního roku máme na 
co těšit:) GKJ, všechno nejlepší!

Markéta Matějková
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ŠKOLNÍ JÍDELNA KOJETÍN
Kuchyně našich babiček
Neformální pokračování a ukonče-
ní projektu „Moderní pojetí tradič-
ních receptur ve školních jídelnách 
Pardubického kraje s podtitulem 
Kuchyně našich babiček“

O výše uvedeném projektu jsem již 
psala a snad jen pro připomenutí. 
„Zámyslem projektu Moderní pojetí 
tradičních receptur ve školních jídel-
nách Pardubického kraje „Kuchyně 
našich babiček“ je chutné, zdravé 
a moderní vaření dle tradičních a ově-
řených receptur naši národní kuchyně. 
To vše dle nejnovějších technologií 
a gastronomických trendů. Samozřej-
mostí je dodržení výživových dopo-
ručení při využití nutričně bohatých 
a čerstvých surovin z lokálních zdrojů. 
A navíc, ukázat a prezentovat školní 
jídelnu, kde se nezapomíná na tradice 
a krajové speciality v oblasti školního 
stravování v Pardubickém kraji. Cí-
lem je propagace školního stravování 
v Pardubickém kraji a odkaz na ná-
rodní gastronomické tradice a krajové 
speciality, jak uvedl tvůrce projektu 
Vladimír Štefančík, MBA referent od-
dělení organizačního a vzdělávání 
odboru školství Krajského úřadu Par-
dubického kraje. 
Jsme Školní jídelna Kojetín, příspěv-
ková organizace, a měli jsme tu čest 
se projektu účastnit co by odborný 
garant. Naším úkolem bylo sestavení 
projektového menu, stanovení tech-
nologického postupu v souladu s do-
držováním zásad spotřebního koše, 
výživových norem a finančního limitu 
na nákup potravin. 
Svoji úlohu jsme brali velmi vážně 
a s pečlivostí sestavovali obědové 
menu tak, aby odpovídalo zadání: tedy 
recepty pocházející z kuchařských 
knih našich babiček, skládajících se 
ze surovin i dnes dostupných, sklad-
ba odpovídající požadavkům zdravé 
výživy (obsah zeleniny, ovoce, bílkovin 
tuků, cukrů, mléka,..) s ohledem na 
oblíbenost našich strávníků. Není tak 
složité sestavit obědové menu, aby 
v něm byly zastoupeny výše uvedené 
složky, je ale náročnější sestavit ho zá-
roveň tak, aby dětem chutnalo.   
Projektové vaření, již jak jsem dříve 
uvedla, probíhalo v jídelnách škol: 
Střední zdravotnická škola Svitavy, 
Odborné učiliště Chroustovice, Střed-
ní škola gastronomická a technická 

Žamberk, Střední 
průmyslová škola 
stavební Pardu-
bice.
Nejenže jsme 
spolu s místními 
kuchaři a projek-
tovým týmem va-
řili školním stráv-
níkům jídla tra-
diční, ale hlavně 
z čerstvých su-
rovin bez použití 
polotovarů a tzv. 
„dochucovadel“. 
Dochucovalo se 
pouze bylinkami 
tak, aby byla za-
chována chuť pří-
rodních surovin. 
Využívali jsme 
regionálních su-
rovin od místních 
farmářů, stejně 
jako to děláme 
běžně u nás v jí-
delně. Samotné 
vaření snímala 
média, což vidím 
jako další bonus 
projektu, neboť 
široká veřejnost mohla zhlédnout re-
portáž o skutečném chodu školních 
jídelen a pomoci nám tak vyvrátit před-
sudky o vaření „UHO“ omáček apod.  
Vzhledem k tomu, že jsme navázali 
velmi dobré vztahy s účastněnými jí-
delnami a stálými členy projektového 
týmu, ukázalo se, že jsme vlastně se-
hraná parta lidí, kterým jde především 
o poctivé vaření. A tak vznikl nápad 
uspořádat společné vaření u nás v jí-
delně, co by neformální pokračování 
projektu. Scénář vaření byl stejný.
Sešli jsme se již v úterý 20. září 2022 
odpoledne. Po přivítání hostů a bese-
dě proběhlo nutné školení BOZP a pří-
pravy na oběd začaly. Takřka všichni 
hosté již u nás byli v rámci navázání 
dobrých vztahů, takže prostředí, ve 
kterém budou vařit, znali. Rovněž na-
vzájem se představitelé jednotlivých 
škol znali, neboť jsou ze stejného kra-
je, a to byl dobrý základ k úspěšné 
realizaci. V předvečerní hodině jsme 
se sešli u společné večeře, abychom 
se nejen posilnili na hlavní den, ale 
rovněž, abychom společně doladili 
samotné vaření. Při té příležitosti jsme 
spolu s našimi hosty probrali situaci ve 
školním stravování a vyměnili si cenné 

zkušenosti. 
Samotné vaření se uskutečnilo 21. září 
2022, a to s dvouročním zpožděním 
z důvodu nepříznivé covidové situace. 
O to více jsme se na společné setká-
ní těšili. Musím ale přiznat, že obavy, 
aby vše dobře dopadlo, byly. Neboť 
se v kuchyni u vaření mělo sejít cca 
deset osob z jiných jídelen a k tomu 
místní zaměstnanci. Do toho média. 
Ukočírovat organizaci v samotné ku-
chyni při vaření nebyl lehký úkol. Oba-
vy ale ustoupily v momentě, kdy jsme 
se všichni sešli a hlavní kuchař Oldřich 
Szedlák ukázal skvělé organizační 
schopnosti v kuchyni. Každý měl při-
dělenou svoji práci a vzhledem k tomu, 
že se sešli samí odborníci, šlapalo vše 
jako na kolovrátku. Někdo čistil, jiný 
krájel; někdo strouhal, jiný míchal; ně-
kdo dělal knedle, jiný omáčku; někdo 
pekl, jiný vařil. Oldřich Szedlák měl na 
starosti „gró“ – dělal základy a dokon-
čování.  
Kdo vlastně vařil? 
Eva Malinová, ředitelka Krajské hos-
podářské komory Pardubického kraje,  
Zuzana Pecháčková, ředitelka Střední 
školy gastronomické a technické Žam-
berk, Renata Petružálková, ředitelka 
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Střední průmyslové školy stavební 
Pardubice, Jaroslav Bálek, ředitel Od-
borného učiliště Chroustovice, Martina 
Vrátilová, vedoucí úseku GASTRO 
Odborného učiliště Chroustovice, Ra-
dim Dřímal, ředitel Střední zdravotnic-
ké školy Svitavy, Lenka Švábová, ku-
chařka školní jídelny Střední zdravot-
nické školy Svitavy. Samotné vaření 
řídil a koordinoval hlavní kuchař naší 
jídelny Oldřich Szedlák. Skvělou práci 
odvedly i naše kuchařky a pracovnice 
provozu.
Co se vařilo?
Polévka kuřecí s těstovinou; Hlavní 
chod 1: Vepřová pečeně, svíčková na 
smetaně, knedlíky houskové; Hlavní 
chod 2: Kuřecí paličky na medu, rýže; 
Salát z červené řepy se zakysanou 
smetanou; Pitný režim: Bylinkový čaj 
s medem a citronem; Ovocný bar: Mix 
ovoce.
Našimi milými hosty byli: Ilona Vaculo-
vá, MŠMT, odbor řízení regionálního 
školství, Bohumil Bernášek, zastupi-
tel Pardubického kraje, Leoš Ptáček, 
starosta města Kojetína, Miroslava 
Segar, Magistrát Ostrava, kontrola 
a organizačně správní činnost, Tomáš 
Cimbálník, předseda Asociace zřizo-
vatelů školních jídelen, Hana Chváta-
lová, vedoucí školní jídelny MŠ Vace-
novice, Eva Bařáková, kuchařka MŠ 
Vacenovice, Eva Takačová, nutriční 
terapeutka. Celé akce se samozřejmě 
účastnil Vladimír Štefančík.
A to nejdůležitější: jak chutnalo dětem, 
žáků a studentům?
Fotografie mluví za vše. I v reportáži je 
záběr na strávníky. Jako vždy svíčko-
vá nikdy nezklame. Omáčky děti mají 
rády. A kuřecí paličky na medu zrovna 
tak. I vývar s nudlemi děti „baštily“. 
Nejen dětem, žákům a studenům, ale 
i všem účastníkům této akce náramně 
chutnalo. Vždyť také jedli oběd slo-
žený se samých dobrých a čerstvých 
surovin, např. na svíčkovou pro 600 
strávníků se spotřebovalo 60 kg čers-
tvé kořenové zeleniny od místního far-
máře. Vepřová pečeně rovněž z míst-
ních chovů, stejně tak čerstvé kuřecí 
paličky. A po obědě si strávníci mohli 
dát ovoce z okolních sadů jako naše 
babičky (jablka, hrušky, švestky, hroz-
no). Jak prosté, a přitom tak dobré. 
Někdo může namítnout, že svíčková 
má být z hovězího masa, ale my ze 
školních jídelen víme, že finanční si-
tuace nedovoluje tuto variantu, neboť 
bychom se „nevešli“ do finančního li-
mitu. I našim babičkám bylo bližší vep-
řové maso než hovězí. 

