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KOJETÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ V ZÓNÁCH PRO PODNIKÁNÍ
Zastupitelstvo Kojetína přistoupilo k vyššímu zda-
nění nemovitostí pro podnikání v průmyslové zóně. 
O zhodnocení průběhu jednání a o objasnění tohoto 
kroku jsme požádali starostu města Leoše Ptáčka.

Důležité je nejdřív vysvětlit, kterých objektů se to v Kojetíně 
týká. Průmyslovou zónou se rozumí nejen podniky na uli-
ci Padlých hrdinů, tedy od bývalého cukrovaru po Ingstav. 
Vycházeli jsme z územního plánu města a vyšší daní z ne-
movitostí jsme zatížili všechny objekty sloužící k podnikání 
v zónách pro těžký průmysl, drobnou výrobu, skladování 
i zemědělskou výrobu.
Daňová zátěž se tedy netýká nemovitostí pro bydlení?
Ne, rodinných a bytových domů se zvýšená daň nedotkne, 
bez ohledu na to, v které zóně se nachází. Tímto bychom 
zcela popřeli smysl kroku, kterým jsme chtěli směrem 
k místním podnikům vyslat jasný signál, jaký je náš názor 
na rovnováhu ve společnosti.
Můžete, prosím, toto blíže objasnit?
Jistě. Za starých dobrých časů bývalo zvykem, že se ma-
jetnější vrstva lidí starala nejen sama o sebe, ale převzala 
část odpovědnosti za rozvoj svého bezprostředního okolí. 
Není podstatné, zda to byli průmyslníci, měšťané či sedlá-
ci. Za jedním z nejzřetelnějších příkladů není třeba jezdit 
daleko. Rodina kolem bratrů Baťových dokázala z malé 

nevýznamné vesnice vybudovat pozoruhodnou aglomera-
cí právě z toho důvodu, že je kromě tvorby zisku zajímalo, 
v jakém prostředí lidé kolem nich žijí. Proto dnes jméno 
Baťa nese právem univerzita, obytná čtvrť nebo nemocni-
ce, a zlínští jsou na odkaz těchto výjimečných osobností 
pyšní. Dnešní globalizovaná společnost, kdy jsou majiteli 
továren, obchodních řetězců apod. nadnárodní korporace, 
případně majetní podnikatelé, kteří přímo v regionu nebyd-
lí, s sebou nese významný aspekt. Tím je snížená, v mno-
hých případech nulová, míra vztahu k obci, ve které pod-
nikají. Některé subjekty se toto snaží maskovat formální 
pomocí prostřednictvím drobných darů neziskovým organi-
zacím, další se neobtěžují vůbec, a někteří podnikatelé se 
nestydí nahlas vyslovit, že jim na městě, ve kterém podni-
kají, jednoduše nezáleží. To je přece problém vedení míst-
ní radnice. V zásadě toto pravda je, a proto dal stát před 
několika lety do rukou obcí velmi účinný nástroj, kterým je 
místní koeficient pro případné zvýšení zákonem dané zá-
kladní sazby daně z nemovitostí. Kojetín učinil rázný krok, 
a s tímto nástrojem začal pracovat.

Pokračování na další straně

Za starých dobrých časů bývalo zvykem, že 
se majetnější vrstva lidí starala nejen sama 
o sebe.

Rodinných a bytových domů se zvýšená daň 
nedotkne.
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Místní koeficient je možné uplatnit v rozptylu 1 až 5. 
Daň lze tedy zvýšit až pětinásobně. Co vedlo zastupi-
telstvo k tomu, že většinou hlasů schválilo navýšení 
maximální možné?
Mnohokrát jsem občany informoval o tom, že jen dvě města 
v celé republice mají statut tzv. vyloučené lokality v celém 
rozsahu, ne tedy jen například jedna městská část či vy-
brané ulice. Jsou to Hanušovice a Kojetín. Postrádá tedy 
logiku, že právě my potřebujeme nesrovnatelně větší zdroje 
k tomu, abychom neutěšený stav, na který nikdo z nás ne-
může být pyšný, zvrátili?
Majitelé firem a někteří zastupitelé protiargumentova-
li tím, že podnikatelé v Kojetíně zaměstnávají občany 
a město je zvýšením daně „trestá“.
Majitelé firem a opoziční zastupitelé by si především měli 
uvědomit, že kvalifikovaná pracovní síla je to nejcennější, 
čím každá firma disponuje. Neochota dobrovolně přispí-
vat na to, aby děti jejich zaměstnanců měly dostatek dět-
ských hřišť nebo aby město mohlo opravovat chodníky 
a cesty, které jsou poznamenány autodopravou související 
s předmětem jejich podnikání, je z mého pohledu zarážejí-
cí. Investice do infrastruktury a obecně ve prospěch občanů 
vedou přirozeně k větší ochotě pracovitých lidí v Kojetíně žít 
a toto samotné je obrovským přínosem pro místní zaměst-
navatele.
Domníváte se, že majitelé firem si tohle dostatečně ne-
uvědomují?
Ale uvědomují si to velmi dobře. Jejich postoj pramení 
z životní filizofie, se kterou se většina zastupitelů města 
neztotožňuje. Když plynárna zdraží o 100 %, nikdo s tím 
nic nenaděláme, zaplatíme, a zvýšenou cenu promítneme 
do ceny našich produktů. Když poslanci odhlasují DPH ve 
výši 21 %, přijmou to všichni jako fakt a do státní kasy bez 
říkání zaplatí, protože to prostě tak je. V okamžiku, kdy je 
jejich město vyzve ke zdanění nemovitostí, což představuje 
jednotky procent z jejich zisku, ztrácí příčetnost a vedení 
města kamenují.

Vy jste na zastupitelstvu zmínil, že daň z nemovitostí je 
jediná daň, která končí přímo v pokladně příslušného 
města či obce.
Já jsem toto nezmínil, já jsem to zdůraznil! Všechny ostatní 
daně – z příjmu, z přidané hodnoty, spotřební daň a další 
méně významné skončí ve státním rozpočtu, ze kterého se 
pak podle složitého klíče přerozdělují. Žádná jiná daň není 
tak adresná, jako daň z nemovitostí. I z tohoto důvodu se 
stát velmi správně rozhodl přenést velkou část daňové od-
povědnosti na města a obce. Nejprve zrušil superhrubou 
mzdu, výsledkem čehož bylo zvýšení čisté mzdy pro za-
městnance až o 10 % a samozřejmě tím významně pomohl 
zaměstnavatelům, protože spokojený zaměstnanec je pro 
každého majitele firmy klíčem k úspěchu. Tyto peníze ale 
pochopitelně někomu musí chybět a jsou to v tomto případě 
především obce. Stát tedy dal současně do rukou zastu-
pitelstev nástroj, jak daňové výpadky kompenzovat. A tím 
je právě místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. 
Kojetínští podnikatelé se mylně domnívají, že naše město 

je první v republice, které k tomuto kroku přistoupilo. První 
opravdu nejsme, ale jedním z prvních ano. Je zcela jisté, že 
během pár let k tomuto kroku přistoupí téměř všichni moji 
kolegové starostové.
Čekal jste tak bouřlivou odezvu od majitelů podniků, 
kterých se vyšší zdanění týká?
Neočekával jsem, že z mého návrhu budou nadšení. Jde 
o peníze, to je přirozené. Mylně jsem se ale domníval, že 
jim dokážu vysvětlit, jak je jejich pomoc městu, ve kterém 
podnikají, důležitá. Taky jsem si myslel něco o tom, že se-
hraje roli, že jsem jeden z nich, a zvýšení daně se týká 
i stavební firmy, kterou spoluvlastním.

Nemyslíte, že bylo vhodné s majiteli firem zvýšení ber-
ně s dostatečným předstihem konzultovat? Zeptat se 
na jejich názor?
Ptá se někdo občana, kolik korun mu bude strženo z hru-
bé mzdy? Kolik peněz, aniž by to byla jeho vůle, přispěje 
do rozbujelého sociálního systému lidem, kteří se odpo-
vědným pracujícím vysmívají? Ale máte pravdu, přemýšlel 
jsem nad tím velmi dlouho. Zvolil jsem nakonec oznamova-
cí způsob, a odmítavá reakce podnikatelů mě jen utvrdila 
v tom, že jsem se rozhodl správně.
Možná bylo řešením navrhnout koeficient nižši, se kte-
rým by se majitelé podniků ztotožnili ...
Skutečně? Jeden ze zastupitelů v průběhu jednání přece 
navrhl, ať se podnikatelé vyjádří ke koeficientu 2 nebo 2,5. 
Ze třiceti rukou se velmi nesměle zvedly tři. Ne, ochota 
pomoci městu k rozvoji byla naprosto nulová. Jsem velmi 
pyšný na všech patnáct zastupitelů Kojetína, kteří pochopili 
smysl kroku, pro který hlasovali. Na šest opozičních se ne-
zlobím, přestože je nechápu. Pro žádnou z firem není tento 
krok likvidační, což ostatně jeden z jejich mluvčích v závěru 

Jen dvě města v republice mají statut tzv. vy-
loučené lokality. Jsou to Hanušovice a Kojetín. 
Postrádá tedy logiku, že potřebujeme  zdroje 
k tomu, abychom neutěšený stav zvrátili?

Majitelé firem by si měli uvědomit, že kvalifi-
kovaná pracovní síla je to nejcennější, čím ka-
ždá firma disponuje. 

Žádná jiná daň není tak adresná, jako daň 
z nemovitostí. Končí přímo v pokladně pří-
slušného města či obce.

Během pár let k tomuto kroku přistoupí téměř 
všichni starostové.
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potvrdil. Vybrané peníze si na radnici nikdo ve formě odměn 
opravdu nerozděluje. Budou účelně vynaložené k rozvoji 
Kojetína. Ročně se jedná o několik milionů korun, za které 
se opraví chodníky. Které budou přerozděleny mezi nezis-
kové organizace – zahrádkáře, sportovce, včelaře i ostatní 
zájmové spolky. Za posledních několik let město vykoupilo 
jedenáct nemovitostí, ve kterých by skončily perspektivní 
rodiny z východního Slovenska nebo severních Čech. Ane-
bo teď po novu z ukrajinských cikánských osad. V Kojetíně 
máme nedostatek bytů s pečovatelskou službou. Stát na 
podobné projekty poskytuje štědré dotace, město se ale 
nikdy nevyhne spolufinancování, a na to potřebuje zdroje. 
Je snadné o těchto problémech Kojetína plamenně hovořit 
a sepisovat virtuální volební programy. Nepoměrně složitěj-
ší je činit kroky, jakkoli kontroverzní, které vedou k reálným 
výsledkům. Odmítám se propůjčit k laciným výrokům o likvi-
daci podnikatelské sféry. Nic takového se neděje!

Za rozhodnutím vedení města si tedy bezvýhradně sto-
jíte?
Ano stojím. Svět se ne vždy a zdaleka ne ve všem ubírá 
správným směrem. Před léty jsem nevěřil svým uším, když 
nám evropská pravidla hry zakazovala podarovat sousedo-
vi tlačenku, abychom neohrozili zdraví jeho rodiny, protože 
místnost, ve které byla vyrobena, neměla keramický obklad 
až po strop. Kriste... V posledních dnech se dočítám o ná-
vrhu legislativy, která by legitimizovala projev vůle k sexu. 
Už je vyvinuta aplikace určená pro milence, kteří si v rámci 
milostné předehry odkliknou souhlas v mobilním telefonu, 
že si to rozdají, a dokonce mohou potvrdit, které sexuální 
praktiky ano, a které ne. Myslíte, že to je nesmysl? Nikoli, 
tímto se tzv. vyspělý svět reálně zabývá. Já, než bych našel 

brýle na čtení, bylo by v mém věku a s mojí hladinou tes-
tosteronu dávno po lásce. Tedy tímto se zabývají profesio-
nální politici, na jejichž platy se automaticky a bez diskusí 
z našich daní skládáme.
Když se jedná o daň naprosto transparentní, putující pří-
mo do pokladny města, ve kterém žijeme nebo podnikáme, 
máme s tím obrovský problém... Svět se nedělí na hodné 
občany a zlé továrníky, ani na pracovité podnikatele a líné 
politiky. Každá práce se dá dělat dobře a stejně tak špatně. 
Sám jsem dostal možnost být po určitý úsek života součástí 
jedné z těchto skupin a stojím si za tím, že nejdůležitější ze 
všeho je společenská rovnováha. Podnikatelům jejich pří-
jmy nikdo nezávidí, zasluhují úctu a respekt, jejich pracovní 
nasazení je mnohdy obrovské a právem jsou považováni 
za jeden z pilířů ekonomiky. Dobře vím, jaký rozdíl je v tom, 
když přijdu do práce, kterou pro mě někdo nachystá, a nebo 
jsem v roli tvůrce tohoto pracovního místa.

Myslíte si, že se vám podařilo během rozpravy na jed-
nání zastupitelstva někoho z přítomných podnikatelů 
o správnosti svých postojů přesvědčit?
Myslím, že ne. U některých z nich si dokážu představit, 
že se časem s krokem ze strany radnice smíří a pochopí 
nás alespoň částečně. U jiných to ale téměř vylučuji. Na 
zastupitelstvu jsem vysvětloval, že například náklady na 
svoz odpadů rostou doslova astronomicky, a přesto, že 
jsme poplatek pro občany postupně o něco zvyšovali, zda-
leka to nepokrývá nárůst ceny za jejich likvidaci. Vzhledem 
k tomu, že tento trend zvyšování cen za uložení, spalová-
ní nebo recyklaci odpadů bude dále pokračovat, a my ne-
chceme lidem v důchodovém věku cenu dále navyšovat, 
mohou mít majitelé firem dobrý pocit například z toho, že 
seniorům přispívají na tuto položku. Letos město doplácí 
občanům téměř šest milionů korun. Bezmála dvakrát více 
než před deseti lety. Jedná se shodou okolností o téměř 
stejnou částku, jakou bude představovat výnos z daně 
z nemovitostí podnikatelů, kteří nám na zastupitelstvu velmi 
hlasitě spílali.
Každopádně jsme učinili krok razantní, toho jsme si vědo-
mi, a na všech občanech tohoto města je, aby zhodnotili, 
zda byl správný, korektní a k již zmíněné rovnováze ve spo-
lečnosti směřující.
Díky za rozhovor, do dalších dní přejeme hodně sil 
a pevné nervy.                                                              -rrkz-

Je snadné o problémech Kojetína hovořit. Ne-
poměrně složitější je činit kroky, které vedou 
k reálným výsledkům. 

Svět se nedělí na hodné občany a zlé tovární-
ky, ani na pracovité podnikatele a líné politiky. 
Každá práce se dá dělat dobře a špatně. Pod-
nikatelům jejich příjmy nikdo nezávidí, zaslu-
hují úctu a respekt.

Jsem velmi pyšný na všech patnáct zastupi-
telů Kojetína, kteří pochopili smysl kroku, pro 
který hlasovali. 

Za likvidaci odpadů nechceme lidem v důcho-
dovém věku cenu dále navyšovat.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada Města Kojetína se na své 78. schůzi konané dne 1. června 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí organizační zajiště-
ní akce Kojetínské hody 2022,
- schválila přijetí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 17.300 Kč na částeč-
nou úhradu výdajů na pořízení ochran-
ných prostředků pro hasiče (zásahové 
obleky, přilby, kukly, rukavice a obuv) 
jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Kojetín dle specifikace uvedené ve 
smlouvě, od poskytovatele dotace 
Olomouckého kraje,
- schválila přijetí účelové investiční 
dotace ve výši 320.000 Kč na částeč-
nou úhradu výdajů na pořízení mo-
bilního pódia pro pořádání společen-
ských, kulturních a sportovních akcí 
dle specifikace uvedené ve smlouvě, 
od poskytovatele dotace Olomoucké-
ho kraje,
- vzala na vědomí informaci o rozpoč-
tovém opatření č. 11/2022, které bylo 
provedeno na základě pověření dle 
usnesení zastupitelstva č. Z438/03-22. 
Rozpočtovým opatřením č. 11/2022 
bylo provedeno přijetí a poskytnutí 
průtokového transferu pro CSS Ko-
jetín p.o., kterými se:
zvyšují příjmy o           3 570,82 tis. Kč
zvyšují výdaje o           3 570,82 tis. Kč,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 12/2022, kterým se:
zvyšují příjmy o              692,30 tis. Kč
zvyšují výdaje o              712,30 tis. Kč
zvyšuje financování o      20,00 tis. Kč,
- vzala na vědomí ukončení podnájmu 
ze smlouvy o podnájmu nebytových 

prostor uzavřené dne 14. 7. 2011, ve 
znění pozdějších dodatků, mezi spo-
lečností TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., 
jako nájemcem, a společností Golden 
egg resort s. r. o., jako podnájemcem, 
dohodou k 23. 5. 2022,   
- schválila v souladu se smlouvou 
o nájmu nebytových prostor uzavře-
nou dne 14. 7. 2011, ve znění pozděj-
ších dodatků, mezi Městem Kojetín, 
jako pronajímatelem, a společností 
TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., jako 
nájemcem, souhlas vlastníka s pod-
nájmem nebytových prostor sloužících 
jako prostory k podnikání v budově 
restaurace na letním koupališti v Ko-
jetíně č. p. 493, postavené na pozem-
ku parc. č. st. 1788, o výměře 224 m2, 
prostory přilehlého skladu bez č. p., 
postaveného na části pozemku parc. 
č. st. 1789, a venkovního prostranství 
u restaurace o výměře 220 m2 na čás-
ti pozemku parc. č. 365/6, to vše v k. 
ú. Kojetín, včetně zařízení restaurace, 
podnájemci společnosti Měšťanský 
pivovar Kojetín a. s., za účelem provo-
zování restaurace na letním koupališti,
- schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce mezi Městem Kojetín, jako 
půjčitelem, a společností TECHNIS 
Kojetín, spol. s r. o., jako vypůjčitelem, 
kdy předmětem výpůjčky je mobil-
ní skládací podium o rozměru 8x6m 
spolufinancované z dotačního pro-
gramu ,,05_03_Program na podporu 
investičních projektů v oblasti kultury 

v Olomouckém kraji v roce 2022“, za 
podmínky výpůjčky na dobu určitou od 
nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 
12. 2027, za účelem zprostředkovává-
ní bezúplatného využití předmětu vý-
půjčky při pořádání kulturních a spor-
tovních akcí Městem Kojetín,
- zřídila při Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha pro školní rok 
2022/2023 jednu přípravnou třídu, 
- vzala na vědomí uzavření provozu 
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace, v průběhu letních prázd-
nin, a to od 18. července do 15. srpna 
2022,
- schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí finančních prostředků z roz-
počtu Státního fondu dopravní infra-
struktury na rok 2022 v rámci akce 
„Vybudování chodníků v úseku ulic 
Olomoucká a Kroměřížská“ - ISPRO-
FOND 5717510204, mezi příjemcem 
Městem Kojetín a Státním fondem do-
pravní infrastruktury Praha 9, 
- schválila uzavření příkazní smlouvy, 
jejímž předmětem je kompletní zajiště-
ní dotační managementu v souvislosti 
s investiční akcí „Cyklostezka kolem 
Alberta“. Smlouva je uzavírána mezi 
Městem Kojetín a Regionální agen-
turou pro rozvoj Střední Moravy, Olo-
mouc, za nabídkovou cenu 24.200 Kč 
včetně DPH,
- schválila vnitřní předpis č. 2/2022 - 
směrnice o zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu.

