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ZPRAVODAJ

UKLIĎME KOJETÍN, POPŮVKY A KOVALOVICE
V sobotu 26. března 2022 se v Kojetíně po dvouleté „co-
vidové“ přestávce uskutečnil náš pátý ročník úspěšné 
úklidové akce pod názvem „Ukliďme Kojetín, Popůvky 
a Kovalovice“.
Letos nám počasí přálo, tak snad i díky tomu se úklidu 
zúčastnilo 130 osob, z toho 75 dětí. Nasbíralo se celkem 
77 pytlů, což je 1 800 kg odpadů.
Sběr probíhal v lokalitách kolem Biocentra, myslivecké 
střelnice, skladu CO, loděnice, byly vysbírány příkopy 
směrem na Měrovice, Popůvky, Křenovice, uklizeny pol-
ní cesty směrem na Křenovice, okolí zámečku v Kova-
lovicích. Vysbíralo se velké množství odpadu v místech, 
která nejsou dobře přístupná a nepochopitelně zaplněná 
odpadky. Celá úklidová sobota se uskutečnila díky pod-
poře Města Kojetína a jeho starosty Leoše Ptáčka. Po-
děkování za organizaci patří Komisi životního prostředí 
a zemědělství Města Kojetína.
Největší poděkování však patří především všem dob-
rovolným sběračům, skupinám a oddílům, bez nichž by 
tato akce nebyla úspěšná. Jsou to např. oddíl Kanoist-
ky Kojetín, dobrovolní hasiči z Popůvek, osadní výbor 
z místních částí Kojetína II-Popůvky a Kojetína III-Kova-
lovic, místní skupina „Hanáků“ v Kojetíně, skupina Junák 
– český skaut, středisko Kojetín a místní organizace za-
hrádkářů pod vedením Pavla Ryšavého. Velký dík patří 
i Jaroslavu Bělkovi za krásné fotografie z této úklidové 
akce a rovněž společnosti TECHNIS Kojetín spol s r. o., 
která bezprostředně po úklidu zajistila odvoz pytlů a je-
jich zákonnou likvidaci.

Moc děkujeme za zázemí, které poskytla loděnice Ko-
jetín a za doprovodný program v loděnici, který tradič-
ně zorganizovaly milé pracovnice Domu dětí a mládeže 
v Kojetíně. Malé občerstvení bylo zajištěno Městem Ko-
jetín v podobě buřtů a osvěžující limonády a určitě přišlo 
po půldenní práci s odpadky vhod.
Děkujeme i všem celorepublikovým organizátorům za 
dobrý nápad celorepublikové úklidové akce, za podporu 
a zajištění pracovních materiálů, bez nich by se úklid ni-
kdy neuskutečnil!                                         Eliška Izsová
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada Města Kojetína se na své 74. schůzi konané dne 9. března 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí zprávy o hos-
podaření v roce 2021: příspěvkové 
organizace Základní škola Kojetín, 
náměstí Míru 83, příspěvkové or-
ganizace Základní škola Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, příspěvkové 
organizace Mateřské školy Kojetín, 
příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Kojetín, příspěvko-
vé organizace Školní jídelna Kojetín, 
příspěvkové organizace Centrum so-
ciálních služeb Kojetín,
- schválila roční účetní závěrky  za 
rok 2021 včetně výsledku hospoda-
ření: příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Kojetín, náměstí Míru 
83, příspěvkové organizace Základ-
ní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 
586, příspěvkové organizace Ma-
teřské školy Kojetín, příspěvkové 
organizace Městské kulturní středis-
ko Kojetín, příspěvkové organizace 
Školní jídelna Kojetín, příspěvkové 
organizace Centrum sociálních slu-
žeb Kojetín,  
- vzala na vědomí kalkulaci cen 
stravného ve Školní jídelně Kojetín, 
příspěvkové organizaci, k 1. 4. 2022,
- souhlasila s přijetím nadačního pří-
spěvku ve výši 16.000 Kč Centrem 
sociálních služeb Kojetín, na projekt 
Zvířecí návštěvy v zařízeních pro se-

niory od Nadačního fondu Českého 
rozhlasu,
- stanovila v souladu s ustanove-
ním § 102, odst. 2, písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
celkový počet zaměstnanců Města 
Kojetína v Městském úřadu Kojetín 
na 28, s tím, že další dvě místa jsou 
obsazena na dobu dočasnou jako 
zástup za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou,
- schválila v souladu s ustanove-
ním § 102, odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, Organizační řád Městského úřa-
du Kojetín, včetně jeho pěti příloh,
- stanovila v souladu s ustanove-
ním § 102, odst. 2, písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, rozdělení pravomocí v Městském 
úřadu dle organizačního řádu,
- pověřila vedením odboru vnitřních 
věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín, 
na dobu od 1. 4. 2022 do doby jme-
nování vedoucího odboru vnitřních 
věcí, školství a kultury, Dalimila Kol-
ka, referenta odboru VVŠK MěÚ Ko-
jetín,
- schválila výběr dodavatele M servis 

s. r. o., který byl doporučen hodnotící 
komisí, na základě výsledků posou-
zení výběrového řízení a hodnoce-
ní doručených nabídek a uzavření 
kupní smlouvy na dodávku osobního 
dodávkového automobilu mezi kupu-
jícím Městem Kojetín a prodávajícím 
M servis s. r. o., za nabídkovou cenu 
584.186 Kč včetně DPH, 
- schválila výběr dodavatele ŠIBA 
s. r. o., který byl doporučen hodnotící 
komisí, na základě výsledků posou-
zení výběrového řízení a hodnoce-
ní doručených nabídek a uzavření 
kupní smlouvy na dodávku pojízd-
ného podia mezi kupujícím Městem 
Kojetín a prodávajícím, společností 
ŠIBA s. r. o., za nabídkovou cenu 
997.938,40 Kč včetně DPH,  
- vzala na vědomí oznámení ředite-
le Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, o možnosti přijetí žáků 
z Ukrajiny zasažené válkou,
- souhlasila s místem a termínem 
zápisu k předškolnímu vzdělávání 
do Mateřské školy Kojetín, příspěv-
kové organizace, od školního roku 
2022/2023 – ve čtvrtek 5. 5. 2022, 
v době od 10 do 15 hodin, v budově 
Mateřské školy Kojetín, Hanusíkova 
10, Kojetín, Kojetín I-Město.   

Rada Města Kojetína se na své 75. schůzi konané dne 29. března 2022 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila roční účetní závěrku 
příspěvkové organizace Dům dětí 
a mládeže Kojetín za rok 2021, včet-
ně jejího výsledku hospodaření,
- schválila zvýšení měsíčního ná-
jemného u bytů v majetku Města 
Kojetína, včetně bytů v domech 
s pečovatelskou službou, vyjma bytu 
č. 3 v domě na ulici Palackého 371, 
o míru inflace za rok 2021 vyjádře-
nou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců 
posledního kalendářního roku proti 
průměru 12 předchozích měsíců dle 
údajů Českého statistického úřadu 
tj. o 3,8%, s účinností nejdříve od 
uplynutí 12 měsíců od posledního 
zvyšování nájemného nebo uzavření 
nájemní smlouvy,
- schválila zvýšení nájemného za 
pronájem nebytových prostor a pro-
stor sloužících k podnikání v objektu 
na ulici 6. května 1373 v Kojetíně, 
s účinností od 1. 7. 2022, o míru 

inflace za rok 2021 s účinností od 
01.07.2022,
- schválila zvýšení nájemného 
o míru inflace za rok 2021 u nájem-
ních smluv na pronájem garáže ve 
dvorním traktu domu na Masarykově 
náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-Měs-
to, a u nájemních smluv na proná-
jem parkovacího místa v garážovém 
stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, s účinností 
od 1. 7. 2022,
- schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce mezi Městem Kojetín, jako 
půjčitelem, a společností TECHNIS 
Kojetín, spol. s r. o., jako vypůjčite-
lem, kdy předmětem výpůjčky je vy-
bavení pro kulturní akce Města Ko-
jetína – 22 pivních setů (1 set = 1 stůl 
a 2 lavice) spolufinancované z do-
tačního programu „Program rozvoje 
venkova ČR“, za podmínky výpůjčky 
na dobu určitou od nabytí účinnosti 
této smlouvy do data trvání podmí-

nek poskytnuté dotace, za účelem 
zprostředkovávání bezúplatného vy-
užití předmětu výpůjčky příspěvko-
vým organizacím města, zájmovým 
spolkům a sportovním klubům  při 
pořádání kulturních a sportovních 
akcí na území města Kojetína, 
- schválila zásady pro poskytová-
ní krátkodobého ubytování v Kri-
zové ubytovací jednotce – DPS, 
ul. 6. května 1160, Kojetín,
- schválila organizační strukturu 
Centra sociálních služeb Kojetín, pří-
spěvková organizace s účinností od 
1. 4. 2022,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Odstranění domu čp. 102 ul. 
Svatopluka Čecha v Kojetíně“ mezi 
objednatelem Městem Kojetín a zho-
tovitelem TECHNIS Kojetín spol. 
s r. o., za nabídkovou cenu 
1,619.940,50 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Odstranění domu čp. 103 ul. 
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Kroměřížská v Kojetíně“ mezi objed-
natelem Městem Kojetín a zhotovite-
lem TECHNIS Kojetín spol. s r. o., za 
nabídkovou cenu 1,972.942,06 Kč 
bez DPH, 
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Výměna střešní 
krytiny středního traktu objektu by-
tového domu Sladovní 1309 v Ko-
jetíně“. Smlouva je uzavírána mezi 
objednatelem Městem Kojetín a zho-
tovitelem Miroslavem Chalánkem 
Měrovice nad Hanou, za nabídkovou 
cenu 392.610 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Oprava a nátěr fa-
sády objektu DPS Stanislava Masa-
ra v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem Radkem Stískalem 
Kyselovice, za nabídkovou cenu 
578.519 Kč bez DPH,

- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na realizaci dodávky „Výměna oken 
středního traktu objektu bytového 
domu Sladovní 1309 v Kojetíně“ 
mezi objednatelem Městem Kojetí-
nem a zhotovitelem V Okno s. r. o. 
za nabídkovou cenu 361.993 Kč bez 
DPH, 
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Zateplení středního 
traktu objektu bytového domu Sla-
dovní 1309 v Kojetíně“. Smlouva je 
uzavírána mezi objednatelem Měs-
tem Kojetín a zhotovitelem Oldři-
chem Vaculíkem Kojetín za nabídko-
vou cenu 1,844.411,64 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. 2/2022 k investiční akci „Kabelové 
vedení a lampy VO, ul. Rumunská, 
Kojetín“ mezi objednatelem Městem 
Kojetín a zhotovitelem TECHNIS Ko-
jetín spol. s r. o. za nabídkovou cenu 

774.283,04 Kč bez DPH,
- schválila uzavření rámcové kupní 
smlouvy, jejímž předmětem je shro-
mažďování a výkup použitého rost-
linného oleje z provozů dodavatele 
mezi dodavatelem Městem Kojetín 
a odběratelem Markem Křesťanem 
– MAKROILS CZ,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Rekonstrukce plynové kotel-
ny K3, ul. Nová v Kojetíně“, mezi ob-
jednatelem Městem Kojetín a zhoto-
vitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 
za nabídkovou cenu 13,192.196,04 
Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. 9/2022 k investiční akci „Parko-
vací plochy na ulici Kroměřížská“, 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o. za nabídkovou cenu 
708.712,56 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo Města Kojetína se na svém 23. zasedání konaném dne 29. března 2022
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA

- vzalo na vědomí zprávu o hospo-
daření města Kojetína za rok 2021,
- vzalo na vědomí závěrečnou zprá-
vu o provedené inventarizaci majetku 
a závazků Města Kojetína za rok 2021,
- schválilo závěrečný účet Města 
Kojetína za rok 2021, včetně zprávy 
o přezkoumání hospodaření za rok 
2021, a souhlasí s celoročním hos-
podařením, a to bez výhrad,
- schválilo účetní závěrku Města 
Kojetína za rok 2021,
- vzalo na vědomí informaci o hos-
podaření zřízených příspěvkových 
organizací za rok 2021,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 25.000 Kč 
žadateli Myslivecký spolek Morava 
Kojetín,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 10.000 Kč 
žadateli Myslivecký spolek „Haná“ 
Popůvky–Kovalovice,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 10.000 Kč 
žadateli Moravská hasičská jednota 
– hasičský sbor Popůvky,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 30.000 Kč 
žadateli Charita Přerov, Centra den-
ních služeb – Dům sv. Josefa,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace na provoz terén-
ních odlehčovacích služeb ve výši 
100.000 Kč žadateli Charita Přerov,
- neschválilo poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace na provoz Azylo-
vého domu pro matky s dětmi v tísni 
žadateli Charita Přerov, z důvodu po-
skytnutí dotací na jiné účely,
- neschválilo poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na provoz Ro-
dinného klubu Maria (rodiny s dětmi 
ve věku do 18 let) žadateli Charita 
Přerov, z důvodu poskytnutí dotací 
na jiné účely,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace na provoz Domácí 
zdravotní a hospicová péče (v do-
mácím prostředí) ve výši 30.000 Kč 
žadateli Charita Přerov,
- schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 20.000 Kč ža-
dateli Junák – český skaut, středisko 
Kojetín, z. s.,
- schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 20.000 Kč ža-
dateli Pionýr, z. s. – Pionýrská skupi-
na Kojetín,
- schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 180.000 Kč 
žadateli TJ Sokol Kovalovice, z. s.,
- schválilo poskytnutí účelové in-
vestiční dotace ve výši 50.000 Kč 
žadateli TJ Sokol Kovalovice, z. s., 
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 20.000 Kč 
žadateli Český svaz chovatelů, z. s., 
Základní organizace Kojetín,
- schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 120.000 Kč 
žadateli FK Slavoj Kojetín, z. s.,

- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 30.000 Kč 
žadateli Náboženská obec Církve 
československé husitské v Kojetíně, 
- schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 5.000 Kč ža-
dateli Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Kojetín,
- schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 170.000 Kč 
žadateli TJ Sokol Kojetín, z. s.,
- schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 530.000 Kč 
žadateli SK Kojetín 2016, z. s.,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace na provoz terénní 
sociální služby ve výši 5.000 Kč ža-
dateli KAPPA-HELP, z. s.,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace na provoz Centra 
pomoci a bezpečí ve výši 5.000 Kč 
žadateli KAPPA-HELP, z. s.,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 25.000 Kč 
žadateli Český svaz včelařů, z. s., 
základní organizace Kojetín,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 10.000 Kč 
žadateli Kroměřížská dráha, z. s.,
- schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 5.000 Kč ža-
dateli Jdeme Autistům Naproti z. s.,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 5.000 Kč 
žadateli Společnost pro ranou péči, 
pobočka pro zrak Olomouc,
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UKLIĎME SVĚT
Ukliďme Kojetín, Popůvky a Kovalovice

- schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 5.000 Kč ža-
dateli VČELKA sociální služby, o. p. s.,
- schválilo poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 1,200.000 
Kč žadateli TECHNIS Kojetín spol. 
s r.o.,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 6/2022, kterým dochází pouze 
k přesunům mezi schválenými vý-
daji – rozpis poskytnutých dotací dle 
schválení ZM,
- schválilo poskytnutí finančního 
daru ve výši 100.000 Kč na pomoc 
Ukrajině, prostřednictvím Veřejné fi-
nanční sbírky Českého červeného 
kříže,
- vzalo na vědomí záměr správce 
poplatku uplatnit ustanovení § 16b 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích ve znění pozdějších před-
pisů a prominout válečným uprch-
líkům z Ukrajiny v roce 2022 místní 
poplatky, které jsou obcí zavedeny,

- schválilo demolici budovy čp. 102, 
rodinný dům, na adrese Svatopluka 
Čecha 102, Kojetín, a následné vyřa-
zení stavby z majetku města,
- schválilo demolici budovy čp. 103, 
rodinný dům, na adrese Kroměřížská 
103, Kojetín, a následné vyřazení 
stavby z majetku města,
- schválilo podmínky výběrového ří-
zení na prodej pozemků k podnikání 
v Kojetíně, ul. Křenovská,
- uložilo radě města realizovat vý-
běrové řízení na prodej pozemků 
k podnikání v Kojetíně, ul. Křenov-
ská, dle schválených podmínek,
- stanovilo na volební období  2022 
–2026 počet členů Zastupitelstva 
města Kojetína na 21,
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
Centra sociálních věcí Kojetín, pří-
spěvkové organizace, za rok 2021, 
výroční zprávu Městského kulturního 
střediska Kojetín, příspěvkové orga-
nizace, za rok 2021, výroční zprávu 

Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace, za rok 2021, výroční 
zprávu Domu dětí a mládeže Ko-
jetín, příspěvkové organizace, za rok 
2021,
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
o činnosti Městského úřadu Kojetín 
za rok 2021,
- souhlasilo s podáním žádosti 
o dotaci k dotačnímu titulu „Státního 
fondu životního prostředí“, (dále jen 
SFŽP), výzvy č. 10/2021: Hospoda-
ření s vodou v obcích, podporovaná 
aktivita Udržitelné a efektivní hos-
podaření s vodou v obcích (1.5.E), 
v rámci akce „Jímání dešťových vod 
a napojení závlahy areálu Sokolovny 
a Vzdělávacího a informačního cent-
ra v Kojetíně“,
- souhlasilo s realizací projektů 
„Jímání dešťových vod a napojení 
závlahy areálu Sokolovny a Vzdělá-
vacího a informačního centra v Ko-
jetíně“.
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Tajemník
Městského úřadu Kojetín

vyhlašuje

výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ODBORU
VNITŘNÍCH VĚCÍ,

ŠKOLSTVÍ
A KULTURY

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Příjem přihlášek do 6. dubna 2022

Více na www.kojetin.cz 

Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace
Hanusíkova 283, 752 01 Kojetín

HLEDÁME PRACOVNICI PROVOZU
NA DLOUHODOBÝ ZÁSTUP ZA NEMOC

S MOŽNOSTÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU NEURČITOU

Typ pracovního poměru: HPP; Úvazek: 1,0
Místo práce: Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace,

Hanusíkova 283, 752 01 Kojetín
Nástup: ihned

Na dobu: určitou s možností doby neurčité
Požadujeme: zodpovědný přístup k práci.

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, dobrý pracovní kolektiv, který
získal řadu ocenění, např. 2. místo Nejlepší jídelna, benefity v souladu

s vyhláškou č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Bližší informace: reditelka@sj.kojetin.cz, tel.: 581 701 059

                                                                                                       Hana Rohová, ředitelka ŠJ Kojetín
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O NEJSTARŠÍCH RODECH V KOJETÍNĚ
Rod Kočičkových
První doložená zmínka o Kočičko-
vých je zaznamenána v Panském 
urbáři města Kojetína a okolních 
vesnic, z roku 1567. Mezi vesnice-
mi v okolí Kojetína je uvedena i ves 
Popovice, tedy Popůvky. V oddíle, 
„Wes Popowicze“, je na posledním 
místě zaznamenaných obyvatel 
uveden Tomáš Kočička. V zápise se 
předpisují platby (daň) vrchnosti za 
užívaný majetek, a to z jedné čtvrti 
roli, z podsedku (daň z obyvatele), 
krčemního, tedy poplatek z provo-
zu krčmy, z chalupy, slepic a vajec. 
Pravděpodobně byl Tomáš drobným 
rolníkem a dílem provozoval hospod-
skou činnost.

Další doložený záznam z téhož roku 
1567 o Kočičkových je v kojetínské 
Knize kupních smluv, v níž jsou evi-
dovány smlouvy mezi roky 1556 až 
1681. V oddíle „Prodag nyw a zahrad 
vsselijakych od leta 1556“ je zápis 
s nadpisem „Jan Gistra a Tomas Koc-
ziczkú z Popúvek o púl niwy“. V textu 
je uvedeno, že roku 1567 ve čtvrtek po 
sv. Františku, za přítomnosti rychtáře 
a přizvaných osob, prodal Jan Jis-
kra z Kojetína „dobrowolnie“ půl nivy 
roly, ležící „konczem k stary Hany“ za 
cenu 102 rýnských zlatých Tomášovi 
Kočičkovi, který ihned zaplatil zálohu 
šestnáct zlatých rýnských „dal Gis-
krowy za nie hned ϱⱱj R hotowych“ 
(16 R) a zbylou částku 86 rýnských 
se zavázal splácet po osmi rýnských. 
V roce 1568 prodal tentýž Jan Jiskra 
Tomášovi druhou polovinu nivy. Vzhle-
dem k tomu, že Jiskra zřejmě v roce 
1569 zemřel, platil Tomáš Kočička 
splátky „napadnikúm“, dědicům Neko-
lovým (Nekola). V roce 1572 splátky 
odevzdal „panúm na Rathauz“. Do-
mnívám se, že dědici po Janu Jiskrovi 
nebyli plnoletí (sirotci), protože v pá-
tek na den sv. Víta v roce 1576 bylo 
Tomáši Kočičkovi navráceno úřadem 
76 rýnských s tím, že má později sirot-
kům dlužnou částku vyplatit.

V Panském urbáři pro obec Popůvky 
z roku 1596 je Tomáš Kočička uve-
den v souvislosti s placením daní 
za majetek a to z jedné čtvrti roly ve 
dvou splátkách v termínech ke dni 
sv. Jiří a sv. Ondřeje po 28 groších, 
dále z podsedku (daň z obyvatele) 
šest grošů ve stejných termínech, 
a krčemního, tj. poplatek z provozu 
krčmy, kdy platil čtyři denáry. 

V Knize kupních smluv je další zá-
pis z pátku po sv. Havlovi roku 1602 
s nadpisem „Pan Adam Wlczniowsky 
a Danyel Kocziczkú o Augezdy“. Zá-
pis hovoří o tom, že Daniel Kočička, 
spoluměšťan kojetínský, si koupil od 
Pavla Labutě pole, na které si půj-
čil od Adama Vlčnovského částku 

padesát zlatých rýnských „aúcztú 
morawskeho“, a které měl vrátit do 
„pondělí po neděli laetare“ – laetare, 
radostná neděle je název 4. neděle 
v postní době, tedy 4. neděle post-
ní po Popeleční středě, která je ter-
mínována 46. den před Velikonoční 
nedělí, tedy měl zaplatit do pondělí 
18. března roku 1602. Za půjčku ručil 
zmíněným polem. Pan Adam Vlčnov-
ský byl majitelem mnohých nemovi-
tostí v obcích na Moravě, včetně Ko-
jetína, kde vlastnil kolem roku 1600 
svobodný dvůr, zvaný Zemanka, 
v ulici Žebračka (Tyršova, číslo 94, 
dnes neexistující). Jelikož Daniel Ko-
čička panu Vlčnovskému v termínu 
nezaplatil, rozhodl přísežný rychtář 
Jan Houtnik o propadnutí pole, tedy 
předání věřiteli panu Adamu Vlčnov-
skému. 
Tento zápis svědčí o tom, že Dani-
el Kočička, zřejmě syn Tomáše, se 

kolem roku 1600 přestěhoval z Po-
půvek do Kojetína, protože v kojetín-
ském Panském urbáři z roku 1596, 
není toto příjmení uvedeno. 
Daniel Kočička byl ženatý s Kunhu-
tou, která se, po smrti manžela Dani-
ela, podle svatební smlouvy, provda-
la v masopustní pondělí v roce 1614, 
tedy 10. února, již jako vdova, za 
„…Jirzika syna pa. Wawrzyncze 
z městys Stupawy…“. Obec Stupava 
(něm. Stupawa) ležící nedaleko od 
Střílek směrem na Buchlovice byla 
založena až v roce 1690. Pravděpo-
dobně se jedná o slovenskou Stupa-
vu, psanou Stupawa, (něm. Stam-
pfen, maď. Stomfa), ležící severně 
od Bratislavy, ale písař by zřejmě 
také napsal „Stupawa v Uhrách“.
Daniel tedy zemřel před rokem 1614 
v již dospělém věku a s ohledem 
na výše uvedenou záležitost z roku 
1602, je velmi pravděpodobné, se 
jako syn Tomáše z Popůvek narodil 
se mezi roky 1560 až 1570. S Kun-
hutou měl Daniel doloženou dceru 
Alžbětu, která se podle svatební 
smlouvy provdala v roce 1619, v úte-
rý před Hromnicemi, za Matěje Ne-
topila z Kojetína. Alžběta je zde uve-
dena jako dcera, sirotek, zemřelého 
Daniela Kočičky z města Kojetína. 
Pokud se vdávala, jak bývalo obvyk-
lé, ve věku kolem 25 let, narodila se 
kolem roku 1595. 

V Urbáři panství kojetínského, se-
psaného v roce 1636, je na straně 
87 oddíl „Tito lidé vědí, jak domácí, 
tak cizopanské strany hranic, kde 
a v kterých místech s cizopanskými 
grunty hraničí“. Dále je psáno, že vy-
soce urozený pán pan Julius hrabě 
ze Salmu, prostřednictví tehdejšího 
úředníka panství tovačovského Jana 
Khole z Ansinu, poroučí, aby se jisté 
osoby a staří pamětníci dostavili dne 
29. března roku 1636 k „vyhlídnutí“, 
tedy ke kontrole hranic panství to-
vačovského s ostatními sousedními 
panstvími, aby mezi panem hrabě-
tem a „pány okolečnými sousedy“ 
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nedocházelo k nějakým nedorozu-
měním. K této kontrole bylo vyzváno 
35 starších pamětníků a mladých 
osob pro zapamatování si těchto 
hranic a mezi nimi je uveden Pavel 
Kočička. Kolik roků bylo Pavlovi toho 
roku 1636, nelze zjistit. Mohl být sy-
nem nebo vnukem Daniela Kočičky.
Zachovalé kojetínské archiválie neu-
vádí další potomky Daniela Kočičky. 
Chybí především svatební smlouvy 
mezi roky 1636 až 1685. Matriky na-
rozených a zemřelých nebyly ještě 
vedeny.
V Rektifikačních aktech z ledna roku 
1668 jsou uvedeni Ondřej a Matouš 
Kočičkovi. Ondřej hospodařil na 
gruntu v Kroměřížské ulici, číslo 166, 
ke kterému patřilo 30 měřic polností. 
Matouš, hospodařil na gruntu v ulici 
Šperloch, číslo 383 s 45 měřicemi 
polí. Tento dům už neexistuje, stál na 
místě dnešní silnice k sídlišti Sever.
V Panském urbáři z roku 1678 je 
Ondřej zapsaný v oddíle „Čtvrtlá-
níci“, střední rolníci, hospodařil na 
šesti kusech rolí a půda byla na 24 
měřicích zařazena do I. bonitní třídy 
a dvanáct měřic do II. třídy.
Matouš Kočička zapsaný v oddíle 
„Půldruha čtvrtnící“, tedy patřil mezi 
velmi bohaté rolníky. Hospodařil 
v ulici Šperloch na 19 kusech rolí 
s půdou, která byla na 36 měřicích 
zařazena do I. bonitní třídy (lepší) 
a 18 měřic bylo klasifikováno jako 
II. bonitní třída. Tento grunt předal 
před rokem 1678 otec Matouš své-
mu synu Matějovi a usadil se s man-
želkou Marianou na gruntě v Olo-
moucké ulici. Zápis v tomto urbáři 
je „Matouš Kočička, jiný grunt, před 
Mikuláš Tichej, 7 kusů rolí, v I. třídě 
24 měřic, ve II. třídě 12 měřic“. Tento 
grunt v ocenění 820 rýnských, pro-
dala „Maryna“, Mariana, vdova po 
zemřelém Matoušovi Kočičkovi, kon-
cem listopadu roku 1685 Jakubovi 
Bednaříkovi. 
Grunt v ulici Šperloch byl podle zápi-
su v Pozemkové knize z roku 1681 
v držení Matěje, syna Matouše Kočič-
ky, předtím byl v roce 1657 v držení 
Bartoně Hájka a byl oceněn částkou 
500 rýnských. V zápise je odkaz na 
podíly z gruntu, kde ve větě „Z toho 
naleži …Mategowi synu Matousse 
Kocziczki od otce gemu pusstenych 
czo tak starzik geho, Pawel Koczicz-
ka zaw…dal“, je vyjasněno, kdo je 
Pavel, který v roce 1636 kontroloval 
hranice tovačovského panství. „Sta-
řík“ Pavel je otcem Matouše a Ond-

řeje Kočičkových, kteří měli syny se 
shodnými jmény Matěj.

