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ADVENT, ČAS KLIDU, ROZJÍMÁNÍ A BILANCÍ
Doba adventu pro naše předky znamenala čas rozjímání 
a zvolnění po předcházejícím náročném pracovním roku. 
Úroda byla již ve stodolách, sklepích a komorách a ve vyto-
pených světnicích se scházeli sousedi při přástkách, či dra-
ní peří. Tak jako se zpomalil chod odpočívající přírody, tak 
i lidé potřebovali načerpat sil na další práci, která je čekala 
hned brzy z jara. Ale i naši předkové uměli odpočívat aktiv-
ně a čekání na narození spasitele si uměli příjemně zkrátit. 
Sousedské besedy zpestřila návštěva Barborek, které cho-
dívaly s pamlsky pro hodné děti, zlobivé naopak odměňo-
valy metlou na zadní část těla. V závěsu za nimi chodíval 
Mikuláš se svou družinou a nezbytnou všudypřítomnou 
kmotrou smrtí. Na Hané obcházel, hned po Mikuláši, také 
Pók, což byla hrůzná postava, která chodila s ševcovským 
knejpem a vyhrožovala dětem, jež se přejídají sladkostmi, 
že jim rozpáře břicho. Celou plejádu těchto nadpřirozených 
bytostí završovala obchůzka Lucek, bíle oděných ženských 
postav. Tyto němé, pouze syčící bytosti vymetaly husí pe-
routkou ze stavení tmu a nemoci.
Dnes bohužel řada z těchto zvyků zanikla a udržuje se už 
jen sporadicky, nebo jako doplněk různých folklórních akcí. 
Snad se v budoucnu dočkáme toho, že přestaneme přejí-
mat cizí obyčeje a vrátíme se zpět k našim původním, taju-
plným a krásným, nejen vánočním tradicím.

V Kojetíně je připraveno pro období adventu několik láka-
vých akcí, na které vás všechny samozřejmě co nejsrdeč-
něji zveme.
Už v pondělí 5. prosince 2022 vyrazí do ulic Kojetína Mi-
kuláš se svou družinou, aby obdaroval hodné děti. O hu-
dební vyžití se postarají žáci Základní umělecké školy Ko-
jetín, kteří ve středu 14. prosince 2022 budou účinkovat na 
Předvánočním vyhrávání v sále Sokolovny od 17.00 hodin. 
O dva dny později, v pátek 16. prosince, nás vánočně na-
ladí pěvecké sbory Cantas a ZUŠ Kojetín pořadem Bet-
lémskými pastvinami. Aby toho nebylo málo, v úterý 20. 
prosince rozezní sál Sokolovny Jiří Pavlica s Hradišťanem.
V rámci uchování tradic si pro vás MěKS Kojetín také 
připravilo akci s názvem Vánoce na Hané, kde si můžou 
všechny generace oživit vánoční zvyky, vytvořit dekorace, 
či se podívat na kapry, lidové pohádky nebo si pochutnat 
na specialitách z našeho bufetu. Vánoce na Hané budou 
probíhat od úterý 13. do pátku 16. prosince 2022 na ná-
dvoří VIC, vždy od 15 do 18 hodin. Po celý advent bude 

také na Masarykově náměstí otevřen stánek s vánoční-
mi specialitami „Vánoce v K♥jetíně“ a výstava Betlémů 
v prostorách galerie VIC. Vyvrcholením adventu bude Štěd-
rovečerní vyhrávání z balkónu Vzdělávacího a informační-
ho centra na Masarykově náměstí, které se uskuteční na 
Štědrý den od 21.00 hodin před „půlnoční“ mší svatou.

Za redakční radu Kojetínského zpravodaje vám pře-
jeme krásně prožitý advent a vánoční svátky. Neza-
pomeňte, že vánoční svátky by se měly nést v duchu 
pohody, setkání s rodinou, přáteli a hledání cesty nejen 
k sobě samým, ale i svým bližním.

-miza-
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada Města Kojetína se na své 3. schůzi konané dne 2. listopadu 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí informaci o rozpoč-
tovém opatření č. 21/2022, které bylo 
provedeno na základě pověření dle 
usnesení zastupitelstva č. Z18/10-22. 
Rozpočtovým opatřením č. 21/2022 
bylo provedeno přijetí a poskytnutí 
dvou průtokových transferů pro zříze-
né příspěvkové organizace, kterými 
se:
zvyšují příjmy o částku   850,14 tis. Kč
zvyšují výdaje o částku  850,14 tis. Kč,
- schválila rozpočtové opatření č. 
22/2022, kterým se:
zvyšují příjmy o              279,96 tis. Kč
zvyšují výdaje o               60,00 tis. Kč
snižuje financování o     219,96 tis. Kč,
- schválila udělení výjimky z postupu 
dle čl. 2. vnitřního předpisu č. 2/2022 
Směrnice o zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, pro výběr doda-
vatele pro pořízení dvou kusů velko-
kapacitních stanů pro kulturní akce na 
území Města Kojetína,
- souhlasila s pořízením mobilních 
digitálních zařízení pro znevýhodně-
né žáky za účelem prevence digitální 
propasti (financováno plně z dotace 
NPO) nad rámec schváleného roz-
počtu Základní školy Kojetín, náměstí 
Míru 83, příspěvkové organizace, ve 
výši 146.000 Kč,
- souhlasila se zapojením do projektu 
MŠMT na podporu škol s nadprůměr-
ným zastoupením sociálně znevýhod-
něných žáků Základní škole Kojetín, 
příspěvkové organizace, Svatopluka 
Čecha 586, v období od 1. 9. 2022 do 
31. 8. 2025, financované z Národního 
plánu obnovy,
- schválila ukončení smlouvy o dílo, 
uzavřené dne 16. 12. 2008, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi společností 

SBIS s. r. o., jako zhotovitelem, a Měs-
tem Kojetín, jako objednatelem, doho-
dou ke dni 31. 10. 2022,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje částí pozemků p. č. 603/2 
ostatní plocha, o výměře cca 831 m2 
a p. č. 603/11 ostatní plocha, o výmě-
ře cca 600 m2, které budou upřesně-
ny geometrickým plánem po realizaci 
stavby, oba v katastrálním území Ko-
jetín, které jsou ve vlastnictví Města 
Kojetína, za účelem realizace stav-
by „Kojetín – prodejna potravin“ v ul. 
Dudíkova v rozsahu dle přiloženého 
záborového elaborátu. Podmínky 
převodu budou ujednány ve smlouvě 
o uzavření budoucí smlouvy o převo-
du vlastnického práva k nemovitým 
věcem, o zřízení služebnosti a o právu 
provést stavbu,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje částí pozemků p. č. 624 za-
hrada o výměře cca 245 m2, p. č. 623 
zahrada o výměře cca 257 m2, p. č. st. 
416 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře cca 15 m2 a p. st. 417 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře cca 190 m2, 
vše v katastrálním území Kojetín, kte-
ré jsou ve vlastnictví Města Kojetína, 
za cenu nejvyšší nabídky, minimálně 
však ve výši 600 Kč/m2 + DPH, a za 
podmínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícím, 
- vzala na vědomí žádost PPS Pipe-
line Systems GmbH, odštěpný závod, 
Čejč 3, zastoupenou fy  MONTAGE 
group, s. r. o.,
- vzdala se práva na odvolání proti 
rozhodnutí Magistrátu města Přero-
va č.j. MMPr/222141/2022/To z 31. 
10. 2022 ve věci povolení týkajícího 
se stavby „VTL Plynovod MORAVIA 

– odběr pro provedení tlakové zkoušky 
potrubí“,
- vydala nařízení č. 2/2022, kterým se 
zakazují některé formy prodeje zboží 
a poskytování služeb v energetických 
odvětvích,
- zřídila v souladu s ustanovením 
§ 102, odst. 2, písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) jednáctičlennou povodňovou ko-
misi, osmičlennou komisi školství, sed-
mičlennou komisi životního prostředí, 
sedmičlennou komisi pro přidělování 
dotací, tříčlennou komisi bezpečnosti 
a prevence kriminality,
- uložila starostovi, aby vyzval poli-
tické strany a hnutí zastoupené v Za-
stupitelstvu města Kojetína k předlo-
žení návrhů na jmenování předsedů 
a členů komise životního prostředí, ko-
mise pro přidělování dotací a komise 
bezpečnosti a prevence kriminality, do 
21. 11. 2022, prostřednictvím tajemní-
ka MěÚ,
- schválila zápis do kroniky města Ko-
jetína za rok 2021,
- vzala na vědomí informaci o vyhlá-
šení volného dne pro žáky Základní 
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
dne 18. 11. 2022,
- souhlasila se zařazením investič-
ních záměrů Mateřské školy Kojetín, 
Hanusíkova 10, příspěvkové organi-
zace a Základní školy Kojetín, náměstí 
Míru 83, příspěvkové organizace, do 
tabulky investičních priorit Strategické-
ho rámce MAP pro ORP Přerov,
- schválila uzavření smlouvy a rámco-
vé dohody o poskytnutí telekomunikač-
ních služeb, mezi účastníkem Městem 
Kojetín a O2 Czech Republic a. s., za 
cenu dle nabídek z 3. 10. 2022.

Rada Města Kojetína se na své 4. schůzi konané dne 22. listopadu 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila uzavření smlouvy o zá-
půjčce volební techniky, mezi účastní-
kem Městem Kojetín a Scenario s. r. o. 
za cenu dle nabídky ze 4. 11. 2022,
- schválila uzavření dodatku č. 6 ke 
smlouvě o zajištění činností a služeb 
spojených s údržbou nemovitostí ve 
vlastnictví Města Kojetína a výkonu 
dalších práv a povinností ze dne 18. 
12. 2017, ve znění pozdějších dodat-
ků, mezi Městem Kojetín, jako objed-
natelem, a společností Technis Ko-
jetín, spol. s r. o., jako poskytovatelem, 
kterým dojde ke změně výše ceny za 

poskytované služby a změně přílohy 
č. 2 smlouvy – ceník prací a služeb, 
s účinností od 1. 1. 2023,
- schválila uzavření dodatku 
č. 10 ke smlouvě o dílo č. 4-2011, 
na poskytování úklidových služeb 
v budově radnice, ze dne 8. 3. 2011, 
ve znění pozdějších dodatků, uza-
vření dodatku č. 10 ke smlouvě 
o dílo č. 1-2013, na poskytová-
ní úklidových služeb společných 
prostor budovy Polikliniky, ze dne 
29. 1. 2013, ve znění pozdějších 
dodatků, uzavření dodatku č. 10 ke 

smlouvě o dílo č. 2-2013, na posky-
tování úklidových služeb nájemních 
ploch v budově Polikliniky, ze dne 
29. 1. 2013, ve znění pozdějších 
dodatků, mezi Městem Kojetín, jako 
objednatelem, a společností Technis 
Kojetín, spol. s r. o., jako zhotovite-
lem, kterým dojde ke změně výše 
ceny za poskytované služby,
- schválila uzavření dodatku č. 9 ke 
smlouvě o dílo č. 4-2012, na posky-
tování úklidových služeb společných 
prostor domů DPS, ze dne 9. 2. 2012, 
ve znění pozdějších dodatků, mezi 



3

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    12/2022

Městem Kojetín, jako objednatelem, 
a společností Technis Kojetín, spol. 
s r. o., jako zhotovitelem, kterým dojde 
ke změně výše ceny za poskytované 
služby,
- schválila navýšení příspěvku na 
provoz na rok 2022 na vydání knihy 
„Zapomenutí vojáci‘‘ ve výši 50.000 Kč 
Městskému kulturnímu středisku p. o.,
- schválila navýšení příspěvku na 
provoz na rok 2022 na prezentaci 
města Kojetína v ručně malovaných 
cyklo mapách Přerovsko ve výši 
34.000 Kč, Městskému kulturnímu 
středisku p. o., 
- vzala na vědomí žádost Základní 
školy Kojetín, náměstí Míru 83, p. o., 
o navýšení příspěvku na provoz ke 
krytí nákladů na energie na rok 2022 
a neschválila navýšení příspěvku,
- uložila zajistit financování výdajů na 
energie v roce 2022 v rámci schvále-
ného rozpočtu a zapojením prostředků 
rezervního fondu,
- schválila uzavření příkazní smlouvy 
č. GHC/2022-11-19 na akci “Rekon-
strukce chodníku na ulici Olomouc-
ká – bezpečnost dopravy“, uzavírána 
mezi Městem Kojetín a společností 
GHC regio s. r. o. za nabídkovou cenu 
70.000Kč bez DPH,
- schválila termíny svatebních ob-
řadů na Městském úřadě Kojetín na 
rok 2023: leden 21. 1. 2023, únor 
11. 2. 2023, březen 18. 3. 2023, duben 

22. 4. 2023, květen 20. 5. 2023, červen 
17. 6. 2023, červenec 22. 7. 2023, 
srpen 26. 8. 2023, září 16. 9. 2023, 
říjen 21. 10. 2022, listopad 11. 11. 
2023, prosinec  9. 12. 2023, doba ko-
nání svatebních obřadů je stanovena 
od 10 do 13 hodin,
- schválila termíny konání vítání 
občánků: leden 28. 1. 2023, březen 
25. 3. 2023, květen 13. 5. 2023, červe-
nec 15. 7. 2023, září 2. 9. 2023, listo-
pad 25. 11. 2023,
- vzala na vědomí přerušení provozu 
Mateřské školy Kojetín, příspěvkové 
organizace, v termínu od 23. 12. 2022 
do 30. 12. 2022,
- vzala na vědomí uzavření provo-
zu Školní jídelny Kojetín, příspěvko-
vé organizace, v průběhu vánočních 
prázdnin, a to od 23. prosince 2022 do 
1. ledna 2023,
- schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č.2022-53 ze dne 4. 4. 
2022 k investiční akci „Rekonstrukce 
plynové kotelny K3, ulice Nová v Ko-
jetíně“, jehož předmětem je změna 
rozsahu prací na předmětné stavbě.  
Dodatek č. 1 je uzavírán mezi objed-
natelem Městem Kojetín a zhotovi-
telem TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., 
za nabídkovou cenu 172.997,65 Kč 
bez DPH,
- schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 17/2022 na akci 
„Digitální úřední deska“, mezi objed-

natelem Městem Kojetín a zhotovite-
lem TECHNIS Kojetín spol. s r. o. za 
nabídkovou cenu 473.093,52 Kč bez 
DPH,
- schválila výběr dodavatele DC4 CZ, 
a. s., na dodávku IT vybavení, robotic-
kých stavebnic a mobilního boxu na 
NTB, který byl doporučen hodnotící 
komisí, na základě výsledku posou-
zení výběrového řízení a hodnoce-
ní došlých nabídek, které se konalo 
14. 10. 2022 od 12 hodin v ředitelně 
školy,
- schválila uzavření smlouvy o do-
dávce vybavení v rámci akce „NPO 
– učební pomůcky pro rozvoj informa-
tického myšlení a digitálních kompe-
tencí“, mezi objednavatelem Základ-
ní školou Kojetín, náměstí Míru 83, 
a dodavatelem DC4 CZ, a. s., za na-
bídkovou cenu 348.917,00 Kč bez 
DPH, 422.189,57 vč. DPH,
- schválila uzavření smlouvy o obsta-
rání správy a provozu sběrného dvora 
odpadů a smlouvy o výpůjčce v sou-
vislosti se zapracováním aktuálního 
zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a změny 
ceníku prací a služeb do smlouvy mezi 
Městem Kojetín a TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o.,
- vzala na vědomí informaci o vyhlá-
šení volných dnů pro žáky Základní 
školy Kojetín, náměstí Míru 83, ve 
dnech 8. 12. 2022 a 9. 12. 2022.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA
Zastupitelstvo města Kojetína se na svém 2. zasedání, konaném dne 22. listopadu 2022,

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo názvy 1. místostarosta 
a 2. místostarosta pro jednoznačnou 
identifikaci funkcí z důvodu rozdělení 
působnosti a odpovědnosti mezi sta-
rostu a místostarosty takto: Arnošt Pe-
tružela, 1. místostarosta, Ing. Jaroslav 
Bělka, 2. místostarosta,
- svěřilo starostovi působnost a sta-
novuje odpovědnost pro vykonávání 
a zabezpečování úkolů v samostatné 
působnosti v oblasti finanční, interního 
auditu, kontroly, krizového řízení, stra-
tegického rozvoje, územního plánová-
ní, vnitřních věcí a školství. V případě 
nepřítomnosti starosty svěřuje zastu-
povaní v těchto oblastech 2. místosta-
rostovi,
- svěřilo 1. místostarostovi působnost 
a stanovuje odpovědnost pro vykoná-
vání a zabezpečování úkolů v samo-
statné působnosti v oblasti dopravy 
a silničního hospodářství, majetko-
právní, výstavby, zdravotnictví a kul-

tury. V případě nepřítomnosti 1. mís-
tostarosty svěřuje zastupovaní v těch-
to oblastech starostovi,
- pověřilo 1. místostarostu kontrasig-
nací právních předpisů města. V přípa-
dě nepřítomnosti 1. místostarosty po-
věřuje kontrasignací 2. místostarostu,
- svěřilo 2. místostarostovi působ-
nost a stanovuje odpovědnost pro 
vykonávání a zabezpečování úkolů 
v samostatné působnosti v oblasti in-
formovanosti obyvatel, komunikace 
s médii, sportu, sociálních služeb a čin-
nosti zájmových a sportovních spolků 
na území města a životního prostředí. 
V případě nepřítomnosti 2. místosta-
rosty svěřuje zastupovaní v těchto ob-
lastech starostovi,
- pověřilo 2. místostarostu kontrasig-
nací písemností města, mimo práv-
ních předpisů města. V případě ne-
přítomnosti 2. místostarosty pověřuje 
kontrasignací 1. místostarostu,