Rada Města Kojetína se na své 79. schůzi konané dne 21. června 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- souhlasila se zapojením Domu dětí 
a mládeže Kojetín, p. o., do Operačního 
programu Jan Amos Komenský (Ša-
blony) pro programové období 2021–
2027, kde hlavním cílem je podpora 
rozvoje otevřené a vzdělané společ-
nosti založené na znalostech a doved-
nostech rovných příležitostech a rozví-
jející potenciál každého jednotlivce,
- schválila uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stavby IP-
12-8029955/Kojetín-Popůvky, p. č. 93-
přip. do 50 m, vNN, kNN mezi Městem 
Kojetínem, jako strana „budoucí po-
vinná“ a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., zastoupená společností SIG-
NALBAU a. s., jako strana „budoucí 
oprávněná“. Pozemek ve vlastnictví 

Města Kojetína p. č. 43/12 ostatní plo-
cha, v katastrálním území Popůvky 
u Kojetína, bude dotčen stavbou zaří-
zení distribuční soustavy – kabelové 
vedení NN a skříň NN SP 200,
- schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. IE-12-8005435/
VB 13, „Kojetín, Kroměřížská, obnova 
NNv, NNk“ mezi Městem Kojetínem, 
jako „povinná“ a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., zastoupená společností 
ERMONTA s. r. o., jako „oprávněná“. 
Pozemek parc. č. 629/1 zahrada, 
v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, bude dotčen stavbou zařízení 
distribuční soustavy – zemního kabe-
lového vedení NN a pojistkového pilíře 
typu SS 200,
- schválila rozpočtové opatření 

č. 14/2022, kterým se:
zvyšují příjmy o              100,00 tis. Kč
zvyšují výdaje o             165,00 tis. Kč
zvyšuje financování o      65,00 tis. Kč,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Rekonstrukce bytu 
č. 4. v objektu DPS E. Beneše v Ko-
jetíně“ mezi objednatelem Městem 
Kojetín a zhotovitelem TECHNIS Ko-
jetín spol. s r. o., za nabídkovou cenu 
266.097,63 Kč bez DPH,
- schválila uzavření příkazní smlouvy, 
jejímž předmětem je výkon činnosti 
technického dozoru investora (dále 
jen TDI). Příkazní smlouva je uzaví-
rána mezi příkazcem Městem Kojetín, 
a příkazníkem Ing. Eduardem Šobe-
rem, PROJEKCE-TZB, za nabídkovou 
cenu 151.200 Kč bez DPH,
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- schválila uzavření smlouvy o pod-
mínkách napojení, o spolupráci a sou-
činnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 
k projektu „Infrastruktura Pod Obo-

rou v Kojetíně“. Smlouva je uzavírá-
na mezi investorem Městem Kojetín 
a distributorem GasNet, s. r. o., 
- vzala na vědomí výsledek výběro-
vého řízení na dodavatele dodávky 

dvou automobilů pro CSS Kojetín, 
p. o. v rámci projektu IROP (MMR), 
výzva 101 „Sociální infrastruktura 
se zvýšenou energetickou účinností 
– SC 6.1“.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA
Zastupitelstvo města Kojetína se na svém 24. zasedání konaném dne 21. června 2022

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
o stanovení koeficientů pro výpočet 
daně z nemovitých věcí,
- schválilo poskytnutí návratné fi-
nanční výpomoci z rozpočtu zřizovate-
le Centru sociálních služeb Kojetín, p. 
o., ve výši 1.887.981,30 Kč, za účelem 
předfinancování projektu „Pořízení 
automobilů pro sociální služby“, která 
bude vrácena do rozpočtu zřizovatele 
po přijetí dotace, nejpozději do 31. 12. 
2023,
- schválilo poskytnutí účelového in-
vestičního příspěvku (s vypořádáním) 
z rozpočtu zřizovatele Centru soci-
álních služeb Kojetín, p. o., ve výši 
197.231,80 Kč, jako finanční spolu-
účast v rámci projektu „Pořízení auto-
mobilů pro sociální služby“, dle žádosti 
Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.,
- schválilo poskytnutí účelového ne-
investičního příspěvku (s vypořádá-
ním) z rozpočtu zřizovatele Centru 
sociálních služeb Kojetín, p. o., ve výši 
12.543,90 Kč, jako finanční spoluúčast 
v rámci projektu „Pořízení automobilů 
pro sociální služby“, dle žádosti Centra 
sociálních služeb Kojetín, p. o.,
- schválilo demolici budovy č. p. 4 
– rodinný dům, která se nachází na 
pozemku p. č. 241 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 213 m2, v katas-
trálním území Kovalovice u Kojetína, 

na adrese Kovalovice 4, Kojetín, Ko-
jetín III-Kovalovice a následné vyřaze-
ní stavby z majetku města,
- schválilo bezúplatný převod vlast-
nického práva k nemovité věci, po-
zemkové parcely č. 4447/12, ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, z vlastnictví České republi-
ky – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, jako „převodce“ 
do vlastnictví Města Kojetína, jako 
„nabyvatel“ a uzavření smlouvy o bez-
úplatném převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem,
- schválilo bezúplatný převod vlast-
nického práva k nemovité věci, po-
zemkové parcely č. 7267, ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, z vlastnictví České republi-
ky – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, jako „převodce“ 
do vlastnictví Města Kojetína, jako 
„nabyvatel“ a uzavření smlouvy o bez-
úplatném převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem,
- schválilo koupi spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 1/6  na pozemku 
parc. č. St. 567 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 191 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 190, rod. dům, 
včetně podílu o velikosti id. 1/6 na po-

zemku parc. č. 469 – zahrada, o vý-
měře 95 m2 a podílu o velikosti id. 1/6 
na pozemku parc. č. 501/12 – orná 
půda, o výměře 169 m2, vše zapsáno 
na listu vlastnictví č. 874 pro katastrál-
ní území a obec Kojetín, do vlastnic-
tví Města Kojetína, za kupní cenu ve 
výši 183.000 Kč a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem spoje-
ných kupujícím,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 13/2022, kterým se:
zvyšují příjmy o           5 052,37 tis. Kč
zvyšují výdaje o          4 026,08 tis. Kč
snižuje financování o - 1 026,29 tis. Kč,
- povolilo výjimku z nejnižšího počtu 
žáků Základní škole Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586 pro školní rok 
2022/2023, a to na nejnižší průměrný 
počet žáků ve třídě 12, 
- zavázalo se uhradit případné zvý-
šené náklady na vzdělávací činnost 
Základní škole Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586 pro školní rok 2022/2023,
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
společnosti TECHNIS Kojetín spol. 
s r. o. za rok 2021 a vyhodnocení top-
né sezóny za rok 2021,
- schválilo podání žádosti o finanční 
příspěvek k dotačnímu titulu Minis-
terstva průmyslu a obchodu v rámci 
výzvy „Obnova VO – EFEKT 2022“ 
a realizaci projektu s názvem „Obnova 
VO – EFEKT 2022“.

Pro stálou expozici kojetínského muzea

KDYŽ BYLA TECHNIKA JEŠTĚ V PLENKÁCH,
která bude realizována v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín 

HLEDÁME HISTORICKÉ PŘEDMĚTY
TECHNICKÉ POVAHY DO ROKU 1960

Jedná se o rádia, gramofony, telefony, televize, gramodesky,
magnetofony, krystalky a jiné technické zajímavosti.

Budeme rádi za každý exponát, předem děkujeme!!!
Pokud jste ochotni předměty tohoto rázu zapůjčit nebo darovat 

kontaktujte nás na telefonu: 774 001 375, nebo na mailu: muzeum@meks.kojetin.cz
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O NEJSTARŠÍCH RODECH V KOJETÍNĚ
Rod Krybusových
Tento rod, ze kterého jako autor článku 
pocházím, se v Kojetíně etabloval pří-
chodem Ondřeje Krybuse před rokem 
1678. V Panském urbáři města Kojetí-
na z května roku 1678 je na straně 13 
uveden v oddíle „Heußler ohne acker“ 
– Domkaři bez půdy. V Rektifikačních 
aktech z roku 1668 není příjmení Kry-
bus uvedeno, tudíž lze předpokládat, 
Ondřej se do Kojetína nastěhoval mezi 
roky 1668 až 1677, protože následující 
rok, byl již zaznamenán v urbáři.

Nabízí se otázka, odkud Ondřej do 
Kojetína přišel. Příjmení Krybus, jehož 
nositelů je v České republice zhruba 
sto, se v dnešním polském, dříve ně-
meckém městě Ratiboři a jeho blíz-
kém okolí vyskytuje zhruba u čtyř set 
obyvatel. Ratiboř (polsky Racibórz, 
německy Ratibor, slezsky Racibōrz, 
slezsko-německy Rattebor) je město 
v jižním Polsku ve Slezském vojvod-
ství, sídlo okresu Ratiboř a leží na řece 
Odře ve vzdálenosti 10 km od morav-
ských hranic, necelých 30 kilometrů 
od Opavy, kde dříve byly moravské 
enklávy, spadající administrativně pod 
Olomoucký kraj a později pod kraj Pře-
rovský.   
Zakladateli Ratiboře byli osadníci 
z německých zemí a Holandska (část 
dnešního Nizozemska) a až do 20. 
století si město uchovalo převážně 
německý charakter. Ve středověku se 
jednalo o jedno z největších měst ve 
Slezsku – odhady mluví o třech tisících 
obyvatel ve 14. století. Dlouholeté ob-
dobí prosperity města ukončila až tři-
cetiletá válka, během níž byla Ratiboř 
několikrát těžce poničena. A s touto si-
tuací po třicetileté válce souvisí i mig-
race obyvatel. Je tedy možno s velkou 
pravděpodobností předpokládat, že 
Ondřej přišel, a jak bude dále uvede-
no, i se svou rodinou do Kojetína, kde 
se usadil. Odkud se Krybusové dostali 
do Ratiboře, napoví výklad vzniku pří-
jmení a v mém případě, oblast výskytu 
předků podle rozboru DNA. 

Příjmení podle odborných výkladů má 
základ v dolnoněmeckém (niederdeut-
sch) dialektu, a to ve slově Griebs, 
které bylo používáno kolem 15. století 
místo prastarého slova Kerngehäuse 
des Obstes, ohryzek, zbytek jádrové-
ho ovoce, zvláště jablek a hrušek. Toto 
slovo se měnilo tvar na Grőbs, dále 
Grűbs, Apfel-griebs, Apfelkernbuss 
a Apfel-griebus, později také Kriebs, 
Kriebus, Kribus a Krybus (viz Josef 
Beneš, Německá příjmení u Čechů, 
vydáno v roce 2020, str. 391, odd. 
7.32222). Oblast dolnoněmeckého 

dialektu se nachází v severních čás-
tech dnešního Německa až k hranicím 
dnešního Dánska.
V souvislosti s původem a výskytem 

příjmení souvisí i zjištění oblasti výsky-
tu nositele tohoto příjmení. Jak výše 
uvádím, příjmení Krybus má ve tva-
ru dané doby, staroněmecký původ. 
V průběhu let bylo předáváno z otce 
na syna, a pokud nebyl přímý poto-
mek levobočkem, je možné na zákla-
dě rozboru DNA zjistit přibližnou oblast 
výskytu prapředků po tzv. otcovské 
linii. Tento rozbor DNA v akreditované 
laboratoři sdělil, že autorův genetický 
profil přímé otcovské linie (Y-haplotyp) 
je v evropské i světové části populace 
zahrnuté v databázi genetických pro-
filů málo častý. V databázi byli nale-
zeni nositelé shodných profilů pouze 
na území dnešního Dánska a České 
republiky. V rámci profilu byla dále na-
lezena referenční kombinace znaků 
(jedná se o charakteristickou kombi-
naci pro populace určitého typu), která 
je typická pro západoevropské obyva-
telstvo germánského resp. skandináv-
ského původu. Nalezený typ profilu 
je velmi častý v Nizozemí, Německu, 

a samozřejmě ve Skandinávii. Obecně 
je tento typ považován za znak skan-
dinávského – vikingského, anglo - sas-
kého nebo vlámského původu. Počát-
ky otcovské linie rodu Krybusových 
leží v severozápadní Evropě v oblasti 
severního Německa a Jutského polo-
ostrova. Odsud se nositelé profilu roz-
šířili do ostatních částí Evropy včetně 
území Moravy. K šíření mohlo dojít 
v rámci migrace germánských kmenů, 
jejich výbojů nebo obchodních aktivit.
Nejstarší zjištěný zápis příjmení v po-
době Krybus se nachází v tisku nazva-
ném Hollandtze Mercurius (Holandský 
Merkur) na straně 100 z června roku 
1666. Jde o holandskou (nizozem-
skou) mutaci tehdejších novin vyda-
ných v Amstrodamu Jacobem Vencke-
lem v roce 1667. Tento, vždy za něko-
lik let vydávaný zpravodaj, popisoval 
události v Evropě v uplynulých letech. 
Obdobný spis existuje i v němčině, kde 
je příjmení Krybus uvedeno na straně 
101. Článek pojednává o právnických 
aspektech sporů a příjmení Krybus je 
zde uvedeno v souvislosti sporu proti 
Krybusovi.

Podoba příjmení se v průběhu let mě-
nila a některé varianty zůstaly v růz-
ných regionech používány dodnes. 
V rámci Moravy a Slezska, případně 
Čech existuje pouze varianta Krybus. 
V dnešním Polsku a v jeho oblastech 
dříve obývaných Němci, především 
v městě Ratiboř (Racibórz, Ratibor) 
a okolí, je používána varianta Krybus, 
Kribus, Kriebus. V oblastech Němec-
ka a v jiných částech světa, především 
v USA, Velké Británii a Izraeli, má pří-
jmení tvar Krybus či Kribus. Při bádání 
jsem zjistil, že i židé byli nositeli tohoto 
příjmení, především v oblasti Haliče, 
části dnešní Ukrajiny a v okolí polské-
ho města Lodže. Mnoho z nich zahy-
nulo za II. světové války v koncentrač-
ních táborech, mnozí se vystěhovali 
do USA, Izraele a Brazílie.
Příjmení se v archiváliích psalo i ve va-
riantě Cribus nebo Gribus.
První z kojetínských Krybusů – On-
dřej, narozený kolem roku 1620, se 
svou rodinou usadil na místě „Ein 
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Wiste Chalupen Stell“ – pusté cha-
lupní místo v Kroměřížské ulici, dneš-
ní číslo 160. Měl, pravděpodobně 
mimo dalších dětí, dva doložené syny, 
a to Jana, který se narodil kolem roku 
1655 a Matouše, narozeného pravdě-
podobně v roce 1659. 
Ondřej byl, jak uvádí Panský urbář 
z roku 1678, drobným rolníkem, zpo-
čátku bez půdy. V říjnu roku 1679 
byla tovačovskou vrchností, kterou 
v té době prezentoval hrabě Ferdinand 
Julius ze Salmů, vyměřen plat (daň) 
z „…domův, gruntův a chalup, usedlé-
ho sousedstva, i tolikéž až dosavad v 
ruině pozůstávajících, jak mnoho buď-
to z rol, zahrad, louk aneboližto jinších 
případností …“. Mezi jinými jsou z Kro-
měřížské ulice uvedeni jako poplatníci 
i otec Ondra Krybus (82. pořadí) a syn 
Jan Krybus (84. pořadí). Matouš nebyl 
v roce 1679 plnoletý.
Kolik, za co a kdy oba Krybusové pla-
tili? Daně se vrchnosti splácely větši-
nou ve třech termínech: na sv. Jiří (24. 
dubna), na sv. Martina (11. listopadu) 
a na sv. Ondřeje (30. listopadu). On-
dřej platil na sv. Ondřeje z chalupy tři 
groše a jeden a půl denáru, ze zahra-
dy a nivky pět grošů, o sv. Jiřím platil 
z luk „Suché louky“ dva groše a jeden 
a půl denáru.
Jan platil o sv. Ondřeji z chalupy tři gro-
še a jeden a půl denáru a o sv. Jiří z luk 
„Suché louky“ jeden groš a půl denáru.
Ondřejovo jméno je zaznamená-
no ještě jednou v Pozemkové knize 
z roku 1681 na listu 36 v souvislosti s 
registrací všech nemovitostí v Kojetí-
ně. Záznam má znění: „Chalupa On-
dřeje Krybuse Matoušovi synu jeho 
odevzdaná, …“.
Z tohoto úvodního znění plyne, že On-
dřejova chalupa je v roce 1681 již v dr-
žení jeho druhého, mladšího syna Ma-
touše, v některých pozdějších doku-
mentech psaného také Matyáš. Jano-
va chalupa má v roce 1681 již nového 
nájemce, protože Jan mezi léty 1679 
až 1680 zemřel. V těchto letech pro-
bíhala střední Evropou morová vlna. 
Na Moravu se tehdy dostala z Vídně 
a v českých zemích dle odhadu zemře-
lo na tuto nemoc zhruba 100 tisíc lidí. 
Po jeho smrti byla chalupa postoupe-
na dalšímu nájemci. Je pravděpodob-
né, že při této morové epidemii zemřel 
i Ondřej, protože se jeho jméno v ná-
sledujících archiváliích již nevyskytuje.
Pokračovatelem rodu se tedy stal 
Matouš, Ondřejův mladší syn, rol-
ník, který se před rokem 1688 oženil 
s Dorotou, narozenou kolem roku 

1658 a měli spolu tři doložené děti, 
dceru Julianu, narozenou kolem roku 
1682, dále syna Jana, narozeného 
kolem roku 1690 a Matouše, který se 
narodil v září roku 1696. 
Jejich otec Matouš zemřel v 60 letech 
v dubnu roku 1719 a matka Matoušo-
va manželka Dorota zemřela asi v 63 
letech v lednu roku 1721.
Dcera Juliana se provdala v prosin-
ci roku 1703 za 46letého Jana, syna 
již zemřelého Vavřina Němečka. 
V archiváliích je doložena pouze jedna 
jejich dcera Kateřina, narozená v říjnu 
roku 1716, i když se dá předpokládat, 
že dětí bylo více. Juliana zemřela po 
roce 1716 a Jan Němeček v 65 letech 
v březnu roku 1722. Kateřina se vdala 
v říjnu roku 1737 za Martina Minaříka.
Pokračovatelem rodu se stal Jan, pro-
tože o Matoušovi nejsou, kromě naro-
zení žádné zmínky. Pravděpodobně 
zemřel v dětském věku.
Jan, syn Matouše, narozený kolem 
roku 1690, se v únoru roku 1710 ože-
nil s Annou Ďurdovou, dcerou Matěje 
Ďurdy, kojetínského předměšťana. 
Svatební smlouva sděluje, že „…Pan 
otec ženichův zadává jemu, jakožto 
synu svému 1 kobylu a hříbě loňský, 
a k tomu 2 hony vrchní v Předním 
poli vedle Jiřího Brázdy …“. Nevěs-
ta Anna, vedle toho, že „…za pravou 
a věrnou manželku z lásky a v pří-
tomnosti manželské náchylná jsou-
ce …“, také „… zadává 3 dojný krá-
vy a 2 kusy jalovýho, svobodnou roli 
6 honů v Předním poli, 2 hony před 
mezí ležící vedle Pavla Čanka k Dra-

hám, 2 hony v Zadních padělcích ….“.
Co tento záznam napovídá? Přede-
vším potvrzuje, že z Janova otce Ma-
touše se stal sedlák. Obhospodařuje 
již ornou půdu. Chová koně, má hově-
zí dobytek. Ale má i nemalou robotní 
povinnost. Tři až čtyři dny týdně od 
sv. Jana (24. května) do sv. Václava 
(28. září). O své hospodářství se musí 
starat ve zbylých dnech. Potvrzuje se 
i jeho majetnost ve vztahu ke kmot-
rovství, protože byli s Dorotou kmot-
ry dětem Mračkovým, Skřivánkovým 
a dalším, Většinou to byli blízcí souse-
dé. Proto rodiče mohou novomanže-
lům věnovat část svého majetku. 
Archiválie dokládají narození pěti dětí, 
v listopadu roku 1714 se narodila dce-
ra Kateřina, která v dubnu roku 1716 
zemřela, dále se v únoru roku 1717 
narodil Matyáš, v září roku 1719 Mari-
ana, v květnu roku 1722 Jan a v květnu 
roku 1724 dcera Anna, která zemřela 
v dětském věku v srpnu roku 1725. 
V dubnu téhož roku 1725 zemřel jejich 
otec Jan ve věku kolem 35 let. Anna, 
jejich matka, přežila svého manžela 
o 33 let, zemřela v dubnu roku 1758.
Dcera Mariana se v lednu roku 1738 
provdala za Jiřího, syna Pavla Piskov-
ského. 
Pokračovateli rodu se stali Matyáš 
a Jan.
Matyáš, se svým bratrem Janem, po-
máhali po smrti otce Jana v jeho 30 
letech v roce 1725 své matce Anně 
v pracích na hospodářství v Kroměříž-
ské ulici, číslo 160. 
V lednu roku 1737 se Matyáš poprvé 
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oženil s Marianou, dcerou Jiřího Ho-
lečka a mezi lety 1737 až 1746 se jim 
narodilo pět dětí, z nich čtyři v dětském 
věku zemřely a zůstal pouze syn Mar-
tin, narozený v říjnu roku 1741. Maty-
ášova manželka Mariana v říjnu roku 
1746 zemřela. 
Syn Martin se v listopadu roku 1763 
oženil s 34letou Alžbětou, dcerou Jo-
sefa Živného a měli děti Annu, naroze-
nou v červnu roku 1764, jediného syna 
Vavřince, který se narodil v srpnu roku 
1766, a v dubnu roku 1773 se narodila 
dcera Kateřina. Martin, hospodařící na 
gruntu v Kroměřížské ulici, číslo 160, 
zemřel v prosinci roku 1810 a jeho 
manželka v březnu roku 1806. 
Syn Vavřinec se v lednu roku 1793 
oženil s 21letou Terezií, dcerou Ja-
kuba Štábla. Měli tři děti, Františka, 
narozeného v září roku 1796, který 
následující rok zemřel, dále dceru Bar-
boru, narozenou v prosinci roku 1798 
a druhého Františka, který se narodil 
v listopadu roku 1800. Vavřinec zemřel 
v dubnu roku 1808, dva roky před smr-
tí svého otce Martina. Hospodářství se 
ujala vdova Terezie. Přímo u gruntu 
bylo dvouhektarové pole a další roz-
sáhlé polnosti se nacházely v kojetín-
ském katastru. 
Proto mohla Terezie poslat svého 
syna Františka na farmaceutické stu-
dium do Vídně, kde v roce 1824 získal 
diplom, který mu zajišťoval provozo-
vat lékárnu. Lékárny – apatyky, jako 
koncesovaná živnost, byly pod dohle-
dem okresních hejtmanství a okres-
ních lékařů a byly zřizovány územně 
podle potřeby tak, aby si vzájemně 
nekonkurovaly, přičemž se posuzo-
val počet obyvatel, jejich zámožnost, 
a vzdálenost sousedních lékáren. 
Již v roce 1825 zažádal „apotekář“ 
František Krybus c. a k. krajský úřad 
v Olomouci o povolení zřídit v Kojetí-
ně lékárnu, ale přes podporu kojetín-
ského magistrátu, byla jeho žádost 
zamítnuta. Důvodem byl normativ, že 
nelze zřídit lékárnu v okolí lékáren již 
stávajících ve vzdálenosti moravské 
míle, tj. 12,03 kilometru. Lékárny byly 
již zřízeny v Tovačově a Kroměříži. 
Kroměřížskou provozoval lékárník 
Jan Hirnle. Po tomto zamítnutí se 
František ucházel v roce 1831 o lé-
kárnu po zemřelém Josefu Billimkovi 
v Novém Jičíně. Byl však odmítnut, 
i když v té době disponoval jměním 
v hodnotě 33 tisíc zlatých. František 
se tedy nechal zaměstnat v kroměříž-
ské lékárně u výše zmíněného lékár-
níka Hirnleho, a v roce 1835 tuto lé-