V roce 1679 jsou v Urbárním spisu 
vyčísleny platby za obhospodařova-
ný majetek. 
Ondřej z Kroměřížské ulice musel 
platit za lesní louku, za grunt, za dvě 
poloučtvrti rolí s deputátem a za po-
zemek v Suchých loukách celkem 
38 grošů a čtyři a půl denáru. 
Z gruntu v Olomoucké ulici platil 
Matouš za grunt, za čtyři poloučtvr-
ti rolí a šest kusů rolí a za pozemek 
v Suchých loukách celkem jeden 
rýnský zlatý, 26 grošů a tři denáry.
Matěj, syn Matouše z ulice Šper-
loch, platil za grunt, za jednu polou-
čtvrt rolí s deputátem a za pozemek 
v Suchých loukách celkem 17 grošů 
a pět a půl denáru. 

„Kniha na zapisování smluv svateb-
ních v městě Kojetíně konaných“ ve-
dená od roku 1686 sděluje, že dne 
19. ledna roku 1687 si „Eva, vdova 
Kočičkova z města Kojetína“, (v tex-
tu psáno po Ondřejovi Kočičkovi), 
„bere za manžela Blažeje Kouřila 
z dědiny Lobodic“. Po dvou týd-
nech od této svatby, dne 4. února 
roku 1687 si Matěj, syn zemřelého 
Ondřeje Kočičky z Kojetína bere za 
manželku Rozinu, dceru zemřelého 
Jana Pátka, předměšťana z Kojetí-
na „Rozyna czera neb. Jana Patka 
tez s przedmesti miesta Kogetina“. 
V březnu téhož roku dědí Matěj po 
svém otci Ondřejovi grunt v Kromě-
řížské ulici, dnešní číslo 166, ale již 
koncem prosince toho roku je grunt 
se vším příslušenstvím prodán za 
700 rýnských Matěji Hřeblovi. Dů-
vodem může být nemoc nebo spíše 
úmrtí Matěje, protože v srpnu roku 
1693 se jeho manželka Rozina, mla-
dá asi 30letá vdova, bezdětná, vdá-
vá za mládence Václava Polkovské-
ho z Kojetína. V roce 1749 je grunt 
v majetku rodiny Chytilových vdova 
Chytilová) a později Mračkových.
Vraťme se však k datu dne 12. února 
roku 1692. Tento den se vdává Ka-
teřina, vdova po zemřelém Matějovi 
Kočičkovi, synovi Matouše Kočičky, 
hospodařícího v ulici Šperloch a bere 
si za manžela vdovce Václava Horá-
ka. S Matějem má Kateřina možná 
vedle dalších dětí i syna Martina, 
který se narodil kolem roku 1685.
Grunt byl v červnu roku 1692 koupen 
manželem Kateřiny, Václavem Ho-
rákem, který na něm hospodařil do 

prosince roku 1710. 
Martin se v únoru roku 1710 oženil 
s Marianou, dcerou Vavřince Mrač-
ka a chtěl na gruntu hospodařit. 
Proto se jeho otčím, za ponechání 
si některých polností, gruntu vzdal 
a přenechal Martinovi. Manželům se 
v rozmezí let 1710 až 1732 narodilo 
devět dětí, z toho čtyři dcery. Rosina 
(Rosálie) v asi roce 1711, která však, 
jak uvádí matrika, zemřela v deseti 
letech v roce 1720, dále Mariana, 
narozená v roce 1717 a Kateřina, 
která se narodila o dva roky později, 
v roce 1719. Dcera Justina, naroze-
ná v srpnu roku 1724, zemřela v září 
roku 1726. 
Nejstarší Martinův syn Václav se 
narodil v zřejmě v roce 1710 či 1711 
a v lednu roku 1736 se oženil s Alž-
bětou, dcerou Jiřího Chyby z Kojetí-
na. Další syn Matyáš, narozený asi 
v roce 1715, se v lednu roku 1740 
oženil s Alžbětou, vdovou po Marti-
nu Bernátkovi, který v červenci roku 
1739 ve věku 36 let zemřel. Syn 
František, narozený v roce 1722 se 
v únoru roku 1753 oženil s Apolonií, 
vdovou po Václavu Bednářovi. Jeho 
bratr Jan, narozený v roce 1726 se 
oženil v v září roku 1754 s Kateřinou, 
dcerou již zemřelého Jana Skřiván-
ka. V květnu roku 1756 se oženil 
Martin, syn Martina, s Barborou, 
dcerou Jakuba Biskupa, narozený 
v říjnu roku 1729. Posledním, nej-
mladším synem byl Pavel, narozený 
v roce 1732. 
Martin bydlící v ulici Šperloch, ob-
hospodařuje dle rektifikačních akt 
z roku 1749 pod pořadovým číslem 
167 hospodářství o výměře 6 měřic 
polí jeho druhorozený syn Matyáš 
(Matouš), zde bydlící, je uvedený 
jako „taglöhner“, pomocník, dvě mě-
řice.
Martin Kočička, otec výše uvede-
ných dětí, zemřel zaopatřen svátost-
mi umírajících v květnu roku 1752 
ve věku psáno 67 let. Mariana, Mar-
tinova manželka, rozená Mračková, 
zemřela v únoru roku 1755 ve věku 
psaných 62 let, ale podle zápisu se 
narodila dne 19. května roku 1690, 
zemřela tedy ve věku 65 let. 

Martinův syn Václav měl s manžel-
kou Alžbětou Chybovou osm dětí, 
které se narodily v rozmezí let 1736 
až 1749. Nejstarší byl syn František, 
narozený již v roce 1736, který ze-
mřel v 18 letech v srpnu roku 1854, 
následovaly dvojčata Jan a Anna, 
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narození v roce 1738, avšak Anna 
za týden zemřela, dále Marie v roce 
1740 a Pavel v roce 1742, který 
v prosinci roku 1743 zemřel. Tomáš 
se narodil v roce 1744 a zemřel 
ve třech letech v květnu roku 1748, 
po něm Veronika v roce 1747, která 
zemřela v dubnu následujícího roku 
1748, a v roce 1749 jako posled-
ní Vendelín, který zemřel ve věku 
18 let, v prosinci roku 1767.
Václav, otec těchto dětí, zemřel 
v červenci roku 1750 zaopatřen svá-
tostí umírajících, ve věku psaných 
40 let. Jeho manželka Alžběta ho 
přežila o 36 let. Zemřela ve Vyškov-
ské ulici, staré číslo 38, v srpnu roku 
1786 ve věku psáno 85 let. Narodila 
by se tedy v roce 1701, ale manžel 
se narodil v roce 1710 a děti by se jí 
narodily ještě ve 49 letech. Považuji 
tento údaj o věku za chybný. Domní-
vám se, že se dožila 75 let.  
Matyáš, ženatý s vdovou Alžbětou 
Bernátkovou, měl tři děti, Apolonii, 
narozenou v roce 1740, která v pěti 
letech v dubnu roku 1745 zemřela, 
dále Brigittu, která se narodila v roce 
1743, avšak záhy, v září následující-
ho roku 1744 také zemřela, a syna 
Pavla, narozeného v roce 1745.
František měl s Apolonií Bednářo-
vou pouze jednu dceru Františku, 
narozeného v roce 1753, která však 
v květnu roku 1755 zemřela. 
Jan, tesař „faber lig.“, ženatý s Kate-
řinou Skřivánkovou měl v rozmezí let 
1755 až 1771 deset dětí. Nejstaršími 
dětmi byla dvojčata Anna a Jakub, 
narozená v červenci roku 1755, Anna 
však zemřela po týdnu od narození 
a Jakub po dvou týdnech. Další 
byla Barbora, narozená v roce 1756 
a následovala další dvojčata Apolo-
nie a Paulína, narozená v roce 1757, 
dále Kašpar, narozený v roce 1761, 
František, narozený v roce 1762, kte-
rý záhy zemřel, a proto další syn se 
jmenoval opět František a ten se na-
rodil v roce 1764 a po něm se naro-
dily dvě dcery, Kateřina v roce 1766 
a Mariana v roce 1771. Zápis o naro-
zení Mariany uvádí i místo narození, 
a to v Kroměřížské ulici, staré číslo 
22. Mariana se v květnu roku 1795 
provdala za 25letého Františka, syna 
Jana Krybuse z Kroměřížské ulice, 
číslo 160 (dnes činžovní dům). Ka-
teřina, matka dětí, zemřela v dubnu 
roku 1802 v Kroměřížské ulici, staré 
číslo 22 ve věku necelých 70 let.
Martin, ženatý s Barborou Biskupo-
vou, měl šest dětí, z nichž nejstarší 

byla Eleonora (Lenora), narozená 
v roce 1757, která se v polovině 
února roku 1779 provdala v Kojetíně 
za Simeona, syna Martina Kellera 
z Hranic na Moravě, následoval syn 
Jiří, narozený v roce 1760 a po něm 
v roce 1761 Mariana. Další syn Ja-
kub se narodil v roce 1764, František 
v roce 1767 a poslední Jan v roce 
1771, u které zápis sděluje i mís-
to narození, a to Vyškovskou ulici, 
staré číslo 29, což je dnešní číslo 
383. Barbora zemřela v únoru roku 
1794 ve věku 56 let, narodila se tedy 
v roce 1738. Martin zemřel na žlou-
tenku (Gelbsucht) v září roku 1801 
ve věku 72 let.
Pavel, narozený v roce 1732, není 
v archiváliích dále zaznamenaný 
a pravděpodobně v dospělosti ode-
šel z Kojetína.

Jan, syn již zemřelého Václava, na-
rozený v roce 1738 se koncem ledna 
roku 1768 oženil s Barborou, dce-
rou Františka Trdlici z Kojetína. By-
dleli v Kroměřížské ulici, staré číslo 
26. Měli tři děti, Barboru, narozenou 
v roce 1771, která se v červnu roku 
1796 za 30letého Matese, syna Pav-
la Hromady z Kojetína, dále Františ-
ka, který se narodil v roce 1774 a Ja-
kuba, narozeného v roce 1779. Jan 
zemřel na souchotiny v prosinci roku 
1796 ve věku 58 let. Barbora, jeho 
manželka, zemřela v Kroměřížské 
ulici, staré číslo 18, v prosinci roku 
1787 ve věku 46 let.

Pavel, jediný syn Matyáše a Alžběty 
Bernátkové, narozený v roce 1745, 
se oženil v srpnu roku 1768 s Lucií 
(Lucinou), dcerou Jana Kotka. Byd-
leli ve Vyškovské ulici, staré číslo 38, 
dnešní číslo 392. Mezi roky 1770 až 
1793 se jim narodilo dvanáct dětí, 
Františka v roce 1770, Josefa v roce 
1772, Terezia v roce 1773, Marie 
v roce 1775, Rosálie v roce 1776, 

Leopold v roce 1778 a Tomáš v roce 
1780, dále Veronika v roce 1785, 
Florian v roce 1787, Mariana v roce 
1788, Filip v roce 1790 a poslední 
Karel v roce 1793, který po půl roce 
v červnu následujícího roku zemřel. 
Lucie zemřela v říjnu roku 1806 ve 
věku psáno 59 let, narodila se tedy 
v roce 1747. Pavel zemřel v únoru 
roku 1816 ve věku 81 let na gruntu 
v ulici Žebračka, číslo 90. 
Pokračovatelem rodu se stal Filip, 
narozený v roce 1790, který se ože-
nil v květnu roku 1811 s Johanou, 
dcerou Karla Kotka z Kroměřížské 
ulice, číslo 174. 
Jejich syn František, narozený v září 
roku 1819 se oženil kolem roku 1860 
(nikoliv v Kojetíně) s Theklou, dcerou 
Vincence Lambota a Josefy Mořické. 
Narodily se jim děti, Marie, v roce 
1861, Anežka v roce 1866 a Franti-
šek koncem prosince roku 1869, kte-
rý se jako rolník v červnu roku 1892 
oženil s 24letou Marií Černochovou, 
dcerou již zemřelého Františka Čer-
nocha, bednářského mistra a Marie 
Pasmínkové z Uhřičic. Manželům 
se narodily dvě děti a to, František 
v červnu roku 1897 a Marie v dub-
nu roku 1894. Hospodářství na tom-
to gruntu v ulici Žebračka, později 
Městská, číslo 90, spočívalo podle 
majetkového přiznání z roku 1900 
z polností, tří koní, tří krav, jednoho 
prasete a deseti slepic. V tzv. 2. bytě 
bydlelo na gruntu ještě devět rodin-
ných příslušníků Jiřího Goldmanna, 
pocházejícího z Koryčan, který pra-
coval v místním cukrovaru. František 
byl v roce 1910 členem městského 
zastupitelstva.
František, narozený v červnu roku 
1897 bojoval v I. světové válce do-
mobranecký myslivec v Polním mys-
liveckém praporu, číslo 5, 5. Setnině 
(FJB Nr. 5, 5 Komp.) na ruské frontě, 
kde byl v roce 1916, zraněn. Po ná-
vratu z války se koncem května roku 
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1923 oženil s 18letou Marií, dcerou 
Cyrila Minaříka, rolníka a jeho man-
želky Emilie Vránovy, bydlící v Palac-
kého ulici, číslo 372. Měli čtyři děti. 
Nejstarší František narozený dne 5. 
července roku 1924 se stal římsko-
katolickým knězem. Vysvěcen byl 
dne 11. prosince roku 1949 v Olo-
mouci a 18. prosince téhož měl v ko-
jetínském kostele primiční mši sva-
tou. Po vojenské službě mezi roky 
1950 až 1953 působil od roku 1954 

do roku 1966 v litoměřické diecézi 
v Čechách. Od roku 1966 do roku 
1974, byl administrátorem v Podhrad-
ní Lhotě u Rajnochovic, od roku 1974 
do roku 1982 ve Spytihněvi a v Ha-
lenkovicích. Od roku 1982 až do své 
smrti dne 3. listopadu roku 1990 byl 
farářem v Tlumačově. Je pochován 
v rodinné hrobce v Kojetíně. 
První dcera Marie se narodila v květ-
nu roku 1926. Druhá dcera Ludmila, 
narozená v září roku 1929, se pro-
vdala v listopadu roku 1947 za 31le-
tého Bohumila Hedvíčka a bydleli 
v Olomoucké ulici, číslo 345. Dru-
hý syn Josef, se narodil v říjnu roku 
1930 a bydlel s rodinou v Tyršově uli-
ci, číslo 90. 