- odvolalo Miloslava Oulehlu ze 
Správního výboru Sdružení obcí střed-
ní Moravy,
- navrhlo zástupce Města Kojetín do 
orgánů Sdružení obcí střední Moravy, 
Arnošta Petruželu, 1. místostarostu, 
- odvolalo Miloslava Oulehlu, z kont-
rolní komise Regionální agentury pro 
rozvoj střední Moravy,
- navrhlo zástupce Města Kojetína do 
orgánů Regionální agentury pro rozvoj 
střední Moravy, Arnošta Petruželu, 1. 
místostarostu, 
- odvolalo Miloslava Oulehlu ze za-
stupování města Kojetín ve Svazku 
obcí mikroregionu Střední Haná,
- delegovalo zástupce Města Kojetína 
do Svazku obcí mikroregionu Střední 
Haná, Arnošta Petruželu, 1. místosta-
rostu, 
- odvolalo Miloslava Oulehlu z orgánů 
Místní akční skupiny, organizační slož-
ky Střední Haná, o.p.s.,
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- navrhlo zástupce Města Kojetína 
do orgánů Místní akční skupiny, orga-
nizační složky Střední Haná, o. p. s., 
Ing. Jaroslava Bělku, 2. místostarostu, 
- navrhlo zástupce Města Kojetína do 
orgánů obchodní společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Přerov, a. s., Leoše 
Ptáčka, člena Rady města Kojetína,
- delegovalo za zástupce Města Ko-
jetína pro aktivní účast na valné hro-
madě obchodní společnosti Vodovody 
a kanalizace Přerov, a. s., Ing. Leoše 
Ptáčka, starostu města Kojetín,
- určilo v souladu s ustanovením 
§ 47 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění poz-
dějších předpisů, Ing. Leoše Ptáčka, 
starostu, jako člena zastupitelstva pro 

pořizování Územního plánu Kojetín 
jeho změn,
- schválilo poskytnutí návratné fi-
nanční výpomoci z rozpočtu zřizova-
tele Základní škole Svatopluka Čecha 
Kojetín, p. o., ve výši 170.000 Kč, 
za účelem předfinancování projektu 
MŠMT na podporu škol s nadprůměr-
ným zastoupením sociálně znevýhod-
něných žáků, která bude vrácena do 
rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, 
nejpozději do 31. 3. 2023,
- schválilo poskytnutí návratné finanč-
ní výpomoci z rozpočtu zřizovatele 
Městskému kulturnímu středisku Ko-
jetín, p. o. ve výši 100.000 Kč, za úče-
lem předfinancování projektu „Podpo-
ra a posílení kulturního a spolkového 
života v Kojetíně“ z Programu rozvoje 

venkova ČR, která bude vrácena do 
rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, 
nejpozději do 30. 9. 2023,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 23/2022, kterým se:
zvyšují výdaje o             354,00 tis. Kč
zvyšuje financování o    354,00 tis. Kč,
- vydalo obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2022, kterou se mění obecně zá-
vazná vyhláška č. 1/2022, o stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemo-
vitých věcí,
- vzalo na vědomí žádost společnosti 
KAVYL s. r. o., o prominutí smluvní po-
kuty za porušení čl. 122 smlouvy o dílo 
ze dne 20. 5. 2020,
- schválilo prominutí smluvní pokuty 
ve výši 1.560.000 Kč za porušení čl. 
122 smlouvy o dílo ze dne 20. 5. 2020.

INFORMACE PRO OBČANY
Informace k programu
Nová zelená úsporám 
Light (NZU Light)
Dne 14. listopadu byly zveřejně-
ny „Závazné pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v programu 
Nová zelená úsporám Light pro 
nízkopříjmové domácnosti v rámci 
Modernizačního fondu“.
Žadatelem o podporu může být pouze 
vlastník nebo spoluvlastník rodinného 
domu, na jehož úpravy je dotace po-
žadována, ve kterém má trvalý pobyt 
počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
– Žadatel a všichni členové jeho do-
mácnosti pobírají ke dni podání žá-
dosti o podporu starobní důchod nebo 
invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 
a dnem podání žádosti o podporu po-
bíral příspěvek na bydlení (není nutné, 
aby jej pobíral po celou dobu).

Aktivita (typ opatření) Měrná jednotka Dotace [Kč]

Zateplení fasády běžný metr 6.000

Zateplení střechy kompletní opatření 120.000

Zateplení stropu pod půdou kompletní opatření 50.000

Zateplení podlahy na zemině nebo nad 
nevytápěným suterénem

kompletní opatření 60.000

Výměna oken (okna ve stejném otvoru 
stavební konstrukce jsou považována za 
1 kus. Sestava okna s balkonovými dveř-
mi je podporována jako 2 kusy)

1 ks výplně 12.000

Výměna vchodových dveří 1 ks dveří 18.000

Za rodinný dům je považována také 
trvale obývaná rekreační stavba.
Příjem žádosti: od 9. 1. 2023 (dotace 
je vyplácena i zpětně, za opatření rea-
lizována po 12. září 2022)  
Výše podpory: max. 150.000 Kč
Podpora je poskytována Fondem:
– ex post formou dotace u žádostí po-
daných po realizaci opatření;
– formou zálohy u žádostí podaných 
před dokončením realizace opatření.
Podání žádosti:
Žádosti, včetně všech povinných i ne-
povinných příloh se podávají elektro-
nicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR 
(https://zadosti.sfzp.cz/). Pro podání 
žádosti je nezbytné zřídit si aktivní 
identitu fyzické osoby (účet) na portále 
Identitaobcana.cz. Žadatel musí vlast-
nit bankovní účet.
Momentálně na MAS probíhá evido-
vání zájemců do databáze, a to na e-
-mailu: kancelar@masstrednihana.cz 
nebo na telefonním čísle 777 889 078

Do mailu prosím uvádějte: místo rea-
lizace, telefon, jednoduchý popis zá-
měru, předpokládaný rozpočet, termín 
realizace. Všechny žadatele budeme 
kontaktovat zpět na uvedený email 
nebo telefon.

Iva Dokoupilová
 manažerka společnosti

MAS Střední Haná, o. p. s.
Masarykovo náměstí 20, Kojetín

kancelář: náměstí Míru 21, Kojetín 
(budova Úřadu práce)
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O NEJSTARŠÍCH RODECH V KOJETÍNĚ
Rod Mračkových
První záznamy o rodu Mračkových, 
nikoliv Mráčkových, se nacházejí v ko-
jetínském Přiznávacím listu k domovní 
dani z roku 1667, tzv. Rektifikačních 
aktech, kde jsou v Kroměřížské ulici 
uvedeni Bartoň a Cerha Mračkovi. 
Bartoň (Bartoloměj) obývá chalupu 
bez polí na místě dnes již zbouraného 
domu číslo 115. Cerha (Cyril) hospo-
daří na gruntě s 30 měřicemi polí na 
místě domu číslo 108 (vedle Měš-
ťanského pivovaru Kojetín), který byl 
zbourán v roce 2022.
Zachovalé záznamy před rokem 1667 
se o žádném z rodu Mračkových ne-
zmiňují, je tedy možno s určitou prav-
děpodobností uvést, že Cyril a Barto-
loměj, se v Kojetíně usadili v období 
čtyřicátých a padesátých let 17. století, 
možná i dříve, v době třicetileté války. 
V Panském urbáři z roku 1678, kde 
jsou uvedeni i držitelé chalup a gruntů 
v roce 1657, je Bartoň Mraček uveden 
v oddíle ¼ čtvrtníků již jako bývalý 
hospodář na této chalupě, z čehož vy-
plývá, že ji býval již před rokem 1657. 
Jak dlouho zde bydlí, nelze zjistit, ale 
již před rokem 1678 ji obývá Tomáš 
Uher, který obhospodařuje 5 rolí s de-
víti měřicemi polí, které k chalupě pat-
ří, z nichž šest měřic jsou kvalitou lep-
ší pozemky a tři měřice jsou v kvalitě 
horší. Po něm na této chalupě hospo-
daří jeho syn Jakub Uher, který ji však 
v srpnu roku 1728 prodává Tomáši 
Škroníčkovi, jehož následníci zde byd-
lí více jak sto let. Kojetínské archiválie 
nesdělují další záznamy o Bartoloměji 
Mračkovi. Avšak v matrice městečka 
Němčice nad Hanou je oddací zápis 
z ledna roku 1683 o jeho synovi Fran-
tiškovi, který uvádí, že „… Frantz syn 
po neb. Bartiniu Mraczku z Kogetina 
(je sezdán) s Ewou dczeru po neb. 
Waczlawu Zastrzecku z Ratag (zřej-
mě Zástřeška z Rataj)“. Bartoloměj 
Mraček tedy zemřel před rokem 1683 
či spíše před rokem 1678, když již na 
jeho chalupě hospodařil Tomáš Uher. 
S určitou nepřesností je možno jeho 
narození datovat kolem roku 1620. 
Cyril Mraček, uvedený v Rektifikač-
ních aktech z roku 1667, hospodaří na 
gruntě s třiceti měřicemi polí. V Pan-
ském urbáři, sepsaném v květnu roku 
1678, je Cerha Mraček hospodářem 
– čtvrtláníkem (Viertel Lahner) se šesti 
kusy polí o výměře 36 měřic. Byl tedy 
poměrně bohatým rolníkem. V roce 

1679 je mu z jeho užívaného majet-
ku vyměřen plat (daň) ve výši 3 groše 
a 1 ½ denáru z gruntu, z dvou polou-
čtvrtí s přímětkem (naturální požitek) 
23 grošů a ze Suché louky 1 groš 
a 3 ½ denárů. Pozemková kniha 
(Grundbuch) z roku 1681 na foliu 
396, 61. pořadí, zápisem sděluje, že 
„Grunt Crhy Mraczka, nekdy Gabryele 
Russikwasa, s gednou czt. roly, k ni 
10 pokosu w Zadnych wedle Jana 
Koutskyho protiw strzibrnskeg loucze, 
a s loukou w Suchych lukach y gynym 
przislussenstvim su „600 Rm.“.

Se svou manželkou Zuzanou měl Cy-
ril děti, z nich o čtyřech je dochovaný 
záznam. Nejstarší je Vavřinec, syn 
Cyrila, narozený zřejmě kolem roku 
1653, který v říjnu roku 1686 „…dle 
poruczenstwi nebo. Crhy Mraczka…“ 
dědí po svém otci grunt v Kroměřížské 
ulici. Je však povinen část dědictví ve 
formě finanční či pozemků, přenechat 
svým sourozencům, kterými jsou Pa-
vel, Jakub a Margita. 
Z 600 rýnských dostává Vavřinec podíl 
v hodnotě 50 rýnských a osmery hony 
polí. Pavel dostal podíl 50 rýnských 
a osmery hony polí. Jakub a Margita 
dva díly po 50 rýnských a Jakub ješ-
tě osmery hony polí. Manžel Margity, 
Jiří Skřoupal, tedy Cyrilův zeť, bydlící 
v sousedství Vavřince, na chalupě čís-
lo 107, obdržel osmery hony polí. Zu-
zana, vdova po Cyrilovi Mračkovi, do-
stala čtyři hony polí a syn Vavřinec se 
o ni musí na svém gruntu do její smrti 
starat, a navíc její pole obdělávat. Vav-
řinec zemřel v červnu roku 1733 ve 
věku, jak je psáno, 80 let.

Cyril, který s ohledem na dědické říze-
ní zemřel v roce 1686, se mohl narodit 
kolem roku 1625. Z toho se dá vyvodit, 
že Bartoloměj a Cyril (Bartoň a Crha) 
byli zřejmě sourozenci.  
Pavel, syn Cyrila, hospodařil podle zá-
pisu v Pozemkové knize (Grundbuch) 
z roku 1681 na foliu 411, 66. pořadí 
na chalupě v Kroměřížské ulici, číslo 
103. Chalupa měla hodnotu 250 rýn-
ských a měl ji v držení již v roce 1679, 
kdy z chalupy platil vrchnosti 3 groše 
a 1 ½ denáru a ze Suché louky tu sa-
mou částku. V době držby chalupy byl 

Pavel již dospělý a narodil se snad ko-
lem roku 1650.
Pavel v lednu roku 1704 prodal chalu-
pu „ se wssim domownim przislussen-
stwim…“ a jednou loukou v Suchých 
loukách Janu Lambotovi, avšak ve 
smlouvě si sjednal, že chalupu bude 
užívat jako podnájemník do dne Sva-
tého ducha, tedy do svátku letnic, 
které se slaví 50. den po velikonoční 
neděli, která toho roku připadla na 23. 
března, tedy Pavel ještě do poloviny 
května pobýval na chalupě, číslo 103. 
Jan Lambot však chalupu již v září 
roku 1711 prodal Janu Dupákovi.
Jakub, třetí Cyrilův syn, bydlel, podle 
zápisu ohledně dědictví otce Cyrila 
z října roku 1686 v té době, v Ivani 
(Wejwaň) u Tovačova. Jeho manžel-
kou byla vdova Kateřina Běhalíková, 
která již měla syna Ondřeje. V červnu 
roku 1688 se Jakubovi a Kateřině na-
rodil v Kojetíně syn Pavel. Jakub ze-
mřel mezi roky 1712 až 1716, protože 
v říjnu roku 1716 zdědil od své mat-
ky Běhalíkové 6 honů role, které ona 
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zdědila po svém zemřelém manželovi 
Jakubovi Mračkovi. Další zápisy o Jaku-
bovi v kojetínských archiváliích nejsou.
Margita (Markéta), Cyrilova dcera, se 
provdala za Jiřího Skřoupala (Křou-
pala), souseda z chalupy číslo 107 
v Kroměřížské ulici. K chalupě, která 
byla v roce 1681 v ocenění 200 rýnských, 
náležela louka v Suchých loukách. 
V září roku 1694 tuto chalupu Jiří Skřou-
pal prodal Tomáši Juřinovi (Juřenovi).
Vavřinec, syn Cyrila, narozený zřej-
mě v roce 1653, dědic gruntu v Kro-
měřížské ulici, číslo 108 měl několik 
dětí, z nichž Janovi, narozenému před 
rokem 1688 byla předána již chalupa, 
nikoliv grunt „… o popusstieni naprzed 
psane chalupy…“, a to v únoru roku 
1715. Bývalý grunt s polnostmi se stal 
chalupou, protože z důvodu naplnění 
dědictví po Cyrilovi Mračkovi, v průbě-
hu zhruba dvaceti let přišel o většinu 
polností, protože každý z dědiců, který 
v dědictví pole dostal, je prodal. Došlo 
tedy k úpadku hospodářství.
Jan se oženil kolem roku 1714 
s Magdalenou a v únoru roku 1716 se 
jim narodil syn Matyáš, pokračovatel 
rodu. Na obrázku podpis Jana Mračka 
v Rektifikačních aktech města Kojetí-
na z roku 1749.

Ten se v lednu roku 1735 oženil 
s Apolonií, dcerou Ondřeje Svítka 
„Hon: Mathias filius Joannis Mratzek 
cum hon: Apollonia filia Andrea Svitek“ 
– Vážený Matyáš syn Jana Mračka 
s Váženou Apolonií dcerou Ondřeje 
Svítka. Jejich svědky byli Jakub Skři-
vánek a Jiří Slaný. Matyáš se přiže-
nil na grunt v hodnotě 700 rýnských 
v Olomoucké ulici (Pozemková kniha 
(Grundbuch) z roku 1681, folio 633, 

17. pořadí), který v lednu roku 1709 
koupil Ondřej Svítek od Pavla Čanka. 
Ke gruntu, podle Rektifikačních akt 
z roku 1667, patřilo 60 měřic polnos-
tí. Panský urbář z roku 1678 však 
uvádí, že bývalý držitel Pavel Čanek, 
2/4 čtvrtník, hospodaří na šesti kusech 
polí s výměrou 18 měřic, dále má lesní 
louku a dva újezdy.
V únoru roku 1737 zdědil na základě 
svatební smlouvy tento grunt (psáno 
chalupu) s loukou v Suchých loukách 
a domovním příslušenstvím, zeť Ma-
tyáš Mraček s manželkou Apolonií. 
Ondřej Svítek si pro sebe a manželku 
vymiňují v chalupě doživotní bydlení, 
stravu a ovoce z několika stromů v za-
hradě. Matyáš Mraček zemřel, zaopat-
řený svátostmi, v dubnu roku 1758 ve 
věku 42 let.
Nástupcem na chalupě v Olomoucké 
ulici se stal jeho syn František, který 
ji, na základě dříve sepsaného otcova 
testamentu, získal po své svatbě, v říj-
nu roku 1766. Po otcově smrti, v roce 
1758, hospodařila na chalupě jeho 
matka Apolonie. František, narozený 
v říjnu roku 1741 se v září roku 1766 
oženil s Kateřinou, dcerou Jakuba  Mi-
nařika.
Jejich syn Martin, narozený v listopa-

du roku 1768, se v srpnu roku 1797 
ve věku 29 let oženil s 24letou Annou, 
dcerou Františka Pátka. A protože 
na rodové chalupě v Olomoucké uli-
ci, staré číslo 18, nemohl hospodařit, 
koupil 30. března roku 1798 od Josefa 
Šťastníka chalupu se vším „… od sta-
rodawna patrziczim przislussenstwim 
w Kro. ulicy pod Nr. 42 wedle Domini-
ka Hrussku situirowanou…….za sumu 
za sstrnast sed sedumdesat ssest 

renskich id est (to je) 1476 Rm…“. 
A tak se Mračkovi dostávají na chalupu 
v Kroměřížské ulici, dnešní číslo 166.