kárnu U zlatého lva v hodnotě 15 tisíc 
zlatých na kroměřížském Velkém ná-
městí, číslo 106 plně převzal, protože 
v říjnu toho roku si vzal za manželku 
jeho 32letou dceru Josefu. Jedním ze 
svatebních svědků byl Vilém (Wilhelm) 
svobodný pán Bojakovský z Knurova 
a Malhotic. 
Když v dubnu roku 1859 František ze-
mřel, převzal lékárnu jeho jediný syn 
Josef, narozený v březnu roku 1840 
v Kroměříži, ve Vodní ulici, číslo 104 
(dnešní obchod Baťa). Ten si dne 
12. ledna roku 1863 bere za manželku 
18letou Marii, dceru Karla Schwarze-
ra z Kroměříže, Jánská ulice, číslo 17. 
Dne 4. února, tedy tři týdny po svat-
bě, Josef Krybus, lékárník (apatykář), 
zemřel na tuberkulózu. Mladá vdova 

v roce 1868 prodala lékárnu se 
vším zařízením za 14 300 zla-
tých.
František Krybus, zámožný lé-
kárník a kroměřížský radní v le-
tech 1840 a 1841, byl donátorem 
a podporovatelem významných 
záležitostí. Jednou z nich bylo fi-
nancování stavby pobočního oltá-
ře sv. Josefa v roce 1846 v dneš-
ní Bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie na sv. Hostýně, která byla 
po dlouhé devastaci opětně, ve 
40. letech 19. stolení, vystavěna. 
Obraz na oltáři, nazvaný „Sen sv. 
Josefa“, namalovaný v roce 1846 
malířem Janem Zapletalem, zpo-
dobňuje ve tváři sv. Josefa, do-
nátora oltáře, 46letého lékárníka 
Františka Krybuse.
Vavřincova dcera Barbora, naro-
zená v prosinci roku 1798, se pro-
vdala v únoru roku 1825 za 30le-
tého Viléma, barona Bojakov-
ského ze současného polského 
města Knurova, majitele lenních 

statků, bydlícího na zámečku v Malho-
ticích, číslo 1, u Hranic na Moravě 
(Wilhelm Baron Bojakowsky von Knu-
row Besitzer des Lehenguts Malhoti-
tz). Po svatbě byla Barbora psána jako 
Babette Bojakovsky. V manželství se 
jim v Malhoticích narodily tři děti, v lis-
topadu roku 1826 dcera Josefa, která 
zemřela v říjnu roku 1857, v červnu 
roku 1829 se narodila dcera Vilemína, 
která se v červnu roku 1864 provda-
la za úředníka Severní železnice, ne-
majetného barona Rudolfa Stummera 
z Vídně. 
Vilemína Stummerová po smrti svého 
manžela, který zpronevěřil její věno 
v částce 40 tisíc zlatých, působila 
v letech 1874 až 1876 jako učitel-
ka na dnešní Základní škole v ulici 
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Sv. Čecha. Bydlela v hostinci, nárož-
ním domě na kojetínském náměstí, 
číslo 39 (dnes Česká spořitelna). Ze-
mřela v Kojetíně v listopadu roku 1878 
na tuberkulózu.
V lednu roku 1832 se Barboře a Vilé-
mu Bojakovskému narodil syn Ferdi-
nand Bojakovský, který se v březnu 
roku 1858 oženil s 24letou Marií Agos-
tini z rakouského, dnes italského měs-
ta Trento. Ferdinand byl poslancem 
moravského sněmu, rytířem řádu Že-
lezné koruny 3. třídy a v letech 1884 až 
1887 purkmistrem města Kroměříže. 
V srpnu roku 1885 byl baron Bojakov-
ský jedním z hlavních protagonistů 
významného politicko-společenského 
setkání rakouského císaře Františka 
Josefa I. a ruského cara Alexandra III. 
v Kroměříži. O této události pojednává 
kniha „Tři dny, které otřásly Kroměří-
ží“ od Zdeňka Fišera, vydaná Muzejní 
a vlastivědnou společností v Brně 
v roce 1994. Ferdinand zemřel v září 
roku 1896 v Malhoticích. 
Jeho otec, Vilém baron Bojakovský, 
zemřel v březnu roku 1845 a jeho 
manželka, Barbora-Babette, rozená 
Krybusová, zemřela u svého syna 
Ferdinanda v Kroměříži ve věku 78 let, 
v březnu roku 1876.
Potomci Bojakovských dnes žijí v Ra-
kousku s příjmením Agostini-Bojakov-
sky.
Matka Františka a Barbory, Terezie 
Krybusová, rozená Štáblová, která 
přežila svého manžela Vavřince o 43 
let, zemřela v listopadu roku 1851. 
Jejich děti a vnuci dosáhli význam-
ných společenských postavení. Te-
rezie byla poslední majitelkou rodové 
chalupy Krybusových v Kroměřížské 
ulici, číslo 160, staré číslo 48. Dnes 
zde stojí nájemní domy, které byly 
postaveny pro ubytování zaměstnan-
ců místního cukrovaru, pole u gruntu 
bylo částečně použito k výstavbě že-
lezniční dráhy. První vlak z Brna do 
Přerova projel Kojetínem dne 30. srp-
na 1869.
Matyáš, narozený v únoru roku 1717, 
se po smrti manželky Mariany v roce 
1746, oženil v listopadu roku 1747 
podruhé a manželkou se mu stala 
o dvanáct let mladší 18letá Apolo-
nie, dcera Matyáše Chyby, narozená 
v listopadu roku 1729. S Apolonií měl 
mezi roky 1748 až 1764 osm dětí, 
z nichž šest záhy po narození zemře-
lo a dospělého věku se dožili pouze 
dvě a to, dcera Františka, narozená 
v únoru roku 1756, která se v říjnu roku 
1777 provdala za Karla Juřena z Vyš-

kovské ulice, číslo 409. Zemřela v 58 
letech v dubnu roku 1814 a její mladší 
manžel Karel, narozený v dubnu roku 
1759, zemřel v květnu roku 1819. Dru-
hým dítětem byl syn Jan.
Matyáš, otec 13 dětí ze dvou manžel-
ství, zemřel v únoru roku 1765 ve věku 
48 let. Mezi roky 1743 až 1764 byl se 
svými manželkami, ve více jak čtyřiceti 
případech, kmotrem dětem Trdlico-
vým, Doleželovým, Richtrovým, Gar-
davským, Rindovým, Skládalovým, 
Mořickým, Kočičkovým a dalším. 
Jan, druhé dítě, které se z druhého 
Matyášova manželství dožilo dospě-
lého věku, se narodil v květnu roku 
1760. V květnu roku 1779 se oženil 
s 24letou Marianou, dcerou Matyáše 
Krejsy. Mezi roky 1780 až 1802 se 
jim v chalupě v Olomoucké ulici, číslo 
296, narodilo deset dětí, z nichž šest 
zemřelo záhy po narození, dcera Bar-
bora zemřela svobodná ve 32 letech, 
o Jakubovi se archiválie dále nezmiňu-
jí. Zůstali pouze dvě děti, dcera 
Františka, narozená v říjnu roku 
1793, která se v listopadu roku 
1812 provdala za Jana Hrušku 
a syn Jan. 
Jan, narozený v dubnu roku 
1789, se v září roku 1813 oženil 
s Annou, dcerou Jana Mračka 
z Kroměřížské ulice, číslo 108, 
narozenou v roce 1787. Bydleli 
Olomoucké ulici, číslo 296, kde 
se jim narodilo mezi roky 1814 
až 1828 šest dětí. 
Jejich nejstarší, syn František, 
narozený v září roku 1814 
se v červnu roku 1841 oženil 
s Františkou, dcerou Vavřince 
Peterky a Marie Třasákové. 
Jejich dvě děti zemřely záhy 
po narození, třetí, syn Kašpar, 
narozený v lednu roku 1847 
se oženil v květnu roku 1870 
s 21letou Terezií, dcerou Jana 
Uhra a Mariany Skládalové. 
Bydleli ve Vyškovské ulici, čís-
lo 414, kde se jim narodilo pět 
dětí. 
V červenci roku 1849 Františkova 
manželka Františka zemřela a ten se 
v lednu roku 1850 oženil podruhé, a to 
s Josefou, dcerou Josefa Gardavské-
ho a Kateřiny Šťastníkové. Z druhého 
Františkova manželství se narodily tři 
děti, Vincencie v dubnu roku 1851, 
která se v červnu roku 1875 provdala 
za Josefa Kotka z Vyškovské ulice, 
číslo 413. 
V září roku 1855 se narodil Václav, 
zvaný Stoletý, protože zemřel až 

v květnu roku 1955. Patřil k uvědomě-
lým rolníkům. V roce 1898 organizoval 
v Kojetíně oslavy 50letého výročí zru-
šení roboty. Chov ušlechtilých hřebců 
byl jednou z  mnoha jeho činností. Měl 
přezdívku Hřebčák. Manželku Petroni-
lu Kubesovou, která zemřela v květnu 
roku 1890 ve věku 28 let, s níž měl čty-
ři děti, přežil o 55 let. 
Měli děti, Františku, která v pěti letech 
zemřela, druhorozenou Johanu, naro-
zenou v květnu roku 1886, provdanou 
v červnu roku 1907 za Jindřicha, syna 
Kašpara Krybuse a Terezie Uhrové, 
kterým se v Olomoucké ulici, číslo 355 
narodily tři děti a to, v říjnu 1907 Fran-
tišek, v prosinci 1908 dcera Jindřicha 
a v červenci roku 1910 dcera Mirosla-
va. Třetím dítětem Václava byla Jose-
fa, narozená v říjnu roku 1887, která 
zemřela jako svobodná v březnu roku 
1938 a čtvrté dítě, Alexandr, který ze-
mřel po půl roce života v březnu roku 
1890.

Nejmladší Františkův syn Leopold, 
narozený v listopadu roku 1863, se 
po absolvování českého Gymnasia 
v Olomouci odstěhoval do Moravské 
Ostravy, dále Hodonína, kde se v lis-
topadu roku 1899 oženil s 26letou Ol-
gou, dcerou Josefa Skácela, notáře 
v Hodoníně a později do Vizovic, kde 
provozoval notářskou praxi. Zemřel 
náhle v srpnu roku 1916.

Konec první části
Miloš Krybus
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PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KOVALOVICE U KOJETÍNA (NA POKRAČOVÁNÍ)

Rok 1945
Začátek ledna 1. 1. slabě mrzne a 8., 
9., 10. napadlo na sanici sněhu. Na-
stupují hoši ku kopání zákopů v protek-
torátě. 12. 1. se přistěhoval do čís. 77 
občan Novotný z Brna. 21. 1. dodáv-
ka slámy pro vojsko. 27. 1. prohazuje 
se silnice již v lednu potřetí. Ku konci 
měsíce silně mrzne. 22. 1. a 23. 1. je 
12ο pod nulou. 29. 1. až 15ο pod nulou. 
Sníh leží, zvěř a ptactvo hladoví. Začá-
tek února odměk a pak dále již odtává. 
Zima mírná. 15. 2. dostali jsme k ubyto-
vání vojsko (Maďary) i s koňmi a vozy. 
Nezdrželi se však u nás dlouho, asi 
dva dny. Pak přišla maďarská pěchota, 
asi 200 mužů. Byli ubytováni ve ško-
le a obou hostincích. 24. 2. odešli. Do 
konce měsíce mírně odtává. Až do půl 
března mrzne, nová zima. Od polovice 
měsíce již bez mrazu a 20. 3. se začalo 
u nás set. 28. 3. první jarní bouře s lijá-
kem. Ozimy a jetele zůstaly letos přes 
zimu nepoškozeny. Pak se až do konce 
měsíce seje a sází skoré zemáky. Hod 
Boží Velikonoční 1. 4. Ve dnech 29. 4. 
a 30. 4. velké ruské letecké nálety 
a bombardování. 30. 4. večer v 10 ho-
din přijeli k nám Němci do vesnice, “Ge-
nerální štáb“ k ochraně, kterou drželi 
až do 8. 5., kdy dopol. poslední opustil 
vesnici. Na to v 10 hod. dopol. za stá-
lé střelby přišla ruská armáda, vlastně 
Rumuni. Lidé, obzvlášť ženské, jsou již 
po tři dny v krytech. Vlastně válka u nás 
ve vesnici trvala celý týden. 8. 5. přijeli 
k nám „Čechoslováci“ z ruské armády. 
Po nich potom přišli Rusové, kteří se 
u nás zdrželi do 12. 5. Také jsou u nás 
pohřbeni tři Němci, kteří padli v našem 
katastru. 19. 5. kroupy. Část katastru 
zdejšího poškozena kroupami. 27. 5. 
kácení máje. Slavnost, hudba, výlet 
na hřišti. 24. 6. fotbalový zápas, turnaj 
o pohár hrály Koválovice, Křenovice, 
Uhřičice a Bezměrov. 9. 7. zatmění 
slunce u nás viditelné, zatměno 2/3. 
Dne 16. 7. začaly u nás žně a 27. 7. 
se začalo mlátit. 31. 7. byl odvod mla-
dých mužů, sedm ročníků. Od nás jich 
bylo devatenáct. Odvedeni byli všichni, 
až na jednoho jednookého. V srpnu 
se neudálo nic v obci významnějšího, 
jen se skoro celý měsíc mlátilo, až 29. 
8. se skončilo. Večer byla domlácená. 
V srpnu též Japonsko kapitulovalo, 
takže konečně nastal toužebně oče-
kávaný mír po šestiletém válčení. 8. 9. 
pořádá sport. klub podruhé v obci maš-
karní karneval. Asi v půl září převzal 
zdejší obchod po Marii Teichmanové 

Jindř. Hájek. 15. 9. začala po válce na 
návsi svítit elektrika. Začátkem října za 
pěkného počasí se začala kopat řepa. 
Cukrovar začal přijímat až 12. 10. Ná-
sledkem velkých oprav po válce začal 
pracovat až 30. října. Zrušení staré 
měny, která platí jen do konce tohoto 
měsíce. Od 1. 11. jsou vydávány pěkné 
nové českosl. peníze, ze starých platí 
drobné kovové mince. Od 20. 11. se 
ohlašují u spořitelen a záložen vklady, 
které jsou vázány. 15. 11. se přistěhoval 
na horní hostinec Al. Dubec z Rousíno-
va. 20. 11. přišel první mráz a 24. 11. 
první sníh. Začátek prosince mlhavo 
a bláto. Ze 7. na 8. 12. silně mrzne. 20. 
12. dolní vítr, teplo, bláto až do 31. 12., 
kdy začalo zase mrznout a poprašek 
sněhu. Velký nedostatek otopu dřeva 
a uhlí.  Auto od nás jezdí až do Ostravy 
pro uhlí buď za výměnu neb za peníze, 
až 320 K jeden cent. Soused Ošťádal 
dostavuje ještě v prosinci chlévky pro 
vepřový dobytek.
V roce 1945 zemřelo v naší obci pět 
osob, narozeno bylo deset dětí, z toho 
tři chlapci, sedm děvčat, devět manžel. 
a jedno nemanžel. Svatby dvě, Ošťádal 
Jos. a Skřiček Jar.

Rok 1946
Od 1. 1. zřízena sběrna mléka u Jos. 
Vymětala č. 11. Mléko vozí každý den 
Fr. Hradil do Nezamyslic a bere ještě 
mléko v Popůvkách, Křenovicích a Stří-
brnicích. Dne 12. 1. pořádá zdejší sport. 
klub svůj první ples. Od 13. 1. až do 28. 
1. silně mrzne bez sněhu. V druhé po-
lovici ledna kope před svým domkem 
čís. 28 občan Lad. Spálovský studnu. 
Dne 6. 2. převoz padlých ruských hrdi-
nů do Olomouce z Kojetína, Křenovic 
a Měrovic. Dne 12. 2. zemřel druhý nej-
starší občan naší vesnice, můj soused 
Jos. Ošťádal ve stáří 84 let. Dne 2. 2. 

se odstěhovaly dvě rodiny do pohraničí 
(Sudet) a to rodina Konečného a Obor-
ného, jest to již pátá rodina, co odešla 
do Sudet z naší vesnice. První odešel 
Frant. Zahradníček čís. 6 5.10.1945 
a po něm asi v lednu rodina Oulehlova 
a Ohnoutkova. Dne 23. 2. pořádal zdej-
ší svaz mládeže v hostinci p. Juračky 
maškarní karneval s bufetem, který se 
skvěle vydařil. Dne 1. 3. první známky 
blížícího se jara, teplý jihových. vítr. 
Dne 12. 3. zemřel Boh. Müller, předs. 
míst. nár. výboru (starosta) v mladém 
věku 35 let na zánět mozkových blan. 
Čest budiž jeho památce. Na sv. Jose-
fa 19. 3. ještě 5ο pod nulou, avšak 23. 
3. se již začalo u nás set. Noční mrazy 
trvají až do konce měsíce března. Krát-
ký čas zemřelého starostu zastupoval 
místopředseda, pak byl zvolen ku konci 
měsíce starostou Jan Večerka čís. 71, 
krejčovský mistr. Dne 5. 4. a 6. 4. sejí 
se již řepy. Dlouhý čas již bez deště. 
Sucho. Některé ozimy vymrzly, sejí se 
jarky. 12. 4. zemřel vážený občan Met. 
Sázel a pochován byl v nové zděné 
hrobce, v druhé na našem hřbitově. Byl 
stár 77 let. Jest to náhoda neb shoda 
okolností, že již třetí občan po měsíci 
umírá vždy dvanáctého. Počasí su-
ché, celý duben neprší. Dne 5. 5. se 
u nás konala oslava výročí vítězství 
nad Němci v naší obci. Sloužena mše 
svatá a pronesen veřejný projev (J. Há-
noš). Od jara neprší, již velké sucho, 
až 8. 5. přišla bouře s menším deštěm. 
9. 5. svěcen celostátní svátek. 12. 5. 
slavnost kácení máje, návštěva slabší. 
Taneční zábava nad sport. hřištěm. 20. 
5. soused Jos. Ošťádal staví nové chlé-
vy. 26. 5. konány první volby do nár. 
shromáždění v hostinci u Dubců čís. 
24. 27. 5. první od jara větší déšť (li-
ják). Červen začal pěkným počasím až 
13. 6. přišel druhý větší liják a na část 

     V roce 1945 zemřelo v naší obci 5 osob, narozeno bylo 10 dětí, z toho 3 chlapci, 7 děvčat, 

9 manžel. a 1 nemanžel. Svatby dvě, Ošťádal Jos. a Skřiček Jar.
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zánět mozkových blan. Čest budiž jeho památce.
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     Krátký čas zemřelého starostu zastupoval místopředseda, pak byl zvolen ku konci měsíce 

starostou Jan Večerka čís. 71, krejčovský mistr.