Jiří, syn Martina, narozený v roce 
1760, se před rokem 1783 oženil, 
nikoliv v Kojetíně, s Kateřinou Bu-
beníčkovou. Narodilo se jim pět 
děti, Václav v roce 1783, Mariana 
v roce 1787, Vincencia v roce 1790 
a František v roce 1792. Kateřina pět 
dnů po porodu a předchozího úmrtí 
pátého dítěte dcery Františky jeden 
den po porodu, zemřela ve 29 letech, 
dne 27. prosince roku 1793. Jiří se 
koncem dubna roku 1794 ve 34 le-
tech oženil podruhé a za manželku 
si vzal 19letou Jenovéfu, dceru Jo-

sefa Lambota. Bydleli v ulice Šper-
loch, staré číslo 29, dnešní číslo 383. 
S Josefou se jim narodily tři děti, 
Tomáš v roce 1794, Štěpán v roce 
1796 a v roce 1798 František, který 
v listopadu roku 1799 zemřel na čer-
né neštovice. Jiří, otec dětí, zemřel 
na břišní tyfus v březnu roku 1806 ve 
věku 46 let. Josefa zemřela čtyři dny 
po smrti manžela Jiřího na souchoti-
ny. Majitelem gruntu v ulici Šperloch 
se stal Štěpán, jak uvádí Pozemková 

kniha z roku 1820 a Indikační skica 
z roku 1833, který zemřel ve věku 
67 let začátkem srpna roku 1863. Po 
jeho smrti se grunt dostal do cizích 
rukou. 
Jakub, syn Martina, narozený v roce 
1764 se v říjnu roku 1789 oženil 
s o deset let starší, 35letou Magda-
lenou, vdovou po Jakubu Netopilovi. 
V manželství se narodil v roce 1790 
syn František. V matrice je psán 
jako „Jakob Kotschitschka“, a bydlel 
v domě v Olomoucké ulici, staré čís-
lo 80, dnes roh Mlýnské ulice, číslo 

265. Magdalena v červnu roku 1797 
zemřela v 51 letech na tuberkulózu, 
a proto se v červenci roku 1797 Ja-
kub v 35 letech znovu oženil a man-
želkou se mu stala 19letá Anna, dce-
ra Františka Karase. S Annou měl 
dvě děti, Jakuba, narozeného v roce 
1798, který za dva měsíce zemřel 
a Marianu, která se narodila v roce 
1799. František, syn Martina, naro-
zený v roce 1767 se oženil s Barbo-
rou ?, která v září roku 1816 ve věku 
49 let zemřela na mozkovou mrtvici. 
František, bydlící v Kroměřížské uli-
ci, číslo 109, se ve věku 50 let, v úno-
ru roku 1817, oženil podruhé a jeho 
manželkou se stala 29letá Mariana, 
dcera Jana Trnky z Rožnova pod 
Radhoštěm, číslo 20.

Z celého, převážně rolnického rodu, 
zůstali do dnešní doby pouze potom-
ci, bydlící v ulici Žebračka, později 
Městská, Tyršova, za Protektorátu 
Mozartova, dnes opět Tyršova, číslo 
90. Nejmladší z nich se usadili ve Vy-
škovské ulici, číslo 409.
Ostatní větve rodu dílem po meči vy-
mřely, dcery se vdaly a založily jiné 
rodiny.
Nositelů příjmení Kočička je v sou-
časnosti v rámci ČR kolem 110, 
z větší částí bydlí na střední Moravě.

V adresáři města Kojetína z roku 
1934 jsou uvedeni:
„Kočička František, ml., rolník, 
Marie, Tyršova 90,“
„Kočičková J., alm., Hanusíkova 
473“, dům městské nemocnice a si-
rotčince, alm.- zkratka almužna

Miloš Krybus
pokračování příště
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PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KOVALOVICE U KOJETÍNA (NA POKRAČOVÁNÍ)

Rok 1928
Povětrnostní zprávy
Leden: 7. ledna vichřice, do 10. led-
na ledovice, 11. ledna sníh a taje. 
Konec ledna mírná zima bez sněhu.
Únor: Začátek února mírně. 4. úno-
ra sníh, 9.–14. února taje, 17. úno-
ra zuří vichřice, mírně mrzne až do 
konce.
Březen: Ze začátku mrzne na sucho.
8. března se již seje, 10. března zase 
mrzne, 11. března sněží, velká me-
telice, 21.–23. března velký jihových. 
vítr, 24. března teplý již. vítr, 28. 
března mírný déšť.
Duben: 6. dubna prší, 12. dubna 
pěkně vzdálená bouře, 13. dubna 
prší, 17. dubna velká zima, sníh na 
horách, 18. dubna sněží.
Květen: 11.–12. května šed. mrazy, 
15. května jižní vítr, 16. května déšť, 
teplo.
Červen: 2. a 3. června mráz, zvláště 
v nížinách – zemáky, fazole, kukuřice 
zmrzly, od 15. do 20. června citelná 
chladna, 21. června od rána bouře.
Červenec: 4. července bouře a kru-
pobití, u nás však neškodné, 12. čer-
vence velká vedra, trvalé sucho.
Srpen: 1. a 2. srpna mírný deštík 
a pak dále sucho, 14.–17. srpna sla-
bý déšť.
Září: Začátek pěkně, sucho, trvalá 
vedra, 20.–22. září první větší deště, 
25. září první mráz.
Říjen: 17. října mráz, 26.–28. října 
velký teplý jihových. vítr.
Listopad: Od začátku pěkně teplo až 
do konce.
Prosinec: 3. prosince sněží, 15. pro-
since začalo mrznout až do 25., 26. 
prosince se oteplilo, 31. prosince 
sníh.
Celkem byl rok 1928 teplý a suchý, 
takže pícnin tj. otavy a strništních je-
telů a řepy narostlo méně, takže to-
hoto krmiva jest citelný nedostatek.

Běžné události roku 1928
Začátkem března postavena Vojáč-
kova výměna. 26. března vysáze-
ny byly ovocné stromky na náves. 
18. května zemřel obec. strávník 
Fr. Šoustal. 22. a 23. června projel 
p. Prezident Masaryk zdejší kraji-
nou. Občané Kovalovští a Popovští 
postavili mu na silnici vedoucí ku 
Kroměříži slavobránu, kde ho srdeč-
ně uvítali a pozdravili. 20. července 
zrušena na návsi studna s kolem 
a zřízena nová pumpa nákladem 

obce. Při žňovém pronájmu obec. 
pozemků přidány byly zácestky 
ku klučatkám. Na podzim vystavěl 
Aug. Zdráhal na trávníku nový do-
mek. 28. října konala obec. rada sl. 
schůzi k 10. výročí prohlášení Čes-
kosl. republiky, na níž usneseno by 
na paměť vysázen byl řad třešní na 
úvoz vedoucí na vrcha. 13. prosince 
sházen úvoz pod býv. panskou klu-
čatkou.

Názvy místní obce
Dolní část osady sluje „Trávník“.
Střed osady „Dědina“ a horní část 
osady „Vrchní konec“.

Jména tratí
Záhumenice, trávníky, kopce, klučat-
ky, Žleba, přeschodník, díl spodní 
a vrchní, paní háj, vrcha, klín, vrch-
ní hony, čtvrtky, světlá velká a malá, 
nivky, mršlinky, žlíbky, půlměřiční 
plachetky.

Každoročně světíme též tzv. hodky 
2. srpna (ten sám den) svátek sv. 
Františka (Porciunkuli), jemuž kaple 
jest zasvěcena a obraz jeho jest na 
hlavním oltáři.

Rok 1929
Zima v roce 1929 přihlásila se hned 
začátkem ledna, kdy začala vichřicí 
a metelicí (3. 1.) a pak postupovala 
každým dnem s nebývalou krutostí. 
Ku konci ledna napadlo pak spousta
sněhu a začátkem února udeřila 
zima přímo katastrofální (sibiřská), 
o které jsme neměli ani zdání. U nás 
bylo 28ο, v nížinách 30 až 32ο, na ho-
rách až 40 až 42 ο pod nulou. Všech-
na doprava vázla, uhlí bylo nedosta-
tek, zvěř houfně hynula, voda ve 
studních zamrzala a stromy ovocné 
pukaly. Následkem zimy i školy byly 
zavírány. Silnice k nám byla tři krát 
házena a závěje sněhové byly tak 
velké, že zajíci po sněhu ožírali i ko-
runy ovocných stromů. Taková zima 
potrvala až do 8. března, kdy začalo 
pomalu táti. To však byla jen malá 
ukázka k mírnější zimě, která potr-
vala při slabších mrazích až do kon-
ce dubna. Při takové zimě se však 
i začalo set (13. 4.). Velikým štěstím 
bylo, že ozimy byly zaváty sněhem, 
jinak by byly vymrzly.
Následky zimy se pak ukázaly až na 
jaře; skoro polovina ovoc. stromů po-
mrzla, vlašské ořechy a marhule až 

na některé mladší většinou všechny.
20. dubna byly vysázeny obec. třeš-
ně na úvoz vedoucí na vrcha.
Květen: Začátek května přinesl pak 
již oteplení, 3. 5. byla již bouře. 
6. 5. byl již letní den, který v roce 
1928 přišel až 4.6. Koncem května 
velká vedra, prší.
Červen: Od začátku prší až do 22., 
pak do konce chladno. Toutéž dobou 
postavil Jos. Klech nový domek na 
trávníku.
Červenec: 4. 7. bouře s větrnou 
smrští, deště málo. 5. 7. se pálí hra-
nice na památku upálení Mistra Jana 
Husa. Konec července velká vedra 
a bouře s krupobitím (v okolí Pros-
tějova).
Srpen: 1. 8. bouře, vzdálené krupo-
bití. 2. 8. prší bez bouře, pak teplo. 
20. 8. trvalý déšť a náhlé ochlazení 
a pak již většího deště nepřišlo, trva-
lé sucho. Od 24. 8. do 30. 8. konaly 
se v okolí Koválovic manévry větší-
ho rozsahu, kterých ku konci též se 
účastnil pan prezident Masaryk (na 
Světlé byla pozorovací stanice, kte-
rou 30. 8. pan prezident navštívil, 
byv přivítán na cestě za povětr. mlý-
nem místním obyvatelstvem). Odpo-
ledne téhož dne byla velká prohlíd-
ka vojska u dvora „Srnova“ panem 
Prezidentem a zástupců cizích států. 
Účast obyvatelstva z okolních ves-
nic byla ohromná. Samého vojska 
tam bylo na 25 tisíc. Po dobu trvání 
manévrů byla naše obec i okolní voj-
skem přeplněny.
Září: 12. 9. již šedivý mrazík. Vydat-
nější déšť se již nedostavil přes celý 
měsíc září i říjen, až 1. a 2. listopadu.
Říjen: 27. 10. byly volby do nár. 
shromáždění a senátu. Následkem 
sucha nebylo možno set. Se setím 
se většinou muselo počkat až po ře-
pách. Zemáky a řepa se dobývaly za
takového sucha, že na něco podob-
ného není pamětníka. Já sám jsem 
sel žito (pšenici) až 30. 10.
Listopad: 5. 11. a 20. 11. mráz, dále 
však tak teplo, že ještě 12. 12. při-
šla bouře s deštěm, kdy hřmělo 
a blýskalo se při jihozápadním větru. 
27. 11. se pronajímala obec. honitba, 
kterou pronajal za Kč 1 050 p. Stan. 
Dřímal čís. 16, zdejší občan, rodák 
z Bezměrova. Pronájmem tím pře-
chází obec. honitba skoro po 60. le-
tech místním občanům.
Prosinec: Dne 17.12. se však již po-
časí změnilo, při severovýchodním 
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větru začalo mrznout a sněžit. Váno-
ce a konec roku skončen za mírné 
zimy a menšího poprašku sněhové-
ho.
Celkem byl rok 1929 rolnictvu ne-
přízniv, ze začátku krutá zima, pak 
v létě velká vedra a na to katastrofál-
ní sucho.