Nástupcem na chalupě v Kroměřížské 
ulici, číslo 166, se stal Martinův syn, 
František, narozený v listopadu roku 
1800, který se ve svých necelých dva-
ceti letech oženil v červenci roku 1820 
s 20letou Marianou, dcerou Matyá-
še Malovaného z Kroměřížské ulice, 
číslo 175. A protože budoucí manželé 
nedosáhli zákonného věku ke sňatku, 
museli se za ně zaručit Josef Telička, 
rolník z Křenovic za ženicha a za ne-
věstu František Horecký. Otec nevěs-
ty také musel sňatek své dcery povo-
lit. Nevěsta byla těsně před porodem, 
jelikož již začátkem srpna, 16 dnů po 
svatbě, se novomanželům narodil syn 
František.
František, syn Františka, šel ve šlépě-
jích svého otce, protože se ženil ještě 
neplnoletý, ve svých dvaceti letech. 
Jeho manželkou se v červenci roku 
1841 stala 21letá Františka, dcera 
Vavřince Studeného, bydlícího v ulici 
Stružní, číslo 306. Jako prvorozený 
syn se stal nástupcem a hospodářem 
na chalupě, číslo 166.
Syn Františka Mračka, Jan, narozený 
v květnu roku 1857, se ve svých 23 le-
tech, v září roku 1880, oženil s 19letou 
Marianou, narozenou v listopadu roku 
1861, dcerou Jana Kotka a Terezie 
Krybusové z Olomoucké ulice, číslo 
302. Oba snoubenci nebyli plnoletí 
a jejich otcové jim ke sňatku museli 
dát svolení. Vedle syna Františka, měli 
ještě tři dcery, Františku, narozenou 
v srpnu roku 1882, dále Marii, naroze-
nou v lednu roku 1887, která se vdala 
v 35 letech v červnu roku 1922 v chrá-
mu Nanebevzetí Panny Marie na sv. 
Hostýně za 34letého Františka Kotka, 
stolaře, narozeného v září roku 1887 
v Kojetíně, bydlícího v ulici Závodí, čís-
lo 270. Dcera Anežka, narozená v září 
roku 1899, se provdala v červnu roku 
1920 za Ferdinanda Šťastníka. 
Kolem roku 1900, bydlela v podnáj-
mu, v tzv. druhém bytě chalupy, ještě 
rodina Michálkova z Drahotuš u Hra-
nic na Moravě s osmi dětmi. Otec Jan 
Michálek a jeho dcera Anna pracovali 
v místním cukrovaru a syn Stanislav 
pracoval u zámečníka Jakuba Drbala 
z ulice Závodí, číslo 650. Ostatní děti 
chodily ještě do školy. 
František, syn Jana Mračka, naro-
zený v prosinci roku 1884, rolník, se 
v listopadu roku 1916 oženil s 26le-
tou Pavlínou, dcerou Františka Trefila 
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PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KOVALOVICE U KOJETÍNA (NA POKRAČOVÁNÍ)

a Marie Uhrové, z dnešní ulice Palac-
kého, číslo 379. Ženich ve věku nece-
lých 32 let, byl v té době rezervistou 
c. a k. 54. Polního pěšího pluku v Olo-
mouci. 
V květnu roku 1920 se jim narodila 
dcera Ludmila, která se v srpnu roku 
1942 provdala za Jana Nuce z Vyš-
kovské ulice, číslo 389. V dubnu roku 
1923 se narodil syn Jan, rolník, kyno-
log, uznávaný chovatel psího pleme-
ne českého fouska, bydlící na rodové 
chalupě v Kroměřížské ulici, číslo 166. 
Jejich matka Pavlína zemřela v 64 
letech v červnu roku 1954 na rodové 
chalupě.

Tento článek pojednává o jedné vět-
vi rodu Mračkových, která důsledně 
dbala na tvar příjmení Mraček.
Vzhledem k prolínání tvaru zapsa-
ných příjmení Mraček a Mráček 
u mnohých osob v matrice či jiných 
archiváliích v průběhu mnoha let, 
uvádím některé další osoby těchto 
příjmení:
Vincenc – narozený v říjnu roku 1896 
Rudolfu Mračkovi, městskému strážní-
kovi v Kojetíně, synovi Antonína Mrač-
ka, domkaře a Veroniky, dcery Fran-
tiška Ivana, bydlící ve Vyškovské ulici, 
číslo 414 a Vincencii, dceři Kristiana 
Jury, domkaře na Dřínově. Vincenc, 
čeledín, se oženil v říjnu roku 1925 
v Kojetíně s vdovou Marií Kmento-
vou, rozenou Zelníčkovou, narozenou 
v prosinci roku 1882 ve Velkém Mezi-
říčí  a bydlel již ve 30. letech jako Mrá-
ček, dělník, s manželkou v ulici Závodí, 
číslo 673. Zemřel v březnu roku 1952 
v Rýmařově.
Jakub – narozený v červenci roku 
1877 Inocenci Mráčkovi, synovi Fran-

tiška Mráčka a Apolonii, dceři Matouše 
Kubesa, bydlící v ulici Mlýnské, číslo 
267 a Vincencii, dceři Františka Štáb-
la, z Kojetína. Jakub se v roce 1903 
stal učitelem a v březnu roku 1904 na 
zemské reálce v Lipníku nad Bečvou 
jako profesor pro obor dějepis – ze-
měpis. Stal se kronikářem a archivá-
řem města Lipníka a publikoval mimo 
jiných i v Záhorské kronice. Věnoval 
se především dějinám města Lipníka 
a jeho okolí. Zemřel v únoru roku 1964 
v Kroměříži, kde je i pohřben,
František – narozený v říjnu roku 1878 
Josefu Mráčkovi, řemenáři v Kojetíně, 
synovi Josefa Mračka, domkaře a Jo-
sefy, dceři Filipa Čermáka z Kojetína 
a Františce, dceři Štěpána Hájka z Iva-
ně, bydlící v Přerovské ulici, číslo 241. 
František zemřel v lednu roku 1953 
v Přerově,
Bohumil – narozený v srpnu roku 1880 

Josefu Mráčkovi, řemenáři v Kojetíně, 
synovi Josefa Mráčka, domkaře a Jo-
sefy, dceři Filipa Čermáka z Kojetína 
a Františce, dceři Štěpána Hájka z Iva-
ně, bydlící v Přerovské ulici, číslo 241,

Josef – narozený v únoru roku 1887 
Rudolfu Mračkovi, obuvníkovi v Kojetí-
ně, synovi Antonína Mračka, domkaře 
a Veroniky, dcery Františka Ivana, byd-
lící v Olomoucké ulici, číslo 367 a Vin-
cencii, dceři Kristiana Jury, domkaře 
na Dřínově. Josef se oženil v září roku 
1912 a Amálií Sochorovou,
Antonín – narozený v prosinci roku 
1893 Štěpánu Mračkovi, předměšťa-
novi, synovi Antonína Mračka a Josefy, 
dcery Františka Hrušky z Kojetína, by-
dlící v Palackého ulici, číslo 376 a Ma-
rii, dceři Františka Navrátila z Kojetína. 
U zápisu narození Antonína v matrice 
je uvedeno, že „Odbor pro vnitřní věci 
obvodního národního výboru v Praze 
2, povolil ve smyslu ust. par. 2 zák. 
55/1950 Sb. změnu příjmení z Mraček 
na Mráček. Zn. 17870/64 – vnitř. Za-
psala dne 30. prosince 1964 (podpis 
a razítko MNV Kojetín, okres Přerov“.

Příslušníci rodin Mračkových se vě-
novali většinou rolnické a řemeslnické 
činnosti.

Miloš Krybus
Pokračování příště

Rok 1956
Celostátní události:
Dne 27. 1. zahájení konference států 
zúčastněných na Varšavských doho-
dách v Praze. Za Rusko se zúčastnili 
ministr zahraničí Molotov, maršál Ko-
něv a maršál Žukov, za ČSR armád-
ní velitel Čepička a ministr zahraničí 
V. David. 13. 2. – 20. sjezd ruských 
komunistů v Moskvě. 22. 2. odsou-
zena jedenácti členná skupina sa-
botérů v Holešově, kteří zašantročili 
osmnáct vagonů obilí, brambor a 25 q 
kukuřice, jsou potrestáni žalářem. 
Ant. Janalík, skladník hosp. družstva, 
22 let, Jos. Gajdošík, řidič, 16 let, Jos. 

Pavelka, řidič, 12 let, Lad. Hyjánek 
15 let, Al. Kuba, oba z Roštění, J. Ja-
nalík z Rymic 13 let, Jos. Chytil z Tu-
čap 10 let, Jos. Řehánek z Kroměříže 
10 let, Bedř. Hrabal z Břestu 13 let, Jiří 
Stoklasa z Hulína 11 r., St. Šebestík 
z Trávníka 11 a jeho syn 4 léta. Od 
1. 4. opět snížení maloobchodních 
cen zboží. Od 17. 4. význačná ná-
vštěva sovětských státníků Bulgarina 
a Chruštěva v Anglii. 2. 5. zahájený 
10. mezinárodní cyklistický Závod míru 
Varšava – Berlín – Praha za účasti 
23 států a 144 závodníků. Po dvanác-
ti denním závodění zvítězilo Rusko, 
Čechoslováci na 5. místě. 7. 8. najel 
rychlík na stojící nákladní vlak v Dluho-

nicích u Přerova. Osm mrtvých a čtr-
náct těžce zraněných, 38 lehce. Začát-
kem srpna egyptská vláda znárodnila 
Suezský průplav. Západní mocnosti 
v čele Anglie svolali v důsledku toho 
protestní schůzi do Londýna za účas-
ti 22 států. 24. 8. konference skonči-
la bez výsledků. 26. 8. motocyklové 
závody v Brně o velkou cenu Čes-
koslovenska za účasti šestnácti stá-
tů a téměř půl milionu diváků. Jeden 
Francouz a jeden Němec ze spolko-
vé republiky se zabili. 22. 10. vypukla 
v Maďarsku ozbrojená kontrarevoluční 
povstání. Rovněž v Polsku byly před 
časem nepokoje, hlavně v Pozna-
ni. 30. 10. izraelská vojska překročila 
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egyptské hranice a pokračují na Su-
ezský průplav. Anglie a Francie podali 
egyptské vládě ultimátum na obsazení 
Suezu. Ultimátum bylo odmítnuto, na 
to začali letci Anglie a Francie egypt-
ské území bombardovat. 13. 11. Rada 
spojených národů se usnesla na ná-
vrh Ameriky na rezoluci 64 proti pěti 
hlasům na okamžité zastavení palby 
v Egyptě. Bojující strany však neupo-
slechly. Konečně však přece 23. 12. 
odešly poslední zbytky nepřátelských 
vojsk a vyčišťuje se Suezský průplav, 
kde prý je potopeno přes 50 lodí. 4. 11. 
po hrozných revolučních dnech v Ma-
ďarsku byla ustanovena nová dělnic-
ká revoluční vláda, která chce zavést 
v zemi pořádek za přispění sovětských 
vojenských jednotek. Konají se v celé 
republice sbírky pro Maďarsko. Od 
1. 12. opět snížení maloobchodních 
cen zboží. V Austrálii byly 10. olym-
pijské hry, Emil Zátopek se dostal za 
6. místo.
Domácí události:
Dne 14. 1. ples hasičů, ples KSČ. 
11. 2. ples rodičovského sdružení, 
všechny plesy byly slabě navštíve-
ny. 20. 2. tři členové ONV navštívili 
několik občanů a přesvědčovalo je 
o výhodách společného hospodaření. 
11. 3. mezinárodní den žen spolu se 
svátkem matek oslavily děti v sále ko-
munálního hostince písněmi a říkan-
kami. Potom členové OB zapěli ně-
kolik písní, návštěva místních občanů 
slušná. 16. 3. zdravotní přednáška Dr. 
Hýžďaly o tuberkuloze, asi za týden se 
provedlo očkování všech občanů proti 
tuberkuloze. 18. 3. Josefovská zába-
va. Od nového roku je zřízen státní 
statek Bezměrov, Bojanovice, Zlobice 
z polností zabraných sedlákům. V Bo-
janovicích a Bezměrově je ještě část 
soukromých zemědělců, ve Zlobicích 
kromě státního statku jsou všichni 
v JZD. Na křenovském katastru hos-
podaří státní statek, JZD a soukromí 
zemědělci. 1. 4. taneční zábava. Od 
5. 4. se upravuje hřiště buldozerem. 
12. 4. nastoupil na prodejnu „Jednoty“ 
nový prodavač Lad. Kočíř z Popůvek. 
13. 4. spadl těsně za dědinou americ-
ký balon, byl ihned četnictvem odne-
sen. 30. 4. divadelní soubor z Věžek 
provedl v hostinci u Drábků hru J. K. 
Tyla „Paličova dcera“. Přes nepříznivé 
počasí návštěva velká, hra byla vý-
borně provedena. 18. 5. byl odsouzen 
Maňásek, obchodník uhlím z Křenovic, 
pro různé machinace s uhlím na 12 let. 
26. 5. také na kroměřížském okrese 
bylo odsouzeno několik občanů, mezi 

nimi Dřímal z Bezměrova na 3 r., Za-
pletal ze Zlobic na 8 r., jeho syn na 1 r. 
a ještě další. 2. 6. místní odbor OB se-
hrál divadelní hru se zpěvy „V Tichém 
domě na Čertovce“, návštěva slušná. 
9. 6. se hra opakovala, pro nepříznivé 
počasí návštěva slabší. 9. 6. spadl ze 
střech na nádraží v Kojetíně kominík 
Rud. Kalovský, byl na místě mrtev. 
29. 6. zdravotní přednáška Dr. Nehody 
o nakažlivých nemocech s poučným 
filmem. 14. 7. OB uspořádala zájezd 
místních občanů na zámek Hlubokou 
do jižních Čech na dva dny. 21. 7. při-
jel s manželkou na dovolenou k Ant. 
Srbeckému 32 letý Lad. Stojan, za-
městnaný v Aši. V sobotu večer v hos-
tinci po partii taroku dal spoluhráčům 
po sklenici kořalky. Přítomný byl také 
59 letý Lud. Beran. Žádal po něm, aby 
mu také zaplatil. Jelikož viděl, že je tro-
chu podnapilý, tak mu poručil sodov-
ku, nad čímž se Beran urazil a venku 
po krátké hádce ho bodl třikrát nožem 
do hlavy, prsou a do zad. V bezvědo-
mí byl odvezen ihned do nemocnice v 
Kroměříži, kde o 11 hod. skonal, aniž 
nabyl vědomí. Pachatel byl zatčen a 
odvezen do věznice. Událost způso-
bila v obci i v okolí veliký rozruch. Ve 
čtvrtek, dne 26. 7., se konal pohřeb za 
veliké účasti lidu. 6. 9. byl Beran sou-
zen v Prostějově a 22. 11. vynesen 
rozsudek. Byl odsouzen na tři roky 
žaláře. 27. 7. začaly žně. 5. 8. jako 
každoročně, tak i letos se oslavovaly 
hodky. Dopoledne slavná mše sv. ten-
tokrát bez hudby, odpoledne i večer 
taneční veselice, na které účinkovala 
krojovaná hudba od Kyjova. Návště-
va při pěkném počasí ohromná. Na 
návsi kolotoče, střelnice, houpačky 
a jiné atrakce. 8. 8. se začalo mlátit 
na dvou strojích a 23. 8. se domlátilo, 
jen ještě zbytky ovsa a jarní pšenice 
jsou na poli, které při deštivém poča-
sí se nemůže svážet. 8. 9. bylo v Po-
půvkách ustanoveno JZD, 23 členů. 
16. 9. zájezd místních občanů autobu-
sem na hanácké dožínky do Náměště. 
4. 10. odvod branců, odvedeno všech 
pět. Po několika bezvýsledných schů-
zích se od 16. 10. provádí denně ná-
bor do JZD, až konečně 16. 11. bylo 
družstvo ustanoveno z občanek, kte-
ré podepsaly přihlášky hned na jaře, 
bylo jich 32. Teprve později přistoupil 
rolník St. Dřímal se 6 hektary půdy, 
který byl zvolen předsedou, řídící uči-
tel Foltýn v. v. je účetním. Od polovice 
prosince se provádí úprava a výměra 
půdy, všechny nájmy jsou zrušeny 
a přebírá je JZD. Dále se zabraly bý-