     Dne 5.4. a 6.4. sejí se již řepy. Dlouhý čas již bez deště. Sucho. Některé ozimy vymrzly, 

sejí se jarky.
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katastru přišly i kroupy. Na to pak za pár 
dní přišel ještě větší liják i s kroupami ve 
větším množství. Menší řepy jsou za-
raženy do země a ty větší jsou rozbity 
jako po válce. I ječmeny a žita jsou z 10 
% vytlučeny. Od 20. 6. prší stále větší 
lijáky. 20. 6. oprava mostku na trávníku, 
můstek zvětšen a svod vody přemístěn. 
Ku konci měsíce se vyčasilo a jest tep-
lo. 30. 6. zvolen zase nový starosta Ig. 
Přikryl čís. 71, rodák z Pravčic za stranu 
komunistickou. 1. 7. začátek července 
pěkně teplo, horko až 35ο ve stínu. 9. 7. 
a 10. 7. začaly u nás žně. Dne 14. 7. na 
své cestě Moravou projel p. prezident 
také po dolní silnici od Brna, kde byl sr-
dečně pozdraven. Dne 21. 7. se začalo 
u nás mlátit strojem. Dne 27. 7. 26ο po 
západu slunce. 4. 8. oslava hodků. Ha-
sičský sbor pořádá výlet na obec. za-
hradě nad sport. hřištěm. 22. 8. se do-
mlátilo. 31. 8. pohodlný déšť. Od 1. 9. 
se odstěhoval z dol. hostince hostinský 
Juračka do Drnovic u Vyškova a nastě-
hoval se hostinský Drábek z Neobuze. 
Letošního roku se urodilo mnoho bram-
borů. Následkem úbytku žactva jest od 
1. 9. zřízena jen jednotřídka. Vyučuje 
od 1. 1. učitelka Em. Mišková. Občan 
Fr. Jurčík omítá svůj domek. 14. 9. ješ-
tě podzimní bouřka s menším deštěm. 
26. 9. zemřel nejstarší občan naší ves-
nice Ant. Srbecký ve věku 86 let. 29. 9. 
slavnost odhalení pomníku padlému 
americkému letci Jamesi Hormanovi 
pod Kartuší ve Věžkách. Dne 16. 10. 
jest popraveno jedenáct původců války 
německých v Norimberku. Od 20. 10. 
soupis majetku a úspor pro naši obec 
v Křenovicích. Letošního roku narost-
lo též více řepy, asi o 20 %. Dne 1. 11. 
poprchá, bláta dosti. Nedostatek pali-
va. Všeobecná sháňka po otopu, uhlí, 
dřevě. Uhlí stojí až 160 K/q na černo, 
dřevo 106 K/1q. Od 16. 11. máme již 
lepší pivo 7ο. Ku konci měsíce listo-
padu počasí deštivé, bláta dosti. Od 
1. 12. zaveden zimní čas, hodiny posu-
nuty o jednu hodinu nazpět. 5. 12. ha-
sičský sbor pořádá mikulášskou zába-
vu s nadílkou. 6. 12. napadl první sníh 
a 13. 12. začalo mrznout. 14. 12. přituh-
lo a v následujících dnech ještě silnější 
až 17ο pod nulou. 22. 12. zima polevila 
a ve svátky vánoční zima mírná až do 
konce roku.
Úvodem pokusím se vypsati hospo-
dářské a sociální poměry v naší obci 
dle vyprávění mých rodičů od r. 1860 
a mých vlastních pamětí. Jak známo 
byly zde dva grunty a šest chalup, 
a sice grunty dnes rozdělené čís. 8–69, 
čís. 14–15. Chalupy čís. 7, 12, 13, 15, 

16 a 17-70. Ostatní byli domkáři větši-
nou bezzemci, kteří byli odkázáni na 
výdělek hlavně ve dvoře a v soused-
ních obcích. Mlátívalo se cepama po 
celý rok, mzda byla jedenáctá míra 
obilí. Řepa se nepěstovala a obilí se 
prý žávalo srpama. Poněvadž na jižní 
Moravě a v dolních Rakousích byly žně 
asi o 14 dní dříve, chodívali tam zdejší 
občané na práci, kde se měli dobře, na 
jídlo hlavně maso a vína dostatek, tak-
že se říkalo, když se měl někdo dobře, 
že prý má „rákose“. Sekáči chodívali 
sekat louky do Kojetína jednotlivě nebo 
2–4 dohromady. Když se začalo se-
kat obilí hrabicama, bývaly party větší, 
15–20 členné. Tak zvaný stárek sjednal 
smlouvu na některém velkostatku na 
celé žně, které trvaly 5–6 neděl ve Věž-
kách nebo na Dřínově, Tovačovských 
dvorech i dále. Od míry se platilo 70–
75–80 krejcarů, z čehož si musel platit 
ještě odbírače. Pracovalo se od svítání 
do úplné tmy.
Zedníci a tesaři až asi do roku 1880 
chodívali na práci do Uher, ovšem pěš-
ky, kde byli po celou sezonu. Po těch-
to letech počalo se také stavět u nás 
v okolí školy jako v Kojetíně, Křenovi-
cích, Zlobicích i v naší obci, také kos-
tely v Křenovicích, ve Zlobicích a jinde. 
Mzda za 12 hod. pracovní dobu 70 
krejcarů, která postupem doby se zvy-
šovala do začátku první světové války 
na 4 K až 5 K denně. Také byl postaven 
v Kojetíně cukrovar, takže zaměstnání 
a výdělku bylo více. Rolníci také zača-
li pěstovat řepu, která se obdělávala 
pouze ručně, nebylo strojů ani pleček. 
Dříve pěstovala řepu jen na svých vel-
kostatcích židovská společnost, která 
měla vlastní cukrovar ve
Borovicích. Uhlí vozili koňskými po-
tahy z kojetínského nádraží rolníci až 
do Zborovic. Do Věžek chodila zdejší 
děvčata pracovat do řepy za 18–22 kr. 
denně. Později, když na zdejším stat-
ku byl nájemce Svozil, bývala denní 
mzda 40–45–50 kr. a pracovní doba od 
5 hod. ráno do 8 hod. večer. Řepu přetr-
haly školní děti denně po vyučování od 
3 hod. do 8 hod. za mzdu 8–10 kr. Če-
ledín s volským potahem měl 16 zl. mě-
síčně, s koňským, který si musel koně 
krmiti, 18 zl. Hlavní kádr však byli hoši, 
kteří měli tak zvanou úlevu školní do-
cházky od 12 let, ti museli orat, svážet 
a všechny práce spojené s potahem. 
Po vychození školy šli do učení hlav-
ně na zedníky a tesaře anebo sloužit 
k sedlákům do sousedních obcí, rov-
něž děvčata sloužila. Služba u sedláka 
byla – čeledín 60–70–80 zl. ročně, dě-

večka 40–45–50 zl. Na studie nemohl 
samozřejmě jít žádný, proto se nemů-
žeme pochlubit žádným vynikajícím ro-
dákem, jedině syn nájemce statku Svo-
zil Jan je lékařem v Přerově a druhý syn 
Bohumil byl důstojníkem v rakouské ar-
mádě, který po první světové válce ze-
mřel. Dále se zde narodil P. Lázenský 
v čís.27, jehož otec byl posledním ma-
jitelem pivovaru, byl farářem v Křenovi-
cích a pak ve Vřesovicích.
To byly zhruba výdělkové poměry, teď 
bytové a stravovací. Celá vesnice byla 
pod dochem, jak již řečeno střed vesni-
ce vyhořel kolem r. 1868 a dolní konec 
asi 1880, takže došky kryté domky byly 
jen na horním konci, které postupem 
doby zanikaly. Dřevěné podlahy neby-
ly, pouze upěchovaná hlína, okna malá, 
žádné záclony, nábytek, v koutě stůl, 
lavice, lůžko a někde i almara. V kaž-
dém domě byla pec na pečení chleba 
a dříve i na vaření, sporáku nebylo, až 
asi v letech 80. minulého století se tyto 
pece rušily a stavěly se sporáky. Dět-
ských kočárků vůbec nebylo. Svítilo se 
olejem nebo petrolejem v plechových 
lampičkách, tak zvané čudíky, teprve 
později začaly lampy cylindrové. Hlav-
ní strava byly zemáky na loupačku bez 
omastku pouze osolené, káva žádná, 
pouze v největší svátky, maso také jen 
někdy, když byl výdělek tedy se koupilo 
za šestku tj. 40 kr. hovězího masa pro 
celou rodinu. O nějaké pečeni anebo 
o maštěném chlebě se ani nevědělo. 
Na snídani bývaly různé polévky čes-
neková, cibulová, kmínová, zelnačka, 
syrnačka, mléčná
aj. Jídávalo se z jedné velké mísy. Obilí 
se prodávalo v městě na trhu, hlavně 
ječmen, který skupovali židovští ob-
chodníci. Cena průměrná asi okolo 5 zl. 
za 1 q, řepa stála 80 kr/ 1 q, rovněž uhlí, 
kráva 80–120 zl., husa 80 kr. až 1 zl. 20 
kr. 1 kg pšeničné mouky uherské
12–14 kr., pecen chleba 28 kr., pak až 
40 kr. 1 kg hovězího masa 50–56 kr., 
litr piva 10–16 kr., panský oblek 15–25 
zl. Roku 1892 byla zavedena korunová 
měna 1 zl. = 2 K. Do zřízení školy byli 
občané velice zaostalí, do školy patři-
li do Zlobic, ale docházka byla špatná 
anebo žádná. V zimě nebylo co obout 
ani obléct a v létě musely děti chodit do 
lesa na roští, na houby a na trávu pro 
kozy, neboť matky pracovaly na pan-
ském. První učitel Hájek velice vzděla-
ný pán a vlastenec se zasloužil o vzdě-
lání svých žáků i občanů, bojoval proti 
nevědomosti, pověrám a hlavně proti 
alkoholismu. Založil čtenářský spolek 
i divadla se hrávala. Noviny se odebí-
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raly, které četl jen p. učitel a p. Svozil. 
V roku 1901 byla zřízena silnice k Po-
půvkám, takže jsme měli přece lepší 
spojení se světem. Pro poštu chodíval 
obecní sluha 2x týdně v úterý a v pá-
tek, až v roku 1910 začala teprv denní 
docházka poštovního listonoše. Také 
se začaly noviny a různé časopisy 
odebírat a celková úroveň se podstat-
ně zvýšila. Dlužno ještě poznamenati, 
že první jízdní kolo měl Jos. Ošťádal 
v roce 1905. Jízda na kole se tehdy po-
važovala za vrchol umění. Tyto paměti 
jsou do začátku první světové války. 
Těchto několik řádek jsem napsal jako 
doplněk k úvodu mého předchůdce 
Jos. Ošťádala. Jsem též rodák zdejší 
a moji předkové zde bydleli od nepa-
měti.                    Žáček Antonín, čís. 25
Dne 20. června 1948 zemřel náš dob-
rý kronikář p. Josef Ošťádal v 67. roce 
svého věku. Jménem obce budiž Tobě 
dík a čest Tvojí památce nehynou-
cí. Předána kronika nově zvolenému 
kronikáři p. Ant. Žáčkovi dne 1. ledna 
1949. Dubec Alois, předseda M.N.V.

Rok 1947
Za tento rok nemám žádných zázna-
mů, tedy uvedu jen stručně některé vý-
značné události.
Tak byla podle plánovaného hospo-
dářství zavedena od 1. ledna dvoulet-
ka, která byla vesměs splněna až na 
sektor stavební a zemědělský. V tomto 
roce totiž bylo tak katastrofální sucho, 
jakého není pamětníka, nebylo obilí ani 
píce pro dobytek, proto rolníci hodně 
prodávali dobytek, což mělo za násle-
dek pokles dodávek mléka pro veřejné 
zásobování. V této tak těžké zásobova-
cí situaci nám pomohla vláda sovětské-
ho Ruska. Na základě obchodní doho-
dy nám poslala 60 000 vagonů pšenice 
a mnoho vagonů tuku, tak zásobování 
do příštích žní bylo zajištěno. Asi v polo-
vici dubna byl místo odstouplého před-
sedy M.N.V. Přikryla zvolen Al. Dubec, 
stran KSČ, hostinský čís. 24 rodem ze 
Vsetína. Od 1. září byl jmenován řídí-
cím učitelem na zdejší škole J. Štěpán 
rodem z Brodku u Přerova. Ceny obilí 
se zvláštním příplatkem na sucho 200 
Kč činily celkem 600 Kč za 1 q. Cena 
řepy 60 Kč za 1 q.
3. února zemřela Mařenka Motalíkova, 
žákyně učit. kurzu v Kojetíně ve věku 
15 let na zápal mozkových blan. 20. 
února zemřel její dědeček Jos. Zdráhal 
ve věku 80 let. 28. září zemřel Stan. 
Dřímal, posluchač obchodní akademie 
v Kroměříži ve věku 18 let.

Rok 1948
Politické události byly v tomto roce 
bohaté. Dne 20. února podalo jede-
náct ministrů strany nár. soc. a lido-
vé demisi, která byla prezidentem Dr. 
E. Benešem přijata a hned 25. února 
ustanovená nová vláda s předsedou 
Kl. Gottwaldem v čele. Všude byly 
zřízeny akční výbory, které provedly 
čistku ve všech stranách a odvětvích. 
V naší obci nenastala žádná změna 
ve složení národního výboru. 4. květ-
na byly volby do národního shromáž-
dění.
10. května zemřel Jan Masaryk, zahra-
niční ministr, syn prvního velkého prezi-
denta Osvoboditele Českosl. republiky 
T.G. Masaryka. Dne 3. září zemřel pre-
zident Dr. Edv. Beneš, spolupracovník 
prvního prezidenta na osvobození na-
šeho národa. Na jeho místo byl zvo-
len dosavadní ministerský předseda 
Kl. Gottwald, Moravan rodem z Dědic 
u Vyškova. V tomto roce se pořádala 
v Kroměříži velká výstava 100 let čes-
kého života na paměť
zrušení roboty. Asi na začátku roku zří-
zen byl místní rozhlas nákladem asi 70 
tisíc. Na místě starého domku čís. 70 
byl postaven Jos. Večerkou, krejč. mis-
trem, nový domek. Od 1. 10. zavedeno 
Nár. pojištění. Založen také místní od-
bor tělocvičné jednoty Sokol. Starostou 
St. Dřímal. Letošní rok byl příznivější, 
takže úroda byla průměrná. Žně zača-
ly 20. července. Ceny obilí 400 Kč za 
1 q, řepa 60 Kč. Dne 13. května zemře-
la v Praze Marie Foltýnová, absolvent-
ka odb. školy, dcera místního řídícího 
učitele v. v. Jos. Foltýna ve věku 19 let. 
Dne 20. června zemřel Jos. Ošťádal, 
rolník a první kronikář zdejší obce ve 
věku 67 let. Dne 1. července zemřel 
Frant. Hebnar, malíř. pomocník, svo-
bodný ve věku 29 let. Dne 7. prosince 
zemřela Jos. Sázelová, rolnice čís. 15 
ve věku 61 let. Sňatky: Srbecký Oldř. 
a Lud. Dvořáková z Popůvek, J. Ohlí-
dal z Postoupek a Jiřina Vojáčková, 
V.Humpolík z Měrůtek a M. Burianová, 
Chytil Jos. a (neuvedeno) z Rokytnice, 
V. Lechner ze Zlobic a Jos. Zapletalo-
vá, (neuvedeno) z Prostějova a Helena 
Zimčíková. Dětí se narodilo osm.

Rok 1949
Politické události: Od 1. 1. byla zahá-
jena pětiletka, zřízen Krajský národní 
výbor v Olomouci, předseda Jaroslav 
Kašpařík, dále vydány nové šatenky, 
živnostníci a zemědělci nad 15 ha ne-
dostali žádné, zato od 6. 1. zaveden 

volný prodej textilií. Mužský oblek 7–8 
tisíc, košile 900 Kčs atd. Od 1. 2. byl 
zřízen nový okr. národní výbor v Kojetí-
ně, předseda Karel Pala. 12. 2. velká 
důlní katastrofa v Doubravě na Ostrav-
sku, při níž přišlo o život 24 horníků. 
28. 2. podpisy rolnických výrobních a 
dodávkových smluv. 25. 5. sjezd KSČ 
v Praze. Od 1. 10. zaveden volný pro-
dej chleba, mouky a zemáků. Od 1. 11. 
úprava platu kněžím. 6. 11. podpisy 
zdravice generalisimu Stalinovi, v naší 
obci se podepsali všichni.
Místní události: 23. 3. započalo setí, 21. 
7. začali žně, mlácení strojem trvalo od 
30. 7. do 7. 9. 17.–18. dubna byly zde 
misie a svěcení misionářského kříže 
u kaple. 26. 10. shořel St. Dřímalovi 
stoh slámy, v krátkém čase už třetí. Dle 
nové pozemkové reformy připadl zdejší 
statek tak zvaný „nedíl“ patřící Mart. Ze-
linkovi z Popůvek do vlastnictví obce. 
Rovněž hostinec čís. 24 patřící Akc. pi-
vovaru v Prostějově. Ceny obilí: ječmen 
a pšenice 400 Kčs, ryž 360 Kčs, řepa 
60 Kčs.
Počasí: Letošní zima byla velmi mírná, 
až od 1. 3. byla velká zima a sněhové 
vánice do 13. 3. Od 20. 3. do 8. 4. teplo 
a sucho. Do 12. 4. opět zima a sněhové 
vánice, pak teplo a sucho. 22. 4. prv-
ní velká bouře s lijákem, který natropil 
dosti škody, pak slabé bouře a dešti-
vo do 25. 5., pak sucho až do 16. 6., 
potom chladno a deštivo až do 10. 7., 
pak teplo a sucho do 11. 8., kdy prší až 
do 16. 8. Dne 29. 10. velká zima, pak 
proměnlivo až do konce roku, který byl 
více suchý jak mokrý.
Sňatky: 10. 2. Milada Ošťádalová č. 8 
a Jos. Bakalík z Bojanovic, 26. 2. Marie 
Večerková provdána do Prostějova, 13. 
4. Mir. Baroš man. z Bezměrova, 20. 8. 
Hel. Kavková a Lud. Zdráhal z Kovalo-
vic, Klechová Frant. provdána do Kro-
měříže, 8. 10. Mil. Večerková a St. Do-
stál z Koválovic, 26. 12. Jiř. Chytilová 
a Jos. Přivřel z Koválovic.
Narození: manželé Ohlídalovi 13. 8. 
dcera, Šakalíkovi 22. 5. dcera, Večer-
kovi čís. 39 21. 7. syna, Hebnarovi 18. 
8. syna, Sobeckých 24. 9. syna, Dráb-
kovi 8.11. syna, Hájkovi 21.11. dcera, 
Dostálovi 23.12. dcera.
Úmrtí: 3. 1. Cecílie Srbecká ve věku 48 
let, rozená Maníková z Hovězí. 24. 2. 
Anastázie Urbánková ve věku 79 let. 
24. 2. Alois Hebnar, svobodný, ve věku 
38 let. 12. 3. Alois Večerka, cukr. dělník 
v.v., ve věku 85 let. 29. 6. Rudolf Tkáč, 
tesař, ve věku 52 let.

pokračování příště
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NEJLEPŠÍ ŽÁCI KOJETÍNSKÝCH ŠKOL

Letem středem Hané
Počin hodný projektu kompletní orga-
nizace mají na svém kontě kvartáni 
Aleš a Matouš Krchňákovi. 
Ve formě geocachingové hry připra-
vili putování o šestnácti zastaveních 
po mikroregionu Střední Haná. Nauč-
ná stezka je koncipována tak, aby se 
návštěvníci mikroregionu dozvěděli 
o zajímavostech přírodního, kulturního 
a historického charakteru.
Kontrolní místa stezky jsou turistům 
k dispozici od 1. června do 30. září 
2022. V této době také probíhá soutěž 
se slosováním o ceny z mikroregionu. 

Jak hrát? Výletník či „hráč“ si ve třech 
infocentrech mikroregionu (Kojetín,  
Tovačov, Němčice n. H.) nebo na 
obecních úřadech vyzvedne brožurku, 
do které bude sbírat razítka z jednot-
livých zastavení. Po sesbírání všech 
„kontrolek“ v infocentru odevzdá ústři-
žek ke slosování.
Hlavním záměrem obou chlapců je 
provést obyvatele mikroregionu zají-
mavými místy, motivovat je k procház-
ce či jízdě na kole po svém okolí a při-
tom si zasoutěžit o zajímavé ceny. Hra 
má i své hlubší aspekty – měla by oby-
vatele regionu upozornit na zodpověd-
né chování k přírodě, na nadprodukci 

odpadů či klimatické změny.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Poslední dny
školního roku
Školní rok se nachýlil ke konci a před 
námi jsou vytoužené prázdniny a vše, 
co k létu patří. Jaký byl ale závěr letoš-
ního, pro všechny náročného školního 
roku?
Začátek června se nesl v duchu oslav 
svátku všech dětí. Učitelky připravily 
pro děti den plný zábavy, her a soutěží. 
Každý byl odměněn malou sladkostí. 
Některé třídy se proměnily v indiánský 
kmen a vyzkoušely si indiánské zvyky 
a řeč, vyrobily čelenky a vytvořily man-
daly z přírodnin. Jiné třídy cestovaly po 
světě a plnily různé úkoly, nebo hrály 
šipkovanou a hledaly poklad.
Druhý týden v červnu také v rámci 
oslav Dne dětí proběhla hudební slav-
nost, která se z důvodu nepříznivého 
počasí konala ve sportovní hale. Ta se 
proměnila v jednu velkou párty. Děti si 
zatančily, zaskotačily a zazpívaly s pís-
ničkářkou Verčou, která za námi přijela 
s pořadem SkoTančení s Verčou.
Slavnostní bylo také rozloučení s na-
šimi odcházejícími předškoláky. Tento-
krát proběhlo konečně na radnici v Ko-
jetíně. Školáci dostali slavnostní šerpy, 
pamětní listy a drobné dárky. Vše bylo 
zakončeno společným fotografováním 

i focením jednotlivců. Přejeme našim 
školákům úspěšný vstup do základní 
školy a samozřejmě samé jedničky.
Předškoláci navštívili školní jídelnu, 
aby se seznámili s prostředím, kde se 
budou od září stravovat. Měli možnost 
si vyzkoušet chození s tácem a dostali 
i malé občerstvení.
V závěru školního roku jsme ještě 
nakoukli do základní školy. Prohlídka 
školy byla zajímavá, děti  se seznámily 
s prostředím, kde se budou učit číst, 
psát a počítat a vyzkoušely si, jak se 
sedí v lavici. Starší kamarádi prvňáci 
jim ukázali, co všechno se za rok ve 
škole naučili.
Do školičky ještě naposledy přijel sa-

mozřejmě i Kašpárek s pohádkou. 
A poslední červnové dny jsme chodili 
fandit sportovcům na koupaliště a do 
sportovní haly, kde probíhala  Olympi-
áda mládeže.
Všem dětem i jejich rodinám, ale také 
zaměstnancům školy přejeme hezké 
prázdniny a zaslouženou dovolenou. 
Doufáme, že situace, která tu poslední 
dva roky byla, se již nebude opakovat 
a my se všichni vrátíme po prázdni-
nách k normálnímu životu bez ome-
zení. Kolektiv mateřské školy ještě 
jednou děkuje všem za přízeň a spolu-
práci ve školním roce 2021/22.

            vedení MŠ

Rybičky, 2022
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GYMNÁZIUM KOJETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU KOJETÍN
Jak se na u nás fandí
a vyhrává

Dne 2. května 2022 se naše škola 
přihlásila do celorepublikové soutě-
že „Fandi a vyhraj!“, která je součástí 
doprovodného programu Olympiády 
dětí a mládeže 2022. Ta se letos po 
jedenácti letech vrací do Olomouc-
kého kraje.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách, 
které byly brány jako výzvy nejen na-
šim žákům. Školy se tedy mohly za-
pojit buď jen do jedné, nebo do obou 
daných výzev, podle toho se pak roz-
hodovalo o výhře. 
Disciplíny byly následující:
V první výzvě Sportuj a vyhraj  mají 
žáci společně s učitelem připravit 
nejlepší hodinu tělesné výchovy 
a natočit nejoblíbenější či nejblázni-
vější cvik.