Rok 1930
Zima roku 1930 byla celkem mírná 
a krátká. Koncem února byl zházen 
úvoz za Hánošovým (na cestě ve-
doucí k Bojanovicím) na útraty obce. 
Začátkem března se již seje.
6. 3. konalo zdejší zastupitelstvo 
k oslavě 80tých narozenin prv. pre-
zidenta Masaryka slavnostní schůzi, 
při ní usneseno, by kolem uprave-
né cesty k Bojanovicím vedoucí, byl 
vysázen řad třešní, z jejichž výtěžku 
v příštích letech by bylo věnováno 5% 
na Masarykovu ligu proti tuberkuloze.
18. 3. bylo tak teplo, že v roce 1929 
byla taková teplota až koncem dub-
na. 22. 4. bouře s lijákem a vzdále-
nějším krupobitím. Směr krupobití 
byl od Medovic ku Kojetínu a Chro-
pyni. Za obcí Křenovicemi ve směru 
trati Brno – Přerov u strážního domku 
bylo tolik krup napadeno, že z naše-
ho kopce byly viditelny jako bílá ledo-
vá pláň. Jaká spousta jich bylo vidno 
z toho, že při průměrné teplotě ležely 
až do druhého dne do poledne.
Začátkem května postaven chlév pro 
kance a začalo se úřadovat v novém 
obecním kanceláři zřízeném v obecní 
budově. Jaro bylo celkem pohodlné 

a teplé s dostatkem vláhy, až teprve 
koncem května udeřila velká vedra. 
6. 6. odvezena byla ze zámecké za-
hrady asi poslední památka, kamen-
ná socha (tzv. Jonáše) prý poh. boha 
moře Neptuna a umístěna v Přerově 
na zámeckém nádvoří.
Sucho, které nastalo, potrvalo celý 
červen až do polovice července 
a uspíšilo žně.
Začátkem července začaly u nás žně 
a do hodků bylo po žních, skoro vše 
vymláceno i pooráno. V hodky již ne-
bylo mandele v poli k spatření.
12. 8. se usneslo obec. zastupitel-
stvo by byla zakoupena motor. stří-
kačka pro zdejší hasičský sbor od 
hasičských závodů za 37 000 Kč. 
V druhé polovici měsíce srpna rost-
lo v okolních lesích i v Kořenovském 
tolik hub (zvláště hřibů), že na něco 
podobného není pamětníka. Násled-
kem velké úrody se i lidem znechuti-
ly. Prodávaly se na trhu v Kojetíně od 
3–7 Kč za 1 kg. Dne 31. 8. se konal 
v Kojetíně první letecký den za velké 
účasti místního i okolního obyvatel-
stva. Letu se zúčastnily tři aeroplány 
s určeným poplatkem 25–45 Kč za 
jeden let a osobu. Z počátku nechtěl 
nikdo sedat, avšak ku konci jich bylo 
tolik, že se na všechny nedostalo.
Cena ječmene po žních stoupala ze 
112 Kč až na 140 Kč za 1 q.
Ze dne 7. 9. na 8. 9. o půl desáté 
hod. večer zde letěla přes naši ves-
nici německá vzducholoď „Gráf Ze-
ppelin“ směrem jihozápadním.
Měsíc září a pak již celý podzim byl 

již mokrý a teplý, takže zaseté hrá-
chy a strniskové jetele narostly tako-
vé, jakých již dlouhá řada let nebylo.
20.10. vypukl v čís. 50 u Karla Pištá-
ka oheň, který se za přispění větru 
zakrátko rozšířil na oba sousední 
domky Jakuba Růžičky a Jana Za-
hradníčka, které též oba lehly pope-
lem.
Následkem předchozích veder byl 
též vody nedostatek, který byl po-
ciťován zvláště na vrchním konci. 
Voda musela býti donášena a dová-
žena až z trávníka. Požár vznikl prý 
od komína. Postižení požárem byli 
z části pojištěni.
Říjen a listopad, oba podzimní měsí-
ce, prší a jen prší. Cesty jsou již ne-
sjízdné, voda stoupá, Morava i Beč-
va, řeky moravské vystupují z břehů 
a zaplavují lány řepy. Kopání řep 
i brambor je zpožděno. Úroda zvláš-
tě řepy jest nadnormální, takže cuk-
rovary i následkem velkého poklesu 
ceny surového cukru (65 Kč za 100 
kg) ji nechtěly všechnu přijímat.
23. 11. řádila větrná smršť, která na 
horách i zde v obci na střechách i na 
majetku mnoho škod natropila.
Poslední měsíc v roce se zvlášť vy-
značoval velkými mlhami a blátem, 
které potrvalo až do 20. prosince, 
kdy zamrzlo a při slabém povlaku 
sněhovém potrvala mírná zima až do 
konce roku.
Shrneme-li celkovou tvárnost roku 
1930 dohromady, musíme uznati, že 
byl moc suchý i moc mokrý, zároveň 
však přec lepší (co se týká úrody) 

než rok předchozí.
Při sčítání lidu 
v tomto roce a měsíci 
konaném ve zdejší 
obci napočteno 396 
osob mimo těch, 
jenž pracují v továr-
ně Baťově ve Zlíně. 
Po stránce hospo-
dářské byl letošní 
rok rokem značného 
poklesu všech hos-
podářských produktů 
pod úroveň výrobků 
průmyslových, čímž 
nejvíce trpí venkov-
ský lid rolnický.
Vyloženo k veř. 
nahlédnutí od 19. 
května do 3. června 
1931.
Foltýn Josef, starosta

pokračování příště

     Dne 31.8. se konal v Kojetíně první  letecký den za velké účasti místního i okolního 
obyvatelstva. Letu se zúčastnily tři aeroplány s určeným poplatkem 25 -45 Kč za jeden let a 
osobu. Z počátku nechtěl nikdo sedat, avšak ku konci jich bylo tolik, že se na všechny 
nedostalo.
     Cena ječmene po žních stoupala ze 112 Kč až na 140 Kč za 1 q.
     Ze dne 7.9. na 8.9. o ½ 10. hod. večer zde letěla přes naši vesnici německá vzducholoď 
„Gráf Zeppelin“ směrem jihozápadním.
     Měsíc září a pak již celý podzim byl již mokrý a teplý, takže zaseté hráchy a strniskové 
jetele narostly takové, jakých již dlouhá řada let nebylo.
     20.10. vypukl v čís. 50 u Karla Pištáka oheň, který se za přispění větru zakrátko rozšířil na 
oba sousední domky Jakuba Růžičky a Jana Zahradníčka, které též oba lehly popelem. 
Následkem předchozích veder byl též vody nedostatek, který byl pociťován zvláště na 
vrchním konci. Voda musela býti donášena a dovážena až z trávníka. Požár vznikl prý od 
komína. Postižení požárem byli z části pojištěni.
     Říjen a listopad, oba podzimní měsíce, prší a jen prší. Cesty jsou již nesjízdné, voda 
stoupá, Morava i Bečva, řeky moravské vystupují z břehů a zaplavují lány řepy. Kopání řep i 
brambor je zpožděno. Úroda zvláště řepy jest nadnormální, takže cukrovary i následkem 
velkého poklesu ceny surového cukru (65 Kč za 100 kg) ji nechtěly všechnu přijímat.
     23.11. řádila větrná smršť, která na horách i zde v obci na střechách i na majetku mnoho 
škod natropila.
     Poslední měsíc v roce se zvlášť vyznačoval velkými mlhami a blátem, které potrvalo až do
20. prosince, kdy zamrzlo a při slabém povlaku sněhovém potrvala mírná zima až do konce 
roku. 
     Shrneme-li celkovou tvárnost roku 1930 dohromady, musíme uznati, že byl moc suchý i 
moc mokrý, zároveň však přec lepší (co se týká úrody) než rok předchozí.
     Při sčítání lidu v tomto roce a měsíci konaném ve zdejší obci napočteno 396 osob mimo 
těch, jenž pracují v továrně Baťově ve Zlíně. Po stránce hospodářské byl letošní  rok rokem 
značného poklesu všech hospodářských produktů pod úroveň výrobků průmyslových, čímž 
nejvíce trpí venkovský lid rolnický.

Vyloženo k veř. nahlédnutí od 19. května do 3. června 1931.
Foltýn Josef

starosta
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Vítáme tě, jaro!
Jaro je konečně tady! Do oken na-
kukuje sluníčko, zahrádky se začí-
nají zelenat a příroda se probouzí po 
dlouhé zimě. S dětmi při vycházkách 
pozorujeme, co všechno se kolem 
nás děje.  
Obě budovy se převlékly do jarní vý-
zdoby. Těšíme se, že jaro konečně 
vyhraje nad zimou. Proto jsme s dět-
mi vyrobili a vynesli Moranu a hodili ji 
do rybníka, aby se už paní Zima ne-
mohla vrátit. Začátkem března jsme 
se zúčastnili výstavy drobného zví-
řectva, kde jsme obdivovali výstavní 
kousky holubů, slepic, kohoutů, hus, 
kačen a králíků. Dětem se mezi zví-
řátky moc líbilo.

Březen je měsíc knihy, proto děti 
ze všech tříd postupně navštívily 
Městskou knihovnu MěKS Kojetín, 
kde nám knihovnice Iva Kusáková 
představila dětské oddělení knihov-
ny. Seznámila nás se systémem půj-
čování knížek i s tím, jak se máme 
v knihovně chovat a jaké knížky si 
můžeme půjčit. Vyslechli jsme si Pří-
běh z knihovny a prohlédli jsme si 
knihy a časopisy, které se nám moc 
líbily.  Děti dostaly záložky do knížky 
a knihovna se může těšit na spoustu 
malých budoucích čtenářů. 
Někteří stateční ze třídy Pastelek se 
cestou z knihovny odvážili nakouk-
nout do strašidelného sklepení. 
Děti z Pastelek a Rybiček navštívily 
Domeček Kojetín a jeho keramickou 

dílnu, kde si jako v prvním pololetí 
vyzkoušely vyrobit nějaké překvape-
ní pro své blízké. Třídy pracovaly ve 
skupinkách a ten, kdo zrovna netvo-
řil, mohl s asistentkou navštívit her-
ničku a prozkoumat její tajemství.
Náš každodenní život ve školce opět 
přišel pozdravit Kašpárek s pěknou 
maňáskovou pohádkou, kterou dě-
tem zahrály učitelky. Také jsme se, 
jako poslední okres, dočkali jarních 
prázdnin.

V měsíci dubnu se můžeme těšit na 
velikonoční svátky, přijede divadlo 
s pohádkou O Zdravíkovi a Jedlíko-
vi a na obou budovách proběhne 
dne 13. dubna 2022 Den otevře-
ných dveří.                    vedení školy
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Zápis
do Mateřské školy Kojetín 

pro školní rok 2022/23

Osobní podání přihlášky zákonným zástupcem za účasti dítěte: rodič obdrží přihlášku s
evidenčním listem k potvrzení dětským lékařem, případně ji může stáhnout na
www.ms.kojetin.cz a přinést s náležitostmi do školy.
Do datové schránky školy: wyrks25
E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email):
reditelka@ms.kojetin.cz
Poštou

Zápis do MŠ Kojetín proběhne po projednání s Radou města Kojetín 
 5. května 2022 v době od 10.00 do 15.00 hod. 

Zápis je pro děti, které nastoupí do MŠ od září 2022, případně během školního
roku.

 
Dle školského zákona platí povinné předškolní vzdělávání. Od počátku školního roku, který

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,
je předškolní vzdělávání povinné.

 
 

Podání žádosti:
 
 

 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKA ČECHA KOJETÍN
Ředitelství Základní školy Kojetín,

Svatopluka Čecha 586, okres Přerov oznamuje:
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

se uskuteční ve dnech 28. a 29. dubna 2022
od 14.00 do 17.00 hodin

v budově Základní školy Svatopluka Čecha 586.
Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího

programu Škola pro všechny.  Klademe důraz na to,
aby všechny děti byly vzdělávány dle svých schopností 

a možností. Podporujeme výchovu k toleranci,
kamarádství a vzájemné pomoci. Děláme vše proto,

aby se v naší škole žák cítil dobře a bezpečně.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které k 1. září 2022

dovrší 6. rok věku. Není-li dítě po dovršení šestého roku 
věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, může mu
ředitel odložit začátek povinné školní docházky o jeden 

školní rok. Žádost je nutné doložit vyjádřením lékaře
a psychologa. K zápisu si přineste rodný list dítěte

a občanský průkaz zákonného zástupce. 
Těšíme se na vás.   Jiří Isakidis, ředitel školy
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GYMNÁZIUM KOJETÍN
Kontrasty Kojetína
Kojetín je malé šestitisícové měs-
tečko, které leží v rovinaté Hané, 
a i přes svoji velikost má úžasné so-
ciální zázemí. Jako první bych vy-
zvedla bezproblémovou možnost 
dostat děti do mateřských škol. Fun-
guje zde státní školka, která má dvě 
pobočky, jednu v Hanusíkově ulici 
a druhou hned na Masarykově ná-
městí. Rodiče si tak mohou vybrat, co 
je pro ně výhodnější, a dát děti tam, 
kde to mají blíž. Jako další alternativa 
se rodičům nabízí možnost využít cír-
kevní mateřskou školu. Také základní 
školy máme v Kojetíně dvě a je zde 
také možnost šikovnější děti dát na 
kojetínské víceleté gymnázium. Ko-
jetín myslí i na děti s výukovými pro-
blémy, pro které je zřízena speciální 
škola ve Sladovní ulici. 
Další instituce, která výrazně ulehčuje 
a zkvalitňuje život v tomto městě, je 
Dům dětí a mládeže, který nabízí ne-
spočet zájmových kroužků od vzdě-
lávacích, přes pohybové až po kre-
ativní. Organizuje různé příměstské 
i pobytové tábory a lyžařské kurzy, 
a to ve srovnání s většími městy za 
velmi přijatelné ceny.
Umělecky založené děti mohou na-
vštěvovat Základní uměleckou ško-
lu Kojetín, pro sportovně založené 
děti je zde Sokol, Kanoistika Kojetín, 
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Sportovní klub Kojetín, pod který 
spadá volejbal a společenské tance. 
Nabídka volnočasových aktivit je ne-
přeberná: jen namátkou se mi ještě 
vybavil klub stolního tenisu, Hanác-
ká beseda, divadelní kroužek, skauti 
a další.
Kojetín myslí i na starší obyvatele 
města, je tu zřízeno několik domů 
s pečovatelskou službou, na péči 
o seniory se podílí také organizace 
Charita Kojetín.
Nesmím opomenout také městskou 
knihovnu, která uspokojí všechny vě-
kové kategorie čtenářů, navíc pořáda-
jí besedy jak pro malé čtenáře, tak pro 
náročnější publikum; výborně pracuje 
také městské kulturní středisko, které 
pořádá koncerty, divadelní vystoupe-
ní a v létě provozuje letní kino.
Důležitou roli jistě hrají i římskoka-
tolický chrám Nanebevzetí Panny 
Marie a náboženská obec Církve 
československé husitské v Kojetíně 
– takže i co se bohoslužeb týče, všech 
svátostí a samozřejmě také svateb 
a pohřbů, lidé nemusejí nikam dojíždět.
Velkým přínosem pro Kojetín jsou or-
dinace specializovaných lékařských 
oborů, které jsou soustředěny na Po-
liklinice Kojetín. Na Poliklinice najde-
me oční ordinaci, chirurgii, ortopedii, 
zubní oddělení, kožní, rentgen, ultra-
zvuk, psychologa a jiné.
Dalším obrovským plusem Kojetína 
je jeho strategická poloha. Všude je 
to kousek: do Kroměříže, Prostějova 
či Přerova, Zlína, Olomouce. Díky 
dostupné dálnici D1 je to chvilka 
i do Brna. V tento okamžik musím při-
pomenout, že Kojetín je i významný 
železniční uzel. Z Kojetína jezdí vlaky 
směrem na Bohumín, Břeclav a Brno. 
Přestože je Kojetín malé město, tak 
zde zastavují všechny rychlíky.
Bohužel nádraží, které je pro všech-
ny, co přijedou do Kojetína, vstupní 
branou, nepůsobí přívětivým dojmem. 
Lavičky na peróně jsou polorozpadlé, 
vstupní hala je zašlá a ušmudlaná. 
Není zde žádný prostor, kde by ces-
tující mohl příjemně strávit čas, kdy 
čeká na vlak, navíc se na nádraží 
moc rády shlukují skupinky nejrůz-
nějších nedůvěryhodných individuí. 
Lávka vedoucí přes koleje je rok co 
rok v dezolátnějším stavu... – přesto-
že se to někdo snaží opravovat, tak 
permanentně chybí alespoň jeden 
nášlap schodu a člověk při přechodu 
lávky čeká, že se každou chvíli pod 
jeho vahou propadne.
Z nástupiště je také vidět polorozpa-

dlou budovu na druhé straně kolejiš-
tě, která dříve nejspíše sloužila jako 
sklad, ale dnes ji obydlují bezdomov-
ci. Okolo budovy je spousta odpadků, 
plastů a rozbitého skla. Vím, že tyto 
nemovitosti patří Správě železnic, 
tudíž město asi není schopno učinit 
nápravu. Jen je škoda, že první, co 
návštěvník našeho malebného měs-
ta uvidí, je toto nepříjemně působící 
místo. 
V současné době se ale začíná mlu-
vit o budování rychlodráhy Brno 
– Přerov, to znamená, že i naše ná-
draží by se mohlo dočkat kýžené re-
konstrukce. Doufejme jen, že všechno 
proběhne podle plánů a co nejdříve.