Na závěr jsme spolu s našimi hosty 
usedli ke slavnostní tabuli, abychom 
ochutnali, co jsme navařili. Předali si 
dárky, poděkovali za spolupráci a roz-
jeli se do svých domovů.
Je nám líto, že vaření spolu s našimi 
novými partnery končí. Troufám si říct 
za všechny, že projekt, který vymys-
lel a za podpory Pardubického kraje 
zrealizoval Vladimír Štefančík, přinesl 
našim strávníků zpestření, nám radost 
a široké veřejnosti prostřednictvím mé-
dií obraz o opravdovém školním vaře-
ní a snad zcela zapudil mylné před-
stavy a mýty. A co víc? Byly to prosté 
a staré recepty, které možná pomohou 
zpestřit jídelníček našim mladým ma-
minkám.
Motto: „Všechno dobré jednou končí, 
aby něco lepšího mohlo začít“

Závěrem bych chtěla poděkovat Vladi-
míru Štefančíkovi, že nám dal tu důvě-
ru a zařadil nás do projektu a my tak 
mohli získat nové zkušenosti a navá-
zat nové kontakty. Dále mé poděková-
ní patří všem ředitelům a pracovníkům 
zúčastněných škol a v neposlední řadě  
Oldřichu Szedlákovi za jeho skvělou 
organizaci v kuchyni, a především za 
samotné vaření. Mé poděkování pat-
ří samozřejmě i stálému týmu, neboť 
bez jejich podpory by se akce nemohla 
uskutečnit. 

Odkaz na reportáž:
https://www.ceskatelevize.cz/pora-
dy/10122978233-udalosti-v-regio-
nech-ostrava/422231100030921/

Hana Rohová, ředitelka ŠJ Kojetín
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE
Štafetový závod
V pátek 7. října 2022 byla zahájena 
„Velká cena DDM Kojetín – O putovní 
pohár ředitelky DDM Kojetín“. 

Jako první úkol byl zvolen štafetový 
běh pro čtyři zástupce za třídu (dvě 
děvčata, dva chlapci). Mladí atleti bě-
želi se štafetovým kolíkem na oválu 
u Sportovní haly v Kojetíně. Závod byl 
svižný jako všichni běžci, kteří se zú-
častnili. 

Výsledková listina
Mladší kategorie: 1. místo: Sekunda 
GKJ, 2. místo: 7.B ZŠ nám. Míru, 3. 
místo: Prima GKJ, 4. místo: 7.A ZŠ 
nám. Míru, 5. místo: 6.A ZŠ nám. Míru,
6. místo: 6.B ZŠ nám. Míru
Starší kategorie: 1. místo: Kvarta GKJ, 
2. místo: Tercie GKJ, 3. místo: 9.A ZŠ 
nám. Míru, 4. místo: 8.A ZŠ nám. Míru, 
5. místo: 9.C ZŠ nám. Míru, 6. místo: 
9.B ZŠ nám. Míru, 7. místo: 8.B ZŠ 
nám. Míru.

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

-ddm-
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2022
NOC S ANDERSENEM

– POHÁDKOVÝ VEČER S ANDERSENEM 2
4. listopadu 2022, 16–21 hodin, děti 1.–4. třída, VIC

Pro velký zájem přidáváme podzimní kolo!
Podvečer plný pohádkového čtení, her, soutěží, kreslení, 
tvoření, spolu s dobrodružným objevováním tajuplných
zákoutí potemnělé budovy VIC. Budeme hledat poklad 

ukrytý na půdě či ve sklepení…
Akci pořádáme u příležitosti narození slavného dánského 

pohádkáře H. CH. Andersena.
„Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, 

že je nazýváme všedními věcmi“
(Hans Christian Andersen).

HANÁCKÉ POHÁDKY A POVĚSTI
pro žáky 3. tříd základních škol

Literární beseda s knihami regionálního autora,
kojetínského rodáka, Bohumíra Štégera.

HALLOWEEN V KNIHOVNĚ
pro děti a mládež a Klub malých čtenářů z Polkovic

Strašidelný program (čtení, luštění, tvoření).

LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY
pro žáky 7. tříd ZŠ a sekundy Gymnázia Kojetín

Naučná literatura – třídění, stavění podle MDT,
praktická cvičení.

Říjen v knihovně
Týden knihoven 2022 
V letošním roce se konal od 3. do 
9. října na téma „udržitelnost“. Nabízeli 
jsme tradičně bezplatnou registraci do 
konce roku 2022 i čtenářskou amne-
stii. Konaly se dny otevřených dveří 
s vyhodnocením nejlepších čtenářů. 
Knihovnu navštívili žáci 9. tříd základ-
ních škol a studenti Gymnázia Kojetín, 
pro které byly připraveny exkurze do 
dospělého oddělení, obdrželi základní 
informace o činnosti, orientaci ve fon-
du, seznámili se s knihovním řádem i s 
možností registrace.
Jde to i s úsměvem
Tematická výstavka knih, vztahující se 
ke Světovému dni duševního zdraví 
(10. října), který se slaví od roku 1992.
Olomoucký kraj v příbězích aneb 
Známé cíle, jak je neznáte
Literární hodinka byla určena pro se-
niory z Centra sociálních služeb Ko-
jetín a z Domu sv. Josefa na Charitě 
Kojetín. Tentokrát se vztahovala na 
kraj, ve kterém žijeme a jak ho možná 
neznáme. Naše cesty vedly do histo-
rie, na známá místa našich předků, 
a neopomněli jsme také Jeseníky, dru-
hé nejvyšší pohoří v Česku. Krásná 
místa opředená spoustou příběhů.

Den Stromů (20. říjen)
Literární beseda s aktivním progra-
mem, ve které si žáci 2. tříd ZŠ a Klub 
mladých čtenářů z Polkovic doplnili 
a rozšířili své znalosti z oblasti dendro-
logie. Pomocníky nám byly knihy: „Ta-
jemné a kouzelné stromy“ (M. Drijve-

rová), „Zákeřné keře“ (D. Kroluppero-
vá) a „Poznej květiny, stromy, zvířátka“ 
(M. Vítková) a keltský stromokruh. Ne-
chyběla ani soutěž s poznáváním stro-
mů podle listů a plodů s pomocí atlasů.
Setkání dobrovolných knihovníků 
střediska Kojetín
Setkání proběhlo v knihovně ve velmi 
příjmené atmosféře.