Druhá výzva s názvem Fandi a vy-
hraj  zapojuje kreativní stránku dětí. 
Cílem bylo vyrobit nejlepší fandící 
nástroj. Fantazii se meze nekladou 
a plusové body získají fandítka, která 
obsahují logo či barvy akce.
Naše škola se zúčastnila obou výzev 
a odborná porota rozhodla o našem 
vítězství. S první výzvou se u nás nej-
lépe popraly žákyně 9. ročníků. Hlav-
ní výhrou byl trénink s olympijskou 
trojskokankou Šárkou Kašpárkovou 
a trampolínistkou Petrou Juříčkovou. 
Trénink měl 120 minut a proběhl 8. 
června 2022 na hale v Kojetíně, kde 
se následně konala i soukromá au-
togramiáda. Všichni zúčastnění si jej 
náramně užili.
V druhé výzvě jednoznačně vyhrála 
třída 9. B pod vedením učitele Kol-
maše, se kterým vytvořila originální 
fandítka z plechovek na nápoje. Jako 
výhru si pro ně tentokrát olympijský 

výbor připravil jak kreativní a výtvar-
né potřeby, tak zájezd na Olympiádu 
dětí a mládeže, který se pro naše 
žáky uskutečnil 27. června. 2022.
Moc gratulujeme všem zúčastněným 
a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy.

Lenka Holíková, vyučující

Sběr papíru 
Dne 14. června 2022 naše škola po 
dvou letech opět uspořádala tradiční 
sběr starého papíru.
Díky dobré a dlouhodobé spolupráci 
se zákonnými zástupci a s příznivci 
školy se podařilo nasbírat 7.460 kg, za 
které škola utržila 18.650 Kč.
Výtěžek bude, jako vždy, použit ve 
prospěch našich žáků. 
Všem „sběračům“ děkujeme. 

vedení školy

Bez volejbalu
jako ryba bez vody
Mezi vynikající sportovce a současně 
úspěšné studenty našeho gymnázia 
už téměř rok počítáme volejbalistu 
Martina Hilšera, studenta prvního 
ročníku VG. Martin nejen svými spor-
tovními, ale i studijními úspěchy patří 
k nejlepším žákům kojetínských škol, 
kteří se letos zúčastnili slavnostního 
setkání se starostou města. Martinovi 
jsme položili několik otázek.
Martine, jsi vynikající volejbalista. 
Co tě ke sportu motivovalo? V koli-
ka letech tě začal zajímat míč?
Ke sportu mě přivedla máma, ale i táta 
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se zapojoval do mého sportovního 
vývoje, ale myslím si, že cestu k míči 
jsem si našel sám. Začínal jsem jako 
každý malý kluk v šesti letech s fotba-
lem, avšak to mělo krátké trvání, jeli-
kož ještě do teď jsem velmi nezdatný 
ve fotbale. Pak jsem vyzkoušel tenis, 
který se mě držel až do věku 13 let. 
Tenis mě i bavil, ale kvůli mému datu 
narození (14. listopadu), mě pořád 
deptalo, že jsem v turnajích hrál pro-
ti mnohem starším klukům. V tomhle 
věku je každý půlrok znát. Souběžně 
jsem hrál i stolní tenis. Ten jsem hrál 
jen o rok déle a rozloučil jsem se s ním 
kvůli mé volejbalové kariéře. Volejbal 
mě vždy bavil a myslím, že jsem měl 
jen málokdy chvilky, kdy jsem se netě-
šil na trénink. V dětství jsem chodil spí-
še proto, že mě bavil, avšak jak dospí-
vám, chci být i na stupínku nejlepších 
a určitě bych se volejbalem chtěl živit. 
Jaké sportovní kluby jsi doposud 
reprezentoval a kde hraješ v sou-
časné době?
Svoji volejbalovou cestu jsem začal 
v malém klubu Sokol Kroměříž, který 
byl veden mou mámou a několika její-
mi spoluhráčkami. Zde jsem se naučil 

základní věci, jako třeba hodit nebo 
chytit míč a později i nějaká ta volej-
balová odbití. Jakmile jsem byl starší, 
přešel jsem společně s ostatními spo-
luhráči do Sportovního Klubu Kojetín, 
kde jsme se spojili s místními kluky. 
V tomto klubu působím pořád a půso-
bit ještě určitě nějakou chvilku budu. 
Na malé město jako Kojetín tu máme 
výborné podmínky a samozřejmě i vel-
mi kvalitní trenérský tým. V létě 2020 
jsem též začal působit v reprezentaci 
ročníků 2005–2006, kterého jsem sou-
částí do teď.
Které ze tvých dosavadních spor-
tovních úspěchů patří k tvým nej-
větším?
Můj největší dosavadní úspěch je, že 
jsem se dostal, jak jsem už zmiňoval, 
do reprezentačního týmu, s kterým 
jsem jel na Mistrovství Evropy ve vo-
lejbale do 17 let v Albánii, kde jsme 
se umístili na 9. místě. Měli jsme to 
ve skupině dost těžké, a tak jsme byli 
s tímto výsledkem spokojeni. Určitě 
musím pozvednout i naše 6. místo na 
Mistrovství České republiky ve volej-
bale do 18 let, kde jsem měl tu čest 
vést náš kojetínský tým jako kapitán.

Co pro tebe znamená sport?
Sport pro mě znamená velkou část 
mého života a dovolím si říct, že to je 
i část mě samotného. Vždy, když mi 
něco nedovoluje sportovat, nebo se 
dokonce i pohybovat, jako třeba ne-
moci nebo zranění, tak se cítím, jako 
by část mě chyběla. Dalo by se říct, 
že sportovec bez pohybu je skoro jako 
ryba bez vody.
Proč sis vybral studium na GKJ?
Moje volba školy byla vcelku jasná. Je-
likož jsem se chtěl plně věnovat sportu 
a absolvovat všechny tréninky (i ty 
brzo ráno) bez těžkého dojíždění, vy-
bral jsem si Gymnázium Kojetín. Spor-
tovní klub nám poskytuje i ubytovnu 
pro sportovce. Výhodou je, že máme 
ubytovnu hned vedle školy a zároveň 
přímo naproti haly, kde trénujeme. 
Moje volba ale nezávisela plně jen na 
sportu. Podle mého názoru je zdejší 
gymnázium na velmi vysoké úrovni 
a díky malému počtu tříd si myslím, že 
tu je i velmi přátelská atmosféra mezi 
učiteli a žáky. Svého rozhodnutí určitě 
nelituji a na gymnáziu jsem velmi spo-
kojen.
Martina Hilšer a Markéta Matějková

Sportovní kurz
v Oderských vrších
V krásném prostředí Oderských 
vrchů, konkrétně na Spálovském Mlý-
ně, proběhl pětidenní sportovní kurz 
pro třídu V7 a pro 3. ročník. Jak nazna-
čuje název, cílem kurzu bylo vykoná-
vat všemožné sportovní a teambuildin-
gové aktivity. Aby bylo všechno o něco 
napínavější, byli studenti rozděleni 
do čtyř týmů a v rámci pětidenní hry 
plnili různé aktivity, za což pak dostá-
vali určitý počet pomyslné měny, tzv. 
spálovského groše. Závěrečný den 
proběhlo vyhodnocení a tým, který zís-
kal nejvíce spálovských grošů, se stal 
vítězem kurzu. Nebylo to ale pouze 
o rozdávání, proto za pozdní příchody, 
vulgarismy a další prohřešky proti pra-
vidlům museli členové týmů určitý po-
čet spálovských grošů vracet učitelům. 
V pondělí po příjezdu na místo konání, 
vybalení věcí a seznámení s areálem 
nás čekala úvodní sportovní hra dle 
vlastního výběru. Travnaté hřiště pří-
mo vybízelo k hraní fotbalu. Ostatně 
ten si studenti jednoznačně odhlaso-
vali. Dívky zamířily na hřiště s umělým 
povrchem, kde si zahrály přehazo-
vanou. Hlavním bodem odpoledního 
programu však bylo budování lesních 
bunkrů, což byla první disciplína odmě-

něná spálovskými groši. Pro budování 
bunkrů byl určen strmý svah v blízkém 
lesním prostoru a týmy měly na budo-
vání vymezený čas, navíc ukrácený 
bouřkou. Večerní program měl v režii 
jeden z týmů, který musel vymyslet 
hry. Ty zabavily všechny účastníky až 
do večerky. 
Úterní den odstartoval dobrovolným 
sedmikilometrovým během do obce 
Heřmánky a po návštěvě tamní jed-
noty se běžci přidali k ostatním čle-
nům kurzu. Po chvilce volna na ranní 
hygienu všichni společně zamířili na 
snídani. Dopolední program se sklá-
dal ze zdolávání menšího lanového 
centra, možnosti ponořit se do virtuální 
reality a dalších sportovních aktivit. Po 
odpoledním klidu následovala aktivita, 
při které si členové týmu museli zapa-
matovat různé symboly a následně je 
zakreslit do připraveného protokolu. 
Součástí dne byl také paintball. Večer-
ní program si přichystali pedagogové. 
Každému týmu rozdali suroviny po-
třebné k přípravě kotlíkového guláše. 
Týmy musely vytvořit ohniště, rozdělat 
oheň, guláš uvařit a ještě po sobě do 
určitého času zakrýt všechny stopy.
Středeční dopoledne probíhalo opět 
ve sportovním duchu. Ranní rozběhá-
ní, snídaně a sportování. Mohli jsme 
si vyzkoušet střelbu lukem, biatlonový 

simulátor, ale také zahrát si populární 
hru jadžent. Po odpoledním klidu jsme 
ve dvojicích absolvovali čtyřicetiminu-
tový závod s názvem Finská stezka, při 
kterém jsme museli postupovat trasou 
vyznačenou fáborky a plnit vědomost-
ní, ale i fyzické úkoly. Jeden z nejtěž-
ších byl ten, kdy jsme museli přebrodit 
řeku Odru. Večer následovalo opé-
kání špekáčků a vyhodnocení Finské 
stezky. Nejlepší týmy byly odměněny 
jak jinak než spálovskými groši. 
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Čtvrteční ráno patřilo rozběhání a den 
zhruba patnáctikilometrové turistice. 
Po snídani jsme totiž společně vyrazili 
na výšlap do města Vítkov. Tam jsme 
se dostali kolem 13:00 a po hodino-
vé obědové pauze a prohlídce města 
jsme zkratkou vyrazili zpět do Spálov-
ského Mlýna. Na naši základnu jsme 
došli unavení, ale šťastní z toho, že 
jsme nezmokli, protože po našem pří-
chodu na pokoje začala silná bouřka. 
Večerní program probíhal v zastřeše-
né klubovně formou diskotéky. Při ní 
všichni ukázali kus hudebního talentu.
V závěrečný den proběhlo vyhodnoce-
ní kurzu, byl čas na balení věcí a za 
vzorné chování jsme dostali možnost 
zahrát si sportovní hry dle našeho vý-
běru. V obědovém čase jsme zamířili 
zpět do Kojetína, kde byl oficiálně kurz 
ukončen.                      Kamil Zalabák

Třináctiletá studentka 
Julie Ptáčková se stala 
vítězkou Olympiady dětí 
a mládeže! 
Letní olympijské hry dětí a mládeže 
v letošním roce pořádal po tříleté vynu-
cené pauze Olomoucký kraj. Jedním 
z olympijských měst se stal i Kojetín. 
V beach areálu koupaliště proběhl 
olympijský turnaj v plážovém volej-
balu a na sportovní hale změřila síly 
družstva chlapců v tzv. šestkovém vo-
lejbalu. Největší úspěch, zlatou olym-
pijskou medaili, ale pro naše město 
i Olomoucký kraj vybojovala před zra-
ky svých spolužáků a pedagogů v ka-
tegorii do 16-ti let třináctiletá studentka 
kojetínského gymnázia, pětinásobná 
mistryně České republiky, Julie Ptáč-
ková.
Srdečně blahopřejeme!

 Květa Švédová, ředitelka školy

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE
Dětský den
Kovalovice 2022
Po dvouleté odmlce způsobené co-
vidovými opatřeními se v sobotu 
28. května 2022 sešlo na hřišti v Kova-
lovicích 71 dětí na tradiční Dětský den. 
Na všechny malé nadšence čekala 
spousta zábavy a hlavně úkolů. Na 
fotbalovém hřišti na ně čekalo celkem 
třináct zastávek, na kterých předvedli 
své dovednosti a šikovnost. Museli há-
zet šipkami nebo kroužky, ukázat, že 
dokáží překonat našeho gólmana, do-

vedou sestřelit plechovky, trefit se pří-
mo do pusy myšákovi, ulovit si rybičku. 
Fyzickou zdatnost si vyzkoušeli při jíz-
dě na koloběžce a důvtip při kroketu 
nebo ruských kuželkách. Samostat-
nou disciplínou byl překážkový běh. 
V kategorii mladších dětí se na prvním 
místě umístila Natálka Koňaříková, 
následována Tomáškem Pištělákem 
a Lily Rusňákovou. Mezi staršími 
uspěla Sára Ošťádalová, před Vojtou 
Hlaváčem a Míšou Jedlinskou. Medai-
le se rozdávaly i za střelbu ze vzdu-
chovky. V mladší kategorii se nejlépe 
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trefilo trio Nela Zlatníčková, Filip Bělka 
a Matěj Ošťádal. Ve starší kategorii 
nedaly slečny klukům vůbec šanci 
a vavříny si rozdělily Ella Štefanová, 
Nikolka Zlatníčková a Eliška Bělková.
V poledne bylo pro děti a rodiče připra-
veno občerstvení. Po zaplacení star-
tovného malí závodníci dostali párek, 
oplatek a pitíčko. Na osvěžení jsme 
přidali i zmrzlinu. Rodiče měli možnost 
zakoupit si výbornou uzeninu z udírny.
Jakmile si děti odpočinuly, proměni-
ly se na dětském hřišti v neposedné 
opičky. Musely zdolat zákeřnou opičí 
dráhu, která byla zakončena jízdou 
na skluzavce. I zde byly připraveny 
medaile. V mladší kategorii dětí, kte-
ré ještě nechodí do školy, si nejlépe 
vedly Tomášek Pištělák, Majda Rybo-
vičová a Matýsek Chovanec. Školáci 
z prvního stupně nejrychleji zdolali trať 
v pořadí Teo Doležel, Tobiáš Koňařík 
a David Pištělák.
Tradičním zlatým hřebem celého dne 

byl Lízátkový závod.  Pro všechny 
malé i větší nadšence byly připraveny 
dvě tratě, které je zavedly do různých 
částí Kovalovic a okolí. V kategorii 
nejmladších dětí, které říkáme mini,  
se na start postavilo 19 závodních 
družstev. Vítězi se stali Anetka Cho-
vancová s tatínkem, na druhém místě 
se umístil Matěj Ošťádal s tatínkem 
a třetí byl Dominik Mánek s maminkou. 
V další kategorii, které říkáme mladší, 
stupně vítězů opanovali Dominik Matt, 
Filip Ošťádal s tatínkem jako vítězové, 
druhá byla Marcelka Doleželová s ma-
minkou a třetí Nikolka Zlatníčková také 
s maminkou. V kategorii starších dětí 
vyhrála skupina Nela Rosíková, Míša 
Jedlinská, Vojta Hlaváč a Tobiáš Kry-
bus, druzí byli Sára Ošťádalová, Sára 
Doleželová a Marián Rusnok a na tře-
tím místě se umístila Natálka Gabry-
šová.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
malým i velkým sponzorům, TJ Sokol 

Kovalovice a DDM Kojetín a všem 
dobrovolníkům, kteří s námi tento 
skvělý den připravili.

Na shledanou za rok  :-)
JAMIJOLAP

Dračí lodě
Závody dračích lodí se uskutečnily 
v areálu loděnice Kanoistiky Kojetín 
v pátek 3. června 2022. Zúčastnilo se 
třináct posádek (šest z mladší katego-
rie a sedm ze starší kategorie). Pod 
vedením svého bubeníka pádlovaly 

posádky do cíle a snažily se získat co 
nejvíce bodů v posledním úkolu soutě-
že. Závodníci si užili výbornou atmo-
sféru závodu, která byla opět podpo-
řena slunečným počasím a moderáto-
rem Lukášem Kobzou z rádia Haná. 
Velmi děkujeme za pomoc obětavým 
dobrovolníkům nejen z Kanoistiky Ko-

jetín, Městské po-
licii Kojetín a pra-
covníkům z ČČK 
Kroměříž. Děkuje-
me i za spolupráci 
školám a učitelům 
především  druhé-
ho stupně ZŠ nám. 
Míru a nižších roč-
níků Gymnázia Ko-

jetín. Vítězové – zlatí, stříbrní i bron-
zoví, byli oceněni medailemi, diplomy 
a sladkými odměnami. Tato akce byla 
spolufinancována z rozpočtu Olo-
mouckého kraje.
Výsledková  listina  závodu  dračích  
lodí
Mladší kategorie: 1. místo: Sekunda 
GKJ, 2. místo: Prima GKJ, 3. místo: 
7.A ZŠ nám. Míru, 4. místo: 6.B ZŠ 
nám. Míru, 5. místo: 7.B ZŠ nám. Míru, 
6. místo: 6.A ZŠ nám. Míru.
Starší kategorie: 1. místo: Kvarta GKJ, 
2. místo: Tercie GKJ, 3. místo: 8.A ZŠ 
nám. Míru, 4. místo: 9.B  ZŠ nám. Míru, 
5. místo: 9.A  ZŠ nám. Míru, 6. místo: 
8.B ZŠ nám. Míru, 7. místo: 8.C a 9.C 
ZŠ nám. Míru.                               ddm
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Bližší informace
o všech připravovaných akcích
najdete na www.ddm.kojetin.cz

a facebookových stránkách
DDM Kojetín.

Dračí lodě – mladší Dračí lodě – starší

Velká cena DDM Kojetín 
– O putovní pohár
ředitelky DDM
Po předání odměn za dračí lodě bylo 
slavnostně vyhlášeno umístění v celo-
roční soutěži pro žáky druhého stupně 
základních škol a odpovídajících roč-
níků gymnázia. Do soutěže, která je 
zaměřená na všestrannost a týmovou 
spolupráci třídních kolektivů v duchu 
fair play bylo zařazeno v tomto školním 
roce šest úkolů: koláž na téma tříd-
ní posádky, referát nebo prezentace 
na zadané vánoční tradice, sportovní 
výzva pro celou třídu – 3000 dřepů, 

tvoření kraslic na velikonoční strom 
na náměstí, vědomostní soutěž Riskuj 
a závody na dračích lodích. Vítězům 
za první místa byly předány putovní 
poháry, diplomy a pizza. Za druhá mís-
ta si vysloužili studené nanuky, za třetí 
místa oplatky a ostatní dostali pro třídu 
za účast diplom a bonbóny.
V plnění úkolů byly velké rozdíly 
– některé třídy plnily poctivě všechny 
a některé se zúčastnily jen jednoho. 
Tak snad se v příštím školním roce za-
pojí všichni.

Výsledková listina
Mladší kategorie: 1. místo: Sekunda 
GKJ, 2. místo: Prima GKJ, 3. místo: 

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

Velká cena DDM – mladší

Velká cena DDM – starší

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN
Červen v knihovně
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáč-
ka 2021/2022 
14. ročník projektu SKIP na podporu 
čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu 
je rozvoj čtenářských návyků žáků již 
od prvního ročníku školní docházky. 
Letošní odměnou za úspěšné absol-
vování projektu byla česká novinka, 
kterou nelze v běžné knihkupecké 
síti minimálně tři roky koupit – „Du-
bánek a tajný vzkaz“ (napsala Klára 

Smolíková, fotografie Petr Václavek). 
Hlavní hrdina této kouzelné knížky 
(Dubánek najde v lese tajemnou šipku 
a pak další a další…) nás inspiroval ke 
hře „šipkovaná“, kterou jsme si s chutí 
s dětmi – letošními prvňáčky – zahrá-
li. A co jsme na konci naší hry našli?  
Přece poklad… a měl podobu knížky 
pro každého prvňáčka. Závěr milého 
setkání patřil slavnostnímu slibu, ve 
kterém malí čtenáři slíbili, že budou ctít 
slovo, ochraňovat knihy a statečně se 
bít za všechno dobré, co je v nich na-
psáno. Poté byli pasování na čtenáře.
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PŘIPRAVUJEME
PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
PROGRAM PROBÍHÁ POUZE V SRPNU!

ZKUS SI PRÁCI KNIHOVNÍKA! (PRO DĚTI 7-15 LET)
pondělí 9–11 hodin, dětské oddělení

Zábavné prázdninové čtení spojené s tvořivými dílničkami, hrami, soutěžemi,
luštěním a možností zkusit si práci knihovníka.

POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE (PRO DĚTI DO 7 LET)
středa 10–11 hodin, dětské oddělení

Pohádkové čtení pro děti s maminkami (vítáni jsou i tatínkové, babičky či dědečkové).
Budeme si spolu číst pohádkové příběhy, veselé básničky, hádanky a také si budeme hrát, tvořit a kreslit.

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

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

ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY V ČERVENCI A SRPNU

Pokud nás v knihovně již nezastihnete, můžete knihy vracet i na VIC, Masarykovo nám. 8 (přízemí)
Přejeme našim čtenářům krásné léto.  Jitka Lorencová

Oddělení pro děti a mládež
pondělí a středa 9–12 a 13–15 hodin

Oddělení pro dospělé
úterý a čtvrtek 8–12 a 14–18 hodin

pátek 8–12 hodin

2. světová válka v Kojetíně
Literární beseda pro žáky 5. tříd. ZŠ 
pojednávající o průběhu 2. světové 
války a osvobození v našem městě. 
Čerpáno z literárních pramenů – Jirák, 
P.: Kojetín v období protektorátu a Pa-
chman, R.: Tylda.