A. Šťastníková a N. Straková
sexta GKJ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU KOJETÍN
LSK – Kunčice 2022
Konečně jsme se dočkali. Po dvou 
dlouhých letech se uskutečnil vytou-
žený LYŽÁK.
Žáci sedmých ročníků v plné polní na-
stoupili 28. února 2022 do autobusu 
a vyrazili směr Kunčice pod Králickým 
Sněžníkem. Cesta uběhla jako voda, 
ubytování jsme taktéž zvládli rychlým 
tempem a hurá na svah. Slunečné 
počasí nám pomáhalo překonat i po-
čáteční neúspěchy při seznamová-
ní se s prkýnky či prknem, jež měli 
mnozí poprvé na nohou. Někdo dříve, 
někdo později pochopil, v čem spo-
čívají zimní radovánky. Snahu všech 
je třeba náležitě ocenit. Zkušenější 
byli ochotni se zdokonalit, začátečníci 
sjížděli kopce s vědomím, že každá 

další jízda bude lepší a lepší. O zá-
bavu nebyla nouze ani na chatě při 
programu, který si žáci připravovali 
na večer. Stolní hry, karty, nebo jen 
komunikace mezi účastníky zájezdu 
byly důkazem toho, že takové pobyty 

jsou důležité nejen po stránce zdra-
votní, ale i výchovné a vzdělávací.
Pohodových pět dnů prožitých v pří-
jemném prostředí s prima partou urči-
tě jen tak nevymizí z paměti.

Účastníci LSK

Pobyt na Švagrově
V prvním březnovém týdnu se žáci 
pátých tříd naší školy zúčastnily eko-
logického pobytu na námi oblíbe-
ném Švagrově. Tématem bylo ten-
tokrát „Vyprávění Bohů Země, vody, 
vzduchu a ohně.“ Celý program byl 
zaměřen na ochranu přírody, šetře-
ní energiemi a třídění odpadu. Děti 
se dozvěděly spoustu zajímavých 
poznatků, ale užily si i mnoho her 
či vyrábění z odpadového materiá-
lu, například tetrapakové květináče. 
Večerní programy probíhaly ve stylu 
hraní her, soutěží, zpěvu, pyžamové-
ho bálu i jedné „netradiční“ pohádky. 
Nakonec si děti odvezly domů nejen 
krásné vzpomínky a nové informa-
ce, ale také ručně vyrobený drátěný 
šperk. Nádherné slunečné počasí 

      Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 
                      telefon 581762036, IČO 61985571 
                       e-mail:  skola@zsnammiru.kojetin.cz  
                        web: www.zskojetin.cz   
 
 

 Zápis dětí do 1. tříd  
 
 
 

Základní škola Kojetín,                                  
náměstí Míru 83                            
 

pořádá  
                             

      7. a 8. dubna 2022  
                                                

                                        zápis dětí do prvních tříd 
 
 
 

Zápis se koná v 1. poschodí školy (učebny č. 112 a č. 113)  
 

čtvrtek 7. dubna 2022 od 15.00 do 17.00 hodin 
pátek 8. dubna 2022 od 15.00 hodin do 17.00 hodin 

 

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2022 dovrší 6. rok věku. 
Výjimečně mohou být zapsány i děti mladší, nebo může být vyřízen odklad 

školní docházky.  
K zápisu přijdou rodiče s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte             

a občanský průkaz jednoho z rodičů. 
 

Těší se na Vás kolektiv pracovníků ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83  
Podrobnější informace o naší škole a o možnostech rodičů při výběru školy 

Vám rádi poskytneme osobně nebo na telefonním čísle 581 762 036. 
 
 

Mgr. Rudolf Pavlíček, ředitel školy 
 

Kritéria pro přijetí
do první třídy
na školní rok 2022/2023
Ředitel školy bude rozhodovat o při-
jetí do prvního ročníku podle těchto 
kritérií a v tomto pořadí: 
1. Trvalé bydliště dítěte v Kojetíně - 
včetně jeho místních částí (Kojetín 
I-Město, Kojetín II-Popůvky, Kojetín 
III-Kovalovice)
2. Věk dítěte – přednostně budou při-
jímány starší děti 
Pořadí u zápisu není kritériem pro 
přijetí dítěte a nemá žádný vliv na 
rozhodování o přijetí.

Rudolf Pavlíček, ředitel školy

a spousta sněhu 
byl příjemný bo-
nus.
Ze srdce děkuje-
me všem, kteří pro 
nás program při-
pravili, kteří se ho 
zúčastnili a také 
kuchařkám, kte-
ré nám po celou 
dobu skvěle vařily.

  Iva Trefílková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Absolutní vítěz
okresního kola
ZUŠ Kojetín na zlaté vlně
Po dvouleté covidové absenci se 
v letošním školním roce Základní 
umělecká škola Kojetín opět zapo-
jila do soutěží ZUŠ vyhlašovaných 
MŠMT ČR a AZUŠ. Školní kola pro-
bíhala v měsíci únoru a přihlásilo se 
do nich rekordních 67 žáků, kteří 
předvedli krásné výkony. Do okres-
ních kol jsme vyslali 36 soutěžících. 
Všechna okresní kola proběhla 
v březnu v přerovské ZUŠ B. Ko-
zánka. S radostí vám sdělujeme 
tyto výsledky: naši žáci si vysoutěžili 
v příslušných kategoriích osmnáct 
prvních míst, patnáct míst druhých 
a jedno třetí místo.
Do krajských kol postupuje jedenáct 
žáků a navíc se kojetínská ZUŠ může 
chlubit titulem „Absolutní vítěz soutě-
že“, který získal Jakub Žabenský ve 
hře na tenor. K počtům postupujících 
žáků do krajského kola musíme ješ-
tě přičíst tři sólisty a jeden soubor 
ve hře na bicí nástroje. Krajská kola 
soutěží budou probíhat v Olomouci, 
Šternberku a Zábřehu.
Blahopřejeme všem zúčastněným 
žákům, děkujeme pedagogům a ko-
repetitorům za vynikající reprezen-
taci naší školy a města Kojetína. Do 
krajských kol přejeme hodně štěstí, 
pevné nervy a držíme palce.

ZUŠ Kojetín
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE
Proběhlé akce
Dobytí severního pólu – šest krás-
ných prosluněných dnů na sněhu. Se 
zimní sezónou se ve Ski areálu Ka-
reš v Koutech na Desnou rozloučila 
parta rodičů a dětí nejen z Kojetína. 
Tak zase za rok AHOJ…

Rybářské zkoušky mládeže
V pátek 4. března 2022 proběhly 
za účasti předsedy ČRS MO Tova-
čov Marka Odložilíka a hospodáře 
Romana Uherka rybářské zkouš-
ky nových členů našeho rybářské-
ho kroužku. Zkoušek se zúčastnilo 
sedm dětí a všichni je zdárně zvládli.    
Blahopřejeme!                             -sr -

Dětský karneval Kovalovice
V sobotu 5. března 2022 jsme se 
podíleli na programu tradičního oblí-
beného dětského karnevalu v Kova-
lovicích, který organizoval TJ Sokol 
Kovalovice. 
                                 
Práce s keramickou hlínou
V úterý 8. března 2022 si děti z od-
dělení Pastelek vyzkoušely, jak pra-
covat s keramickou hlínou a vytvořily 
krásné výrobky.



19

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                     4/2022

PŘIPRAVUJEME
8. 4. 2022

 JARNÍ PLES PRO DĚTI 
9. 4. 2022

VELIKONOČNÍ PÁTRAČKA
hry pro děti a rodiče v parku u nádraží

14. 4. 2022
ZELENÝ ČTVRTEK
Velikonoční prázdniny

22. 4. 2022
O ZELENÉM VAJÍČKU

pohádkový pátek

PRÁCE
S KERAMICKOU HLÍNOU

výukové programy
DOPRAVNÍ VÝCHOVA

DEN ZEMĚ PRO ŠKOLY

Dětský karneval v Křenovicích
TJ Sokol Křenovice ve spolupráci 
s DDM Kojetín uspořádal v nedě-
li 27. února 2022 dětský karneval. 
Všechny masky přivítaly nádherně 
vyzdobené venkovní prostory. Svě-
ží počasí vůbec nevadilo dětským 
návštěvníkům, kteří si program plný 
her, soutěží a tanečků plně užili.

Florbalový turnaj v Kojetíně
V neděli 6. března 2022 se uskuteč-
nil turnaj pro neregistrované hráče 
florbalu. Zúčastnili se florbalisti z Ko-
jetína, Hranic, Olomouce, Tovačova 
a Troubek. Hrálo se ve dvou kate-
goriích na velkém hřišti ve Sportovní 
hale. V každé kategorii si své florba-
lové dovednosti prověřily čtyři týmy, 
celkem 84 hráčů. Dobrou atmosféru 
turnaje podpořili jejich trenéři, vedou-
cí kroužků a ostatní diváci. Sportu 
zdar!   
Výsledková listina
Mladší kategorie: 1. místo: TJ Sokol 
Tovačov (družstvo červené), 2. mís-
to: DDM Olomouc, 3. místo: TJ So-
kol Tovačov (družstvo bílé), 4. mís-
to: DDM Kojetín. Nejlepší brankář 
– Petr Balenčin (TJ Sokol Tovačov), 
nejlepší hráč – Filip Niemiec (DDM 
Olomouc).
Starší kategorie: 1. místo: TJ Sokol 
Tovačov, 2. místo: ZŠ a MŠ Troubky, 
3. místo: DDM Olomouc, 4. místo: 
DDM Hranice. Nejlepší brankář – 
Karolína Wojkovská (DDM Hranice), 
nejlepší hráč – Štěpán Vrána (TJ So-
kol Tovačov).
Bližší informace o všech připra-
vovaných akcích najdete na www.
ddm.kojetin.cz a facebookových 
stránkách DDM Kojetín.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN
Březen v knihovně
Březen – měsíc čtenářů
– 13. ročník
I tentokrát jsme se zapojili do celo-
státní akce, v centru zájmu stojí hlav-
ně čtenář a čtení. Ocenili jsme nej-
lepší čtenáře a pro inspiraci jsme při-
pravili žebříček nejžádanějších kniž-
ních titulů (najdete v půjčovnách). 
Nejžádanější tituly pro dospělé čte-
náře v roce 2021: 1. Křišťálový klíč 
III., Jarmarečník (Vondruška, Vlas-
timil), 2. Liščí tanec (Chalupová, 
Lenka), 3. Sněžný měsíc (Kleviso-
vá, Michaela), 4. Šikmý kostel (Led-
nická, Karin), 5. Zachráněné dopisy 
(Brown, Sandra).
Nejžádanější tituly pro dětské čte-
náře v roce 2021: 1. Od pohádky 
k pohádce: Sofie první, 2. Minecraft 
(Milton, Stephanie), 3. Roblox: Kde 
je Noob? (Jelley, Craig), 4. Od po-
hádky k pohádce 2. Ledové králov-
ství (Francis, Suzanne), 5. Našlo se 
koťátko (Mongredien, Sue).

Knihovnické pohádky
(Ivona Březinová)
Sdílené čtení s programem pro škol-
ní družiny a Klub malých čtenářů 
z Polkovic.

Knihovnická minima
První seznámení s knihovnou 
a sdílené čtení. Vybraná četba: Kni-
hovnické pohádky (Pospíšilová, Z.) 
a Dobrodružství v knihovně (K. Hu-
seinovič) pro děti z MŠ v Kojetíně.

Lekce informační výchovy
Kniha a její části, základní žánrové 
a tematické rozdělení literatury, uspo-
řádání beletrie a naučné literatury. 
Pro žáky ZŠ Sv. Čecha v Kojetíně.

Italské jednohubky
Cyklický pořad Literární hodinka (li-
terární beseda pořádaná pravidelně 
pro seniory našeho města – klienty 
CSS a Domu sv. Josefa Kojetín). 
Tentokrát o životě v Itálii, s humorem 
a laskavostí od autorky a blogerky 
Marty Kučíkové. Když se začteme do 
některé z knížek (Italské jednohubky, 
Italské dvojhubky, Italské trojhub-
ky…) nebo do autorčina blogu, zá-
chvat smíchu máme zaručený. Spi-
sovatelka, která se svým manželem 
a třemi dětmi už přes patnáct let žije 
v městečku v podhůří Dolomit, má 

PŘIPRAVUJEME V DUBNU
NOC S ANDERSENEM

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

ČTEME DĚTSKÉ BESTSELLERY!
Rok 2022 budeme věnovat nejúspěšnějším dětským spisovatelům.