Jitka Lorencová

Více se dozvíte na webových strán-
kách MěKS Kojetín: www.mekskoje-
tin.cz/mestska-knihovna
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ZAPOMENUTÁ HISTORIE MĚSTA KOJETÍNA (NA POKRAČOVÁNÍ)

Vážení čtenáři, 
mnozí z vás se zajímají o historii města Kojetína. O vzniku města a jeho vývoji bylo již dříve napsáno 
mnoho odborných pojednání, která vycházela z tehdy dostupných archiválií. Některé historické události 
lze však zdokumentovat až nyní. Dnešní digitalizovaná doba umožňuje větší možnosti v bádání starých 
dokumentů, protože zásadně ulehčuje badatelskou činnost. Proto je možné stále objevovat a zkoumat 
archiválie, dříve kronikářům a historiografům nedostupné a nalézat tzv. „bílá místa“ v historii. 
Nelze než obdivovat úsilí kojetínských kronikářů, jako byli Karel Štéger, Max Navrátil, Bohumír Štéger, 
Vratislav Vaněk, Otmar Ondra, Vladimír Novotný a František Řezáč a v neposlední řadě historiograf Josef 
Chytil. Každý z nich, podle možností doby, ve které žil, popisoval dějinné události města Kojetína pro bu-
doucí generace. Dodnes lze z jejich zápisů čerpat.
V průběhu staletí bylo město Kojetín postiženo různými pohromami, jako jsou požáry, povodně, nemoci 
a války, které se podepsaly na místopisu města. Mnoho stavebních objektů a zajímavých míst již dnes 
neexistuje. Byly přebudovány nebo nenávratně odstraněny, mnohé byly několikrát přejmenovány a časem 
upadly v zapomnění. 
Proto skupinka níže uvedených nadšenců pro historii by chtěla čtenáře, zajímající se o historii, seznámit 
s dnes již neznámými, zapomenutými „bílými místy“ v dějinách našeho města.

 Miloš Krybus, Božena Hanáková-Urbanová, Josef Bibr

ZEMANKA – DRÁBSKÝ DŮM A VĚZENÍ
Pohled na „starý“ Kojetín by nám poskytl obraz místa, které se v době své existence jmenovalo Zemanka 
nebo také Zemansko. Byla to budova v části panského dvora, který byl původně rozložený na pozemcích 
začínající v dnešní Tyršově ulici, která se dříve jmenovala Žebračka a končící v ulici Kroměřížské. 
Po budově a dvoře nezůstala, kromě jednoho hmotného odkazu, žádná stopa. Pouze archiválie sdělují, 
jak tento dvůr vznikl, za jakým účelem byla budova, zvaná Zemanka, na tomto dvoře postavena a kdo byli 
jeho majitelé.
Po dobu více jak 200 let existence dvora, od konce 16. století do počátku století 19., se s tímto místem se-
tkalo mnoho lidí, především vrchnostenských poddaných. Držitelé kojetínského panství byli v podmínkách 
té doby většinou dobrými hospodáři. Prosazovali a podporovali rozvoj obchodu, řemesel, hospodářství 
selských usedlostí, rybníkářství a lesnictví.
K tomu, aby byly záměry vrchnosti řádně plněny, vydávala vrchnostenská kancelář instrukce a na-
řízení, které předávala místní samosprávě města k jejich vykonání. Samosprávu tvořili většinou dosa-
zený rychtář či později starosta a městští radní, konšelé. Působnost samosprávy byla rozmanitá. Ve-
dle některých úkonů správních, jako byl výběr poddanských poplatků a daní, mívala i rozsáhlou kom-
petenci dozoru nad provedením vrchnostenských požadavků a mnohdy i kompetenci soudní. Dbala 
o to, aby se nedělo nic proti obecným zákonům, dobrým mravům a zájmům vrchnosti, jíž šlo především 
o to, aby její majetek v podobě panských dvorů prosperoval a obyvatelé města – poddaní, plnili řádně své 
daňové (berní) povinnosti.
 
O panské dvory se staral šafář se svými pomocníky, a na ostatní obyvatelstvo dohlížel a jejich pracovní 
povinnost, robotu, rozděloval a kontroloval ustanovený dráb se svými pomocníky. Kdo se proti povinnosti 
provinil, byl potrestán. Menší provinění trestal dráb osobně, jiná si musel nechat schválit samosprávou, 
která řešila různé přečiny poddaných, jako byly spory o vzájemné dluhy, škody na polích a dobytku, spory 
o polní meze, urážky na cti, ublížení na těle, krádeže a odepírání roboty pro vrchnost. 
Uvážíme-li, že poddaní pracovali zadarmo, mnohdy za těžkých pracovních podmínek, a byl-li dráb či jeho 
pomocníci násilnické povahy, byly práce vykonávány s nechutí, ledabyle a poddaní si práci různými „for-
tely“ usnadňovali a někdy i přímo podváděli.
Tresty za provinění bývaly tělesné, jako mrskání, bičování, uvázání k pranýři a další, a vedle toho i různě 
dlouhé věznění s okovy či bez okovů. Provinění „hrdelní“ soudil vrchnostenský soud, který v případě roz-
sudku smrti, potvrzeného vyšší soudní mocí, povolal sjednaného kata.
Funkce drába spočívala nejenom v dozoru na vykonávanou práci, ale mnohdy byl zároveň hlídačem, pos-
lem a vykonavatelem trestů a mohl rychtáři nařídit, aby povolal poddané k činnostem, které nebyly běžně 
vykonávány. Drábem býval často zdatný vysloužilý voják.
K tomu, aby robotou povinní poddaní věděli, co mají dělat, určovali v podstatě denně dráb se svými 
pomocníky na určeném místě, a to byl v Kojetíně panský dvůr.
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Na přelomu 16. a 17. století byly v Kojetíně dva svobodné dvory. Starší ze dvorů, existující již v 16. století, 
držel roku 1607 Václav Polkovský z Polkovic.

Osudy druhého dvora, který je předmětem tohoto článku, se odehrávaly v dnešní Tyršově a Kro-
měřížské ulici.

Vznik panského dvora v Tyršově ulici, dříve zvané Žebračka nebo i Žebrácká ulice, začal koncem 
16. století. Podle panského urbáře z roku 1567, kdy držitelem kojetínského panství byl Vojtěch z Pernštej-
na, obývala nevolnice Kateřina Stará chalupu číslo 7 na levé straně této ulice. K chalupě patřil i pozemek 
a sad, protože z pozemku platila ročně 11 grošů a v sadu měla včelstvo, a také na kojetínskou faru odvá-
děla 1 fund (zhruba ½ kg) vosku na svíce. 
Ulici v té době tvořilo patnáct chalup nebo gruntů, po každé straně jich bylo sedm, a na svém konci byla 
uzavřena, napříč ulice postavenou chalupou. V pozdější době, v polovině 19. století, vznikl na pravé 
straně této chalupy úzký průchod, kudy bylo možno projít směrem na pole, nacházející se za městem 
a následně, po zprovoznění železniční dráhy z Brna do Přerova v roce 1869, k nádraží. 

Obr. Zápis o chalupě Kateřiny Staré v kojetínském Panském urbáři z roku 1567.

Obr. Situační plán chalupy Kateřiny Staré v ulici Žebračka.