valé panské pozemky, jako za zám-
kem p.č. 132 plachetka, p. č. 134 vrch-
ní hony, p. č. 120 klín, p. č. 121 čtvrtky, 
p. č. 130. Soukromí zemědělci dostali 
pak pozemky jako obecnice, klučatky, 
panihaj, vrcha a jiné a část pozemku 
z katastru obce Křenovice. Místní OB 
sehrála dne 25. 12. a 26. 12. hru se 
zpěvy „Děvče z předměstí“ za velké 
návštěvy jak místního, tak přespolního 
občanstva. Úroda obilí velmi dobrá, 
zvlášť pšenice, jen řepy se málo uro-
dilo a ještě ji v pohraničí předčasný-
mi mrazy mnoho pomrzlo. Ceny obilí 
a řepy nezměněny.
Stavby:
Al. Večerka čís. 34 upravil podkrovní 
světničku, Lad. Kavka čís. 41 přistavil 
k domku byt pro svého zetě, Aug. Sá-
zel čís. 15 dal nová okna.
Počasí:
Nový rok začal pěkným počasím, 
téměř po celý leden bylo teplo, až 
27. napadlo trochu sněhu při mírné 
zimě. Od 30. 1. velká zima. 1. 2. se-
verovýchodní vítr a velká zima, někde 
až -35o. 12. 2. velké závěje, ani auto-
busy nejezdí, také pro mléko nepřijeli. 
Celý únor zima a špatné počasí. V po-
lovici dubna se částečně začalo v poli 
pracovat, po třech dnech opět sníh 
a zima. Práce se úplně zastavily. Až 
4. 5. se mohlo v poli pracovat. 7. 5. ko-
nečně první teplý den. Jako vloni, tak 
i letos počal strom kvést až v polovici 
května. Ořechy a meruňky všechny 
pomrzly, též ostatní stromy jsou ná-
sledkem silných únorových mrazů po-
škozeny. Příčinou toho byl teplý leden, 
kdy stromy částečně nalily a pak přišly 
únorové mrazy. Celé léto pak bylo více 
sucho, jen občas slabé deště. Násled-
kem sucha druhé jeteliny a lucerky 
zaschly, rovněž směsky a strmištěny 
nevzešly. Na řepách se rozmnoži-
la maková mšice, která mnoho řepy 
poškodila. Rolníci to poprašují různý-
mi prášky, ale bez valného výsledku. 
28. a 29. 10. deštivo, pak přišly silné 
mrazy. 7. 11. déšť se sněhem, potom 
kruté mrazy. Následkem předčasných 
mrazů mnoho řepy a zemáků zamrzlo, 
zvláště v pohraničí a na státních stat-
cích. Až 3. 12. polevilo a až do konce 
roku bylo mírné počasí. Celkově bylo 
chladno a sucho po celý rok, bouře 
nebyly.
Sňatky:
11. 2. Jindř. Chytil, t.č. vojín, a Eva Cí-
sařová z Hlubočky. 3. 3. Marie Kusá-
ková a Ferd. Tomeček z Velké. 14. 4. 
Marie Vychodilová a Josef Černošek 
z Dluhonic. 14. 4. Milada Srbecká 
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Stálá celoroční expozice
ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ (Ze života na Hané)  Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

a Vratislav Snídal ze Srbec, Jindř. 
Šimčík a Jarmila Siviková z Mladcova.
Narození: Dětí se narodilo sedm, 
a to 12. 1. manželům Šimčíkovým 
čís.19 syn, 15. 2. manželům Fenyko-
vým čís. 61 dcera, 18. 6. manželům 
Vymětalovým čís. 31 dcera, 21. 7. 
manželům Voždovým čís. 89 dcera, 
23. 6. manželům Spálovským čís. 28 

dcera, 14. 9. manželům Tomečko-
vým čís. 32 syn a 24. 12. manželům 
Tomečkovým čís. 60 syn.
Úmrtí:
4. 2. byl zabit padajícím trámem na 
stavbě v Kroměříži 41 letý tesař Ant. 
Hebnar čís. 26. Zůstala po něm vdova 
a tři malé děti. 28. 5. zemřel v Zábřehu 
v nemocnici Fr. Jurčík čís. 79, rodák 

z Vlkoše, ve věku 63 let. 21. 7. byl byl 
pobodán nožem 32 letý Jos. Stojan 
dlící na dovolené u svého tchána Ant. 
Srbeckého 59 letým Lud. Beranem, 
který těžkému zranění o 11. hod. ranní 
podlehl. Stojan byl rodák z Prostějova 
a Beran z Kojetína.

pokračování příště

 

DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  
ss  oocchhuuttnnáávvkkoouu  vváánnooččnníícchh  ppookkrrmmůů  

  
KKddyy::  1144..  pprroossiinnccee  22002222  oodd  1155::0000  ddoo  1188::0000  hhooddiinn..  
KKddee::  ŠŠkkoollnníí  jjííddeellnnaa  KKoojjeettíínn,,  pp..oo..,,  HHaannuussííkkoovvaa  228833  
CCoo::  ŠŠttěěddrroovveeččeerrnníí  ppookkrrmmyy  nnaaššiicchh  bbaabbiiččeekk  zz  rrůůzznnýýcchh  
  kkoouuttůů  ČČeecchh  aa  MMoorraavvyy  

OOcchhuuttnnáávvkkoovvéé  mmeennuu  
BBrraattřřííččkkoovvaa  ppoolléévvkkaa  zz  HHaannéé  
KKrrkkoonnooššsskkéé  kkyysseelloo  
HHřřííbbkkoovváá  ppoolléévvkkaa  ss  llookkššaammaa  
VVáánnooččnníí  kkuubbaa  
SSmmaažžeennáá  rryybbaa,,  bbrraammbboorroovvýý  ssaalláátt  
PPeeččeennáá  kklloobbáássaa,,  hhoouubboovváá  oommááččkkaa,,  zzeemmáákkyy  
TTrrnnččeennáá  mmááččkkaa  zz  kkaaddllááttkkoovvýýcchh  ttrrnneekk  ss  bbuucchhttaammaa  
SSeejjkkoorryy  ((cchhooddsskkéé  bbrraammbboorroovvéé  ppllaacckkyy))  
PPoohhaannkkoovváá  kkaaššee  ssee  ssuuššeennýýmm  oovvoocceemm  aa  mmeeddeemm  
VVáánnooččkkaa  
VVáánnooččnníí  ppuunnčč  
  
MMeennuu  ssii  mmůůžžeettee  oobbjjeeddnnaatt  ppřřeeddeemm..  KKaappaacciittaa  mmnnoožžssttvvíí  ppoorrccíí  jjee  oommeezzeennaa..  
CCeennaa  oocchhuuttnnáávvkkoovvééhhoo  mmeennuu::  111100,,--  KKčč  

NNaavvíícc::    --      uukkáázzkkaa  lliiddoovvýýcchh  ššttěěddrroovveeččeerrnníícchh  zzvvyykkůů  
- uukkáázzkkuu  aarraannžžmmáá  ššttěěddrroovveeččeerrnnííhhoo  ssttoolluu  
- oorrggaanniizzoovvaannáá  pprroohhllííddkkaa  kkuucchhyynněě..  

NNaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu  ssee  ttěěššíí  zzaamměěssttnnaannccii  šškkoollnníí  jjííddeellnnyy.. 

Tajemník Městského úřadu Kojetín
vyhlásil

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

vedoucí odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy

Městského úřadu Kojetín.
Termín pro podání přihlášek do 3. ledna 2023

Bližší informace na www.kojetin.cz

Starosta města Kojetína
zve na

zasedání 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA

které se uskuteční 
v úterý 13. prosince 2022 od 16 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra,

Masarykovo náměstí 8.
                    Leoš Ptáček, starosta
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Co přinesl měsíc
listopad
Dny se začínají zkracovat a tepla ubý-
vá, i když letošní listopad byl velmi tep-
lý a neočekávaně slunečný. Ale není 
pochyb, že zima je tu.
Listopad v mateřské škole opět přinesl 
spoustu zajímavých akcí.
Děti v obou mateřských školách 
s nadšením opět přivítaly Kašpárka 
s maňáskovou pohádkou. 
První týden v listopadu proběhla na 
obou budovách logopedická depistáž. 
Mateřskou školu navštívily pracovnice 
speciálního poradenského zařízení, 
aby vyšetřily řečové vady a projevy 
u přihlášených dětí a navrhly další 
odborný postup nápravy řeči, jak rodi-
čům, tak učitelkám.

Dne 15. listopadu 2022 se děti ze 
tříd Rybiček, Sluníček a Pastelek po-
stupně zúčastnily dopravní výchovy 
ve sportovní hale Kojetín. Děti se na 
mobilním dopravním hřišti seznámi-
ly s dopravními značkami a předpisy. 
Prakticky si vyzkoušely chování a jed-
nání v dopravním provozu. Vyzkoušely 
si role řidičů čtyřkolek, chodců i policis-
tů a naučily se dodržovat pravidla bez-
pečného chování v dopravě.
Velkou radost máme z nově opravené 
hrací plochy s kolotočem na školním 
hřišti.
A jako každoročně proběhlo vánoční 
fotografování dětí profesionálním foto-
grafem, který vytvořil všem zájemcům 
nezapomenutelnou sadu fotografií 
s vánoční tématikou.
Koncem listopadu naši předškoláci 

ukončili plavecký výcvik, který v deseti 
lekcích absolvovali v areálu plavec-
kého bazénu v Přerově pod vedením 
profesionální trenérky. Plavání i dojíž-
dění do Přerova bylo pro děti velkým 
zážitkem. Některé se naučily překonat 
jisté obavy z vody, jiné se zdokonalily 
v základech plavání i potápění. Všem 
se to moc líbilo a děti si domů odnesly 
Mokré vysvědčení.
Tak to byl listopad v naší mateřské 
škole. Teď už se všichni těšíme na 
blížící se prosinec. Všechny děti s na-
pětím čekají, až za nimi přijde štědrý 
Mikuláš, laskavý anděl a přísný čert.
Přejeme všem krásný adventní čas 
spojený s přípravami na nekrásnější 
svátky v roce – Vánoce!

vedení školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU KOJETÍN
Slavíci z Přerova
Dne 9. listopadu 2022 se dva žáci 4.B 
zúčastnili tradiční pěvecké soutěže 
s názvem „Slavíci z Přerova“.
Jeli jsme na soutěž s tím, že si to le-
tos vyzkoušíme a zjistíme, jak jsme na 
tom ve srovnání s ostatními zpěváky. 
Konkurence byla letos opravdu velmi 
vysoká.

V kategorii B1 (žáci 4.–5. ročníků), 
za kterou soutěžili i naši žáci, zpívalo 
celkem 33 dětí. Jako první vystoupi-
la Kateřina Vrtělová s písní „Chválím 
tě, země má“ a potom Adam Slová-
ček s písní „Štěně“. Oba zvládli za-
zpívat bez chybičky. Zejména Kačka 
byla porotou velmi chválena za svůj 
výkon. 
Na závěr celého dne porota rozdělila 

děti do pásem – bronzových, stříbr-
ných a zlatých. Nejlepším zpěvákům 
ve zlatém pásmu bylo pak uděleno 
1.–3. místo. Kačka se stala absolutní 
vítězkou celé  soutěže. 

Děkujeme našim malým zpěváčkům 
za vzornou reprezentaci školy i města 
Kojetína.

Iva Trefilková               

Putování historií
V pátek 21. října 2022, jsme se brzy 
ráno vypravili na místní vlakové nádra-
ží, abychom se vydali na dějepisnou 
exkurzi po brněnských vilách Stiassni 
a Löw Beer. Nálada byla skvělá, poča-
sí přálo.
Po příjezdu do Brna jsme si prohlédli 
historický střed města, který nám ne-
byl po loňské návštěvě těchto míst 

úplně neznámý. Učitel dějepisu Mar-
tin Ševčík, kterého nezaskočila žádná 
záludná otázka, nás provedl Lužánec-
kým parkem a byla na řadě první z plá-
nované prohlídky. Vila Löw Beer. Není 
bohužel vybavena dobovým nábyt-
kem,  tak na nás číhaly pouze holé po-
koje a bylo na naší fantazii, jak to tam 
asi vypadalo v dobách největší slávy.
To druhá z navštívených vil, vila Sti-
assni, byla o poznání zachovalejší 

a udržovanější. Její interiér byl boha-
tě zařízený. Na první pohled luxus, ve 
kterém tehdy rodina žila. Krásná byla 
i prohlídka přilehlé zahrady, kde měli 
původní majitelé k dispozici bazén 
i tenisové kurty. Jelikož Stiassni leží 
v kopcovité čtvrti Pisárky, byly zde 
krásné výhledy do okolí.
Byl to den bohatý na zážitky všeho 
druhu a „Moravský Manchester“ nás 
všechny nadchnul.                Žáci 9. B 

Halloween v 9.A
Konec října a začátek listopadu je již 
dlouhá léta věnován oslavám zesnu-
lých. V každé kultuře jsou jiné zvyky, 
ale vzpomínku na zesnulé téměř všu-
de symbolizuje světlo. Na Dušičky 
zapalujeme svíčky, abychom si připo-
menuli ty, kteří s námi již být nemo-
hou. V anglosaských zemích tradičně 
vkládají světlo do tykví. Různé obyčeje 
se, hlavně v posledních letech, čím dál 
více prolínají a světem se začíná šířit 
právě slavení Halloweenu. 
Halloween, který má kořeny v prasta-
rých tradicích dávných Keltů, se slaví 
31. října a jinak tomu nebylo ani v 9.A. 
Žáci se pro myšlenku halloweenských 
oslav opravdu nadchli a bylo rozhod-
nuto – přípravy mohly začít. První na 

seznamu byla výzdoba třídy. Pavouci, 
pavučinky, černé kočky, duchové, ne-
topýři, čarodějky, barevné listí a dýňo-
vé lucerničky, tradičně nazývané jack-
-o´-lantern …nic nesmělo chybět. 
Hned další na řadě bylo vymýšlení 
a tvorba kostýmů, které žáci během 
podzimních prázdnin doladili k doko-
nalosti, a v pondělí se ve třídě sešel roj 
nejrůznějších masek. Nesmělo chybět 
ani tematické občerstvení. Někteří na-
pekli dýňové sušenky, jiní perníčky či 
slané šnečky. Celé oslavy pak prová-
zely halloweenské písničky a typická 
říkadla. 
Během dne se náš maskový průvod 
vydal překvapit také žáky z prvního 
stupně, kterým přinesl nejen příjemný 
zážitek, ale i něco sladkého na zub. 
Všem se tato akce moc líbila a společ-

ně jsme si užili veselou halloweenskou 
atmosféru.  A na závěr pár řádků z úst 
žáků…
„Moc se nám líbilo, že jsme se zapo-
jili všichni a utvrdili se v tom, jak dob-
rý jsme kolektiv, že dokážeme držet 
při sobě a společně vykouzlit skvělou 
atmosféru. Zpříjemnili jsme den nejen 
sami sobě, ale i učitelům a ostatním 
žákům školy, z čehož máme velkou 
radost. Po celou dobu příprav jsme 
do školy chodili s větším nadšením 
a odhodláním, moc nás to bavilo. Dou-
fáme, že tímto odstartujeme novou 
školní tradici a halloweenské oslavy 
rozšíříme i do ostatních tříd. Už se tě-
šíme na další společnou akci a další 
krásné vzpomínky.“
Happy Halloween!

Kolektiv třídy 9. A
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GYMNÁZIUM KOJETÍN

Nikdy a nikde
se nenudíme
Ani tento školní rok naše družina ne-
zahálela. Hned od září jsme si užíva-
li sluníčkového počasí, spousty her, 
vytváření a hlavně bezrouškového 
období. Máme za sebou podzimní kví-
zové soutěže, štafetové závody, bram-
boriádu aj. Starší oddělení si zařádila 

v tělocvičně na halloweenské párty 
a prvňáčky čeká v prosinci čertovská 
diskotéka. V týdnu knihoven jsme opět 
zahájili spolupráci s Městskou knihov-
nou MěKS Kojetín, kde si děti půjčují 
knihy domů. Pomaličku, ale jistě se 
začínáme připravovat na Den otevře-
ných dveří, kdy budeme vystavovat 

naše výrobky a fotky z družinového ži-
vota. Největší tečkou v tomto roce bu-
dou ovšem každoroční vánoční zvyky 
a tradice. Ty se neobejdou bez pouště-
ní lodiček, zpívání koled, rozkrajování 
jablíčka a dalších aktivit.