DUBEN VĚNUJEME SPISOVATELI DAVIDU LAŇKOVI.
Narodil se 8. září 1974. Již během studií na střední škole začal přispívat 

do novin a časopisů – Novostrašecké listy, Právo, Kinorevue, Ring a další. 
Jeho zájem je téměř výlučně soustředěn na herecké osobnosti a film.

Po ukončení studia pracoval nějaký čas ve funkci asistenta režie,
aby si mohl podle svých slov „na vlastní kůži okusit profesi o které píše“. 

Knižně vydal několik povídek, spolupracuje s neziskovou kulturní
agenturou, zaměřující se na divadlo a film. Velmi oblíbená je i jeho tvorba 

pro dětské čtenáře – „Průšvihy Billa Madlafouska, Dobrodružství Billa
Madlafouska , Vítej v Pekle!“   Děti jeho knihy milují!

-duben, pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic

JARO JE TU!
4.–8. dubna 2022 v půjčovních hodinám odd. pro dospělé čtenáře 

Tradiční výstavka prací klientů Domu sv. Josefa
s jarní a velikonoční tématikou

ŽIVOT DĚTEM
Jarní Srdíčkové dny i v naší knihovně! 

Přijďte si zakoupit drobný upomínkový předmět a podpořte dobrou věc.
Každý příspěvek, i ten sebemenší, pomáhá!

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

mestska-knihovna facebooku a rajče.net 
– Městská knihovna MěKS Kojetín

prostě dar vyprávění. A trochu rados-
ti, slunce a humoru v těchto dnech 
všichni moc potřebujeme. Předčítání 
proběhlo 22. února 2022 pro klienty 
Domu svatého Josefa a 23. února 
2022 pro klienty CSS Kojetín.       -jl-



21

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                     4/2022

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Kultura v březnu
Jak praví staré české přísloví: „Bře-
zen, za kamna vlezem…“, ovšem 
na kultuře v Kojetíně naopak z poza 
kamen pomalu vylézáme. Březen byl 
odedávna pro Kojetín měsícem diva-
dla, minulý rok se ale z důvodů všem 
známých Divadelní Kojetín bohužel 
nekonal. Letos jsme se rozhodli, po 
dlouhodobém zkoumání chování 
viru, že divadelní přehlídku přesune-
me na 11.–15. května 2022, kdy už 
snad bude od něho pokoj. Takže le-
tos milovníci divadla nebudou o tento 
tradiční festival nijak ochuzeni.
V pátek 4. března 2022 se Soko-
lovna po dlouhém půstu zaplnila ta-

nečníky z řad účastníků absolventů 
tanečních kurzů a jejich rodinnými 
příslušníky a známými. Pod vedením 
tanečního mistra Igora Henzéliho 
z Kroměříže předvedli vše, co se za 
několik lekcí naučili. Slavnostní večer 
byl zahájen tradiční polonézou, která 
dala vyniknout především dámským 
róbám. Následovaly ukázky jak stan-
dardních, tak latinskoamerických 
tanců v podání nejen absolventů ta-
nečních kurzů, ale i profesionálních 
tanečníků. Celý večer se nesl ve 
svátečním a společenském duchu, 
kdy milým zpestřením byly také ta-
neční soutěže a hudební produkce 
kapely Hallo Band.
Dalším kulturním počinem v měsíci 

březnu byla výstava historických po-
hlednic ze soukromé sbírky Františka 
Riegla, která byla otevřena v pondělí 
14. března 2022 v galerii VIC na Ma-
sarykově náměstí. Na výstavě může-
te vidět řadu tematických pohlednic 
z období Rakousko-Uherska, první 
republiky i let pozdějších. Nechybí 
zde vlastenecké motivy, milostné ka-
binetní výjevy, ale na své si přijdou 
i nejmenší, kterým je věnován koutek 
s dětskými výjevy. Výstava bude ke 
zhlédnutí do konce dubna.
Po expozici pohlednic bude následo-
vat výstava fotografií Stanislava Šo-
báně, která bude otevřena slavnostní 
vernisáží v pátek 6. května 2022 od 
17.00 hodin.                                       -miza-

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz
Facebook: MěKS Kojetín
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DIVADELNÍ KOJETÍN 2022
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín

za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
pořádají

28. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2022

který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín
ve dnech 11. - 15. května 2022

a je krajskou postupovou přehlídkou s nominací na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 2022

vstupné na jednotlivá představení: 80 Kč, děti, studenti, důchodci: 50 Kč (na profesionální dopolední pohádky: 70 Kč)
permanentní vstupenka: 600 Kč, rezervace a předprodej na VIC Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

PROGRAM PŘEHLÍDKY (změny vyhrazeny):
STŘEDA 11. KVĚTNA 2022

20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

ihned poté
Hanácká scéna MěKS Kojetín

Jean Franco, Guillaume Melánie:
BORDEL NA MINISTERSTVU

Situační komedie (1. soutěžní představení)
22.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

ČTVRTEK 12. KVĚTNA 2022
8.15 a 10.00 hodin
Divadlo scéna Zlín

Karel Čapek:
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

Pohádka pro mateřské školy a 1.-2. třídy základních 
škol (nesoutěžní představení)

16.00 hodin
DS ASpol. Lužánky Brno

Federico Garcia Lorca: DŮM BERNARDY ALBY
Drama (2. soutěžní představení)

18.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem

20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lassayques:
VELKÁ ZEBR

aneb JAK ŽE SE TO JMENUJETE?
Komedie (3. soutěžní představení)

22.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

PÁTEK 13. KVĚTNA 2022
10.00 hodin

Divadlo scéna Zlín
Magdaléna Kristenová:

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Pohádka pro 3.-6. třídy ZŠ (nesoutěžní představení)

17.00 hodin
Divadelní spolek Slavkov u Brna

Eric Assous:
MANŽELÉ V NESNÁZÍCH

Komedie (4. soutěžní představení)
18.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

PÁTEK 13. KVĚTNA 2022
20.00 hodin

Divadlo Brod Uherský Brod
Peter Quilter: TRHNI SI, OTČE!

Bláznivá komedie (5. soutěžní představení)
22.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem

cca 22.00 hodin
VEČÍREK DIVADELNÍHO KOJETÍNA

Večer s hudbou a...

SOBOTA 14. KVĚTNA 2022
11.00 hodin (kukátko na jevišti)

Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves
Lubomír Feldek: EDITH

Komorní muzikál (6. soutěžní představení)
13.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem

14.00 hodin (kukátko na jevišti)
Ragueneau Plzeň

Martin McDonagh: PAN POLŠTÁŘ
Drama (7. soutěžní představení)

16.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

18.00 hodin(kukátko na jevišti)
Divadelní spolek Kroměříž

Alexander Jerie: MILÁ MATKO...
Korespondenční komedie (8. soutěžní představení)

20.30 hodin
Václav Václavov

Astrid Saalbachová: BALETKY
Hořká komedie (9. soutěžní představení)

22.00 hodin - Diskuze Václavov + Kroměříž

NEDĚLE 15. KVĚTNA 2022
11.00 hodin

Blanenské divadlo
Pierre Palmade, Christophe Duthuron:

KOPROVKA aneb NA ÚTĚKU
Komedie (10. soutěžní představení)

12.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem

cca 16.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

A UKONČENÍ 28. ROČNÍKU
DÍVADELNÍHO KOJETÍNA 2022
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Čtenářská beseda
Na DPS J. Peštuky jsme si s našimi 
seniory zpříjemnili březnové odpole-
dne čtenářskou besedou. Navštívily 
nás pracovnice Městské knihov-
ny MěKS Kojetín, Jitka Lorencová 
a Alena Fíková. Přišly nám představit 
knihu od spisovatelky Marty Kubíč-
kové Italské jednohubky.
Vlídné a humorné postřehy ze života 
domorodců z podhůří italských Do-
lomit očima české Marty. Proč jsou 

italští staříci stále frajeři a jejich osm-
desátileté manželky upravené šťa-
bajzny? Proč nosí Ital malou peně-
ženku? Proč se nebojí mluvit o lásce 
v jakémkoli věku? Proč jim asfaltově 
silná káva nezpůsobí infarkt? Proč 
respektují úřady i autority? Proč má 
horal něžnou duši? A čím je podle 
Italů známá naše krásná rodná čes-
ká hrouda? Proč se ke všem dětem 
chovají jako k vlastním? A proč si vů-
bec stále zpívají, i když mají pracovní 
soboty? O lehkosti i nelehkosti života 

v podhorském italském maloměstě, 
viděné nejen ze zpovědní kasy ho-
kynářského krámku, vypráví autorka, 
žijící v těchto končinách již třináct let, 
s vtipem i nadhledem.
Oddech, relax a humor – to vše nabí-
zí kniha Italské jednohubky. 
Děkujeme pracovnicím městské 
knihovny za krásné představení kni-
hy. Čtenářská beseda se nám vy-
dařila a již nyní se těšíme na další 
setkání.                      

                   PZ

Březnová procházka
po Kojetíně
V počtu pěti účastníků jsme se vydali 
jedno březnové odpoledne na pro-
cházku s holemi.  Sraz byl u restau-
race Na Hrázi. Vydali jsme se na ob-
hlídku nového biotopu, který nabízí 
stále více a více krás.  Náš okruh byl 
dlouhý 4 km, a my ho zvládli v čase 
1 hodina a 10 minut. Tempo máme 
pohodové, relaxační a nechybí ani 
přestávky. Rádi mezi sebou uvítáme 

i další účastníky, kteří chtějí udělat 
něco pro své zdraví a pokochat se 
krásami kojetínského okolí. O termí-
nech předem informujeme na našich 
nástěnkách v DPS a facebookových 
stránkách. Kdo by chtěl být informo-

ván přes sms o připravujícím se výš-
lapu, zanechte na sebe kontakt buď 
na tel: 727 813 601, nebo e-mail: in-
ternet@css.kojetin.cz. Rádi se vám 
ozveme. Možnost i zapůjčení si holí. 

PZ 
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Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce:Citát měsíce:

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

3. 4. 2022 Neděle – 5. postní (Judica - Smrtná)
BOHOSLUŽBY

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

10. 4. 2022 Neděle – 6. postní (Palmarum – Květná)
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

14. 4. 2022 Čtvrtek – Zelený
BIBLICKÁ HODINA

od 16.00 hodin na faře kolem stolu
(Poslední pomazání, Poslední večeře Páně, modlitba v 

Getsemane, Velkopáteční Pašije)

17. 4. 2022 Neděle – Vzkříšení; Boží hod Velikonoční
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

Program setkání v dubnu 2022 (v čase velikonočním)

„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“).
„Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim:

‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘
“ Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. Jan 20,16-18

24. 4. 2022 Neděle
1. po Velikonocích (Quasimodogeniti)

BOHOSLUŽBY
 od 10.00 hodin v Husově sboru

30. 4. 2022 Sobota
CELOCÍRKEVNÍ POUŤ

JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
 od 10.00 hodin sbor Jana Blahoslava v Přerově
(bohatý program; bohoslužba, pouť na Mark, oběd,

přednáška v přerovském muzeu s prohlídkou, pohoštění)

1. 5. 2022 Neděle
2. po Velikonocích (Misericordias Domini)

BOHOSLUŽBY
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kance-
lář v přízemí) je k dispozici členům 
(i veřejnosti) v pondělí a ve středu od 
9 do 15 hod. Jinak dle dohody. Vo-
lejte, laskavě, na telefonní číslo 777 
706 511 nebo pište na email: ccsh.
kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-

ková z Přerova, telefon: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! 
Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje: htt-

ps://mekskojetin.cz/archiv-casopisu 
Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc FB: https://www.face-
book.com/ccsh.kojetin
Aktuálně z CČSH: https://www.aktu-
alne.ccsh.cz/
Bohoslužby on-line: https://www.
aktualne.ccsh.cz/bohosluzby-a-pro-
mluvy.html                          Jiří Pleva
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TJ SOKOL KOJETÍN

1. 7. – 9. 7. 2022
TÁBORNICKÁ ŠKOLA

DOROSTU
pro účastníky ve věku 15–19 let

vklad: 3600 Kč
informace a přihlášky:

Martin Juřen
telefon: 604 840 992

martin.juren@gmail.com 
a na www.2021.dvoutakt.cz

9. 7. – 16. 7. 2022
TÁBOR

STARŠÍHO ŽACTVA
pro děti ve věku 10–14 let

 vklad: 3100 Kč
informace a přihlášky:

Miroslav Tvrdý, telefon: 777 116 239
miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

16. 7. – 23. 7. 2022
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI I

pro děti ve věku 3–7 let
vklad: 2300 Kč/dítě, 3000 Kč/dospělý

informace a přihlášky:
Lenka Urbánková, telefon:  777 030 811

lenicka.nemeckova@centrum.cz

23. 7. – 30. 7. 2022
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI II
táborová základna pronajata

 informace a přihlášky:
Eva Pěchová, telefon: 728 009 202

pechaeva@seznam.cz

30. 7. – 6. 8. 2022
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI III

pro děti věkově neomezeno
vklad: 2300 Kč/dítě, 3000 Kč/dospělý

informace a přihlášky:
Zuzana Veselá, telefon: 608 505 280

www.vrazne.net

Letní stanový tábor ve Vrážném – Rozpis táborové sezóny 2022
6. 8. – 13. 8. 2022

TÁBOR MLADŠÍHO ŽACTVA
pro děti ve věku 6–9 let

 vklad: 3100 Kč
informace a přihlášky:

Lenka Popovská,
 telefon: 601 601 855

lenkapolachova@hotmail.com

13. 8. – 20. 8. 2022
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI IV

táborová základna pronajata
 informace a přihlášky:

Petr Musil, telefon: 731 558 566

Zájemcům, kteří chtějí získat
zkušenosti ve vedení táborů,

nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.

Podrobné informace získáte
od vedoucích jednotlivých turnusů.