Jak se dovídáme z dalších archiválií, zmíněnou chalupu číslo 7 s pozemky získal urozený vladyka, pan 
Jan Teleky (někdy snad Tölöky) z Kameničan (obec na Slovensku u Dubnice nad Váhom) a přestavěl 
toto místo na hospodářský grunt. Před rokem 1596 vladyka tento grunt prodal a jeho novým majitelem se 
stal taktéž urozený vladyka – zeman, pan Adam Vlčnovský z Vlčnova. 
Adam Vlčnovský nebyl spokojený s gruntem po Janu Telekym, a proto jej přebudoval na panský dvůr. 
Předtím, ještě než grunt od Jana Telekyho koupil, byl v roce 1590 majitelem gruntu v obci Vícov (něm. 
Wetzov) u Plumlova, jehož předchozím majitelem byl pan Kotvrdovský. Následným majitelem gruntu Ada-
ma Vlčnovského ve Vícově se stal Mikuláš Šmerhovský.
Zápis z Panského urbáře z roku 1596, uvedený v ulici Žebračka pod číslem 7, sděluje, že „…Pan Adam 
Vlčnovskej (platí vrchnosti) z ½ lánu roli 1 ½ Zr., srpního 2 gr., z zahrady u Jíry Kuncova 2 gr., 2 d., z zahra-
dy 4 gr., z nivky Jiskrovské 1 ½ gr…“. Peněžní měnou v té době byl zlatý rýnský – Zr., groš – gr. a denár – d. 
Roku 1600 se držitelem kojetínského panství stává hrabě Weikhard ze Salmu a Neuburgu nad Innem 
a na Tovačově. A jelikož zeman, pan Adam Vlčnovský měl s hrabětem dlouhodobě dobré vztahy, protože, 
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jak hrabě sděluje, se „…k jakékoliv práci a službě žádostivě podrobil, že jest se vší ochotností mně v služ-
bách se propůjčoval…“, osvobozuje jej smlouvou ze dne 13. července roku 1612 od „…všelijakých platů, 
poplatků a robot…“ na věčné časy, a to i jeho potomky a budoucí majitele dvora. Ke dvoru tehdy patřil ještě 
půl lánu roli (polí), nivy, újezdy, lesní a domovní louky, cesty, zahrada u dvora a další nemovitosti.
Navíc si pan Vlčnovský mohl „…Též jednu chalupu při témž dvoru nejblížeji ležící skoupiti a sobě tudy 
prostranství a průjezd učiniti…“ Tímto se dvůr ležící v ulici Žebračka rozšířil do ulice Kroměřížské, protože 
pan Vlčnovský si pro své potřeby vybral v této ulici chalupu číslo 11 s pozemkem, kterou obýval Matouš 
Jakoubek. Chalupní číslo 11 má dnes dům s číslem 112. 
O velké důvěře ve schopnosti a přízni hraběte Weikharda k panu Adamu Vlčnovskému svědčí i jeho pově-
ření vyplývající ze smlouvy sepsané v pátek po sv. Jakubu Apoštolovi, tedy dne 27. července roku 1607, 
k dohledu při vyměřování, stavbě a dokončení rumplovského jezu a hamu (stavidla) na řece Moravě, 
s důrazem „…aby vše bylo pečlivě provedeno a beze škod na kojetínských statcích, v lesích a polích“.

Zahrada za chalupou Matouše Jakoubka navazovala přímo na zahradu panského dvora v ulici Žebračka. 
Tím vznikl pozemek průjezdný z obou ulic a bylo ušetřeno přecházení a přejíždění směrem ke Kroměříž-
ské bráně podél potoka Psolučka pod městskými branami do ulice Žebračka a naopak. Jak byl vypořádán 
novým majitelem Matouš Jakoubek nelze dohledat, ale ještě v roce 1682 dlužila další majitelka dvora, 
urozená paní Alyna Magdalena Johnerová, Jakoubkovým dědicům 382 zlatých rýnských.
Urozený pan hrabě Weikhard, si ve smlouvě o osvobození z platů, poplatků a robot vymiňuje, že v přípa-
dě prodeje dvora ze strany jeho současného i budoucích majitelů, bude dvůr přednostně nabídnut pouze 
představitelům rodu Salmů. 

Obr. Situační mapa vztahu mezi dvorem v ulici Žebračka, číslo 94 a chalupou, číslo 112 v ulici Kromě-
řížské z roku 1833. Levá strana ulice (od náměstí) je dnes zbourána a na pozemcích byly postaveny tři 
panelové činžovní domy s domovními čísly 1226, 1227 a 1228.

Obr. Úvodní část smlouvy mezi hrabětem Weikhardem ze Salmu a Neuburgu nad Innem a na Tovačově 
a panem Adamem Vlčnovským z Vlčnova ze dne 13. července roku 1612.
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Zeman pan Adam Vlčnovský hospodařil na již svobodném dvoře, rozloženém mezi ulicí Žebračka a ulicí 
Kroměřížskou, až do své smrti v roce 1616, kdy se jeho majitelkou stala Vlčnovského vdova Johanka, 
rozená Ullersdorfovna z Němčího. Po ní přebírá dvůr jejich syn Jiřík Vlčnovský. Ten, před rokem 1671, 
prodává dvůr se vším příslušenstvím a polnostmi panu Karlu (Carlu) Johnerovi z Vojnovic (něm. Wo-
inowitz, pol. Wojnowice). Tato vesnice s panským dvorem leží u města Ratiboř (pol. Racibór) v dnešním 
Polsku, nedaleko moravských hranic. 
 
Po jeho smrti, kolem roku 1679, se majitelkou dvora stává jeho pozůstalá manželka paní Alyna Magdale-
na Johnerová z Vojnovic, rozená Bojakovská z Knurova (pol. Bojakowska, Knurów, jižně od Gliwice), 
která je uvedena v zápise pod číslem 57 na foliu 384 v Knize trhové (Registra hlavní purkrechtní města 
Kojetína obnovená Léta Páně) z roku 1681. 

Obr. Zápis o majetnictví dvora urozené paní Alyny Johnerové (psáno Johnarky) v ulici Žebračka z roku 
1681 a zápis o prodeji části vyhořelého a „mista holepusteho“ dvora (pozemku) v Kroměřížské ulici z pro-
since roku 1683 Martinovi Malovanému.

V  roce 1681 se v ulici Žebračka nachází jedenáct chalup, tři grunty a jeden dvůr.
Vdova, urozená paní Alyna Johnerová, v zastoupení svého syna Františka Jiřího Johnera, pozdějšího 
biskupského lenního písaře a hejtmana panství Chrlice, Vyškov, Hukvaldy a Kroměříž, v úmyslu dvůr 
prodat, nabídla v souladu se smlouvou ze 13. července roku 1612, tento dvůr stávajícímu majiteli panství, 
tedy hraběti Ferdinandu Juliu ze Salmu. 
Ten nabídku přijal a dne 24. dubna roku 1682 je sepsána smlouva o prodeji „…při městě Kojetíně v ulici 
Žebračce pod číslem sedmým ležící dvůr a průjezd k němu někdy přikoupený v ulici Kroměřížské pod čís-
lem 57…“, včetně budov, zahrady, lánem polí, dvěma vozy, osmi koňmi, 24 kusy hovězího skotu, patnácti 
prasaty, Dunkovskou a Rumplovskou loukou a dvěma loukami v Suchých loukách a dalším příslušen-
stvím. Prodej byl uskutečněn za částku 3000 zlatých rýnských. Tímto se tento dvůr stal vrchnostenským 
dvorem, a protože jeho dřívějšími majiteli byli zemané, byl nazýván Zemanka či Zemansko.