Kolektiv školní družiny
ZŠ nám. Míru

Kojetínská škola je
férová. Na gymnáziu 
oslavili Den studentstva 
i nový titul Fairtradové 
školy
Kojetín, 16. listopadu 2022: Při škol-
ních oslavách Dne studentstva uspo-
řádali na gymnáziu v Kojetíně různé 
besedy, workshopy a zařadili i téma 
odpovědné spotřeby a spravedlivého 
obchodu. Titul Fairtradové školy dnes 
získali při slavnostním předání po ně-
kolika letech příprav. Celorepublikově 
má u nás tento titul 35 škol a celosvě-
tově se zapojuje více než 2000 škol, 
které ve výuce i mimo ni podporují 
pěstitele ve světě a společenskou 
odpovědnost a ekologickou i sociální 
udržitelnost. 

Studenti a pedagogové školy se se-
známili při besedě s podmínkami 
pěstitelů kávy v Kolumbii a převzali 
titul od Stanislava Komínka, vedou-
cího kampaní organizace Fairtrade 
Česko a Slovensko. Ten při předání 
zdůraznil, že pěstitelé kávy musí čelit 
nízkým výkupním cenám, zvyšujícím 
se nákladům i dopadům klimatické 
změny. Systém Fairtrade jim pomá-
há se těmto výzvám aktivně postavit: 
„Ve Fairtrade mají pěstitelé možnost 
se prodeje své kávy důstojněji uživit, 

navíc dostávají fairtradový příplatek. 
Pomocí odborných rad a materiální 
podpory pomáhají zapojená družstva 
pěstitelům vysazovat odolnější odrůdy 
kávovníku nebo pěstovat ve stínu.“
V Kojetíně se věnují globálnímu rozvo-
jovému vzdělávání od roku 2015, kdy 
se zapojili do projektu Světová škola, 
a to především v hodinách přírodo-
pisu, zeměpisu, občanské výchovy 
a jazyků. Každoročně připravují pro-
jektový den s globálními tématy. Už 
v roce 2020 jím bylo téma fair trade. 
V rámci celoročních projektů pomáhali 
na základní škole v ukrajinském Mu-
kačevu i v komunitním centru Ostrov 
Naděje v Keni. Nešlo jen o charitativní 

akce, ale i o vzdělávání, dozvídali se 
o těchto zemích nové informace a ty 
pak předávali studentům i veřejnosti. 
„Zapojit se mezi Fairtradové školy vy-
plynulo postupně z těchto aktivit. Už 
dříve jsme se věnovali globálním a en-
vironmentálním tématům a přišlo nám 
logické propojit tato témata i se světem 
Fairtrade a odpovědnou spotřebou,“ 
popisuje Dana Dýmalová, pedagožka 
a koordinátorka fairtradového týmu na 
škole.
„Téma Fairtrade je nám už obecně 
známé. Všichni v řídicí skupině chá-
peme, proč je důležité spravedlivé 
obchodování, a proto produkty s tím-
to označením rádi nakupujeme. Také 
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se snažíme o tomto tématu informo-
vat i ty, kteří o něm zatím neví nebo 
chtějí vědět víc,“  vysvětluje, proč se 
zapojují na škole Michaela Hošťálko-
vá, studentka sexty.  A jejich konkrétní 
aktivity vyjmenovává Marie Gefingo-
vá, studentka septimy: „Pořádáme 
výstavy na stromech s tematikou spra-
vedlivého obchodu, šíříme povědomí 
o tomto tématu mezi žáky školy, ale 
i mezi dospělými, například na dnech 
otevřených dveří. Pro seniory pravi-
delně před Vánocemi chystáme dárky 
s přáním a výrobkem Fairtrade.“
Fairtradové školy přidávají globální 
rozvojová témata do výuky, využívají 
fairtradové výrobky a aktivně pracují 

na informování veřejnosti. Zapojení do 
kampaně školám přináší posílení dob-
rého jména, vzdělávání žáků praktic-
kým příkladem, zajímavé náměty pro 
výuku a přidanou hodnotu ve srovnání 
s jinými školami. V České republice 
jsme si letos připomněli desáté výro-
čí prvních Fairtradových škol. Více na 
www.fairtradoveskoly.cz. 
Fairtrade Česko a Slovensko, z. s., 
je platformou organizací občanské 
společnosti, které se zabývají etikou 
obchodu, globálním rozvojem, udrži-
telnou spotřebou, ochranou životního 
prostředí a lidských práv.
Více na www.fairtrade.cz. 
Kontakt pro další informace:

Dana Dýmalová, pedagožka
a fairtradová koordinátorka na škole,  
d.dymalova@gkj.cz, +420581705337,
www.fairtradoveskoly.cz/gymnazium-
-kojetin
Stanislav Komínek,
stanislav.kominek@fairtrade.cz,
+420774737176 
Kateřina Šimonová,
katerina.simonova@litigocommunica-
tions.cz, +420736176246
Tato zpráva byla vydána s finanční 
podporou Evropské unie. Za obsah 
textu je výhradně odpovědná
organizace Fairtrade Česko
a Slovensko, z. s. a nemusí nutně 
odrážet stanoviska Evropské unie.

Gymnázium Kojetín zís-
kalo Cenu Inspirace svě-
tových škol
V pátek 11. listopadu 2022 se do Frý-
dlantského salónku Senátu Parlamen-
tu ČR sjelo z celé České republiky de-
vět škol z celé České republiky zapoje-
ných do projektu globálního vzdělávání 
Světová škola. Nálada byla slavnostní, 
udělovaly se zde Ceny inspirace. „Toto 
ocenění jsme letos předali poprvé. 
Chtěli jsme skrze něj ocenit ty školy, 
které se intenzivně zajímají o dění ve 
světě a jejichž projekty, které na glo-
bální témata reagují, jsou inspirativním 
příkladem dobré praxe pro celou řadu 
dalších škol,“ popisuje cíl tohoto nové-
ho ocenění Barbora Málková, projek-

tová manažerka z Člověka v tísni.
Za oceněním stojí nejenom šestileté 
působení Gymnázia Kojetín v tomto 
projektu a spousta odvedené práce, 
ale také video natočené studentem 
septimy Arnoštem Petruželou, ve kte-
rém studenti shrnují loňské aktivity ve 
Světové škole. 
Součástí programu udílení Ceny inspi-
race byla i debata s názvem Pomáhá-
me doma i ve světě. Jejími panelisty 
byli mladí inspirativní lidé, kteří se 
aktivně zabývají globálními problémy. 
Konkrétně šlo o Veroniku Dvorskou 
z Iniciativy Hlavák, Elišku Víravovou ze 
Sester v akci za záchranu života a Ja-
kuba Ježka z Mnoha světů v Jilemnici. 
Debatu i předávání cen moderovala 
Jana Peroutková z České televize. 

Titulem Světová škola se v současné 
době pyšní 115 českých mateřských, 
základních a středních škol a téměř 
dvě stovky dalších škol z Evropy. Pro-
gram společně vedou organizace Člo-
věk v tísni, o.p.s., ARPOK a Adra. Am-
basadorkou projektu je polární ekolož-
ka a bioložka Marie Šabacká.
Světová škola je dlouhodobý program, 
ve kterém se žáci i učitelé ze škol, 
které jsou do něj zapojené, pravidel-
ně zajímají o světové dění, globální 
témata a vývoj v rozvojovém světě. 
Tato témata tvoří přirozenou součást 
výuky i života školy. Jednou za rok po-
řádají společně s místní partnerskou 
organizací akci zaměřenou na snahu 
o řešení nebo zmírnění vybraného 
problému.                                      -gkj-

Opět máme v Kojetíně
slavíky z Přerova
Slavíci z Přerova je totiž soutěž, kte-
rou pravidelně už mnoho let pořádá 
přerovské SVČ Atlas a BIOS. V před-
chozích dvou letech se z epidemiolo-
gických důvodů nekonala, ale letos 
projevilo opět zájem několik zpěvaček 
z naší školy, které by rády navázaly na 
úspěchy našich žáků z minulých roků. 
Před tříčlennou porotou se zpívá pí-
seň libovolného žánru bez instrumen-
tálního doprovodu, aby podmínky byly 
pro všechny objektivní a srovnatelné. 
Z nižšího gymnázia se zúčastnila čtyři 
děvčata a touto cestou jim děkujeme 
za reprezentaci gymnázia. Výsledky 
totiž stojí za to. V kategorii A2 v kon-
kurenci 17 zpěváků se umístila Lucie 
Davisová v bronzovém pásmu a Adéla 
Lučanová získala 2. místo. V kategorii 
B2 Emilie Sigmundová obsadila taktéž 
2. místo a Marie Matějčková si vyzpí-

vala vítězné místo první mezi třinácti 
zpěváky.
Ještě jednou děkujeme a přejeme 

hodně dalších hudebních úspěchů 
i do budoucna.

Miroslav Matějček
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Předvánoční nadělování
ZUŠ Kojetín
Měsíc listopad byl, kromě podzimních 
besídek,  především ve znamení pří-
prav, zkoušek a soustředění  na před-
vánoční aktivity. Na Advent 2022 jsme 
se všichni, učitelé i žáci, velmi těšili, 
a tak se z nadšení rodily nové nápady,  
plánovala se kromě tradičních i nová 
vánoční vystoupení a ZUŠka se roz-
zářila novou vánoční výzdobou. Mezi 
krásné tradiční akce, kterých se žáci 
ZUŠ Kojetín účastní, patří Rozsvícení 
vánočního stromu, pořádané MěKS 
Kojetín. Počínaje pátkem 25. listopa-
du 2022 jsme tedy vkročili naplno do 
předvánočního období a pomyslný 
adventní kalendář naplnili okýnko po 
okýnku, besídkami, koncerty a vystou-
peními. Záleží jen na vás, které „okýn-
ko“, s jakou akcí otevřete. Všechny 
akce můžete postupně nacházet na 
webových stránkách ZUŠ Kojetín, 
facebooku nebo instagramu. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KOJETÍN

Výběr z akcí ZUŠ Kojetín
Předvánoční vyhrávání
Ve středu 14. prosince 2022 od 17.00 
hodin se po třech letech uskuteční 
v  Kulturním domě v Kojetíně  Předvá-
noční vyhrávání žáků ZUŠ Kojetín. Ti, 
kdož tuto akci znají, vědí, že je čeká 
velký koncert sólistů, komorních se-
skupení i Dechového orchestru ZUŠ 
Kojetín, to vše doplněné o vánočně 
laděné průvodní slovo moderátorů 
– žáků ZUŠ. 
Hudebně - dramatické pásmo „Pů-
jdem spolu do Betléma“
Letos jsme připravili a nacvičili hu-
debně-dramatické pásmo „Půjdem 
spolu do Betléma“, ve kterém oži-
je vánoční příběh v tónech hudby 
a zpěvu. Premiéru bude mít 7. prosin-
ce v 17.00 hodin v sále ZUŠ. S vánoč-
ním příběhem se rozjedeme i za hrani-
ce města Kojetína. Vystoupíme  v ne-
děli 11. prosince 2022 v odpoledních 
hodinách na nádvoří tovačovského 
zámku, při akci „Vánoce na zámku“. 
K zámecké vánoční atmosféře přispějí 
nejen naši žáci, ale při vánočních  pro-
hlídkách budete mít možnost po celý 
víkend slyšet i učitelky B. Úlehlovou, 
A. Jeklovou a L. Čechovou, které zmí-
něné pásmo připravily. Do třetice pak 
můžete putovat společně s námi „ do 
Betléma“ na Předvánoční vyhrávání 
14. prosince 2022.

Vánoční koncert učitelů
V posledním předvánočním týdnu se 
uskuteční Vánoční koncert učitelů. 
Tímto  navazujeme na tradici, která 
s covidovou přestávkou trvá již víc jak 
20 let. V loňském roce jsme, vzhledem 
k situaci, přistoupili k náhradnímu ře-
šení v podobě videa Novoročního kon-
certu. Jenže půvab a smysl tradic je 
v tom, že jsou uchovávány a dodržo-
vány. Proto vás srdečně zveme ve 

středu 21. prosince 2022 v 18.00 ho-
din do koncertního sálu ZUŠ na Vá-
noční koncert učitelů ZUŠ Kojetín.
ZUŠ Kojetín vás srdečně zve na 
všechna naše vystoupení a k po-
zvánce přidáváme i přání radostného 
„čekání na Ježíška“, pokojné vánoční 
svátky, veselé zakončení starého roku 
a šťastné vykročení do nového roku 
2023. 

Vaše ZUŠka
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE
Proběhlé akce
Světýlkový průvod
Ve středu 9. listopadu 2022 proběhla 
tradiční procházka s lampióny. Na Ma-
sarykově náměstí byly pro děti připra-
veny soutěže a celá akce vyvrcholila 
na nádvoří VIC Kojetín, kde všechny 
účastníky čekala odměna, teplý čaj 
a občerstvení. Pobavit se mohli při tvo-
řivé dílničce a na minidiskotéce.

Florbalový turnaj v Tovačově
V sobotu 12. listopadu 2022 se zú-
častnili kluci ze ZK Florbal I. prvního 
florbalového turnaje v tomto školním 
roce. Kluci hráli celkem pět utkání. 
Každé utkání se hrálo 1x10 minut 
s pěti hráči v poli + brankář. Zapojili se 
všichni zúčastnění a užili si hru plnou 
sportovních zážitků a emocí!
Tým: Jan Behanec, Aleš Hřeblo, Adam 
Gajdoš, Dominik Klabačka, Lukáš 

Maga, Jonáš Otčenášek, Miroslav Po-
lách, Adam Slováčk, Jan Trefil.  -ddm-
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2022
POHÁDKY VÁNOČNÍHO ZVONKU

oddělení pro děti a mládež
pro žáky ZŠ Sladovní Kojetín

Literární beseda nad knihou F. Kožíka, výtvarná dílnička
– výroba přáníček a společné povídání

o vánočních zvycích a tradicích.

VÁNOCE V KNIHOVNĚ
oddělení pro děti a mládež

pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic
Sdílené čtení s vánoční tematikou,

luštění a výtvarná dílnička.

LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY
pro 5. třídy základních škol

Naučná literatura – orientace a vyhledávání
v encyklopediích a na internetu

– srovnání, praktická cvičení

Listopad v knihovně
Noc s Andersenem - Pohádkový ve-
čer s Andersenem 2
Pro velký zájem proběhl 4. listopadu 
2022 další pohádkový večer s Ande-
rsenem. Jeho náplň kopírovala jarní 
verzi. Zapojit se mohly děti, na které 
se, kvůli velkému zájmu, na jaře ne-
dostalo. Užili jsme si pohádkový večer 
plný čtení, soutěží, kreslení tvoření… 
vše vztahující se k literatuře a čtení. 
Protože o tom tento národní projekt 
je. Ukázat dětem, že čtení může být 
velká zábava i poučení. Nechyběla ani 
tradiční stezka odvahy, pro kterou je 
tajuplná večerní budova VIC jako stvo-
řená. Akce je pořádána u příležitosti 
narození slavného dánského pohád-
káře H. CH. Andersena.
„Celý svět je plný zázraků, na které 
jsme si však tak zvykli, že je nazývá-
me všedními věcmi“ ... (Hans Christian 
Andersen)

Prasátko Peppa v knihovně 
Knihovnická minima pro mateř-
ské školy a jejich první návštěva 
v knihovně se sdíleným čtením. Par-
ťáky nám byly oblíbené dětské knížky: 
„Peppa v knihovně“ (N. Astley), „Há-
dej, čím budu“, „Knihovnické pohádky“ 
(Z. Pospíšilová),  „V knihovně je jelen“ 
(M. Knudsenová).

Hanácké pohádky a pověsti
Literární beseda s knihami regionál-
ního autora, kojetínského rodáka, Bo-
humíra Štégera, byla určena pro žáky 
3. tříd základních škol.

Halloween v knihovně
Pro děti a mládež a Klub malých čte-

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna

nářů z Polkovic byl připraven strašidel-
ný program (čtení, luštění, tvoření).

Lekce informační výchovy
Žáci 7. tříd základních škol a studenti 
sekundy Gymnázia Kojetín se sezná-
mili s naučnou literaturou – třídění, sta-
vění podle MDT, proběhla i praktická 
cvičení..                      Jitka Lorencová

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme naše čtenáře a uživatele

na uzavření knihovny ve dnech:
23. prosince 2022 – 1. ledna 2023.

Těšíme se na vás opět 2. ledna 2023.
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Výše uvedená smlouva z roku 1682 o prodeji dvora je sepsána na devíti stranách. Její úvod je následujíci: „Letha 
Panie 1682 Na Den S(wa)teho Girži Byl 24.ty Den Miesicze dúbna w Miestie Kogetinie, Stal se Kúp a Smlaúva Trho-
wa dobrowolna Czela a dokonala, mezy Wysocze Urozenym Panem Panem Ferdinandt Júliúsem S(wa)te Ržimske 
Ržisse Hrabietem z Salmú a Neyburgkú nad Ihnem, diedicžnym Panem na Towacžowie Kogetinie a Kraliczych,Ge-
ho Czysarž(ske) Myl(osti) Raddaú Skútecžnym Komornikem, a Saúdczem zemskym w Margkrabstwy Morawskem 
z gedny a Urozenaú Pani Alynaú Johnarowaú…“

Obr. Úvod části první strany smlouvy ze dne 24. dubna roku 1682 o koupi dvora v ulici Žebračka hrabětem Ferdinan-
dem Juliusem ze Salmu od paní Alyny Johnerové.