Lekce informační výchovy
– pro 2., 4. a 8. třídy ZŠ.

Čteme dětské bestsellery!
V červnu jsme četli úspěšnou českou 
spisovatelku Kláru Smolíkovou.

Prázdninová záložka
Tvořivá dílnička do prázdninové knihy.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Kultura v červnu
Krásné slunečné červnové dny přines-
ly mimo letní atmosféry i řadu kulturních 
akcí. Hned ve středu 1. června  2022 
se na Masarykově náměstí odehrával 
Dětský den pořádaný MěKS Kojetín 
a DDM Kojetín. Na několika pohádko-
vých stanovištích si od šestnácté ho-
diny odpolední mohly děti vyzkoušet 
různé vědomostní, manuální, či spor-
tovní disciplíny. Celá akce byla oboha-
cena také o pouťové atrakce a pestrou 
nabídku občerstvení.

Ve středu 8. června 2022 jsme zahá-
jili provoz letního kina fantasy pohád-
kou Tři přání pro Popelku, která byla 
norsko-litevskou parafrází na naše Tři 
oříšky pro Popelku.

V pátek 10. června 2022 se naše in-
stituce zapojila již podruhé do celo-
republikové akce s názvem Muzejní 
noc, souběžně s touto probíhala i Noc 
kostelů, takže návštěvníci si mohli pro-
jít nejen naše muzejní expozice, ale 
i kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

V 19 hodin ožilo nádvoří Vzdělávacího 
a informačního centra dětmi z národo-
pisného souboru Bezměrováček, kte-
rý přítomné pobavil pásmem Na lóce. 
V rámci celorepublikové akce mohli 
naši návštěvníci vidět ukázku vázání 
šátku, oblékání sličné děvy do hanác-

kého kroje nebo navštívit oživlé straši-
delné sklepení, kde se v hrůzostraš-
ných kostýmech proháněli členové 
divadelního spolku Mimoni. Nejmenší 
si mohli v prostorách muzea vyrobit 
ozdobu z levandule, vyluštit kvíz nebo 
si namalovat kamínek. Po setmění se 
na plátně našeho letního kina promítal 
historický filmový fejeton z dílny Signá-
lu 64 „Láska nebeská“ a dokumentární 
film z návštěvy Hanácké scény na Ji-
ráskově Hronově. Pro vyhládlé noční 
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návštěvníky byly připraveny zabijačko-
vé speciality s domácím chlebem, je-
jichž vůně vítala příchozí už od vstupu 
do areálu nádvoří.
Ve středu 15. června 2022 vystoupila 
na novém kojetínském pódiu na Ma-
sarykově náměstí folk punková kapela 
Foggy Dude z Prahy, v níž účinkuje 
i Koječák Kryštof Skřipec. Tato kapela 
hrající nejen irské melodie v punko-
vém kabátě osvěžila a rozproudila po-
sluchače na vyprahlém Masarykově 
náměstí.
V pondělí 20. června 2022 byla ote-
vřena v galerii VIC výstava kočárků ze 
sbírky Jarmily Fichtnerové, která sbírá 
historické kočárky už skoro třicet let. 
V této expozici můžete vidět kočárky 
ze začátku 20. století až do let nedáv-
no minulých. Expozice je také doplně-
na o dobové obrázky a reklamy. V pá-
teční předhodový podvečer 12. srpna 
2022 zpestří výstavu kočárků samotná 
sběratelka Jarmila Fichtnerová, která 
návštěvníky uvítá na plánované ko-
mentované prohlídce.
Filmoví fanoušci bezesporu uvítali 
uvedení české romantické komedie 
Jedině Tereza ve středu 22. června 
2022 a v pátek 24. června 2022 zhléd-
li výbornou českou komedii od tvůrců 
filmu Vlastníci, a to Mimořádnou udá-
lost.
Od soboty 25. do neděle 26. června 
2022 vyrazili naši mladí herci z diva-
delního souboru Mimoni na soustředě-
ní do Bezměrova. Po příjezdu a roz-
ložení tábora v areálu místního kultur-
ního domu se mladí herci vrhli na pří-
pravu scény spojenou se zkoušením. 
Hned po výtečném obědě se herecká 
družina přesunula na hřiště, kde se 
zúčastnila bezměrovského Gulášfes-
tu. Přes značný časový pres i náskok 
družstev jsme dokázali zkoordinovat 
své síly a s naším segedínským gulá-
šem jsme vyhráli první místo. Radost 
byla o to větší, že segedínských gulá-
šů bylo zařazeno do soutěže několik, 
takže konkurence byla velká. Po pře-
vzetí „putovního kotlíku“ a slavnostním 
vyhlášení jsme doladili detaily scény, 
kostýmů a všeho, co bylo ještě po-
třeba, aby večerní repríza hry „Haná 
se nesódí“ stála opravdu zato. Chvíle 
začátku představení se blížila a diváci 
pozvolna zaplňovali sál. Celé předsta-
vení zvládli naši Mimoni na výbornou 
i v improvizovaných podmínkách a byli 
za to oceněni salvami smíchu publi-
ka a několikaminutovým závěrečným 
potleskem. Po úspěšném představe-
ní, které navštívilo přes 120 diváků, 
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si mladí herci za odměnu opekli špe-
káček a znaveni horkem i hereckými 
výkony se pozvolna ubírali do svých 
stanů. V neděli ráno hned po budíčku 
nám připravil skvělou snídani v podo-
bě palačinek strýc Jura. Po vytrávení 
jsme se jali uklízet rekvizity a zbývající 
čas do oběda jsme vyplnili tanečními 
hrami a odpočinkem. Čas rychle ply-
nul, ani jsme se nenadáli a přijel Ladi-
ček s obědem, který připravil pro hla-
dové herce spolu s Vlastíkem Hovor-
kou. Úmorné vedro, které nás sužova-
lo jsme zažehnali návštěvou u Honzy 
Krupaře, který nám ochotně propůjčil 
svůj bazén, kde jsme strávili poslední 
odpolední chvíle před odjezdem do 
Kojetína. Soustředění se vydařilo a my 
budeme dlouho vzpomínat na krásně 
prožitý červnový víkend.
Závěr měsíce patřil Olympiádě dětí 
a mládeže. Jubilejní olympiádu hostil 
Olomoucký kraj, kde se ODM kona-
la naposledy v roce 2011. Sportovalo 
se také v Kojetíně – ve sportovní hale 
probíhaly zápasy chlapců v šestko-
vém volejbalu a na místním koupali-
šti se hrály turnaje v beachvolejbalu. 
Místní sokolovna posloužila mladým 
volejbalistům jako jídelna.
Posledním kulturním počinem bylo 
promítaní animovaného filmu Crood-
sovi: Nový věk, ve středu 27. června 
2022. Tento film ocenily především 

děti, kterým začínají prázdniny. Pro 
nás na kultuře prázdniny neplatí, ale 
to vůbec nevadí, my se naopak těší-
me, že vás potkáme na našich akcích 
i v prázdninových měsících.

-miza-

Poděkování 
Jménem MěKS Kojetín bychom chtě-
li poděkovat z celého srdce Anděle 
Sedlákové z Kojetína, která se věnu-
je vyšívání. Paní Sedláková, i ve svém 
úctyhodném věku, pro MěKS Kojetín 
vyšila řadu hanáckých motivů, které 
budou sloužit jako ozdoby ke krojo-
vým součástkám, jako jsou například 
mužské košile, dívčí rukávce a další. 
Děkujeme paní Andělce za jemnou 
a precizní práci při zhotovování výši-
vek, které budou ještě dlouhá desetile-
tí sloužit milovníkům folklóru a nadšen-
cům v oblasti lidové kultury. 

      -miza-
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KOJETÍNSKÉ HODY 2022
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín

za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2022
které se budou konat o víkendu 12.–14. srpna 2022

               Předběžný program: (změny programu vyhrazeny!)

PÁTEK 12. SRPNA 2022
Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
Vzdělávací a informační centrum 

(VIC) Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Galerie: 16 hodin

Komentovaná prohlídka
výstavy Kočárky našich 

babiček a prababiček
Slavnostní otevření výstavy 

Když byla ještě technika 
v plenkách

Fotbalové hřiště Kovalovice (start)
17 hodin

Pivní pochod
aneb Kojetínská pivní míle

(Registrace tříčlenných týmů na: tom.
beket@seznam.cz)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
19 hodin

Varhanní koncert
Varhany: Petr Otáhal

SOBOTA 13. SRPNA 2022
Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
Nádraží Kojetín – Kroměřížská dráha

Zvláštní vlaky Kojetín–Tovačov

Areál sokolské zahrady
9 hodin

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu

Memoriál Michala Staňka
20 hodin

Taneční hodová zábava
s kapelou TTQ

Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin Hasičské závody

„O Hodový koláč“
VIC Kojetín

Galerie: 9–17 hodin
Výstavy: Kočárky našich 

babiček a prababiček
Když byla technika ještě

v plenkách 

Expozice muzea: 9–17 hodin
Ztracená tvář Hané
(Ze života na Hané)

Sklepení: 9–17 hodin
Hrůzostrašné sklepení

Nádvoří: 14 hodin
XXII. setkání harmonikářů

Vladimíra Pospíšila
Klubovna Domu zahrádkářů

na Podvalí Kojetín
9–17 hodin

Tradiční výstava květin a jiných 
vlastních sezonních výpěstků

Židovský hřbitov: 9–17 hodin
Veřejné prohlídky

Restaurace Na Hrázi u Tondy
Živá hudba

Park Palackého Kojetín
(za synagogou)

17–19 hodin
Dětské odpoledne

s Divadlem Koráb Brno
pohádky, písničky, tanečky, hry...

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin: 

Mše svatá
Předvečer slavnosti

Nanebevzetí Panny Marie

NEDĚLE 14. SRPNA 2022
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9 hodin: Mše svatá
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

14–17 hodin:
Kostel otevřen pro veřejnost

Masarykovo náměstí: celý den
Kolotoče a pouťové atrakce,

hodový jarmark
13 hodin: Jízdy autovláčkem

Židovský hřbitov: 9–17 hodin
Veřejné prohlídky

Husův sbor - židovská synagoga
10 hodin: Slavnostní bohoslužba

15 a 16 hodin
Hodovní prohlídky synagogy

VIC Kojetín
Galerie: 9–19 hodin

Výstavy: Kočárky našich 
babiček a prababiček

Když byla technika ještě
v plenkách 

 Expozice muzea: 9 - 19 hodin
Ztracená tvář Hané
Sklepení: 9–19 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Nádvoří: 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina
Klubovna Domu zahrádkářů – Podvalí

9–17 hodin
Tradiční výstava květin a jiných 
vlastních sezonních výpěstků

Restaurace Na Hrázi u Tondy
Živá hudba

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

9.30–10.30 hodin
Krojovaný průvod

Ječmínkova jízda králů
(Trasa: seřadiště u Sokolovny náměstí 
Republiky - Tyršova ulice - Sv. Čecha

- Komenského náměstí - zastávka
v kostele Nanebevzetí Panny Marie

- Masarykovo náměstí)
Požehnání hodového práva

Předání hodového práva
10.30 - 12.30 hodin

Přehlídka a vystoupení
národopisných souborů

13 hodin
Dechová hudba Hanačka Břest

14 hodin
Klub sportovního tance 

Swing Kojetín
15 hodin (14.30 hodin - zvukovka)

KAMERON (rock/Přerov)
17 hodin (16.00 hodin - zvukovka)

BÁRA POLÁKOVÁ
19 hodin (18.00 hodin – zvukovka)

PREMIÉR
Časy jsou orientační...
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Canisterapie
další čtyři setkání 
Díky projektu, který je realizován za 
pomoci fondu Českého rozhlasu ze 
sbírky Ježíškova vnoučata, jsme mohli 
uspořádat další čtyři lekce canistera-
pie. Canisterapeutka  Dita Neudeková 
měla opět připravený skvělý program. 
Senioři si tentokráte vyzkoušeli sla-
lom s pejsky, aportování a skládaní 
dřevěných kostek. Z výsledné sklá-

dačky vyšly různobarevné psí tlapky. 
Nechybělo ani malovaní psích kama-
rádů pomocí předem připravené šab-
lony. Během dvou dnů jsme zavítali na 

všechny čtyři DPS. Tuto terapii si naši 
senioři velmi užívají a my jsme rádi, 
že nás čeká ještě několik společných 
sezení.                        P. Zahradníčková

Procházka  novou
naučnou stezkou
 
Starosta města Kojetína Leoš Ptáček 
nás provedl nově otevřenou naučnou 
stezkou kolem biocentra. Sešlo se nás 
okolo třiceti účastníků a sraz byl u Re-
staurace Na Hrázi, kde je současně 
i první stanoviště s informační tabulí. 
Stanovišť je celkem osm a délka stez-
ky je okolo 2,5 km. Každá z informač-
ních tabulí nabízí různé zajímavosti 
z historie Kojetína, pověsti vztahující 
se k městu, ale také informace o by-
linách, stromech, obojživelnících či 
savcích. Na trase jsou i atraktivní herní 
prvky pro děti a lavičky, na nichž si mo-
hou posedět senioři. Okruh je z větší 
části uzpůsoben i pro kočárky a vo-
zíčkáře, což naši senioři velmi ocenili. 
Naučná zóna nabízí prostor na hezký 
relaxační čas pro všechny věkové ge-
nerace.
 P. Zahradníčková

Návštěva Luhačovic
Pro naše studenty VU3V jsme na  roz-
loučení s letním semestrem uspořádali 
výlet do Luhačovic. Předpověď dešti-
vého počasí některé účastníky odra-
dila a jelo nás jen 6. Déšť nás minul 
po celou dobu výletu, dobrá nálada 
nás naopak neopouštěla vůbec. Po 
příjezdu do Luhačovic jsme začali ob-
hlídkou krásného kostela Svaté Rodi-
ny. Tento moderní kostel byl dostavěn 
v roce 1997. Následně jsme se vydali 
na procházku kolonádou a ochutnáv-

ku léčivých pramenů. Nechyběl ani 
nákup tradičních lázeňských oplatků. 
Hezký den jsme završili posezením 
v příjemné kavárně a pak se vydali 
zpět na nádraží na cestu domů. 

P. Zahradníčková
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

3. 7. 2022 Neděle
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY

k uctění památky sv. opata Prokopa,
slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje

i 607 let od upálení mistra Jana Husa
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

10. 7. 2022 Neděle – 5. po svatém Duchu
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

17. 7. 2022 Neděle – 6. po svatém Duchu
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

24. 7. 2022 Neděle
– 7. po svatém Duchu: sv. Marie Magdalény

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

31. 7. 2022 Neděle – 8. po svatém Duchu
RODINNÉ BOHOSLUŽBY

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

Program svátečních setkání v červenci a srpnu 2022

„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané
tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.“

Lukáš 12,29-30

7. 8. 2022 Neděle – 9. po svatém Duchu
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru
14. 8. 2022 Neděle – 10. po sv. Duchu: Marie, matky Páně

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

14. 8. 2022 Neděle
HODOVNÍ PROHLÍDKY

Husova sboru (synagogy)
od 15.00 a od 16.00 hodin

21. 8. 2022 Neděle – 11. po svatém Duchu
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru
28. 8. 2022 Neděle – 12. po svatém Duchu

BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

4. 9. 2022 Neděle – 13. po svatém Duchu
– s požehnáním dětem do nového školního roku

RODINNÉ BOHOSLUŽBY
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce:Citát měsíce:

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“ Jakub 4,7-8a

Oznámení: Farní úřad CČSH v Ko-
jetíně (Husova 796, kancelář v příze-
mí) je k dispozici členům i veřejnosti 
v pondělí a ve středu od 9 do 15 hodin. 
Jinak dle dohody. Volejte, laskavě, na 
telefonní číslo 777 706 511 nebo pište 
na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruško-
vá z Hranic n/M., telefon: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz  
Naše společenství je „otevřené“ všem 
„hledajícím“!
Letošní prohlídky Husova sboru, syna-
gogy, byly zahájeny. Prohlídku je tře-
ba objednat předem na farním úřadě 
osobně nebo telefonicky, anebo na 
Vzdělávacím a informačním centru 

Kojetín, Masarykovo nám. 8.
Podrobnější informace a aktuální data 
setkání i mnoho dalšího najdete na na-
šich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním čís-
le Kojetínského zpravodaje:
https://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: htt-
ps://www.aktualne.ccsh.cz/bohosluz-
by-a-promluvy.html; Pomoc Ukrajině: 
https://www.husitskadiakonie.cz/po-
mahejte-s-nami/
ÚR CČSH v Praze srdečně zve na 

slavnostní bohoslužbu do Betlémské 
kaple u příležitosti 607. výročí mučed-
nické smrti mistra Jana Husa ve stře-
du 6. července 2022 od 15.00 hodin v 
Praze na Starém Městě. Bohoslužbu 
bude živě přenášet Česká televize: 
http://www.ceskatelevize.cz/ na ČT2.
CČSH tradičně i letos vyhlašuje poutě 
do Škodějova, na Sázavu a Ostravici. 
Podrobnější informace na webu: http://
www.ccsh.cz/ a http://ccsholomouc.cz/ 
či na kterémkoliv farním úřadě CČSH.
Brněnská diecéze CČSH již tradičně 
zve na letní duchovní cvičení do Brna 
Lipové a zájezd do kláštera ve fran-
couzském Taizé: http://www.ccshbrno.
cz/                                          Jiří Pleva
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DOŠLO DO REDAKCE

Máte problémy, které 
negativně ovlivňují vaše 
děti a rodinu?
Bezplatně vám pomůžeme se sepsá-
ním žádosti o pracovní místo, s hle-
dáním bydlení, budeme s vámi řešit 
zadlužení nebo exekuce, pomůžeme 

při vypisování formulářů nebo sepsání 
žádostí, odvolání či návrhu k soudu, 
např. návrhu na úpravu styku s dítě-
tem, určení výživného či s vytvořením 
vhodných podmínek pro návrat dítěte 
do rodiny, se školní a předškolní pří-
pravou vašich dětí a jejich rozvojem 
nebo s jinými problémy, které se dotý-
kají dobrého vývoje vašich dětí.

CHARITA PŘEROV – RODINNÝ KLUB MARIA KOJETÍN
Neváhejte se na nás obrátit, jsme so-
ciální služba určená rodinám s dětmi 
v nepříznivé životní situaci. Rádi vám 
pomůžeme u vás doma nebo v naší 
kanceláři. Naše adresa je:
Rodinný klub Maria, Kroměřížská 198, 
Kojetín, tel: 730 589 247
e-mail: rkm@prerov.charita.cz
Těšíme se na vás.

Mladí hasiči letos
opět na špici
Soutěžní sezóna hasičského sportu 
byla v loňském roce ovlivněna – jako 
vlastně život kolem nás – proticovido-
vými opatřeními. Vše probíhalo jinak 
než v letech předchozích také v ob-
lasti přípravy a soutěžení. I to se zřej-
mě projevilo menším zájmem o práci 
zvláště u mladších žáků. Proto došlo 
ke spojení oddílů z Popůvek a Kojetí-
na, aby bylo možno sestavit soutěžní 
družstva, která navážou na úspěchy 
předchozích sezón. To se podařilo 
a výsledky stojí za zmínku. Pojďme si 
je tedy přiblížit.
Postupová soutěž začala tradičně okr-
skovým kolem v Popůvkách 23. dubna 
2022, kde starší žáci kromě jiných dis-
ciplín s časem hasičského útoku 17:68 
zaslouženě vyhráli. Okresní kolo se 
odehrálo 14. května 2022 v Lobodi-
cích a tady naši starší borci získali 
opět první místo a mladší byli druzí. Na 
základě výsledků tohoto klání družstva 
starších i mladších žáků postoupila do 
moravského kola v Brně 21. května 
2022. V obrovské konkurenci osm-
nácti družstev mladších žáků získaly 
Popůvky 5. místo a starší zaslouže-
ně obsadili dokonce místo první, opět 
v souboji osmnácti týmů. V posledních 
letech zatím nejlepší výsledek. Svým 
výkonem si vybojovala obě družstva 
postup na Mistrovství ČR v Hlinsku 
v Čechách, kde Popůvky obsadily 
v kategorii starší žáci 3. místo a mladší 
žáci byli na příčce osmé.
Za zmíněné výsledky lze poděkovat 
vedoucím oddílů Pavlu Skácelíkovi, 
Michaele Paličkové a Martině Party-
kové. Velmi prospěšná byla také spo-
lupráce s oddílem MHJ v Lobodicích. 
Právě zde se totiž konalo ve dnech 
6.–8. května 2022 soustředění, kde se 
mladí sportovci mohli zdokonalit před 
zmíněnými soutěžemi. Nehodnotí se 
totiž jen hasičský útok, ale také štafe-

tový běh a dovednosti jednotlivců, na 
což je potřeba se připravovat dlouho-
době. No a právě v souvislosti s tím 
v neposlední řadě patří dík a pochva-
la všem starším žákům, kteří na sobě 
pracovali i mimo pravidelné tréninky. 