pokračování příště
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Kultura v září a říjnu
Letní měsíce pomalu minuly a podzim 
ve svých pestrých barvách zavítal do 
našeho žití. I v září si pracovníci MěKS 
Kojetín připravili plno kulturních akcí, 
které mohla široká veřejnost navštívit.
V pátek 30. září 2022 se konala verni-
sáž prodejní výstavy šperků a obrazů 
Alice Stonové a keramiky Ivany Běla-
řové, které předcházela úspěšná mód-
ní přehlídka prvně jmenované spolu-
autorky současné expozice. Po úvod-
ní skladbě Miluše Venclíkové přivítal 
přítomné Milan Zahradník a po něm 
fundovaně promluvil Jaroslav Kačírek, 
kterého spojuje s autorkami dlouholeté 
přátelství a společné působení v tvůrčí 
skupině Signál 64. Výstava, která bude 
k vidění až do 16. listopadu 2022, se 
nese v duchu souznění různých druhů 
tvůrčích aktivit našich vystavovatelek. 
Nevšední šperkařský um Alice Stono-
vé, která kombinuje různé materiály 
jako je nerez, rozličné druhy minerálů, 
říční perly nebo dokonce i rozemleté 
vaječné skořápky, je symfonií zručnos-
ti, vkusu a elegance. Vedle šperkařství 
se Alice zabývá i malbou na rozličné 
materiály, ať už je to plátno, textil nebo 
dokonce břidlice. Nedílnou součás-
tí této expozice je samozřejmě také 
dekorační a užitková keramika Ivany 
Bělařové, které se pod rukama mění 
hlína, kterou jak říká miluje, v umělec-

ké předměty jako jsou svícny, aroma 
lampy či figurální betlémy. Symbióza 
děl těchto vzácných dam je patrná už 
od pouhého vstupu do naší galerie, 
kde tvoří sourodý umělecky vkusně 
vyvážený celek. Vernisáž zakonči-
la ředitelka MěKS Kojetín gratulací 
a poděkováním oběma autorkám, kte-
ré se letos dožily významného životní-
ho jubilea.
O týden později, 7. a 8. října 2022, se 
konala na nádvoří VIC Kojetín oblí-
bená akce Brána do staréch časů na 
Hané. Zde si mohli návštěvníci všech 
věkových kategorií vyzkoušet každo-
denní dovednosti našich předků jako 
mlácení obilí, jeho čištění od plev fuka-
rem, vaření trnek, praní na valše, žeh-
lení nebo loupání kukuřice. Pro mlsné 
jazýčky byl připravený tradiční gastro-
koutek, kde si příchozí mohli vyzkou-
šet uvařit „jabluše“, vyrobit domácí sýr, 

či ochutnat vynikající domácí chleba, 
ke kterému mohli zakousnout škvarky 
a maso vytažené přímo z kotle. Pro 
milovníky přírody byl připraven kou-
tek s bylinkami a stánek s produkty od 
farmy Muškátová dýně. Uvnitř expozi-
ce Ztracená tvář Hané si mohli tvořiví 
jedinci udrátkovat svůj vlastní výrobek 
pod odborným vedením tetin Janči 
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a Kači. Samozřejmě, že nechyběl ani 
dvorek se zvířaty, kterému vedle husí, 
slepic a kachen vévodila sviňka Pepi-
na a koza Amálka. Celá akce se nesla 
v milém a vlídném duchu.
V úterý 11. září 2022 předvedli Mimo-
ni reprízu komedie Haná se nesódí 
v sále Sokolovny Kojetín, kde mla-
dí herci předvedli i po dvouměsíční 
prázdninové pauze, že hru mají hlubo-
ko pod kůží. Vynikající herecké výkony 
nejen hlavních, ale i vedlejších rolí do-
kázaly diváky rozproudit, což dokázal 
i závěrečný potlesk ve stoje. V nejbliž-
ších termínech naši Mimoni odehrají 
tuto veselohru v pátek 11. listopadu 
2022 v Němčicích nad Hanou a v pá-
tek 18. listopadu 2022 ve Václavově 
u Zábřehu.
Účastníci tanečních kurzů jsou již tak-
řka v půli lekcí, tudíž jsme pro ně ve 
středu 19. října 2022 připravili prodlou-
ženou lekci tanečních. Mladí tanečníci 
si mohli pozvat své rodinné příslušníky 
nebo přátelé a předvést jim, co už se 
v průběhu několika lekcí naučili. Vyvr-
cholením jejich snahy bude Závěrečná 
kolona tanečních, která se uskuteční 
v pátek 2. prosince 2022 od 18.00 ho-
din v sále Sokolovny.

Významnou událostí pro kojetínskou 
Sokolovnu byla návštěva oblíbeného 
českého herce Miroslava Donutila, 
který v pátek 21. října 2022 vystoupil 
s programem Na kus řeči a pobavil di-
váky hereckými historkami, tak jak to 
umí jenom on.

V den před Státním svátkem výročí 
vzniku samostatné Československé 
republiky uctili zaměstnanci MěKS 
Kojetín a zástupce Města Kojetína Ja-
roslav Bělka památku a odkaz prezi-
denta T. G. Masaryka a všech, kteří se 
zasloužili o vznik naší samostatnosti, 
položením kytice u sochy našeho prv-
ního prezidenta v parku na náměstí 
Republiky.
Také srdečně zveme čtenáře Kojetín-
ského zpravodaje, a nejen je, na křest 
knihy Miloše Krybuse Zapomenutí 
vojáci, která je věnovaná osudům ko-
jetínských vojáků padlých v 1. světové 
válce. Křest knihy se uskuteční v pro-
storách expozice Když byla technika 
v plenkách ve středu 9. listopadu 2022 
od 17.00 hodin. Dalším publikačním 
počinem MěKS Kojetín je vydání ná-
stěnného kalendáře Když Haná vo-

něla perníkem, který bude v prodeji 
od začátku listopadu v našem infor-
mačním centru. Na tomto nástěnném 
kalendáři, který je propojený hmotnou 
i zvykoslovnou lidovou kulturou spolu-
pracovali perníkářka Dana Holmano-
vá, František Řezáč a kolektiv MěKS 
Kojetín. Věříme, že i další naše akce 
podpoříte svou návštěvou a zachová-
te nám přízeň.    

                        -miza-
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Zahájení zimního
semestru Virtuální
univerzity třetího věku
V naší víceúčelové klubovně jsme 
zahájili další semestr Virtuální uni-
verzity třetího věku. Ke studiu se 
v tomto semestru přihlásilo 23 seni-
orů. Téma si zvolili Historie a sou-

časnost české myslivosti. Semestr 
zahrnuje cyklus šesti přednášek. 
S přednášejícími se vydáváme do 
hluboké historie myslivectví, do pří-
rody za zvířaty, ale také na myslivec-
ké oslavy. To vše s myslivostí souvi-
sí. Myslivost je totiž, kromě pečování 
o přírodu a zvířata, také životní styl. 
O jeho podobách si povídáme  s pe-
dagogy České zemědělské univerzi-

ty v Praze. Studentům se téma moc 
líbí a těší se na další společné  lekce. 

Pavlína Zahradníčková

Olomoucký kraj
v příbězích aneb Známé 
cíle, jak je neznáte
Říjnové odpoledne nám přišly zpestřit 
na DPS J. Peštuky pracovnice Měst-
ské knihovny MěKS Kojetín Jitka Lo-
rencová a Alena Fíková. Připravily si 
pro naše seniory besedu na téma Olo-
moucký kraj v příbězích aneb Známé 
cíle, jak je neznáte.
V jednotlivých příbězích nás provedly 
historií, na známá sídla našich předků 
a nebyly opomenuty ani Jeseníky, hora 
Praděd a lázeňství. Náš kraj má totiž 
bohaté kulturní a folklorní tradice, ne-
spočet pamětihodností – hrady zámky, 
muzea, lázně, ale také parky, jeskyně 
a přírodní rezervace. Zaznělo spoustu 
krásných čtenářských ukázek, např. 

od B. Štégera Bouzov a Helfštýn, 
z knihy Pověsti o hradech a zámcích, 
dále také ukázka z knihy Plumlov od 
M. Drijverové a o Velkých Losinách. 
A mnoho dalšího. Místa, která jsme 
v příbězích navštívili a na první po-
hled vypadají třeba všedně, skrývají 
zajímavou historii a napínavé osudy. 

Najednou je možná uvidíme v jiném 
světle. Každé z nich si prošlo někdy 
těžkým údělem a jindy zase obdobím 
radosti, někdy nás inspirují, jindy je-
nom pobaví. Velmi děkujeme knihov-
nicím za hezké odpoledne. Naši senio-
ři tyto besedy mají velmi rádi.