Výše uvedená Kniha trhová dalším pokračujícím zápisem na foliu 384 sděluje, že 2. prosince roku 1683 se uskutečnil 
„Kup požáru a místa holepustého shora psaného od J. M. paní Alyny Johnerky, vrchností milostivé koupen, patřící 
nyní ale Martinovi Malovanému prodaného“. 
Ze zápisu je zřejmé, že mezi datem prodeje v dubnu 1682 a datem koupě v prosinci 1683, panský dvůr, včetně cha-
lupy v Kroměřížské ulici, vyhořel. O požáru se archiválie nezmiňují, nelze tedy určit, zda vyhořelo pouze toto místo 
nebo větší část ulic. 
Devastace celého dvora byla natolik vážná, že se vrchnost rozhodla vyhořelé místo, patřící ke Kroměřížské ulici, 
prodat. Kupcem se stal zápisem z 2. prosince roku 1683 místní předměšťan Martin Malovaný, který jej koupil včetně 
louky v Suchých loukách za 200 zlatých rýnských „…k pravému dědictví a užívání…“ a jako první splátku, 30 zlatých 
rýnských, musel bez dalšího odkladu po sepsání smlouvy zaplatit ve lhůtě do tří let. 
Zbylá část původního dvora Zemansko, náležející k ulici Žebračka, zůstala zpustošena do doby, než se vrchnost 
rozhodla zde postavit drábský dům. 

Robotní povinnosti v Kojetíně byly s různými odchylkami v příslušné době následující.
Muži robotovali od svých 18 let do 55. roku svého věku, ženy mezi 17. až 50. rokem a děti pracovaly od svých 
13 let. Poddaní se nesměli bez souhlasu vrchnosti stěhovat, provdat dcery mimo panství, synové nesměli bez sou-
hlasu studovat a ženit se. Některé zboží, například pivo, museli kupovat pouze od vrchnosti.
Domkař, který neměl žádné polnosti a bydlel na chalupě, chodil na robotu třináct dnů ročně. Chalupník s polnost-
mi, který byl na své práce sám a neměl na hospodářství pomocníky, tj. pacholka nebo děvečku, robotoval dva dny 
v týdnu (témdni), po celý rok. Sedlák měl povinnost chodit na robotu tři dny v týdnu, po celý rok, s pacholkem 

ZEMANKA – DRÁBSKÝ DŮM A VĚZENÍ  (pokračování z čísla 11/2022)
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a pohůnkem a s třemi tažnými koňmi. Od konce června do konce září musela na robotu chodit i sedlákova děvečka, 
která dostávala za roční práci dva funty (kolem 1 kg) chleba. Na polích a loukách se práce vykonávaly od 6. do 18. 
hodiny.
Na dřevo, jak stavební, tak na otop, se jezdilo v zimním období v kolonách po čtyřech až pěti vozech. Tato těžká 
práce, trvající dva až tři dny, se započítávala za tři nebo čtyři dny robotní. Polní orbu vykonával většinou pacholek, 
který pracoval s pluhem a pohůnek řídil koně. Senoseč byla velmi náročná, protože bylo potřeba mnoho pracujících 
na jednom místě, někdy jejich počet dosáhl stovky. Kosilo se, hrabalo, pak ukládalo do kopek, usušené seno se svá-
želo a nakládalo na vozy. Žně byly neméně náročné a podzimní práce, jako vykopávání brambor, řepy, zelí, taktéž. 
Veškeré práce bylo nutné organizačně zvládnout, za což odpovídali drábové a jejich pomocníci, kteří u každého 
robotníka evidovali plnění jeho povinností. 
Podrobný popis robotních prací sepsal v roce 1898 Ondřej Pisch v publikaci Robota na Kojetínsku.

Vzhledem k absenci podkladů, které by osvětlily hospodářský život na panském dvoře, lze pouze usoudit ze zachova-
lých map, jak dvůr vypadal. Dvůr plnil v 18. a 19. století funkci výrobní, a na pozemku dvora byla, podle nedatované 
mapy z počátku 19. století, vystavěna v nezjištěných letech budova, malý domek, v pravém rohu pozemku u hranice 
mezi dvorem a ulicí Žebračka, který byl v té době evidován pod číslem 69. Ulice Žebračka patřila místně k Vyškovské-
mu předměstí. Po roce 1807, po přečíslování všech domů v Kojetíně, bylo tomuto domku přiřazeno číslo 94. 
V matrice sňatků z ledna roku 1789 je uveden sňatek ve Vyškovském předměstí číslo 69 mezi 24letým Pavlem 
Fisterem, kravařem z Říkovic, „Paul Fister, Schweitzer won Ržikowitz“ a Terezií Majerovou, 17letou dcerou Ondřeje 
Majera, kravaře z Kojetína „Theresia Majerin des Andres Majer, Schweitzer v: Kojetein, Tochter“. 
Ze zápisu je patrné, že zmíněný domek sloužil jako byt předákovi dvora, povoláním kravař – Schweitzer, který orga-
nizoval a dohlížel na své podřízené, kterými byli: pasák krav, střihač paznehtů, hlídač selat a šest děveček od krav. 
Kde byl dobytek umístěn, není na mapě uvedeno, ale nabízí se možnost, že dřevěné stáje byly v řadě podle nákresu 
na dvoře poblíž předzahrádky.
V červenci roku 1802 v tomto domku bydlel Václav Zatloukal, místní obyvatel, který se ve věku 56 let oženil s 36letou 
Rosálií, dcerou Josefa Věrdůnka, taktéž místního obyvatele. Za svědka jim byl Mates Oulehla a Ondřej Doubrava, 
který byl již v roce 1800 bývalým vrchnostenským drábem, a byla mu v tomto roce vyplacena roční renta 40 zlatých.
V roce 1807 v tomto domku bydlel či jinak působil František Beran, který byl veden jako „Rentamtsdrab“, tedy úřední 
dráb pod rentou, kterému byl vyplácen roční plat 60 zlatých.

Obr. Nákres panského dvora Zemansko na mapě zpracované zřejmě kolem roku 1814, která je uložená v kojetín-
ském muzeu.

V roce 1795 získal kojetínské panství rakouský šlechtic Klement Václav, vévoda z Portelly, hrabě z Kynžvartu, od roku 
1814 kníže z Metternich-Winneburgu (1773–1859), který jej vyženil sňatkem s bohatou moravskou šlechtičnou Ma-
rií Eleonorou (1775–1825), dcerou Arnošta Kryštofa hraběte z Kounic-Rietbergu (1737–1797) a jeho manželky 
Marie Leopoldiny, hraběnky z Kounic-Rietbergu, původem kněžny z Oettingen-Spielbergu (1741–1795), stávající 
majitelky kojetínského panství.
Majitel panství usoudil, že stávající drábská budova, malý domek, již nevyhovuje potřebám pro organizaci robotních 
povinností a rozhodl se nechat po roce 1814 vystavět drábský dům pro více drábů, kteří by zde bydleli i se svými 
rodinami. Nedílnou součástí domu byly skladovací prostory sklepního charakteru a vězení pro neposlušné poddané. 
Nová budova, z části stavěná na místě původní budovy, byla postavena z pálených cihel a měla šindelovou střechu. 
Dostavěna byla zřejmě v roce 1816, protože již v roce 1817 byla užívána dráby. 
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Nákres půdorysu drábského domu, jednopodlažní budovy zvané Zemanka na dvoře Zemansko „Nro 2 do Grun-
drisz des sogenanten Zemansko“, Příloha č. 81 „Beilage N. 81“ z období kolem roku 1814 je uložen v Zemském 
archivu v Olomouci – Velkostatek Kojetín, inv. č. 1375.
Pozemek vrchnostenského dvora v době výstavby budovy měřil 678 čtverečních sáhů, což je přibližně 3900 metrů 
čtverečních. Vchod na dvůr, dveřmi a vraty (bránou), byl z ulice Žebračka. Uliční šířka pozemku zde činila skoro 
22 metrů. Dvůr byl dlouhý 27 metrů, stejně jako budova, a na svém konci přecházel vjezdem do 22 metrů dlouhé 
předzahrádky se studní. Za předzahrádkou byla velká zahrada, končící u zahrad, patřící chalupám v Kroměřížské 
ulici. Zda bylo v této době, v souladu se smlouvou z roku 1612, možno ještě projíždět zahradou a přes dvůr, patřící 
k chalupě v Kroměřížské ulici, číslo 112, na ulici Kroměřížskou, nelze prokázat.
Na nákresu pozemku s budovou, s půdorysným nákresem přízemí v dolní části nákresu a podlažím v horní části 
nákresu, je napsáno: „Poznámka, tato budova je postavena z pálených cihel, opatřena šindelovou střechou, 
2 kusy zahrad zahrnující svým plošným prostorem 678 čtverečních sáhů“.

Obr. Půdorysný nákres drábské budovy na dvoře Zemansko. 

Pojmenování čísel: 1 – vjezd do dvora, 2 – rentovní byt drába, 3 a 4 – sklepy, 5 – schody do horního poschodí, 
6 – vjezd do předzahrádky, 7 – vstup do vězení, 8 – kancelář drábova bytu, 9 a 10 – obě (dvě) drábské komory, 
11 – předsíň se schodištěm do díry (loch), 12 – první vězení s topením (kamny), 13 – druhé vězení bez topení, 
14 – záchod, retirade, 15 – předzahrádka se studnou, 16 – vstup do velké zahrady.
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Obr. Situační mapa drábské budovy Zemanka z roku 1833 promítnutá do současnosti.

Jednopodlažní budova, jejíž přízemí, zejména sklepy, bylo zřejmě částečně pod úrovní terénu, byla umístěna na 
pravé straně dnešního pozemku s katastrálním číslem 633/1 při hranici pozemku s katastrálním číslem 639/9. Stála 
tedy přibližně na místě, kde je dnes chodník z ulice Tyršovy do ulice Nová, jižně od panelového bytového domu číslo 
1228. 
Budova, dlouhá 27 metrů a široká necelých 7 metrů, byla v první čtvrtině od ulice z důvodu přesného dodržení sou-
sedské hraniční čáry, zalomena mírně doprava. 
V přízemí budovy, od ulice, byl drábův byt a předsíňka s vchodem ze dvora. V bytě o vnitřní velikosti zhruba 5,4x6 
metrů se dvěma okny, byla kachlová kamna s napojením na komín a úložní místnůstka. Přízemí pokračovalo až do 
konce budovy dvěma, zhruba 7,4 metrů a 9,7 metrů dlouhými a 5,4 metrů širokými sklepními prostory, z nichž každý 
měl vchod ze dvora a po jednom oknu na protější zdi.
V prvním patře, nad bytem drába byly dvě, rozměrově stejné drábské komory se čtyřmi okénky. Nad prvním, menším 
ze sklepů, byl další drábův byt s kamny, napojenými na druhý komín a dvěma okny směřujícími do dvora. Do bytu se 
vcházelo přes předsíň, která již byla nad druhým sklepem. Do předsíně bylo možno se dostat po snad zastřešených 
schodech nahoru ke dveřím. V předsíni byly schody vedoucí do malé místnosti bez oken, do tzv. díry (lochu). Vlevo 
od předsíně byly tři místnosti různé velikosti, z nichž dvě sloužily jako vězení a měly po jednom oknu. Třetí, nejmenší 
místnost, byl suchý záchod – latrýna, s okénkem, vyznačený prknem s dírou, nazvaná „Retirade“.

Obr. Pravděpodobný vzhled budovy Zemanka podle půdorysného nákresu při pohledu ze dvora, vpravo ulice 
Žebračka, vlevo předzahrádka. 

pokračování příště
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Kultura v listopadu
I v pochmurném listopadu jsme na 
Městském kulturním středisku připra-
vili několik akcí, které se u veřejnosti 
setkaly s velkým úspěchem.
Ve středu 9. listopadu 2022 se od 17.00 
hodin v prostorách expozice Když byla 
technika ještě v plenkách konal křest 
knihy „Zapomenutí vojáci“ kojetínské-
ho rodáka, patriota a badatele Miloše 
Krybuse. Více jak před půl rokem jsme 
s představiteli Kojetína a autorem kni-
hy slavnostně odhalili pamětní desku 
na stěně kaple Panny Marie Sedmibo-
lestné v areálu kojetínského hřbitova. 
Tento počin, kterým byl konečně více 
jak po stu letech splacen dluh oněm 
padlým a zemřelým ve Velké válce, 
zaslouží uznání a obdiv iniciátora Mi-
loše Krybuse, bez jehož houževnatos-
ti a smyslu pro detail by se sotva kdy 
Kojetín zrealizování takového projektu 
dočkal. V době po první světové válce, 
kdy vznikaly pomníky v každé malé 
vesnici, takřka jako houby po dešti, 
Kojetínští jaksi zaspali. Pamětní deska 
na kojetínském hřbitově nás sezna-
muje se jmény kojetínských vojáků, 
datem jejich narození i úmrtí a místem 
jejich skonu, nicméně nám neříká nic 
o jejich životech, poměrech a osudech. 
I v tomto ohledu šel Miloš Krybus do 
detailu, a ve středu 9. listopadu 2022 
jsme na svět přivítali knihu, jež je son-
dou do osudů kojetínských padlých 
a zemřelých vojáků ve Velké válce, 
která se odehrála v letech 1914–
1918. Za to vše patří Miloši Krybusovi 
velké uznání a poděkování, za to, že 
zanechal dalším generacím odkaz 
na naše předky, kteří prolévali krev 

za naši zem a nenechal je upadnout 
v zapomnění.
O den později ve čtvrtek 10. listopadu 
2022 jsme ve večerních hodinách při-
vítali na Sokolovně Divadelní spolek 
Na štaci ze sousedních Němčic nad 
Hanou, který nám sehrál komedii pl-
nou nečekaných událostí a zvratů Lou-
pež v Toweru. Téměř dvouhodinové 
představení nejen diváky pobavilo, ale 
dalo jim navíc i prostor na zamyšlení.

Ve středu 16. listopadu 2022 jsme 
den před státním svátkem položili 
se zástupci města Leošem Ptáčkem 
a Jaroslavem Bělkou květiny u sochy 
T. G. Masaryka na náměstí Republi-
ky, jako hold ke Dni boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodního dne 
studenstva.

Měsíc listopad se také nesl v duchu 
zájezdů našich Mimoňů s představe-
ním Haná se nesódí. V pátek 11. lis-
topadu 2022 jsme zavítali do Němčic 
nad Hanou, kde nás čekalo vřelé při-
jetí nejen ze strany pořadatelů, ale i ze 
strany diváků, kteří výborně reagovali 
na skeče a repliky našich mladých her-
ců, kterými se bavili ještě při odchodu 
domů.

O týden později v pátek 18. listopa-
du 2022 Mimoni přijali pozvání do 
Václavova u Zábřehu, kde si v rámci 
divadelní přehlídky O Václava z Vác-
lavova zahráli v nabitém sálu místního 
kulturního domu. Atmosféra byla vyni-
kající i přes drobné peripetie spojené 
s hraním mimo domovskou scénu. Po 
skončení představení a následném 
bouřlivém potlesku nás čekala bese-
da s odbornou porotou, která k naše-
mu údivu hodnotila představení i he-
recké výkony kladně, jen s drobnými 
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doporučeními a výhradami. Ani ve snu 
nás ovšem nenapadlo, že v neděli při 
vyhodnocení naši Mimoni získají hlav-
ní cenu odborné poroty a také hlavní 
cenu v rámci divácké ankety. Radost 
z prvenství byla na místě, jelikož jsme 
obstáli mezi jedenácti soubory, mezi 
kterými byly například Divadlo Brod 
Uherský Brod, DS Kroměříž, DS Ra-
dar Praha nebo divadlo Blic z Ostrož-
ské Nové Vsi s inscenací Edith, která 
byla nominována v rámci Divadelního 
Kojetína na Divadelní Piknik do Voly-
ně. Vítězství mezi takovou výtečnou 
konkurencí je pro nás hnacím moto-
rem a motivací do další činnosti, i když 
víme, že je pořád co zdokonalovat 
a pilovat.
Ještě před vyvrcholením listopado-
vých akcí, což bylo rozsvěcení vánoč-
ního stromu, pracovníci MěKS Kojetín 
vlastními silami vyrobili a postavili na 
Masarykově náměstí přístřešek pro 
tzv. Kojecké betlém. V něm můžete 
obdivovat ručně vyrobené postavy 
Ježíška, Marie, Josefa, Tří králů a pa-
sáčků, ale také několik oveček, krávu 
a osla.