TJ SOKOL KOVALOVICE
Okénko do historie
fotbalu v Kovalovicích
Poválečná doba a období do roku 
1970
Psát o historii fotbalu je jednoduché, 
pokud jsou dostatečné zdroje. Sice 
v ročence k sedmdesáti letům jsou 
fota i s popisem, ale když jsem chtěl 
originální fotky z archivu klubu, tak 
nebyly k dispozici. Nezbývalo nic ji-
ného než oslovit pamětníky nebo ro-
diny fotbalistů o pomoc. Tak vznikla 
databáze, ze které se dá čerpat.
Díky tomu se podařilo sehnat od Pav-
la Zapletala opravdu vzácnou pohled-
nici z 30. listopadu 1942, kdy Helena 

Zimčíková píše svému bratrovi 
Vladimírovi nasazenému na 
nucené práce v Berlíně. Po-
pisuje zde výsledky fotbalistů 
Křenovic a Kojetína, což je od 
ženy záslužná informace.
Dalším artefaktem je obálka 
kovalovického klubu od sbě-
ratele Milana Zaorala zaslaná 
6. 5. 1945 na fotbalovou župu do Zlí-
na. Fotbal v Kovalovicích se hrál dál, 
ale z obecní kroniky z tohoto období, 
jako by se vytratil.
V dalších letech se střídala radost-
nější období s horšími. Někdy se 
zdálo, že za dané situace je pokra-
čování nemyslitelné. V ročence autor 
uvádí, že v letech 1948–1956 se hrá-
lo někdy před prázdným hledištěm. 

To bylo s kopanou v Kovalovicích 
špatné, přesto se pokračovalo dál.
Postupně se situace zlepšila až do 
té míry, že v roce 1958 vybojova-
lo mužstvo postup ze čtvrté do třetí 
třídy. V posledním vítězném zápase 
s Křenovicemi zvítězilo 4:0. Na při-
loženém fotu jsou v horní řadě: Ja-
roslav Motalík, Josef Navrátil, Stani-
slav Plesník, Vladimír Hánoš, Josef 
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Plesník, Antonín a Jindřich Motalíko-
vi. Dolní řada zleva: Antonín Vožda, 
Rudolf Mikulec, Emil Vožda, Franti-
šek Stavinoha.
V té době se mužstvu dařilo. Na fot-
bal chodilo daleko více diváků, než je 
tomu dnes. V tomto období hrávali: 
Alois Motalík, Ladislav Kočíř, Josef 
Zdráhal, František Šamánek, Franti-
šek Zdráhal, Stanislav Růžička, Alois 
Vrtěl, Jaroslav Zapletal, Jan Fuksa, 
František Navrátil, Miroslav Vaculík, 
Josef Stavinoha, Zdeněk Dřímal, 
Radek Vaculík, Josef Vymětal, Josef 
Kusák, Zdeněk Uhýrek, Stanislav 
Fiala, Antonín Zapletal. Vedoucím 
mužstva byl Bohumil Kusák.
V sezoně 1961–1962 se mužstvo 
spojilo se Sokolem Křenovice. Bylo 
to způsobeno nedostatkem hráčů, 
tehdy jich mnoho odešlo na vojnu. 
Do sezony 1963–1964 se fotbal vrátil 
do Kovalovic.
Z tohoto období je třeba vzpomenout 
vynikající účast na Holubově memo-
riálu v Janovicích u Rýmařova, kde 
se mužstvo v letech 1968–1970 stalo 
vítězem turnaje a trvalým držitelem 
i přes velmi silné obsazení včetně 
Jiskry Rýmařov, účastníka 1.B třídy. 
V té době hrál za Kovalovice Rosti-
slav Vojáček, později hráč Baníku 
Ostrava a reprezentant. Ale to už je 
jiná kapitola.

Úspěšný start Kovalovic 
do jarní sezony
Tak se fotbalisté a diváci dočkali.
O víkendu 26. a 27. března 2022 
byla zahájena jarní sezona. 
Kovalovice jako vždy měly dobrou 
zimní přípravu. Třikrát týdně muž-
stvo trénovalo od 11. ledna 2022 ve 
sportovní hale Kojetín a na umělce 
Hanácké Slavie Kroměříž. V termínu 
25. až 27. února 2022 proběhlo tra-
diční zimní soustředění tentokrát na 

Rusavě v penzionu Sport. Kromě 
toho odehrály Kovalovice přípravné 
zápasy na umělé trávě s těmito vý-
sledky: Hněvotín 2:2, Malenovice 5:2.
Další dva zápasy se díky dobrým 
podmínkám odehrály v Kovalovicích: 
Holešov B 2:1, Chropyně 2:7.
Nyní už tým trénuje v Kovalovicích. 
Trenér Marek Ševeček hodnotí zim-
ní přípravu jako vydařenou. K po-
slednímu zápasu s Chropyní uvádí: 
„Výsledek s Chropyní je zavádějící, 
vypovídající je první poločas, který 

byl vyrovnaný, kdy jsme po zranění 
brankáře dostali branku ve 45. minu-
tě. Do druhého poločasu šli čtyři stří-
dající hráči. Navíc dvacet minut zkraje 
2. poločasu chytal 20 minut Kuba 
(útočník Jakub Krčmař) a dostal dvě 
branky, které by brankář chytl. Naopak 
soupeř přijel v jedenácti a do druhé 
půle nasadil tři „černochy“, kluky, co 
hrají krajský přebor v Kvasicích. Bez 
nich by výsledek takhle nevypadal.“
Nicméně dodávám, že jsem byl 
jen na druhý poločas a začátek byl 
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Kvalitní lavička Kovalovic

Soustředění Rusava, únor 2022

Rk. Družstvo Záp. V+ R P- Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Sokol Kovalovice 12 8 2 2 34:17 28 2 0
2 SOKOL Opatovice 12 7 4 1 40:20 26 1 3

3 SK Radslavice 12 7 3 2 35:18 26 2 1

4 Sokol v Pivíně 12 8 1 3 40:20 25 0 1

5 Sokol Otaslavice 12 6 3 3 25:18 22 1 2

6 FC Želatovice "B" 12 5 2 5 34:38 18 1 1

7 Sokol Klenovice 12 3 4 5 27:30 16 3 1

8 Sokol Horní Moštěnice 12 2 6 4 16:19 15 3 3

9 Sokol Tovačov 12 4 2 6 32:36 14 0 2

10 FK Troubky 12 1 6 5 18:28 12 3 3

11 Sokol Újezdec 12 3 2 7 24:31 11 0 2

12 Sokol Ústí"B" 12 2 3 7 18:33 11 2 1

13 Sokol Vrchoslavice 1946 12 2 2 8 18:53 10 2 0

Upravená tabulka před jarní částí ročníku 2021/ 2022

Úspěšný střelec Petr Ernst se spo-
luhráči

Daniel Lýsek, další posila Kovalovic

nadějný. Z penalty a přímého kopu 
Kovalovice daly branky a šly do vede-
ní. Pak už soupeř zpřesnil kombinaci 
a hlavně střelbu. To je důvod k za-
myšlení, kde jsou ještě nedostatky, 
aby do jarní části byl tým připravený. 
O to více byl očekávaný první zápas 
na hřišti nevyzpytatelných Želatovic. 
Na podzim doma Kovalovice vyhrály 
divokým skórem 8:4.

Muži – 1.B třída skupina A KFS 
Olomouc
Neděle 27. 3. 2022 venku s FC Želto-
vice B, výhra 2:1 (poločas 0:1). Bran-
ky: 54. a 81. minuta – Petr Ernst. 
Branka Želatovic B: 38. minuta na 
1:0. Po zimní pauze oba týmy zača-
ly v 1. poločase opatrně a hrály na 
jistotu. Střelecké pokusy byly spíše 
platonické. Domácí se na konci polo-
času dostali do šance a lobem přeho-
dili našeho brankaře. Druhá půle už 
byla zajímavější. Kovalovice přidaly 
na důrazu v útočné fázi. Zejména 
nebezpečné byly kopy z rohu, kte-
ré prováděl Dominik Zavadil. Hned 
v 54. minutě se vrhl srdnatě do váp-
na Petr Ernst a hlavičkou proměnil 
kop z rohu na vyrovnávací branku. 
To byla vzpruha pro hosty, kteří však 
další střelecké pokusy nevyužili. 
Domácí však neměli tolik možností 
k ataku branky díky dobré obranné 
hře Kovalovic. V 81. minutě se opa-
kovala stejná situace. Po kopu od ro-
hového praporku realizovaném Do-
minikem Zavadilem opět Petr Ernst 
trefil tentokrát nohou branku domá-
cích a zajistil první jarní výhru.
Komentář trenéra Kovalovic Marka 
Ševečka: „První poločas nebyl z naší 
strany úplně povedený, vázla kombi-
nace, navíc jsme zbytečně obdrželi 
branku po špatné komunikaci. V polo-
čase jsme udělali změnu v rozestavení 
a hra se výrazně zlepšila, prvních dva-
cet minut jsme byli dominantní, vstře-
lili jsme branku a měli další brankové 
možnosti. Vítěznou branku se nám po-
dařilo vstřelit deset minut před koncem 
opět ze standardní situace. Soupeř měl 
v závěru utkání taky velkou možnost na 
srovnání, kterou naštěstí neproměnil. 
Z pohledu druhého poločasu je vítěz-
ství zasloužené.“
Vítězství určitě pomůže upevnit po-
třebné sebevědomí týmu před dů-
ležitým prvním domácím zápasem 
s nepříjemným soupeřem, Sokolem 
Pivín. Výkop je v neděli 3. dubna 
2022 v 15.30 hodin.

 Jaroslav Bělka 

termín utkání odjezd pořadí podzim

NE 27.03. 15:00 FC Želatovice B - Kovalovice 13:30 6. D 8:4

NE 03.04. 15:30 Kovalovice - Sokol v Pivíně - 4. V 0:5

SO 09.04. 15:30 Sokol Otaslavice - Kovalovice 14:10 5. D 4:0 

NE 17.04. 16:00 Kovalovice - FK Troubky - 10. V 5:0

SO 23.04. 16:00 Sokol H.Moštěnice - Kovalovice 14:40 8. D 1:1/PK 4:2

NE 01.05. 16:30 Kovalovice - Sokol Újezdec - 11. V 2:1

NE 08.05. 14:30 Sokol Ústí B - Kovalovice 12:45 12. D 3:1

NE 15.05. 16:30 Kovalovice -  Sokol Opatovice - 2. V 0:0/PK 4:3

NE 22.05. 17:00 Sokol Tovačov -  Kovalovice  15:45 9. D 3:1

NE 29.05. 17:00 Kovalovice - Sokol Klenovice - 7. V 3:0

NE 05.06. 17:00 SK Radslavice - Kovalovice 15:30 3. D 1:3

NE 12.06. 17:00 Kovalovice - Sokol Vrchoslavice - 13. V 4:1

Rozlosování soutěže 2021/2022 1.B třída  skupina A KFS Olomouc
Muži TJ Sokol Kovalovice JARO 2022

Po odstoupení TJ Sokol Jezernice byly Kovalovicím  odečteny dva body za venkovní remízu 1:1 
a výhru 4:1 na PK.
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INZERCEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM

KOUPÍM GARÁŽ V KOJETÍNĚ
PRO VLASTNÍ POTŘEBU

Děkuji za nabídky.
 Telefon: 774 556 081

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

  

   
od 13 – 18 hod.  Dopoledne pro pozvané MŠ a ZŠ 

  
   

  

  

  

 

Výstava hospodářských zvířat 

Projížďka na koni 

Šlapací traktůrky 

Ochutnávka regionálních potravin 

 

 

 

 
 

 

  

 

ČTVRTEK 26. května 2022

    

Zveme Vás na

Den českého zemědělství
ve společnosti

Agro-společčnnoosstt  MMORAVA ss..  rr..  oo..
                                    v Kojetíně

 

VAŠE  PŮDA  V DOBRÝCH  RUKOU
Agro-společnost MORAVA s.r.o., Komenského nám. 1052, Kojetín www.spearheadinternational.cz; info@agro-druzstvo.cz;

Na škvárovém hřišti u stadiónu v Kojetíně (ulice Závodí)

Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi

Seznámení se zemědělstvím formou soutěží a her s odměnami

Přehlídka zemědělské techniky
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VZPOMÍNKY

Čas neúprosně plyne, bolest v srdci zůstává. 

Dne 29. dubna uplyne 5. výročí úmrtí

paní Hany Hedvíčkové

S láskou a úctou vzpomíná manžel a dcera s rodinou.

Dne 11. dubna 2022 to bude 42 let, co zemřela

paní Ludmila Mináriková

a 6. června 2022 by se dožila 85 let.

Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou. 

Za vše, za vše dík. Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl.  Moc nám chybíš.

Dne 1. dubna 2022 uplyne už sedm let bolesti a smutku od úmrtí

pana Milana Peterky 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou na svého milujícího manžela,
tatínka, dědečka, tchána a zetě manželka Zdena, synové Milan a Václav,

snacha Petra, vnučky Anička, Eliška a Barborka, Maminka Cibulková a rodina Kurfürstová. 

KALENDÁŘE KOJETÍNA NA ROK 2022

Stolní kalendář Kojetín na rok 2022 – Pocta Hanáků Marii Gardavské (10 Kč)
Nástěnný kalendář (A3) Signál 64 na rok 2022 (60 Kč)

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

Všem lidem dávala náručí plnou, sázela kytky podél cest.
Jednou však zmizela a jako když utne, přestaly růže náhle kvést...

Dne 1. dubna 2022 uplynulo šest smutných let, co nás náhle opustila

paní Jana Bartková
S láskou stále vzpomínají – syn Zdeněček a Tomáš, dcera Veronika,

přítel Zdeněk, Janík, rodiče, všichni kamarádi a holky z Cantasu.
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POHLEDEM FOTOGRAFA
Ceník, o kterém se nám nesnilo... Demolice domu na křižovatce ulice Svat. Čecha odkryla 

nové pohledy na některé domy.

Uklidili jsme Česko, ale v kontejnerech na tříděný odpad 
lze nalézt pestrou směs odpadů - tohle má být papír...

Jarní květy se začínají objevovat - zde křivatec žlutý 
v lužních lesích u Kojetína.

Lýkovec jedovatý je keř a kvete jako jedna z prvních 
rostlin

Jiří Šírek
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NOVÍ OBČÁNCI MĚSTA KOJETÍNA
Dominik Silbernágl

Blahopřejeme!
Foto: Jana Večeřová

Sněženky
Foto: Jiří Šírek