Pavlína Zahradníčková
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

6. 11. 2022 Neděle – Památka zesnulých
VZPOMÍNKOVÉ BOHOSLUŽBY

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

13. 11. 2022 Neděle
– 17. listopad Den boje za svobodu:

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

Program svátečních setkání v listopadu 2022 (v čase „dušiček a vzpomínání“)

„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty,
kdo zesnuli v něm.“ 1. Tesalonickým 4,14

20. 11. 2022 Neděle – Bible Kralické, JB a J.A.K.:
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

27. 11. 2022 Neděle – 1. adventní:
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru
4. 12. 2022 Neděle – 2. adventní a sv. Mikuláše

BOHOSLUŽBY
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce:Citát měsíce:

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát,
i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře.“  Žalm 46,2-3

Oznámení: Farní úřad CČSH v Ko-
jetíně (Husova 796, kancelář v příze-
mí) 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 Hruško-
vá z Hranic n/M., telefon: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz  

Naše společenství je „otevřené“ všem 
„hledajícím“!
Letošní prohlídky Husova sboru, syna-
gogy, byly ukončeny. Budeme se těšit 
příští jaro na pokračování.

Podrobnější informace a aktuální data 
setkání i mnoho dalšího najdete na na-
šich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/

a v aktuálním čísle Kojetínského zpra-
vodaje:
https://mekskojetin.cz/archiv-casopisu  
Fotogalerie:
https://www.zonerama.com/captainjtc  

FB:
https://www.facebook.com/ccsh.koje-
tin

Aktuálně z CČSH:
https://www.aktualne.ccsh.cz/
Bohoslužby on-line:
https://www.aktualne.ccsh.cz/boho-
sluzby-a-promluvy.html

Pomoc Ukrajině a  Českému Švýcar-
sku: https://www.husitskadiakonie.cz/
pomahejte-s-nami/
https://www.husitskadiakonie.cz/sbir-
ka-na-ceske-svycarsko/ 

      Jiří Pleva

Anekdota měsíce:
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TJ SOKOL KOVALOVICE
Kovalovice se dočkaly
kýžených bodů
Po sérii pěti zápasů bez výhry se 
konečně podařilo letos na podzim 
podruhé potěšit výhrou domácí pu-
blikum.
Neděle 2. 10. 2022 v 15 hodin – So-
kol Kovalovice – 1.HFK Olomouc B 
1:2, poločas 1:0. Branky: 25´ 1:0 Ko-
valovice Marcel Lukáš, 62´ 1:1 1.HFK 
Olomouc Filip Sehnal, 90´ 1:2 1.HFK 
Olomouc Antonín Breznický.
Pár vteřin chybělo a domácí mohli vy-
bojovat zaslouženou remízu. Bohužel 
se tak nestalo. Přitom domácí měli 
v první půli jednoznačně navrch. Obra-
na získala jistotu návratem zkušeného 
Marka Ohlídala, kterému dobře sekun-
doval Petr Ernst. Soupeř byl zaskočen 
nejen kombinacemi domácích, ale 
i klouzavým povrchem hřiště. Ale až 
do 25. minuty se hrálo bez výrazných 
šancí. Pak Marcel Lukáš důrazně šel 
za balonem a před vybíhajícím bran-
kařem udělal kličku doleva a balon 
umístil do prázdné branky. Kovalovi-
cím to nalilo živou vodu do kopaček 
a do poločasu měly čtyři šance volající 
po gólu. Ty, pak jak se ukázalo, byly 
rozhodující a tým mohl mít dostateč-
ný klid. Vyrovnaný zápas s 1. týmem 
tabulky se odvíjel i ve druhé půli, ale 
to už nebyla tak jednoznačná převaha 
domácích. Hosté se postupně dostá-
vali do mírné převahy, která vyústila 
do vyrovnání na 1:1 po akci na pravé 
straně a chybném odkopu se míč do-
stal ve vápně k hráči hostí Filipu Se-
hnalovi, který skóroval přízemní stře-
lou k levé tyči. Pak měl ještě velkou 
šanci na vedení David Bibr, kdy šel 
sám na brankaře, ale jen ho trefil. Blížil 
se konec zápasu, kterému by slušela 
remíza. Ale po levé straně unikl hráč 
Holic, ač byl sledován dvěma obrán-
ci, zacentroval do šestnáctky. Tam si 
naběhl ve druhém sledu nehlídaný 
Antonín Breznický a střelou k levé tyči 
rozhodl zápas. 

Neděle 9. 10. 2022 v 15 hodin – So-
kol Kovalovice – FK Slavonín 1:3, 
poločas 1:3. Branky: 16´ 1:0 Kovalo-
vice Pavel Otáhal, 29´ 1:1 Slavonín 
Pavel Pošusta, 30´ 1:2 Slavonín Pavel 
Pošusta, 42´ 1:3 Slavonín Pavel Po-
šusta.
Když mně v sobotu poslal Marek Še-
veček SMSku, kdo všechno bude 
z různých důvodů chybět, tak to vypa-
dalo, že se jedenáctka domácích těžko 
dá dohromady. Nakonec byli nasazeni 
od začátku hráči, kteří nastupují až po 
poločase. A po oboustranně nezáživné 
desetiminutovce dal nádherný gól je-
den z nich, sváteční střelec Pavel Otá-
hal. Zpoza šestnáctky vyslal levačkou 
střelu, jejíž trajektorie dopravila míč 
od břevna dolů do sítě. Bohužel tím 
to skončilo, protože v posledních čty-
řech zápasech je naše maximum dát 
jeden gól. Pak přišla zdrcující 29. – 30. 
minuta, kdy otočil skóre dvěma brana-
mi slavonínský Pavel Pošusta. První 
branku dal ve 29. minutě. Tahanicí 
o míč v našem vápně vypadl míč jako 
z ragbyového mlýna k hráči Slavonína 
a ten přihrál na volného Pavla Pošus-
tu do vápna, který pohodlně skóroval. 
Ani Kovalovice po výkopu nezasáh-
ly do hry, tak jim na levé straně utekl 
zmíněný Pavel Pošusta a zvýšil na 
2:1 Třetí branku dal ve 42. minutě. Pro 
změnu utekl po pravé straně, udělal 
kličku dvou našim hráčům, z našeho 
brankaře udělal statistu a bylo to ho-
tové. Ve druhé půli mladíci Kovalovic 
vyvinuli tlak, ale bez ohrožení bran-
ky. Slavonínu stačilo hrát na udržení 
výsledku. Kovalovice se snažily, ale 
chyběl ten, kdo by se dostal do šance, 
hlavně dirigent pro záložní a útočnou 
činnost. Oba domácí zápasy skončily 
bez bodu. Být v obvyklé sestavě, daly 
se body uhrát. Slavonín byl hratelný, 
ale bez branek nelze vyhrávat. Střel-
ci Kuba Krčmař je po operaci, Marcel 
Lukáš možná před ní a oba o berlích, 
takže podzim bude bez nich. Nečekají 
nás lehcí soupeři, ale můžeme překva-
pit soupeře. 