Již od časného rána se v pátek 25. 
listopadu 2022, před první adventní 
nedělí, začali sjíždět prodejci s růz-
norodým sortimentem a atrakcemi. 
V 16.00 hodin byl zahájen program 
slavnostním otevřením Výstavy bet-
lémů na památku zakladatelky Ma-
rie Kalovské. Po úvodním proslovu 
kurátora výstavy Milana Zahradníka 

se představil návštěvníkům pěvecký 
sbor Cantas, který zhruba v půlhodi-
novém bloku zazpíval za hudebního 
doprovodu několik vánočních písní 
a koled. Což byla pro návštěvníky 
malá ochutnávka z plánovaného vá-
nočního koncertu Betlémskými pas-
tvinami, který se bude konat v pátek 
16. prosince 2022 v sále Sokolovny.
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Zájemci, kteří chtěli podpořit onkologic-
ky nemocné děti, si mohli v prostorách 
Vzdělávacího a informačního centra 
a radnice zakoupit vánoční hvězdu.
Po otevření výstavy betlémů násle-
doval hlavní program na Masarykově 
náměstí, kde se na úvod představili 
žáci Základní umělecké školy Kojetín. 
Po nich vystoupil folklórní soubor Bez-
měrováček s vánočním pásmem Na-
rodil se Ježíšek. Adventní atmosféru 
dokreslila i vynikající písničkářka Ma-
rie Matějčková, kterou doprovázel její 
otec Miroslav Matějček na kytaru. Na 
závěr vystoupili naši mladí herci ze 
souboru Mimoni s oblíbeným Mrazí-
kem alias Zamrzlíkem, kterým vykouz-
lili úsměv na rtech všem přítomným.
Třešničkou na dortu bylo samotné roz-
svěcení vánočního stromu, kterému 
předcházela zdravice starosty Leoše 
Ptáčka a odpočítávání posledních vte-
řin před tímto aktem. Pak už jen všich-
ni v němém úžasu pozorovali velkole-
pý ohňostroj na oslavu přicházejícího 
adventu.
Budeme rádi, když nám zachováte 
přízeň i v dalších prosincových dnech, 
kdy pro vás připravujeme spoustu 
předvánočních i vánočních akcí, jako 
je například chození mikulášské druži-
ny, Vánoce na Hané, koncert pěvecké-

ho sboru Cantas nebo Štědrovečerní 
vyhrávání. 

Přejeme vám krásné Vánoce a šťast-
ný nový rok!                                     -miza-

Foto: Hospůdka Košík Kojetín
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V sobotních ranních hodinách dne 26. listopadu 2022 
odešla z kruhu své rodiny, přátel a známých význam-
ná osobnost kulturního života města Kojetína druhé 
poloviny 20. století, paní Marie Oulehlová. Jestliže 
jsem v lednu roku 2019 (devadesáté výročí narození 
Marie Oulehlové) psal, že svou prací „zažehla v myslích 
a srdcích občanů města a okolí nejednu malou svíčku ra-
dosti, potěšení, naděje a víry“ (Konfucius), dnes vás chci 
požádat, abyste zapálili malou svíčku na její památku. 
Paní Marie Oulehlová neodmyslitelně patřila ke spole-
čenskému a kulturnímu obrazu města. Od příchodu do 
Kojetína, v roce 1946, ji můžeme vidět nejen mezi vodá-
ky, ale především mezi divadelními ochotníky. Vždyť di-
vadlo se stalo její srdeční záležitostí. Patřila k zakládající 
generaci divadelního souboru Hanácká scéna, byla dlou-
holetou členkou tohoto souboru a spolutvořila  základní 
herecký kádr. Svým uměním rozdávala radost, smích 
a pohodu divákům nejen v Kojetíně, ale také na jeviš-

ZA MARIÍ OULEHLOVOU…

tích v blízkém i vzdáleném okolí. Do paměti diváků se 
zapsala nezapomenutelnými postavami nejen ve hrách 
„Košilka“, „Vojnarka“, ale také v operetách „Mamselle 
Nitouche“, „Na tý louce zelený“, „Dům u tří děvčátek“ 
a jiné. Na divadelních přehlídkách a soutěžích všch stup-
ňů obdržela za své výkony na jevišti mnohá ocenění, di-
plomy a čestná uznání.
Marie Oulehlová svůj profesní život zasvětila knihovně 
a knihovnictví, které považovala nejen za povolání, ale za 
své životní poslání. Byla dlouholetou ředitelkou kojetín-
ské městské knihovny, která pod jejím vedením získala 
titul „Vzorná lidová knihovna“. Podílela se na vytvoření 
systému střediskových knihoven. Marie Oulehlová také 
působila ve veřejném  a společenském životě města. Se-
tkávali jsme se s ní jako se zpěvačkou a recitátorkou na 
nejrůznějších společenských a kulturních akcích.
Stopa Marie Oulehlové v kulturní scéně města Kojetína 
je hluboká a trvalá. Děkujeme jí za obohacování každo-
denního života ve městě, za krásné knihy v knihovně, za 
všechny ty ženské postavy, které ztvárnila na jevišti.
Loučí se s ní redakční rada Kojetínského zpravoda-
je, pracovníci městského kulturního střediska, měst-
ské knihovny, členové divadelního souboru Hanácká 
scéna. Čest její památce!                          František Řezáč
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Tvoření z bavlnek
Po tři listopadové odpoledne jsme na 
našich DPS s našimi seniory procvičo-
vali jemnou motoriku a tvořili ozdoby 
z bavlnek. Od dárců jsme dostali ne-
přeberné množství barevné vlny, které 
jsme se rozhodli využit na vytváření 
bambulek. Na plastové šablony jsme 
trpělivě namotávali vlnu a  střídali růz-
né barevné kombinace. Následně se 
šablony zafixovaly. Bavlnka se roz-
stříhala a střed pevně svázal. Ze ša-
blony se vyklubaly krásné bambulky 
různých barev a velikostí. Vyzkoušeli 
jsme si i omotání skleniček. Vlnu zpev-
nili pomocí lepidla, aby nám nesjíždě-
la. Vznikly krásné dekorační vázičky. 
Zručné seniorky na závěr přinesly 
i ukázky svých výrobků z domu. Háč-
kované baňky, svícny,  andílky aj. Akti-
vita nás moc bavila, společně strávený 
čas byl velmi příjemný, hodně jsme se 
společně nasmáli a všichni si odnesli 
hezké dekorace na výzdobu svých do-
mácností. 

Pavlína Zahradníčková

Milí čtenáři, rychlým krokem se blíží vá-
noční svátky a proto dovolte, abychom 
vás touto cestou pozvali (nejenom) ve 
sváteční dny do našeho kojetínského 
kostela. Můžete si přijít prohlédnout 
kostel, historický betlém, odnést si 
do vašich domovů betlémské světlo, 

VÁNOCE V CHRÁMU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V KOJETÍNĚ
nebo se pouze ztišit a nasát sváteční 
atmosféru chrámu. Také vás co nejsr-
dečněji zveme ke slavnostním boho-
službám, kterými chceme oslavovat 
narozeného Ježíše Krista. Bohoslužby 
a jednotlivé časy, kdy bude kostel ote-
vřený, uvádíme v tomto prosincovém 

čísle zpravodaje. Termíny bohoslužeb 
v ostatní dny vánočního týdne nalez-
nete také na nástěnkách u bočních 
vchodů do kostela, či na našich inter-
netových stránkách http://farnostkoje-
tin.8u.cz/.
Přejeme vám krásné a požehnané 
prožití vánočních svátků a těšíme se 
na společné setkání v našem kostele. 

P. Pavel Ryšavý a kojetínští farníci
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

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

od 10.00 hodin v Husově sboru

4. 12. 2022 Neděle – 2. adventní: sv. Mikuláše
BOHOSLUŽBY

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

11. 12. 2022 Neděle – 3. adventní:
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

18. 12. 2022 Neděle – 4. adventní:
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

24. 12. 2022 Sobota – Štědrý den:
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBY

od 22.00 hodin v Husově sboru
(„Nám, nám, narodil se…“)

Program setkání v prosinci 2022 (v čase adventu, Vánoc a Nového roku)

„Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost,
ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě:

„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Galatským 5,13-14

26. 12. 2022 Pondělí – Sv. Štěpána:
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY

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

1. 1. 2023 Neděle – Nový rok; jméno Ježíš:
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

8. 1. 2023 Neděle – Tři králové, 102. výročí CČSH:
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

15. 1. 2023 Neděle – 3. po Vánocích:
BOHOSLUŽBY

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

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro 
všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel

– váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11

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“!
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.
kojetin
Aktuálně z CČSH:
https://www.aktualne.ccsh.cz/
Bohoslužby on-line:
https://www.aktualne.ccsh.cz/boho-
sluzby-a-promluvy.html
Pomoc potřebným: https://www.husits-
kadiakonie.cz/pomahejte-s-nami/ 
Poděkování: Děkujeme starostovi, 
radě a zastupitelům města Kojetína za 
dlouhodobou spolupráci. Děkujeme 

radnici a Městskému úřadu v Kojetí-
ně za spolupráci a pomoc při obnově 
a opravách památek na Husovce. Po-
děkování patří také odb. památkové 
péče Magistrátu města Přerova. Dě-
kujeme fy Technis za vzornou správu 
okolí fary a sboru. Děkujeme Městské 
policii Kojetín za nasazení a snahu 
o udržení veřejného pořádku ve složi-
tých lokalitách a podmínkách. Poděko-
vání patří všem partnerům a spolupra-
covníkům. Také Městskému kulturní-
mu středisku, městské knihovně a TJ 
Sokol Kojetín.
Branou Adventu vstupujeme do nové-
ho církevního - liturgického roku a do 

vánočního času. Adventní doba je čas 
naděje, čas očekávání. Pojďme tedy, 
s touto nadějí, a vírou, vyhlížet ono ne-
uhasitelné Světlo, které září v temno-
tách. Pojďme vyhlížet Boží království. 
Vždyť náš Pán Ježíš Kristus nás ujiš-
ťuje, že: „Je již blízko!“ (Lukáš 21,31). 
To je slavné poselství křesťanského 
adventu. Nebojme se, radujeme se!
Ať se o Vánocích upevní naše víra, 
naděje a láska v jistotu Božího vedení, 
v dobro, pravdu a krásu, a to vše kéž 
nás provází i po celý nový rok LP2023.                            

S láskou a v lásce přejí, farní úřad 
a rada starších CČSH v Kojetíně
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TJ SOKOL KOVALOVICE

JUNÁK - ČESKÝ SKAUT - STŘEDISKO KOJETÍN
Svíčky a lucerny
s sebou! 
Skautky a skauti i letos rozvezou Bet-
lémské světlo po celém Česku. Samo-
zřejmě i do Kojetína.
Betlémské světlo – symbol míru a přá-
telství – skauti a skautky do Česka při-
vezou i tento rok už 10. prosince 2022 
z Vídně, aby ho následující neděli 
17. prosince 2022 vlaky rozvezly do 
všech koutů republiky. Na mnoha míst-
ních akcích si jej budou moci lidé připálit 
a odnést do svých domovů. Plamínek 
putuje z Betléma do Vídně, kde ho ra-
kouští skauti předají skautským dele-
gacím z celé Evropy, Hlavního města 

Prahy i Českého rozhlasu, církvím 
a dalším významným osobám. 
Betlémské světlo do Česka skauti při-
váží již po třiatřicáté. Myšlenka vznikla 
v Rakousku, odkud se rozšířila do de-
sítek zemí světa. Úplně poprvé plamí-
nek přicestoval v roce 1986 letadlem do 
Lince, kde se jeho rozdávání stalo sou-
částí vánoční sbírky rakouského roz-
hlasu a televize na pomoc postiženým 
dětem. Do tehdejšího Československa 
se Betlémské světlo dostalo až po pádu 
komunistické vlády a v rukou exilových 
skautů putovalo v prosinci 1989 až pod 
sochu sv. Václava v Praze. 
V Kojetíně si můžete Betlémské 
světlo vyzvednout na Masarykově 

náměstí – před radnicí u kojetín-
ských skautů a skautek
22. prosince 15 – 17 hodin
23. prosince 10 – 12 hodin.  
Partnery Betlémského světla jsou 
České dráhy a Český rozhlas. 
Informace o Betlémském světle najde-
te na www.betlemskesvetlo.cz. 
Více o skautingu na www.skaut.cz. 
Junák – český skaut je největší vý-
chovnou organizací pro děti a mládež 
v Česku. Za posledních 15 let se počet 
skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 ti-
síc na 67 tisíc. Skauting vede k formo-
vání charakteru, přináší mladým lidem 
dobrodružství a partu kamarádů.

skauti z Kojetína

Kovalovice mají
za sebou náročný podzim
Poslední dva zápasy se s vysoce pa-
sivním skórem 2:13 vůbec nepovedly! 
Kovalovice přezimují těsně nad hrani-
cí sestupu. Každopádně je to škoda, 
ale tým si vybral nováčkovskou daň 
a někdy i trochu štěstí scházelo 
k tomu, aby získal body.
Sobota 29. 10. 2022 ve 14.30 hodin 
13.kolo Sokol Bělotín – Sokol Kova-
lovice 9:1, poločas 7:0. Branky: 5´ 1:0 
Martin Král, 10´ 2:0 Vojtěch Šustal, 27´ 
3:0 Lukáš Kovařík, 33´ 4:0 Radim Žan-
gor (penalta), 36´ 5:0 Pavel Zagol, 40´ 
6:0 Pavel Zagol, 44´ 7:0 Tomáš Kantor 
vlastní, 56´ 8:0 Vojtěch Šustal, 67´ 9:0 
Pavel Zagol, 88´ 9:1 Petr Ernst.
Naposledy jsem byl v Bělotíně ještě se 
Slavojem Kojetín 1. září 2018. Také to 
byl zápas 1.A a skončil výhrou domá-
cích 8:1. Slavoj odolával celkem dlou-
ho a měl i vyložené šance. Gól dal Da-
vid Javořík z dorážky po přímém kopu. 
Přesto Bělotín doma vyhrál naprosto 
jednoznačně. Většinu zápasů Kovalo-
vic i s těmi lepšími soupeři byly vyrov-
nané partie, ale Bělotín má ambiciózní 
tým, který soupeře nešetří. Od počá-
tečního hvizdu nic neponechal náho-
dě a do zápasu šel naplno. Za deset 
minut vedl 2:0 a Kovalovice nestíha-
ly v obraně. Naše sestava byla opět 
oslabená a jediná šance za poločas, 
kdy šel Filip Rybovič sám na brankaře, 
byla málo. Soupeř rychle kombinoval 
a každá jeho akce zaváněla brankou. 
Od 27. minuty do poločasu padlo do 
naší branky dalších pět gólů. A skóre 
vypadalo hrozivě 0:7. Druhá půle už 

byla milosrdnější. Domácí se trefili už 
jen dvakrát, takže desítka to nebyla. 
Začali střídat a pomalu vypadli z tem-
pa. Ke konci se osmělily i Kovalovice, 
ale byly to jen platonické střelecké 
pokusy. Ale nakonec se i Kovalovice 
dočkaly v 88. minutě, kdy po roho-
vém kopu na druhý pokus vrátil míč 
do vápna Dominik Zavadil a tam našel 
volného Petra Ernsta, který hlavičkou 
koníčkem o zem vedle brankaře dal 
jedinou branku. To už jsem točil video 
za plotem hřiště cestou na nedaleké 
nádraží. Poslední dvě minuty už se nic 
nezměnilo, tak těch natočených de-
set branek je letošní maximum. Dnes 
jsem si na opačné straně hřiště užil, 
protože z Moravské brány foukalo.
Sobota 5. 11. 2022 ve 13 hodin 
14.kolo FK Hlubočky – Sokol Ko-
valovice 4:1, poločas 3:0. Branky: 
29´ 1:0 Martin Ambrož, 33´ 2:0 Martin 

Ambrož, 41´ 3:0 Ondřej Goldscheid, 
57´ 4:0 František Henkl, 65´ 4:1 Pavel 
Otáhal.
Předehrávka jarního kola se odehrá-
vala za dušičkového počasí pod ne-
dalekou sjezdovkou, která je už připra-
vená na zimní sezónu. V 1. kole jsme 
s Hlubočkami prohráli doma 2:3, po 
poločase 1:2. Branky dával Filip Ry-
bovič. Tentokrát jsme mohli tým z po-
předí tabulky při současné střelecké 
indispozici stěží překvapit. Utkání bylo 
pro nás nadějné do 29. minuty, kdy 
se podařilo eliminovat úvodní nápor 
domácích. Pak nastala naše černá 
čtvrthodinka. Domácím se podařilo 
dát tři góly a bylo v podstatě rozhod-
nuto. Přesto to Kovalovice nezabalily 
a do poločasu se snažily o korigování. 
Třeba Filip Rybovič šel sám na bran-
kaře, který ho ale vychytal. Ve druhém 
poločase už to byla vyrovnanější hra 
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z obou stran. Domácí sice navýšili 
v 57. minutě náskok na 4:0. V 65. 
minutě po přihrávce od Davida Bíbra 
dal Pavel Otáhal parádně umístěnou 
střelou k levé tyči gól na 1:4. Pak se 
šance střídaly na obou stranách, ale 
brankaři nepustili další góly. Kovalo-
vice klesly na 11. místo tabulky mezi 
12 bodové týmy (10. Bělkovice – Laš-
ťany a 12. Kralice na Hané). 
Hodnocení podzimní časti sezó-
ny trenérem Markem Ševečkem: 
S podzimní částí sezóny panuje mír-
ná spokojenost, pokud bychom získali 
alespoň o tři body více bylo by to ve-
selejší. Musíme však vzít v potaz, že 
skoro v polovině zápasů nám chyběli 
čtyři hráči základní sestavy (P. Ernst, 
J. Krčmař, M. Lukáš a F. Rybovič), což 
se projevilo na kvalitě naší hry. Z hle-
diska herní činnosti byla naše největší 
slabina v koncovce, odehráli jsme ně-
kolik vyrovnaných utkání, v nichž jsme 
si vytvořili dobré brankové příležitosti, 
které jsme nevyužili, a naopak soupeři 
ano a zápasy tak skončily bez bodové-
ho zisku. Máme i velmi mladý tým, což 
je z pohledu budoucnosti velmi dobré, 
v průběhu podzimu naskakovalo do 
zápasů osm hráčů mladších 22 let, 
což se projevovalo i na herní kvalitě, 
neboť hodně soupeřů v této třídě dis-
ponuje zkušenými hráči, kteří hrávali 
ligu za Sigmu Olomouc. Věříme, že 
nám zkušenosti získané v podzimních 