Špičkové výsledky jsou příslibem do 
budoucna a všichni se těší, že budou 
moci ukázat své dovednosti i při jiných 
příležitostech, třeba v našem okolí. 
K tomu přejeme mladým hasičům hod-
ně sil a štěstí.                   M. Matějček
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KROMĚŘÍŽSKÁ DRÁHA
Hanácké léto na kolejích 
počtvrté
 

Díky podpoře Olomouckého kra-
je, Mikroregionu Střední Haná 
a všech měst a obcí mezi Kroměří-
ží a Tovačovem, Kojetín a Chropyni 
nevyjímaje, ale také díky neuvada-
jícímu zájmu vás, široké veřejnosti 
a našim věrným cestujícím, se také 
o letošním létě budete moci povozit 
pravidelnými historickými vlaky Ha-
náckého léta na kolejích. Spoje bu-
dou, stejně jako v předešlých letech, 
jezdit každou prázdninovou sobotu 
po tratích mezi Kroměříží, Kojetí-
nem a Tovačovem s tím, že některé 
z vlaků zajedou také do Chropyně.

S výjimkou úvodní soboty 2. čer-
vence 2022, kdy bude v provozu 
opravdu historicky dokonale věrná 
souprava tří červených „Hurvínků“, 
jaká kolem Kojetína jezdila už v 60. 
a 70. letech, se na vás při všech 
dalších sobotách až do konce srpna 
2022 těší také oblíbený vyhlídkový 
vůz Kroměřížské dráhy, který bude 
tahat buďto „Hurvínek“ M131.1 Kro-
měřížské dráhy, nebo některý z rych-
líkových „Krokodýlů“ typu M286.1 
– v obou případech jde o veterány, 
kteří k provozu na tratích v okolí Ko-
jetína historicky patří.   

Prodej jízdenek v historických vlacích 
bude probíhat přímo u průvodčích, 
přepravu většího množství kol či ko-
čárků je ale nutno předem nahlásit 
pořadateli jízd na telefonním čísle 
608 532 733, nebo emailu KMD@
centrum.cz – na tyto kontakty se mů-
žete obracet i s jakýmikoliv dotazy 
k provozu vlaků. 

Současně s jízdami zvláštních vlaků 
bude vždy od 9 do 17 hodin každou 
sobotu otevřeno také železniční mu-
zeum Kroměřížské dráhy v prostoru 
lokomotivního depa hned vedle sta-
niční budovy v Kroměříži ve směru 
na Kojetín. Výčet dlouhodobých tu-
ristických lákadel ve všech městech 
a obcích při trati, stejně jako přehled 
kulturních akcí, které můžete vlakem 
navštívit, najdete na novém webu 
Hanáckého léta na kolejích na adre-
se www.hanackeleto.cz . 

Těšíme se na shledanou ve vlaku!
členové spolku Kroměřížská dráha

M131_1454 a 443, HLNK 2021 – foto Michal Boček

M131_1454, HLNK 2021 – foto Michal Boček

M286_1032, HLNK 2021 – foto Michal Boček
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KOJETÍNSKÁ DESÍTKA
Osmý ročník Hanácké 
kojetínské desítky 2022
Po covidové přestávce v roce 2020 
a 2021 se uskutečnil 8. ročník Hanác-
ké kojetínské desítky v neděli 5. červ-
na 2022. Naposledy jsme se sešli na 
startu naší desítky v květnu 2019. Pak 
nastala celosvětová covidová pande-
mie, která přerušila normální životy 
všech lidí a také sportovců. Zavřená 
sportoviště, limity účastníků a další re-
prese jsou za námi. O to víc si vážíme 
volnosti pohybu a vzájemných kontak-
tů.
Každé zlo je pro něco dobré. Za ty 
roky se v Kojetíně udělala spousta 
věcí pro sport a aktivní vyžití nejen ob-
čanů Kojetína. Proto jsme se rozhodli 
prezentovat konkrétní počiny. Již zá-
zemí běhu v moderním areálu koupa-
liště je na velmi dobré úrovni. Škoda, 
že havárie potrubí neumožnila využit 
k relaxaci vyhřívané bazény. 
Trať běhu byla tříkolová a vedla kolem 
nového kempu, po nové cyklostezce, 
alejí Špalír, kolem biotopu a závěreč-
né kolečko po upravených cestičkách 
kolem rybníka, kde je radost běhat ve 
stínu u vody. Pro děti a dospělé je zde 
příjemná procházka naučnou stezkou 
kolem rybníka a biotopem s mnoha 
zastaveními, s hracími prvky pro děti, 
kterou po běhu využily rodiny účastní-
ků.
V hlavním závodě na 10,4 km bě-
želo celkem 89 běžců, a to 72 mužů 
a sedmnáct žen, z toho v kategorii z mi-
kroregionu Střední Haná deset mužů 
a šest žen. V kategorii kondičních 
běhů na 1,2 km do 10 let: 24 dětí (de-
set hochů a čtrnáct dívek) a 2,4 km do 
15 let: šest dětí (2 kluci a čtyři dívky).
V letošním ročníku byly zařazeny tra-
dičně kondiční běhy pro děti. Většinou 
se zúčastňují děti rodičů, kteří běží 

Kategorie Vítěz Klub Čas
M 18 Steiner Tomáš AK Drnovice 35:30
M 40 Soural Lukáš VSK UNI Brno 36:14
M 50 Kadidlo Jiří  Běháme Třebovou 42:06
M 60 Mück Arnošt Hranice 46:59
M 70 Kudlička Svatopluk LRS Vyškov 48:06
Z 18 Pospíšilová Irena  AK Drnovice 42:25
Z 40 Čechmánková Olga   ADTEAM Tovačov 47:12
Z 50 Grulichová Simona AK Drnovice 48:48
M MSH Matoušek Jiří  Kojetín 42:26
Z MSH Čechmánková Olga   Tovačov 47:12
Příchozí 1,2 km Kotolan Adam/10 let Němčany 4:52
Příchozí 1,2 km Hrabovská Lucie/8 let AHA Vyškov 5:16
Příchozí 2,4 km Štábl David /14 let Kojetín 9:02
Příchozí 2 km Rončáková Tereza /14 let Bělkovice-Lašťany 11:18

Místo Běžec Obec Čas v cíli NAR/KAT

1. Matoušek Jiří Kojetín 42:26 94/M18
2. Válek Petr Kojetín 43:09 84/M18
3. Baran Michael Kojetín 47:05 93/M18
4. Krčma Tomáš Kojetín 50:09 01/M18
5. Kristek Tomáš Kojetín 50:23 99/M18
6. Machala Petr Kojetín 51:25 81/M40
7. Krčmař Jakub Kojetín 51:28 88/M18
8. Ježek Ivo Uhřičice 54:00 67/M50
9. Jirák René Kojetín 58:33 88/M18
10. Tichý Jaroslav Uhřičice X 75/M40

Místo Běžkyně Obec Čas v cíli NAR/KAT

1. Čechmánková Olga Tovačov 47:12 81/Z40
2. Janoušková Kateřina Kojetín 57:55 79/Z40
3. Indráková Tereza Kojetín 01:08:49 94/Z18
4. Odložilíková Kristýna Kojetín 01:08:48 91/Z18
5. Nezhybová Veronika Kojetín 01:08:49 90/Z18
6. Řezáčová Lenka Kojetín 01:29:57 64/Z50

Kategorie MSH – M a Z
Nérychléší Hanák a Hanačka z Kojetína a okolí

(pro běžce a běžkyně z mikroregionu
Střední Haná)
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desítku. O to více bylo potěšující, že 
se běhu zúčastnila i skupina dětí z At-
letiky Chropyně s vedoucí Kateřinou 
Majtanovou, které si vyzkoušely běh 
i v Kojetíně. To je smysl našeho snaže-
ní, když děti běhání baví a mají radost, 
když proběhnou cílem. 
Kojetínská desítka je zařazena v se-
riálu běhu Velké ceny vytrvalců Olo-
mouckého kraje i Vyškovské běžecké 
tour. Čelní místa i letos obsadil kvalitní 
tým běžců z AK Drnovice. Tomáš Stei-
ner se stal vítězem desítky již počtvrté 
a Irena Pospíšilová potřetí. I v ostat-
ních kategoriích dosahují běžci so-
lidních časů. Letos se běželo sice za 
poměrně teplého počasí a díky výbě-
ru trasy hodně ve stínu a kolem vody. 
V kategorii Hanáků a Hanaček pro 
běžce a běžkyně z mikroregionu 
Střední Haná byla slabší účast mužů. 
Na startu nebyl ani dvojnásobný vítěz 
Petr Křepelka, který běžel všech sedm 
ročníků. Jiří Matoušek z Kojetína 
a Olga Čechmánková z Tovačova se 
stali nérychléšími Hanáky pro letošní 
rok. 

Náš běh je oblíbený i díky přátelské 
atmosféře spojené s tradiční hanáckou 
pohostinností. Po běhu běžci ochut-
nají výborné hanácké koláče a letos 
i chleby s vynikající tvarůžkovou po-
mazánkou. Každý si odnese domů ne-
jen další památní keramickou medaili, 
ale hlavně příjemný pocit z vydařené-
ho sportovního setkání. 
Díky Domu dětí a mládeže Kojetín, 
štědrosti sponzorů a podporovatelů, 
řadě dalších pomocníků dopadla or-
ganizace jako vždy na výbornou ke 
spokojenosti všech běžců, diváků i po-
řadatelů. Těšíme se na další 9. ročník 
2023.
Fota, celkové výsledky jsou na www.
liga100.cz

Za pořadatele Jaroslav Bělka 

Poděkování
Za finanční podporu a věcné dary 
všem sponzorům, Městské policii 
a JSDH Kojetín za stálou pomoc při 
zajištění dozoru na trati, obětavcům, 
kteří pomáhají ve volném čase, Ja-
roslavu Prášilovi za funkci hlavního 
rozhodčího, Pavlu Baďurovi za po-
moc při vytyčování trati a jako vodič 
a předjezdec desítky, Petru Zdražilo-
vi za pomoc při vytyčování trati a po-
řadatelství, Jaroslavu Drbalovi, který 

Vítěz běhu Tomáš Steiner
z AK Drnovice

Irena Pospíšilová z AK Drnovice
nejrychlejší žena

vyrobil a věnoval nové směrovky 
a kilometrovníky, Marii Němečkové, 
Marii Navrátilové za pomoc při pre-
zenci, Marii Beránkové za krásné 
keramické medaile, fotografům Kar-
lu Novotnému a Zdeňku Uhýrkovi 
za fotodokumentaci, manželce Marii 

Bělkové, rodině, známým za pomoc 
a pochopení. Velký dík patří Domeč-
ku (Dům dětí a mládeže Kojetín) za 
to, že převzal štafetu pořádání běhu,  
co se týče organizační, materiální 
a logistické přípravy a zajištění.

Jaroslav Bělka
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TJ SOKOL KOVALOVICE
Okénko do historie
kovalovického fotbalu
období 1999–2010
Po postupu do okresního přeboru 
v roce 1999 nastalo dlouhé období až 
do sezony 2012/2013, kdy se podařilo 
vyhrát okresní přebor a postoupit do 
l.B třídy. Paradoxem je, že už to bylo 
pod hlavičkou FK Slavoj Kojetín – Ko-
valovice B, když v roce 2012 došlo ke 
společné fúzi obou klubů. 
Ještě malý návrat do ročníku 
1998/1999, kdy oba kluby svedly 
rozhodující utkání o postup z okresní 
soutěže do okresního přeboru. Zápas 
se konal 30. května 1999 na stadionu 
Morava v Kojetíně. Kovalovice v něm 
za velké podpory fanoušků vyhrály 
2:1. Atmosféru dokreslují fota plné tri-
buny včetně výborné atmosféry. Více 
lidí bylo na stadionu snad jen o hodech 
2020, kdy na ploše hrála skupina Če-
chomor.
Ročník 1999/2000 Premiérový roč-
ník ve vyšší soutěži zpočátku ukázal 
rozdíl ve výkonnosti nováčka Kovalo-
vic a týmů okresního přeboru. Proto 
bylo nutné tým posílit o zkušené hráče 
Arnošta Dostála z Morkovic a Vladi-
míra Hujíčka z HS Kroměříž. Po tom-
to kroku se tým dostal na podzim na 
11. místo ze čtrnácti týmů. V zimní pře-
stávce nastaly velké změny v odchodu 
a příchodu hráčů. Z těch nových to byl 
Jaroslav Omámik z Chropyně a hlav-
ně Michal Bělaška z Křenovic, který 
se pak stal i kapitánem týmu v dalším 
období. První ročník v nové soutěži 
se Kovalovice těsně vyhnuly sestupu 
a skončily s 32 body a pasivní bilancí 
38:55 na 12. místě.
Ročník 2000/2001 V létě posílil tým 
z hostování Jaroslav Buchta a Zdeněk 
Beran a z Morkovic Petr Šturma. Tým 
ale opustil úspěšný trenér Jiří Liben-
ský, který za tři roky působení pozvedl 
hru týmu o několik stupňů výše. Bohu-
žel jeho nástupce Leoš Kapoun už tak 
úspěšný nebyl. Tak se k týmu znovu 
Jirka vrátil. Tým po podzimu obsadil 
dobrou 5. příčku se skórem 35:23 zá-
sluhou tandemu střelců Buchty a Štur-
zy. V lednu 2001 se stal novým před-
sedou klubu Pavel Kusák, který vede 
klub úspěšně až dodnes. Na jaře tým 
udržel pátou příčku s 51 body a skó-
rem 61:49.
Ročník 2001/2002 Posilou byl pří-
chod Milana Zaorala z Měrovic, který 

Zápas Kojetín:Kovalovice 30. 5. 1999

OP mužů 2000/2001 – 17. 6. 2001, Kovalovice – Horní Nětčice 2:1
HŘZ: Trenér Jiří Libenský, Pavel Chvátal, Michal Bělaška, František Hrušák, 
Zdeněk Dravecký, René Mikala, Roman Dočkal, Mirek Kocourek, asistent trené-
ra Pavel Kusák, pokladník Josef Přivřel. DŘZ: Marek Ševeček, Petr Ošťádal, Ja-
roslav Omámik, Daniel Lýsek, Zbyněk Masařík, Zdeněk Vojáček, Zdeněk Beran 

HŘZ: Igor Volek, Roman Dočkal, Marek Ševeček, David Ohnoutek, Milan Vrba, 
Petr Ošťádal, Miroslav Kocourek, Michal Bělaška, Jaroslav Omámik. DŘZ: Da-
niel Lýsek se synem Danielem /hraje nyní za Kovalovice/, Milan Zaoral, Zbyněk 
Masařík, Zdeněk Vojáček, René Mikala, Jaroslav Buchta 

pak pomohl vybojovat postup do 1.B. 
V roce 2001 na podzim tým vyhrál vy-
hecované derby v Kojetíně 3:1, pak 
už se mu hlavně doma nedařilo a pře-
zimovalo na 10. místě s třinácti body 
a skóre 24:28. Na jaře tým začal doma 
prohrou s Kojetínem 0:3. Ale pak se 
střídala vítězství a prohry. V posled-
ním zápase v Lobodicích tým vyhrál 
3:0 a obsadil 6. místo ze čtrnácti týmů 

s 33 body a bilancí 50:49. Kojetín A byl 
celkově třetí s 58 body. V roce 2002 
proběhly oslavy již 60 let kopané v Ko-
valovicích.
Ročník 2002/2003 Hlavní změna byla 
na postu trenéra, kdy skončil Jirka Li-
benský a koučování se ujal tandem 
hráčů Zdeněk Dravecký a Roman Do-
čkal a nevedl si špatně. Po podzimu 
byl tým na 4. místě (20 bodů a 34:25). 
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Pak se podařilo sehnat kvalitního tre-
néra Milana Netopila z Chropyně s bo-
nusem kontaktu s Chropyní pro posily 
týmu. Tým obsadil 7. příčku s 34 body 
a skóre 58:51. Nejlepší střelec byl Mi-
chal Bělaška se sedmnácti trefami.
Ročník 2003/2004 Přišel brankář Jirka 
Libenský ml. ze Zlobic a David Ondrák 
z Kojetína. Podzim zahájil sérií špat-
ných výsledků, pak situaci zachránily 
čtyři výhry. V posledním zápase doma 
tým prohrál doma po statečném boji 
s FKM Přerov 3:4, kdy kronikář uvádí, 
že rozhodčí domácí doslova „zařezal“. 
Nicméně tým si udržel 7. místo. V zimě 
přišel Miroslav Polách z Kojetína další 
posila týmu. Začátek jara byl velmi vy-
dařený, což se nedá říci o konci, který 
byl katastrofální se čtyřmi porážkami. 
A tým se propadl na 9. místo s 35 body 
a pasivním skórem 44:54. Nejlepším 
střelcem byl Pavel Bureš s osmnácti 
zásahy.
Ročník 2004/2005 Začátek sezóny 
byl divoký s výsledky: v Čekyni 0:7, 
v Prosenicích výhra 5:0, 0:6 doma 

HŘZ: Roman Dočkal, Josef Zavadil se synem Dominikem, Petr Ošťádal, Jaro-
slav Buchta, Marek Ševeček, Miroslav Kocourek, Zdeněk Beran, Jaroslav Omá-
mik. DŘZ: Zdeněk Dravecký, Jiří Libenský, René Mikala, Michal Bělaška, Martin 
Bělaška, Milan Zaoral, tomboliér Josef Plesník 

s Domaželicemi, výhra 5:0 s béčkem 
v Kojetíně. Pak už se výsledky ustálily 
a tým po podzimu byl šestý s 18 body 
a skóre 23:25. V zimě absolvovalo 
soustředění na Rusavě patnáct hráčů. 
Dobrá příprava se odrazila i v dobré 

herní kondici. Třeba derby s Kojetínem 
B dopadlo 3:1. Ale pak výkyvy do mínu-
su a prohry 2:5 doma s Tovačovem, 2:3 
v derby v Měrovicích. Znovu 9. místo 
s 32 body a bilancí 45:48. Pavel Bureš 
dal sedmnáct branek.    Jaroslav Bělka

Kovalovice mají
1.A třídu jistou!
Tak se to ambicióznímu týmu podařilo! 
Mimořádně úspěšnou sezonu zakončil 
dvěma domácími výhrami, kdy soupe-
řům nadělil pět branek a má tak jistotu 
možnosti zahrát si na podzim 1.A třídu.
Muži 1.B třída skupina A KFS Olo-
mouc 29. května 2022 Sokol Kovalovi-
ce – Sokol Klenovice 5:1, poločas 3:0. 
Branky: 8´ 1:0 Jakub Krčmař, 25´ 2:0 
Martin César vlastní, 41´ 3:0 Jakub Še-
veček, 49´ 4:0 Tomáš Vojáček, 51´ 5:0 
Marcel Lukáš, 84´ 5:1 Erik Dreksler.
Kovalovice nic neponechaly náhodě 
a tři kola před koncem si pojistily ko-
nečné vedení a možnost postupu do 
vyšší 1.A třídy. Na začátku Klenovice 
vyslaly pár střel, s kterými si domá-
cí brankář poradil. Hned v 7. minutě 
unikl po pravé straně Filip Rybovič 
a jeho přihrávka do vápna našla vol-
ného Jakuba Krčmaře, a ten ve skluzu 
usměrnil míč do sítě. Hosté se znova 
pokoušeli o protiútoky, ale bez zakon-
čení. Běžela 25. minuta, Kuba Krčmař 
hlavičkoval na stopera hostí, a ten trefil 
pravý růžek branky, ale té vlastní. To 
víc nalomilo hosty, povzbudilo domá-
cí. Ale sérii šancí opět Kovalovice ne-
využily (břevno, hlavičky, střela těsně 
vedle). Ve 41. minutě nenápadná akce 
Kovalovic, kdy míč se dostal k Jaku-
bovi Ševečkovi a ten placírkou z 25 

metrů krásně trefil pod břevno. To už 
vypadalo nadějně. Další pojistka přišla 
hned po přestávce. Nejprve Tomáš 
Vojáček ve 49. minutě pronikl středem 
vypálil k pravé tyči a bylo to 4:0! Hned 
vzápětí si hostující stoper Raymond 
Owusu nevšiml Marcela Lukáše ve 
vápně a nahrál mu míč. Marcel obešel 
malé vápno a zleva přehodil bezmoc-
ného branaře hostí, a to už bylo více 
než jisté vedení 5:0! Následovaly dal-
ší šance domácích, kdy Kuba Krčmař 
netrefil prázdnou bránu po centru od 
Honzy Válka. Trenér domácích vystří-
dal celou lavičku a třeba Martin Ples-
ník měl dvě nevyužité příležitosti. Zá-
pas už pomalu končil a vypadalo to, že 
brankář domácích vychytá nulu. Leč 
po akci přes celé hřiště se hostům po-
dařilo dát krásný gól do šibenice tento-
krát do správné branky. A tak skončil 