Neděle 16. 10. 2022 v 10 hodin – FK 
Nové Sady B – Sokol Kovalovice 
1:0, poločas 0:0. Branky: 81´ 1:0 FK 
Nové Sady B Dominik Němeček.
Ráno byl budíček brzy. Odjezd busu již 
v 8 hodin z Kovalovic a 8.15 hodin od 
Moravy z Kojetína. Filip přinesl s se-
bou podkovu pro štěstí, a hlavně mohl 
už konečně hrát. Příjezd do Nových 
Sadů byl také brzy a museli jsme če-
kat, než otevřou místní bufety. Byl do-
statek času na prohlídku areálu, kde 
kromě hlavního hřiště jsou další dvě 
travnatá a také malá hřiště s umělkou, 
kde hráli bago před nedělním obědem 
místní borci, sice už důchodového 
věku, ale s mladickým elánem. Pak 
už bylo kafíčko, počasí ideální s tep-
lotou kolem 17°, vzdoušek ještě po 
ránu nabitý energií, prostě idylka. Hoši 
se rozcvičovali, ale chyběl nám trenér. 
Zápas začal a naši se pustili do sou-
peře s patřičným odhlodáním. Když se 
dívám zpětně na videa, tak první ale 
zahrozili domácí, když zazvonila levá 
tyč Víťovy branky. Pak naši poslali 
2x krásné pasy na našeho hroťáka 
Matěje, který mi připomíná Gerda 
Műllera slavného německého kanoný-
ra. Leč Matěj se nedokázal odpoutat 
od svých pronásledovatelů a dát bran-
ku. Naopak Víťa zabránil brance po 
střele domácího borce, který se protá-
hl mezi stopery. Pak si hoši zastříleli, 
ale střely byly bez efektu. Kombinace 
byla rychlá, ale třeba volný Erny uklou-
zl při pokusu o střelu. Poločas skončil 
nerozhodně a nadějně, že ve druhé 
půli to tam konečně spadne. A taky 
to vypadalo dobře. Hosté přehrávali 
domácí a měli navrch. Naši měli dvě 
tutovky. Matěj poslal ze středu krás-
ným pasem na pravou stranu Filipa 
do šance. Ten přehodil brankaře, ale 
míč šel těsně vedle prázdné branky. 
Pak Matěj z hranice vápna poslal míč 
těsně vedle levé tyče. Tomáš Vojá-
ček poslal nadějnou střelu těsně nad. 
Nakonec rozhodla 81. minuta. Krátce 
předtím odstoupil Petr Ernst, který 
hrál výborně jako stoper a obrana byla 
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konsolidovaná. Domácí útočník se 
z levé strany dostal kolem našich dvou 
hráčů do výhodné střelecké pozice 
a z půlkruhu to trefil k pravé tyči. Pak 
mohli domácí zvýšit vedení, ale dva 
hráči netrefili balon. Naši měli poslední 
obrovskou šanci. Matěj poslal ideální 
přihrávku do vápna, ale Filip v přemíře 
snahy z pětníku přestřelil. Další zápas 
s hratelným soupeřem skončil zase 
bez bodového zisku. 
Neděle 23. 10. 2022 v 15.30 hodin – 
Sokol Kovalovice – FK Velká Byst-
řice 2:1, poločas 2:1. Branky: 22´ 0:1 
FK Velká Bystřice David Dornich, 22´ 
1:1 Sokol Kovalovice Filip Rybovič, 31´ 
2:1 Sokol Kovalovice Filip Rybovič.
Jak je důležité míti Filipa je hra Oskara 
Wilda, a také se o tom dnes přesvědči-
li domácí fotbalisté. Sestava vypadala 
značně prořídlá. Při rozcvičce si obno-
vil zranění stoper Marek Ohlídal. Na 
začátku to byla netradiční obrana ve 
složení: Jakub Ševeček, Tomáš Jar-
mer, Josef Zavadil, Martin Šafránek. 
Záloha: Dominik Zavadil, Tomáš Vo-
jáček, Jan Válek, Filip Rybovič. Útok: 
Matěj Řezáč, David Bíbr. Na lavičce 
Pavel Otáhal a Jirka Nguyen. A to byli 
všichni, co dnes mohli nastoupit. Vel-
ká Bystřice je sice nováček, ale přijela 
do Kovalovic jako velký favorit. Třeba 
její elitní střelec David Dornich běžně 
naděluje soupeřům hattricky, letos už 
tři, naposledy Dubu nad Moravou. Ko-
valovice dnes hrály odpovědně, a tak 
mu dovolily dát jen jeden gól po prů-
niku z pravé strany. Hned po výkopu 
dal vyrovnávací branku Filip Rybovič, 
když přehodil od hranice velkého váp-
na, také z pravé strany, brankaře Bys-
třice. Pak byl v šanci Honza Válek, ale 
v jedenáctce ho obránce zneškodnil, 
což zavánělo penaltou. Kovalovicím 
přinesla 31. minuta vedení 2:1. Po 
kopu z levé strany z rohu brankář pou-
ze vyrazil míč na Filipa Ryboviče. Ten 
netradičně šikovnou hlavičkou přeho-
dil brankaře do sítě Bystřice. Dnes měl 
také náš brankář Víťa potřebné štěstí, 
kdy kromě skvělých zákroků, pomohlo 
2x břevno. Nedlouho potom mohl ve-
dení potvrdit další brankou David Bíbr. 

Nevyužil ideální pas Matěje Řezáče 
a sám na brankaře trefil těsně vedle 
pravé tyče. Konec poločasu skon-
čil zaslouženým vedením Kovalovic. 
Druhý poločas začal velkou šancí Ko-
valovic. Brankař hostí trefil při odkopu 
svého spoluhráče. Míče se chopil Filip 
Rybovič, ale dostal se ze střeleckého 
úhlu a od čáry vrátil míč před branku, 
ale dobíhající David Bíbr nestihl míč 
dorazit do prázdné branky. Pak David 
Bíbr dostal ideální pas od Matěje Ře-
záče do volného prostoru, ale opět ne-
trefil. Pak Jakub Ševeček poslal centr 

a Filip Rybovič nádhernou hlavičkou 
z hranice vápna trefil levý roh branky, 
ale brankař vyškrábl míč na roh. Do-
mácí odvrátili i další ataky soupeře 
a dotáhli utkání zcela zaslouženě do 
vítězného konce. 
Konečně se zadařilo. V posledních 
dvou zápasech v sobotu 29. 10. od 
14.30 hodin v Bělotíně, který je první, 
mohou Kovalovice jen překvapit. Pak 
odveta v Hlubočkách, předehrána jako 
jarní 14. kolo, v sobotu 5. 11. od 14.00 
hodin bude letošní fotbalovou dernié-
rou.                 J. Bělka, foto: Z. Uhýrek

# Z V R P Skóre B +/-
1. TJ Sokol Bělotín 12 10 0 2 51:19 30 15
2. 1.HFK Olomouc B 12 9 3 0 48:16 30 12
3. SK Chválkovice 12 8 0 4 35:20 24 3
4. FC Beňov 12 7 2 3 41:30 23 2
5. FK Velká Bystřice 12 6 3 3 35:15 21 6
6. FK Hlubočky 12 7 0 5 46:36 21 6
7. FK Nové Sady B 12 6 1 5 28:31 19 1
8. FK Slavonín 12 5 0 7 17:35 15 -6
9. FC Želatovice B 12 4 2 6 32:36 14 -7

10. TJ Sokol Kovalovice 12 4 0 8 16:25 12 -9
11. TJ Sokol Dub n. M. 12 3 2 7 28:41 11 -10
12. SK Bělkovice-Lašťany 12 2 3 7 21:35 9 -6
13. FC Kralice na Hané 12 2 2 8 16:38 8 -7
14. FK Spartak Lipník n. B. 12 1 2 9 13:50 5 -10
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MALÁ KOPANÁ
Malá kopaná se hraje 
soutěžně i v Kojetíně
Komu chybí fotbal mužů, má možnost 
se v Kojetíně podívat aspoň na ma-
lou kopanou. Na hřišti házenkářských 
rozměrů hrají v poli čtyři hráči a jeden 
brankář. Na rozdíl od velké kopané je 
to hra rychlá s častými osobními sou-
boji. V Kojetíně jsou dva kluby, které 
hrají Přerovskou ligu malé kopané.

FC BUBU s kapitánem Zdeňkem 
Hrubošem hraje 2. ligu. Zápasy hrají 
na venkovním hřišti u gymnázia Ko-
jetín. Po šesti zápasech mají tři výhry 
a tři prohry, skóre 15:17 a jsou s devíti 
body na 9. místě tabulky. Za tento tým 
hraje i Libor Žůrek, který po odhláše-
ní mužstva mužů FK Slavoje Kojetín, 
zůstal věrný fotbalu a Kojetínu, a i po 
čtyřicítce je stále plný energie.
 