Několik čísel statistiky po podzimu 2022 dle FAČRu
Hráč Pozice počet zápasů/

odehrané minuty
góly ŽK ČK

Švec Vít Brankář 14/1260 0 0 0
Libenský Jiří Brankář 0 0 0 0
Zavadil Jožka obránce 14/1084 0 2 0
Ohlídal Marek obránce 5/394 0 1 0
Kantor Tomáš obránce 11/906 0 2 0
Šafránek Martin obránce 9/752 0 2 0
Židlík Daniel obránce 10/646 0 4 0
Ernst Petr obránce 8/635 1 0 0
Jarmer Tomáš obránce 6/163 0 2 0
Bělaška Michal obránce 4/349 0 0 0
Zavadil Dominik záložník 13/1111 1 1 0
Vojáček Tomáš záložník 13/1165 0 2 0
Ševeček Jakub záložník 14/1186 0 1 0
Otáhal Pavel záložník 12/495 2 3 0
Řezáč Matěj záložník 8/659 0 0 0
Rybovič Filip útočník 7/636 6 1 1
Krčmař Jakub útočník 4/304 1 0 0
Židlík Dušan útočník 12/472 2 2 0
Lukáš Marcel útočník 6/359 3 2 0
Lýsek Daniel útočník 3/101 1 0 0
Válek Jan útočník 8/272 0 0 0
Bibr David útočník 14/890 1 1 0
Nguyen Jirka útočník 9/139 0 1 1
celkem 23 x 18 27 2
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# Z V R P Skóre B +/-

1. TJ Sokol Bělotín 14 12 0 2 63:20 36 15

2. 1.HFK Olomouc B 14 9 5 0 50:18 32 11

3. SK Chválkovice 14 9 1 4 39:22 28 7

4. FK Hlubočky 14 9 0 5 55:38 27 6

5. FC Beňov 14 8 3 3 50:34 27 6

6. FK Velká Bystřice 14 7 3 4 39:19 24 3

7. FK Nové Sady B 14 7 2 5 32:33 23 2

8. FK Slavonín 14 5 0 9 17:40 15 -6

9. FC Želatovice B 14 4 2 8 33:40 14 -7

10. SK Bělkovice-Lašťany 14 3 3 8 24:38 12 -9

11. TJ Sokol Kovalovice 14 4 0 10 18:38 12 -9
12. FC Kralice na Hané 14 3 3 8 19:40 12 -9

13. TJ Sokol Dub n. M. 14 3 2 9 30:48 11 -10

14. FK Spartak Lipník n. B. 14 2 2 10 17:58 8 -13

zápasech přinesou větší bodový zisk 
v jarní části. Uvidíme, co nám přinese 
zimní příprava, máme naplánované od 
půli ledna tréninky třikrát týdně včetně 
haly a umělé trávy, k tomu čtyři až pět 
přípravných zápasů plus soustředění. 
Pracujeme na změnách v hráčském 
kádru a nejsou vyloučeny změny v re-
alizačním týmu.
Věřme, že přes zimu se všichni hráči 
dají zdravotně do pořádku a začne se 
dařit celému týmu. Hned první zápas 
2. 4. 2023 od 15.30 hodin v Kralicích 
na Hané hodně napoví, jak na to bu-
deme. Na jaro se plánuje komplexní 
přestavba hrací plochy a branek v Ko-
valovicích. Dočasný azyl na domácí 
zápasy má být v Měrovicích na Hané, 
možná v Kojetíně, kde je k dispozici 
kvalitní zázemí a hřiště. 
Přejeme všem klidnou zimní přestávku 
a načerpání potřebné energie, příjem-
né prožití vánočních svátků a šťastný 
rok 2023.                      Jaroslav Bělka

Tabulka po podzimní části

Dne 19. listopadu 2022 se konala ob-
lastní liga boxu ve městě Vsetín, kde 
startovali tři borci z našeho klubu K.O. 
Boxing Uhřičice. V kategorii kadet vy-
hrál Lukáš Matta s přehledem nad slo-
venským soupeřem. V kategorii školní 
mládež Quan Nguyen remizoval nad 
zkušeným soupeřem, premiéra Domi-
nika Matty s polským soupeřem skon-
čila také remízou.
Děkujeme obci Uhřičice v čele se sta-
rostou Jaroslavem Křepelkou za po-
skytování zázemí borcům.
Jsme hrdi, že můžeme tuto obec 
úspěšně reprezentovat. V příštím roce 
dokonce i v televizním přenosu z mis-
trovství České republiky, kde budeme 
pod hlavičkou Uhřičic soutěžit.

Trenér Matta 

KLUB K.O. BOXING UHŘIČICE
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INZERCEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM

PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ A RYB

(KAPŘI, AMUŘI, ŠTIKY, SUMCI...)

OD 1. 12. 2022 DO 24. 12. 2022
OBJEDNÁVKY

NA TELEFONNÍM ČÍSLE:

722 255 880

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

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

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

Prodejní místa
Kojetínského zpravodaje v Kojetíně

RYBÁŘSTVÍ TOVAČOV
kvalitní chov a prodej ryb

____

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

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

Telefon: 581 731 238
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VZPOMÍNKY

Tak jak z tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. 

Dne 20. prosince 2022 vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka

pana Zdeňka Nezhyby
s láskou vzpomíná manželka Eliška, dcera Broňa s manželem, vnoučata a pravnoučata. 

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.

V pondělí 5. prosince 2022 vzpomeneme na 15. smutné výročí úmrtí

pana Vlasty Svozila z Kojetína
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 30. prosince 2022 vzpomeneme na 10. smutné výročí úmrtí

paní Marie Voždové z Kovalovic
S láskou stále vzpomínají dcery Zdenka, Emilka, Marie a syn Josef s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ
Ať Tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři.

Ať vše v Tvé zahradě života běží jak má, aby pohoda byla úplná.
 

Dne 27. prosince 2022 oslaví 83. narozeniny naše milovaná maminka
paní Věra Adamíková z Křenovic

 

Milá maminko, přejeme Ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
pohodu a optimistickou náladu! Děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás udělala.

Tvoje děti s rodinami. Pravnouček Tomík posílá velkou pusu!

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)
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ODJEZDY VLAKŮ Z KOJETÍNA OD 11. 12. 2022 DO 9. 12. 2023
ODJEZDY KOJETÍN SMĚR PŘEROV – OLOMOUC / BOHUMÍN   Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 

Os  4.56 ČD PŘEROV  nejede 25.XII. a 1.I. 
Os  5.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede v pracovní dny do 9.VI.   
Os  5.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - Uničov - ŠUMPERK  jede v pracovní dny od 12.VI. 
R  5.59 RJ Přerov - BOHUMÍN  jede v pondělí - sobotu, nejede 26.XII. 
Os  6.22 ČD PŘEROV  jede v pracovní dny do 9.VI; jede denně od 11.VI. 
Os  6.38 ČD PŘEROV  jede v sobotu, neděli a svátek do 4.VI., 10.VI.; nejede 24. XII. 
Os  6.46 ČD PŘEROV  jede v pracovní dny  
R  7.00 RJ Přerov - BOHUMÍN  nejede 25.XII., 1.I. 
Os  7.22 ČD PŘEROV  jede v pracovní dny  
Os  7.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede v sobotu, neděli a svátek  
R  8.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os  8.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede do 10.VI. 
Os  8.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - UNIČOV  jede od 11.VI. 
R  8.58 ČD Přerov - MOŠNOV, OSTRAVA AIRPORT  jede 16., 17.IX. 
R  9.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 9.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede v pracovní dny do 9.VI. 
Os 9.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - Uničov - ŠUMPERK  jede v pracovní dny od 12.VI.   
R 10.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 10.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede do 10.VI. 
Os 10.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - UNIČOV  jede od 11.VI. 
R 11.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 11.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede v pracovní dny do 9.VI. 
Os 11.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - Uničov - ŠUMPERK  jede v pracovní dny od 12. do 30.VI. a od 4.IX. 
R 12.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 12.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede do 10.VI. 
Os 12.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - UNIČOV  jede od 11.VI. 
R 13.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 13.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede do 10.VI. 
Os 13.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - Uničov - ŠUMPERK jede od 11.VI.  
R 14.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 14.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede do 10.VI. 
Os 14.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - UNIČOV  jede od 11.VI. 
Os 14.43 RC CHROPYNĚ  jede v sobotu od 1.VII. do 2.IX. 
R 15.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 15.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede do 10.VI. 
Os 15.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - Uničov - ŠUMPERK jede od 11.VI. 
R 16.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 16.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede do 10.VI. 
Os 16.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - UNIČOV  jede od 11.VI. 
R 17.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 17.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede do 10.VI. 
Os 17.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - Uničov - ŠUMPERK jede od 11.VI. 
R 18.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 18.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede 11. – 23., 25. – 30.XII., 1.I. – 10.VI. 
Os 18.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - UNIČOV  jede denně od 11.VI. 
R 19.00 RJ Přerov - BOHUMÍN   
Os 19.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede 11. – 23., 25. – 30.XII., 1.I. – 10.VI. 
Os 19.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - Uničov - ŠUMPERK jede denně od 11.VI. 
R 20.00 RJ Přerov - BOHUMÍN  nejede 24., 31.XII. 
Os 20.38 ČD Přerov - OLOMOUC HL. N.  jede 11. – 23., 25. – 30.XII., 1.I. – 10.VI. 
Os 20.38 ČD Přerov - Olomouc hl. n. - UNIČOV  jede denně od 11.VI. 
R 21.00 RJ Přerov - BOHUMÍN  jede ve čtvrtek, pátek a neděli a 26.XII., nejede 25.XII. 
R 22.00 RJ Přerov - BOHUMÍN  nejede 24., 31.XII. 

 
 
ODJEZDY KOJETÍN SMĚR TOVAČOV      Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 

Os  8.39 RC TOVAČOV  jede v sobotu od 1.VII. do 2.IX. 
Os 10.14 RC TOVAČOV  jede v sobotu od 1.VII. do 2.IX. 
Os 13.39 RC TOVAČOV  jede v sobotu od 1.VII. do 2.IX. 
Os 15.14 RC TOVAČOV  jede v sobotu od 1.VII. do 2.IX. 
Os 17.39 RC TOVAČOV  jede v sobotu od 1.VII. do 2.IX. 

 
Dopravce: 
ČD  České dráhy a. s. 
RJ Regiojet a. s. 
RC Railway Capitol a. s. 

 
 
 
 



34

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    12/2022

ODJEZDY VLAKŮ Z KOJETÍNA OD 11. 12. 2022 DO 9. 12. 2023
ODJEZDY KOJETÍN SMĚR BRNO       Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 

Os 3.49 ČD BRNO HL. N.(4.52)  jede 1.I. 
Os  4.26 ČD VYŠKOV NA MORAVĚ  jede v pracovní dny  
Os  5.36 ČD NEZAMYSLICE   
R  5.59 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE jede v pondělí - sobotu, nejede 26.XII. 
Os  6.20 ČD NEZAMYSLICE  jede v pracovní dny  
R  7.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE nejede 25.XII., 1.I. 
Os  7.20 ČD NEZAMYSLICE   
R  8.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE  
Os  8.20 ČD VYŠKOV NA MORAVĚ   
R  9.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE  
Os  9.20 ČD NEZAMYSLICE   
R 10.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE  
Os 10.20 ČD VYŠKOV NA MORAVĚ  jede v pracovní dny 
R 11.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE  
Os 11.20 ČD NEZAMYSLICE   
R 12.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE  
Os 12.20 ČD VYŠKOV NA MORAVĚ jede v pracovní dny do 30.VI. a od 4.IX. 
R 13.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE  
Os 13.20 ČD NEZAMYSLICE   
R 14.00 RJ BRNO HL. N.  
Os 14.20 ČD VYŠKOV NA MORAVĚ   
R 15.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE  
Os 15.20 ČD NEZAMYSLICE   
R 16.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE  
Os 16.20 ČD VYŠKOV NA MORAVĚ   
R 17.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE  
Os 17.20 ČD NEZAMYSLICE  nejede 24. a 31.XII. 
R 18.00 RJ BRNO HL. N.  
Os 18.20 ČD VYŠKOV NA MORAVĚ  nejede 24. a 31.XII. 
R 18.37 ČD BRNO HL. N.  jede 16., 17.IX. 
R 19.00 RJ Brno hl. n. – BRNO-KRÁLOVO POLE nejede 24., 31.XII. 
Os 19.20 ČD NEZAMYSLICE  nejede 24. a 31.XII. 
R 20.00 RJ BRNO HL. N.  nejede 24., 31.XII. 
Sp 20.13 ČD BRNO HL. N.  jede v neděli a svátek do 25.VI., od 1.VII. do 3.IX. jede v sobotu, neděli a 

svátek, od 10.IX. jede v neděli; nejede 24. – 26.XII., 7. – 9., 30.IV., 7.V., 
R 21.00 RJ BRNO HL. N.  jede ve čtvrtek, pátek a neděli a 26.XII., nejede 25.XII. 
Os 21.10 ČD VYŠKOV NA MORAVĚ  nejede 24. a 31.XII. 
R 22.00 RJ BRNO HL. N.  nejede 24., 31.XII. 
Os 23.12 ČD NEZAMYSLICE  nejede 24., 25. a 31.XII. 

 
 
ODJEZDY KOJETÍN SMĚR KROMĚŘÍŽ – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ   Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 

Os  4.28 ČD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM  jede v pracovní dny  
Os  5.05 ČD Kroměříž - Valašské Meziříčí - ROŽNOV P.R.  jede v pracovní dny  
Os  6.03 ČD Kroměříž - Valašské Meziříčí - ROŽNOV P.R.   
Os  7.03 ČD Kroměříž - Valašské Meziříčí - ROŽNOV P.R.   
Os  8.03 ČD KROMĚŘÍŽ   
Sp  8.50 ČD Kroměříž - Valašské Meziříčí  - Frenštát p/Radh. jede v sobotu do 24.VI. a od 9.IX. a 7.IV., 17.XI., od 1.VII. do 3.IX. jede 

v sobotu, neděli a svátek; nejede 24.XII., 8.IV., 18.XI.; 
Os  9.03 ČD Kroměříž - HOLEŠOV   
Os 10.03 ČD KROMĚŘÍŽ   
Os 11.03 ČD Kroměříž - Valašské Meziříčí - ROŽNOV P.R.   
Os 11.26 RC KROMĚŘÍŽ  jede v sobotu od 1.VII. do 2.IX. 
Os 12.03 ČD Kroměříž - Valašské Meziříčí - ROŽNOV P.R.  
Os 13.03 ČD Kroměříž - Valašské Meziříčí - ROŽNOV P.R.  
Os 14.03 ČD Kroměříž - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ   
Os 15.03 ČD Kroměříž - Valašské Meziříčí - ROŽNOV P.R.  
Os 16.03 ČD Kroměříž - Valašské Meziříčí - ROŽNOV P.R.   
Os 16.26 RC KROMĚŘÍŽ  jede v sobotu od 1.VII. do 2.IX. 
Os 17.03 ČD Kroměříž - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ   
Os 18.03 ČD KROMĚŘÍŽ   
Os 18.26 RC KROMĚŘÍŽ  jede v sobotu od 1.VII. do 2.IX. 
Os 19.03 ČD Kroměříž - Valašské Meziříčí - ROŽNOV P.R. Kroměříž-Rožnov p.R. nejede 24., 31.XII. 
Os 20.03 ČD Kroměříž - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  Kroměříž-Valašské Meziříčí. nejede 24., 31.XII. 
Os 21.03 ČD KROMĚŘÍŽ jede ve čtvrtek, pátek a neděli, nejede 25.XII. 
Os 21.29 ČD Kroměříž - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM  jede 31.XII. 
Os 22.03 ČD Kroměříž - OSÍČKO  nejede 24., 25., 31.XII. 
Os 23.14 ČD KROMĚŘÍŽ  jede v pracovní dny 
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Podzimní západ slunce

Racek a marihuana
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