zápas a začaly oslavy postupu. 
Neděle 5. června 2022 SK Radslavice 
– Sokol Kovalovice 4:2, poločas 2:0. 
Branky: 27´ 1:0 Ladislav Dlouhý, 33´ 
2:0 Josef Barot, 59´3:0 Vít Zaoral, 61´ 
3:1 Jakub Ševeček, 76´ 4:1 Vít Zaoral, 
90´4:2 Tomáš Vojáček. Protože jsem 
byl v neděli 5. června pořadatelem 
8. ročníku běhu Hanácká kojetínská 
desítka, tak jsem do Radslavic nejel. 
Komentář trenéra Marka Ševečka: 
„Do zápasu jsme nastoupili v kombi-
nované sestavě, dostali šanci hráči 
z lavičky (sedm hráčů). Hráči, kteří 
jsou obvykle v základní sestavě, zů-
stali na lavičce, nebo měli volno. Zá-
pas měl v celku vyrovnaný průběh, ale 
domácí využívali naše hrubé chyby 
v obraně, v druhé půli se naše hra zlep-
šila, dali jsme dva krásné góly – střelci 
Tomáš Vojáček a Jakub Ševeček, ale 
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to na dobrý výsledek nestačilo.“
Muži 1.B třída skupina A KFS Olo-
mouc 12. června 2022 Sokol Kovalo-
vice – Sokol Vrchoslavice 5:1, poločas 
2:1. Branky: 4´ 1:0 Tomáš Vojáček, 17´ 
1:1 Pavel Horák, 43´ 2:1 Pavel Otáhal, 
59´ 3:1 Tomáš Kantor, 63´ 4:1 Jan Vá-
lek, 68´ 5:1 Daniel Židlík. Kovalovice 
se rozloučily před domácím publikem 
s 1. B třídou přesvědčivým vítězstvím 
5:1 v derby se Sokolem Vrchoslavice. 
Vítězství mohlo být výraznější, když 
promarnily řadu šancí. Vrchoslavice 
stačily sotva do poločasu, kdy daly 
branku z přímého kopu. Po přestávce 
už to byla výrazná převaha domácích 
korunovaná třemi brankami. První po-
ločas ještě byl vyrovnaný. Kovalovice 
po střele Tomáše Vojáčka vedly od 
4. minuty 1:0. Pak vrchoslavický Pavel 
Horák trefil z přímého kopu v 17. mi-
nutě krásně pravý růžek branky. Pak 
po individuální akci ve 43. minutě dal 
důležitý gól Pavel Otáhal na 2:1. Dru-
há půle už byla zcela pod kontrolou 
domácích. Brankář Jirka Libenský jen 
přihlížel náporu domácích. Ti se snaži-
li navýšit vedení na dolní branku, kde 
z toho diváci nemají ten správný záži-
tek, jako u branek na horní bránu, kte-
rou mají blíže. Tak tři branky v rozmezí 
deseti minut udělaly konečný účet na 
5:1, což byl pro všechny tři střelce, kte-
ří tak často neskórují, příležitost zapsat 
se do tabulky střelců. Tomáš Kantor 
dorazil do sítě míč, který vypadl bran-
kaři z náruče. Honza Válek usměrnil 
tečí míč do sítě a slavil premiérový 
gól v dresu Kovalovic. A poslední gól 
v 1.B třídě padl po střele Daniela Židlíka 
a další pětka byla na kontě úspěšných 
Kovalovic. Kapitán týmu Kovalovic 
Filip Rybovič po zápase převzal z ru-
kou Romana Párala, předsedy OFS 
Přerov, pohár a diplom pro vítěze 1.B 
skupiny A v ročníku 2021/2022. 
Oslavy postupu dál pokračovaly i dal-
ší pátek už v kruhu blízkých rodinných 
příslušníků, protože poslední zápas 
s odhlášeným Sokolem Jezernice od-
padl. Nyní si hráči dají pauzu od fotba-
lu, ale ne celé prázdniny. Na 1.A třídu, 
která začíná v polovině srpna, bude 
nutné se dobře připravit, a to hráči 
s trenérem Markem Ševečkem dobře 
ví. A na dobrý fotbal se my fanoušci 
můžeme těšit, že kluci budou bojovat.
Postupem se naplnily cíle, které si 
spolu výbor a hráči stanovili. A je třeba 
ocenit i práci dalších pomocníků, kte-
ří pomáhají. Samozřejmě je to vše ve 
volném čase a zadarmo. Nelze opo-
minout i důležitou prácí s dětmi, kdy 

mladší přípravce se věnuje Petr Oš-
ťádal a starší přípravce Miroslav Po-
lách. Kromě toho Sokol má další akce, 
které na vesnici obohacují vyžití nejen 
sportovní, jako turnaj v kuželkách, tak 

Hráč Pozice počet zápasů odehrané minuty góly

Švec Vít brankář 23 2082 1
Libenský Jiří brankář 3 210 0
Zavadil Jožka obránce 22 1995 1
Ohlídal Marek obránce 17 1043 1
Kantor Tomáš obránce 19 1289 1
Šafránek Martin obránce 21 1379 1
Židlík Daniel obránce 20 1518 1
Ernst Petr obránce 16 1270 4
Jarmer Tomáš obránce 9 298 0
Křížek Jan obránce 4 26 0
Zavadil Dominik záložník 22 2004 2
Vojáček Tomáš záložník 25 2248 9
Ševeček Jakub záložník 24 2044 6
Otáhal Pavel záložník 24 763 2
Plesník Martin záložník 14 244 1
Rybovič Filip útočník 23 1954 15
Krčmář Jakub útočník 23 1380 10
Židlík Dušan útočník 21 1341 3
Lukáš Marcel útočník 22 1353 9
Lýsek Daniel útočník 9 426 3
Válek Jan útočník 14 282 1
Zezula Zdeněk útočník 2 63 0

Celkem 22 hráčů. Za celou sezonu tým dostal 47 žlutých karet a 2 červené karty.

i společenské pro děti (Dětský den) 
a dospělé (Hodová zábava). Sokol Ko-
valovice se činí, a to je dobře. 

Jaroslav Bělka 
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V Kovalovicích slavili
80 let fotbalového klubu
Přípravy probíhaly dlouho dopředu 
a zapojila se do nich spousta lidí. Pro-
gram oslav se postupně upravoval. 
Současně probíhala úprava šaten, 
tribunky pro diváky. Mezitím se roze-
sílaly pozvánky s programem pro 110 
lidí, tiskly se plakáty. S takovou akcí je 
hodně starostí, naštěstí v Kovalovicích 
to funguje výborně a o ochotné lidi není 
nouze. Fotbalem žije celá vesnice. 
Součástí oslav byla na programu 
i výstava fotografií z historie kopané. 
Pro klub natáčím a fotím od sezony 
2016/2017. Starší fota bylo nutné shá-
nět po pamětnících, rodinách fotbalis-
tů. V podstatě byla éra černobílých fo-
tek a od roku 1999 pak začínaly barev-
né. Podle ročenky k 70. výročí jsem se 
snažil dávat historii a fota dohromady. 
Fota bylo třeba naskenovat, pokud byl 
popis, tak doplnit komentářem a jmény 
hráčů. I přes výzvy zůstala některá ob-
dobí bez fotek. Pro samotnou výstavu 
bylo nutné vybrat fota do tematických 
celků. K tomu bylo třeba projít historic-
ká fakta. Pro výstavu jsem doma vy-
tiskl fota v A4 (hlavně týmy) a 10x15 
cm. Poslední dny se tiskárna neza-
stavila. Už dopředu bylo potřeba při-
pravit tematické okruhy. Třeba obdo-
bí 2012/2013–2018/2019, kdy Sokol 
Kovalovice hrál společně s FK Slavoj 
Kojetín jako béčko, postupy do vyš-
ších soutěží, zimní soustředění, pří-
pravky, stará garda atd. Poslední dny 
už byly přímo na místě na zámečku 
k dopilování výstavy. Rámy zapůjčené 
z MěKS vlastnoručně vyrobené Janou 
Rumplíkovou – Novákovou (tímto ji 
srdečně zdravím) byly rozkládací na 
čtyři díly o ploše 100x85 cm, ale výplň 
tvořila síť z provázků, což byla celkem 
komplikace, kde sehnat asi 500 kusů 
kolíků na pověšení fotek. Ochotně je 
zapůjčil DDM a hospodyňky z Kova-
lovic. Přes víkend se prádlo nevěšelo. 
Nakonec se podařilo všech osmnáct 
rámů smysluplně zaplnit fotografiemi 
a výstava se líbila. 
Hlavní den oslav byla sobota 25. červ-
na 2022. Už dopoledne na zámečku 
proběhla schůze k 80. výročí kopané 
v Kovalovicích, které se zúčastnilo 
asi 70 účastníků mnoha fotbalových 
generací od nejstarších hráčů až po 
současné z týmu mužů. Svou ná-
vštěvou všechny potěšil legendární 
fotbalista Rostislav Vojáček (nar. 23. 
února 1949), který začínal s fotbalem 

v Křenovicích i v Kojetíně a za Kova-
lovice hrál na různých turnajích. Celý 
sportovní život spojil s Baníkem Ost-
rava, kde odehrál 381 ligových utkání 
a vstřelil 27 gólů. Za Baník hrál v le-
tech 1970–1983 a pak 1984–1986. 
V roce 1984 hrál za Zbrojovku Brno. 
Tituly s Baníkem získal v roce 1976 
s trenérem Rubášem a 1980, 1981 
s trenérem Evženem Hadamczikem. 
Za československou reprezentaci 
má odehráno 40 utkání. Má bronz 
z ME1980 v Itálii. V roce 1979 byl čle-
nem výběru světa. Po schůzi jsem mu 
předal fota, kdy hrál za Slavoj a Kova-
lovice a podepsal mi jejich kopie. Také 
se byl podívat na výstavku a potěšilo 
ho, že je na vystavených fotkách. Je 
to zajímavé bavit se s takovou fotba-
lovou persónou, která toho tolik zažila. 
V současnosti žije v Jakartovicích 
u Opavy a užívá si klidu. Trápí ho zdra-
votní problémy s kolenem, obává se 
operace i přesto odpoledne utkání Ko-
valovic a Sigmy zahájil čestným výko-
pem. Byl středem pozornosti a ochot-
ně se fotil s příznivci kopané zejména 
vrstevníky. 
Výbor kopané přednesl zprávu o čin-
nosti od založení až po dnešní úspěš-
nou postupovou sezónu do 1.A třídy. 
Po této schůzi následovalo společné 
focení jako tradice předcházejících ju-

bileí z roku 1992, 2002 a 2012 Vtěsnat 
tolik lidí na schody zámečku, aby na 
každého bylo vidět je trochu problém, 
ale přesto se to podařilo. Po focení byl 
oběd s polévkou s játrovými knedlíčky 
a kančím se svíčkovou, který připravili 
myslivci s ženami, které oběd servíro-
valy Jako vždy to bylo skvělé. Násle-
dovalo sportovní fotbalové odpoledne 
od 14 hodin na fotbalovém hřišti. Tolik 
lidí na fotbale už dlouho nebylo. Hlav-
ním tahákem byla stará garda Sigmy 
Olomouc. Ale nejprve sehrály své zá-
pasy mladší přípravka Kovalovic se 
Sokolem Tovačov a starší přípravka 
s Pilanou Zborovice. Je dobré, že 
Kovalovice myslí na svou hráčskou 
budoucnost a vedou odmala děti k to-
muto sportu. Po nich nastoupily staré 
gardy alias bývalí hráči Sokola Kova-
lovice a Hané Zářičí. Utkání se hrálo 
na 2 x 35 minut za slunečního letní-
ho počasí. Přesto oba týmy převedly 
solidní hru okořeněnou brankami. Za 
Kovalovice se trefili Martin Plesník 
a Petr Flora, konečný stav byl zaslou-
ženě smírný 2:2. Po zápase následo-
valo společné focení obou týmů na 
památku na tento mač. Za Kovalovice 
chytali Jaroslav Zapletal a 2. poločas 
Roman Kusák. V poli pak hráli Marek 
Ševeček, Ondřej Šmída, Tomáš a Mar-
tin Plesníkovi, Milan Zaoral, Jiří Šubík, 
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Petr Flora, Jaromír Vrba, Petr Novák, 
Miroslav Zavadil, Martin Červinka, 
Antonín Bartošek a Petr Ošťádal. Od 
17 hodin se hrálo utkání mužů Soko-
la Kovalovice, nového účastníka 1. A 
třídy, a staré gardy Sigmy Olomouc, 
která přijela s patnácti hráči. Nechy-
běla známá jména, jako Michal Hub-
ník, Michal Ordoš, Josef Mucha (otec 
tenistky Karolíny), Ladislav Kučerňák, 
David Kobylík, Jan Janošťák, Oldřich 
Machala, Tomáš Janotka, Martin Hu-
dec, Lukáš Staroba, Martin Kotůlek, 
Kamil Žáček, Marek Čech a Petr Fia-
la. V brance chytal o poznání věkově 
mladší Jan Kvapil. Společné foto bylo 
hned na začátku a také bude vzpo-
mínkou na 80. výročí. Poté následoval 
slavnostní výkop fotbalovou legendou 
Rostislavem Vojáčkem spolu s Micha-
lem Hubníkem ze Sigmy Olomouc, 
který byl patronem utkání. Utkání se 
hrálo také na dvakrát 35 minut, ale už 
ve svižném tempu. Kovalovická žlutá 
lavina se snažila bez respektu hned 
od začátku o překonání obrany Sigmy 
a vytvořila si nadějné šance, ale bez 
zakončení. Rychlost domácích hosté 
eliminovali technikou a dobrou pozič-
ní hrou. Poločas už se blížil k závěru, 
když Michal Ordoš krásnou střelou 
z hranice vápna překonal domácího 
gólmana Víťu Švece. Sigma ještě tre-
fila břevno domácí svatyně. Po krátké 
přestávce, kdy se hráči osvěžili na 
hřišti, začal druhý poločas lépe pro 
Kovalovice, kdy se z pravé strany tre-
fil Martin Šafránek. Pak dokonce šly 
Kovalovice do vedení po průniku do 
vápna a přesném zakončení Jakubem 
Krčmařem. To už vypadalo, že domácí 
výhru ubrání. Ale nechali volného Jo-
sefa Muchu, který přesně k levé tyči 
dal vyrovnávací gól na 2:2 a rozhodčí 
utkání ukončil. Všichni byli spokojení 
jak hráči, tak i diváci, kteří oběma tý-
mům zatleskali. Opět se potvrdilo, že 
kdo žije fotbalem a pro fotbal nestačí 
stárnout. 
Celkově se oslavy vydařily nejen díky 
krásnému letním počasí, ale hlavně 

práci obětavých fotbalových srdcařů 
v Kovalovicích. Bez nich by společen-
ský a sportovní život byl na nule. Do 
dalšího určitě úspěšného desetiletí 

přeji hodně sil a elánu a také obětavé 
a zapálené lidi pro dobrou věc, kteří 
jsou ochotni udělat něco pro druhé. 

Jaroslav Bělka 



37

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    7–8/2022

INZERCEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM

KOUPÍM GARÁŽ V KOJETÍNĚ
PRO VLASTNÍ POTŘEBU

Děkuji za nabídky.
 Telefon: 774 556 081

PRONAJMU U KOJETÍNA
BYT 2+1 

se samostatným vchodem, moderně a komfortně
zařízený v rodinném domě po rekonstrukci
se zahradou, bazénem, parkovacím stáním!

Volné od května 2022. Vhodné pro pár, manažera!
Telefon: 777 882 963

PRODÁM STAVEBNÍ PARCELU 
NA RODINNÝ DŮM

V BEZMĚROVĚ!
Oplocená, vjezd, IS, rovina.
Telefon: 777 882 963

PRONAJMU GARÁŽ
V KOJETÍNĚ

ZA ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDEM.
VÍCE INFORMACÍ

NA TELEFONU 602 833 723

Oheň Olympiády dětí 
a mládeže uhasl.
Triumfoval
Jihomoravský kraj
Celkem 636 sad medailí bylo rozdáno. 
Od 26. do 30. června soutěžilo téměř 
3600 mladých nadějí v Olomouckém 
kraji na Hrách X. letní olympiády dětí 
a mládeže. V Olomouci, Prostějově, 
Přerově, Uničově, Kojetíně a Velké 
Bystřici zápolily výběry čtrnácti krajů 
České republiky ve dvaceti různých 
sportech. Celkové hodnocení ovládli 
sportovci z Jihomoravského kraje.
„Olympiáda dětí a mládeže byla nej-
větší sportovní akcí, kterou jsme za 
poslední roky pořádali. A to nejen co 
do náročnosti organizace, ale také co 

do společenského významu. Kdo za-
žil zahajovací ceremoniál na Andro-
vě stadionu a jeho atmosféru, kterou 
vytvořilo téměř sedm tisíc převážně 
mladých diváků, jistě na tento zážitek 
nezapomene,“ řekl Josef Suchánek, 
hejtman Olomouckého kraje.
„Vůbec nepochybuji o tom, že mladé 
sportovkyně a sportovci nechali na 
všech 34 sportovištích v šesti měs-
tech našeho kraje svůj pot i své srdce. 
Děkuji tímto jim, všem členům jejich 
výprav a také organizátorům z řad 
Českého olympijského výboru, kra-
je i ostatním za jedinečnou a skvělou 
akci.“
Zatímco první místo zůstalo na Mo-
ravě, stupně vítězů už doplnili pouze 
sportovci a sportovkyně z Čech. Dru-
há skončila Praha a třetí Středočes-

ký kraj. Hostující Olomoucký kraj se 
s 375 body umístil na čtvrté příčce.
Výjimečnost Olympiády dětí a mlá-
deže spočívá v unikátní spolupráci 
jednotlivých krajů, sportovních svazů 
a Českého olympijského výboru. Stej-
ně jako v uplynulých letech, rovněž 
v roce 2022 se nám podařilo připravit 

LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2022
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VZPOMÍNKY
Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat,

kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát...

Dne 1. července 2022 to bude devět smutných roků, co nás opustil

pan Jaroslav Zapletal (Károš)
a 16. července 2022 šest smutných roků, co odešla i jeho manželka

paní Marie Zapletalová
S láskou a úctou vzpomínají syn Jaroslav, dcery Marie a Naďa s rodinami,

vnoučata, pravnoučata, sestry Jiřa a Anička, kamarádi, sousedi…
Kdo byl milován, není zapomenut…

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

Dne 19. července 2022 uplyne již pět let, plné bolesti a smutku, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička, tchýně, teta, sestra...

paní Mgr. Věra Kurfürstová 
S láskou stále vzpomínají a ve svém srdci ji mají manžel František, syn Ivo s manželkou Ivanou,

dcera Simona s přítelem Mirkem, vnučky Klárka a Lucinka, sestra Zdena Cibulková, rodina Peterkova.

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

Dne 20. července 2022 vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí

pana  Bohumila Mlčáka
Vzpomínají manželka Zdeňka, syn Petr a dcery Marcela a Zdeňka s rodinami.

POCHVALA FIRMĚ BRADNA
Děkuji stavební firmě Ladislav Bradna za precizně provedenou práci,

při rekonstrukci bytového jádra, kuchyně a chodby.
Zaměstnanci této firmy jsou skvěle sehraný tým, mají vlídný přístup k zákazníkovi, vždy ochotně pomohli a poradili. 
                                                                                                                                                     Vřelé díky, Sodomková

pro děti hlavně sportovní zážitek na 
celý život,“ ujistil Filip Šuman, místo-
předseda Českého olympijského vý-
boru.
V průběhu akce dorazily na sporto-
viště desítky úspěšných sportovců, 
řada z nich se sama ODM několikrát 
zúčastnila. „A pořád na těchto pět dní 
vzpomíná s úsměvem na tváři. Věřím, 
že spokojení a motivovaní odjížděli 
všichni mladí sportovci, protože už to, 
že se sem kvalifikovali, vnímám jako 
obrovský úspěch,“ ujistil Šuman.
Největší multisportovní akci v České 
republice si nenechaly ujít ani kamery 
České televize. Živé přenosy přená-
šely čtrnáct sportů, reportéři nabídli 
vstupy ze všech dvaceti sportů. Vůbec 
poprvé byla většina soutěží díky pod-
poře sportovních svazů streamovaná. 
Všechny přenosy nabízel olympijská 
televize CZECHTEAM.TV, která za-

znamenala 250 tisíc zhlédnutí živých 
přenosů. Tým fotografů pod vedením 
fotografky ČOV Barbory Reichové 
zhotovil 6000 snímků a celkem bylo 
zhlédnuto 1 650 000 fotek v galerii.
Mezi úspěšnými olympioniky se neztra-
tili i kojetínští sportovci – zlatou olympij-
skou medaili získala dvojice tanečníků 
Julie Ptáčková a Patrik Pařízek, stříbr-

nou příčku obsadil tým žáků Olomouc-
kého kraje v šestkovém volejbale, který 
reprezentovali hráči z Kojetína – Václav 
Boháč, Matyáš Cífka, Martin Dočkal, 
Max Havlíček, Lukáč Hybner, Lukáš 
Jančík, Lukáš Kapounek, Marek Létal, 
Hynek Orsava, Adam Ošmera, Vojtěch 
Uhlíř a Martin Židlík.

https://odm.olympic.cz
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POHLEDEM FOTOGRAFA

ZDENĚK KRÁL: TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE
Rád vídám a pozoruji lidi, kteří pracují s fortelem.
Jsou vlídní ke svým partnerům, zákazníkům,
hostům či pacientům.
Kteří pracují s profesioní elegancí a ještě při tom rozdávají 
úsměvy.
O jedné z nich...
Znám jednu servírku,
která létá po světě jako na pírku.

Já ji vidím hrozně rád,
chtěl bych být její kamarád.
Bojím se jí to ale říci,
že bych měl růženec na líci.
Ona to o mě jistě ví.
Ale mně to ne a ne a nepoví.
A kdyby někdy, přece, snad,
nikdo se to nedoví.

V letní sezóně je možné vidět řadu druhů motýlů, tady je 
nepříliš nápadný okáč pýrový.

Na sloupu elektrického vedení si postavila hnízdo hrdlička 
zahradní.

V lesích a křovinatých porostech rozkvetly tužebníky. Tento přírodní úkaz najdete na silnici v Palackého ulici. 
Je to velký zvlněný výtluk a raději se mu vyhněte.

Jiří Šírek
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NOVÍ OBČÁNCI MĚSTA KOJETÍNA
Aneta Somolová

Blahopřejeme!          Foto: Pavel Somol
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