Tým BwB Kojetín s kapitánem Jaku-
bem Palkovským hraje 3. ligu. Zápasy 
hrají ve sportovní hale v Kojetíně. Po 
šesti zápasech tabulce dominují šesti 
výhrami a skórem 48:7, a mají velké 
ambice na postup. 

Na činnost obou týmů přispělo finanč-
ně Město Kojetín. 

Rozpisy zápasů, tabulky a kontakt na 
vedoucí týmů je na:
https://plmk-prerov.webnode.cz/

Jaroslav Bělka 

FC BUBU Kojetín: Zleva stojí: David Soldán, Tomáš Hromada, golman Martin 
Rotrekl, Libor Žůrek, Petr Formánek, Martin Ruber. Zleva v dřepu: Pavel Otáhal, 
Martin Chytil, Rudolf Popovský, Jakub Ligač, kap. Zdeněk Hruboš,.

FC BwB Kojetín. Stojící zleva: Ondřej Šmida, Ondřej Berčík, Lukáš Kopačka, On-
dřej Šírek, Patrik Vašica, Patrik Zgoda, Jan Šírek. Sedící a ležící: Nguyen Thanh 
Tung (Tumi ), Jan Palkovský, Jakub Palkovský + Mikuláš Šmida jako bonus!

TJ SOKOL KOJETÍN – STOLNÍ TENIS
Stolní tenisté Sokola
Kojetín vstoupili
do krajské soutěže
Po deseti letech se hraje v Kojetíně 
druhá nejvyšší „krajská soutěž 1“ ve 
stolním tenise. Nejvyšší soutěž, kterou 
řídí KSST (Krajský svaz stolního teni-
su) Olomouc je divize. 
Stolní tenisté mají v soutěži jedenáct 
soupeřů z celého Olomouckého kraje. 
Po čtyřech odehraných zápasech jsou 
na výborném druhém místě se skóre 
35:27 a 13 body. První Sokol Čechovi-
ce B má skóre 39:17 a 14 bodů. 
V utkání se hrají dvě čtyřhry na za-
čátku, a pak šestnáct dvouher (čtyři 
hráči každý s každým). Utkání končí, 
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když jeden z týmů vyhraje deset utkání 
a získá 10 bodů. V případě nerozhod-
ného výsledku je konečný stav 9:9.
Sokol Kojetín A odehrál čtyři utkání 
s těmito výsledky: KST Jeseník B (6.) 
– Kojetín 6:10, Sport Mikulovice (4.) – 
Kojetín 10:5, Kojetín – TTC Šumperk 
B (3.) 10:4, Kojetín – TTC Mohelnice B 
(10.) 10:7. V posledním zápase doká-
zali stolní tenisté otočit nepříznivý stav 
z 2:5 na 10:7! Tahounem týmu je Vít 
Dvořák s bilancí dvouher 14:1 a čtyř-
her 4:1. Další hráči áčka Kojetín: Voj-
těch Konečný (9:5, 1:3), Lukáš Prokeš 
(2:8, 3:1), Jakub Odehnal (3:4, 0:1) 
a Miroslav Bureš (4:5, 1:2).
Kdo by se chtěl podívat na utkání 
v herně stolního tenisu v Dudíkově 
ulici, tak letos budou hrát v sobotu 26. 
listopadu od 10 hodin s 1. týmem So-
kol Čechovice B a pak od 15 hodin se 
zatím poslední Sigmou Lutín. Derby 
se Sokolem Tovačov se hraje 10. pro-
since 2022 od 10 hodin v Tovačově, 
odveta pak v sobotu 7. ledna 2023 od 
10 hodin v Kojetíně. 
Veškeré informace jsou na přehled-
ném webu: https://stis.ping-pong.cz/
Stolní tenisté v Kojetíně mají další tři 
týmy, které hrají nižší soutěže. 
Město Kojetín přispívá finančně na 
činnost klubu stolního tenisu, který pů-
sobí v nové multifunkční herně, která 
byla modernizována v roce 2020/2021 
i s dotací od Olomouckého kraje. 

Jaroslav Bělka 
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INZERCEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM

PRODÁM
DVOJHROB NA POHŘEBIŠTI

V KOJETÍNĚ.
PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE

TELEFON: 734 309 076

ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT

VÝZVA OBČANŮM
Vyzýváme a prosíme všechny občany,

kteří vlastní
jakékoliv betlémy
(i domácí výroby),

aby je zapůjčili
na adventní výstavu

BETLÉMY
Betlémy můžete

přinést a předat na informace
Vzdělávacího a informačního centra,

Masarykovo náměstí 8, Kojetín,
do 23. listopadu 2022

v době
od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.

Děkujeme všem za podporu
této krásné adventní tradice!

                                     MěKS Kojetín
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VZPOMÍNKY
Nic není na světě dražšího, než zlaté srdce matky.
Kdo ztratil ji, ten chudý je, byť největší měl statky.

V pátek 11. listopadu 2022 vzpomeneme na 2. smutné výročí úmrtí

paní Vladimíry Svozilové z Kojetína
S láskou vzpomínají dcera Bronislava s rodinou a dcera Vlasta s rodinou

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.

V pátek 25. listopadu 2022 vzpomeneme na 17. smutné výročí úmrtí

pana Vladimíra Svozila z Kojetína
S láskou vzpomínají sestra Bronislava s rodinou a sestra Vlasta s rodinou,

dcera Martina s rodinou a syn Michal s rodinou, manželka Jana.

Dne 9. listopadu 2022 to bude dvanáct let, co zemřel
a 4. února 2023 by se dožil 88 let

pan Vladimír Charuza 
Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou.

Dne 30. listopadu 2022 to bude 33 let, co zemřela maminka a babička

paní Růžena Večerková, rozená Charuzová
Vzpomíná dcera Zdeňka s rodinou.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal a nám jen vzpomínku na Tebe zanechal. 

Dne 28. listopadu 2022 vzpomeneme 8. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan Jiří Zakopal
S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Dále děkujeme za tichou vzpomínku.

Bylas tu s námi jen kratičký čas, nestačil zšedivět jediný vlas.
Nemohlas zestárnout maminko milá, já bych si přala, abys tu byla.

Každý den vzpomenu, každý den sním, těžké žít bez tebe, dneska už vím. 

Dne 29. října 2022 to bylo sedm let, co nás opustila maminka, babička a prababička

paní Jarmila Podaná z Kojetína
Stále na tebe vzpomínáme a navždy budeš v našem srdíčku.

Dcera Šárka s manželem, vnuk Lukáš s manželkou, vnučka Denisa s manželem
a pravnoučata Dominiček, Karolínka a Eliška.

Kdo žije v srdcích svých milých, nikdy neumřel, je jen vzdálen.
A čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout!

Dne 27. listopadu 2022 uplyne již sedmé výročí úmrtí

paní Ludmily Krejčíříkové z Kovalovic
S láskou a úctou vzpomíná rodina Spálovská.
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POHLEDEM FOTOGRAFA
S příchodem podzimních dnů se na našich polích objevují 
severské káně rousné, typické bílým ocasem s černou kon-
covou páskou.

U silnice mezi Klenovicemi a Čelčicemi stojí kříž „uprostřed 
Moravy“, označující pomyslný střed moravského území.

Východ slunce nad obcí Hradisko, nad ním panorama Hos-
týnských vrchů s kopulí sv. Hostýna.

Při výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově se na něm shro-
mažďují stovky čejek při své cestě k jihu.

Probíhá orba pozemků a rackové se pohybují těsně za plu-
hem ve snaze získat potravu z obnažené půdy.

Jiří Šírek
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KALENDÁŘE KOJETÍNA NA ROK 2023

Stolní kalendář Kojetín na rok 2023 – Kojetínské divadlo žije! (40 Kč)
Nástěnný kalendář (A4) na rok 2023 s pexesem – Když Haná voněla perníkem (100 Kč)

Zakoupíte zde: Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8


